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سرمقـاله
رفتارهای غلط آماری 

نهادهای متولی آمار

انتش��ار نماگ��ر جدی��د بانک 
مرکزی درباره وضعیت اقتصادی 
کش��ور )پایی��ز 94(ب��ار دیگ��ر 
مصلحت اندیشی نهادهای متولی 
آمار را در کانون توجه ها قرار داده 
است. بانک مرکزی در این نماگر 
در بخش هایی مانند حساب های 
ملی و تولی��د ناخالص داخلی به 
ک��رات از عالم��ت )ooo( که به 
معنای وجود نداشتن آمار است 
استفاده کرده، برخی از رسانه ها 
اعتقاد دارند که این رفتار آماری 
از مرکزی خارج از بانک مرکزی 
به ای��ن نه��اد تحمیل ش��ده تا 
اقتصادی  ناخوش��ایند  اتفاق��ات 
منتشر نشود. بانک مرکزی پیش 

از این...
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انتشار نماگر جدید بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصادی 
کشور )پاییز 94(بار دیگر مصلحت اندیشی نهادهای متولی 
آمار را در کانون توجه ها قرار داده اس��ت. بانک مرکزی در 
این نماگ��ر در بخش هایی مانند حس��اب های ملی و تولید 
ناخال��ص داخلی به کرات از عالم��ت )ooo( که به معنای 
وجود نداشتن آمار است اس��تفاده کرده، برخی از رسانه ها 
اعتقاد دارند که ای��ن رفتار آماری از مرکزی خارج از بانک 
مرک��زی به این نهاد تحمیل ش��ده تا اتفاقات ناخوش��ایند 
اقتصادی منتشر نشود. بانک مرکزی پیش از این در انتشار 
آمار چک های برگشتی نیز رفتار مشابهی را تکرار کرده و از 

انتشار آن خودداری کرده است. 
ای��ن رخداد در حالی اس��ت که مرکز آم��ار هم به عنوان 
متولی رس��می انتش��ار آمار با تکرار عملکرد مش��ابهی در 
مواردی دیگر )مانند نرخ بیکاری(روند صحیح انتشار آمار را 

با چالش مواجه کرده است. 
جالب اینکه این دو نهاد تنش های ریشه داری با یکدیگر برای 
انتشار آمار دارند. از سویی بانک مرکزی اعتقاد دارد که به دلیل 
قدمت و پیشرو بودن در انتشار آمار باید به این کار ادامه دهد 
و از سوی دیگر مرکز آمار با تکیه بر مواد قانونی، خود را تنها 
مرجع رسمی انتش��ار آمار می داند اما برآیند رفتارهای هر دو 

نهاد نشان دهنده رفتاری مشابه با آمارها است. 
شاید نخستین دولتی که س��نگ بنای این رفتار غلط را 
بنی��ان نهاد، دولت دهم بود که به صورت گس��ترده از این 
روش اس��تفاده کرد. عدم انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی در 
سال هایی که در شرایط منفی قرار داشت سریال زنجیره ای 

بود که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی تکرار می شد و 
بانک مرکزی در ارائه پاسخی شفاف و روشن در این زمینه 
خود را بی نیاز می دید. این دولت رفتارهای مش��ابهی را در 
آمارهای نرخ بیکاری از خود بروز داد و با انتش��ار آمارهایی 
به غایت ناباورانه اسباب حیرت تحلیلگران را فراهم می کرد؛ 
موضوعی که به آمارهای حوزه رفاه و اجتماعی هم کش��ید 
و در برخی سال ها دولت از انتشار خط فقر خودداری کرد. 
این آمار تنها با تغییر دولت و استقرار تیم جدید در بانک 
مرک��زی عوض ش��د و آمارهای آن دوره از اقتصاد کش��ور 
انتش��ار یافت. با وجود این، بان��ک مرکزی در این دوره هم 
به س��نت غلط دولت پیش��ین تداوم بخشیده است. اما این 
رفتار با چه هدفی از بانک مرکزی در دوره های مختلف بروز 
می کند؟ پاسخ روشن اس��ت: محیط سیاسی کشور چنین 

رفتارهایی را به نهادهای آماری تحمیل می کند. 
یک��ی از مهم تری��ن دالیلی که به این رفتار منجر ش��ده 
اس��ت به فشارهای رسانه ای و سیاس��ی باز می گردد که از 
انتش��ار این آمارها به دولت و بانک مرکزی وارد می ش��ود. 
این روزها رسانه هایی که از نزدیکان دولت پیشین شناخته 
می ش��وند، در سطح وس��یعی از رفتار آماری بانک مرکزی 
انتق��اد می کنند و در دوره پیش��ین هم رس��انه هایی که از 
نزدی��کان دولت فعلی بودند چنین رفت��اری را نقد و جرح 
می کردن��د و برآیند این انتقادها تکرار رفتار مش��ابه از هر 

دو دولت است! 
ای��ن چرخه معیوب خل��ط و حذف آمار باید با یک همت 
عال��ی و بلوغ سیاس��ی شکس��ته ش��ود. از طرف��ی محیط 

سیاس��ی و جناح های کش��ور بیاموزند که رفتار سیاسی با 
واقعیت های علم اقتصاد دون ش��أن کشور است و به محیط 
سالم اقتصادی ضربه وارد می کند و از سوی دیگر، دولت ها 
هم باید بیاموزند که جس��ارت مواجه ش��دن با انتقادات را 
داشته باشند. برآیند رفتار دولت پیشین با مرکز آمار نشان 
می دهد این دولت تنها طرفی که از این روش بس��ته است 
ناگشوده ماندن گره کور رشد اقتصادی، بیکاری و خط فقر 
در کشور بوده است و در هر زمینه ای که آن دولت اقدام به 
خل��ط و حذف آمار کرد نتیجه ای به مراتب بدتر گرفت، در 
صورتی که  ای بسا انتشار آمارها در آن فضا در بلوغ محیط 
سیاسی کشور می توانست از آسیب های بعدی به طور جدی 
جلوگیری کند و بدنه و پیکره دولت را از رفتن به بیراهه ها 
ب��از دارد و همه انرژی درونی ای��ن نهاد را برای رفع عیوب 

فعال سازد. 
ش��اید یکی از آثار مخرب وابس��ته بودن بانک مرکزی به 
دولت ه��ا را بت��وان به عیان در همین موض��وع آمارها دید. 
بان��ک مرکزی که حتی در انتش��ار صحیح آمارها از اختیار 
کافی برخوردار نیس��ت، پیداس��ت در تصمیماتی که نتایج 
عینی و ملموس تری برای اقتصاد کش��ور دارد تحمیل های 

بیشتری را از دولت ها می پذیرد.
از س��وی دیگر آمارهای بانک مرک��زی به دلیل قدمت 
ای��ن نهاد در انتش��ار آمار مبنای تصمیم گیری بس��یاری 
از فعالیت های اقتصادی اس��ت اما مخدوش ش��دن روند 
انتش��ار آمارها می تواند بر این قدمت و اطمینان خدش��ه 

جدی وارد کند. 

اج��رای ماده 231 قانون مالیات های مس��تقیم از ابتدای 
امس��ال س��بب ش��ده تا برخ��ی رس��انه ها از آن به عنوان 
»سرکش��ی به حس��اب های بانکی« یاد کنند، در حالی که 
طبق این قانون، سرکش��ی به حس��اب مودیان بدون مجوز 

امکان پذیر نیست. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، وزارت امور اقتص��ادی و دارایی بعد از 
اصالحاتی که در قانون مالیات های مس��تقیم انجام داد، آن 
را برای تصویب از طریق دولت به مجلس ارسال کرد. قانون 
»اصالح قانون مالیات های مس��تقیم« 31 تیرماه پارس��ال 
در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب ش��د و با تایید شورای 
نگهبان، برای اجرا به دولت ابالغ ش��د. رییس جمهوری نیز 
این قانون را مردادماه 94 برای اجرا از ابتدای س��ال 95، به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی نیز چهارم اردیبهش��ت 
ماه امسال دس��تورالعمل اجرای این قانون را به ادارات کل 
مالیاتی ابالغ کرد. هدف از اصالح این قانون، »ش��فافیت و 

عدالت مالیاتی« عنوان شده است. 
این دستورالعمل که بس��یاری از رسانه ها از آن به عنوان 
»آغاز سرکشی دولت به حس��اب های بانکی« یاد کرده اند، 

ناشی از برداشت نادرست از ماده 231 این قانون است. 
براس��اس ماده 231 قان��ون مالیات های مس��تقیم، »در 
م��واردی ک��ه ادارات ام��ور مالیات��ی کتب��ا از وزارتخانه ها، 
موسس��ات دولتی، ش��رکت های دولتی و نهادهای انقالب 

اسالمی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولت��ی اطالعات و اس��ناد الزم را در زمین��ه فعالیت و 
معامالت و درآمد مودی بخواهن��د، مراجع مذکور مکلفند 
رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطالعات الزم 
را در اختی��ار آنان بگذارند مگر اینکه مس��ئول امر ابراز آن 
را مخال��ف مصالح مملکت اعالم کن��د که در این صورت با 
موافقت وزیر مس��ئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از ابراز آن خودداری می ش��ود، در غیر این صورت به تخلف 
مسئول امر با اعالم دادس��تانی انتظامی مالیاتی در مراجع 
صالحه قضایی خارج از نوبت رس��یدگی و حس��ب مورد به 
مجازات مناس��ب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و 
اطالعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه 
آن را مخال��ف مصلحت بدانند، ارائ��ه آن منوط به موافقت 

دادستان کل کشور خواهد بود.«
همچنی��ن در م��اده »1۶9 مکرر« آمده اس��ت: »به منظور 
ش��فافیت فعالیت های اقتصادی و اس��تقرار نظ��ام یکپارچه 
اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی 
مودیان مالیاتی ش��امل مواردی نظی��ر اطالعات مالی، پولی و 
اعتباری، معامالتی، س��رمایه ای و ملکی اش��خاص حقیقی و 

حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. 
وزارتخانه ها، موسس��ات دولتی، ش��هرداری ها، موسسات 
وابس��ته به دول��ت و ش��هرداری ها، موسس��ات و نهادهای 
عموم��ی غیردولت��ی، نهادهای انقالب اس��المی، بانک ها و 

موسس��ات مالی و اعتباری، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك 
کش��ور و سایر اش��خاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی 
که اطالعات مورد نی��از پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به 
نح��وی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اش��خاص را 
فراهم می آورند، موظفند اطالعات را در اختیار سازمان امور 

مالیاتی کشور قرار دهند.« 
براین اس��اس مقرر ش��ده »اطالعات هویت��ی، اطالعات 
معامالت��ی اش��خاص، اطالعات مال��ی، پول��ی و اعتباری و 
سرمایه ای اشخاص شامل جمع گردش ساالنه )دوره مالی( 
نقل و انتقال س��هام و س��ایر اوراق به��ادار، جمع گردش و 
مانده س��االنه )دوره مالی( انواع حس��اب های بانکی، جمع 
گردش و مانده س��االنه )دوره مالی( انواع س��پرده ها و سود 
آنها، تس��هیالت بانکی اع��م از ارزی و ریالی در قالب همه 
عق��ود و همچنی��ن همه تعه��دات اعم از گش��ایش اعتبار 
اسنادی و تنزیل اعتبار اس��نادی، ضمانت ها و نظایر آن به 
همراه اطالعات دارایی ها، اموال و امالك و همچنین نقل و 

انتقال آنها« به سازمان امور مالیاتی داده شود. 
با توجه به این مس��ئله، سازمان امور مالیاتی تاکید کرده 
که دس��تورالعملی که برخی رسانه ها آن را منتشر کرده اند، 
داخل��ی بوده و ب��ر مبنای م��اده 231 قان��ون مالیات های 
مستقیم، برای رسیدگی به تراکنش های مشکوك است؛ در 
واقع ماموران مالیاتی بدون مجوز حق سرکش��ی به حساب 

مودیان را ندارند. 

رفتارهای غلط آماری نهادهای متولی آمار

برداشت نادرست از قانون مالیات های مستقیم
سرکشی به حساب مودیان بدون مجوز امكان پذیر نیست

سرمقـاله

اصغر قاسمی

دبیر گروه
بورس و بانک

آیا مدیران شایسته 
گرفتن این همه 
حقوق هستند؟ 
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سفر رئیس جمهوری کره جنوبی با حدود 23۶ نفر 
از همراهان��ش به ته��ران در کان��ون توجه جهانی 
قرار گرفته و تفس��یرهای متفاوتی از این س��فر سه 
روزه در رس��انه ها منتشر شده اس��ت. این سفر که 
از دس��تاوردهای ب��زرگ برجام به حس��اب می آید، 
می تواند پایه های هم��کاری اقتصادی میان ایران و 
یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا را وارد دوران جدیدی 
کند. روابط دیپلماتیک ایران و کره جنوبی به س��ال 
19۶2 و نخستین کمیسیون مشترك اقتصادی دو 
کشور به سال 1975 برمی گردد. کره جنوبی باوجود 
اینکه از متحدان آمریکا به حس��اب می آید یکی از 
نخستین کشورهایی بود که انقالب اسالمی ایران را 

به رسمیت شناخت. 
پ��س از پایان جنگ ع��راق علیه ایران در س��ال 
1988 که ایران قصد بازس��ازی اقتصادش را داشت 
و پیش��رفت اقتصادی کره جنوبی را شناسایی کرده 
ب��ود، مناس��بات تجاری دو کش��ور افزای��ش یافت. 
می��زان تجارت دو کش��ور در س��ال 1997 به عدد 
8.1میلیارد دالر و در س��ال 2011 به 18.5 میلیارد 
دالر رس��ید. کره جنوب��ی در ح��ال حاض��ر یکی از 
نیرومندترین و مقاوم ترین اقتصادهای دنیا را دارد و 

توانسته به سرعت از بحران 2008 عبور کند. 
این کش��ور با درآمد س��رانه 23هزار دالر و رشد 
3.7درصدی و افزایش ش��رکت های نیرومندی مثل 
سامس��ونگ در صنایع الکترونی��ک و هیوندایی در 
خودرو به یکی از قطب های توس��عه صنعتی تبدیل 

شده و می رود که در اندازه های ژاپن ظاهر شود. 
قرار است رئیس جمهوری کره جنوبی 30 قرارداد 
ب��ه ارزش 17میلیارد دالر در بخش های نفت و گاز، 

فوالد، ساختمان، فرودگاه و... منعقد کند. 

کره جنوبی س��ال های طوالنی اس��ت ک��ه یکی از 
خریداران عمده نفت ایران به حساب می آید و بالفاصله 

پس از برجام واردات نفت از ایران را دو برابر کرد.
وزارت صنعت، تج��ارت و انرژی کره تاکید کرده 
برنامه توسعه واردات نفت از ایران را در سال 201۶ 
در دستور کار قرار دهد. ایران امیدوار است همانند 
س��ال های دهه 70 که یکی از ش��رکت های کره ای 
توانس��ت یکی از فازهای پارس جنوبی را به مرحله 
بهره برداری برس��اند از توانایی ش��رکت های کره ای 
در س��اخت پاالیشگاه های گاز اس��تفاده کند. ایران 
ع��الوه بر این می تواند از تجارت با کره نیز بهره مند 
ش��ود و ضمن داد و س��تد کاال به انتقال تکنولوژی 
روزآم��د نیز اقدام کن��د. یک��ی از هدف های اصلی 
حض��ور رئیس جمهوری کره جنوبی س��رمایه گذاری 
قابل توجه در ایران اس��ت. عالوه بر این کره جنوبی 
یکی از کش��ورهای قدرتمن��د تکنولوژیک جهان به 
حس��اب می آید که می تواند در انتقال تکنولوژی به 

ایران کمک کند. 
روز گذش��ته نماین��دگان ش��رکت های ک��ره ای با 
همتاهای خود در بخش های گوناگ��ون قراردادهایی 
منعق��د کردند و در این س��ه روز که رئیس جمهوری 
کره جنوب��ی در تهران اس��ت ای��ن قراردادها تعمیق 
می ش��ود. برخی معتقدند ای��ران در اج��رای اقتصاد 
مقاومت��ی به معنای اینکه بتواند در برابر ش��وك های 
خارج��ی تاب بی��اورد می تواند از تجرب��ه کره جنوبی 
استفاده کند. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی 
به سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران پرداخته 
و با تاریخی خواندن این س��فر پیش بینی کرده است 
میلیاردها دالر ق��رارداد اقتصادی و انرژی بین ایران و 

کره جنوبی در جریان این سفر به امضا برسد.

سفر تاریخی رئیس جمهوری کره  به تهران
17 میلیارد دالر سرمایه گذاری مشترک

وزیر کار: راهبرد دولت یازدهم رشد بنیادین اقتصاد و اشتغال فراگیر است
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا بیان اینکه 
به مس��ائل کارگری و س��ختی زندگی این قش��ر و 
بازنشس��تگی واقف هس��تیم، گفت: امروز مهم ترین 
راهب��رد دولت تدبیر و امید رش��د بنیادین اقتصاد و 

فراگیرکردن اشتغال برای مردم است. 
به گ��زارش ایرنا، علی ربیع��ی در آیین تجلیل از 
کارگران نمونه کش��ور که با حضور رئیس جمهوری 
در شرکت مهندس��ی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( 
در شهرستان فردیس استان البرز برگزار شد، افزود: 
در تالش هس��تیم تا س��هم نیروی کار را در قیمت 
تم��ام ش��ده افزای��ش داده و ب��رای کارآفرینان نیز 
قیم��ت را کاهش دهیم. وی گف��ت: اگرچه هنوز با 
زندگی شایس��ته کارگری فاصله داریم اما در تالش 
برای جبران تورم، رفع مش��کالت اشتغال و معیشت 
کارگران هستیم هرچند راه درازی در پیش است. 

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داش��ت: 
در طول دو س��ال گذشته به دستور رئیس جمهوری 
10میلیون کارگر حاشیه نش��ین و رس��می کش��ور 
بیمه ش��دند که اقدامی ارزش��مند ب��رای مبارزه با 
فقر محسوب می شود. وی افزود: یکی از برنامه های 

وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی، حمای��ت از 
بنگاه های کوچک کارآفرینی برای ادامه کار و تولید 

است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان کرد: 
در بح��ث تربیت نی��روی کار جدید و بیمه کارگران 
برنامه ه��ای وی��ژه ای در دس��تور کار ق��رار داده ایم. 
ربیع��ی، مبارزه با فقر، بهبود وضعیت کودکان کار و 
س��اماندهی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی را از 

برنامه های وزارت تعاون عنوان کرد. 
وی با اعالم اینکه در ش��ورای اشتغال تصمیم های 
خوبی در س��ال جاری اتخاذ ش��ده، گفت: اش��تغال 
فراگیر اش��تغالی اس��ت که مبارزه با فقر را به دنبال 
دارد که مدنظر قرار گرفته اس��ت. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اظهار داشت: امروز ساختار جمعیتی 
و نیازهای کشور تغییر یافته و راهبرد دولت یازدهم 
در رشد بنیادین اقتصاد و فراگیر شدن اشتغال زایی 

است که امروز پاسخگو است. 
وی گفت: به دنبال آن هس��تیم تا تامین اجتماعی 
را از حال��ت صندوق خارج کنیم و این صندوق باید 

محلی برای امنیت بازنشستگان و کارگران باشد. 
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پخ��ش  مل��ی  ش��رکت 
فرآورده ه��ای نفت��ی،  ایران را 
بزرگ تری��ن صادر کننده نفت 
کوره در جه��ان معرفی کرد، 
»نخس��تین  عن��وان  اگرچ��ه 
فریبنده  نظر  به  صادرکننده« 
و جذاب می آید اما گروهی از 
صادر کنندگان این محصول با 
ذکر دالیلی عنوان کرده اند که 
افزایش صادرات در این بخش 
نه تنه��ا مایه مباهات نیس��ت، 
بلکه نشانه ضعف صنایع نفت 

کشور به حساب می آید. 
س��یدناصر  گفته  براس��اس 
شرکت  مدیرعامل  س��جادی، 
ملی پخش فرآورده های نفتی، 
با ثبت رک��ورد صادرات بیش 
از ۳۱ میلیون لیتر نفت کوره 
از ابتدای س��ال ۹۵، ایران به 
این  صادرکننده  بزرگ تری��ن 
در جه��ان  نفت��ی  محص��ول 

تبدیل شده است. 
رئیس  فی��روزی،  مرتض��ی 
کمیس��یون »نف��ت، س��وآپ 
اتحادی��ه  بانکرین��گ«  و 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای 
نفت��ی در واکن��ش ب��ه ای��ن 
اظهارنظر ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: »این خب��ر بیش از 
آنکه حاک��ی از موفقیت برای 
کش��ور باش��د، نوعی شکست 
تلقی می شود زیرا بیانگر تولید 
بیش از حد کاالی س��نگین از 
نفت خ��ام در پاالیش��گاه های 
کش��ور اس��ت. در دنیا میزان 
از  س��نگین  کاالی  تولی��د 
نفت خام 8 تا ۱4 درصد است 
در حال��ی ک��ه در ای��ران این 
میزان ۳0 تا ۳۵ درصد است.«

وی با اش��اره به اینکه تولید 
کاالی س��بک از نف��ت خ��ام 
درآمد بیش��تری برای کش��ور 
دارد،  می افزای��د: »تولید نفت 
ک��وره به ای��ن معناس��ت که 
پاالیش��گاه های کشور اورهال 

ش��ده اند، ب��ر همین اس��اس 
کاهش نف��ت کوره را می توان 
یک نوع موفقیت برای کش��ور 
ب��ه حس��اب آورد، در حال��ی 
که اظهارنظرهای اعالم ش��ده 
نش��ان می دهد افزایش تولید 
نفت کوره به عنوان گام مهمی 
در پیش��رفت کشور محسوب 
شده اس��ت.  با وجود این باید 
از ش��رایط فعلی بهره کافی را 
ب��رد. به همین دلیل توس��عه 
بانکرینگ می تواند گام موثری 
باش��د اگرچه کش��ور در این 
خصوص نی��ز توفیق چندانی 

نداشته است.«
فیروزی با بیان اینکه در گام 
نخس��ت باید بخش خصوصی 
در حمایت دولت سیستم های 
ب��ه روزی را وارد کش��ور کند تا 
نف��ت کوره تولی��دی به کاالی 
سبک تبدیل ش��ود،  می گوید: 
»شناس��ایی بازاره��ای ه��دف 
برای صادرات موضوعی اس��ت 
ک��ه نباید از آن غافل بود. ایران 
ب��رای موفقی��ت در این بخش 
رقبای زی��ادی دارد، البته نیاز 
اس��ت بانک های کشور در کنار 
بخ��ش خصوصی حضور فعالی 

داشته باشند.«

در این باره حس��ن تاجیکی 
کارش��ناس فرآورده های نفتی 
اتحادیه  هیات مدی��ره  عضو  و 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
نفتی نیز ب��ه »فرصت امروز« 
جای  به  »معتق��دم  می گوید: 
اینکه نفت ک��وره صادر کنیم 
بای��د مان��ع از تولید آن ش��د 
زیرا در پاالیش��گاه می توان به 
جای تولید ای��ن محصول آن 
را به س��ایر فرآورده های نفتی 
تبدی��ل کرد که برای کش��ور 
داش��ته  بیش��تری  ارزآوری 

باشد.«
وی با بیان اینکه متاس��فانه 
در صادرات ای��ن فرآورده نیز 
با مشکالت متعددی از جمله 
الزم  زیرس��اخت های  نب��ود 
»به  هستیم،  می گوید:  مواجه 
نیستیم  دلیل تحریم ها موفق 
این محصول را فرآورده کنیم 
و محصول ما از طریق س��ایر 
کش��ورها بانک��ر می ش��ود. از 
ای��ن رو نباید از ش��نیدن این 
خب��ر دچار ش��عف ش��د زیرا 
تولید آن برای کش��ور سود و 

منفعتی ندارد. 
ب��ا وج��ود این نف��ت کوره 
ایران نسبت به سایر تولیدات 

باالی��ی  کیفی��ت  از  منطق��ه 
برخوردار اس��ت و از آنجا که 
بیش��ترین م��ازاد نف��ت کوره 
ایران در آب��ادان و بندرعباس 
اس��ت هزینه ه��ای ص��ادرات 
آن کاهش می یاب��د. در حال 
حاضر، ب��ازار عمده نفت کوره 
ب��رای بانکرینگ اس��ت که به 
دلیل دسترس��ی ب��ه آب های 
خلی��ج ف��ارس و م��رز آب��ی 
بازارهای در دسترس��ی وجود 
دارد. این م��وارد مزایای نفت 
کوره برای کش��ور اس��ت اما 
مدیرعامل  ربان��ی،  غالمرض��ا 
پتروپایدار در  آپادانا  ش��رکت 
گفت و گ��و درباره مان��ع برای 
صادرات نفت کوره به موضوع 
مس��ائل سیاس��ی و تحریم ها 
اش��اره می کن��د و به »فرصت 
»متاس��فانه  می گوید:  امروز« 
ب��ا وج��ود متقاض��ی متعدد 
به دلی��ل تحریم ها بس��یاری 
از خری��داران در معامل��ه ب��ا 
م��ا تردی��د دارند، از س��ویی 
تحریم های بانک��ی نیز مرتفع 
نشده است با وجود این اخیرا 
ب��رای ف��روش یکپارچه نفت 
کوره در وزارت نفت توافقاتی 
صورت گرفته که مس��ئولیت 

آن ب��ه ام��ور بین الملل نفت 
واگذار شده است و امیدواریم 
عملیات��ی ای��ن سیاس��ت در 
توس��عه صادرات نفت کوره و 

بانکرینگ تاثیرگذار باشد.«
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
یکپارچه س��ازی صادرات نفت 
نف��ت  وزارت  توس��ط  ک��وره 
موجب می ش��ود تا گله مندی 
بخ��ش  فع��االن  از  بس��یاری 
خصوصی در دریافت این کاال 
به حداق��ل برس��د، می افزاید: 
تعیین  و  »این سیاست گذاری 
ن��رخ نف��ت ک��وره از تمام��ی 
بندهای آن می کاهد. البته  و  زد 
ب��رای موفقیت در این مس��یر 
بای��د زیرس��اخت ها نیز فراهم 
شود، زیرا در ش��رایط کنونی 
زیرس��اخت های  بخ��ش  در 
ب��ا  ک��وره  نف��ت  ص��ادرات 
مواجه  متع��ددی  مش��کالت 
هس��تیم که می توانیم به عدم 
توانمن��دی در ذخیره س��ازی 
بانکرینگ  ب��رای  نفت ک��وره 
اش��اره کنیم. ب��رای مثال در 
بندرعب��اس ذخیره س��ازی ما 
نهایت به ۵00 هزار تن برسد 
در حالی که رقی��ب اصلی ما 
در فجیره توانایی ذخیره سازی 

7میلیون تن را دارد.«
فع��ال  ای��ن  دی��د  از 
بخش خصوص��ی باید دولت با 
شفاف  سیاس��ت هایی  تدوین 
ب��رای حضور س��رمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی گام بردارد 
زیرس��اخت های  همچنی��ن 
صادرات نفت کوره را تکمیل 
تسهیالت  متاس��فانه  اما  کند 
الزم برای انگیزه س��ازی وجود 
ندارد. با وجود این با توجه به 
صادرات  بیش��تر حجم  اینکه 
متعل��ق به ای��ران اس��ت، ما 
می توانی��م در تعیی��ن قیمت 
تاثیرگذار باش��یم و بانکرینگ 
نفت ک��وره ب��ه دلیل س��ایر 
خدمات حاشیه ای برای کشور 

ارزآوری خواهد داشت. 

ایران بزرگ ترین صادرکننده نفت کوره جهان شد

وقتیبهضعفهاافتخارمیکنیم

عبداهلل یونس آرا، کار شناس و 
تحلیلگر ب��ازار نفت در گفت و گو 
ب��ا ایلنا با اش��اره ب��ه اینکه طی 
تاخی��ر در  س��ال های گذش��ته 
گازی  می��دان  از  بهره ب��رداری 
مش��ترک با قطر، فض��ا را برای 
ایران  بیشتر شریک  بهره برداری 
فراهم کرده اس��ت، گفت: آنچه 
مس��لم اس��ت، ه��ر طرف��ی که 
کمتر برداش��ت می کن��د بازنده 
اس��ت، اما تجربه نشان داده هر 
زم��ان که ما به میزان برداش��ت 
قطر نزدیک ش��ده ایم این کشور 
درخواس��ت بهره برداری بهینه از 
می��دان را داده و تقاضا داش��ته 
که تعامل و هم��کاری کنیم اما 
وقت��ی ما عق��ب افتادی��م، هیچ 
دلیلی برای همکاری و مساعدت 
 ب��رای تولید صیانت��ی از مخزن 

نداشته اند. 
ب��رای  ک��رد:  تصری��ح  وی 
بهره برداری از میادین مش��ترک 
نفت و گاز دو رویکرد کلی وجود 
دارد؛ یک��ی اینک��ه کش��ورهای 
ذی نف��ع در مخ��ازن ه��ر کدام 
ب��ه تنهایی از جان��ب خود بدون 
توجه به اینکه با توس��عه و تولید 
بهینه از مخزن چق��در می توان 
از آن بهره ب��رداری کرد ش��روع 
ب��ه حف��اری، تولید و برداش��ت 
می کنن��د و حال��ت دوم اینک��ه 
برای توس��عه مخزن طرح جامع 
مش��ترک ارائ��ه می ش��ود و یک 
کشورهای  بین  مشترک  شرکت 
دارن��ده مخ��زن )معم��وال( ب��ه 
نس��بت س��همی ک��ه از مخزن 
دارند تشکیل شده و این شرکت 
مسئولیت توس��عه و بهره برداری 

از مخزن را عهده دار می ش��ود و 
چون توس��عه دهنده و بهره بردار 
یک شرکت و هویت واحد است، 
برنامه ری��زی به گون��ه ای انج��ام 
می ش��ود ک��ه بیش��ترین میزان 
بازیافت و برداش��ت از مخزن در 

طول عمر آن تحقق یابد. 
یون��س آرا توضی��ح داد: حالت 
اول، همان اتفاقی اس��ت که در 
پارس جنوبی و توس��ط همسایه 
ما کش��ور قطر انجام می ش��ود، 
یعنی هرکس در س��مت خودش 
چ��اه حف��ر می کن��د و حداکثر 
توس��عه ممکن را انج��ام داده و 
با حداکثر نرخ برداش��ت ممکن 
از مخزن ش��روع به بهره برداری 
می کند که تولی��دی یکجانبه و 
بخش��ی نگر اس��ت و حالت دوم 
شرایطی اس��ت که طی آن مثال 
انگلس��تان، ن��روژ و هلند از نفت 
و گاز دری��ای ش��مال برداش��ت 
می کنند و به شکل مشارکتی که 

ذکر شد و با اجرای طرح توسعه 
بلندمدت و تولید صیانتی میزان 
بیش��تری س��یاالت نفت، گاز و 

کاندنسیت برداشت می کنند. 
وی ادامه داد: وقتی کشورهای 
ذی نفع باهم مش��ارکت کرده و 
طرح بهینه و جامعی برای توسعه 
میدان و تولید و بهره برداری ارائه 
کنن��د، مجموعا تولید بیش��تری 
داش��ته و مناف��ع طرفین لحاظ 
می ش��ود و هزینه های تولید نیز 
کاهش پی��دا می کن��د و با حفر 
تع��داد کمتری چاه   همان میزان 
برداشت را خواهند داشت، ضمن 
اینک��ه مجموع تولی��د در طول 
سال های عمر مخزن هم افزایش 
می یاب��د و این اتفاقی اس��ت که 
در میادین نفتی دریای ش��مال 

افتاده است. 
این تحلیلگر بازار نفت با اشاره 
به شرایط کنونی منطقه و برنامه 
ایران برای جبران عقب ماندگی از 

قطر در تولید و برداشت از پارس 
اظهار داش��ت: درحال  جنوب��ی 
حاضر ش��رایط سیاس��ی و بازار 
جهان��ی نفت تغیی��ر و قیمت ها 
نیز کاهش پیدا ک��رده، بنابراین 
مشخص نیست که واکنش فعلی 
قطر چه خواهد بود، اما با جبران 
عقب ماندگی در تولید از میادین 
مشترک، قطعا وزنی که کشور ما 
درمدیریت بازارهای جهانی نفت 
و گاز دارد افزای��ش خواهد یافت 
و م��ا در کوتاه مدت و میان مدت 

شاهد نتایج آن خواهیم بود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: وقتی 
ش��ریک ایران به صیانت توجهی 
ن��دارد برای ما نیز چاره وگریزی 
باقی نمی ماند جز اینکه به تولید 

حداکثری از مخزن بپردازیم. 
اگ��ر  داد:  ادام��ه  آرا  یون��س 
کش��ورهای همس��ایه ما هم مثل 
دریای ش��مال به بلوغ سیاسی و 
اقتصادی رس��یده بودند که برای 

کنسیرس��یوم  بهینه  بهره برداری 
تشکیل دهند، برداشت ها یکطرفه 
نبود. اما ش��ریک م��ا فاقد چنین 
درک اقتصادی و سیاس��ی اس��ت 
و طی س��ال های اخی��ر به صورت 
یکجانبه ب��ه برداش��ت از مخزن 
پرداخته است، بنابراین منافع ملی 
م��ا اقتضا می کند ک��ه در حداقل 
زم��ان، بیش��ترین می��زان تولید 
ممکن را برنامه ریزی و اجرا کنیم. 
وی می��زان خس��ارت ای��ران 
پ��ارس  از  برداش��ت  درع��دم 
جنوب��ی را با توجه ب��ه برآورد ها 
و مفروضات مختلف موجود بالغ 
بر ده ها میلی��ارد دالر اعالم کرد 
و گف��ت: به ضرس قاطع، جبران 
عقب ماندگ��ی پ��ارس جنوبی را 
بع��د از برجام و تبع��ات آن باید 
اقتصادی  دس��تاورد  قوی تری��ن 
صنع��ت نف��ت و حت��ی دول��ت 

یازدهم دانست. 
این کار ش��ناس ارش��د انرژی 
تاکید کرد: درح��ال حاضر مهم 
این اس��ت ک��ه عق��ب ماندگی 
در تولی��د جبران ش��ود، چرا که 
ان��رژی مهم تری��ن ب��رگ برنده 
ای��ران در صحن��ه اقتصادجهانی 
است و بی دلیل نبود که در زمان 
وضع تحری��م علیه کش��ورمان، 
جهت گیری اصلی به این سمت 
بود که ای��ران را در بازار جهانی 
نف��ت و گاز کمرن��گ کنن��د و 
متاس��فانه در مقاطعی توفیقاتی 
نیز حاص��ل کردن��د. اما صنعت 
نفت ایران، امروز درصدد احیای 
جای��گاه تعیین کننده کش��ور در 
جهانی  و  منطق��ه ای  مع��ادالت 

انرژی است.

راهی جز برداشت حداکثری از پارس جنوبی نداریم

پارسجنوبی

نیرونفت

خرید روزانه 400 هزار بشکه ای 
نفت و میعانات گازی 
کره جنوبی از ایران 

 وزی��ر نفت از افزایش ۳00 هزار بش��که ای فروش 
نف��ت و میعان��ات گازی به کره جنوب��ی پس از لغو 
تحریم ه��ا خبر داد و گف��ت: هم اکنون مقدار فروش 
نف��ت و میعان��ات گازی ای��ران به ک��ره جنوبی به 

400هزار بشکه در روز رسیده است. 
به گزارش شانا، بیژن زنگنه صبح دیروز )یکشنبه، 
۱٢ اردیبهش��ت ماه( پ��س از دیدار با کانگ هو این، 
وزیر امور زمی��ن، زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی 
در جم��ع خبرن��گاران درب��اره حجم ف��روش نفت 
و میعان��ات گازی ای��ران به کره جنوب��ی پس از لغو 
تحریم ه��ا، اظهارکرد: فروش نف��ت و میعانات گازی 
ایران به کره جنوبی با ۳00 هزار بش��که افزایش در 

روز به 400 هزار بشکه رسیده است. 
وی اف��زود: ای��ن مقدار، پی��ش از لغ��و تحریم ها 

یکصدهزار بشکه در روز بود. 
زنگن��ه ب��ا بی��ان اینک��ه هن��وز مش��کل بانکی با 
کره جنوبی حل نشده است، تصریح کرد: این موضوع 

در حال پیگیری است. 
زنگن��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه همزم��ان با س��فر 
رئیس جمه��وری ک��ره جنوب��ی به ایران یادداش��ت 
تفاهمی با وزیر انرژی این کش��ور امضا می شود، در 
پاس��خ به اینکه کره ای ها عالقه مند هس��تند در چه 
طرح های��ی حضور یابن��د، گفت: ای��ران ال ان جی، 
طرح توس��عه بخش دوم ف��از ۱٢ پارس جنوبی )که 
ات��ان و مولکول های س��نگین تر را به عنوان خوراک 
پتروش��یمی جدا می کن��د(، پاالیش��گاه بیدبلند ٢، 
ان جی ال و همچنین پاالیشگاه بهمن گنو در جاسک 

از طرح های مورد عالقه کره ای ها هستند. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت های دو کش��ور درباره 
برخ��ی پروژه ها با هم گفت وگ��و کرده اند و تعدادی 
از آنه��ا به نتیجه رس��یده اس��ت، تصری��ح کرد: در 
پروژه هایی مانن��د ال ان جی، ایران ادامه مذاکره را با 
شرکت های کره ای منوط به خرید ال ان جی از سوی 
آنها عنوان کرد که موافقت کردند، بنابراین مذاکرات 
در ای��ن زمینه نیز ادام��ه می یابد. زنگنه فروش نفت 
ب��ه کره جنوبی را باب نخس��ت هم��کاری میان دو 
کشور عنوان و اظهارکرد: مرحله بعدی این همکاری 
مربوط به تامین مالی پروژه هاس��ت که فکر می کنم 

در این سفر گشایش مهمی حاصل شود. 

سیراف، آزمون مهم بخش خصوصی 
در اجرای طرح های نفتی است

 طرح پاالیشگاهی سیراف مهم ترین آزمون بخش 
خصوصی در عرصه صنعت نفت کشور است که باید 

از آن برنده بیرون آید. 
ارس ش��یخی، مدیرعامل ش��رکت هفت س��تاره 
فرهن��گ ایرانیان )مالک قطعه نخس��ت پاالیش��گاه 
س��یراف( در گفت وگو با ش��انا با بی��ان اینکه پارک 
پاالیش��گاهی س��یراف با ظرفیت 480 هزار بش��که 
ف��رآورش میعان��ات گازی در هش��ت قطعه احداث 
خواه��د ش��د، اظهار ک��رد: این ط��رح نفتی فرصت 
مناس��بی برای بخش خصوصی کش��ور در پاسخ به 
اعتماد بخش دولتی اس��ت که باید مغتنم ش��مرده 

شود. 
ش��یخی، مش��ارکت هش��ت س��رمایه گذار را در 
اج��رای این طرح ب��زرگ نفتی، تمری��ن مهمی در 
انج��ام کارگروه��ی، عنوان و اظهار کرد: س��یراف از 
جنبه مش��ارکت، همچنین تکی��ه و اعتماد به بخش 
خصوص��ی، می تواند الگویی نوی��ن در فضای کاری 
بخ��ش خصوصی ایجاد کند؛ ب��ه همین دلیل، برای 
این بخ��ش آزمون مهمی به ش��مار می آید که باید 

برنده از آن بیرون آید. 
وی بر حمای��ت صنعت نف��ت از بخش خصوصی 
در طرح س��یراف نی��ز تاکید و تصری��ح کرد: بخش 
خصوصی ب��رای حضور در طرح ه��ای صنعت نفت، 
نیازمند حمایت اس��ت ت��ا س��رمایه گذاران با عالقه 

بیشتری در آن حضور یابند. 
به گفته ش��یخی، هم اکنون کش��ورهایی مثل کره 
جنوب��ی و تایلن��د، میعان��ات گازی را در پارک های 
پاالیش��گاهی و پتروش��یمی خود ب��ه محصوالت با 

ارزش افزوده باال بدل می کنند. 
وی اظه��ار ک��رد: ط��رح پاالیش��گاهی س��یراف، 
زنجی��ره ارزش افزوده میعان��ات گازی را یک گام به 
س��وی تکمیل ش��دن پیش خواهد برد و تبدیل به 
محص��والت با ارزش افزوده باال، هدف مهمی اس��ت 

که جلو خام فروشی را می گیرد. 
ش��یخی با بیان اینکه اجرای طرح سیراف، فضای 
گس��ترده ای در تنوع بخش��ی مش��اغل ایجاد خواهد 
کرد، اف��زود: بهره گی��ری از توانمندی های داخلی و 
رونق بخش��ی به اقتصاد کش��ور، از دیگر مزیت های 

مهم این طرح هستند. 
وی نقش ش��رکت زیرس��اخت فراگیر پاالیش��ی 
س��یراف را به عنوان هماهنگ کننده این طرح بسیار 
مهم خواند و گفت: این ش��رکت پدیده جدیدی در 
صنعت نفت کشور به ش��مار می آید که با مدیریتی 
حرفه ای در هر دو حوزه س��خت افزاری و نرم افزاری 

پروژه موفق عمل کرده است. 
مدیرعامل شرکت هفت س��تاره فرهنگ ایرانیان، 
دریاف��ت مجوزه��ا و خرید لیس��انس های مورد نیاز 
طرح از شرکت های صاحب دانش و فناوری اروپایی، 
همچنین پیشرفت قابل توجه در بخش آماده سازی 
زمی��ن را، که مقدمات مطلوبی برای جذب س��رمایه 

خارجی است، از جمله این موفقیت ها برشمرد. 

افزایش صادرات برق از زیر دریا

افزای��ش صادرات ب��رق یک��ی از برنامه های توانیر 
و وزارت نیرو برای س��ال جاری اس��ت که بر همین 
اس��اس نیز پیش بینی هایی ص��ورت گرفته که قرار 
اس��ت امس��ال ۱0 میلیارد کیلووات ساعت صادرات 

برق داشته باشیم. 
آرش ک��ردی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
سیاس��ت های وزارت نیرو و توانیر در راستای توسعه 
ص��ادرات برق گف��ت: در حال حاض��ر مذاکراتی را 
با کش��ورهایی که با آنه��ا مرز دریای��ی داریم، آغاز 
کرده ایم تا بتوانیم از طریق کابل زیردریایی صادرات 

برق را انجام دهیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه براس��اس برنامه ریزی ه��ای 
صورت گرفته قرار اس��ت صادرات برق به پاکس��تان 
و افغانس��تان افزایش پیدا کن��د، افزود: ظرفیت های 
جدیدی را برای افزایش صادرات برق به ترکمنستان، 
آذربایجان و ارمنس��تان ایجاد کرده ای��م که در این 

راستا نیز تفاهمات خوبی صورت گرفته است. 
مدیرعام��ل توانیر در خص��وص پیش بینی توانیر 
در زمینه می��زان صادرات برق بیان کرد: براس��اس 
پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفته ح��دود ۱0 میلیارد 
کیل��ووات س��اعت می توانی��م صادرات برق داش��ته 

باشیم. 
کردی با اشاره به اهمیت صادرات برق، خاطرنشان 
کرد: این مسئله می تواند موجب توسعه صنعت برق 

و افزایش ارز آوری در این حوزه باشد. 
پیش تر نیز هوش��نگ فالحتیان، مع��اون وزیر نیرو 
در ام��ور برق و انرژی پیش بینی کرده بود که به دلیل 
اشباع بازارهای صادراتی سال ۹۵ حدود ۱۵00میلیارد 
تومان از محل صادرات برق عاید وزارت نیرو می ش��ود 
و بر همین اس��اس وزارت نیرو سیاست های خود را بر 

افزایش صادرات برق استوار کرده است. 
ب��ه گفته وی، قرار اس��ت در طول برنامه شش��م 
توس��عه ظرفی��ت نیروگاه ها از 74 ه��زار مگاوات به 
۱00هزار مگاوات افزایش یابد و در کنار این مسئله 
نیز خطوط انتقال برق، ایس��تگاه های ولتاژ توس��عه 
پی��دا کند و باتوجه به اینک��ه در حال حاضر قیمت 
نف��ت کاه��ش پیدا کرده اس��ت، ص��ادرات برق، در 
این شرایط یک مزیت نس��بی برای کشور محسوب 
می ش��ود که از این طریق می توانیم پایداری شبکه 
برق را با ظرفیت سازی جدید اضافه و میزان ارتباط 

را با کشورهای همسایه تقویت کرد. 

اعتبار طرح های توسعه ای پارس 
جنوبی و غرب کارون تامین شد

 طرح ه��ای توس��عه ای پ��ارس جنوب��ی و غ��رب 
کارون به عن��وان طرح های اولوی��ت دار وزارت نفت، 
در چارچ��وب اجرایی ش��دن سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی تامین اعتبار ش��دند و این دو طرح امسال 

مشکل مالی نخواهند داشت. 
به گزارش ش��انا، مدیری��ت برنامه ری��زی تلفیقی 
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران اع��الم کرده ک��ه طرح 
میدان ه��ای  و  پ��ارس جنوب��ی  فازه��ای  توس��عه 
 نفت��ی غرب کارون امس��ال مش��کل تامی��ن اعتبار 

نخواهند داشت. 
عب��داهلل آقاخانی، سرپرس��ت معاونت بررس��ی و 
امکان س��نجی اقتصادی و مال��ی طرح های مدیریت 
برنامه ری��زی تلفیق��ی ش��رکت ملی نف��ت ایران در 
این زمینه به ش��انا گفت: اقدام ه��ا و تالش هایی که 
به منظور اخذ مج��وز تامین اعتبار از محل صندوق 
توس��عه مل��ی، تامین مال��ی از طریق ش��رکت های 
س��رمایه گذار و... انجام ش��ده بود، به نتیجه رسیده 
اس��ت و طرح توس��عه میدان گازی پارس جنوبی و 
میدان های نفتی غرب کارون که از حیث مش��ترک 
ب��ودن در اولویت وزارت نفت و کش��ور ق��رار دارند، 

امسال با مشکل تامین مالی مواجه نمی شوند. 
وی گفت: البته مش��کل تامی��ن منابع مالی برای 
دیگر طرح های توس��عه ای شرکت ملی نفت ایران به 
قوت خود باقی اس��ت و امیدواریم بتوان با تمهیدات 
مختلف، اعتبار مورد نیاز طرح ها و پروژه های صنعت 

نفت را تامین کرد. 
براس��اس این گزارش، با توجه به اولویت توس��عه 
میدان های مشترک نفتی و گازی و به منظور تامین 
مناب��ع اعتباری تکمی��ل مراحل توس��عه طرح های 
توس��عه ای میدان گازی پارس جنوبی و میدان های 
نفت��ی غ��رب کارون، مج��وز تامین اعتب��ار از محل 
صندوق توس��عه ملی و اوراق مشارکت ریالی اخذ و 
قراردادهای تامین مالی با شرکت های سرمایه گذار و 

بانک های عامل امضا شده است. 
معاونت بررسی و امکان س��نجی اقتصادی و مالی 
طرح های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت ملی 
نفت ایران گزارش داده اس��ت: در فهرس��ت جداول 
منابع - مصارف بودجه امس��ال ب��ا توجه به اهمیت 
و اولویت میدان های مش��ترک، مناب��ع اعتباری در 
دس��ترس و قاب��ل توجهی از محل صندوق توس��عه 
مل��ی و اوراق مش��ارکت ریال��ی برای ای��ن دو طرح 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که ش��امل ۱0 میلیارد 
دالر از مح��ل مجوزه��ای مختلف صندوق توس��عه 
مل��ی )بند های )ل(، )ق( و مجوز س��ال های قبل( و 
۳۵هزارمیلیاردریال اوراق مشارکت ریالی به منظور 
تامین اعتبار طرح توسعه پارس جنوبی و ٢,8 میلیارد 
دالر از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی 
)بنده��ای )ل( و )ق(( و ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق 
مش��ارکت ریالی به منظور تامین اعتبار طرح توسعه 
میدان های نفتی غرب کارون اس��ت. مجموع تامین 
 مناب��ع اعتب��اری هر دو ط��رح در س��ال ۹۵ معادل 

۱٢,8 میلیارد دالر و ۵0 هزار میلیارد ریال است. 
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یادداش��ت تفاهم  نخس��تین 
همکاری نفتی ایران و کره جنوبی 
میان ش��رکت ملی ص��ادرات گاز 
ایران و ش��رکت گاز ک��ره جنوبی 
)KOGAS( امضا شد. به گزارش 
یادداشت تفاهم  ش��انا، نخس��تین 
هم��کاری نفت��ی ای��ران و ک��ره 
جنوبی را صبح دیروز )یکش��نبه، 

۱٢ اردیبهشت ماه( علیرضا کاملی 
و س��یونگ هو لی، رئیس شرکت 
گاز ک��ره جنوبی )کوگ��س( امضا 
کردند. صادرات گاز ایران به صورت 
ال ان جی، بازار گاز، انتقال تجربه ها 
در زمین��ه تعام��الت گازی محور 
اصلی ای��ن یادداش��ت تفاهم بوده 
اس��ت؛ ش��رکت گاز ک��ره جنوبی 

در س��ال ۱۹8۳ میالدی تاسیس 
شده اس��ت و از شرکت های اصلی 
وارد کننده ال ان ج��ی در جهان به 
شمار می رود. کانگ هو این، وزیر 
زمین، امور زیربنایی و حمل و نقل 
ک��ره جنوبی که صب��ح دیروز به 
دیدن زنگنه رفته بود، اظهار کرد: 
همزمان با س��فر رئیس جمهوری 

دالر  میلی��ارد  کش��ور٢0  ای��ن 
توافق نامه با ایران امضا می شود. 

بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پس 
از این دی��دار با بیان اینکه خرید 
نفت ک��ره جنوب��ی از ایران پس 
از لغو تحریم ها ۳00 هزار بش��که 
افزایش یافته است، مقدار کنونی 
دریافت نفت این کش��ور از ایران 

را 400هزار بش��که در روز عنوان 
ک��رد و گفت: فروش نفت به کره 
جنوبی ب��اب نخس��ت همکاری 
می��ان دو کش��ور ب��ود و مرحله 
بع��دی این هم��کاری مربوط به 
تامین مالی پروژه هاست که فکر 
می کنم در این س��فر گش��ایش 

مهمی حاصل شود. 

نخستین یادداشت تفاهم همکاری نفتی ایران و کره جنوبی امضا شد

توسعه
پاالیشگاه
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از  اس�نوا، یک�ی  ش�رکت 
کارخانه ه�ای تولی�د ل�وازم 
خانگ�ی ایران�ی ب�ا دانش�ی 
کام�ا بومی مش�غول تولید 
لوازم خانگی اس�ت که طبق 
اظهار امی�ن منانی قائم مقام 
این  انتخ�اب  گروه صنعت�ی 
محص�والت قابل مقایس�ه با 
نمونه ه�ای مش�ابه خارج�ی 
است. درهمین زمینه وی در 
ادامه با »فرصت امروز« درباره 
این کارخانه و محصوالت آن 

به گفت وگو نشست. 
آیا محصوالت تولیدی ش�ما 
قابل مقایس�ه ب�ا نمونه های 

مشابه خارجی است؟ 
بله. محص��والت ما ب��ه دلیل 
دارا ب��ودن درجه بندی +A امکان 
رقابت با محصوالت و نمونه های 
خارج��ی را دارد و همچنی��ن به 
دلیل اینکه این محصوالت از نظر 
تکنولوژی و کیفیت از سطح باالیی 
برخوردار هستند، قابلیت مقایسه با 
محص��والت کره ای را ک��ه دارای 
 س��طوح باالی استاندارد هستند، 

دارند. 
درب�اره تولی�دات کارخان�ه 

توضیح دهید. 
مجموع��ه حایر آس��ا، یکی از 
تولید  مجموعه های  بزرگ ترین 
یخچال است که فعالیت خود را 
از سال 86 با ظرفیت تولید 3هزار 
دستگاه یخچال آغاز کرده است 
و مهم تر از همه امکان و ظرفیت 
تولید یخچال های ساید بای ساید 

به ص��ورت بومی س��ازی را دارد، 
تع��داد  دنی��ا  در حالی ک��ه در 
کارخانه های تولیدکننده یخچال 
انگشت ش��مار  سایدبای س��اید 
اس��ت و خوشبختانه کارخانه ما 
این ظرفی��ت را دارد و در جهت 
بومی سازی دانش آن سعی شده 

است. 
ورودی کارخان��ه، م��واد اولیه 
به ص��ورت واردات��ی و داخلی و 
همچنین برخی قطعاتی خاص 
اس��ت که به وجود خط تولیدی 
کام��ل در ای��ن مجموعه منجر 
ش��ده، به صورتی که مواد اولیه 
وارد و به صورت محصول نهایی 

خارج می شود. 
یک��ی از م��واردی ک��ه برای 
م��ا حائ��ز اهمیت اس��ت؛ بحث 
ایجاد ش��غل به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم اس��ت به شکلی 
ک��ه نه تنه��ا در منطقه بلکه در 
سایر نقاط کشور پیمانکارانی با 

کارخانه ما در ارتباط هستند. 
از نظ�ر تامی�ن مواداولی�ه با 

مشکلی مواجه نیستید؟ 
به طور حتم باتوجه به وضعیت 
اقتصادی و سیاس��ی کش��ور با 
نوس��اناتی در تامین م��واد اولیه 
خود مواج��ه بوده ایم اما با توجه 
به دفات��ری که کارخان��ه ما در 
س��ایر کش��ورها از جمل��ه کره، 
چین و ایتالیا دارد با مش��کالت 
 ج��دی در ای��ن زمین��ه مواجه 

نیستیم. 
برخ��ی مواد اولیه ما در داخل 
کش��ور تولی��د نمی ش��وند و ما 
مجبور به واردات آن هس��تیم و 
برخ��ی دیگر از م��واد که امکان 

تامین آن در داخل کشور وجود 
دارد، از طریق پتروش��یمی های 

داخلی خریداری می شود. 
ام�کان  پتروش�یمی ها  آی�ا 
تامین تمام نیازهای ش�ما را 

در داخل کشور دارند؟ 
بل��ه، برخ��ی م��واد اولیه که 
تکنول��وژی تولی��د آن در داخل 
وجود دارد م��واد اولیه از طریق 
پتروشیمی ها و سایر منابع برای 
ما تامین  می ش��ود اما متاسفانه 
امکان تولید برخی مواد اولیه در 
درجه بندی هایی خاص در کشور 

وجود ندارد.
دلیل اینکه بیشتر طرح های 
ظاهری محص�والت تولیدی 
لوازم خانگ�ی در ایران کپی 
نمونه ه�ای مش�ابه خارجی 
چ�را  چیس�ت،  هس�تند 

هیچ گون�ه ن�وآوری در ای�ن 
زمینه نداریم؟ 

ش��کل ظاهری محصوالت ما 
به هیچ وجه کپی نیس��ت و اگر 
روند ب��ازار را مورد بررس��ی قرار 
دهیم. ظاه��ر این محصوالت به 
نوع��ی ارگونومی )دان��ش به کار 
ب��ردن اطالعات علم��ی موجود 
درباره انس��ان و روش های علمی 
تولید چنین اطالعاتی در طراحی 
محیط کار( است. به عنوان مثال، 
ب��رای تولید یخچال س��اید بای 
ساید باید ارگونومی خاصی وجود 
داشته باشد تا مصرف کننده بتواند 
از ویژگی ها و امکانات متداولی که 
در ای��ن یخچال ها وج��ود دارد، 
استفاده کند. خصوصا در زمینه 
محص��والت ل��وازم خانگی کپی 
کردن به هیچ وج��ه امکان پذیر 
نیس��ت، زیرا ش��ما بای��د دارای 
تکنولوژی تولید یخچال باشید تا 
بتوانید محصوالت مورد نظر خود 

را به تولید انبوه برسانید. 
کارخانه اس�نوا صادرات هم 

دارد؟ 
بل��ه. محص��والت تولیدی ما 
به کشورهای همسایه همچون 
و...  ام��ارات  افغانس��تان، عراق، 

صادر می شود. 
محص�والت  تس�ت  رون�د 
تولیدی کارخانه به چه نحوی 

است؟ 
تمام محصوالت به صورت تک 
به تک مورد آزمایش و تست قرار 
به صورت  و همچنین  می گیرند 
محص��والت  برخ��ی  مج��دد 

به صورت رندم تست می شوند. 

قائم مقام گروه صنعتی انتخاب در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

تولیدایرانی،همپایمحصوالتکرهای

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت گف��ت: در کش��ور 1099 
واحد به تملک بانک ها درآمده که 
بیش��ترین تملک مرب��وط به بانک 
مل��ی اس��ت و از این تع��داد واحد 
تملک ش��ده 25درصد غیرفعال و 

75درصد فعال هستند. 
به گزارش ایسنا، علی یزدانی در 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی، با اش��اره به اینکه 
آنچه در جامعه اش��تغال و تحرک 
ایج��اد می کند و منجر به بهره مند 
شدن طبقات پایین جامعه می شود 
صنایع کوچک است، اظهار کرد: تا 
پایان سال گذش��ته در کل کشور  
برای 87ه��زار و 659 واحد پروانه 
بهره برداری صادر ش��ده که از این 

تع��داد 37ه��زار و 120 واح��د در 
شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر 
بودن��د. وی ادام��ه داد: از مجموع 
87ه��زار و 659 واح��د صنعت��ی 
کشور 79هزار و 838 واحد صنایع 
کوچک، 4هزار و 351واحد متوسط 
و 3هزار و 470 واحد بزرگ هستند. 
از  همچنی��ن  گف��ت:  یزدان��ی 
مجم��وع 37ه��زار و 120واحدی 
که در ش��هرک ها و نواحی کش��ور 
مس��تقرند 34ه��زار و 528 واحد 
کوچک  هس��تند و 6619 واحد از 

آنها تعطیل هستند. 
صنای��ع  س��ازمان  مدیرعام��ل 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی 
ایران افزود: از مجموع 1724 واحد 
متوس��ط 318 واح��د تعطیل و از 

مجموع 868 واحد بزرگ صنعتی 
98 واحد تعطیل اس��ت. وی ادامه 
داد: در کشور 1099 واحد به تملک 
بانک ها درآمده که بیشترین تملک 
مربوط به بانک ملی اس��ت و از این 
تعداد واحد تملک ش��ده 25درصد 
غیرفعال و 75درصد فعال هستند. 

یزدانی با بی��ان اینکه از مجموع 
81درصد واحدهای به بهره برداری 
رس��یده فع��ال 19درص��د آن��ان 
غیرفعال  هستند و 18درصد صنایع 
متوس��ط و 11درصد صنایع بزرگ 
تعطیل مطلق هستند، اظهار کرد: 
در کل کشور 99هزار و 840 طرح 
صنعتی در حال ساخت و ساز مجوز 
تاس��یس گرفته اند که از این تعداد 
29هزار و 799 واحد در شهرک ها 

و نواحی صنعتی واقع شده اند. 
بای��د  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
برنامه ریزی ها در راس��تای استقرار 
واحده��ا در ش��هرک های صنعتی 
باش��د، اضافه کرد: در کل کش��ور 
9325 ط��رح مع��ادل 10درصد با 
پیش��رفت فیزیکی باالی 60درصد 
در دس��ت اح��داث هس��تند. این 
مقام مس��ئول گفت: 3324 طرح 
مع��ادل 11درص��د ب��ا پیش��رفت 
باالی 60درصد در دس��ت احداث 
اس��ت که در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی کش��ور مس��تقرند. معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با 
اش��اره ب��ه اینکه مأموری��ت اصلی 
سازمان، توس��عه صنایع کوچک و 
زیرساخت های صنعتی است، ادامه 

داد: 561 ش��هرک، 387 ناحی��ه و 
948 ش��هرک و ناحیه صنعتی در 
کش��ور داریم که از کل شهرک ها 
136هزار هکتار زمی��ن در اختیار 
داریم. وی بیان کرد: در ش��هرک ها 
و نواحی صنعتی 850واحد صنعتی 
تعطیل شده بودند که این واحدها با 
اشتغال 16هزار و 709نفر به چرخه 
تولید برگشتند که 27 واحد مربوط 

به لرستان بوده است. 
صنای��ع  س��ازمان  مدیرعام��ل 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی 
ایران در ادامه به وضعیت واحدهای 
صنعتی لرستان اشاره کرد و گفت: 
از مجم��وع 1312 واح��د صنعتی 
لرس��تان، 894 واحد فعال و 418 

غیرفعال هستند. 

مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و ریی��س کل س��ازمان 
توس��عه تجارت ای��ران در دیدار با 
هیاتی متشکل از س��رمایه گذاران، 
تاج��ران  و  بانک ه��ا  نماین��دگان 
کره جنوبی از این کش��ور خواست 
ضمن س��رمایه گذاری مستقیم در 
ای��ران، تکنولوژی ک��ره را به ایران 

منتقل کنند. 
به گزارش روابط عمومی سازمان 
توسعه تجارت، ولی ا... افخمی راد در 
دیدار با »هاک  دو کیم« معاون وزیر 
تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی 
و هیات تجاری همراه افزود: اقتصاد 
ایران دیگر متکی بر نفت نیست و 
در سال گذشته میزان صادرات کاال 
و خدمات فنی و مهندس��ی ایران 
بیش از 60میلیارد دالر بوده که این 
نشان می دهد اتکای اقتصاد ایران به 

نفت به 40درصد رسیده است. 
وی گف��ت: از ای��ن رو کره ای ها 
دیگ��ر نبای��د ب��ه ای��ران به عنوان 
کشوری مصرف کننده بنگرند، بلکه 
باید ب��ه این فکر باش��ند که ایران 
به عن��وان ه��اب تولی��د و صادرات 
کاال در منطقه است؛ با این دیدگاه 
همکاری های ای��ران و کره جنوبی 
می تواند بلند مدت و طوالنی شود. 

افخمی راد در ادامه افزود: ما امروز 
خوشحالیم که بانک های کره ای در 
کنار ش��رکت های ب��زرگ و مطرح 
کره در کش��ورمان حض��ور دارند، 
چرا که این مس��ئله نشان می دهد 
ن��گاه کره ای ها به ایران تغییر کرده 
و خواهان گسترش روابط اقتصادی 

با امن ترین کشور منطقه هستند. 
وی گف��ت: امکان��ات، فرصت ها 

و زمینه های همکاری ب��ا ایران به 
نس��بت سایر کش��ورهای همسایه 
بیشتر است و من امیدوارم با توجه 
به رفع تحریم ها و رفع مش��کالت 
و موانع، شاهد امضای قراردادهای 
متعدد در بخش های مختلف با کره 

باشیم. 
رئیس سازمان توسعه تجارت در 
واکنش به این گفته اعضای هیات 
ک��ره ای ک��ه آنها یک��ی از بهترین 
خیابان ها و مراکز تج��اری خود را 
به ن��ام تهران نام گ��ذاری کرده اند، 
گفت: در تهران نیز یکی از بهترین 
خیابان ها به نام سئول است، ضمن 
اینکه در اکث��ر خیابان های تجاری 
تهران نام ش��رکت های مطرح کره 
به چشم می خورد و از طرفی تعداد 
زی��ادی خودروی ک��ره ای در ایران 
تردد می کنند که این نشانگر تمایل 

ایرانی ها به کاالهای کره ای است. 
وی ابراز امیدواری کرد که س��فر 
این هیات تجاری که در راس��تای 
حمای��ت از س��فر رئیس جمهوری 

کره جنوبی به ایران صورت گرفته 
س��رآغازی برای گس��ترش روابط 

اقتصادی دو طرف باشد. 
حض��ور  اف��زود:  افخم��ی راد 
پس  کره جنوبی  رئیس جمه��وری 
از 40 س��ال در ای��ران، خ��ود گواه 
اهمیت ای��ران برای ک��ره جنوبی 
اس��ت. با وجود این ما از کره ای ها 
انتظار داریم نگاه خ��ود را به ایران 
تغییر دهند و ب��ه دنبال همکاری 

مشترک با کشورمان باشند. 
وی گفت: در دو س��ال گذش��ته 
هیات های مختلفی به ایران س��فر 
کرده اند و امروز شرکت های بزرگ 
اروپایی که با واحد پولی اروپا )یورو( 
با ایران تجارت می کنند مش��کلی 
ندارند و به راحتی نقل و انتقال پول 

از طریق بانک ها صورت می گیرد. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت 
گف��ت: کره ای ه��ا ط��ی س��الیان 
چشمگیری  پیشرفت های  گذشته 
در بخش تکنول��وژی کرده اند و از 
لحاظ اقتصادی در زمره کشورهای 

توسعه یافته قرار دارند. بدون شک 
تجرب��ه این کش��ور از این بابت که 
چگونه در طول چند دهه توانسته 
به این جایگاه در جهان دست یابد 
می تواند ب��رای ایرانی ها که در این 
مسیر قرار گرفته اند، راه گشا باشد. 

وی گف��ت: البته ای��ران با وجود 
جنگ، تحریم و فشارهای خارجی 
در  چش��مگیری  پیش��رفت های 
عرصه ه��ای مختلف کس��ب کرده 
و دول��ت یازدهم نی��ز تالش کرده 
عالوه بر برداشتن تحریم ها و موانع، 
روابط خود را با دنیا بهبود ببخشد 
که خوشبختانه در این راستا موفق 
بوده و امروز نگاه جهانیان به ایران 

تغییر کرده است. 
در ادام��ه ای��ن نشس��ت »جائه 
هونگ کیم« رئیس سازمان توسعه 
تجارت و سرمایه گذاری کره جنوبی 
)کترا( نیز با بی��ان اینکه کره ای ها 
آماده هس��تند تکنولوژی و دانش 
خ��ود را در حوزه ه��ای مختلف و 
در قالب همکاری های مشترک در 

اختیار ایران قرار دهند، افزود: رفع 
تحریم های بین المللی این امکان را 
ایجاد کرده که سئول و تهران روابط 
خود را گسترش دهند، روابطی که 
به دلی��ل تحریم ها به 100میلیون 
دالر رس��یده و نس��بت به گذشته 

کاهش یافته بود. 
وی گفت: ایران همواره دوس��ت 
خوب��ی ب��رای کره جنوبی ب��وده و 
نماین��دگان ش��رکت های ب��زرگ 
کره جنوب��ی و رئیس جمهوری کره 
جنوبی ب��رای نش��ان دادن تمایل 
خود به گس��ترش روابط با ایران به 
تهران سفر کرده اند و ما امیدواریم 
این سفر دستاوردهای خوبی برای 

هر دو طرف داشته باشد. 
در ای��ن نشس��ت ک��ه در هتل 
اس��پیناس 2 برگزار ش��د، رؤسای 
ات��اق بازرگانی کره جنوبی، س��فیر 
ام��ارات،  در  کره جنوب��ی  س��ابق 
پژوهش ه��ای  س��ازمان  رئی��س 
کره جنوب��ی، رئیس بان��ک اقتصاد 
کره و نماین��دگان و مدیران عامل 
سایر شرکت های بزرگ کره جنوبی 

حضور داشتند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
س��ازمان توس��عه تجارت، »پاک 
کره  رئیس جمهوری  کوئن های« 
جنوبی قرار اس��ت امروز دوشنبه 
با حسن روحانی، رئیس جمهوری 
اس��المی ایران دیدار و گفت وگو 

کند. 
ی��ک  س��فر  نخس��تین  ای��ن 
رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران 
از زمان برقراری روابط دیپلماتیک 
بی��ن دو کش��ور از س��ال 1962 

میالدی به شمار می رود. 

بیش از هزار واحد صنعتی به تملک بانک ها درآمده است

معاون وزیر صنعت در دیدار با هیات کره ای خواستار شد

سرمایه گذاری مستقیم و انتقال تکنولوژی کره  به ایران

تجارت

تولید

واردات تجاری کاال خارج از مسیر 
قانونی مشمول مقررات قاچاق شد

مجلس ش��ورای اسالمی در مصوبه ای تعیین کرد، 
واردات تجاری کاال خارج از مس��یر قانونی و رسمی 

واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال است. 
به گ��زارش ایس��نا، نمایندگان مجل��س در ادامه 
رسیدگی به الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه های 
توسعه کش��ور مصوب کردند واردات تجاری هر نوع 
کاال به کش��ور صرف��ا از مبادی و مرزهای رس��می 
کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط 
فنی )گمرکی و تجارت خارجی(، ایمنی، بهداشتی، 
اس��تانداردها و قرنطینه ای است که پس از تصویب 
مرج��ع ذی ص��الح مرب��وط توس��ط وزارتخانه های 
جهادکش��اورزی  و  تج��ارت  و  مع��دن   صنع��ت، 

)حسب مورد( به گمرک ابالغ می شود. 
همچنین در تبصره دیگری از این ماده مصوب ش��د 
رعایت ای��ن ضوابط عالوه بر کاالهای ترخیص قطعی، 
برای کاالهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بالصاحب، 
صاحب متواری و مکش��وفات قاچاق نیز الزامی است و 
نیز واردات تجاری کاال، خارج از مسیر قانونی و رسمی 

واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال است. 
همچنین در ماده دیگری از این الیحه مصوب شد 
اشخاص حقوقی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و موافقت وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیالت و تامین 
مالی مش��مول پرداخت مالیات موضوع ماده)107( 
 اصالح��ی قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم مص��وب

31 /4/ 1394 نیستند. 

شرکت بوش به پتانسیل بازار ایران 
باور دارد

اووهراش��که، عضو هیات مدیره شرکت بوش آلمان 
گفت: ایران بازاری مهم برای بوش محسوب می شود 
و م��ا درصدد حضوری دائمی در این کش��ور، توام با 
روابط��ی قوی با مش��تریان و ش��رکای تجاری خود 

هستیم. 
به گزارش ایلنا، اووهراش��که اف��زود: هدف ما این 
است که زندگی مردم ایران را ایمن تر و منطبق تر با 
محیط زیست بس��ازیم. بوش باور دارد که بعد از لغو 
تحریم ها، ایران به بازاری با رشدی سریع، پیوسته و 

مطمئن در خاورمیانه تبدیل خواهد شد. 
عض��و هیات مدیره ب��وش تاکید کرد: ب��ا توجه به 
شرایط سیاسی و اقتصادی با ثبات ایران، این کشور 
بازاری بس��یار جذاب برای بوش اس��ت. از زمانی که 
تحریم ها لغو ش��ده اس��ت، به نحوی نظام مند تالش 
کرده ایم فعالیت های تجاری خود را در ایران توسعه 
بدهیم. ما از طریق ش��رکا و مش��تریان محلی سابق 
خود به پیش��رفت های خوب��ی در ای��ن زمینه نائل 
ش��دیم و از اینکه بار دیگر به ایران باز می گردیم در 
پوس��ت خود نمی گنجیم. با اجرای برجام، به تدریج 
یخ مراودات سیاس��ی و اقتصادی ایران و کشورهای 
اروپایی در حال آب ش��دن است و س��رمایه گذاران 
اروپای��ی، ورود به ایران را آغاز کرده اند. از جمله این 
  )BOSCH( موارد می توان به حضور ش��رکت بوش
در ای��ران اش��اره ک��رد. ش��رکت بوش برای رش��د 
فعالیت ه��ای تجاری خود در ایران با تاس��یس یک 
شرکت ایرانی، با هدف رشد فعالیت خود در ایران و 

سرمایه گذاری مجدد، به ایران بازگشته است. 
ش��رکت بوش در قالب یک شرکت سهامی خاص 
با عن��وان »بوش تجارت پ��ارس« در تهران فعالیت 
خواهد کرد. ش��رکت مذکور، یک ش��رکت تمام عیار 
اس��ت که ب��ا همه بخش ه��ای تجاری خ��ود اعم از 
»راه  حل ه��ای پوی��ا«، »فناوری صنعت��ی«، »کاالی 
مصرف��ی« و »فن��اوری ان��رژی و ساخت و س��از« به 

فعالیت خواهد پرداخت. 

برنج ایرانی شناسنامه دار می شود
کاوه خاکس��ار، مدیرکل دفتر غالت و محصوالت 
اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی از پیش��نهاد این 
وزارتخان��ه ب��ه اس��تان های ش��مالی کش��ور برای 

شناسنامه دار شدن برنج تولید داخل خبر داد. 
او در گفت وگ��و ب��ا ایرنا هدف از این پیش��نهاد را 
جلوگیری از اخت��الط بی رویه برنج با کیفیت محلی 
با ارق��ام داخلی، وارداتی و برند س��ازی تولید داخل 

اعالم کرد. 
وی اظهار کرد: اس��تان های ش��مالی تولیدکننده 
اصلی برنج )مازندران- گیالن( با تش��کیل کارگروه 
مبارزه با اختالط، طرح شناس��نامه دار شدن و صدور 
کد 16 رقمی را برای این محصول راهبردی داخلی 

پیگیری کنند. 
وی افزود: در شرایط فعلی بیشترین اختالط برنج 
در داخ��ل کش��ور مربوط به اخت��الط برنج محلی با 

ارقام پرمحصول داخلی است. 
خاکس��ار گفت که اختالط برنج باکیفیت محلی با 
مش��ابه خارجی به دلیل اخت��الف ظاهری و کیفیتی 
برای مصرف کنندگان قابل مش��اهده است و این کار 

کمتر از سوی متخلفان انجام می شود. 
مدی��رکل دفترغالت و محصوالت اساس��ی وزارت 
جهادکش��اورزی افزود: اخت��الط برنج با نگاه کاهش 
قیمت برای جلب مش��تری در صورت اطالع خریدار 

مانعی ندارد. 
خاکس��ار گفت: با وجود برخی نابسامانی ها در بازار 
برنج داخلی، اقبال مصرف کنندگان از ارقام داخلی روبه 
افزایش اس��ت که با بهینه س��ازی مصرف آب و ارتقای 
سطح تولید باید نیاز مردم از تولید داخل تامین شود. 

وزارت  اساس��ی  و محص��والت  غ��الت  مدی��رکل 
جهادکش��اورزی میزان نیاز کش��ور به برنج را با سرانه 
مص��رف 37 کیلوگرم حدود 3 میلیون تن اعالم کرد و 
گفت: هم اکنون بیش از 50درصد از نیاز کشور از تولید 

داخلی و مابقی از محل واردات تامین می شود. 

در شانزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی 
آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد

کاهش 13درصدی صادرات 
محصوالت صنایع غذایی

در نخستین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع 
غذای��ی اتاق تهران در س��ال 95، از کاهش صادرات 
و واردات عمده محصوالت این بخش طی س��ال 94 
خبر داده شد. براساس آماری که گمرک کشور داده 
است، صادرات محصوالت غذایی 13درصد، صادرات 
ش��یرینی و ش��کالت 18درصد و صادرات ماکارونی 
22درص��د کاهش یافته اس��ت. این در حالی اس��ت 
که اعضای کمیس��یون کش��اورزی و صنایع غذایی 
اتاق تهران تاکید داش��تند که کاهش وزنی صادرات 
مواد غذای��ی حائز اهمیت اس��ت و دالیل متفاوتی از 
جمل��ه اتخاذ برخی سیاس��ت های نادرس��ت در این 
حوزه دارد. ضمن اینکه اعالم ش��د کاهش ارزش��ی 
واردات و ص��ادرات به دلیل کاهش قیمت محصوالت 
کشاورزی و مواد غذایی در جهان است و از این منظر 

مالک مناسبی برای مقایسه محسوب نمی شود. 
بر این اساس، ارزش صادرات محصوالت کشاورزی 
و صنای��ع غذایی از 6.5میلیارد دالر در س��ال 93 به 
5.6میلیارد دالر در س��ال 94 رسید. متوسط قیمت 
پایه صادراتی محصوالت این گروه نیز یک س��نت و 
اقالم وارداتی پنج س��نت کاهش یافته است. این در 
حالی اس��ت که ارزش واردات محصوالت کشاورزی 
و صنایع غذایی نیز از 12میلیارد دالر در س��ال 93 
ب��ه حدود 9میلیارد دالر در س��ال 94 کاهش یافته 
است. براساس گزارش کمیسیون کشاورزی و صنایع 
غذای��ی ات��اق تهران و ب��ر پایه آمار گم��رک ایران، 
صادرات پس��ته و زعفران در س��ال گذشته نزدیک 
به 27درصد کاهش داشته اس��ت. در همین رابطه، 
اس��داهلل عسگراوالدی عضو کمیس��یون کشاورزی و 
از اعضای هیات نماین��دگان اتاق تهران، عمده ترین 
دلیل کاهش صادرات زعفران را مربوط به استاندارد 
و طوالنی بودن دریافت مجوزهای این بخش عنوان 
کرد. به گفته وی، در حال حاضر عمده ترین صادرات 
زعف��ران از کش��ور به ص��ورت چمدان��ی و از طریق 
مسافران صورت می گیرد. این فعال اقتصادی کم آبی 
و کاهش سطحی چاه ها را عامل کاهش تولید پسته 
عنوان کرد و با اش��اره به رق��م 180هزار تنی تولید 
پس��ته در سال گذش��ته تولید آن را در سال جاری 

140هزار تن پیش بینی کرد. 
در بخ��ش صنای��ع تبدیل��ی و غذای��ی نیز کاهش 
صادرات به طور محس��وس در ان��واع محصوالت این 
بخش دیده می ش��ود. بر این اساس، میزان صادرات 
لبنیات در سال 94 نسبت به سال قبل از آن معادل 
6درصد کاهش داش��ته اس��ت. همچنی��ن صادرات 
ش��یرینی و ش��کالت نیز طی سال گذش��ته با افت 
18درصدی از حیث وزنی روبه رو شده است. براساس 
گزارش گمرک ایران، طی سال گذشته واردات گندم 
از نظر وزنی 54درصد افت داش��ته اس��ت. شکر خام 
نیز با 66درصد افت از حیث وزنی، بیش��ترین کاهش 
واردات را در می��ان کااله��ای غذایی داش��ته؛ با این 
حال، طی س��ال گذش��ته واردات س��ویا 228درصد 
رشد داش��ته اس��ت. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون 
کش��اورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اش��اره 
ب��ه اینکه صرف کاهش یا افزایش را نمی توان به طور 
دقیق مثبت یا منفی تلقی کرد، افزود: کمیسیون در 
نشس��ت های آتی خود با حضور فعاالن عرصه تولید 
و تجارت در حوزه کش��اورزی و صنایع غذایی دالیل 
کاه��ش ص��ادرات و کاه��ش واردات را در مورد هر 

محصول بررسی و تبعات آن را تحلیل می کند. 

رعایت استاندارد برای ورود به 
بازارهای جهانی الزامی است

رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد گف��ت: در دوران 
پساتحریم و بعد از برجام، وارد فاز جدیدی از مبادالت 
بین المللی ش��دیم که برای حفظ و گسترش آن باید 
تمام استاندارد های الزم در تمام ابعاد و عرصه ها رعایت 

شود. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، نی��ره پیروزبخت، در نخس��تین 
کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آالینده های 
محیط زیست افزود: اگر قرار است بعد از برجام مبادالت 
گس��ترده ای میان ایران و دنیا انجام شود باید قوانین و 

استانداردهای بین المللی را رعایت کنیم. 
وی با اش��اره به اینکه در بع��د بین المللی مرتبط با 
فعالیت های محیط زیس��تی و پایش اقدامات خوبی در 
سازمان اس��تاندارد صورت گرفته است، اظهار کرد: در 
حوزه اندازه گیری اس��تانداردهای خوبی تهیه شده که 
بر این اساس موافقت نامه ای با مجمع اوزان بین المللی 
امضا کردیم که با توجه به آن تاییدیه سازمان استاندارد 

در این زمینه در تمام کشورها قابل قبول است. 
وی ادام��ه داد: همچنین در حوزه تایید صالحیت ها 
نیز بعد از س��ال ها تحریم، موافقت نامه ای امضا کردیم 
که براس��اس آن گواهینامه سازمان ملی استاندارد در 

کشورهای آسیا و اقیانوسیه قابل قبول است. 
پیروزبخت به اهمیت فعالیت آزمایشگاه های معتمد 
فعال در عرصه محیط زیس��ت تاکید کرد و گفت: قرار 
است بعد از فرصت تعیین شده، آزمایشگاه های همکار 
با استاندارد 17025 که مختص پایش آالینده ها است، 
ارزیابی  شوند. وی تاکید کرد: در سال های اخیر شاهد 
تغییرات و اتفاقات بسیار مهمی در عرصه محیط زیست 
بوده ای��م که در قرن بیس��تم ب��ا افزای��ش توانمندی 
فناوری ها تعادل بهره برداری از منابع به نفع بهره برداران 
و ضرر محیط زیس��ت به هم خورد و اکنون در س��ال 

2016 نیز همچنان شاهد این روند هستیم. 
رئیس سازمان استاندارد گفت: زمانی برای استفاده 
از کود و س��م جایزه می دادن��د اما امروزه به عنوان یک 
آالین��ده به آن ن��گاه می کنند، در ق��رن حاضر به این 
نتیجه رس��یده اند ک��ه باید تغیی��رات از ابعاد مختلف 
محیط زیستی و توس��عه پایدار در جنبه های مختلف 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رخ دهد. 

کشاورزی

استاندارد

صنایع غذایی
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تازه ترین نماگر منتش��ر شده 
توس��ط بان��ک مرکزی نش��ان 
نقدینگی  می دهد ک��ه حج��م 
همچنان رو به افزایش اس��ت و 
با ش��یب مالیمی روند صعودی 
خ��ود را حف��ظ ک��رده اس��ت. 
براس��اس نماگر بان��ک مرکزی 
)پاییز 94( حجم نقدینگی کشور 
به 9۷۵9,4 ه��زار میلیارد ریال 
افزایش یافته است. این در حالی 
اس��ت که حج��م نقدینگی در 
اسفند سال 92 به ۶۳9۵,۵هزار 
میلیارد ریال رس��یده بود که در 
مقایسه با بهمن 94 شاهد رشد 

چشمگیر آن هستیم. 
بان��ک مرک��زی ک��ه پیش از 
این هم ب��ا این چال��ش مواجه 
ب��وده، اعالم کرده ک��ه در طول 
س��ال ۱۳92 )آبان، آذر و اسفند 
۱۳92(، آمار موسسات اعتباری 
پیش��گامان آت��ی و صالحی��ن 
)ادغام ش��ده در آبان ماه ۱۳92 
در بان��ک آینده(، آمار بانک های 
قرض الحس��نه  زمی��ن،  ای��ران 
رس��الت، خاورمیانه، بین المللی 
کیش و ای��ران و ونزوئال در آذر 
۱۳92 و آم��ار بان��ک قوامین و 
دو موسس��ه اعتب��اری کوث��ر و 
عس��کریه در اس��فند ۱۳92 به 
آماره��ای پولی و بانکی کش��ور 
اضافه شده است. ضمنا اطالعات 
از  بان��ک قرض الحس��نه مه��ر 
اس��فند ۱۳92 به بعد، از شمول 
بانک های تخصص��ی خارج و به 
طبقه بانک های غیردولتی اضافه 

شده است. 

آمارهاهشدارمیدهند
ول��ی اهلل س��یف، رئی��س کل 
بانک مرکزی هم پیش از این در 
این باره گفته بود این نقدینگی 
نباید با حج��م نقدینگی ابتدای 
کار دولت یازدهم مقایس��ه شود 
زیرا در 2,۵ س��ال گذشته شش 
موسس��ه اعتباری و چهار بانک 
جدید تحت پوش��ش آمار بانک 

مرکزی قرار گرفته اند . 
این توضیحات در حالی است 
که مقایسه ای میان ارقام منتشر 
ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی 
نش��ان می ده��د ک��ه نقدینگی 
جدا از رخدادهای ذکر ش��ده با 
شتاب قابل مالحظه ای در حال 
افزایش است. براساس آمارهای 
ای��ن نماگر در حج��م نقدینگی 
در اس��فند 9۳ به ۷۵۸۰,9 هزار 
میلیارد ریال رس��یده بود، یعنی 

آمارهای موسسات  به طور قطع 
ذکر ش��ده در ای��ن ارقام لحاظ 
ش��ده بود ام��ا ۱۰ م��اه بعد در 
بهم��ن 94 ای��ن رقم با رش��د 
 9۷۵9,4 ب��ه  24,۷درص��دی 
هزار میلیارد ریال رس��یده است 
که نش��ان می دهد سرعت رشد 

نقدینگی نگران کننده است. 
ولی اهلل س��یف معتقد اس��ت 
بانک مرکزی طی س��ال ۱۳94 
ب��ا در پی��ش گرفتن سیاس��ت 
انبساطی از جمله کاهش حجم 
س��پرده قانونی ب��ه دامنه ۱۰ تا 
۱۳ درص��د و افزای��ش این رقم 
به حج��م نقدینگی پایه پولی را 
افزایش داده که رش��د نقدینگی 

جامعه را به دنبال داشته است . 
ام��ا س��وال مهم این اس��ت 
ک��ه چ��را رش��د 24,۷درصدی 
نقدینگی به رش��د ت��ورم منجر 

نشده است؟ 
مع��اون  قربان��ی،  پیم��ان 
اقتصادی بان��ک مرکزی معتقد 
اس��ت این ط��ور نیس��ت که هر 
افزایش نقدینگی در کوتاه مدت 
ب��ه افزایش در س��طح عمومی 
قیمت ه��ا بینجام��د، بلک��ه در 
بلندم��دت ام��کان دارد چنین 

روندی رخ دهد . 
بنابراین باید انتظار داشت که 
آهنگ تند رشد نقدینگی در یک 
سال گذشته اثرات تورمی خود 

را به نماگرهای س��ال 9۵ یا 9۶ 
تحمی��ل کند و دول��ت با وجود 
تالش ها و وعده هایی که درباره 
تورم تک رقمی داده است نتواند 

این دستاورد را حفظ کند. 

وقفهایکهمیتواندفرصت
باشد

مه��دی تق��وی، کارش��ناس 
اقتصادی در این باره به »فرصت 
امروز« گفت: این طور نیست که 
با افزای��ش نقدینگی حتما تورم 
باید افزایش پیدا کند، بلکه باید 
دید این افزای��ش به چه نحوی 
بوده است. رش��د نقدینگی اگر 
به صورت ش��به پول باشد تاثیر 

چندانی بر افزایش تورم ندارد. 
وی ادامه داد: ریشه های رشد 
فعلی نقدینگی به دولت دهم و 
عملکرد این دولت در بازار پولی 
باز می گردد. سنگ بنایی که در 
آن دوره گذاشته شد موجب شد 
تا تورم به 4۰درصد برس��د و به 
 دنبال آن نقدینگی رو به رش��د 

بگذارد. 
تق��وی تاکی��د کرد: ب��ا رفع 
چالش های تحریم ه��ا و اجرای 
کامل برجام فشارهایی که روی 
بانک ه��ای کش��ور وج��ود دارد 
کاه��ش یافته و ای��ن وضعیت 
کاه��ش  را  نقدینگ��ی  حج��م 

می دهد. 
اما با وجود این مسعود نیلی، 
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری 
معتقد اس��ت اقتصاد ایران روی 
بمب ساعتی بزرگی قرار گرفته 

است. 
به اعتق��اد نیل��ی، اگر بمب 
نقدینگ��ی فعال ش��ود، فاجعه 
درست می کند و نیازمند اتخاذ 
سیاست های بلندمدت تر است. 
کارشناس  هادی حق ش��ناس، 
اقتص��ادی در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که چرا تورم همزمان 
با رش��د نقدینگی افزایش پیدا 
نکرده اس��ت؟ گفت: نقدینگی 
ک��ه در نماگ��ر بان��ک مرکزی 
آمار آن منتش��ر شده ترکیبی 
اس��ت از بدهی ه��ای دولت و 
دارایی  دولت��ی،  ش��رکت های 
خارجی بانک مرکزی و پول و 
مسکوکاتی که در دست مردم 
است و در اقتصاد کشور جریان 

دارد. 
وی اف��زود: دلی��ل اینکه نرخ 
تورم کاهشی بوده اما نقدینگی 
افزای��ش یافت��ه این اس��ت که 
ترکیب پایه پولی کش��ور اجزای 
متفاوت��ی دارد و به همین دلیل 
هنوز اثرات تورمی خود را نشان 
نداده اس��ت. پایه پولی کش��ور 
ترکیبی است از سپرده دیداری، 
مطالباتی  غیر دیداری،  س��پرده 
که بانک ها از دولت و بخش های 
مختل��ف دارن��د و اس��کناس و 

مسکوکات است. 
حق شناس تاکید کرد: به دلیل 
این تنوع است که شاهد وقفه ای 
در نمای��ش اثرات تورمی رش��د 
نقدینگی هستیم. بانک مرکزی 
می توان��د از این وقفه اس��تفاده 
کند و ب��ا اتخاذ سیاس��ت های 
درست پولی، از س��رایت اثرات 
 رشد نقدینگی به تورم جلوگیری 

کند. 

سرعترشدنقدینگیجدیاستوبهبرنامهریزینیازدارد

تورم کوچک در معرض تهدید نقدینگی بزرگ 

 کارشناسان اقتصادی با اشاره 
به عبور حج��م نقدینگی از مرز 
هزار هزار میلیارد تومان در سال 
94، هش��دار دادند که اگر بمب 
فعال ش��ود،  نقدینگی  س��اعتی 
برای اقتصاد ای��ران فاجعه آفرین 

خواهد شد. 
به گ��زارش مه��ر، جدیدترین 
از  مرک��زی  بان��ک  گزارش��ات 
رس��یدن نقدینگی ب��ه مرز هزار 
هزار میلی��ارد توم��ان در پایان 
بهمن ماه س��ال گذشته حکایت 
بانک  اقتصادی  برآوردهای  دارد. 
مرک��زی از وضعیت نقدینگی در 
از  بهمن س��ال گذش��ته حاکی 
رس��یدن نقدینگی به عدد 9۷۵ 

هزار میلیارد تومان است. 
برهمین اس��اس، نقدینگی در 
بهمن 94 نس��بت به بهمن 9۳ 
معادل 2۸.۷درصد و نس��بت به 
اس��فند 9۳ مع��ادل 24.۷درصد 
رشد داشته اس��ت. طی ۱۱ ماه 
منته��ی ب��ه بهم��ن 94 معادل 
۱9۳ه��زار میلی��ارد توم��ان به 

نقدینگی اضافه شده است. 
گ��زارش بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که نقدینگ��ی در پایان 
دی ماه 94 به حدود 9 تریلیون 
و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید 
که نس��بت به دی ماه سال 9۳ 
مع��ادل 2۷.2درص��د و نس��بت 
به اس��فندماه 2۱.۳درصد رش��د 
اقتصادی  کارشناس��ان  داش��ت. 
می گویند ب��ا روندی ک��ه بانک 
مرکزی اعالم کرده است، حجم 
نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد 
تومان در پایان اس��فندماه عبور 

کرده است. گرچه این نقدینگی 
به خودی خود نامطلوب نیس��ت 
ام��ا اگر در جهت تولید نباش��د، 
خطرآفرین اس��ت. آنها هش��دار 
می دهن��د ک��ه بای��د مراقب بود 
این نقدینگی به سمت بازارهای 
غیر مولد حرکت نکرده و اقتصاد 
ای��ران را دچ��ار آس��یب و خطر 

نکند. 
اخیرا نیز مسعود نیلی، مشاور 
درباره  رئیس جمه��ور  اقتصادی 
نقدینگ��ی گفته اس��ت: در حال 
حاض��ر اقتص��اد ای��ران روی دو 
بمب س��اعتی بزرگ قرار گرفته 
اس��ت. یک بمب س��اعتی حجم 
باالی جمعیت غیر فعال نس��بت 
به جمعیت فعال است که نسبت 

بسیار باالیی است. 
وی بمب دوم را بمب نقدینگی 
عنوان می کند و می گوید که این 
دو بم��ب س��اعتی هن��وز فعال 
نش��ده اند و زمان انفجار را نشان 
نمی دهن��د. نقدینگ��ی که بمب 
دوم است اگر فعال شود، فاجعه 
درس��ت می کند و نیازمند اتخاذ 

سیاست های بلندمدت تر است. 
حیدر مستخدمین حسینی در 
گفت وگو با مهر درباره رس��یدن 
نقدینگ��ی ب��ه م��رز ه��زار هزار 
میلیارد تومان در پایان بهمن ماه 
94 براساس جدیدترین آمارهای 
بانک مرکزی گفت: سال گذشته 
نس��بت ب��ه اینک��ه نقدینگی در 
پای��ان بهمن م��اه 94 ب��ه رقم 
هزارهزار میلیارد تومان می رسد 
هش��دار داده و ای��ن موضوع را 
پیش بینی ک��رده ب��ودم، اما در 

هم��ان زمان مس��ئوالن مربوطه 
در بانک مرکزی نس��بت به این 
موضوع واکنش نشان دادند و آن 
را تکذی��ب و اعالم کردند به هیچ 
عن��وان این گون��ه نیس��ت و این 

موضوع صحت ندارد. 
بان��ک مرکزی  معاون اس��بق 
و وزارت اقتص��اد اف��زود: آمارها 
در حال��ی نقدینگ��ی در پای��ان 
بهمن ماه س��ال 94 را هزار هزار 
میلیارد تومان نشان می دهد که 
بدون ش��ک ماه پس از آن یعنی 
اس��فندماه هم با حجم زیادی از 
نقدینگی مواجه هس��تیم. تولید 
نقدینگ��ی در دو م��اه پایانی هر 
س��ال یعنی بهمن و اس��فندماه 
افزای��ش می یاب��د، بنابراین رقم 
نقدینگی در پایان سال 94 قطعا 
بیش از هزار هزار میلیارد تومان 

خواهد بود. 
اقتصادی  تحلیلگر مسائل  این 
و بانک��ی با بی��ان اینکه در حال 
حاض��ر ۵۰ درصد نقدینگی هزار 
هزار میلی��ارد تومان��ی در نظام 
بانک��ی قفل اس��ت و در گردش 
نیس��ت، تصری��ح کرد: بخش��ی 
از ای��ن نقدینگی به تس��هیالت 
س��ازان،  انب��وه  ب��ه  اعطای��ی 
ساختمان و مستغالت اختصاص 
یافته ام��ا هنوز امالک س��اخته 
شده از طریق این وام ها به فروش 
دریافت کنندگان  بنابراین  نرفته، 
این وام ها هن��وز بازپرداختی به 

بانک ها نداشته اند. 
وی اضافه کرد: بخش��ی از این 
۵۰ درص��د، مطالب��ات معوق و 
پرداخت نشده دولت  بدهی های 

ب��ه بان��ک مرک��زی و بانک ها را 
ش��امل می شود. بخش��ی نیز به 
تولیدکنندگان  مع��وق  مطالبات 
تولیدکنندگانی  ب��از می گ��ردد، 
ک��ه ب��ه دلی��ل رک��ود حاکم بر 
تولید و اقتصاد کشور، نتوانستند 
به ف��روش  را  خ��ود  تولی��دات 
برس��انند و بدهی های خود را به 
نظام بانکی بازگردانند و بنابراین 
هنوز از ای��ن جهت تاثیری روی 
اقتصاد و تورم مشاهده نمی شود. 
مستخدمین حس��ینی با اشاره 
به قفل ش��دن ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان از رق��م کل نقدینگی هزار 
هزار میلی��ارد تومانی، عنوان کرد: 
بنابرای��ن هن��وز نقدینگی مذکور 
اثری روی تورم نگذاش��ته اس��ت. 
واژه بم��ب س��اعتی نقدینگی به 
این معنا است که اگر نقدینگی به 
سمت و سوی تولید نرود و خروج 
از رکود ش��کل نگیرد، آسیب های 
ج��دی در س��ال 9۵ از این حیث 
متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. 

ادام��ه داد: ح��دود ۱۵۰  وی 
هزار میلی��ارد تومان از نقدینگی 
کااله��ای  به ص��ورت  مذک��ور 
تولی��دی در انباره��ا اس��ت که 
طری��ق  از  آن،  تولیدکنن��دگان 
وام بانکی آنه��ا را تولید کرده اند 
و هن��وز بازپرداختی جهت عدم 
فروش کاالهای ش��ان به بانک ها 
نداش��ته اند. ح��دود ۳ میلی��ون 
تن ف��والد در انبارها دپو ش��ده 
و 4۰ه��زار مترمرب��ع کاش��ی و 
س��رامیک در انباره��ا خوابی��ده 
اس��ت. ۱۵۰هزار میلیارد تومان 
ه��م می��زان بده��ی دول��ت به 

بانک ها و بانک مرکزی است که 
پرداخت نشده است. 

این اقتص��اددان درباره تبعات 
آزادس��ازی نقدینگ��ی هزار هزار 
میلیارد تومان��ی عنوان کرد: اگر 
این رقم در خدمت تولید باش��د، 
کمترین اثر تورمی و مشکل زا را 
خواهد داشت، اما اگر در خدمت 
واردات یا خدمات باشد، به طور 

قطع آثار منفی دارد. 
وی درباره پیش بینی نقدینگی 
س��ه م��اه ابت��دای امس��ال ه��م 
از  پ��س  معم��وال  اظهارداش��ت: 
آغاز س��ال و در ماه های فروردین 
و اردیبهش��ت، م��ردم از س��فرها 
بازمی گردند و فشار روی نقدینگی 
کمتر اس��ت و بخشی از نقدینگی 
به ص��ورت س��پرده ب��ه بانک ه��ا 
بازمی گردد، ام��ا به هر حال همه 
چیز به سیاست های دولت بستگی 
دارد. به عنوان مثال اگر قرار باشد 
ک��ه از س��پرده های بانکی مالیات 
اخذ شود، به طور حتم آثار زیانبار 
و مخربی خواهد داشت و نقدینگی 

را به حرکت درخواهد آورد. 
معاون اس��بق بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد خاطرنش��ان کرد: 
اما به هر ح��ال نقدینگی در دو 
م��اه اول هر س��ال تحت کنترل 
اس��ت. زیرا بازار تولید، سرمایه و 
غیره فعال نش��ده اند و سرمایه ها 
ب��ه بازاره��ای پ��ول و س��رمایه 
بازمی گردد و ب��ازار با یک آورده 
مواجه است. بنابراین طی این دو 
سه ماه ابتدای سال نباید منتظر 
افزایش چش��مگیر حجم و رشد 

نقدینگی در کشور باشیم. 

رشدنقدینگیبایددرمسیرتولیدقرارگیرد
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بانکنامه

بیمه نامه

بام،بانکداریالکترونیکبا
استانداردهایباالیامنیتی

بانک ملی ایران در راس��تای توسعه و پیشرفت ایران 
اس��المی و ارائه بهترین و ایمن تری��ن خدمات بانکی به 
هموطنان عزیز، محصول منحصربه فردی را طراحی و از 
دی ماه سال گذشته به مشتریان خود عرضه کرده است. 
»ب��ام« )بانک اول من( یک س��امانه اینترنتی بانکداری 
الکترونیک است که با برخورداری از استانداردهای باالی 
امنیتی و ویژگی های منحصربه ف��رد خدمات بانکی، در 
این بانک راه اندازی و در کنار سیس��تم های دیگر بانک 
به ارائه خدمات بانکی می پردازد. در این سامانه، توجه به 
راحتی و سهولت کار کاربران در کنار حفظ امنیت کامل 
و سرعت و صحت بسیار باالی عملیات بانکی مدنظر قرار 
گرفته و از جمله ویژگی های بارز آن می توان موارد زیر را 
برشمرد: گرافیک چشم نواز، انتقال وجه هوشمند، شارژ 
خودکار سیم کارت، صورتحساب های متنوع، سازگاری 
با تمام دس��تگاه های ارتباطی اینترنت��ی )تبلت و انواع 
گوش��ی های هوش��مند(، برقراری ارتباط آنالین با سایر 

کاربران، پرداخت اقساط و... 
برای کار با سامانه برخالف سامانه های قبلی بانک، به 
اب��زار جانبی )token(  نیاز نبوده و کاربر به آس��ودگی 
در هر زمان و مکان و با هر وس��یله ای که دسترس��ی به 
اینترنت داشته باش��د به راحتی می تواند کارهای بانکی 
خ��ود را انج��ام دهد.  با توجه به تکنولوژی های بس��یار 
جدید اس��تفاده شده در این س��امانه حتی در صفحات 
ورودی از صفحه کلیدهای مجازی که در اصل به نوعی 
القاکننده امنیت کاذب هستند نیز استفاده نشده و مشابه 
سامانه های بانک های بزرگ دنیا، امنیت سامانه به جای 
واگذاری به مش��تری از طریق تکنولوژی های موجود در 
سامانه تامین شده است. از سویی در این سامانه به صورت 
مرتب به کاربران برای رعایت نکات ایمنی متداول برای 
باال رفتن فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک از قبیل 
تغییر رمز، اس��تفاده از نرم افزارهای آنتی ویروس قوی، 

به روزرسانی مرتب و... نکات الزم یادآوری می شود. 
کاربران این س��امانه به محض ورود به سامانه پیامک 
دریاف��ت کرده و ب��ه این ترتیب از وضعیت اس��تفاده از 
سامانه مطلع می شوند و تغییر در سقف تمام تراکنش ها 
در دس��ت کارب��ر بوده و با توجه به ش��رایط خود در هر 

زمانی می تواند این سقف ها را کاهش یا افزایش دهد. 

مهلتثبتنامبازنشستگانبرای
دریافتکارتاعتباریتمدیدشد

 بانک صادرات ایران در پی اس��تقبال بازنشس��تگان 
کش��وری مهلت ثبت نام را برای ص��دور کارت اعتباری 
مرابح��ه خرید کاالهای مصرفی ب��ا دوام داخلی تا پایان 
اردیبهش��ت ماه ج��اری تمدید کرد. به گ��زارش روابط 
عمومی بان��ک صادرات ای��ران، بازنشس��تگان صندوق 
بازنشستگی کش��وری که حقوق خود را از طریق شعب 
ای��ن بانک دریافت می کنند، می توانند با مراجعه به وب 
سایت بانک صادرات به نش��انی www. bsi. ir نسبت 
به تکمیل اطالع��ات مورد نیاز و اخذ کد رهگیری اقدام 
و پ��س از دریافت پیامک از س��وی بانک و نیز اعالم در 
س��ایت مذکور باید برای دریافت کارت صادره و تکمیل 
پرونده خود با همراه داش��تن کارت ملی و تصویر آن به 
شعبه اعالم شده مراجعه کنند. کارت های اعتباری خرید 
کاالهای با کیفیت و بادوام ایرانی تنها در پایانه های فروش 
شرکت ها و نمایندگی هایی که اسامی آنها در سایت های 
دولت، ش��اپرک و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت درج 
شده، قابل استفاده است و نرخ سود اعتباری این کارت ها 

۱2درصد و مدت بازپرداخت آنها 24ماهه است.

نسخهجدیدبانکداریمجازی
بانکپاسارگاد،باطراحیوظاهری

جدیدعملیاتیشد
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، جهت 
رف��اه حال مش��تریان گرامی، تغییرات��ی در طراحی 
و ش��کل ظاهری نس��خه جدید بانک��داری مجازی 
بانک پاس��ارگاد، اعم��ال ش��ده ک��ه باعث س��هولت 
دسترس��ی کاربر ب��ه منوهای مختل��ف و همچنین 
بهره من��دی بهتر از خدمات آن ش��ده. این نس��خه 
ع��الوه بر تغییر در طراحی ظاه��ری، امکاناتی مانند 
قابلیت تطبیق ب��ا اندازه های مختلف صفحه نمایش 
و همچنین قابلیت تطبیق با مرورگرهای مختلف را 
داراست. براس��اس این خبر، نسخه جدید بانکداری 
مجازی از طریق آدرس https: //ib. bpi. ir  قابل 
دسترس است. همچنین مشتریان گرامی می توانند 
از طریق صفحه اصلی سایت بانک پاسارگاد به نشانی 
www. bpi. ir  نی��ز وارد صفحه بانکداری مجازی 

خود شوند. 

راهاندازی
باشگاهمشتریانبیمهدانا

نایب رئی��س هیات مدیره و مدیر عام��ل بیمه دانا، از 
راه اندازی باشگاه مش��تریان این شرکت در سال جاری 
خب��ر داد. ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیم��ه دانا، دکتر 
بیژن صادق در جلسه شورای مدیران، هدف از راه اندازی 
این باشگاه را تکریم بیمه گذاران و مشتریان ذکر و تاکید 
کرد: ما در س��ال جاری تالش می کنیم متناسب با شأن 
و جایگاه شرکت و براساس عملکرد مشتریان و پرتفوی 
آنها، این باشگاه را ایجاد کنیم. در این جلسه که اعضای 
هیات مدیره، معاونان، مدیران و سرپرستان مناطق حضور 
داش��تند، دکتر صادق افزود: در سال جدید همچنین با 
هدف تشویق بیش��تر و استفاده مناسب تر از پتانسیل و 
قابلیت ه��ای فنی و اجرایی نمایندگان به منظور تقویت 
و توسعه شبکه فروش، اقدام به انتخاب نمایندگان برتر 
بیمه دانا خواهیم کرد. وی روند پرداخت خس��ارت ها در 
سال گذش��ته را مناسب ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه 
این روند در س��ال جاری باید تسریع شود، اظهار داشت: 
یکی از برنامه ها و اهداف ما در سال 9۵، تقویت و توسعه 
مدیریت بازاریابی همسو با سیاست های این شرکت است 
که تصمیم داریم از ظرفیت ها و توانایی های همکاران در 

این حوزه بیشتر بهره ببریم. 

نرخنــامه

دالر3,457تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,4۵۷تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د را ۱,۰4۸,۵۰۰ تومان تعیی��ن کردند. هر یورو 
در ب��ازار آزاد۳,9۶۰ تومان و هر پوند نیز ۵,۷۸۰تومان 
قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که ۵42,۰۰۰ تومان 
و هر ربع س��که29۳,۰۰۰ تومان فروخته شد. هر سکه 
یک گرمی نیز2۰2,۰۰۰ تومان خریدوفروش شد و هر 
گ��رم طالی ۱۸ عیار ۱۰۶,9۰۰تومان قیمت خورد. هر 

اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱2,9۳4دالر بود. 

جزییاتتالشایرانبرایپذیرش
درسیستمبانکیجهانی

رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با ش��بکه 
آمریکایی س��ی ان بی سی فاش کرد نمایندگان دولت 
ایران یک هفته پیش با سازمان بین المللی »گروه ویژه 
اقدام مالی« )FATF( که این کشور را در لیست سیاه 

سیستم مالی جهانی قرار داده است، دیدار کردند. 
به گزارش ایس��نا، ولی اهلل س��یف به سی ان بی سی 
گف��ت: نماین��دگان FATF از اقدامات��ی که توس��ط 
بانک ها و موسس��ات مالی ایران انجام گرفته متعجب 
شدند و از تغییراتی که ما در بخش بانکی خود صورت 

داده ایم مطلع نبودند. 
این شبکه آمریکایی در گزارش خود تمایل ایران را 
برای خارج ش��دن از این لیست سیاه به مشکالتی که 
برای دسترس��ی به پول های حساب های خارجی خود 

دارد، مربوط دانست. 
اگرچ��ه ایران اکنون مجاز اس��ت به این حس��اب ها 
دسترسی داش��ته باشد، اما س��ایر تحریم هایی که به 
بهانه حمایت از تروریس��م علیه تهران حفظ شده اند، 
باعث ش��ده بانک های اروپایی تمایل��ی به تبدیل این 
حس��اب ها به دالر که شیوه مرسوم برای نقل و انتقال 

پول در سراسر جهان است نداشته باشند. 
س��یف ابراز اطمینان کرد که بانک های ایرانی از این 
لیست سیاه حذف خواهند شد اما زمان آن را مشخص 

نکرد. 
گ��روه FATF چنی��ن دی��داری را تایید ک��رد، اما 
حاضر به ارائه توضیحات نش��د و تنه��ا اعالم کرد که 
این س��ازمان فرآیندی را مدیریت می کند تا اطمینان 
حاصل کند کش��ورهای سراس��ر جهان استانداردهای 
بین المللی ضدپولش��ویی و ضد فاینانس تروریس��م را 
رعای��ت می کنن��د. فرآیند مذکور ی��ک فرآیند دقیق، 
غیرسیاسی، بسیار فنی و اغلب طوالنی است و بازبینی 
وضعیت ایران به ش��کل بی طرفانه مشابه بازبینی هایی 
که ب��رای کش��ورهای دیگر انجام گرفته اس��ت انجام 

خواهد شد. 
با ای��ن همه ای��ن گ��زارش احتمال تغیی��ر موضع 
FATF را بس��یار بعید دانس��ته اس��ت. این موسسه 
در فوری��ه بیانی��ه ای را منتش��ر ک��رده و نس��بت به 
کوتاه��ی ای��ران در رس��یدگی ب��ه ریس��ک فاینانس 
تروریس��م و تهدیدهای��ی ک��ه متوج��ه یکپارچگ��ی 
نگران��ی  اب��راز  می کن��د  جهان��ی  مال��ی   سیس��تم 

کرده بود. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی ایران ق��رار گرفتن ایران 
در لیس��ت س��یاه FATF را غیرمنصفان��ه و برخالف 
حقای��ق و تغییرات صورت گرفته دانس��ت. وی به یک 
قانون ضدپولشویی که سه سال پیش در کشور اجرا و 
همچنین قانون مقابله با تروریس��م که ماه گذشته در 

مجلس ایران تصویب شد، اشاره کرد. 
براساس این گزارش، هر دو گروه مخالفان و موافقان 
رابط��ه آمریکا با ایران اظه��ار می کنند خروج ایران از 
لیس��ت س��یاه FATF، یک فرآیند طوالنی و دشوار 

خواهد بود.  

دریچه
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قیمتنوعارز

۳,4۵۷  دالر آمریکا

۳,9۶۰  یورو اروپا

۵,۷۸۰ پوند انگلیس

94۸  درهم امارات

۱,2۵۳لیر ترکیه

۵۵۰   یوان چین

۳2 ین ژاپن

2,۸۱۵  دالر کانادا

۳,۶۱۰فرانک سوییس

۱۱,4۰۰ دینار کویت

92۵ریال عربستان

2۷۳ دینار عراق

۶۰روپیه هند

9۰۵   رینگت مالزی

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

قیمتعنوان

۱2,9۳4  اونس طال

4۶۳,۶۰۰مثقال طال

۱۰۶,9۰۰هر گرم  طالی ۱۸ عیار

۱,۰4۷,۰۰۰  سکه بهار آزادی

۱,۰4۸,۵۰۰  سکه طرح جدید

۵42,۰۰۰نیم سکه

29۳,۰۰۰  ربع سکه

2۰2,۰۰۰سکه گرمی

نسیمنجفی
nasim64najafi@gmail.com

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در 
آخرین شماره نشریه روند درباره نقدینگی توضیح 
داده است که در زیر می خوانید. براساس آخرین 
آمار موج��ود، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه 
۱۳94 به 9۷۵9/4هزار میلیارد ریال رسید که در 
مقایسه با اس��فندماه سال ۱۳9۳ از رشدی برابر 
24/۷درصد برخ��وردار بود. همچنین، نقدینگی 
در دوازده ماه��ه منتهی به بهمن س��ال ۱۳94، 
2۸/۷درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده 
ماهه منتهی به بهمن ۱۳9۳، ۳۱/۸درصد بود که 
۱۰/۱واحد درصد از رشد ۳۱/۸درصدی نقدینگی 
در دوره مزبور، به افزایش پوشش آماری و شمول 
بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه 
مرب��وط بوده و به معنی افزایش واقعی نقدینگی 
در اقتصاد تلقی نمی ش��ود. مقایس��ه رش��دهای 
همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن 
۱۳94 )2۸/۷درصد( و دوره مش��ابه سال ۱۳9۳ 
)2۱/۷درصد( نش��ان می دهد که رشد نقدینگی 
در دوازده ماه��ه منتهی به بهمن س��ال ۱۳94 

نسبت به رش��د دوره مشابه س��ال پیش از آن، 
معادل ۷/۰واحد درصد افزایش داشته است. پایه 
پولی در پایان بهمن س��ال ۱۳94 با رشدی برابر 
۱2/۰درص��د )۱۵۷/۱هزار میلیارد ریال افزایش( 
نس��بت به پایان اس��فند ۱۳9۳ به ۱4۶۸/۶هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه 
س��ال ۱۳9۳ )۵/۸درصد(، برابر ۶/2واحد درصد 
افزایش نشان می دهد. خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی با ۱۱/۷درصد افزایش )۱۸4/۸هزار 
میلیارد ریال( و سهمی فزاینده برابر ۱4/۱واحد 
درصد در رشد پایه پولی، مهم ترین عامل فزاینده 
رش��د پایه پولی در یازده ماهه سال ۱۳94 بوده 

است. 
در پایان بهمن ماه سال ۱۳94، ضریب فزاینده 
نقدینگی به ۶/۶4۵ رسید. به این ترتیب، ضریب 
فزاینده نقدینگی نس��بت به پایان سال ۱۳9۳، 
۱۱/4درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد 
دوره مشابه سال ۱۳9۳ )۱2/۰درصد(، ۰/۶ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد. 

توضیحمعاوناقتصادیبانکمرکزیدربارهنقدینگی
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بازدید هیاتی از کمیسیون خدمات 
مالی کره جنوبی از سازمان بورس

هیاتی به سرپرس��تی رئیس کمیس��یون خدمات 
مالی کره جنوبی و رئیس کمیس��یون اوراق بهادار و 
اوراق آتی این بازار، دیروز با رئیس سازمان بورس و 
مدیران ارش��د این نهاد دیدار کردند.  ژئونگ اون بو، 
رئیس کمیس��یون خدمات مالی و رئیس کمیسیون 
اوراق بهادار و اوراق آت��ی بازار کره جنوبی در رأس 
هیاتی از این کش��ور، دیروز با رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار و مدیران ارش��د این نهاد دیدار کرد. 
هیات همراه متش��کل از تارک یونگ س��ونگ، مدیر 
بخش خدمات مالی بین المللی و چویی جونگ وون، 

معاون وی، ژئونگ اون بو را همراهی کردند. 

74هزار تن فوالد، مس و آلومینیوم 
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

روز یکشنبه 12 اردیبهش��ت ماه، 74 هزار و 908 تن 
انواع مس، فوالد و آلومینیوم در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی عرضه شد. 20هزار تن شمش بلوم 150*150 
و 20 هزار تن تختال c شرکت فوالد خوزستان، 10 هزار 
تن تختال c شرکت هرمزگان جنوب، 44 تن تیرآهن 14 
 14A3-20-25 و 16 و یک هزار و 12 تن س��بد میلگرد
ش��رکت ذوب آهن اصفهان، یک هزار تن ش��مش هزار 
پوندی 99.8 شرکت ایرالکو، 140 تن سولفور مولیبدن، 
12 تن کنس��انتره فلزات گرانبها، یک ه��زار و 500 تن 
مس کاتد، یک هزار تن مس مفتول و 20 هزار تن مس 
کم عیار ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران، 100 تن مس 
مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و 100 تن مس 
مفتول شرکت گیل راد شمال در تاالر محصوالت صنعتی 

و معدنی عرضه شد. 

انتظار نزول 
200 واحدی شاخص کل

در جریان معامالت روز گذشته بازار، شاخص کل بازار 
بورس اوراق بهادار تهران با نوس��انی شدید مواجه شد و 
ب��ه کار خود پایان داد. با آغاز معامالت در این جلس��ه، 
شاخص کل برای چند دقیقه به صعود پرداخته و پس از 
آن در مسیر نزولی قرار گرفت. شیب نزولی تقریباً در تمام 
اوقات این جلسه یکسان بود و تنها در یک ساعت پایانی 
معامالت ش��اخص کل توانست ش��یب نزول را به صفر 
برساند. با نزدیک شدن به زمان بسته شدن بازار،  » اخابر «  
 به کمک شاخص کل آمده و با بیش از 100 واحد تأثیر 
مثبت توانس��ت بخش عمده از نزول شاخص را پوشش 
دهد. به این ترتیب ش��اخص کل بورس با 31.52 واحد 
نزول به رقم 78383.1واحد رسید تا معامالت روز جاری 
از سنگینی سایه ریزش ش��اخص کل رنج نبرد. ارزش 
کل معامالت این جلسه بازار بورس حدود 354میلیارد 
تومان گزارش و این رقم طی 92033 معامله محقق شد. 
به این ترتیب ارزش میانگین هر معامله این جلس��ه در 
حدود 3.8 میلیون تومان محاس��به می شود و این رقم 
هراس آمیز به نظر می رسد. شاخص بازار فرابورس ایران 
اما در این جلسه با رشد همراه بود. شاخص کل این بازار 
در جلسه گذشته با رشدی 2.1 واحد رشد به رقم 802.6 
واحد رسید. ارزش معامالت روز گذشته این بازار حدود 

101.7 میلیارد تومان گزارش شد. 
خطرناک ترین بعد معامالت روز گذشته بازار نرخ خرید به 
فروش معامله گران حقیقی بود. در این جلسه، نرخ خرید به 
فروش این معامله گران حدود 0.95 بود که این رقم در کنار 
ارزش میانگین معامالت ترس آفرین به نظر می رسد. نرخ 
دخالت حقیقی ها در این جلسه در حدود 60 درصد بود که 
نمی توان از این محل تهدید بزرگی را برای بازار متصور بود. 
دو صنعت  » بیمه «   و  » سیمان «   در جلسه گذشته از جذابیت 
باالیی برخوردار بوده و اکثر نمادهای فعال این دو گروه صف 
خرید بودند. در طرف مقابل،  » خودرو و س��اخت قطعات «  
 برخالف هیجان ابتدای وقت با عرضه فراوان روبه رو ش��ده 
و در پایان زمان معامالت قرمز رنگ بود. بانکی ها، نفتی ها 
و پتروشیمی ها نیز در این جلسه با کمترین اقبال ممکن 

مواجه بوده و در سمت قرمز تابلو بودند. 
با توجه به آنچه گفته ش��د و شرایط موجود بازار باید 
انتظار داشت رنگ قرمز در جلسه معامالتی پیش رو حاکم 
بازار باشد. در این جلس��ه باید رنگ قرمز گروه خودرو را 
پذیرفت و لیدر بودن این گروه ش��اخص کل را نیز قرمز 
خواهد کرد. با گشایش این جلسه می توان انتظار داشت 
چند واحد صعود را در چهره شاخص کل ببینیم و پس 
از آن این شاخص مهم در جهت نزولی قرار گیرد. انتظار 
می رود در پایان این جلسه شاخص کل با نزولی در حدود 
200 واحد به کار خود پایان داده و در س��اعت 11:30 از 
هیجان فروش و شدت عرضه کاسته شود. به صورت کلی 
شرایط بازار نزولی به نظر رسیده و توصیه می شود هر گونه 

تصمیم خرید بازنگری شود. 

بورس کاال

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران روز یکشنبه 30 
واحد کاهش یاف��ت و به رقم 
78 هزار و 384 واحد رس��ید. 
در این روز بازار س��هام شاهد 
معامالت��ی متع��ادل و خنثی 
بود. با این هم��ه بازارگردانی 
س��هام در گروه ه��ای ب��زرگ 
شاخص س��از در کنار انتش��ار 
گ��روه  در  مثب��ت  اخب��اری 
ش��د شاخص  باعث  مخابرات 
کل بیش از این ریزش نداشته 
باش��د و در هم��ان کانال 78 
هزار واحد نوسان کند. انتشار 
تلفن  تعرفه  افزای��ش  موضوع 
ثابت در مخابرات ایران اگرچه 
ب��ه افزای��ش تقاضا از س��وی 
معامله گران اغل��ب حقیقی با 
وجود عرضه س��هامدار عمده 
حقوقی انجامی��د، اما موضوع 
در  مالی  هزینه ه��ای  افزایش 
از بی��ن رفت��ن مزیت  کن��ار 
س��رمایه گذاری  دارایی ه��ای 
مخابرات از جمله شرکت های 
مخابرات اس��تانی باعث شده 
تا این گروه همچون گذش��ته 
ب��ا اقب��ال چندانی از س��وی 
نباش��د.  روبه رو  معامله گ��ران 
در گ��روه خودرویی ه��ا نیز با 
ت��داوم افزایش عرضه س��هام 
از س��وی س��هامداران اغل��ب 
حقوق��ی رون��د معام��الت رو 
ب��ه منفی ب��ود. در هفته های 
گذش��ته رفتار هیجان��ی بازار 
باعث ش��د در گروه خودرویی 
ب��اال رود.  قیمت ه��ا هیجانی 
ب��ه همی��ن نس��بت در زمان 
کاهش قیم��ت نیز روند نزول 
گروه خودرویی هیجانی است. 

البت��ه رش��د س��طح عمومی 
قیمت ها در گ��روه خودرویی 
و به خص��وص نمادهای ایران 
خودرو و ای��ران خودرو دیزل 
همچنان  اس��ت  ش��ده  باعث 
طیف وس��یعی از فعاالن بازار 
سهام در ترکیب پرتفوی خود 
تع��داد قاب��ل توجهی س��هام 
خودرویی گنجانده باش��ند. از 
طرف��ی، اکثر قری��ب به اتفاق 
س��فته بازان و نوس��ان گیران 
نیز در گروه خودرویی فعالند 
و معامالت این افراد حرفه ای 
و ب��ا تجرب��ه ب��ازار، پیرامون 
نماده��ای خودروی��ی صورت 

می گیرد. 

آینده پربازده در انتظار 
گروه پتروشیمی

نماده��ای  گذش��ته  روز 
پاالیش��ی ه��م معام��الت پر 
حجم و قابل توجهی داشتند. 
گ��روه پتروش��یمی ب��ا وجود 
اف��ت قیمت نفت و ب��ا اینکه 

اغلب محصوالت پتروش��یمی 
س��ودآوری  اس��ت،  صادراتی 
خ��ود را حفظ کرده اس��ت و 
در آینده می تواند جزو صنایع 
پر بازده بورس��ی به حس��اب 
آید. گروه س��یمانی ها هم در 
آستانه نزدیک شدن به موعد 
برگزاری مجامع عادی ساالنه 
و انتظ��ار س��نتی ب��ازار برای 
تقسیم سود نقدی مناسب در 
این ش��رکت ها شاهد  مجامع 
افزایش تقاضا و ش��کل گیری 
صف ه��ای خری��د س��هام در 
اغل��ب نماده��ای معامالت��ی 
این گروه ب��ود. هرچند که از 
تح��رک حامی��ان حقوقی در 
این سهم ها خبری نیست. در 
گروه فلزات اساس��ی در حالی 
رون��دی متعادل و کم نوس��ان 
برقرار ب��ود که با وجود عرضه 
س��هامداران  سوی  از  س��هام 
اغلب حقیقی اما س��هامداران 
بازارگردان ها تالش  حقوقی و 
زیادی برای حمایت از س��هم 

و جمع آوری سهام در روندی 
متعادل کردند. 

ادامه خوشبینی ها نسبت 
به روند آتی بازار سهام

ج��اری  س��ال  ابت��دای  از 
تاکنون ش��اخص کل به رفتار 
نوس��انی و مبهم خ��ود ادامه 
می ده��د و دچ��ار افزایش یا 
نیست،  س��نگین  کاهش های 
به طوری که ط��ی چند هفته 
اخیر حول محدوده کانال 78 
ه��زار واح��دی می چرخد. در 
حال حاضر هیجان بازار سهام 
فروکش ک��رده و معامالت تا 
تثبیت رس��یده  ب��ه  حدودی 
اس��ت و معامله گ��ران منتظر 
به ویژه  انتش��ار خبری خوش 
در بح��ث اجرای برجام و رفع 
تحریم ه��ا برای رون��ق دوباره 
بورس هس��تند. از سوی دیگر 
فصل مجامع در س��ال جاری 
نس��بت به س��ال گذش��ته از 
وضعی��ت بهت��ری برخ��وردار 

خواهد بود و به نظر می رس��د 
تحت  ش��رکت ها  س��ودآوری 
تاثی��ر اج��رای برج��ام و رفع 
تحریم ه��ا تا ح��دودی بهبود 
داشته باش��د. در عین حال با 
اتفاقات��ی که در ح��وزه پولی 
کشور رخ داده است، هم چنان 
خوش��بینی ها به بازار س��هام 
زیاد است، چرا که کاهش نرخ 
سود بین بانکی به 17 درصد، 
باعث کاهش نرخ س��ود بانکی 
ب��ه طور کلی خواهد ش��د که 
می تواند جری��ان نقدینگی را 
بیش از پیش به س��مت بازار 

سهام هدایت کند. 

رفت و آمدهای تاالر بورس
نماده��ای  گذش��ته  روز 
»فاذر«،  »دعبی��د«،  معامالتی 
»ولغدر«، »خلنت«، »غدشت«، 
»فاراک« و »فسرب« به تابلوی 
نم��اد  بازگش��تند؛  معام��الت 
»ولساپا« متوقف شد و نمادهای 
معامالت��ی »وآذر« و »تپمپی« 
مشمول دستورالعمل رفع گره 
معامالتی شدند. نماد معامالتی 
ش��رکت البرات��وار داروس��ازی 
دکتر عبیدی ب��ا توجه به عدم 
کشف قیمت بدون محدودیت 
نوسان قیمت قابل معامله بود. 
در عین ح��ال، نماد معامالتی 
آذرآب  صنای��ع  ش��رکت های 
پس از برگزاری مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مبنی بر 
انتخاب اعض��ای هیات مدیره و 
لیزینگ خ��ودرو غدیر با توجه 
به لغو برگزاری مجمع عمومی 
فوق الع��اده )تصمیم گی��ری در 
خصوص افزایش س��رمایه(، با 
محدودی��ت نوس��ان قیمت به 

تابلوی معامالت بازگشتند. 

صعود و نزول شاخص کل خنثی است

حضور پر رنگ سفته بازان در سهم های خودرویی

س��رمایه گذاران  موفق تری��ن 
دنیا یک روزه س��اخته نشده اند. 
فن  ه��ای  و  ف��وت  یادگی��ری 
ش��ناخت  و  مال��ی  بازاره��ای 
ش��خصیت خودتان به عنوان یک 
سرمایه گذار به زمان و شکیبایی 
نی��از دارد و نه آزمون و خطا. در 
اینجا هفت گام آغازین یک سفر 
طوالن��ی جهت س��رمایه گذاری 

موفق را بررسی خواهیم کرد. 
1- آغاز

سرمایه گذاری موفق یک سفر 
اس��ت نه یک روی��داد یکباره و 

ش��ما باید خ��ود را آم��اده یک 
س��فر طوالن��ی کنی��د. مقص��د 
شما کجاس��ت؟ چه مدت طول 
می کش��د تا به آنجا برس��ید؟ به 
چه منابعی نیاز دارید؟ با تعریف 
و تعیین مقص��د خود آغاز کنید 
براس��اس آن  و س��فر خ��ود را 
برنامه ری��زی کنید. ب��رای مثال 
دوست دارید در 20 سال آینده 
و در س��ن 55 سالگی بازنشسته 
ش��وید؟ ب��رای ای��ن کار به چه 
میزان پول نیاز دارید؟ نخس��ت 
بای��د به این پرس��ش ها پاس��خ 
دهید. برنام��ه ای که با آن پیش 
خواهی��د رفت به اه��داف مالی 

شما بستگی دارد. 
2- بدانید که چه چیزی موثر 

است
کتاب های مرتبط بخوانید یا در 
کالس های سرمایه گذاری مرتبط 
ب��ا مدیریت مالی نوین ش��رکت 
کنید. افرادی که ب��ا تئوری های 
متنوع س��ازی  و  بهینه س��ازی 
کار  ب��ازار  کارای��ی  و  پرتفولی��و 
کرده اند برای دالیل خوبی جایزه 
نوب��ل گرفته اند! س��رمایه گذاری 
ترکیبی از دان��ش )علوم مالی( و 
هنر )عوامل کیفی( اس��ت. جنبه 
علمی آن بخش مهمی برای آغاز 
اس��ت و نباید نادیده گرفته شود، 

اما اگر بخش علمی این داس��تان 
در تخصص و عالقه ش��ما نیست 
نگ��ران نش��وید، راه ه��ای زیادی 
وج��ود دارد که آنها را فرا  بگیرید 
که در آغاز همین پاراگراف به آنها 

اشاره شد. 
هنگامی که فهمیدید چه چیزی 
در بازار کار می کند و موثر اس��ت، 
قوانین س��اده مربوط ب��ه خود را 
خواهید یافت. ب��رای مثال »وارن 
باف��ت« ک��ه یک��ی از موفق ترین 
تاریخ است سبک  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاری خود را در یک نقل 
قول ساده و مشهور خالصه کرده 
است »اگر نتوانم چیزی را بفهمم 

روی آن سرمایه گذاری نمی کنم«. 
مشخص است که این قانون ساده 
او خ��وب کار می کن��د. اگرچه او 
ب��ا همین قانون روند رو به رش��د 
تکنول��وژی را از دس��ت داد اما از 
سقوط مخرب حباب سال 2000 

نیز در امان ماند. 
3- خودتان را بشناسید 

هیچ کس ش��ما و شرایط شما 
را بهتر از خودتان نمی شناس��د، 
بنابراین ش��ما شایسته ترین فرد 
س��رمایه گذاری های  انجام  برای 
خود هس��تید و تنها ب��ه اندکی 

کمک نیاز دارید. 
forsatnet.ir ادامه در

هفت گام سرمایه گذاری موفق

قاب

خبر

عمق بازار

نماگر بازار سهام
بیشترین درصد افزایش

داروس��ازی عبی��دی  در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود ک��رد ک��ه 
 سرمایه گذاری توسعه در آذربایجان جایگاه دوم این گروه 

قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

817019.01دارو سازی عبیدی
279312.8سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

304411.67پمپ سازی ایران
9.21   2372ماشین سازی اراک

29074.98کارتن ایران
27184.98آهنگری تراکتورسازی ایران

24704.97بیمه دانا

 بیشترین درصد کاهش
قند ش��یرین خراسان  صدر نش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. نیرو تران��س  در رده دوم این گروه 
ایستاد و  سرمایه گذاری اعتبار ایران هم در میان سهم 

هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(12210قند شیرین خراسان
)4.98(6700نیرو ترانس

)4.9(2311سرمایه گذاری اعتبار ایران
)4.84(6407فرآورده های نسوز پارس
)4.64( 16615صنایع شیمیایی سینا

)4.54(3259سیمان ارومیه
)4.33(3068مهندسی نصیر ماشین

پرمعامله ترین سهم
ایران خ��ودرو دیزل  پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. ایران خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. 
سایپا و پتروشیمی شیراز هم در رده های باال قرار گرفتند. 

تعداد دفعهقیمتنام
1514176.541ایران خودرو دیزل

381898.105ایران خودرو 
156892.766سایپا

279750.92پتروشیمی شیراز
170040.770پارس خودرو

142438.462سرمایه گذاری خوارزمی
138134.000فوالد مبارکه اصفهان

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را ایران 
ترانس��فو  به خ��ود اختصاص داد و  ای��ران خودرو رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. ایران خودرو دیزل  هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

12500375.000ایران ترانسفو
3818374.595ایران خودرو

1514267.255ایران خودرو دیزل
9702250.995پتروشیمی جم

1568145.416سایپا
2797140.101پتروشیمی شیراز
5727111.307صنایع آذرآب 

بیشترین سهام معامله شده
ایران خودرو  دیزل در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که ایران خودرودر این 

گروه دوم شد و سایپا در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

15148077ایران خودرو دیزل
38187453ایران خودرو

15685823سایپا
17003585پارس خودرو

14242513سرمایه گذاری خوارزمی
8851846کمباین سازی ایران
23761677سرمایه گذاری سایپا

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته فنرسازی 

زر به دست آورد. سایپا دیزل در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
17521752فنر سازی زر
16501650سایپا دیزل

12501250زامیاد
23831192سایپا شیشه 
1996998پست بانک

2657576آلومراد
1729479پالسکوکار

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

اخاب�ر: خبره��ا حاکی از آن اس��ت 
که ش��رکت مخابرات ایران به بیش از 
6 میلیون مش��ترک تلف��ن ثابت یارانه 
می دهد. در ش��رایطی که دولت یارانه 
نان را قطع کرده، این خبر ش��اید برای 
فع��االن اقتصادی غیرقابل ب��اور به نظر 
برس��د. اخابر از س��ال ها قبل خواستار 
تعدیل تعرفه ها بود اما تاکنون این امر 
محقق نشده است. اما با توجه به اعالم 
وزیر ارتباطات مبنی بر تعامل با شرکت 
مخابرات ایران و حضور نماینده وزارت 
در مجامع این ش��رکت، انتظار می رود 
در س��ال 95 تعامالت ب��ا وزارت بهبود 
یابد و اخابر نیز مانند سایر شرکت های 

حاض��ر در این صنع��ت، مجوز افزایش 
تعرفه تلفن ثابت را دریافت کند. 

کچ�اد: خبر ه��ا حاکی از آن اس��ت 
که این ش��رکت برنامه افزایش س��رمایه 
105 درص��دی را در دس��تور کار دارد 
ک��ه 65درصد آن در س��ال ج��اری و از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده 
س��هامداران انجام می ش��ود و مابقی به 
اختیار هیات مدیره واگذار شده است. یکی 
دیگر از امتیازات افزایش س��رمایه کچاد 
برخورداری از تبصره 7 اس��ت. براساس 
این تبصره، اگر ش��رکت هایی که شامل 
بهره مالکانه می شوند، افزایش سرمایه و 
طرح های توسعه داشته باشند، 10 درصد 
مبلغ افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری از 
بهره مالکانه کسر خواهد شد. با توجه به 

میزان افزایش سرمایه، این موضوع حدود 
110 میلی��ارد تومان برای کچاد منفعت 
به هم��راه دارد. همچنین کچاد چندین 
طرح توس��عه ب��ه اج��را درآورده که در 
ای��ن میان، پروژه فوالد یک میلیون تنی 
به زودی راه اندازی می شود و با راه اندازی 
آهن اسفنجی در س��ال آینده، ظرفیت 
آن ب��ه 3/1 میلیون تن خواهد رس��ید. 
از طرف��ی به زودی کارخان��ه نورد ابرکوه 
افتتاح می ش��ود و بخش بخاری نیروگاه 
500 م��گاوات اردکان نی��ز راه اندازی و 
نی��روگاه به طور کام��ل وارد مدار تولید 
خواهد شد. یکی دیگر از برنامه های آتی 
این ش��رکت، بهره برداری از پهنه جدید 
معدنی D19 در مجاورت معدن چادرملو 
است که با دریافت مجوز از طرف سازمان 

محیط زیست، عملیات اکتشافات در این 
معدن در س��ال جاری آغاز خواهد شد. 
کچاد با شرکت هایی که پیش از تحریم ها 
همکاری داش��ته، ب��رای نیازهای خود و 
حذف واس��طه ها، وارد مذاکره ش��ده تا 
بتواند با تکمیل زنجیره تولید، محصوالت 

نهایی خود را صادر کند. 
حکم�ت: ش��نیده ها ازبانک حکمت 
حاکی از آن است که این بانک با توجه 
به اخ��ذ مجوزهای لیزین��گ و صرافی 
توانسته س��ودآوری خود را بهبود دهد 
و قابلی��ت تعدی��ل مثب��ت را در خود 
ایجاد کند. همچنین شنیده شده بانک 
حکمت برنامه افزایش سرمایه را نیز در 
دس��تور کار دارد که در حال پیگیری 

است. 

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

رحمت اهلل توکلی یرکی

farshid. shoja@gmail. com

فرشید شجاع

arash.shahryari.nia@gmail.com

آرش شهریاری نیا
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حمل و نقل

صف وام مسکن در نیمه دوم 94 
طوالنی تر شد

مدی��رکل طرح و برنامه بانک مس��کن گفت: صف 
دریافت کنن��دگان ان��واع تس��هیالت مس��کن بانک 
مسکن در نیمه دوم سال گذشته 67.7درصد نسبت 

به نیمه اول افزایش داشته است. 
به گ��زارش ایس��نا، در حال��ی که ان��واع وام های 
پرداخت��ی از س��وی بان��ک مس��کن در س��ال 94 
نسبت به س��ال 93 با کاهش 5درصدی مواجه بود، 
تس��هیالت در نیمه دوم سال 94 مقداری نسبت به 
نیمه اول شتاب گرفت که یکی از دالیل آن موافقت 
با پرداخت تس��هیالت 100 میلیون تومانی ساخت 
مسکن به انبوه سازان بود. بنا بر اعالم مدیرکل طرح 
و برنامه بانک مس��کن، در سال 94 بالغ بر 17 هزار 
و ۸00 میلیارد تومان انواع تس��هیالت بخش مسکن 
از سوی بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شد. این 
در حالی اس��ت که تسهیالت پرداختی در سال 93، 

1۸ هزار و ۸00 میلیارد تومان بود. 
محمدحس��ن مرادی با بیان اینکه مهم ترین دلیل 
این میزان کاهش، مربوط به تس��هیالت شش ماهه 
ابتدایی سال 94 است، گفت: روند پرداخت در شش 
ماهه دوم س��ال 94 و به خصوص در سه ماهه پایانی 
آن، افزایش��ی بوده اس��ت، ضمن اینکه در زمستان 
پارس��ال به طور متوس��ط در هر ماه 2ه��زار و 130 
میلیارد تومان تسهیالت بابت موارد مذکور پرداخت 
شده، در حالی که مصارف بانک در سه فصل ابتدایی 
)بهار، تابس��تان و پاییز( 94، به طور متوسط ماهانه 
ح��دود 1207 )هزار و دویس��ت و هف��ت( میلیارد 
تومان بوده است که از این نظر رشد 67.7 درصدی 

مشاهده می شود. 
ای��ن مدیر ارش��د بانک مس��کن، افزای��ش میزان 
تس��هیالت در نیمه دوم س��ال 94 نس��بت به نیمه 
نخست آن را مدیون افزایش سقف تسهیالت ساخت 
و خرید مس��کن از محل اوراق حق تقدم تسهیالت 
مس��کن )تس��ه( از آبان 94 به بعد دانست و افزود: 
از آب��ان 94 تا پایان بهمن 94 میزان تس��هیالت از 
مح��ل اوراق از رقم 45 میلیون تومان )با احتس��اب 
10 میلی��ون تومان وام جعاله( به 70 میلیون تومان 
افزایش یافت که با استقبال خوب خریداران مسکن 
مواجه ش��د. این نوع تس��هیالت در روزهای پایانی 
س��ال 94 برای زوجین در تهران ب��ه 110 میلیون 
تومان رس��یدکه رقم جذابی برای خریداران مسکن 
محس��وب می ش��ود و استقبال مناس��بی از آن شد. 
همچنین در نیمه دوم س��ال گذش��ته وام س��اخت 
مس��کن برای انبوه س��ازان به 100 میلیون تومان به 
ازای هر واحد مس��کونی رس��یدکه انبوه س��ازان نیز 
از این تس��هیالت اس��تقبال کردند و در نتیجه رشد 
قابل توجهی در میزان تسهیالت نیمه دوم سال 94 

نسبت به ماه های قبل از آن را شاهد بودیم. 
مرادی به تفکیک حجم تسهیالت خرید و ساخت 
مس��کن بانک مس��کن در س��ال 94 را اعالم و بیان 
کرد: حجم تس��هیالت »صرفا خرید« بانک مس��کن، 
3ه��زار و 500 میلی��ارد تومان ب��ود که به 110 هزار 
نفر پرداخت شد و رشدی 12 درصدی نسبت به سال 
93 را نشان می دهد. همچنین 4هزار و 500 میلیارد 
تومان تسهیالت »صرفا ساخت« به سازندگان مسکن 
ارائه شد که این مبلغ برای احداث 125 هزار و 661 
واحد مس��کونی مصرف ش��د و رشدی 56 درصدی را 

نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. 

ایرباس ها برای 5 هزار نفر 
اشتغال زایی می کند

مدیرکل دفتر گواهینامه های س��ازمان هواپیمایی 
کشوری با بیان اینکه هر ایرباس یا هواپیمای جدیدی 
که وارد ناوگان شود، حداقل برای 40 نفر شغل ایجاد 
می کند، گفت: باورود 11۸ فروند هواپیماهای ایرباس 

برای 5هزار نفر اشتغال ایجاد می شود. 
محمدرض��ا کاظمی پ��ور در گفت و گو با ایلنا اظهار 
داش��ت: با ورود ناوگان جدید هوایی، مش��کل بیکاری 

خلبان ها و گروه پروازی رفع می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت اش��تغال زایی هر فروند 
هواپیمای ایرباس گفت: هر هواپیما به طور متوس��ط 
برای ش��ش خلب��ان و 6 کمک خلبان اش��تغال زایی 
می کند، بنابراین 11۸ هواپیمای ایرباس می تواند برای 
بیش از هزار و 400 خلبان و کمک خلبان اشتغال زایی 
داش��ته باش��د. مدیرکل دفتر گواهینامه های سازمان 
هواپیمایی کش��وری ادام��ه داد: همچنین این تعداد 
هواپیم��ا ب��رای 1۸ نفر مهمان��دارد و حداقل 10 نفر 

سرمهماندار اشتغال ایجاد می کند. 
کاظمی پ��ور تاکی��د ک��رد: در مجم��وع 11۸ فروند 
هواپیم��ای ایرب��اس می تواند ب��رای نزیک به 5 هزار نفر 
نیروی متخصص به صورت مستقیم اشتغال زایی داشته 
باشد. وی افزود: به طور قطع این تعداد هواپیما به صورت 
غیرمس��تقیم برای افراد بیش��تری در زنجیره صنعت 
هوانوردی از جمله نیروی انس��انی بخش بار، کترینگ، 
بخ��ش فرودگاه و... فرصت ش��غلی به وج��ود می آورد. 
مدیرکل دفتر گواهینامه های سازمان هواپیمایی کشوری 
با بیان اینکه در حال حاضر چیزی حدود 500 الی 700 
کمک خلبان در صف ورود به بازار کار هس��تند، گفت: 
در صورت ورود هواپیماهای جدید برای تمام این افراد 
فرصت شغلی به وجود می آید و مشکل بیکاری در صنعت 

هوانوردی رفع خواهد شد. 

ورود و خروج ساالنه ۳5هزار انواع 
شناور به بنادر کشور

معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی با 
بیان اینکه ناوگان مسافری دریایی کشور با تسهیالت 
و حمایت هایی که سازمان بنادر انجام داده رشد قابل 
توجهی داش��ته اس��ت، گفت: ساالنه 35هزار شناور و 
کشتی در بنادر جنوب و شمال کشور تردد می کنند. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمد راس��تاد با اشاره به واگذاری الیروبی آبراه های 
کش��ور ب��ه بخ��ش خصوصی گفت: س��ازمان بنادر و 
دریانوردی عملیات هیدروگرافی یا عمق یابی مستمر 
آبراه های کش��ور را در دس��تور کار دارد تا براس��اس 
عملیات الیروبی عمق مناس��بی برای تردد ش��ناورها 
تامین  شود. ساالنه حدود 5میلیون متر مکعب حجم 
الیروب��ی در کانال ه��ای دسترس��ی و حوضچه ه��ای 
منتهی به بنادر اس��ت. راس��تاد با بیان اینکه س��االنه 
35هزار انواع شناور و کشتی به بنادر شمال و جنوب 
کشور ورود و خروج می کنند، یادآور شد: 5میلیون و 
700ه��زار GT ظرفیت ناخالص ناوگان تحت پرچم 
ایران و تعداد این ناوگان اعم از کش��تی های بزرگ و 
شناور کوچک 19هزار و ۸00 فروند است که از این 
نظر ایران رتبه بیس��تم را در دنیا دارد. 147هزار نفر 
گواهینامه های شایس��تگی یا مهارت دریانوردی را از 

سازمان دریانوردی کسب کردند.

عمران

قرار گرفتن نام کش��ور ایران 
در م��دار حرک��ت به س��مت 
توس��عه، قطع��اً برای کش��ور 
تبع��ات مثبت و حتی منفی به 
بار می آورد که هریک از آنها به 
برنامه ریزی های گسترده برای 
مدیریت و کنترل نیاز دارند. 

همان ط��ور که کش��ورهای 
در  ام��روزی  توس��عه یافته 
ط��ول تمام دهه های گذش��ته 
ب��ا مس��ائل مربوط به توس��عه 
اقتصادی درگیر بوده اند، امروز 
نیز کش��ورهایی مانن��د ایران 
باید چ��اره ای جدی برای این 

امر پیدا کنند. 
هر چند بحث لزوم حرکت به 
س��مت توسعه متوازن با هدف 
محوریت یافتن شهرهای بزرگ 
کش��ور در حوزه های تخصصی 
صنعت��ی و تج��اری دغدغه ای 
ج��دی و طوالنی مدت اس��ت 
ک��ه از س��ال ها پی��ش مطرح 
ش��ده، اما هنوز در عرصه عمل 
جز چند تجربه انگش��ت شمار 
بخ��ش قابل توجه��ی از منابع 
اقتص��ادی کش��ور حول محور 
چند شهر بزرگ و به طور خاص 
تهران می چرخد. اتفاقی که در 
زمانی می��ان مدت به افزایش 
قاب��ل توجه م��وج مهاجرت از 
مناطق مختلف به این ش��هرها 
منجر شده و پدیده ای به عنوان 
حاش��یه نش��ینی را به عن��وان 
س��والی مهم پیش روی ادامه 
حیات این نقاط قرار داده است. 
ک��ه  ته��ران  کن��ار  در 

حاشیه نش��ینی در آن به عنوان 
ام��ری تاریخ��ی مطرح ش��ده 
از  بس��یاری  روزه��ا  ای��ن  و 
حاش��یه ها رسماً به بافت شهر 
متصل شده اند، دیگر شهرهای 
بزرگ مانند مشهد و شیراز نیز 
با معضل حاشیه  نش��ینی هایی 
روبه رو ش��ده اند که از یک سو 
ام��کان انطباق ش��رایط آنها به 
کالن ش��هر وجود ن��دارد و از 
سوی دیگر باید فکری به حال 
هزینه های اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی آنها کرد. 
قطع��اً  برنام��ه ای  چنی��ن 
هزینه ه��ای فراوان��ی خواه��د 
داش��ت و س��امان دادن ب��ه 
وضعی��ت حاش��یه های چن��د 
کالن ش��هر امری جدی اس��ت 
که به برنامه ریزی های گسترده 
احتی��اج دارد، موضوعی که به 
نظر می رس��د برنامه وزارت راه 
و شهرسازی در این حوزه را با 
تردید های فراوان مواجه کرده، 
مس��ئله ای که باعث شده طرح 
اس��کان مجدد از چند ماه قبل 
مطرح ش��ود و تا امروز خبری 

قطعی از آن ارائه نشود. 
صحبت از اجرایی ش��دن این 
ط��رح را محمد س��عید ایزدی، 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
عمران و بهسازی شهری مطرح 
در  آخون��دی  مع��اون  ک��رد. 
این باره گفت بخشی از ساکنان 
س��کونتگاه های غیر رس��می در 
ش��رایط پرخطر مانند حاش��یه 
رودخانه ها زندگی می کنند که 
وزارت راه و شهرس��ازی امکانات 
و مکان های جایگزینی برایشان 

درنظر گرفته اس��ت و این افراد 
باید اسکان مجدد شوند. 

ای��زدی،  اع��الم  براس��اس 
ای��ن طرح در ابتدا در مش��هد 
اجرای��ی خواهد ش��د. خبری 
ک��ه ه��ر چن��د زمانی نس��بتا 
طوالنی از آن گذشته اما هنوز 
وضعیتش مش��خص نیست. با 
وج��ود تمام ام��ا و اگرها آنچه 
غیر قاب��ل چشم پوش��ی به نظر 
می رسد، لزوم پیگیری وضعیت 
حاشیه های ش��هری است که 
مس��کن  عرصه  صاحب نظران 
معتقدند باید برنامه ریزی کالن 
آن از سوی دولت انجام گیرد. 

طرح از دولت، ساخت از 
پیمانکاران خصوصی

یک کارش��ناس بازار مسکن 
معتق��د اس��ت، همان طور که 
کش��ورهای  از  بس��یاری  در 
جه��ان دولت ب��رای مدیریت 
اوضاع حاش��یه نشینی شهری 
مس��تقیما آس��تین باال زده و 
طرح ه��ای کالن ارائ��ه ک��رده  
اس��ت، در ای��ران نی��ز ای��ن 
مس��ئوالن اجرای��ی خواهن��د 
ب��ود ک��ه باید فک��ری به حال 

حاشیه نشینی کنند. 
در  س��رحدی،  احمدرض��ا 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« به 
اشاره به مسئولیت های مسکنی 
دولت در قانون اساس��ی عنوان 
ک��رد: براس��اس آنچ��ه در این 
قان��ون به تصریح آم��ده بهبود 
اوضاع مس��کن م��ردم و فراهم 
کردن شرایط حداقلی برای آنها 
امری است که مسئولیت  آن بر 

عه��ده دولت اس��ت و از این رو 
بهب��ود اوضاع حاش��یه ها نیز در 
همین راستا باید از سوی دولت 
در دستور کار قرار گیرد.  به گفته 
وی هزینه ه��ای باالی اقتصادی 
و اجتماع��ی این حاش��یه ها که 
در ص��ورت ع��دم نظارت بر آنها 
به ش��کلی قاب��ل توجه افزایش 
می یابد، باعث شده پیگیری امور 
مربوط به آنها و رصد اوضاع شان 
به عنوان یکی از اولویت های مهم 

در این حوزه مطرح شود. 
ب��ه  پاس��خ  در  س��رحدی 
ای��ن س��وال ک��ه آی��ا امکان 
مشارکت دادن بخش خصوصی 
و سرمایه گذاران این عرصه در 
این طرح وجود خواهد داشت، 
گف��ت: آنچه به عن��وان قوانین 
نانوش��ته اقتصادی وجود دارد 
این اس��ت که بخش خصوصی 
و س��رمایه گذاران جایی ورود 
می کنن��د ک��ه س��ود در آن 
قطعی باش��د، موضوعی که در 
بافت های فرس��وده در هاله ای 
از ابه��ام ق��رار دارد. اگر دولت 
برنامه های خود را قطعی کرده 
و س��ودی را در نظ��ر بگی��رد 
می ت��وان ب��ه ورود پیمانکاران 
بخش خصوص��ی فک��ر کرد اما 
در غیر این صورت کار س��خت 

می شود. 
فع��ال  معصوم��ی،  ایم��ان 
صنعت ساختمان در گفت وگو 
با »فرص��ت امروز« به اهمیت 
در  دقی��ق  برنام��ه ای  ارائ��ه 
چارچوب اس��کان مجدد اشاره 
ک��رد و گفت: س��رمایه گذاران 
در طول س��ال های گذشته به 

دلی��ل نبود منابع مالی و عدم 
ام��کان آغ��از طرح های جدید 
ب��ا مش��کالت ج��دی روبه رو 
بوده اند و از این رو در صورتی 
ک��ه طرح��ی با س��ود منطقی 
ارائه شود قطعاً از آن استقبال 

خواهد شد. 
به گفته وی هرچند با توجه 
به مش��کالت مالی ک��ه امروز 
دولت با آن روبه روس��ت، ارائه 
طرحی کالن برای بهبود اوضاع 
حاشینه نش��ینی سخت به نظر 
می رس��د ام��ا در نظ��ر گرفتن 
مناب��ع مالی مانند اوضاع بافت 
فرس��وده ش��اید بخشی از گره 
سخت حاشیه ها را نیز باز کند. 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
دولت یازدهم برای بخش های 
مختل��ف مس��کن در طول این 
س��ال ها طرح ه��ای مختلف��ی 
مانند احیای بافت های فرسوده 
یا س��اخت مس��کن اجتماعی 
مط��رح ک��رده ک��ه هریک از 
آنه��ا در ش��رایطی متفاوت به 
دلیل محدودیت  منابع مالی با 
س��رعتی کم پیگیری شده اند، 
موضوع��ی که ش��اید گریبان 
طرح اس��کان مجدد را بگیرد. 
ب��ا وجود ای��ن، لغو تحریم ها و 
احتمال باز شدن دوباره دست 
دولت در مس��ائل اقتصادی از 
یک س��و و پای��ان یافتن طرح 
پر س��روصدای مس��کن مهر از 
سوی دیگر شاید بتواند اوضاع 
طرح هایی را بهبود ببخشد که 
بخشی از آنها به حاشیه نشینی 
در اط��راف ش��هرهای ب��زرگ 

سامان خواهد داد. 

»فرصت امروز« اما و اگرهای پیش  روی طرح اسکان مجدد را بررسی می کند 
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  توقف تولید خودروی بیتل
فولکس واگن در سال 2018

حس��اب توییت��ر Autoline گ��زارش داد که 
ش��رکت فولکس واگن، خ��ودروی بیت��ل خود را 
ب��ه دلیل چرخ��ش غیر قابل توقف بازار به س��مت 
خودرو های شاسی بلند و کراس اور ها کنار خواهد 
گذاش��ت. در حس��اب توییتر Autoline  نوشته 
ش��ده: خداحاف��ظ بیتل، ش��رکت فولک��س واگن 
خودروی س��نتی خ��ود را در پایان س��ال 2018 
کنار خواهد گذاش��ت. آم��ار فروش این خودرو در 
حال کاهش اس��ت و فولکس واگن خواهان میزان 

فروش بیش��تری اس��ت. 
تقریبا یک س��ال پی��ش بود ک��ه فولکس واگن 
از برنام��ه اش ب��رای بازس��ازی بیتل برای نس��ل 
جدی��د و س��وار کردنش ب��ر پلتف��رم MQB که 
مورد اس��تفاده گلف اس��ت، خب��ر داد. حتی این 
ش��رکت در نیویورک ش��و، سال گذش��ته از نمونه 
اولی��ه بیت��ل هیبری��دی با اش��اره به ام��کان یک 
 خودروی الکتریکی که قطعات مش��ترک بس��یاری 

با e-Golf دارد، رونمایی کرد. 
البته همه این امور متعلق به دوران هانس یاکوب 
نوس��ر، عضو ش��ورای تحقیق و توس��عه بود. س��ال 
گذش��ته خیلی چیز ها تغییر کرد و نوس��ر به خاطر 
ماجرای رسوایی مخزن بنزین اخراج شد. از آن زمان 
به بعد فولکس واگن مجبور به خرج پول بسیار زیاد 
و آزمودن اولویت هایش به طور جدی ش��د که قطعا 
کراس اور ه��ا در راس آنه��ا ق��رار می گیرن��د. به طور 
اساس��ی هر آنچه که فولکس واگن پس از آن انجام 

داد، نمایش کراس اور ها یکی پس از دیگری بود. 
با وجود همه اتفاقاتی که در این ش��رکت در حال 
وقوع است، می توان تصور کرد بیتل احتماال بهترین 

انتخاب برای حال حاضر فولکس واگن نیست. 
سال های 2000تا2010 یعنی دوران خودرو هایی 
مانن��د مینی کوپ��ر، فورد موس��تانگ و دوج چلنجر 
بس��یاری از موفقیت های��ش را مدی��ون گرای��ش به 
بیت��ل 1998 اس��ت. اما مانند بس��یاری از تمایالت 
بیت��ل جدید فقط با تاخیر به دوران اوجش رس��ید، 
درحالی که میزان فروش��ش سال به سال کمتر شد. 
حتی نسل جدید بیتل در سال 2012، نتوانست این 
مدل را در ایاالت متحده که بهترین بازار این خودرو 

در تاریخ بوده است نجات دهد. 
میزان فروش خودروی بیتل  »New« در آمریکا 
در 1999 یعنی دومین س��ال فروش��ش با 83.434 
دس��تگاه در صدر قرار گرف��ت و منطقی بود که هر 
کس��ی فقط با دیدن گلدانی در داشبورد این خودرو 
به آن عالقه مند ش��ود. اما میزان فروش این خودرو 
به طور قابل توجهی در س��ال های بعد از آن کاهش 
یاف��ت؛ ب��ا فروش تنها 6.468 دس��تگاه ت��ا پیش از 
جدیدترین تغییرات و تنها فروش 22.776 دستگاه 

در سال گذشته آمریکا. 
فولک��س واگ��ن نمی خواه��د درب��اره محصوالت 
آینده اش اظهار نظر کند، بنابراین ما باید تا رسیدن 
س��ال 2018 صبر کنیم تا ببینیم آی��ا بیتل پس از 
20 س��ال فعالیت نس��بتا قابل احترام، کنار گذاشته 

خواهد شد یا نه. 

 شکست قیام دولت فرانسه
علیه مدیرعامل رنو

رن��و ب��ا وج��ود اعتراض س��هامداران ب��ه پرداخت 
7.2میلیون یورو پاداش به کارلوس گون برای س��ال 
2015 که با هدایت دولت فرانسه انجام گرفت، بسته 

پاداش وی را تصویب کرد. 
به گزارش ایسنا، سرمایه گذارانی که 54 درصد حق 
رأی در رنو داشتند در نشست ساالنه سهامداران این 
خودروساز فرانسوی با بسته پاداش به کارلوس گون، 
مدیرعامل این شرکت مخالفت کردند. دولت فرانسه 
در این رأی نقش تعیین کننده داشت اما هیأت مدیره 
رنو در جلس��ه ای که پس از نشس��ت برگزار ش��د، با 
بس��ته پاداش به گون که ش��امل 1.23 میلیون یورو 
حق��وق ثاب��ت، 1.78 میلیون ی��ورو پرداختی متغیر و 
4.18 میلیون یورو پاداش و سهام بود موافقت کردند. 
رنو در بیانیه ای اعالم کرد هیأت مدیره کیفیت نتایج 
مالی سال 2015 را مورد توجه قرار دادند اما از کمیته 
پاداش ها خواسته شده است ساختار پرداخت ها برای 

سال 2016 به بعد را مورد بازبینی قرار دهد. 
می��زان پ��اداش مدی��ران یک بار دیگ��ر کانون توجه 
س��هامداران ش��ده که خواس��تار بازبینی سیاست های 
پرداخت پاداش هستند. دولت سوسیالیست فرانسه که 
در مواجهه با بحران بیکاری فزاینده، بر سر پیشنهادهای 
اصالحات قانون کار خود تحت فش��ار قرار دارد، نس��بت 
ب��ه حق��وق و پاداش هایی که به مدیران عامل پرداخت 
می شود، انتقاد کرده است. در سال های اخیر، گون که 
همزمان مدیرعاملی نیسان را برعهده دارد، با انتقادهایی 
از س��وی دولت فرانس��ه در خصوص پاداش خود روبه رو 
بوده است. حقوق وی از نیسان برای سال مالی گذشته 
قرار اس��ت در ماه ژوئن اعالم ش��ود. کارلوس گون یکی 
از باالتری��ن حقوق ها را در میان مدیران خودروس��ازان 
ژاپنی دارد و برای نخستین بار بیش از یک میلیارد ین  

)8.4 میلیون دالر( حقوق و پاداش گرفت. 
نیس��ان موتور که دومین خودروس��از بزرگ ژاپن 
است، 995 میلیون ین پاداش در سال مالی منتهی به 
مارس سال 2014 به گون پرداخت کرد که 4درصد 

نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت. 

نیسان برای 3.5 میلیون خودرو 
فراخوان ایمنی داد

نیسان موتور به دلیل احتمال کار نکردن ایربگ های 
س��مت سرنش��ین صندل��ی جل��و، ب��رای 3 میلی��ون 
پانصدو سی هزار خودرو که بیشتر آنها در آمریکا هستند 

فراخوان می دهد. 
به گزارش ایس��نا، این خودروس��از ژاپنی اعالم کرد 
ای��ن چهارمی��ن فراخوان از س��ال 2013 بوده و برای 
حل مش��کل حسگرهای خودرو در شناسایی درست 
سرنشینان بزرگسال در صندلی جلو انجام می گیرد. 
سیستم طبقه بندی سرنشینان خودرو ممکن است به 
اشتباه سرنشینان صندلی جلو را به عنوان کودک شناسایی 
کند یا اینکه صندلی را خالی تشخیص دهد در نتیجه در 
صورت وقوع تصادف ممکن است ایربگ ها به کار نیفتند. 
نیس��ان تاکنون گزارش س��ه مورد مصدومیت مربوط به 
مش��کل مذکور را دریافت کرده اس��ت.  فراخوان جدید 
ش��امل خودروهای م��دل 2013 تا 2017 آلتیما، لیف، 
ماکسیما، مورانو، پت فایندر، سنترا، روگ، ان وی 200، 
ان وی تکسی، اینفینیتی جی ایکس35/کیو ایکس 60 و 
کیو 50 است. همچنین شامل مدل سال 2015 و 2016 
ش��ورولت سیتی اکسپرس است که نیسان برای جنرال 
موتورز تولید کرده است. حدود 3.2 میلیون دستگاه از 
خودروهای تحت فراخوان در آمریکا هستند. سخنگوی 
نیسان در بیانیه ای اعالم کرد اصالح برنامه ریزی شده 
در خودروهای تحت فراخوان متفاوت بوده و در بعضی 
ش��امل برنامه ریزی مجدد نرم افزار و در بعضی ش��امل 
تعویض قطعات است. طبق اعالم نیسان، 622 هزار و 
110 دستگاه سنترا که بخشی از فراخوان روز جمعه 
هستند مشمول فراخوان دیگری برای کمربند ایمنی 

سرنشین جلوی خودرو خواهند بود. 

خبر بینالملل
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صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
مدعی  خ��ودرو  واردکنندگان 
است که انجمن واردکنندگان 
دس��تورالعمل  مطابق  خودرو 
واردات خودرو که در شهریور 
ماه س��ال گذش��ته ابالغ شد، 
ب��ه ش��رکت های زیرمجموعه 
ای��ن انجم��ن خدم��ات ارائه 

نمی دهند. 
میثم رضایی، رئیس انجمن 
صنف��ی واردکنندگان خودرو، 
در حال��ی ب��ه رون��د فعالیت 
انجم��ن واردکنندگان خودرو 
که سبقه بیش��تری نسبت به 
انجمن صنفی داش��ته و مورد 
قب��ول دس��تگاه های دولت��ی 
اس��ت، انتق��اد وارد می کن��د 
ک��ه در درجه اول خ��ود این 
انجمن به دلی��ل فعالیت های 
اقتص��ادی اش می تواند جلوی 
پی��کان منتقدان ق��رار گیرد. 
زیرا طبق ماده 131 قانون کار 
هدف از تش��کیل انجمن های 
مش��کالت  رف��ع  صنف��ی، 
انجم��ن،  اعض��ای  صنف��ی 
ایج��اد تعاونی ه��ا و برگزاری 
دوره های آموزشی است و در 
هیچ کجای دنی��ا انجمن های 
صنفی وارد فعالیت های کالن 

اقتصادی نمی شوند. 
ابتدای هفته جاری، رضایی 
که رئی��س انجمن صنفی تازه 
خودرو  واردکنندگان  پاگرفته 
اس��ت، در نشس��تی خب��ری، 
دس��تگاه های  همه  عملک��رد 
دولتی از جمله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را به باد انتقاد 
گرف��ت و با م��الک قرار دادن 
دستورالعمل واردات خودرو به 
انجمن واردکنندگان خودرو و 
اجرای  متولی  آن ک��ه  اعضای 
این دس��تورالعمل اس��ت نیز 

اتهاماتی را وارد کرد. 
رضای��ی در ای��ن نشس��ت 
انجم��ن  ک��ه  ش��د  مدع��ی 
واردکنن��دگان خ��ودرو طبق 
دستورالعمل مذکور به اعضای 
ای��ن انجم��ن خدم��ات ارائه 
کارت های  ن��وع  و  نمی ده��د 
گارانت��ی ص��ادر ش��ده برای 
نمایندگی  فاقد  واردکنندگان 
زیرمجموعه های  همگ��ی  که 
انجم��ن صنف��ی ب��ه ش��مار 
می روند، با کارت های گارانتی 
صادر شده برای واردکنندگان 
متف��اوت  نمایندگ��ی  دارای 

است. 
فره��اد احتش��ام زاد، رئیس 
خودرو،  واردکنندگان  انجمن 
در پاس��خ ب��ه ای��ن ادع��ا، به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»مطابق روال قانونی، انجمنی 
را ک��ه دول��ت ب��ه رس��میت 
شناخته، انجمن واردکنندگان 
انجمن صنفی  خودرو اس��ت. 
بای��د ب��ه م��وارد کارگ��ری و 
کند.  رس��یدگی  کارفرمای��ی 
ک��ه  دس��تورالعملی  مطاب��ق 
وزارت صنع��ت اب��الغ ک��رده 
انجم��ن  وظیف��ه  اس��ت، 
واردکنن��دگان خودرو کنترل 
اش��خاص  طری��ق  از  واردات 
ثال��ث حقیق��ی ی��ا حقوق��ی 
است. این اشخاص با مراجعه 
واردکنن��دگان  انجم��ن  ب��ه 
خ��ودرو و ارائ��ه م��دارک به 
معرفی  مرتبط  نمایندگی های 
نیز  نمایندگی ه��ا  می ش��وند. 
3درص��د  گرفت��ن  ازای  در 
به  هزینه های گمرکی موظف 
ارائه خدمات هس��تند. در کل 
این فرآیند اگر مشکلی وجود 
داش��ته باش��د وظیفه انجمن 
رسیدگی به مشکل بوده و در 
صورتی که ما نتوانیم مش��کل 
را برط��رف کنی��م، پرونده به 

سازمان حمایت به عنوان نهاد 
ناظر ارجاع داده می شود. « 

»س��ازمان  می افزای��د:  او 
نهاد  ی��ک  به عنوان  حمای��ت 
دولت��ی ناظر عملکرد اس��ت. 
پیرو جلس��اتی که م��ا با این 
م��وارد  داش��تیم،  س��ازمان 
مش��ابهی مط��رح ش��د ک��ه 
س��ازمان حمای��ت صراحتا به 
انجمن صنف��ی اعالم کرد که 
میزان ش��کایت ها نس��بت به 
میزان خدمات کمتر اس��ت و 
اگر هرگونه س��ندی مبنی بر 
تخل��ف وجود دارد، س��ازمان 
رس��یدگی  آن  ب��ه  حمای��ت 
خواه��د کرد. حاال اگر کس��ی 
بخواه��د خ��ارج از روال و ب��ا 
کارت ه��ای جعل��ی اق��دام به 
واردات خ��ودرو کن��د قطعا از 
جلوگی��ری خواهد ش��د.  آن 
طبیعی اس��ت ک��ه دیگر بازار 
برای کسانی که قبال از شرایط 
جذاب  می کردند  سوء استفاده 

نیست. « 

تفاوت در خدمات صحت 
ندارد

نکت��ه دیگری ک��ه رضایی 
مطرح ک��رد، تفاوت دو کارت 
خودروی  ی��ک  برای  گارانتی 
هیوندای��ی ب��ود ک��ه یکی از 
دیگری  و  رس��می  نمایندگی 
از طریق ش��رکت های متفرقه 
ب��ه کش��ور وارد ش��ده بودند. 
در کارت گارانت��ی مربوط به 
یک سال  رس��می،  نمایندگی 
خدمات رایگان درج ش��ده و 
در کارت گارانتی دیگر چنین 
حق��ی ب��رای مش��تری دیده 

نشده بود. 
احتش��ام زاد در این باره نیز 
بی��ان می کن��د: »قطعا کارت 
گارانت��ی نش��ان داده ش��ده، 
اش��تباه است زیرا من صراحتا 

در جریان این ماجرا هس��تم. 
در دستورالعمل مشخص شده 
زمانی ک��ه نمایندگی 3 درصد 
گارانت��ی را دریاف��ت می کند، 
موظف است ش��رایط گارانتی 
ش��ده  ارائه  ش��رایط  مش��ابه 
برای خودروهای خود را برای 
اش��خاص ثالث نیز فراهم کند 
اما یک شرکتی می تواند بنا بر 
شرایط خودش برای مشتریان 
س��همیه  هدیه،  کارت  خ��ود 
بنزی��ن و موارد تش��ویقی این 
چنین در نظر بگیرد، در اینجا 
قانون چیزی را منع نمی کند 
و کس��ی هم حق انتقاد ندارد 
زیرا این خدمات مازادی است 
که با هزینه خود شرکت ارائه 

می شود. « 
صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
خ��ودرو  واردکنن��دگان 
همچنین می گوید که شرکت 
دریافت  وج��ود  ب��ا  ایرتوی��ا، 
3 درص��د مش��خص ش��ده در 
دستورالعمل هنوز پس از سه 
ماه کارت گارانتی خودروهای 
تویوتای متفرقه را ارائه نکرده 

است. 
مه�دی دادفر، مدیرشکایات 
ش��رکت ایرتویا در پاس��خ به 
ای��ن موض��وع، در گفت وگو با  
»فرصت امروز« اظهار می کند: 
»ش��اید ما مواردی را داش��ته 
باش��یم ک��ه پرداختی صورت 
گرفت��ه ام��ا هن��وز دفترچ��ه 
گارانت��ی را دریافت نکرده اند، 
این موضوع صرف��ا یک دلیل 
دارد و آن ه��م نقص مدارک 
اس��ت یعنی اصالت مدارک به 

ما صادر نشده است. « 

چرا یک انجمن صنفی 
وارد فعالیت های اقتصادی 

می شود
گرچه میثم رضایی مجدانه 

از اص��ول ف��روش خودرو در 
اما  دنی��ا س��خن می گوی��د، 
بای��د در نظر داش��ت که در 
هی��چ کجای دنیا انجمن های 
صنفی اقدام ب��ه فعالیت های 
در جه��ت  مگ��ر  اقتص��ادی 
منافع صنفی نمی کنند. حاال 
چگونه  که  اینجاست  پرسش 
انجمن صنفی که دست  یک 
کم رئیس��ش تا ای��ن حد با 
اصول فروش خودرو در دنیا 
فعالیت های  ب��ه  آشناس��ت، 
اقتصادی ورود کرده اس��ت؟ 

رضای��ی در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش  »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: »ورود ب��ه انجمن 
مستلزم  خودرو  واردکنندگان 
داشتن نمایندگی بود بنابراین 
واردکنن��دگان  از  تع��دادی 
برای دف��اع از حق خود اقدام 
ب��ه تاس��یس انجم��ن صنفی 
کردی��م. در ضمن اصال چنین 
موضوع��ی در قانون کار وجود 
ندارد ک��ه انجمن های صنفی 
اقتصادی  فعالیت های  نتوانند 

داشته باشند. « 
انجمن  رئی��س  همچنی��ن 
صنف��ی واردکنندگان خودرو 
مدعی اس��ت که این انجمن 
ه��زار   12 گذش��ته  س��ال 
دس��تگاه خ��ودرو وارد کرده 
اس��ت. در حال��ی ای��ن ادعا 
احتشام  که  می ش��ود  مطرح 
97درص��د  از  می گوی��د  زاد 
53ه��زار  واردات  س��هم  از 
گذش��ته  س��ال  دس��تگاه 
متعل��ق ب��ه اعض��ای انجمن 
و  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
است.  رسمی  نمایندگی های 
قص��ه م��وازی کاری ه��ا و 
اینچنین  انجمن های  تاسیس 
از دولت نهم آغاز ش��د و گویا 
همچن��ان این قصه س��ر دراز 

دارد. 

موازی کاری دو انجمن زیر ذره بین نقد 

جدال بر سر واردات خودرو
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 موتور جدید بنزینی EA211 توربو فولکس 
واگن با قدرت و کارایی بیش��تر تا پایان امسال 

جای مدل TSI 1.4 را خواهد گرفت. 
با امید به برگرداندن اذهان عمومی از پرونده 
رسوایی انتشار گازهای گلخانه ای که همچنان 
باز مانده اس��ت، فولکس واگن از جزییات فنی 
یک موت��ور بنزین��ی توربو کام��ال جدید پرده 

برداشته است. 
م��ا در ابت��دای س��ال گ��زارش داده بودیم که 
فولکس واگن ب��ه دنبال جایگزین��ی موتورهای 
کوچک تر بنزینی TSI و دیزلی TDI خود با دو 

موتور 1.5 لیتری جدید در سال های آتی است. 
از  جدی��د  س��یلندر  چه��ار  موت��ور  ای��ن 
توربوش��ارژهای مختلف برای رسیدن از 1300 
دور در دقیق��ه ب��ه حداکث��ر گش��تاور ممکن 
استفاده می کند. این موتور همچنین از فناوری 
تزریق س��وخت مس��تقیم پیش��رفته تر، نسبت 
تراکم بیش��تر و نیز یک سیستم کنترل حرارت 

نوآورانه بهره می گیرد. 
گفته می شود موتور TSI 1. 5 لیتری که در 
دو نسخه 128 و 148 اسب بخاری در دسترس 
خواهد بود، حدود 10 درصد نس��بت به موتور 
فعل��ی بهینه تر بوده و در هر 100 کیلومتر یک 
لیتر کمتر س��وخت مصرف می کند. این موتور 
کماکان از سیس��تم غیرفعال س��ازی س��یلندر 
اس��تفاده می کند اما خود س��یلندرها در موتور 
جدید با اس��پری پالس��ما APS پوشش داده 

شده اند تا از اصطکاک به وجود آمده بکاهند. 
فولکس واگن اش��اره می کند که در طراحی 

این موتوره��ا بهبود وضعیت مصرف س��وخت 
نس��بت ب��ه گذران��دن چرخه رس��می تس��ت 
موت��ور در اولویت قرار داده ش��ده و رانندگی با 
خودروه��ای دارای این موتور به خوبی افزایش 
10 درصدی ذکر ش��ده در بهینه س��ازی موتور 
را عی��ان کرده اس��ت. این موتوره��ای جدید و 
بهینه ت��ر همچنین به نحوی طراحی ش��ده اند 
که حتی با ضوابط بس��یار س��ختگیرانه تری که 
در س��ال 2020 جهت مبارزه با انتشار گازهای 
گلخانه ای مقرر خواهند ش��د، همخوانی داشته 
باشند. موتور بنزینی توربوشارژ 1.5 لیتری مورد 
بحث، جای نس��خه TSI توربوشارژ 1.4 لیتری 
 را ک��ه در خودروهایی مانند Golf و اس��کودا

Octavia استفاده می شد، خواهد گرفت. این 
موتور نخس��تین بار در نسخه فیس لیفت شده 
Mk7 Golf که تا پیش از پایان س��ال جاری 
عرضه خواهد ش��د، مورد اس��تفاده قرار خواهد 

گرفت. 
نس��خه دی��زل ای��ن موت��ور نیز قرار اس��ت 
جایگزی��ن موتور خاطره س��از و قاب��ل احترام 
1.6 گ��روه فولکس واگن ش��ود؛ اگرچه معرفی 
این موتور برای حدود یک س��ال پس از معرفی 
نسخه بنزینی زمان بندی شده است. این موتور 
نیز نخس��تین حضور خود را نزدی��ک به پایان 
عمر نس��خه فیس لیفت ش��ده آئودی A3 در 
اواخ��ر س��ال 2017 تجربه خواهد ک��رد. بعید 
 Mk7 Golf اس��ت از ای��ن موت��ور در م��دل
استفاده ش��ود و به جای آن به احتمال فراوان 

در Mk8 از آن بهره گرفته خواهد شد. 
یکی از مقامات فولکس واگن گفت که نصب 
ای��ن موت��ور روی خودروهایی مانن��د Golf و 

A3 بدون هیچ مش��کلی انج��ام می پذیرد. این 
موتوره��ا کامال جدید هس��تند اما ابع��اد آنها 
بسیار شبیه به چیزی است که هم اکنون از آن 
اس��تفاده می کنیم؛ به همین دلیل می توان این 
موتورها را در خودروهای فعلی و فیس لیفت ها 

به کار برد. 
گل��ف Mk8 تا س��ال 2018 عرضه نخواهد 
ش��د اما در کن��ار موتورهای دیزل��ی و بنزینی 
1.5 لیت��ری جدی��د می ت��وان انتظار داش��ت 
که ای��ن هاچ بک نیز بین 35 ت��ا 70 کیلوگرم 
کاهش وزن داشته باش��د. اگرچه این تغییرات 
بس��یار خوب و مفید به نظر می آیند اما به نظر 
می رسد بیش��تر با هدف منحرف کردن اذهان 
عمومی از حواشی اخیر پیرامون فولکس واگن 
هس��تند. به دور از این حواش��ی اما استفاده از 
چنین موتورهای بهین��ه ای که کاهش مصرف 
س��وخت قابل توجهی در تس��ت های رانندگی 
از خ��ود ثب��ت کرده اند موجب س��الم تر ماندن 
محیط زیست و تا حدی پوشش دادن به پرونده 
مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای محصوالت 

این شرکت خواهد بود. 
ب��ا توجه به قدرت این موت��ور می توان از آن 
در بس��یاری از محص��والت فعلی و حتی آینده 
گ��روه فولک��س واگن س��ود ب��رد. در مجموع 
می توان گفت که معرفی این موتور از هر لحاظ 
اقدامی به موقع از سوی فولکس واگن بود و در 
ادامه موجب اعتالی فنی این شرکت در عرصه 
خودروسازی خواهد شد. با معرفی نسخه دیزل 
نیز دس��ت خودروس��ازان گ��روه فولکس واگن 
برای انتخاب از میان نس��خه بنزینی و نس��خه 

دیزلی این موتور کامال باز خواهد بود. 

فولکس واگن از جزییات موتور بنزینی جدید 1.5 لیتری TSI خود 
پرده برداری کرد



رئیس جمهوری در مراس��م گرامیداشت روز کارگر از 
برجام دفاع و از مدافعان تحریم به سختی انتقاد کرد. 

به گزارش ایرنا، حجت االس��ام والمس��لمین حس��ن 
روحانی روز یكش��نبه در مراسم گرامیداشت روز کارگر 
که در ش��رکت مپنا برگزار ش��د، گفت: امروز یك سد 
بزرگ توس��ط ملت و با تاش دیپلمات ها از پیش پای 
مردم برداشته ش��د و برجام راه حرکت به سمت تعالی 
را برای ملت ما باز کرد. روز احترام به کارگران و تقدیر 
از آنه��ا و هفته کارگر را به ش��ما کارگ��ران عزیزی که 
ب��رای ملت و دول��ت افتخار هس��تید، تبریك و تهنیت 

عرض می کنم. 
وی اضاف��ه ک��رد: ب��ه ملت ب��زرگ ایران ب��ه خاطر 
انتخابات ش��كوهمند و آنچه در 7 اس��فند سال گذشته 
و دهم اردیبهش��ت امسال بهترین ها را پای صندوق آرا 
برگزیدند، تبریك می گویم و امروز خوش��حالیم مجلس 
شورای اس��امی آینده، مجلسی که از خرداد شروع به 
کار می کند، ان شاءاهلل به حول و قوه الهی با هماهنگی 
بیش��تر با دو قوه دیگر، دولت بتوان��د وعده هایی که به 
م��ردم داده اس��ت و عهدی ک��ه با هم در خ��رداد 92 

داشتیم به خوبی به مقصد برسانیم. 
رئی��س جمهوری با اش��اره به حضور پرش��ور بانوان 
در پ��ای صندوق های رأی و همچنی��ن به عنوان نامزد 
انتخابات گفت: برای نخس��تین ب��ار 18 نماینده زن به 
مجلس ش��ورای اس��امی راه یافتند. ما خوشحالیم در 
هم��ه صحنه ها بانوان عزیز ما در تحصیل، کار، تاش و 
کوشش، دنیای سیاست، دولت، مجلس و قوای مختلف 
و هم��ه جا حضور دارند که این هم از آثار بعثت پیامبر 
عظیم الش��أن اسام )ص( بود که زنان را به صحنه آورد 
و گف��ت زن و م��رد، ع��رب و عجم، کوچ��ك و بزرگ، 
روس��تایی و شهری، سیاه و سفید هیچ کس بر دیگری 

امتیازی ندارد مگر به تقوا. 

با برجام سد بزرگی 
از پیش پای مردم برداشته شد

روحانی اظهار داش��ت: امروز یك س��د بزرگ توسط 
ملت و با تاش دیپلمات ها از پیش پای مردم برداش��ته 
ش��د و برجام راه را برای حرکت به س��مت تعالی برای 
ملت م��ا باز کرد، آنگاه که می گفتیم پای میز مذاکرات 
می ت��وان مش��كل را حل ک��رد، بدبین ه��ا و بدگمان ها 

می گفتند امكان پذیر نیست. 
وی ادام��ه داد: آن روز ک��ه با ش��ش ق��درت جهانی 
توانستیم به توافق برسیم، باز هم بدبین ها و بدگمان ها 
گفتند که درس��ت است به توافق رسیدیم اما این قابل 
اجرا نیس��ت. آن روز، که به روز اجرا و برجام رس��یدیم 
باز هم بدبین ها و بدگمان ها گفتند آنچه به ش��ما وعده 
داده اند، عمل نخواهند کرد و ش��ما در این مذاکرات به 

موفقیت نرسیده اید. 
رئی��س دولت تدبیر و امید گف��ت: چرا کار یك ملت 
بزرگ را کوچك نش��ان می دهید؟ این کار دولت نیست 
بلكه کار یك ملت بزرگ، قدرتمند و مقاوم اس��ت. این 
کار، کاری اس��ت که توسط همه مردم ما با هدایت های 
رهبر معظم انقاب انجام گرفت و هر جا نیاز به تصویب 
بود برای بحث و بررس��ی ارجاع ش��د و از شورای عالی 
امنیت ملی گرفته تا مجلس ش��ورای اسامی کار انجام 

شد. 
روحانی اظهار داش��ت: گفتیم ک��ه برجام را تصویب 
و اج��را کردی��م. بدبینان گفتن��د در عم��ل برجام را 
نمی بینیم، اگر صادرات نفت و میعانات از یك میلیون 
و 200 هزار بش��كه ب��ه 2 میلیون و 300هزار بش��كه 

رس��یده، بدبینان گفتند اینكه چیزی نیست؛ دو برابر 
ش��ده و تنها یك میلیون و 100 هزار اضافه ش��ده که 

مهم نیست. 
وی ادامه داد: ما می گوییم امروز در سایه برجام برای 
نقل و انتقال پول دس��ت شما باز ش��ده که می گویند، 
اینكه مهم نیس��ت. ما می گوییم در سایه برجام به جای 
اینكه کش��تی های بزرگ در ساحل کشور همسایه پهلو 
بگیرند و با قایق و لنج به س��احل ایران برس��ند و برای 
ه��ر کانتین��ر 700 دالر اضافه از جی��ب مردم پرداخت 
ش��ود، می گویند 700 دالر چیزی نیس��ت ما در سایه 
تحریم زندگی خوبی داش��تیم چ��را زندگی خوب ما را 

برهم زدید؟ 

بنگاه اقتصادی باید توان رقابت با دنیا را داشته 
باشد

روحان��ی ادامه داد: م��ا اقتصاد و بن��گاه اقتصادی ای 
می خواهی��م که توان رقابت با دنیا را داش��ته باش��د تا 
ثروت کش��ور و درآمد بنگاه ه��ا را افزایش دهیم و وضع 

کارگران را بهتر کنیم. 
وی با تاکید بر اینكه باید به سمت اقتصاد دانش بنیان 
حرک��ت کنیم، متذکر ش��د: اگر نتوانیم ب��ا دنیا رقابت 
کنی��م، نمی توانیم بازار صادرات منطق��ه و جهان را از 
آن خود کنیم و اگر نتوانیم بازار صادرات داشته باشیم، 
نمی توانی��م بازار تولید را از لحاظ کمی و کیفی افزایش 

دهیم. 

تورم پایین به معنای تضمین توان و خرید خدمت 
كارگران است

رئیس جمهوری با تاکید بر اینكه در طول 40 س��ال 
گذشته توان اقتصادی کشور در حد تقاضا برای اشتغال 
نبوده است، گفت: همواره تقاضای اشتغال در کشور باال 
بوده اما توان اقتصادی برای جذب نه تنها کارگر س��اده 
حت��ی تحصیلكرده ها، کارآموخت��گان، صاحب نظران و 
متخصصان وجود نداشته و این عدم تقاضا، عدم امنیت 

را برای ما به وجود آورده است. 
روحان��ی اظهار داش��ت: همان گونه ک��ه اقتصاد باید 
رقابتی باش��د، کارگر هم باید بی��ن چندین بنگاه برای 
اش��تغال حق انتخاب داشته باش��د. اقتصاد کشور باید 
حرکت کند و مردم به آینده امیدوار باش��ند. باید تورم 
روند کاهش��ی داشته باشد و آینده برای سرمایه گذاران 
روش��ن باش��د. تورم پایین به معنای تضمی��ن توان و 

خدمت خرید برای کارگران است. 

تورم را تا پایان سال تك رقمی خواهیم كرد
رئیس جمهوری گفت: بسیار خوشحالیم که در دولت 
تدبیر و امید، حق��وق کارگران و کارمندان از نرخ تورم 
باالتر بوده و این قدم بس��یار مهمی است که این دولت 
برداش��ته است. در طول 60 -50سال گذشته در برخی 
س��ال ها، تورم پایین آمده اس��ت اما متأسفانه یكی دو 
سال بعد دوباره تورم باال رفته و یك مسیر ثابت کاهشی 

برای تورم در اقتصاد ما نبوده است. 
روحان��ی ی��ادآور ش��د: در ای��ن دولت، تورم مس��یر 
کاهش مداوم و مس��تمر داشته است و روزهای نخست 
کاری دول��ت تدبیر و امی��د تورم باالی 41 درصد بود و 
خوشبختانه شب عید 94 به حدود 15 درصد رسید. در 
سال 94 که وضع اقتصادی همه کشورهای تولیدکننده 
نفت بس��یار بد بود، وضع اقتصادی م��ا خوب بود و در 
عی��ن حال به مردم وعده دادیم ک��ه تورم کمتر از 15 
درصد خواهد ش��د که ش��ب عید س��ال 94 تورم ما به 

12 درصد رسید. 
وی ادامه داد: امروز تورم ما طبق آمار و شاخص های 
مرکز آمار به زیر 11 درصد رسیده است و تا پایان سال 

تك رقمی خواهد شد. 

 امسال را با هدف گذاری رشد 5 درصدی آغاز 
كرده ایم

رئیس شورای عالی اقتصاد اضافه کرد: اگر می خواهیم 
اقتصاد ما رو به پیشرفت باشد و کارگر ما امنیت فكری 
و ش��غلی داشته باشد، باید شاخص های کان اقتصادی 
کشور در مس��یر درس��ت قرار گیرد. اقتصاد ما درست 
نمی ش��ود مگر اینكه قدرت جذب سرمایه داشته باشیم 

که امروز این شرایط فراهم شده است. 
روحانی یادآور شد: امروز از کشورهای مختلف، فقط 
رؤسای جمهور به همراه معاونان خود به ایران نمی آیند 
بلكه 50، 100 یا 200 ش��رکت مهم کشور خود را هم 
می آورن��د، با کارآفرینان داخلی ما جلس��ه می گذارند و 

قرارداد امضا می کنند. 
وی با اش��اره به س��فر رئیس جمهوری قزاقستان به 
ایران گف��ت که در این س��فر، بخش های خصوصی دو 

کشور 53 سند امضا کردند. 
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: ما امروز قدرت جذب 
فن��اوری داری��م، یك روز باید دس��ت دراز می کردیم و 
فن��اوری را می گرفتیم ام��ا امروز اینچنین نیس��ت، ما 
فناوری های پیش��رفته داری��م و می توانیم برای ارتقای 

آن، فناوری های نو را جذب و در اختیار بگیریم. 
وی افزود: در س��ال 95 ش��رایط کش��ور برای فعالیت 
اقتصادی از س��ال گذش��ته بهتر خواهد بود و امسال را با 
هدف گذاری رشد 5 درصدی آغاز کرده ایم. کارگران عزیز! 
اگ��ر بتوانیم تورم کاهنده را ادام��ه دهیم، رونق اقتصادی 
داشته باشیم و س��رمایه داخلی وخارجی را جذب کنیم، 

می توانیم به افتخار بزرگ قدرت اقتصادی برسیم. 

تجربه كارگری رئیس جمهوری
رئی��س جمه��وری با بی��ان اینكه م��ا در اقتصادمان 
رون��ق اقتصادی، تولی��د و جایگاه مناس��ب کارگران را 
می خواهیم، اظهار داش��ت: خوش��حالم که ش��خصی را 
به عن��وان وزیر کار برگزیده ام ک��ه از جوانی در کارخانه 
به کار و تاش مشغول بوده است. رئیس جمهوری شما 
هم افتخار می کند که از دوران نوجوانی و تحصیل، سه 
ماه تعطیلی تابستان در دوران مدرسه و دبیرستان را به 

کار مشغول بوده است. 
روحانی ادامه داد: کار افتخار و دس��ت کارگر جایگاه 
بوس��ه پیامبر عظیم الش��أن )ص( اس��ت، بدون آنكه به 
برخی سخنان ناامیدکننده توجه کنیم؛ متحد، منسجم 
و امیدوار به آینده روش��ن ب��ه کار وتاش ادامه دهیم، 
دول��ت ه��م با همه توان در خدمت و پش��تیبان ش��ما 

خواهد بود. 
رئیس جمهوری گفت: اینكه توانس��ته ایم 10 میلیون 
نف��ر عمدتا از کارگ��ران و افراد حاشیه نش��ین را تحت 
پوش��ش بیمه قرار دهیم، گام مهم��ی برای رفاه مردم، 

قشر مستضعف و کارگر بود. 
روحان��ی با تاکید بر اینكه تكیه دول��ت تدبیر و امید از 
لحاظ ایمانی و سیاسی به قشر کارگر است، اظهار داشت: 
ما روز به روز در مس��یر پیش��رفت کش��ور و ایران تاش 

می کنیم و به آینده ای آباد و پررونق تر امید داریم. 
بر پایه این گزارش، رئیس جمهوری در این مراسم از 
تعدادی کارگر و واحدهای نمونه کارگری به نمایندگی 

از جامعه کارگری کشور تجلیل کرد.

سفر تاریخی رئیس جمهوری كره به ایران

پارک گئون هی امروز به مالقات روحانی می رود
رئیس جمهوری کره جنوبی در س��فری سه روزه عصر 
دیروز وارد تهران شد. به گزارش مهر، »پارک گئون هی« 
عصر دیروز وارد تهران ش��د و در ف��رودگاه مهرآباد مورد 

استقبال نعمت زاده وزیر صنعت قرار گرفت. 
شماری از وزرا و مس��ئوالن ارشد اقتصادی و صاحبان 
صنایع بزرگ این کشور رئیس جمهوری کره جنوبی را در 

این سفر همراهی می کنند. 
مراسم اس��تقبال رسمی از رئیس جمهوری کره جنوبی 

امروز توس��ط رئیس جمه��وری کش��ورمان در مجموعه 
سعدآباد برگزار می شود. 

در ماق��ات رؤس��ای جمه��وری دو کش��ور ع��اوه بر 
موضوعات مرتبط با راه های گس��ترش روابط دوجانبه در 
حوزه ه��ای مختلف، تحوالت منطق��ه ای و بین المللی نیز 

مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. 
تقویت همكاری مش��ترک در حوزه ه��ای انرژی، بانك 
و بیم��ه، پروژه های زیربنایی، بهداش��ت و درمان، علمی، 

فناوری و فرهنگ��ی از مهم ترین محورهای گفت وگوهای 
پارک گئون هی با رئیس جمهور کشورمان است. 

ارزش مب��ادالت غیرنفتی ایران و کره جنوبی در س��ال 
2013، 4 میلی��ارد و 100 میلیون دالر اعام ش��د که از 
ای��ن رقم بیش از 300 میلیون دالر صادرات ایران به کره 
جنوبی و 3میلیارد و 800 میلیون دالر واردات از کره بود. 
پارک گئون هی نخس��تین رئیس جمهوری کره جنوبی 

است که از ایران دیدار می کند. 

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

منتخب اول مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی 
در پیام��ی به م��ردم ایران، از حضور آن��ان در مرحله دوم 
انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای اسامی قدردانی 
و خط��اب ب��ه مردم، تصریح ک��رد: انتخاب آگاهانه ش��ما 

مسئولیت خطیری را متوجه منتخبین ملت می کند. 
به گ��زارش ایرنا، منتخب اول م��ردم تهران در مجلس 
ش��ورای اس��امی در این پیام ضمن قدردانی از استقبال 
م��ردم نقاط مختلف کش��ور از وی و نی��ز رای به اکثریت 
نامزدهای فهرست امید تاکید کرد: وظیفه منتخبین مردم 
در برابر مردم فهیم و با صابت ایران بسیار سنگین است و 
باید در پاسخگویی به مطالبات بحق آنها از هیچ کوششی 

دریغ نكنند. براساس این گزارش در پیام محمدرضا عارف 
خطاب به مردم آمده است: بار دیگر با درک شرایط کشور 
و احس��اس وظیفه ملی در برابر نظام جمهوری اس��امی 
ای��ران به مانن��د دور اول انتخابات مجلس دهم حماس��ه 

دیگری در 10 اردیبهشت خلق کردید. 
وی اب��راز امی��دواری کرد با تش��كیل مجل��س دهم و 
اولویت قرار دادن ش��عارهای اصل��ی اصاح طلبان به ویژه 
رونق اقتصادی با تاس��ی از سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و کاه��ش آس��یب های اجتماعی و مقابله با فقر و فس��اد 
و تبعی��ض گام های موثری در حل مش��كات مردم فهیم 

کشورمان برداشته شود. 

عارف: انتخاب آگاهانه مردم مسئولیت خطیری را متوجه منتخبین ملت می كند

 پ�س از یك روز ن�اآرام در بغداد، 
مسئوالن امنیتی عراق اعالم كردند 
كه اوض�اع امنیت�ی در پایتخت این 
كشور در كنترل كامل است و مردم 
خش�مگین در حال خروج از مناطق 

حساس شهر هستند. 
 فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارج�ی اتحادی�ه اروپ�ا با انتش�ار 
بیانیه ای طرف های درگیر در سوریه 

را به رعایت آتش بس فراخواند. 
 در راهپیمایی روز جهانی كارگر در تركیه یك نفر در اثر حمله پلیس جان 

خود را از دست داد
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وزی��ر آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اس��تخدامی 
این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امسال 
آن دس��ته از نیروهای آموزش و پرورش که سابقه خدمت 

دارند در آزمون استخدامی در اولویت خواهند بود. 
به گزارش ایسنا، علی اصغر فانی در حاشیه مراسم سپاس 
معلم که در دبستان شهیدان تقی زاده کهریزک برگزار شد 
در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینكه بهترین هدیه ای که 
از دانش آموزان تان گرفته اید چه بوده اس��ت، گفت: بهترین 
هدیه ای که از دانش آموزانم گرفتم، توانمند شدن شان بود. 
دانش آموزان��ی که ب��ه محتوای آموزش��ی و تربیتی عنایت 
داش��تند. وزیر آموزش و پرورش درب��اره پرداخت معوقات 
فرهنگیان اظهار کرد: در این خصوص اقدام ش��ده چون با 

تأخیر همراه بوده، ما شرمنده همكاران هستیم. 

فانی درباره به کارگیری آموزش یاران نهضت سوادآموزی 
نیز گفت: به کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
همانند دس��تگاه های دولتی از طریق آزمون اس��تخدامی 
است، سال گذشته نیز آزمون استخدامی داشتیم و امسال 
ه��م آزمونی برگ��زار خواهیم کرد و نیروهایی که س��ابقه 
خدمت در آموزش و پرورش دارند در اولویت خواهند بود. 
وی درب��اره مش��كات بازنشس��تگان فرهنگی گفت: 
پرونده بازنشس��تگان فرهنگی دس��ت ما نیست و اکنون 
در صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری ق��رار دارد. ب��ا این 
وجود جلس��اتی ب��رای پیگیری امور مرب��وط به صندوق 
بازنشستگی داش��ته ایم اما قانونا نمی توانیم اقدام خاصی 
درب��اره بازنشس��تگان فرهنگی انجام دهی��م و امور آنها 

مربوط به امور صندوق بازنشستگی است. 

برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال جاری

  محس�ن همدان�ی، مع�اون امنیتی و 

انتظامی اس�تانداری تهران گفت: ش�هر 
آفتاب  )میزبان نمایشگاه كتاب( به لحاظ 
امنیتی و ایمنی در درجه قابل قبولی قرار 
دارد و مورد تایید استانداری تهران است. 
  معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور 
ب�ا بی�ان اینک�ه زندگ�ی حداقل ۳5 
ایران�ی تحت تاثی�ر آلودگی  میلیون 
هوا قرار دارد، گفت: از هر هفت مورد 
مرگ و می�ر در جهان قطعا یك مورد 

مرتبط با آلودگی هواست. 

   ای�رج ولی ن�ژاد، مع�اون پس�ماندهای س�اختمانی و عمرانی س�ازمان 

مدیریت پس�ماند گفت: با بهره برداری از مجتمع آبعل�ی روزانه ۳۳۰۰ تن 
مصالح ساختمانی بازیافت می شود
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س��یدعباس صالحی گفت: از رس��انه ها استدعا دارم که 
بحث های مربوط به نمایش��گاه کتاب را با نگاه منافع ملی 
و فرهنگ��ی دنبال کنند؛ همان طور که در حوزه سیاس��ت  
خارج��ی گاهی اقتض��ا می کند که با ن��گاه منافع ملی به 

مسائل نگاه کنیم. 
به گزارش ایس��نا، نشس��ت خب��ری بیس��ت و نهمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب ته��ران ظهر یكش��نبه 12 
اردیبهش��ت ماه ب��ا حضور س��یدعباس صالح��ی، معاون 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و رئیس نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران در شهر آفتاب برگزار شد. 
در این نشس��ت صالحی با اشاره به جابه جایی نمایشگاه 
کت��اب از مصلی به ش��هر آفتاب که امس��ال از 15 تا 25 

اردیبهشت ماه برگزار می شود، گفت: مكان همیشه مسئله 
مهمی ب��رای هر رویدادی بوده اس��ت. نمایش��گاه کتاب 
تهران بزرگ ترین اتفاق فرهنگی کشور است و شهر آفتاب 

شروعی برای این اتفاق است. 
رئیس نمایش��گاه کتاب تهران اظهار کرد: روز سه شنبه 
13 اردیبهش��ت ماه تفاهم نامه وزارت ارشاد و شهرداری با 
امضای آقای جنتی و قالیباف منعقد خواهد ش��د و از این 
پس می توان گفت نمایش��گاه کتاب صاحب خانه ش��ده و 
جایی برای اس��تقرار پی��دا کرده اس��ت. تفاهم نامه ای که 
این امكان را فراهم می کند که نمایش��گاه کتاب 10 سال 
رایگان در این محل برپا ش��ود و دو ماه فضای شهر آفتاب 

در اختیار نمایشگاه باشد. 

صالحی: به نمایشگاه كتاب ملی نگاه كنید

   مجموعه شعر »بیمارستان كافکا و 
اش�عار دیگر« شامل آخرین شعرهای 
محمدعلی سپانلو در نمایشگاه كتاب 

تهران رونمایی می شود. 
   س�یدقوام الدین حس�ینی، مدیر 
پ�روژه مت�روی پرند از آغ�از به كار 
متروی ش�هر آفتاب از روز دوشنبه 
ای�ن  مس�افران  جابه جای�ی  ب�رای 

مجموعه خبر داد. 

  تازه ترین كتاب های خاطرات آیت اهلل هاش�می رفسنجانی با نام »روزهای 
پایداری« و »سازندگی و شکوفایی« رونمایی شد

تیتر اخبار

سرمربی بارس��لونا از عملكرد شاگردانش در دیدار برابر 
بتیس راضی است و تاکید کرد آبی اناری ها یك گام دیگر 

به کسب عنوان قهرمانی نزدیك شدند. 
به گزارش ایسنا، بارسلونا در هفته سی وششم اللیگا در 
خانه رئال بتیس به میدان رفت و موفق ش��د با دو گل به 
پیروزی برسد. بارسلونا با این نتیجه صدر جدول رده بندی 
را از اتلتیكو مادرید پس گرفت و یك گام دیگر به کس��ب 

عنوان قهرمانی نزدیك شد. 
لوئی��س انریكه از عملك��رد ش��اگردانش در دیدار برابر 
بتیس راضی است. او بعد از بازی اظهار کرد: در این دیدار 
اذیت نش��دیم و برای رس��یدن به پی��روزی به آب و آتش 

نزدی��م چراکه از همان ابتدای بازی ت��وپ و میدان را در 
اختیار داش��تیم و اجازه خودنمایی ب��ه حریف را ندادیم. 
موضوعی که باعث ش��د در این دیدار کمی اذیت ش��ویم، 
چمن خش��ك و ناهموار بود که خوش��بختانه این مشكل 

راهم پشت سر گذاشتیم. 
س��رمربی بارس��لونا درباره ش��انس قهرمانی تیمش در 
اللیگا گفت: بازی به بازی به قهرمانی نزدیك می ش��ویم. 

فرصت اشتباه نداریم. 
دی��دار بعدی برابر اس��پانیول بس��یار حیاتی به ش��مار 
می رود و ممكن اس��ت منجر به قهرمانی بارس��لونا شود. 

نیوکمپ آماده جشن قهرمانی است. 

انریکه: نیوكمپ آماده جشن قهرمانی است

  رئیس جمهوری در پیامی قهرمانی 
تی�م مل�ی م�ردان كش�ورمان را در 
مس�ابقات جام جهان�ی تیران�دازی با 
كمان در شانگهای چین تبریك گفت. 
  سعید عباسی، مدیرعامل باشگاه 
تراكتورسازی می گوید هنوز صحبت 
س�هام  واگ�ذاری  درب�اره  قطع�ی 
باش�گاهش صورت نگرفته و نامه ای 
از س�پاه پاسداران در این باره به این 

باشگاه نرسیده است. 
   طاسی سر گرت بیل مهاجم رئال مادرید، سوژه رسانه های دنیا شده است. 

عمر مومنی، كاریکاتوریست گل هم از قافله عقب نمانده است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی

شهریار شمس مستوفی، محمدصادق جنان صفت

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895434
فکس تحریریه: 86073203

سازمان آگهی ها: 88493166  
سامانه پیامکی: 50001243

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

رئیس جمهوری در مراسم گرامیداشت روز كارگر: 

با برجام سد بزرگی 
از پیش پای مردم برداشته شد



تبلیغات موسسات آموزش عالی 
آزاد با استفاده از نفرات برتر 

کنکور 

هر س��اله پ��س از اعالم نتایج کنکور سراس��ری و 
آزاد، موسس��ه های آموزش عال��ی آزاد به تب و تاب 
می افتند تا با القای این مطلب که نفرات برتر کنکور 
در موسس��ه های آنان ثبت نام ک��رده و برنامه ریزی 
آموزش��ی این موسس��ات موجب ش��ده تا این افراد 
حائز چنین رتبه هایی ش��وند، برای جذب متقاضیان 
ش��رکت در کنکور س��ال بعد تبلیغات��ی رنگارنگ و 

حرفه ای صورت  دهند. 
یک��ی از ابزارهای تبلیغاتی موسس��ه های آموزش 
عالی آزاد استفاده از نفرات برتر کنکور سراسری در 
رس��انه ها است. سناریویی تکراری که طی آن نفرات 
برتر کنکور در تیزرهای تبلیغی این موسسات حاضر 
می ش��وند و متقاضیان شرکت در کنکور سال بعد را 
تشویق می کنند تا برای آمادگی در کنکور سراسری 

به موسسه  مذکور مراجعه کنند. 
طی آخرین آمار موجود، تعداد موسسات آموزش 
عال��ی آزاد که با مج��وز از وزارت عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری در سراس��ر کش��ور فعال هس��تند، 110 
موسس��ه اس��ت و به ترتیب در اس��تان  های تهران، 
خراس��ان رضوی، اصفهان، فارس و بندرعباس دارای 

بیشترین دفتر هستند. 
در س��ال 88 انجمن��ی با 60 عضو فع��ال و با نام 
»انجمن صنفی موسس��ات آموزش عال��ی آزاد« به 
شماره ثبت 16846 تشکیل شد تا بتواند دغدغه ها، 
مشکالت و معضالت موجود در این حوزه را بررسی 

و به آنها رسیدگی کند. 
انجمن صنفی موسس��ات آموزش عالی آزاد کشور 
دارای اساس��نامه بوده و در  بندی از این اساس��نامه 
تاکید ش��ده که تبلیغ��ات و تیزره��ای تلویزیونی با 
محوریت اس��تفاده تبلیغاتی از رتبه های برتر کنکور 

اکیدا ممنوع است. 

تطمیع نفرات برتر کنکور برای امضای قرارداد 
تک نسخه ای

برخ��الف اینکه بنا بر قانون آموزش عالی کش��ور 
این کار از اس��اس غیرقانونی اس��ت، طی چند سال 
اخی��ر روال موسس��ات آموزش عال��ی آزاد این بوده 
که با اس��تفاده از تبلیغات فراگیر به جذب بیشترین 
داوطلب��ان کنکور بپردازن��د و در این میان برخی از 
موسس��ات آزاد با ترفندی خاص نفرات برتر کنکور 
را ج��ذب خود کرده و از آنان در تبلیغات اس��تفاده 

می کنند. 
برخ��ی از موسس��ات آم��وزش عال��ی آزاد پس از 
برگزاری کنکور سراس��ری و اعالم نتایج، با استفاده 
از رابطان خود، لیست نفرات برتر کنکور را به دست 
آورده و پس از تماس با آنان و دعوت شان به موسسه 
مذک��ور، آنان را جذب خ��ود می کنند و بابت حضور 
آنان در تبلیغات »قرارداد میلیونی تک نسخه  ای« را 

امضا می کنند. 

تهدید ۳۰ میلیونی ابزار یک موسسه برای 
جلوگیری از لغو یک جانبه قرارداد

برای نمونه در یکی از این موسس��ات آموزش آزاد 
این قرارداد تک نسخه ای که فقط در اختیار موسسه 
آم��وزش عال��ی آزاد قرار می گیرد، قید ش��ده که 5 
میلی��ون تومان ب��ه نفر برتر کنکور اعطا می ش��ود و 
در قب��ال آن وی باید تمام��ی تبلیغات و مصاحبه ها 
را با موسس��ه آزاد فوق الذکر انجام دهد و در غیر این 
صورت باید 30 میلیون تومان غرامت پرداخت کند 
که این قرارداد تک نس��خه ای از اس��اس غیر قانونی 

است.
در اعت��راض ب��ه ای��ن اق��دام مدی��ران برخ��ی 
موسس��ه های آموزش آزاد ب��ه انجمن صنفی خود 
مراجع��ه ک��رده و در جلس��اتی که برگزار ش��ده، 
خواس��تار برخورد قانونی با چند موسس��ه خاطی 
ش��دند. در این جلسات به صراحت مطرح شده که 
نفر دوم کنکور سراسری در موسسه آموزش عالی 
آزاد مشهوری ثبت نام کرده و خود را برای کنکور 
آماده کرده اس��ت اما پس از اعالم نتایج، موسسه 
آم��وزش عالی آزاد دیگری وی را برای تبلیغات به 

نفع خود جذب کرده اس��ت. 
انجم��ن صنفی موسس��ات آموزش عال��ی آزاد در 
پیگیری این موض��وع در نامه هایی به وزارت علوم و 
به خصوص معاونت آموزشی، خواستار برخورد قانونی 

با موسسات خاطی شدند. 
 وزارت علوم طی بخش��نامه ای به کلیه موسسات 

آموزش عالی آزاد اعالم کرد: 
ب��ا توجه به گزارش های واصله از مراجع ذی صالح 
حقوق��ی وزارتخانه و گزارش ها و ش��کایات مردمی، 
دال ب��ر اس��تفاده تبلیغات��ی این گونه موسس��ات از 
رتبه های برت��ر آزمون های کاردانی، کارشناس��ی و 
کارشناسی ارش��د، ضروری است موسسات از ارتکاب 
موارد ذیل که مصداق تخلف محسوب می شود، جدا 

خودداری کنند: 
1- ذک��ر جمالتی از قبیل تضمین یا بیمه قبولی، 
تضمی��ن اس��ترداد وج��ه در صورت ع��دم قبولی و 

جمالت مشابه
2- استفاده تبلیغاتی خالف واقع از رتبه اولی های 
آزمون های به طور مس��تقیم شامل مواردی از قبیل 
ذک��ر تعداد یا درص��د قبولی، انج��ام مصاحبه، درج 
عکس رتبه های برتر و به طور غیرمس��تقیم ش��امل 
بیان نام رتبه های برتر آزمون ها به عنوان مش��اور، یا 

مدرس در امر تبلیغات و اطالع رسانی.  

آییننامه

تبلیغاتخالق

آگهی شرکت نیسان  - شعار: خروج صفر گازهای مضر

ایستگاهتبلیغات

تبلیغات فرهنگی خودجوش 
همزمان با نمایشگاه کتاب

در آستانه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب برخی 
از هنرمن��دان گرافی��ک اقدام به طراح��ی آگهی هایی 
ب��ا موضوعات فرهنگ س��ازی در حوزه کت��اب کردند. 
برخ��ی از این طرح آگهی ه��ای تبلیغاتی ب��ا رویکرد 
طنزگونه طراحی و در شبکه های اجتماعی به خصوص 

کانال های تلگرامی منتشر شده اند.
رویک��رد طنزگونه ای��ن طرح آگهی ها باعث ش��ده 
مخاطبان زیادی از آنها اس��تقبال کنند. این استقبال 
به ویروسی ش��دن آنها در شبکه های اجتماعی کمک 
کرده  اس��ت. در این آگهی ها طراح س��راغ موضوعاتی 
رفته که خریداران کتاب باید حین خرید به آنها دقت 
کنند و کتابی با سلیقه، سن و موقعیت اجتماعی خود 
خریداری کنند. مطمئناً اقدامات اینچنینی مخاطبان 
بس��یاری را ترغیب به بازدید از نمایش��گاه بین المللی 

کتاب خواهد کرد. 

نگاهی به آگهی محیطی انتشارات سیته

تبلیغات یک تبلیغاتچی
اردیبهشت ماه برای هر فردی یادآور نمایشگاه بین المللی کتاب 
اس�ت؛ نمایش�گاهی که در آن اهل قلم گرد هم می آیند تا دیداری 
ت�ازه  کنن�د. ح�ال و ه�وای تبلیغات حوزه کتاب نیز ب�ا نزدیکی به 
اردیبهش�ت ماه تغییر می کند و بس�یاری از ناشران تالش می کنند 

از ش�یوه های مختلفی برای جذب مش�تری بیش�تر استفاده کنند. 
برخی ناش�ران در این مدت س�راغ رس�انه های تبلیغاتی مختلفی 
می روند. انتش�ارات س�یته نیز که میان اهالی تبلیغات نامی آش�نا 
دارد، چندی اس�ت آگهی تبلیغاتی را از طریق رس�انه های محیطی 

اکران کرده  اس�ت. 
س�یته از رس�انه بیلب�ورد ب�رای معرف�ی یک�ی از مش�هورترین 

کتاب ه�ای ح�وزه تبلیغ�ات تح�ت عن�وان »اعتراف ه�ای ی�ک 
تبلیغاتچی« اس�تفاده کرده  اس�ت. این عملکرد انتشارات سیته با 
بازخوردهای مختلفی میان اهالی تبلیغات مواجه شده که »فرصت 
امروز« در صدد بررس�ی آن برآمده اس�ت. در این باره گفت وگویی 
با ش�هرام احمدی، مدرس و کارش�ناس ارش�د تبلیغات داشته ایم 

ک�ه در ادام�ه  می خوانی�د. 
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معم�وال ناش�ران ب�رای تبلی�غ کتاب کمتر س�راغ 
رس�انه  های محیط�ی می روند. به نظر ش�ما آیا اکران 
آگهی انتش�ارات س�یته اتفاق تازه ای در ایران است؟ 
به طور کلی نش��ر کتاب یک فعالیت فرهنگی-اقتصادی 
است که در کشور ما هر دو وجه آن با معضالت متعددی 
مواجه است. اکثر کتاب ها، به خصوص کتاب های تخصصی 
در بخ��ش غیردولت��ی ب��ا تیراژهایی در حد هزار نس��خه 
و 500 نس��خه منتش��ر می شوند و ناش��ران برای ارتباط 
ب��ا مخاطبان، س��راغ روش ه��ای کم هزینه تر و دقیق تری 
می رون��د، بنابرای��ن تبلیغات محیطی و تعرفه های آن جز 
در موارد خاص، تناسبی با درآمدها و حجم فروش کتاب 
برقرار نمی کند. البته مورد اخیر، اتفاق تازه ای نیس��ت و 
سال ها پیش همین ناشر، کتاب »تبلیغات خالق« را هم 
به شکل گسترده ای در فضاهای شهری معرفی کرده بود. 
به هر حال این انتش��ارات زیرمجموعه ای از یک ش��رکت 
تبلیغاتی و رسانه ای است و گاهی چنین فرصتی را پیدا 
می کن��د ک��ه از ابزارهای تبلیغ��ات محیطی برای معرفی 
کتاب ه��ای خودش اس��تفاده  کند. ام��ا این رویه در بازار 
نش��ر معمول نیس��ت و در مجموع، ورود تبلیغات کتاب 
به عرصه رس��انه های عمومی و فضاهای ش��هری مستلزم 

ایجاد ساختارهای حمایتی است. 
آیا س�یته در راس�تای معرفی این کتاب، برند خود 
را نی�ز معرف�ی ک�رده یعنی  می ت�وان این آگهی را در 

راستای برندینگ سیته در نظر گرفت؟ 
به نظر می رسد انتشارات سیته با وضعیت کامال متفاوتی 
مواجه اس��ت. از یک طرف، وقتی موسس��ه ای در بازار نش��ر 
تحت عنوان ناشر تخصصی حوزه تبلیغات معرفی شده است، 
چنین انتظاری را در بازار ایجاد می کند که با نوآوری در حوزه 
تبلیغات و مارکتینگ کتاب، الگوهای جدیدی را معرفی کند 
و کل اقتصاد نش��ر کش��ور را تحت تاثیر قرار بدهد. بنابراین 
بخش��ی از این اتفاق را می توان براس��اس جایگاه سازی برند 
انتشاراتی سیته و تعریف نقاط تمایز آن در بازار نشر فهم کرد 
که براساس تمایز در شیوه های تبلیغ کتاب و نوع بازاریابی 
آن ش��کل گرفته اس��ت. از طرف دیگر، س��یته به عنوان یکی 
از قدیمی ترین آژانس های فعال تبلیغات در کشور شناخته 
می شود و سابقه آن به سال های دهه 40 شمسی می رسد. 
س��ابقه ممتد یک برند عامل مهمی اس��ت که به اعتبار آن 
کم��ک می کن��د، ام��ا برندهای مان��دگار، در مواجهه با موج 
تغییرات زمانه، مسیرهایی را انتخاب می کنند که »قدمت« 
برند در ذهن مخاطبان با معنای »کهنگی« همنشینی پیدا 
نکند. در این مورد خاص می توان از مجموع شواهد اینطور 
استنباط کرد که برنامه ریزی استراتژیک توسعه برند سیته 
و جایگاه س��ازی آن در ب��ازار، ب��ا تمرکز بر نش��ر کتاب های 
تخصص��ی و تولی��د محت��وای م��ورد نیاز صنع��ت تبلیغات 
بازتعریف ش��ده اس��ت. یعنی به طور همزمان، آژانس سیته 
با پذیرفتن مشکالت و سرریز هزینه های انتشار کتاب های 
تخصص��ی، ب��ا نقش آفرین��ی در ارتقای کل صنعت تبلیغات 
کش��ور، خودش را به عنوان یک عضو برجس��ته و پیش��رو در 
این صنف جایگاه سازی می کند و در عین حال، با استفاده 
از ظرفیت های تبلیغاتی درون آژانس و بخشی از رسانه های 
محیطی که در اختیار دارد، جایگاه برند انتشاراتی سیته را 
هم در بازار نش��ر کش��ور تقویت می کند. به عبارت دقیق تر، 
پلت فرمی در دو دهه اخیر برای بازتعریف جایگاه و ارتقای 
دارایی برند س��یته ایجاد ش��ده است که بخش های مختلف 
ای��ن مجموع��ه بتوانند در یک ارتباط مداوم و متقابل به هم 

کمک  کنند. 
به نظرتان رسانه های محیطی انتخاب مناسبی برای 

تبلیغ کتاب هستند؟ 
در ح��وزه کس��ب و کار و به طور خ��اص در بازار تخصصی 
تبلیغ��ات، اغل��ب انتخاب هایی که انجام می ش��ود از جنس 

Trade-Off است، یعنی تصمیم گیری ها با بررسی شرایط 
و براساس سبک - سنگین کردن هزینه ها در قبال منافع و 
نتایج احتمالی انجام می شود. بنابراین انتخاب رسانه مناسب 
ب��رای تبلیغ کتاب، براس��اس موض��وع و جایگاه کتاب، نوع 
مخاطبان، تیراژ کتاب، سوابق مولف، تخصص مترجم، جایگاه 
ناشر، قیمت، نوع توزیع، زمان نشر و سایر ابعاد مسئله، هر 
کدام الزامات متفاوتی به همراه دارد. همان طور که در ابتدای 
بحث هم اشاره شد، در کشور ما متوسط شاخص های اقتصاد 
نشر به نحوی است که تبلیغات کتاب را به سمت استفاده 
از روش های کم هزینه تر و ابتکاری هدایت می کند، مگر در 
موارد خاصی مثل سیته که منابع درونی شرکت، بتواند چنین 
امکانی را فراهم کند و ثانیا اینکه این انتخاب ها برای ناشر 
ارزش بیشتری را ایجاد کند و به اصطالح توجیه داشته باشد. 

در ای�ن م�ورد، آگهی ه�ای 
محیطی اخیر انتشارات سیته 
را از نظر انتخاب رس�انه چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
در ای��ن  آگه��ی محیط��ی که 
اخیرا توس��ط انتشارات سیته در 
نقاطی از ش��هر تهران اجرا ش��ده 
اس��ت، می بینی��م ک��ه انتخ��اب 
اردیبهش��ت ماه ب��رای تبلیغ��ات 
محیطی، مصادف با ایامی اس��ت 
ک��ه ته��ران در آس��تانه برگزاری 
نمایش��گاه بین المللی کتاب است 
و س��یته ه��م خ��ودش را ب��رای 
حض��ور فع��ال در این نمایش��گاه 
آم��اده می کن��د. از ط��رف دیگر، 
تبلی��غ کتاب به ش��کلی متفاوت، 
به عن��وان یک اق��دام فرهنگی در 
جهت رش��د فرهنگ کتاب خوانی 

همیش��ه م��ورد اس��تقبال رس��انه ها اس��ت و در خ��الل 
برهم کنش ه��ای رس��انه ای، همراهی نخبگان اجتماعی را 
هم جلب می کند که برای این ناشر منشأ ایجاد ارتباطات 
جدید و خلق ارزش است. ضمن اینکه کتابی انتخاب شده 
است که می تواند شاخص ترین اثر سال های اخیر این ناشر 
در حوزه تبلیغات کشور قلمداد شود و به دیده شدن سایر 
کتاب های این ناش��ر هم کمک کند. نویس��نده کتاب هم 
به اندازه کافی ش��ناخته ش��ده اس��ت و القابی مثل سلطان 
تبلیغ��ات ی��ا پدر تبلیغات مدرن را یدک می کش��د و برای 
مخاطب��ان تخصص��ی جذابیت ویژه ای دارد. در عین حال، 

عنوان کتاب برای مخاطبان غیرتخصصی هم جاذبه دارد 
چون به »اعتراف های« یک تبلیغاتچی پرداخته اس��ت و 
انتخ��اب ای��ن عبارت، معنایی از افش��اگری و راز زدایی را 
نسبت به بخش پنهان بازار و شیوه های جادویی تبلیغات 
القا می کند و از این نظر هم با برخی ویژگی های فرهنگی 
ما و کاوش های مخاطبان سازگار است. همه این فاکتورها 
در کنار تیراژ نسبتا باال و تجدید چاپ های متعدد برای این 
کتاب، شرکت سیته را به این جمع بندی رسانده که بخشی 
از ظرفیت رسانه های محیطی خود را به تبلیغ این کتاب و 
پروموشن واحد انتشارات خود اختصاص بدهد. در مجموع، 
م��ا ب��رای اظهارنظر دقیق درباره اهداف انتخاب رس��انه و 
کیفیت اثربخش��ی این آگهی، اطالعات الزم را در اختیار 
نداریم، اما براساس ویژگی ها و مزایایی که برشمردیم، به 
نظر می رس��د چنین انتخابی کامال 

توجیه پذیر است. 
در تبلیغ�ات کت�اب بای�د چه 
و  ش�ود  لح�اظ  فاکتورهای�ی 
استفاده از تصویر جلد کتاب به 

تنهایی جذب کننده  است؟ 
در هم��ه روش ه��ای تبلیغ��ات، 
به خصوص در تبلیغ کتاب، شناسایی 
و دس��ته بندی مخاطبان محور همه 
برنامه ه��ا اس��ت مث��ال بازاریاب��ی و 
تبلیغات ب��رای کتاب های کودکان 
ب��ه خاط��ر تف��اوت در فرآیندهای 
خری��د و ش��یوه مص��رف، ش��کل 
متفاوتی به خود می گیرد. مشتریان 
غیرسازمانی در بازار کتاب به چندین 
گروه دس��ته بندی می شوند و روش 
مناس��ب ب��رای تبلیغ ه��ر کتاب با 
توجه به نوع مخاطب و ویژگی های 
هر کتاب متغیر است. برای مخاطبان تخصصی، مندرجات 
کت��اب، جای��گاه اثر، س��وابق مولف یا مترجم، اعتبار ناش��ر، 
توصیه نامه هاو اطالعات مربوط به نحوه تهیه کتاب اهمیت 
بیش��تری پیدا می کند، بنابراین چارچوب کلی تبلیغ برای 
کتاب خوان های حرفه ای، اس��تفاده از متدهای اطالع رسانی 
اس��ت. ب��ه ج��ز کیفیت محت��وای کتاب ه��ا، قیمت گذاری 
و توزی��ع، ش��یوه صفحه آرای��ی و ط��رح روی جلد کتاب هم 
نقش مهمی در جلب توجه مخاطبان دارد. خوشبختانه در 
فضای دیجیتال، امکانات متنوعی برای تبلیغ کتاب هست 
و ناش��ران اطالعات تفصیلی کتاب ها را در اختیار مخاطبان 

قرار می دهند اما در تبلیغات محیطی سطح شهر، آگهی ها 
با استفاده از مهم ترین عناصر جلد کتاب در آگهی، حداکثر 
ایجاز را رعایت می کنند و بر محور تصویر طراحی می شوند. 
در تبلیغ برای مخاطبانی که مش��تری حرفه ای بازار کتاب 
محس��وب نمی شوند، از روش های ترغیبی استفاده می شود 
که براس��اس مش��خصات هر کتاب باید در مورد آن تصمیم 
گرفت. در کنار همه اینها، اجرای برنامه های مستمر فرهنگی 
برای ترویج کتاب خوانی و کارهایی از جنس کمپین اهدای 
کت��اب می توان��د مورد توجه اتحادیه ها و انجمن های صنفی 
ناشران قرار بگیرد و نرخ رشد و اندازه این بازار را ارتقا دهد. 
به طورکلی ش�یوه تبلیغاتی مناسب برای موسسات 

انتشاراتی چیست؟ 
شرکت در نمایشگاه های کتاب فرصت بسیار خوبی برای 
تعامل با مخاطبان و نویس��ندگان اس��ت و معموال ناشران ما 
تمام تمرکزش��ان را روی فروش کتاب می گذارند و چنین 
فرصتی به اندازه کافی قدر دانس��ته نمی ش��ود. ناش��ران در 
ایام نمایش��گاه کتاب می توانند فهرس��تی از عالقه مندی ها و 
اطالعات تماس مخاطبان را جمع آوری کنند. نتایج این کار 
در طول سال به ارتقای فروش آنها کمک می کند و هزینه های 
تبلیغات و بازاریابی آنها را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. 
برگزاری جلسات رونمایی با مشارکت مولفان و صاحب نظران 
ی��ا نشس��ت های نق��د کتاب هم می توان��د در معرفی آثار به 
مخاطبان مفید واقع شود. تخفیف های مناسبتی هم معموال 
برای مخاطبان حرفه ای کتاب جاذبه دارد و حجم خرید آنها 
را افزایش می دهد. در س��ال های اخیر صفحات ناش��ران در 
ش��بکه های اجتماع��ی معموال رونق خوب��ی دارد و می تواند 
در تلفیق با بانک های اطالعاتی مخاطبان زمینه های ایجاد 
اجتماع��ات مش��تریان ب��ا عالیق مش��ترک را فراهم کند و 

اثربخشی فعالیت های ارتباطی ناشران را ارتقا دهد. 
موسس�ات انتشاراتی در بازار رقابت به چه مواردی 

در تبلیغات خود باید توجه کنند؟ 
به طور کلی روند تغییرات در بازار نش��ر س��ریع تر از سایر 
حوزه ها است و شکل سنتی ارتباطات یکسویه در همه ارکان 
نظام تولید و عرضه محتوا تغییر کرده است. به همین دلیل 
در برنامه ری��زی ارتباط��ات بازاریابی، تغییرات محیط رقابت 
در بازار نش��ر را باید مورد توجه قرار دهیم. به طور مثال با 
از بین رفتن موانع ورود به بازار، بازیگران جدیدی به عنوان 
»ناش��ر- مولف« به این بازار اضافه ش��ده اند و ساختار رقابت 
کال تغییر کرده است، ضمن اینکه کتاب های الکترونیکی و 
صوتی، بازارهای جدیدی را برای دس��تگاه ها و نرم افزارهای 
کتاب خوان��ی ب��ه وج��ود آورده ان��د. از طرف دیگ��ر با آمدن 
فروش��گاه های آنالین و گس��ترش خریدهای از راه دور در 
ب��ازار کت��اب، خریدهای حضوری به مفاهیمی مثل تفریح و 
گردش نزدیک تر شده است، بنابراین می توان انتظار داشت 
که روش های مکان یابی و معماری فروش��گاه های کتاب هم 
با تغییرات اساسی مواجه شود. استراتژی های بازاریابی تحت 
تاثیر ابزارها و روش های هوش کسب وکار قرار گرفته اند و امروز 
می بینیم که ناشران به موازات روش های مرسوم در توزیع و 
 عرضه کتاب، به سمت پروفایل کردن مخاطبان و مشتریان

حرک��ت   )Audience/Consumer Profiling(
می کنند که بتوانند ارتباط پایدارتری برقرار کنند و مطلوبیت 
تولید محتوا را به حداکثر برسانند. فرآیندهای ساخت برند در 
عرصه نشر هم روندی رو به رشد را طی می کند و موسسات 
انتش��اراتی کوچک تر در تالش هس��تند که عناصر برند را با 
مح��دوده باریک ت��ری از رش��ته ها و موضوعات همجوار گره 
بزنن��د و روی بازار نش��ر تخصص��ی تمرکز کنند. با توجه به 
همه این تغییرات، شیوه های برنامه ریزی برای تبلیغ کتاب 
و شکل ارتباط با مخاطب هم به تدریج از مدل های مرسوم 
فاصله می گیرد و به سمت راه های شخصی تر و اختصاصی تر 

حرکت می کند. 

محمد نفر
کارشناس حقوق

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

تبلیغاتمحیطیوتعرفههای
آنجزدرمواردخاص،تناسبی
بادرآمدهاوحجمفروشکتاب

برقرارنمیکند.البتهآگهیمحیطی
انتشاراتسیته،اتفاقتازهای

نیستوسالهاپیشهمینناشر،
کتاب»تبلیغاتخالق«راهمبه
شکلگستردهایدرفضاهای

شهریمعرفیکردهبود.بههرحال
اینانتشاراتزیرمجموعهایاز
یکشرکتتبلیغاتیورسانهای
استوگاهیچنینفرصتیراپیدا
میکندکهازابزارهایتبلیغات
محیطیبرایمعرفیکتابهای

خودشاستفادهکند



ه��ر چن��د س��ال یک ب��ار 
س��ازمان ها ش��عار اصلی برند 
خ��ود را تغییر می دهند و این 
تغییر ش��عار معموال براساس 
و  س��ازمان  در  تغییرات��ی 
ش��رایط آن ایجاد می شود اما 
این  بر  بازاریابی  کارشناس��ان 
باور هس��تند که تنها با تغییر 
یک ش��عار و تبلی��غ برای آن 
فعالیت ه��ای بازاریاب��ی انجام 
نمی ش��ود. چندی است بانک 
ملت ش��عار اصلی برند خود را 
به »بانکی با اندیش��ه جهانی« 
تغیی��ر داده ک��ه ب��ه گفت��ه 
بانک، ش��عار  این  مس��ئولین 
طراحی ش��ده برگرفته از فکر 
و خواست همه همکاران بانک 
ملت در سراس��ر کشور است. 
برخ��ی از کارشناس��ان حوزه 
بازاریابی بر این باور هس��تند 
ک��ه بانک ملت نی��از به تغییر 
شعار داشته اما قبل از طراحی 
شعار جدیدی برای این بانک، 
بای��د اقدام��ات و تغییراتی در 

بانک ملت انجام می شد. 
ایمان مالجعفری، مدرس و 
مش��اور بازاریابی در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
به ص��ورت کل��ی ش��عار اصلی 
برند ها باید متناسب با ساختار 
برند باش��د تا تضمینی باش��د 
برای ایج��اد تداعی و آگاهی و 
مان��دگاری برند. معموال تغییر 
ش��عارهای اصلی برن��د دو یا 
سه ساله نیست. بانک ملت در 
پوس��ت اندازی   و  تغییرات  پی 
هم راس��تا ب��ا تغیی��ر مدیران 
خود در س��ال 1390، نیاز به 
تغییر ش��عاری داش��ته که در 
آن س��ال بس��یار متناس��ب با 
فض��ای بازآفرین��ی برند بانک 
ملت ب��ود؛ چون ش��عار بانک 
مل��ت تحت عن��وان »تغییر را 
احس��اس کنید« مطرح ش��د؛ 
البته بعد از مدت کوتاهی برای 
ارتب��اط صمیمی تر  برق��راری 
ب��ا مخاطب��ان تبدیل ش��د به 
»تغیی��ر را احس��اس کنی��م« 
که این ش��عار بس��یار جامع و 
کامل و با اتفاقاتی که در بانک 
ملت ایجادش��ده بود همخوان 
ب��ود. طبیعتا در ح��ال حاضر 
بانک ملت نیاز به تغییر ش��عار 
داش��ته اما قبل از اینکه شعار 
تغیی��ر کند بای��د تغییراتی در 
بانک رخ می داد؛ یعنی میوه ای 
که قرار بود چیده ش��ود هنوز 
به طور کامل نرسیده بود؛ چون 
مخاطبان نوع تغییر را در بانک 
ملت به ط��ور واضح و ملموس 
احس��اس نکرده بودن��د؛ البته 
تغیی��رات کلی دیده می ش��د، 
ولی مخاطب نمی توانست یک 
ویژگی بارز یا یک خصوصیت 
خ��اص را برای برند بانک ملت 

بیان کند. 
او ادام��ه می ده��د: بع��د از 
احس��اس تغییر در بانک ملت 
از دید مخاطب��ان ایرانی، این 
سوال مطرح می ش��ود که این 
تغیی��رات چه موضوع��ی بوده 
است؟ و شعار جدید بانک ملت 
بای��د روی این موض��وع تاکید 
می کرد که در حال حاضر بانک 
ملت تغییر کرده و به تغییراتی 
دست یافته اس��ت. شعار جدید 
بان��ک ملت »بانکی با اندیش��ه 
جهانی« اس��ت که به ظاهر این 
موض��وع را نش��ان می دهد که 
بانک مل��ت تغیی��ر پیداکرده، 
چند س��الی ب��ا م��ردم همراه 
بوده، تجربیاتی را کسب کرده 
و تبدی��ل به بانکی با اندیش��ه 

جهانی شده است. 

امروز را به فردا مینداز
می کند:  اظه��ار  مالجعفری 
تج��ارت  بان��ک  درگذش��ته 
اش��تباهی را در انتخاب شعار 
مرتکب ش��د و ش��عاری تحت 
عن��وان »بانک تج��ارت بانک 
ف��ردا« را انتخاب کرد؛ طبیعتا 
»بانک ف��ردا« به ای��ن معنی 
اس��ت که بان��ک تج��ارت به 
آین��ده ن��گاه می کن��د اما در 
فرهنگ عام��ه ایرانی، مردم هر 
کاری را که امروز نمی خواهند 
انج��ام دهند، به ف��ردا موکول 
می کنن��د و در ذهن مخاطبان 

ایران��ی ای��ن موض��وع ایج��اد 
می شد که بانک تجارت امروز 
نمی توان��د ب��رای م��ا کاری را 
انجام دهد. آسیبی که در شعار 
بانک تج��ارت وجود داش��ت، 
تابه ح��ال هم ادامه پیداکرده و 
مخاطبان ایران��ی این تصور را 
ندارند ک��ه بانک تجارت آینده 
و فردای آنها را تامین می کند. 

نیاز به عمل جهانی
تبلیغ��ات  م��درس  ای��ن 
می افزای��د: در معن��ای ش��عار 
جدید بانک ملت نیز اشتباهی 
نظیر شعار بانک تجارت نهفته 
اس��ت؛ درواق��ع در بانک ه��ای 
ایرانی نیاز ب��ه »عمل« جهانی 
وجود دارد نه »اندیشه« جهانی. 
ممکن اس��ت تفکر بسیاری از 
سازمان ها جهانی باشد اما الزاما 
این موضوع به این معنی نیست 
که س��اختار این سازمان ها نیز 
جهان��ی ش��ده باش��د. درواقع 
و  نامش��خص  کام��ال  هوی��ت 
کلی گوی��ی ب��رای ی��ک بانک 
صحیح نیس��ت؛ متاس��فانه در 
شعارهای بانک های ایرانی این 
کلی گویی بس��یار رایج اس��ت، 
به عن��وان  نمون��ه؛ »بانک همه 
مردم ای��ران« و »بان��ک رفاه، 
بانک همه« یا »پارسیان بانک 

ایرانیان« و. . . 
 مالجعفری ادام��ه می دهد: 
بای��د ای��ن موضوع مش��خص 
ش��ود که دقیقا اندیشه جهانی 
در برند بانک ملت ش��امل چه 

می ش��ود؛  م��واردی 
به عنوان نمونه اندیشه 
جهانی ممکن اس��ت 
دقت،  سرعت،  شامل 
خدم��ات، IT، امکان 
ویژه برای مش��تریان 
و... ش��ود. از طرف��ی 
ای��ن موضوع بس��یار 
حائ��ز اهمیت اس��ت 
که آیا اندیشه جهانی 
این بانک با اقتصاد و 

ایرانی هم همخوان  کسب وکار 
است یا خیر. 

می کن��د:  خاطرنش��ان  او 
طبیعتا یک��ی از وظایف ذاتی 
این  ایرانی  بانک های  برند های 
موضوع اس��ت که خدماتی را 
متناسب با نیازهای مخاطبین 
ارائ��ه دهند و ای��ن خدمات را 
به روزرس��انی  داده،  افزای��ش 
کنند و با خدمات الکترونیکی 
جهان نیز همگام باشند. بانک 
مل��ت باید همزمان ب��ا ارائه و 
فعالیت های  خدمات،  توس��عه 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات خود را 
نیز گس��ترش دهد ک��ه انصافا 
تبلیغ��ات بان��ک ملت مس��یر 
در  را  قدرتمن��دی  و  ش��فاف 
پیش گرفته اس��ت. بانک ملت 
نی��از به تغییر ش��عار داش��ته 
اما در ای��ن تغییر ش��عار باید 
اظهار می کرده که قرار اس��ت 
در بانک ملت چ��ه اتفاقی رخ 
دهد. جوهر برند بانک ملت در 
چهار سال گذشته روی پیشرو 
و ن��وآور ب��ودن، تن ب��ه تغییر 
دادن و... متمرکز شده است و 
مخاطبان ایرانی این موضوع را 
احساس کردند اما با این تغییر 
ش��عار دوباره برای بسیاری از 
مخاطب��ان ایران��ی ابهاماتی به 
وجود آمده اس��ت؛ شعار برند 
باید اش��اره مستقیم به جوهره 

برند داش��ته باشد و مخاطبان 
بای��د بتوانند با خواندن ش��عار 
تصویری از خدمات بانک را در 

ذهن تداعی کنند. 
مالجعف��ری درباره س��اختار 
ش��عار بانک ملت بیان می کند: 
در س��اختار ش��عار »بانک��ی با 
اندیش��ه جهان��ی« حرف »ی« 
بان��ک را نامش��خص می کند و 
به نظر می رس��د که یک بانک 
با اندیش��ه جهان��ی وجود دارد 
و معل��وم نیس��ت ک��دام بانک 
است. شعار باید به این صورت 
استفاده می ش��د: »بانک ملت، 
بانکی ب��ا اندیش��ه جهانی«. از 
طرفی کسره بعد از حرف »ه« 
در خوانش شعار مشکل ایجاد 
می کن��د؛ یعنی باید بعد از »ه« 
در کلمه اندیش��ه، »ی« یا »ء« 
داش��ته باش��یم ت��ا خوانش را 
راحت کند. طراحی شعار اصلی 
برند  در حوزه برند سازی تعریف 
می ش��ود و بای��د ب��ه آن توجه 
وی��ژه ای ش��ود و در تبلیغ��ات 
بانک مل��ت باوج��ود تبلیغات 
بسیار خالقانه تاکید بر جوهره 
برند خیلی به چشم نمی خورد. 
در چند س��ال گذشته تبلیغات 
بانک ملت به خوبی اجراشده اما 
طراحی شعار باید توسط اساتید 
برند س��ازی ص��ورت پذیرد. در 
این میان مدیرعامل بانک ملت 
در مصاحب��ه ای مطرح کرده اند 
که ش��عار بانک مل��ت برگرفته 
کارکنان  تمام��ی  از خواس��ته 
این بانک بوده که درواقع نباید 

درباره یک  غیر کارشناس  افراد 
کار کام��ال تخصصی اظهار نظر 
کنن��د. کارمن��دان بانک ملت 
می توانند سلیقه خود را زمانی 
اعمال کنن��د که متخصص آن 
ح��وزه اقدامات خ��ود را انجام 
داده باش��د. اتفاقا این شعار به 
این دلی��ل که خواس��ت تمام 
کارمن��دان بانک ملت اس��ت، 
نتیج��ه خوب��ی نبوده اس��ت؛ 
یعنی اگر متخصصان این حوزه 
شعاری را طراحی کرده بودند، 
ش��اید نتیجه بهت��ری حاصل 

می شد. 
محمدی،  س��عید  همچنین 
کارش��ناس ارش��د بازاریابی در 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: ب��رای تحلی��ل این 
اقدام بانک مل��ت، ما به بودجه 
و برنام��ه این بانک دسترس��ی 
دلی��ل  همی��ن  ب��ه  نداری��م؛ 
می توانیم صرفا گمانه زنی علمی 
درب��اره بانک ملت انجام دهیم. 
به ان��دازه ای که بان��ک ملت در 
مخاطبان  غیر ارگانیک  ذهنیت 
ایرانی س��رمایه گذاری می کند 
و الگوس��ازی ذهن��ی را انجام 
اس��تاندارد هایی  باید  می دهد، 
را نیز در داخل سیس��تم خود 
ایج��اد کند که ش��کاف خیلی 
عظیم��ی را مخاطب��ان ح��س 
س��ازمان های  مش��کل  نکنند. 

ایرانی این است که این موضوع 
از بی��رون ب��ه درون ن��گاه  را 
می کنند و این در حالی اس��ت 
که از درون باید به بیرون باشد؛ 
یعن��ی بانک های ایرانی باید در 
ابتدا داخل را بسازند و هنگامی 
به س��اختار و بس��تر مناسبی 
رسیدند، به فعالیت های بیرونی 
بپردازن��د و آن چیزی را که در 
درون س��ازمان ساختند تبلیغ 
و معرف��ی کنن��د و اتفاقا برای 
معرفی و تبلیغ این موضوع نیاز 
به ش��عار اس��ت تا مردم جذب 

شوند و آن را تجربه کنند. 

تناقض هایی که مخاطبان 
ایرانی حس می کنند

معموال  ادام��ه می ده��د:  او 
سازمان های ایرانی این فرآیند 
برعک��س ط��ی  به ص��ورت  را 
می کنند و بیشتر روی مسائل 
سازمان سرمایه گذاری  بیرونی 
از طرفی هنگامی که  می کنند. 
مخاطبان ب��ه بانک های ایرانی 
مراجعه می کنن��د متوجه این 
موضوع می شوند که مدت زمان 
زی��ادی را در صف های بانکی 
می��زان  و  می ش��وند  معط��ل 
بانک ه��ای  مس��ئولیت پذیری 
ایرانی به ش��دت پایین اس��ت. 
در این میان تع��داد زیادی از 
نشس��ته اند  بیکار  کارمن��دان 
و پاس��خگوی مش��تریان خود 
این موضوع نش��ان  نیس��تند. 
ایرانی  بانک ه��ای  می دهد که 
هنگامی ک��ه تبلیغاتی را انجام 
ش��عاری  و  می دهند 
می کنند،  مط��رح  را 
با  ایرانی  مخاطب��ان 
تناقض ه��ای ج��دی 

مواجه می شوند. 

برندسازی برای 
بانک های ایرانی

کارش����ناس  این 
بازاریاب��ی  ارش����د 
اظه��ار می کن��د: اگر 
پیوس��ت منابع انسانی قبل از 
تبلیغات بانک ها وجود نداشته 
باش��د، مخاطبان دچار تناقض 
به خوبی  تبلیغات  و  می ش��وند 
نمی تواند در ذه��ن مخاطبان 
ایران��ی تاثیرگ��ذار باش��د. اگر 
بانک  در عملک��رد  تغییرات��ی 
ملت طی ش��ش ماه گذش��ته 
ایجاد نشده باش��د، این تغییر 
شعار بانک ملت صرفا تبلیغاتی 
تلقی می شود. بانک های ایرانی 
مانن��د ملت باید از متخصصان 
حوزه برند س��ازی دعوت کرده 
آنه��ا  از  را  مش��اوره هایی  و 
دریاف��ت کنن��د. از طریق این 
ش��خصیت  می توان  موض��وع 
برن��د بان��ک مل��ت تعری��ف و 
رفتاره��ای مورد انتظ��ار برند 
ش��رح داده ش��ود. از طرف��ی 
اس��تانداردهایی نی��ز تعری��ف 
و تبدی��ل به کد ه��ای رفتاری 
می ش��ود که کارمندان بتوانند 
مسئولیت پذیری و امنیت را به 
ایرانی منتقل کنند.  مخاطبان 
داشتتن  بدون  کارمندان  خود 
بستر فکری مناسب نمی توانند 
انتق��ال  را  مس��ئولیت پذیری 
دهند و اتفاقا این کارشناس��ان 
حوزه برند هستند که باید نحوه 
انتقال این مسئولیت پذیری را 
تعریف کنند و ش��رح دهند و 
ای��ن موضوع را بای��د از طریق 

برگ��زاری دوره های آموزش��ی 
انجام دهند. 

اتص��ال  می افزای��د:  او 
کارکنان  مطلوب  خروجی های 
به مشتری و آنالیز این موضوع 
در حق��وق آنها یک��ی دیگر از 
اقداماتی اس��ت که متخصصان 
در  می توانن��د  برن��د  ح��وزه 
بانک ه��ای ایران��ی آن را انجام 
دهن��د. کارمندانی را که میزان 
در  بیشتری  اعتمادی  احساس 
مخاطبان ایج��اد می کنند باید 
مورد تش��ویق ق��رار داد و این 
موضوع کیفی را مس��تقیما در 
حقوق آنها لحاظ کرد. منظور از 
آنالیز اینجا این است که ارتباط 
کارکنان  بین حق��وق  معقولی 
مولفه های  ارزیابی  و سیس��تم 
رفتار برند برقرار ش��ود تا رفتار 
م��ورد انتظ��ار برند به وس��یله 
سیس��تم ارزیاب��ی عملک��رد و 
نظام من��د  به ص��ورت  حق��وق 

تقویت شود. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریابی بیان می کند: به نظر 
می رس��د بانک ملت ب��ا تغییر 
شعار خود به »بانکی با اندیشه 
جهانی« نگاهی به شرایط پسا 
برجام دارد و هدف گذاری های 
بین المللی را برای خود در نظر 
گرفته است؛ این موضوع مثبت 
تلقی می ش��ود اما باید دید که 
بخش اعظمی از مش��تریان و 
گروه هدف بانک ملت دیدگاه 
جهانی دارند و کارهای جهانی 
را انجام می دهند؛ البته ممکن 
اس��ت بان��ک مل��ت صرفا یک 
گ��روه خ��اص را هدف گی��ری 
کرده و این ش��عار ب��رای آنها 

طراحی شده باشد. 

بازاریابی داخل سازمان
محمدی خاطرنشان می کند: 
هنگامی ک��ه ق��رار اس��ت یک 
سیستمی از نگاه منابع انسانی 
برای بانک ملت طراحی شود، 
از ی��ک کانال نبای��د طراحی 
ش��ود و بای��د به ص��ورت یک 
سیستم یکپارچه آن را تعریف 
ک��رد که تمام��ی عناصری که 
قابلیت انتق��ال مفهوم را دارد 
در آن لح��اظ ش��ود؛ به عنوان 
رواب��ط  ابزاره��ای  از  نمون��ه 
دوره ای  بازخوردهای  عمومی، 
و... اس��تفاده کنن��د. اگر قرار 
باشد تنها با تغییر یک شعار و 
تبلیغ آن بازاریابی انجام شود، 
موف��ق نخواهد ب��ود. به صورت 
معتب��ر  س��ازمان های  کل��ی 
موضوع  این  ب��رای  بین المللی 
واح��د روابط عمومی مرتبط با 
برند لحاظ و از طریق ابزارهای 
مختل��ف مفه��وم مدنظر خود 
را ب��رای کارمن��دان تش��ریح 
نشان  تحقیقات  می کنند. یک 
س��اده ترین  حتی  که  می دهد 
پوسترهای نصب شده در محل 
کار کارمن��دان که مفهوم برند 
را انتق��ال ده��د، رفتارهای��ی 
ب��ه  ناخ��ودآگاه  به ص��ورت  را 
کارمن��دان منتق��ل می کن��د؛ 
می دهد  نش��ان  موض��وع  این 
س��اده ترین تیزرها، پوس��ترها 
و... در صورت تک��رار می تواند 
مفاهیم��ی را در ذه��ن اف��راد 
ایجاد کن��د؛ بنابراین کارکنان 
نخستین  به عنوان  س��ازمان ها 
مشتریان و مهم ترین مشتریان 
گون��ه ای  مع��رض  در  بای��د 
خ��اص از اطالع رس��انی ق��رار 
گیرند. پ��س  از اینکه کارکنان 
س��ازمان تح��ت تاثی��ر فضای 
واقع��ی برن��د و الگوه��ای آن 
ق��رار گرفتن��د، با اس��تفاده از 
زمینه  انگیزش��ی  محرک های 
تک��رار رفتاره��ای مطل��وب و 
تعریف ش��ده فراهم می ش��ود. 
تازه پس از تثبیت این مرحله 
اس��ت ک��ه تبلیغ��ات خ��ارج 
س��ازمان ی��ا اطالع رس��انی به 
موردتوجه  ثانوی��ه  مش��تریان 
قرار می گی��رد. اینجا این نکته 
مط��رح اس��ت ک��ه آی��ا بانک 
مل��ت یا هر بان��ک دیگری که 
تغییر ش��عار می دهد ابتدا این 
فرآیند آموزش��ی و انگیزش��ی 
درونی را طی کرده و س��پس 
به فکر اقدامات بیرون سازمانی 
حرکت کرده است یا خیر. اگر 
جواب خیر اس��ت خطر بسیار 
بزرگی در لغزش برند احساس 

خواهد شد. 

تحلیل برندهای ایرانی براساس توان شان جهت 
تبدیل شدن به برند جهانی 

آیا همای سعادت بیدار شده است؟ 

40سال تحریم خطوط هوایی کشور به خصوص 
ایران ایر )هما( باعث ش��د ناوگان پروازی کش��ور 
فرس��وده ش��ود و برند این خط هوای��ی پرافتخار 
به یک��ی از ناامن ترین خطوط هوای��ی دنیا تغییر 
کند. از طرف دیگر متاس��فانه ش��عار شرکت هما 
»با بال های بس��ته پریدن هنر ماس��ت« ش��عاری 
است اس��ترس زا برای مس��افرین و به این ناامنی 
تاکید می کند. بررسی آمار نیز به ظاهر این تصور 
را تایی��د می کند. آمارها نش��ان می دهد ایران ایر 
)هما( طی دوره تاسیس خود تاکنون چهار سقوط 
مرگبار داشته اس��ت و 13 حادثه که خوشبختانه 

تلفات جانی نداشته است. 

نقطه قوت در نقطه ضعف
یافتن نقطه ق��وت در نقطه ضعف هما می تواند 
مسیر موفقیت را برای هما باز کند. برای این کار به 
بررس��ی های دقیق تر آمار می پردازیم. بررسی های 
دقیق تر نش��ان می دهد که از چهار سانحه سقوط، 
دو ت��ا از آنها مربوط به قب��ل و اوایل انقالب بوده 
)زمانی که هواپیماها هنوز نو بودند(، یک س��انحه 
مرب��وط به حمله موش��کی آمریکا ب��ه هواپیمای 
مس��افربری ای��ران روی خلیج فارس بوده اس��ت 
)عامل سقوط به شرایط هواپیما ارتباط نداشته( و 
فقط سقوط 19 دی 1389 که در نزدیکی ارومیه 
اتفاق افتاده اس��ت را می توان به ش��رایط جوی و 
فرس��ودگی هواپیما نسبت داد. از طرف دیگر این 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که هفت سانحه هوایی 
هما )بدون تلفات جانی( بین س��ال های 1391 تا 
1394 بوده و ش��ش س��انحه دیگر بین سال های 
1380 تا 1391 اتفاق افتاده است. به زبان ساده تر 
قطعا ناوگان هوایی کشور فرسوده شده است ولی 

خلبانان کشور زبده تر و توانمند تر شده اند. 

خطای استراتژیک ایران ایر

تمرکز روی خلبانان می توانست طی این سال ها 
حتی اگر پروازهای خارجی محدود ش��ده بودند، 
برند ایران ایر را همیش��ه بر س��ر زبان ها نگه دارد، 
ولی متاس��فانه ای��ن غفلت و خطای اس��تراتژیک 
»تاکی��د بر فرس��ودگی« در آین��ده نه چندان دور 
آثارش را نش��ان می دهد. ش��اید پرس��یده ش��ود 
چگونه؟ تحریم ها برداش��ته ش��د ای��ران ایر برای 
خرید 118 فرون��د هواپیمای نو با ایرباس قرارداد 
بس��ت، پروازهای خارجی یکی بعد از دیگری وارد 
ایران می شوند و فرودگاه های دنیا روی پروازهای 
ایران��ی باز می ش��ود ولی ای��ران ایر با پش��توانه و 
جایگاه ناام��ن می خواهد به مقابله با هواپیماهایی 
مانن��د قطر ایویز، امارات ایرالی��ن، االتحاد و ده ها 
برند غربی و شرقی دیگر بپردازد، امری که تقریبا 

غیر ممکن است. 
دومین موردی که می توانست به ایران ایر کمک 
ش��ایانی کند تاکید بر برند »هما« به جای »ایران 
ای��ر« بود. هواپیمایی ملی کش��ور توانس��ت نامی 
بسیار مناسب را که با وظیفه شرکت نیز همخوانی 
کامل داشت برای برندش انتخاب کند، هما؛ پرنده 
اس��اطیری ایران و نش��انه س��عادت و کامیابی. از 
طرف دیگر چکش بصری مناس��بی برای این برند 
طراحی ش��د که طی این س��الیان دو بار توانسته 
جای��زه زیباترین لوگوی خط��وط هوایی را به خود 
اختصاص دهد ولی تاکید سالیان دراز این شرکت 
روی کلمه ایران ایر باعث ش��د تا این س��ازمان از 

نامی بسیار قدرتمند و ماندگار محروم بماند. 

سخن آخر
در انتها باید اش��اره کنم اگرچه خواباندن همای 
ایران یک خطای اس��تراتژیک ب��ود ولی اگر برند 
ای��ران ایر می خواهد این همای س��عادت را باالتر 
از دیگ��ر رقبای قدرتمندش به پ��رواز درآورد )که 
البته با وجود این رقبای بسیار قوی، دشوار است( 
باید در جهت تغییر جایگاهش )تعیین استراتژی( 
حرکت کند و میخ گفتار مناس��بی را براساس آن 
جایگاه بس��ازد و بعد از آن از طریق روابط عمومی 
به س��مت پیاده س��ازی و معروفی��ت برندش قدم 
بردارد و بعد از تثبیت جایگاهش با تبلیغات از این 

جایگاه محافظت کند. 

بازاریاب ثروتمند

قطع��اً ثروتمن��دان واقعی با کس��ب درآم��د پایدار 
پولدار ش��ده اند. به عنوان ی��ک بازاریاب قدرتمند باید 
این نکته را بدانیم که برای ثروتمند ش��دن باید یک 
سیس��تم ایجاد کرد. سیس��تمی که در بود و نبود ما 
بتوان��د جذب مش��تری کرده و پول تولی��د کند. این 
یعنی ساخت یک ماشین پولسازی. البته ساختن این 
ماشین کار س��اده ای نیست و نیاز به تالش، تخصص 
و صب��ر دارد. یکی از متداول ترین روش های س��اخت 
ماشین پولسازی کارآفرینی است. کارآفرینی در رشته 
بازاریابی، یعنی بتوان مجموعه ای ایجاد کرد که در هر 
زمان حتی بدون حضور ما و در تمام ش��بانه روز برای 

ما به عنوان یک بازاریاب کار کند. 
کارآفرینی فرآیندی اس��ت که با شناس��ایی فرصت 
منجر به ایجاد یک کس��ب و کار س��ودآور می ش��ود. اگر 
به اطراف خ��ود نگاهی کنیم می بینی��م اکثر صاحبان 
ش��رکت های بزرگ ثروتمندترین مردم دنیا هس��تند. 
راه اندازی کسب و کار فیزیکی مستلزم گرفتن مجوزهای 
خاص، سرمایه مناسب و منابع زیاد است، بنابراین اکثر 
اف��راد نمی توانند در ای��ن عرصه وارد ش��وند. راه اندازی 
کسب و کار فیزیکی ریس��ک زیادی دارد که خیلی ها با 
بررسی احتماالت آن از راه اندازی آن منصرف می شوند. 
اینجاست که به فکر کسب و کار اینترنتی می افتیم. پس 
ما به عنوان یک بازاریاب چگونه باید ماش��ین پولسازی 
خود را بس��ازیم. با توجه به تعریف کسب درآمد پایدار 
و بررس��ی روش های بازاریابی از اینترنت به این نتیجه 
می رسیم که بهترین پاسخ راه اندازی بازاریابی اینترنتی 
اس��ت. این کسب و کار مانند دیگر کس��ب و کارها اگر به 
درستی پایه گذاری نشود با شکست مواجه خواهد شد. 
پس بسیار مهم است که یک کارآفرین اینترنتی دانش 

راه اندازی درست این کار را داشته باشد. 
کارآفرین اینترنتی شدن برخالف نوشته هایی که در 
سایت های مختلف به دروغ عنوان می شود کار ساده ای 
نیست و نیازمند تالش کافی، صرف وقت و قبول کردن 
ریسک هاست. یک بازاریاب اینترنتی معتقد است برای 
به دست آوردن پول زیاد باید اول از آن چشم پوشی کند. 
او اعتقاد دارد برای آسایش بلند مدت باید در کوتاه مدت 
سختی بکشید، با خود صادق باشید و ببینید چقدر این 
ویژگی در شماست و چه مقدار نیاز به فراگیری و توسعه 
دارید. به غیر از شرایط و ویژگی های فردی، مهارت های 
عمومی نیز مورد نیاز اس��ت. مهارت های عمومی شامل 
شناس��ایی ای��ده و فرصت ها و تبدی��ل آن به قالب یک 

کسب و کار اینترنتی است. 

 ی��ک بازاریاب موفق که در ای��ن زمینه به کارآفرین 
تبدیل می ش��ود نیاز به کسب مهارت های مدیریتی نیز 
دارد. مهارت های مدیریتی مهارت هایی است که بعد از 
راه اندازی کسب و کار اینترنتی به آن نیاز دارید. همچنین 
در این راس��تا باید برای شروع مهارت های حسابداری را 
در حد س��اده مطالعه کرده و یاد بگیرید. بدیهی اس��ت 
ک��ه یک بازاریاب خوب باید زبان پول را به خوبی بداند، 
حسابداری همان زبان پول است پس نباید آن را دست 
ک��م گرفت. عالوه بر آن باید بتواند تحقیق بازار را انجام 
دهد. فراموش نکنید که تحقیقات بازاریابی عبارت است 
از فعالیت هایی که ارتباط الزم را بین مصرف کنندگان، 
خریداران و شما از طریق تبادل اطالعات برقرار می کند 
و معموالً در این زمینه نیاز به تحقیقات گسترده ای است. 

برندنامهبازاریابی مجانی BRAND
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طبیعتا در حال حاضر بانک ملت نیاز به 
تغییر شعار داشته اما قبل از اینکه شعار 

تغییر کند باید تغییراتی در بانک رخ 
می داد؛ یعنی میوه ای که قرار بود چیده 

شود هنوز به طور کامل نرسیده بود؛ چون 
مخاطبان نوع تغییر را در بانک ملت به طور 

واضح و ملموس احساس نکرده بودند

عطیه عظیمی

امیر کاکایی
a9631m@gmail.comکارشناس ارشد بازاریابی

بهروز لطفیان

نقشه برداری جریان ارزش 
آیا می دانس��تید بسیاری از شرکت ها، فعالیت های خود 
در جه��ت بهبود را ب��دون در نظر گرفتن لزوم ایجاد طرح 
و برنامه ای جامع و کلی آغاز می کنند؟ این موضوع سبب 
می ش��ود تا تالش های بهبود آنها به طور یکپارچه و کامل 
انجام نش��ده و منجر به نتایج کامل و مطلوب نشود. یکی 
از ابزاره��ای مطرح ش��ده ب��رای آغ��از فعالیت های بهبود 
و پش��تیبانی از اجرای فلسفه ناب، نقش��ه برداری جریان 
ارزش است. جریان ارزش مجموعه فعالیت های ارزش افزا 
و غیر ارزش افزای مورد نیاز برای رساندن محصول یا گروهی 
از محصوالت به مشتری است که در طول جریانات اصلی 
فرآیند، منابعی مش��ابه را مصرف می کنند. این مجموعه، 
کلیه فعالیت ها را از زمانی که محصول به شکل ماده خام 
است تا زمانی که محصول نهایی به دست مشتری می رسد 
در بردارد. نقش��ه برداری جریان ارزش ابزاری جهت بهبود 
تشکیالت اقتصادی به حساب می آید که موجب به نمایش 
درآمدن فرآیند کامل تولید می ش��ود. هدف در این روش 
شناسایی تمام اتالفات موجود در جریان ارزش و برداشتن 
گام هایی جهت حذف آنهاست. نقشه برداری جریان ارزش 
همچنین به عنوان ابزاری ارزش��مند جه��ت برنامه ریزی 
راهبردی مطرح ش��ده که به شناسایی نقاط قوت و ضعف 
فرآیند و جریان تولید کمک کرده اس��ت. در این روش در 
هر مرحله این سوال مطرح می شود که آیا این گام از دیدگاه 
مشتری ارزشی به محصول می افزاید؟ مشخصا این سوال 
بدین معناست که هر گام باید در بردارنده افزایش اثربخشی 
در عملک��رد ی��ا کیفیت محصول باش��د. به ای��ن ترتیب، 
می توان فعالیت ها را به س��ه دس��ته ارزش افزا، غیرارزش 
افزای اجتناب ناپذیر و غیر ارزش افزا دسته بندی کرد. برای 
تصمیم گی��ری و درک اینکه اجرای مفاهیم ناب را از کجا 
باید آغاز کرد، نقش��ه جریان ارزش یکی از سودمندترین و 
مفید ترین ابزارها به حساب می آید. این نقشه آشکار کننده 
موانع موجود در حرکت پیوسته مواد و فرصت های کاهش 
اتالف به واسطه به کارگیری فنون و روش های ناب است. 

آیا می دانستید

تغییر شعار بانک ملت زیر ذره بین »فرصت امروز«

در رویای اندیشه جهانی



برای مطالعه 445 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
جان هارولد جانسون 

نخستین آفریقایی فهرست فوربس

 ) John Harold Johnson( جان هارول��د جانس��ون
تاج��ر و ناش��ر آمریکایی، همچنین موس��س ش��رکت 
انتش��اراتی جانس��ون ب��ود. در س��ال 1982، او اولی��ن 
آمریکای��ی- آفریقایی بود ک��ه در فهرس��ت 400 نفره 
ثروتمندتری��ن آمریکایی ها مجله فوربس ق��رار گرفت. 
جانسون در شش س��الگی پدرش را از دس��ت داد و مادر 
و ناپدری اش او را سرپرس��تی کردند. او عالقه فراوانی به 
یادگیری داش��ت اما در آن زمان هیچ دبیرس��تانی برای 
آفریقایی- آمریکایی ه��ا وجود نداش��ت و تحصیالتش 
فقط تا مقطع پیش از دبیرس��تان ادامه یاف��ت. از این رو 
خانواده اش در س��ال 1933 برای پیدا کردن کار و ادامه 
تحصیل جان جانس��ون به ش��یکاگو نقل مکان کردند. 
به این ترتیب او وارد دبیرس��تان ش��د، در حالی که مادر 
و ناپدری اش دنبال ش��غلی در این ش��هر می گش��تند. 
جانسون سعی کرد بعد از مدرس��ه و حتی طی تابستان 
برای خودش ش��غلی پیدا کند اما موفق نش��د. خانواده 
جانس��ون برای اینکه مخارج ش��ان را تامی��ن کنند در 
موسس��ه  حمایت از بینوایان ثبت نام کردند ت��ا پولی را 
دریافت کنند. آنها به مدت دو س��ال این پول را دریافت 
می کردند تا اینکه ناپدری جانسون موفق شد شغلی را به 
دست آورد، در عین حال جانسون نیز کاری را در موسسه 
ملی جوانان پیدا کرد. پس از اتمام دبیرس��تان در س��ال 
1936، کمک هزینه ادامه تحصیل در دانشگاه شیکاگو به 
جانسون پیشنهاد ش��د اما او نپذیرفت، زیرا نمی توانست 
از عهده س��ایر مخ��ارج آن برآید. پس از آن جانس��ون با 
رئیس شرکت بیمه عمر سوپریم آشنا شد و طی دو سال 
به عنوان دستیار او انتخاب ش��د. یکی از وظایف او آماده 
کردن خالصه مقاله های روزنامه ها به صورت ماهانه بود. 
کار کردن جانسون در س��وپریم به او این فرصت را داد تا 
با مرحله به مرحله اداره یک شرکت از نزدیک آشنا شوند 

و رویای راه اندازی کسب وکار خودش را در سر بپروراند. 

موفقیت در برقراری ارتباط

جانسون معتقد است: »روش مدیریتی من براساس 
هنر برقراری ارتباط اس��ت. برقراری ارتباط هنر است، 
علم نیس��ت. ح��س اس��ت، آمار نیس��ت.« جانس��ون 
اس��تعدادی ذاتی در این امر داشت و می دانست چگونه 
با مردم ارتب��اط برق��رار کند. روش��ی ک��ه او در پیش 
می گرفت به نوعی بود که بهتری��ن تجربه را برای هر دو 
طرف به وجود می آورد: »من معتقدم غیرممکن اس��ت 
مدیریت خ��وب را از ارتباطات خوب جدا کنیم. بهترین 
مدیر بهترین گفت وگوکننده اس��ت.« جانسون اعتقاد 
داش��ت اگر نتواند به طور موث��ر با کارکنان��ش ارتباط 
برقرار کند، مهم نیس��ت که چقدر محصوالتش خوب 
باشد، شرکتش پیشرفت نخواهد کرد. جانسون نه تنها 
این اس��تعداد را در خودش بلکه این هنر را در کارکنان 
ارش��دش نیز تقوی��ت ک��رد: »بهترین ه��ا در برقراری 
ارتباط می دانند برای داش��تن یک ارتب��اط موثر، باید 
وارد عمیق ترین نقطه ه��ای ترس، امید و احساس��ات  
مخاطبان شان ش��وند.« مهارتی که جانسون در جهت 
دس��تیابی به آن س��ال ها تالش کرد و توانس��ت تسلط 
کاملی را در این زمینه کس��ب کند: »من در فقر به دنیا 
آمدم و خیلی زود یاد گرفتم یا بای��د ارتباط برقرار کنم 
یا بمیرم.« برای بهبود بخشیدن به مهارت ارتباطاتش، 
جانسون زمانی که پس��ر جوانی بود در اتاقش و جلوی 
آینه تمرین می کرد. همچنین کتاب های��ی را راجع به 
پیش��رفت ارتباطات می خواند. او تخمی��ن می زد 60 تا 
70 درصد زندگ��ی اش را در برق��راری ارتباط با مدیران 
و کارکنانش گذرانده اس��ت، البته مهم این نیست که او 
با چه کس��انی گفت وگو می کرده، مهم برقراری ارتباط 
موثر بوده که جانس��ون به بهترین ش��کل ممکن انجام 
می داده اس��ت. او این هنر را آموخته بود و چش��م انداز 
جایی را که می خواست در کسب وکارش باشد می دید و 

از همین روش به رویاهایش دست یافت. 

هنر فروش
جانس��ون یک کارآفرین و ناش��ر موفق بود اما شاید 
کمتر کس��ی بداند که او یک فروش��نده واقعی بود. در 
زندگینامه اش ک��ه به پرفروش ترین کت��اب نیز تبدیل 
ش��د، جانس��ون فصلی با این عنوان ک��ه »چگونه همه 
چی��ز را در پنج دقیق��ه یا کمت��ر بفروش��یم« دارد. در 
این فصل او مه��ارت خودش در فروش��ندگی را مطرح 
می کند که ثابت می کند یک��ی از کلیدی ترین عواملی 
بود که او را به س��وی موفقیت س��وق داد. اولین قانون 
جانسون برای به فروش رس��اندن این بود که استراتژی 
شما باید »براس��اس منافع خودتان نباشد، بلکه منافع 
دیگ��ران را در نظر بگیرد.« جانس��ون به گون��ه ای افراد 
را وادار می کرد کاری را که می خواه��د انجام دهند که 
خودش��ان هم متوجه نمی ش��دند: »زمانی که به دیدن 
م��ردم می رفتم، هرگ��ز نمی گفتم به م��ن کمک کنید 
چون من سیاه پوست هستم یا به من کمک کنید چون 
جزو اقلیت ها محسوب می ش��وم، همیشه درباره کاری 
که می توانستم برای ش��ان انجام دهم، حرف می زدم.« 
استراتژی موفق جانسون شامل سه بخش می شد؛ اول، 
او توجه مش��تری هایش را در همان چند ثانیه نخست 
جلس��ات با یک بیانیه احساس��ی جلب می ک��رد، دوم، 
س��عی می کرد نقطه ضعف آنها را پیدا کند؛ هرکس��ی 
چیزی در وجودش اس��ت که وادارش می کند تا پاسخ 
مثبت دهد و آخرین قدم او این بود که تش��ابهاتی بین 
خود و مش��تری اش پیدا می کرد. او معتقد بود: »فروش 
موفقیت آمیز یعنی پیدا کردن زمینه های مشترک، مهم 

نیست که این زمینه ها چقدر کوچک باشد.« 

پاس�خ کارش�ناس: برای راه اندازی کولرهای آبی، هر 
س��اله نیاز به س��رویس آنها احس��اس می ش��ود؛ سرویس 
کولرها را معموال یا خود افراد در خانه ها انجام می دهند یا به 
شرکت های خدماتی و کولر سازی مراجعه می کنند. با توجه 

به این موضوع در منطقه ای که کارگاه شما وجود دارد، شما 
می توانید تراکت هایی را طراحی کرده و آن را در محل های 
شلوغ و پر رفت و آمد شهری پخش کنید. از طرفی می توانید 
برخی از این تراکت ها را در منازل آن منطقه از ش��هر پخش 
کنید. یکی دیگ��ر از اقداماتی ک��ه می توان انج��ام داد این 
موضوع است که با ش��رکت های خدماتی که خدماتی را به 
منازل ارائه می دهند، تعامل کرده و بخش سرویس کولرهای 
آبی را بر عهده بگیرید. در این میان اگر بانک شماره تلفنی از 

مشتریانی که از شما کولر را خریداری کردند، داشته باشید، 
از این طریق می توانید به آنها پیام ه��ای تبلیغاتی داده یا با 
آنها تماس��ی را برقرار کرده و در صورت نیاز مشتریان برای 

سرویس کولرهای آبی به منازل آنها  مراجعه کنید. 
در این میان اگر در منطقه ای از ش��هر واقع هستید که به 
اداره ها و کارگاه های مختلف دسترسی دارید، می توانید روی 
این مشتریان نیز سرمایه گذاری هایی کرده و سرویس کولر 

آبی آنها را انجام دهید. 

پرسش: صاحب یک کارگاه هستم  در زمینه ساخت کانال کولر که در خصوص سرویس کولرهای آبی نیز خدماتی را به مشتریان 
ارائه می دهیم اما با توجه به رقابت زیادی که در این فصل بین اهالی این کسب و کار وجود دارد، جذب مشتریان به سختی صورت 
می پذیرد. از آنجا که با گرم ش�دن هوا نیاز به راه اندازی کولرهای آبی بیش از پیش احس�اس می ش�ود، از نظر شما برای جذب 

مشتریان بیشتر و تبلیغ خدمات چه اقداماتی را می توان انجام داد؟ 
کلینیککسبوکار

سلسله مقاالت معرفی بوم مدل کسب و کار – 
قسمت سوم

 از توزیع »مشتری پسند« 
تا »خلق مشترک« با مشتریان

معرف��ی  ب��ه  مق��االت  سلس��له  ای��ن  در 
کس��ب و کار« م��دل  »ب��وم  مختل��ف   بخش ه��ای 

 )Business Model Canvas(  جه��ت اس��تفاده 
توسط موسسان و مدیران شرکت های نوآور و کارآفرین 
پرداخته ایم. در بخش های اول و دوم این سلسله مطالب 
از قول »هنری چسبرو« )استاد برجسته دانشگاه برکلی 
و خالق کتاب های نوآوری باز( بیان ش��د که »یک ایده 
یا فن��اوری هنگامی ک��ه از طریق دو مدل کس��ب و کار 
متفاوت به بازار برده می ش��ود، نتای��ج اقتصادی کامال 
متفاوتی را رقم می زند؛ فناوری متوس��طی که در درون 
یک مدل کس��ب و کار عالی قرار گرفته اس��ت، نسبت به 
فناوری عالی ای که در یک مدل کس��ب و کار متوس��ط 
قرار گرفته است، می تواند به نتایج بسیار ارزشمندتری 
دس��ت یابد.« در این سلسله نوش��تار از الگوی تصویری 
و کاربردی ب��وم م��دل کس��ب و کار، که توس��ط آقای 
اس��تروالدر و با مش��ارکت بی��ش از 470 متخصص در 
کشورهای مختلف طراحی شد، استفاده شده است. این 
بوم 9 جز دارد که در این قس��مت ب��ه معرفی دو بخش 
دیگر از این اج��زا که مربوط ب��ه »ش��یوه های توزیع و 

مدیریت ارتباطات با مشتریان« است، می پردازیم. 
گام 3 از 9( مسیر توزیع محصوالت و خدمات؛ از 

تبلیغات تا خدمات پس از فروش
در گام س��وم از طراحی مدل کس��ب و کار، ب��ه تعیین 
مس��یرهای توزیع محصوالت و خدمات می پردازیم. این 
مفهوم شامل روش ها، کانال ها، مسیرها، مکان ها و راه هایی 
است که ما کاال و خدمات مان را به مشتری می رسانیم؛ آنها 
را از ویژگی ه��ا و ارزش های نوآوران��ه و متفاوت محصول و 
خدمات کارآفرینانه مان آگاه می کنیم، امکان دسترس��ی 
و خرید محصول و خدمت را برای آنه��ا فراهم می کنیم و 
باالخره پس از تحویل محصول و خدمت، در رفع مشکالت 
بعد از خرید به آنها کمک می کنیم. مهم ترین سواالتی که 

در این بخش باید به آنها پاسخ دهیم عبارتند از: 
• می خواهیم از طریق چه مسیرهایی به مشتریان هدف 
دسترس��ی پیدا کنیم؟ هم اکنون چگونه به آنها دسترسی 

داریم؟ 
• مسیرهای توزیع ما چگونه هماهنگ، هم افزا و یکپارچه 

شده اند؟ 
• کدام یک از مس��یرها بهتر عمل می کنن��د؟ و کدام ها 

بیشترین هزینه را می برند؟ 
• ما چگونه مسیرهای مختلف توزیع و عرضه خدمات را 

با نیازهای مشتریان مختلف هماهنگ می کنیم؟ 
در انتخاب مس��یر توزیع می توانیم از طریق مسیر های 
اختصاصی خودمان یا مس��یر های تجاری دیگران )مانند 
عرضه کنن��دگان عمده(، اج��زای دیگر زنجی��ره ارزش یا 
ترکیبی از موارد مختلف استفاده کنیم. مسیرهای توزیع 
ما می تواند شبکه فروشگاه های ما، نمایندگی ها، وب سایت 
و غیره باشد. باید براس��اس اولویت بدانیم که کدام مسیر 
عملک��رد بهت��ری دارد؛ این مه��م می تواند با اس��تفاده از 
مدل ه��ای اولویت بندی ی��ا مدل های ارزیابی مش��خص 
شود. مهم این است که این مسیرها محصوالت یا خدمات 
شرکت را به س��رعت و از راه های مختلف، به نحو موثر و با 
کمترین هزینه بسط و گسترش می دهند. به علت غیر انبوه 
بودن مش��تریان اکثر ش��رکت های کارآفرین، در انتخاب 
مسیر توزیع؛ یکی از مهم ترین معیارها  مسیرهای مناسب 
و حتی »دلچسب« برای مش��تریان خاص و اصلی شرکت 

است. 
گام 4 از 9( ایجاد و مدیریت ارتباطات با مشتریان؛ 

از تماس تلفنی تا همکاری در خلق ارزش 
در گام چهارم به ترسیم مدل ایجاد و مدیریت ارتباطات 
با مش��تریان می پردازیم. در ش��رکت های دان��ش بنیان، 
ارتباط با مشتریان به منظور آگاهی بخشی از ویژگی های 
متفاوت محصوالت و خدمات و مطلع کردن مش��تری در 
جریان خرید، راهنمایی او پ��س از انجام خرید یا کمک به 
او در حل مس��ائل بهره برداری از محصول و خدمت است. 
سواالت اصلی ای که در این بخش باید به آنها پاسخ دهیم، 

عبارتند از: 
• هر بخش از مش��تریان انتظار برقراری و حفظ چه نوع 

رابطه ای را از ما دارند؟ 
• کدام یک از این رابطه ها برقرار شده است؟ 

• این روابط چگونه با بقیه مدل کسب و کار ما عجین شده 
است؟ 

• ایجاد و مدیریت این روابط چقدر هزینه بر است؟ 
بخش های مختلف مشتریان شرکت ما با هم متفاوت 
هس��تند و روش های ارتباطی خاصی را می طلبند. این 
ارتباط در س��اده ترین ش��کل به ایجاد ارتباط مستقیم 
شخصی یا ارائه یک دستور العمل س��اده و روشن برای 
نحوه اس��تفاده از محصول یا خدم��ت خواهد انجامید. 
همچنین این روابط می تواند ش��امل خبرنامه، وبالگ، 
شبکه های اجتماعی، ارتباط ایمیلی و روش های دیگر 
ارتباطی باش��د. ممکن اس��ت ما از تماس ه��ای تلفنی 
ش��خصی و رس��یدگی به نیازهای مش��تریان یا ایجاد 
واحده��ای CRM )مدیریت ارتباطات با مش��تریان( 
ش��روع کنیم و حتی به ایج��اد انجمن ه��ای تعاملی با 
مشتریان یا جلب همکاری آنها برای مشارکت در خلق 
محصوالت و خدمات جدید یا بهبود محصوالت موجود 
برس��یم. امری که با گس��ترش ش��بکه های اجتماعی 
تخصصی و عموم��ی، در حوزه فعالیت ه��ای نوآورانه و 
کارآفرینانه در سطح دنیا بیشتر از پیش مورد توجه قرار 

می گیرد. 

گام های بعدی
در این قسمت نگاه مان معطوف به بازار و مشتریان بود؛ 
در قسمت بعدی به جریان درآمدها در شرکت و همین طور 
منابع کلیدی ای ک��ه برای خلق ارزش بای��د صرف کنیم، 
خواهیم پرداخ��ت. این یعنی گام ب��ه گام به تحقق اهداف 

شرکت مان نزدیک تر خواهیم شد.  

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

مدیریت امروز

از  یک��ی  هم��واره  ن��ان 
در  اس��تراتژیک  محص��والت 
کش��ور ایران محسوب می شود 
و از گذش��ته تابه حال مخاطبان 
ایرانی از این محصول بیش��تر از 
میانگین مصرف جهانی استفاده 
کرده اند؛ البته ش��کل و شمایل 
مصرف این محصول استراتژیک 
در دهه ه��ای اخیر دس��تخوش 
تغییراتی شده و نان هایی مانند 
نان فانتزی بیش��تر مورد توجه 
مخاطب��ان ایرانی ق��رار گرفته 
است. میزان استفاده نان سنتی 
در وعده های غذایی طبقه های 
اجتماعی جامعه متفاوت است؛ 
به عن��وان نمون��ه مص��رف نان 
سنتی در شهرهای کوچک تر و 
طبقه  اجتماعی پایین تر جامعه 
نسبت به طبقه اجتماعی باالتر 
بیشتر اس��ت اما به هر حال این 
محصول اس��تراتژیک در بیشتر 
مخاطبان  غذای��ی  وعده ه��ای 
ایران��ی نق��ش اساس��ی را ایفا 
می کن��د. نان های��ی مانند نان 
فانت��زی هم بیش��تر موردتوجه 
طبقه ه��ای اجتماع��ی باالت��ر 
جامعه قرارگرفته اس��ت. در این 
میان بخش اعظمی از مشتریان 
ن��ان فانتزی،  تولیدکنن��دگان 
فست فود ها هس��تند و بسیاری 
از این تولید کنندگان به صورت 
B2B فعالیت های خود را پیش 

می برند. 
در چن��د س��ال گذش��ته ب��ا 
تغییر س��بک زندگی شهروندان 
وعده ه��ای  برخ��ی  ایران��ی، 
اصل��ی غذای��ی آنه��ا در بیرون 
کاری  محی��ط  در  و  خان��ه  از 
صرف می ش��ود. به همین دلیل 
اس��تفاده از غذاهای فست فودی 
و آم��اده بیش ازپیش موردتوجه 
مخاطب��ان ایران��ی قرارگرفته و 
ای��ن صنعت با گس��ترش خوبی 
هم��راه بوده اس��ت. ب��ا توجه به 
گس��ترش صنع��ت فس��ت فود 
در کش��ور، مص��رف نان ه��ای 
فانتزی نی��ز افزای��ش پیداکرده 
و تولید کنندگان بس��یار زیادی 
وارد این صنعت شده اند؛ همین 
موض��وع فض��ای رقابت��ی را در 
بازار ن��ان فانتزی ایج��اد کرده و 
تولید کنندگان��ی می توانن��د در 
این بازار س��هم خوبی را کس��ب 
برنامه ریزی ه��ای  ک��ه  کنن��د 
مناس��بی را انجام داده باش��ند. 
برنامه ری��زی مناس��ب  اتخ��اذ 
ب��رای ی��ک تولیدکنن��ده ن��ان 
داش��تن مس��تلزم   فانت��زی، 

 Business plan ی��ا ط��رح 
کس��ب وکار مناس��بی است که 
تحلی��ل مناس��بی را در اختیار 

سازمان قرار دهد. 

خالصه مدیریتی
ن��ان  تولیدکنن��ده  ی��ک 
اول بخ��ش  در   فانت��زی 
خ��ود   Business plan
و  مأموری��ت  روی  می توان��د 
متمرکز  س��ازمان  چش��م انداز 
آین��ده  از  تصوی��ری  و  ش��ود 
س��ازمان را در ای��ن بخش بیان 
کند. چش��م انداز هر س��ازمانی 
می تواند متفاوت باش��د اما این 
موض��وع بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت که یک تولیدکننده نان 
فانتزی افق های��ی را برای خود 
ترس��یم کند. در ای��ن بخش از 

طرح کسب وکار همانطور که در 
مقدمه مطلب مطرح ش��د، باید 
توصیفی از نوع کس��ب وکار یک 
تولیدکنن��ده نان فانت��زی بیان 
ش��ود که این نوع س��ازمان ها با 
چه ن��وع مش��تریانی س��روکار 
دارن��د و تغییر س��بک زندگی 
آنه��ا ت��ا چ��ه ان��دازه می تواند 
در تغیی��رات محص��والت یک 
فانت��زی  ن��ان  تولیدکنن��ده 
تأثیرگذار باشد. سرمایه گذاری 
ی��ک  راه ان��دازی  ب��رای  الزم 
تولیدی ن��ان فانت��زی و تعداد 
پرس��نل موردنیاز ب��رای آن، از 
دیگ��ر مواردی اس��ت ک��ه باید 
به صورت خالص��ه در این بخش 

مطرح شود. 

نوع صنعت، محصوالت و 
خدمات

ش��ناخت ن��وع ب��ازار 
ب��رای  فانت��زی  ن��ان 
ای��ن  تولید کنن��دگان 
حوزه بسیار حائز اهمیت 
 اس��ت و در این بخش از

 Business plan باید 
ب��ه آن پرداخته ش��ود. 
اتخ��اذ ن��وع فعالیت هر 
فانتزی  نان  تولیدکننده 
بس��تگی ب��ه انتخ��اب و 
شرایط خود آن سازمان 
نمون��ه  به عن��وان  دارد؛ 
برخ��ی تولید کنن��دگان 
نان فانتزی هس��تند که 
 B2B صرف��اً به ص��ورت
فعالیت های خود را پیش 

می برند و فقط برای فست فود ها 
و... محصوالتی را تولید می کنند 
اما برخی دیگر از تولید کنندگان 
نان فانتزی که بیش��تر به صورت 
فروش��گاه ها هس��تند به صورت 
را  خ��ود  فعالیت ه��ای   B2C
پی��ش می برن��د؛ یعن��ی صرفاً 
ب��رای مصرف کنن��دگان نهایی 
محصوالتی را تولی��د می کنند، 
البته تولید کنندگانی نیز هستند 
 B2B که به صورت ترکیب��ی از
و B2C مش��غول ب��ه فعالی��ت 
هس��تند. به صورت کلی باید هر 
تولیدکنن��ده نان فانت��زی فیلد 
کاری خود را انتخاب و براساس 
مناس��بی  اس��تراتژی های  آن 
را برای حض��ور در ب��ازار تعیین 
کن��د. با توج��ه به ن��وع فعالیت 
ی��ک تولیدکننده ن��ان فانتزی، 
بای��د تحلیل��ی از ب��ازار آن ارائه 
ش��ود. برای تولیدکنندگانی که 

در ح��وزه B2B فعال هس��تند، 
شناخت نیاز فس��ت فود ها یعنی 
اینکه ب��ه چ��ه ن��وع محصولی 
نیاز دارند بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت؛ به عنوان نمون��ه در حال 
حاض��ر مصرف کنن��ده نهای��ی 
دیگر مانند گذش��ته از نان های 
خش��ک  و  قدیم��ی  فانت��زی 
اس��تفاده نمی کند ی��ا برخی از 
فس��ت فودها از نان های فانتزی 
بزرگ ت��ری اس��تفاده  می کنند 
و س��اندویچ های بزرگ ت��ری را 
نسبت به گذش��ته به مشتریان 
خود عرضه می کنند؛ ش��ناخت 
نیاز ه��ای  و  ویژگی ه��ا  ای��ن 
مش��تریان می توان��د از طری��ق 
تحقیق��ات بازار ب��ا هزینه پایین 
انج��ام ش��ود و ای��ن اطالع��ات 
اختی��ار  در  دسته بندی ش��ده 

تولید کنندگان ق��رار بگیرد. در 
این بخش از طرح کس��ب وکار، 
تولید کنن��دگان ن��ان فانت��زی 
می توانن��د نقاط ضع��ف، قوت، 
تهدیدات و فرصت ها را برای خود 
تعریف کنن��د؛ به عن��وان نمونه 
نقطه قوت یک تولیدکننده نان 
فانتزی می تواند قیم��ت ارزان و 
جذابیت محصوالت نان فانتزی 
باش��د یا تهدیدات ای��ن موضوع 
غذاه��ای  مض��رات  می توان��د 
فس��ت فودی باش��د که ب��ا نان 

فانتزی سرو می شود. 

برنامه بازاریابی
برای داش��تن برنامه مناسب 
بازاریابی برای یک تولیدکننده 
نان فانتزی، باید به 4P آمیخته 
بازاریاب��ی دقت ویژه ای ش��ود 
برنامه ری��زی  آن  طری��ق  از  و 
در را  مناس��بی  تحلی��ل   و 

 Business plan ارائ��ه داد. 
در ح��ال حاضر بس��ته بندی به 
یکی از اج��زای مه��م بازاریابی 
و جذب مش��تریان تبدیل شده 
و برخ��ی تولیدکنن��دگان نان 
موض��وع  ای��ن  روی  فانت��زی 
س��رمایه گذاری های ج��دی را 
انجام دادن��د؛ این موض��وع نیز 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که 
تولیدکنن��دگان ن��ان فانتزی با 
توجه ب��ه حیطه فعالیت ش��ان 
ب��رای  را  بس��ته بندی هایی 
محص��والت طراح��ی کنن��د؛ 
به عنوان نمون��ه تولیدکنندگان 
ن��ان فانت��زی ک��ه مش��تریان 
نهایی  آنه��ا مصرف کنن��دگان 
هس��تند یا محص��والت آنها در 
س��وپرمارکت ها حض��ور دارد، 
باید از بس��ته بندی مناس��ب و 
جذاب��ی به��ره ببرند تا 
بتوانن��د در نقطه خرید 
ترغی��ب  را  مش��تریان 
محصول  خری��داری  به 
خود کنند. در این میان 
نحوه توزی��ع نان فانتزی 
نیز بس��یار حائز اهمیت 
ش��رکت های  و  اس��ت 
پخ��ش بس��یار زی��ادی 
هستند که در این حوزه 
مش��غول ب��ه فعالیتند و 
با توجه به ای��ن موضوع 
که نان محصولی اس��ت 
که معم��والً هم��ان روز 
مص��رف می ش��ود، باید 
به موقع توزیع ش��ود که 
مناس��بی  تازگی  دارای 
باش��د. یک��ی دیگ��ر از نکات��ی 
ک��ه بای��د تولیدکنن��دگان نان 
فانت��زی ب��ه آن توجه داش��ته 
باش��ند، ارائه این محصوالت به 
شرکت های خصوصی و دولتی، 
نیم��ه کاره  س��اختمان های 
و... اس��ت، چ��ون بس��یاری از 
نهایی  آنه��ا مصرف کنن��دگان 
هستند که از ش��رکت هایی که 
می توانن��د نان ت��ازه ای را برای 
وع��ده غذایی صبحان��ه  یا حتی 
نه��ار ارائ��ه دهن��د، اس��تقبال 
می کنن��د و تولیدکنندگان نان  
فانت��زی می توانند در سیس��تم 
توزیع خ��ود روی ای��ن موضوع 
س��رمایه گذاری های ج��دی ای 
انج��ام داده و مش��تریان خوبی 
را ج��ذب کنن��د. قیمت گذاری 
ای��ن محص��والت نی��ز بس��یار 
حائز اهمی��ت اس��ت؛ به عنوان 
نمونه بیش��تر فس��ت فود ها در 

تالش��ند نان های فانت��زی را با 
قیم��ت پایین ت��ری خریداری 
کنند ی��ا ممک��ن اس��ت برای 
نهای��ی  مصرف کنن��دگان 
کیفی��ت و تازگی نان بیش��تر از 
قیم��ت آن حائز اهمیت باش��د. 
در این میان پیش��نهاد می شود 
تبلیغ��ات تولید کنن��دگان نان 
فانتزی به صورت پخش تراکت 
و محلی باش��د و از طریق توزیع 
مناسب و حضور استند های نان 
در فروشگاه ها می توان بهترین 
تبلیغات را برای تولید کنندگان 

نان داشت. 

برنامه طرح و توسعه
توس��عه محص��ول یک��ی از 
ه��ر  بخش ه��ای  مهم تری��ن 
Business plan  اس��ت ک��ه 
تولید کنندگان نان فانتزی باید 
برنامه ریزی های مناس��بی را در 
این بخش انجام دهند و بتوانند 
محصوالت را به خوبی توس��عه 
دهند. ب��رای توس��عه محصول 
نی��از ب��ه ش��ناخت مخاطبان و 
انتخاب گ��روه هدف مناس��ب 
اس��ت؛ به عن��وان نمون��ه گروه 
هدف باالی جامع��ه که معموالً 
از نان ه��ای فانت��زی بیش��تر از 
طبقه پایی��ن جامعه اس��تفاده 
می کنن��د، از تن��وع محص��ول 
جدی��د  فانت��زی  نان ه��ای  و 
اس��تقبال می کنند. با توجه به 
این موضوع که س��بک زندگی 
مخاطبان ایران��ی تغییر کرده و 
شاخص های بس��یار زیادی در 
زندگی امروزی تأثیرگذار است، 
مخاطبان امروزه از محصوالتی 
ک��ه روی س��المتی محص��ول 
تأکید دارند اس��تقبال می کنند 
و تولید کنندگان نان فانتزی نیز 
می توانند محص��والت خود را با 
رویکرد سالمت محور بودن آنها 

توسعه دهند. 

ساختار سازمانی
ط��رح  از  بخ��ش  ای��ن  در 
کسب وکار باید ساختار سازمانی 
را برای ی��ک تولیدکنن��ده نان 
فانت��زی در نظر گرف��ت. در این 
س��اختار باید برآوردی از نیروی 
انسانی نیز لحاظ شود؛ به عنوان 
نمون��ه معم��والً تولیدکنندگان 
ن��ان فانتزی روی دس��تگاه های 
خ��ود ی��ک سرپرس��ت ق��رار 
می دهن��د و هر دس��تگاه نیاز به 
چند کارگر س��اده دارد و تعداد 
سرپرس��ت و کارگ��ران به اندازه 
سازمان بس��تگی دارد. از طرفی 
چون برخی تولیدکنندگان نان 
فانت��زی خودش��ان محصوالت 
س��ازمان را توزی��ع می کنن��د 
و برخ��ی دیگ��ر از س��ازمان ها 
صرف��اً ب��ا ش��رکت های پخش 
پی��ش  را  فعالیت ه��ای خ��ود 
می برن��د، تولیدکنندگان��ی که 
وظیفه پخ��ش و توزیع محصول 
را در عهده دارن��د، باید مدیری را 
برای این بخ��ش در نظر گرفته 
و نیروهای��ی را ب��رای ویزی��ت 
و...  فست فودها  سوپرمارکت ها، 
اس��تخدام و س��پس محصوالت 
را از طری��ق خودروه��ای پخش 
نان ب��رای آنها ارس��ال کنند. در 
پایان پیشنهاد می شود در طرح 
کسب وکار خالصه ای از وضعیت 
مالی سازمان آورده شود که این 
موضوع به ش��دت بستگی به نوع 
سازمان و اندازه فعالیت آن دارد. 

مدیران ماندگار

در چند سال گذشته با تغییر سبک 
زندگی شهروندان ایرانی، برخی 

وعده های اصلی غذایی آنها در بیرون 
از خانه و در محیط کاری صرف 
می شود. به همین دلیل استفاده 
از غذاهای فست فودی و آماده 

بیش ازپیش موردتوجه مخاطبان 
ایرانی قرارگرفته و این صنعت با 

گسترش خوبی همراه بوده است. با 
توجه به گسترش صنعت فست فود 
در کشور، مصرف نان های فانتزی 

نیز افزایش پیداکرده و تولید کنندگان 
بسیار زیادی وارد این صنعت شده اند
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چرا مدیران ارشد حقوق زیادی 
دریافت می کنند؟ 

در دهه های اخیر دستمزد مدیران عامل سرسام آور 
شده اس��ت. امروزه چندین برابر یک حقوق پایه به 
آنها حقوق پرداخت می ش��ود. س��ال 2014 مدیران 
ارش��د س��ازمان ها در کانادا چندین برابر حقوق یک 
کارگر معمولی را دریافت کرده اند. در ایاالت متحده 
آمریکا به عنوان مثال نس��بت فاصله حقوق میان این 
دو قش��ر،  امروزه 14 برابر پر اهمیت تر از اهمیت آن 

در سال های 1965 است. 
دستمزد متوسط مدیران ارشد 20 تا 273 برابر 
حقوق متوس��ط کارگران اس��ت اما این ش��کاف و 
فاصل��ه رو به اف��زون میان حقوق مدیران ارش��د 
س��ازمان ها و کارمندان و کارگران از کجا نش��ات 
می گی��رد؟ توضیح��ات مختلفی در پاس��خ به این 
س��وال ارائه شده اس��ت. این پدیده بدون شک به 
یک پدیده جدایی ناپذی��ر فرهنگ جامعه امروز ما 
تبدیل ش��ده است. اختالف س��طح دستمزد میان 
مدیران ارشد و کارگران پدیده ای است که سال ها 
مورد نکوهش قرار می گرفت و غیر اخالقی بود. در 
حالی که امروزه در چشم جمعیت قابل توجهی از 
مردم جامعه عادی جلوه می کند. س��ه نوع دیدگاه 
این اختالف دس��تمزد را توجیه می کند. نخستین 
توجیه این اس��ت که این مدیران شایسته دریافت 
چنین دس��تمزد باالیی هس��تند. طبق این نظریه 
مدیران ارش��د برای دریاف��ت حقوق های باال خود 

را محق می دانند.
 بنا به دومین توجیه و اس��تدالل،  جایگزین کردن 
افراد به جای پس��ت مدیران ارش��د دشوار است. در 
حقیقت س��ازمان ها برای اینکه دشواری جست وجو 
ب��رای جایگزین ک��ردن یک مدیر ارش��د را به جان 
نخرن��د، حاضرند دس��تمزد باالی��ی پرداخت کنند. 
س��ومین استدالل با عنصر انگیزه مطرح می شود. در 
اینجا به بررسی استدالل های مختلف در این زمینه 

می پردازیم. 

استدالل اول: شایستگی مدیران 
آیا مدیران شایستگی دریافت دستمزد های باال را 
دارند؟ آیا دستمزد مدیران آینه ای است برای نشان 
دادن اس��تعداد و مهارت و تالش آنها در س��ازمان؟ 
اگ��ر مدیر یک ش��رکت در یک سیس��تم موفقیتی 
کس��ب می کند، این موفقیت نتیجه یک کار گروهی 
است. سازمانی که در یک فعالیتی به موفقیت دست 
می یابد، یک مدیر عامل یا مدیر اجرایی عملیات در 
فرانس��ه به طور متوس��ط 9.125 یورو در ماه درآمد 
خال��ص دارد. مدی��ر کل ی��ا مدیر عملی��ات در یک 
س��ازمان راهبرد ه��ای تجاری، بازاریاب��ی و ارتباطی 
را ارائ��ه می کند. او مدیری��ت اداری، مالی و تجاری 
موسسه یا سازمان را تحت کنترل دارد. همه چیز را 
زیر نظر دارد و سودآوری عملیات را کنترل می کند. 
این مس��ئول سطح باال، باید از مهارت های مدیریتی 
برخوردار باشد و به عبارتی یک مدیر خوب باشد. از 
ظرفیت های بازارهای مختلف از داخلی تا بین المللی 

آگاهی داشته باشد.
باید قادر به ارائه پیش��نهاد های رقابتی باشد. اما 
این ه��ا همه به این معنا نیس��ت ک��ه محق حقوق 
بس��یار باال تری نسبت به س��ایر کارکنان است. در 
حقیق��ت نتیج��ه کار گروهی از افراد و با تقس��یم 
وظایف کارکنان به این موفقیت نائل ش��ده است. 
هر کس��ی در این مجموعه به سهم خود از مهارت 
و تخصص بهره مند اس��ت و ای��ن موفقیت حاصل 
کار گروه��ی و پیچی��ده س��ازمان اس��ت و تنها از 
تالش یک نفر )مدیر ارش��د( به دست نیامده است. 
هر ک��س در یک س��ازمان از توانایی و اس��تعداد 
خاصی برخوردار است و این استعداد در مشارکت 
و همکاری میان سایر افراد با تخصص های مختلف 

به شکوفایی می رسد. 

استدالل دوم:  مشکل جایگزینی
این تصور که جایگزی��ن کردن مهارت و تخصص 
خاصی مش��کل اس��ت، نمی تواند حقوق و دستمزد 
باالی مدیران ارشد را توجیه کند. مهارت و تخصص 
هم مانند س��ایر موارد ضروری دیگر در یک سازمان 
از قان��ون عرضه و تقاضا تبعیت می کند. مهارت های 
نایاب و کمیاب نزد صاحبان ش��ان به آنها این شانس 
را می دهد که دس��تمزد باالیی داش��ته باش��ند. اگر 
فقدان تخصص یک فرد، برای ش��رکت جبران ناپذیر 
باشد، شرکت س��عی دارد آن شخص را متقاعد کند 

تا نزد موسسه بماند. 

استدالل سوم: انگیزه 
عام��ل انگیزه به عنوان س��ومین اس��تدالل و البته 
موردقبول ترین اس��تدالل در نظر اکثر مردم مطرح 
می ش��ود. این اس��تدالل در توجیه دس��تمزد باالی 
مدی��ران ارش��د این گونه اس��ت که س��ازمان برای 
تقوی��ت روحی��ه و افزای��ش به��ره وری جمع��ی در 
مجموع��ه، با پرداخت حقوق باال ب��ه مدیران آنها را 
نس��بت به حداکثر رساندن سود مشتاق تر می کنند. 
کارشناس��ان می گویند که تقویت در سطح پرداخت 
دستمزد، نقشی انگیزشی ایفا می کند. به این صورت 
که افراد ب��ا بهره مندی از حداکثر توان و اس��تعداد 
و مهارت خود، در س��ازمان پیش��رفت می کند. افراد 
دارای تخصص برای رس��اندن درآمد خود به س��طح 
قابل قبول و رضایت بخش به نفع کل مجموعه تالش 
می کنند و در نتیجه کل س��ازمان و مجموعه از این 

موضوع نفع خواهد برد.
 عام��ل انگی��زه در حقیق��ت مش��وق مدی��ران و 
همچنین کارکنان دیگر اس��ت تا سازمان به حداکثر 

سود و کارایی دست پیدا کند. 
از نظ��ر کس��ب و کار، همه عوامل س��ازمانی در هر 
سه استدالل مشارکت دارند. کارشناسان کسب و کار 
معتقدن��د موفقی��ت یک س��ازمان نتیج��ه یک کار 
گروه��ی و با تمام اس��تعداد های مختلف موجود در 

یک سازمان است. 

دریچه

بحث های زیادی درمورد مارتین سورل، رئیس شرکت 
انگلیس��ی تبلیغ��ات و روابط عموم��ی WPP و درآمد 

ساالنه 63 میلیون پوندی وی صورت گرفته است. 
س��وال اینجاس��ت که چرا برخی افراد بیش��تر از بقیه 
درآمد دارند و چه کس��ی مشخص می کند که این افراد 
لیاقت درآمد باال و متفاوت را از سایر افراد جامعه دارند. 
 کسانی که درآمد باالی 27 هزار پوند دارند )میانگین 
درآمد مردم انگلیس( معتقدند کارش��ان ارزش دریافت 

حقوق باالتر از میانگین درآمد مردم عادی را دارد. 
زوی��ی نوریس، پزش��ک عمومی با درآمد س��االنه 64 
هزار پوند می گوید می��زان درآمد دریافتی باید با میزان 
مسئولیت کاری تناسب داش��ته باشد. »سهل انگاری یا 
عدم توجه در کار من سبب کشته شدن یا آسیب شدید 

به بیمار می شود.«
نوری��س می گوید که پس از 20 س��ال کار س��خت و 

تالش بسیار به جایگاه کاری کنونی اش رسیده است. 
وی که 35 سال سن دارد، ساالنه باید مبلغ ۸ هزارپوند 
از درآمد دریافتی اش را به بیمه درمانی اختصاص دهد. 
به گفته نوریس، پزش��کان بریتانی��ا نمی توانند ادعا 
کنند که جزو قش��ر فقی��ر جامعه هس��تند، اما با این 
حال درآمدش��ان کمتر از کس��انی اس��ت که س��طح 
تحصی��الت یکس��انی ب��ا آنها دارن��د. »من بیش��تر از 
ی��ک نماین��ده پارلم��ان کار می کنم، ام��ا درآمدم از 
یک نماینده پارلمان کمتر اس��ت. س��طح درآمد افراد 
باید متناس��ب باشد با میزان مس��ئولیت تحصیالت و 

آموزش هایی که دیده اند.«
می��زان مس��ئولیت به عن��وان مهم تری��ن عام��ل در 
YouGov در نظر س��نجی انجام ش��ده از سوی شرکت 
تحقیقاتی تعیین حقوق انتخاب ش��د. نح��وه انجام کار 
به عنوان دومین عامل موثر در میزان درآمد تعیین شد. 

جدول 1 جزییات این نظر سنجی را نشان می دهد. 
 با این حال نظر مردم با واقعیت بازار کار متفاوت است. 
جان پارسل، رئیس شرکت کاریابی Purcell می گوید: 
افرادی که مهارت های خاص و کمیاب دارند، درآمدشان 
به مراتب بیش��تر از کس��انی اس��ت که ب��ه راحتی قابل 

جایگزینی هستند. 
 پارس��ل که بیشتر تمرکز ش��رکتش روی پیدا کردن 
نیرو برای بانک ها و ش��رکت های مالی اس��ت، می گوید: 
»باید می��زان هوش، کارایی و سختکوش��ی این افراد را 
در نظر گرفت. هر کس��ی نمی تواند از پس کاری که آنها 

می کنند، بربیاید.«

روحیه کارآفرینی
یکی از عواملی که م��ردم باور دارند به دلیل آن الیق 
دریافت درآمد باالتری هستند، داشتن روحیه کارآفرینی 
اس��ت. گیل رینولدز توانست از طریق فروش محصوالت 
بهداش��تی و آرایشی Avon و گرفتن حق کمیسیون از 
350 نفری که به عنوان نماینده فروش اس��تخدام کرده 
بود، در س��ال 2015 چیزی ح��دود 192 میلیون پوند 
درآمد کس��ب کند. وی می گوید اس��تحقاق این درآمد 
را دارد چون کارش س��بب تغییر زندگی مردم می شود. 
رینول��دز در ابت��دای کار تنها س��اعتی 10 پوند درآمد 

داش��ته، اما به تدریج کار خود را گس��ترش داده اس��ت. 
»من دختران مجردی را می بینم که 21 تا 25 سال سن 
دارند، اما هنوز از دولت مزایای بیکاری دریافت می کنند. 
آنه��ا فکر می کنند که توانایی انجام هیچ کاری را ندارند. 
اگ��ر من بتوانم حتی یک نفر از ای��ن دختران را متقاعد 
کنم ک��ه توانایی کار کردن دارند و ب��اوری که در مورد 

خود دارند غلط است، به هدف خود رسیده ام.«
رینول��دز می گوید هر کس��ی می تواند کاری را که وی 
انجام می ده��د، انجام ده��د، اما »روحی��ه کارآفرینی« 

اوس��ت که وی را در کارش متفاوت و موفق کرده است. 
»ش��اید چیزی درون من اس��ت که مرا کم��ی متفاوت 
می کند و به همین دلیل است که من لیاقت درآمدی را 

که کسب می کنم، دارم.«

گذشتن از زندگی شخصی و خانوادگی 
یک مدیر روابط انس��انی که خواس��ته اس��مش فاش 
نش��ود، می گوید س��االنه درآم��دی بین 150 ه��زار تا 

200هزار پوند دارد. 

وی معتق��د اس��ت ای��ن درآم��د ب��اال نش��ان دهنده 
»مس��ئولیت پذیری« اوست. او معتقد است تمام کسانی 
که پس��ت های مدیریتی و درآمدهای باال دارند، همیشه 
مش��غول کار هس��تند، به گفته ای دیگر برای کارش��ان 
زندگی می کنند.  »شما باید انسانی بسیار قوی باشید که 
با داش��تن این حجم کار زیاد، بتوانید زندگی خانوادگی 

خود را حفظ کنید.«

شرایط کاری سخت و غیر عادی 
بس��یاری از کارمن��دان و کارگران معتقدند، ش��رایط 
س��خت کاریش��ان باید در میزان درآمد آنه��ا تاثیر گذار 
باش��د. فین برنان که 23 س��ال اس��ت راننده قطارهای 
متروی لندن اس��ت، می گوید رانندگان قطار ساالنه 49 
ه��زار و 673 پوند درآمد دارند و به دلیل س��ختی کار و 
مهارت الزم برای انجام آن، مستحق دریافت این درآمد 
هستند. وی می گوید کار رانندگان از 4:45 دقیقه صبح 

شروع می شود و تا 1:30 شب ادامه دارد. 
در متروی لندن اعتصاب های زیادی توس��ط کارگران 
ص��ورت می گیرد و یک��ی از دالیل ای��ن اعتصاب ها آن 
اس��ت که کارگ��ران می گویند رانندگان قطارها نس��بت 
به آنه��ا درآمد خیلی باالیی دارند. برنان می گوید درآمد 
رانندگان نس��بت به کاری که انج��ام می دهند، اصال باال 
نیس��ت و یک��ی از دالیلی ک��ه درآمد آنها زی��اد به نظر 
می رسد آن اس��ت که مردم زیادی در لندن حقوق های 

بسیار پایین دریافت می کنند. 

اما آیا توقع کارگران زیاد است و ارزش کار خود را 
بیش از آنچه که هست می بینند؟ 

 TSB در سال 2014، پائول پستر، مدیر اجرایی بانک
انگلس��تان از درآمد ساالنه ۸77 هزار و500 پوندی خود 
دفاع ک��رد و گفت درآمد باالی وی به دلیل مس��ئولیت 
زیاد کاری و مدیریت بانکی است که 4.5میلیون مشتری 

دارد. 
ل��وک هیلدیارد، از مرکزHigh Pay Center - اتاق فکری 
که باور به فاصله و ش��کاف زیاد درآمدی دارد - می گوید 
این فکر که موفقیت شرکت های بزرگ مدیون اشخاصی 
است که در رأس شرکت هستند، سبب شده تا این افراد 

اعتبار زیادی برای خود قائل شوند. 
ع��الوه بر اعتبار بی��ش از حدی که برخ��ی مدیران با 
درآمد باال برای خود قائل هستند، مشکل دیگر آن است 
که این افراد همیش��ه توقع دارند درآمد بیشتری داشته 

باشند. 
 Emolument مطالعه وب س��ایت مقایس��ه درآم��د
نش��ان می دهد، کارمندان��ی که تحصیالت دانش��گاهی 
باالت��ر و تجرب��ه کاری بیش��تری دارند، درآم��د باالتری 
دریاف��ت می کنند اما کمتر از حق��وق و مزایای دریافتی 
خود راضی هس��تند. این مطالعه همچنین نشان می دهد 
ه��ر چه درآمد افراد باالتر باش��د، رضای��ت آنها از حقوق 

دریافتی شان کمتر است. 
جدول2 میزان رضایت مندی افراد از درآمدش��ان را به 

نسبت تحصیالت شان نشان می دهد .
BBC :منبع

آیا مدیران شایسته گرفتن این همه حقوق هستند؟ 

وقتی صحبت از فرصت های سرمایه گذاری 
می ش��ود، پ��اداش مدیران اجرای��ی اهمیت 
وی��ژه ای پی��دا می کند. مدی��ران اجرایی که 
به ناح��ق پ��اداش می گیرند، ممکن اس��ت 
انگیزه های الزم را برای برآوردن خواسته های 
سهامداران نداشته باشند. همین امر می تواند 

برای سهامداران گران تمام شود. 
درحالی ک��ه قوانی��ن و مقررات ت��ازه باعث 
ش��ده تا پاداش مدیران اجرایی در کشورهای 
گوناگون ش��فاف تر شود، هنوز هم بسیاری از 
سرمایه گذاران اطالع دقیقی از چگونگی یافتن 

و خواندن این گزارش های مهم ندارند. 
در این مطلب نگاه��ی انداخته ایم به انواع 
گوناگون پ��اداش مدیران اجرای��ی و به این 
پرس��ش پاس��خ داده ایم که س��رمایه گذاران 
چگون��ه می توانند اطالعات مربوط به پاداش 

مدیران را یافته و ارزیابی کنند. 

انواع پاداش های مدیران اجرایی
مدی��ران اجرای��ی در دنی��ا ب��ه روش های 
مختلف پ��اداش می گیرند که ان��واع مزایای 

مالیاتی یا مشوق عملکرد را با خود دارند. 
1- پ�اداش نق�دی: مجموع تم��ام پول  
نق��دی که مدیر اجرایی در طول یک س��ال 

با عنوان پاداش دریافت می کند. 
2- امتی�از کمک ه�ای مال�ی: این یک 
فهرس��ت از تمامی گزینه هایی اس��ت که با 
عن��وان کمک های مالی به مدی��ران اجرایی 
داده می ش��ود. این اطالعات ش��امل قیمت 
توافقی و تاریخ سررس��ید می ش��ود. قیمت 
توافقی قیمتی است که هنگام اعمال اختیار 
خری��د )فروش( برای خرید )فروش( س��هام 

پرداخت )دریافت( می شود. 
3- پاداش معوق: این نوع پاداش عموما 
ب��ا اهداف مالیاتی به تعویق می افتد، یعنی از 
پرداختش دیرتر انجام می ش��ود تا مالیات به 
آن تعل��ق نگیرد یا کمتر تعل��ق گیرد. اما با 
تغیی��ر قوانین و مق��ررات محبوبیت این نوع 

پاداش کاهش می یابد. 
4- طرح های تش�ویقی بلندمدت: این 
نوع پ��اداش دربرگیرنده هم��ه پاداش هایی 
اس��ت که با عملکرد مالیاتی مرتبط اس��ت. 
قوانی��ن مالیاتی فعلی هم راس��تا ب��ا پاداش 

براساس نوع عملکرد هستند. 
5- بس�ته های بازنشس�تگی: این نوع 
پاداش سهم مدیران بازنشسته است. این نوع 
پاداش جای بحث زیادی دارد چون می تواند 

»چتر طالیی« برای مدیران فاسد باشد. 
6- پاداش مدی�ران: پاداش های دیگری 
در انواع مختلف برای مدیران وجود دارد که 
شامل اس��تفاده از جت شخصی، بازپرداخت 

هزینه سفر و پاداش های دیگری از این قبیل 
می شود. 

ارزیابی پاداش مدیران
 ارزیاب��ی پ��اداش مدیران برای مش��اوران 
به صورت ش��خصی وظیفه س��ختی اس��ت. 
خوش��بختانه ابزارهای گوناگونی وجود دارد 
که این فرآیند را ساده تر می کند. این ابزارها 
به ص��ورت خودکار اع��داد و ارقام را تجزیه و 

تحلیل می کنند. 
 مقایسه پاداش دریافتی و عملکرد

یکی از ابزارهای ارزیاب��ی پاداش مدیران، 
مقایس��ه پ��اداش دریافتی و عملکرد اس��ت. 
این ابزار ه��واداران زیادی دارد. متاس��فانه، 
بس��یاری از مدیران در هر ش��رایطی پاداش 
می گیرند، حتی وقتی شرکت ش��ان ش��رایط 
متزلزل��ی دارد. مقایس��ه مبل��غ دریافتی با 
عملکرد س��هام می تواند پاسخ این پرسش را 
بده��د که آیا مدیران بی��ش  از اندازه پاداش 
دریاف��ت می کنند یا خی��ر. معیار خاصی که 
اغلب از آن استفاده می شود، مقایسه افزایش 
س��االنه دریافتی ها با تغییر در قیمت ساالنه 

سهام است. 
روش��ن اس��ت که اگ��ر تغیی��ر در قیمت 
س��هام از تغییر در پرداختی ها پیشی بگیرد، 
مدیر اجرایی دریافت��ی بیش  از اندازه ندارد. 
ی��ک نمونه مقایس��ه ای بیل گیتس اس��ت. 

گیتس از س��ال 1975 تا 2000 مدیرعامل 
مایکروس��افت و از س��ال 2000 ت��ا 2006 
مدی��ر ارش��د بخ��ش نرم اف��زار و رئیس این 
ش��رکت بود. بین سال های 199۸ تا 2006، 
پاداش بیل گیتس به ش��دت وابسته عملکرد 
کلی مایکروس��افت بود. وقتی ش��رکت پول 
نی��ز پاداش  بیش��تری درم��ی آورد، گیتس 
بیشتری می گرفت و برعکس. این روند کامال 
منطقی است چون برای مدیران انگیزه ایجاد 
می کند تا خ��وب کار کنند و همزمان ثروت 
شخصی ش��ان را افزایش دهند. روندها نشان 
می ده��د گرفتن پاداش های فراتر از عملکرد 
یعن��ی مدیرانی که زیاد پ��اداش می گیرند و 
ک��م کار می کنند. می تواند هم از لحاظ مالی 

و هم از لحاظ انگیزشی ضربه بزند. 
 مقایسه با همتایان

یک��ی دیگ��ر از روش های محب��وب برای 
ارزیابی پاداش مدیران، مقایس��ه یک مدیر با 
مدیر دیگر در همان صنعت است. درحالی که 
بزرگان بازار عموما مدیران ارشدی دارند که 
کمی بیشتر از صنعت ش��ان دریافتی دارند، 
عمده مدیران بای��د هم تراز با هم صنفی های 

خود دریافتی داشته باشند. 
مثال بیل گیت��س را می توان دوباره تکرار 
کرد. منتها این بار مقایسه عملکرد این مدیر 
برجس��ته با س��ایر مدیران هم صن��ف خود. 
گیتس از س��ایر مدیران هم صن��ف خود در 

یک بازه زمانی مش��خص طبق آمار دریافتی 
بیش��تری دارد. گاهی اگر مدی��ران همزمان 
بنیان گذار شرکت یا مدیر تراز اول آن باشند، 
پاداش بیش��تری هم دریافت می کنند. چون 
بیل گیتس هم یک فرد برجس��ته در دنیای 
فناوری است و هم بنیانگذار شرکت، توجیه 
باالتر بودن میزان پاداش��ش چندان پیچیده 
نیس��ت. اختالف زیاد پاداش ه��ای دریافتی 
ب��رای مدیرانی ک��ه خود بنیانگذار ش��رکت 
نیس��تند اما به خوبی نش��ان می دهد که آنها 

بیش ازاندازه پاداش دریافت می کنند. 

و نتیجه اینکه... 
پ��اداش مدی��ران معض��ل مهم��ی در راه 
تصمیم گیری س��رمایه گذاران است. مدیری 
که به ناحق پاداش دریافت می کند، می تواند 
هزینه روی دست سهامداران بگذارد. چنین 
مدیری همچنی��ن می توان��د کاری کند که 
انگیزه ها کمرنگ شده و در نتیجه مانع ایجاد 
س��ود بیش��تر و افزایش قیمت س��هام شود. 
دراین ح��ال، مقام��ات دولت��ی در آمریکا در 
تالش هستند تا با وضع قوانین تازه حفره ها 
را بپوش��انند و شفافیت این فرآیند را بیشتر 
کنند. وضع قوانین وقتی با ابزارهای تحلیلی 
جدید همراه شود، باعث آگاهی بیشتر برای 
س��رمایه گذاران و در نتیجه آس��ان تر شدن 

تصمیم گیری برای آنها می شود. 

پاداش مدیران چه تاثیری بر تصمیم سرمایه گذاران می گذارد؟ 
گزارش 2

درصد عنوان

74 درصد  میزان مسئولیت 

70 درصد  نحوه انجام کار 

50 درصد  سختی کار 

37 درصد  تحصیالت و مهارت الزم برای انجام کار 

23 درصد تخصص در کار 

اینکه آیا فرد سرپرست خانوار است یا خیر  3 درصد 

سن 3 درصد 

عدم رضایت رضایتمندی مدرک تحصیلی 

26 درصد 52 درصد بدون مدرک 

2۸ درصد 47 درصد لیسانس 

34 درصد 45 درصد دکترا 

نسبت مدرک تحصیلی و رضایت از میزان حقوقعوامل کلیدی در کسب درآمد
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چند  اطالع��ات طی  زایش 
ق��دری  ب��ه  گذش��ته  س��ال 
آن  از  ک��ه  یافت��ه  افزای��ش 
اطالعات«  »انفج��ار  به عنوان 
ی��اد می ش��ود. در حال حاضر 
درزمینه  زیادی  ش��رکت های 
هاردیس��ک ها  ان��واع  تولی��د 
دس��تگاه های  دیگ��ر  و 
اطالع��ات  ذخیره س��ازی 
دیجیتالی فعالیت دارند اما با 
این حال کارشناسان معتقدند 
تا چن��د س��ال دیگ��ر تولید 
حافظه ه��ا جوابگوی اطالعات 
ب��ه وجود آم��ده در کره زمین 
نیس��تند و دیگ��ر جایی برای 
وجود  جدید  اطالعات  ذخیره 
نخواهد داش��ت. ای��ن نگرانی 
باعث ش��د محققان به دنبال 
راهی برای فرار از این معضل 
باش��ند و ای��ن راه را در بدن 

همه جانوران دنیا یافتند. 
روی  اطالع��ات  ذخی��ره 
DNA ها، چند س��الی است 
که نظ��ر محقق��ان را به خود 
جل��ب ک��رده و معتقدن��د در 
آینده ای نزدیک می توان همه 
اطالعات جهان را در کمتر از 
20 گرم DNA ذخیره کرد. 
یکی از مزایای ذخیره سازی 
اطالع��ات روی  DNA ه��ا، 
عمر بس��یار طوالنی نگهداری 
داده ه��ا اس��ت و ب��ه گفت��ه 
محقق��ان ذخی��ره اطالع��ات 
ای��ن روش پ��س از هزاران  از
س��ال همچنان قابل خواندن 
فض��ای  درحالی ک��ه  اس��ت 
فوق الع��اده کم��ی را اش��غال 

می کند. 
این پ��روژه ش��اید در نگاه 
اول چن��دان ج��دی ب��ه نظر 
نرس��د اما فعالیت ه��ای اخیر 
غول های فناوری دنیا ازجمله 
مایکروس��افت بیانگر آن است 
که تاکید زیادی بر تحقق این 

پروژه وجود دارد. 
کمپان��ی  تازگ��ی  ب��ه 
مایکروس��افت از عقد قرارداد 
اس��تارتاپ  ب��ا  هم��کاری 

ب��ه   Twist Bioscience
 DNA از  منظ��ور اس��تفاده 
اطالعات  ذخیره س��ازی  برای 

دیجیتالی خبر داد. 
با گس��ترش تولید محتوا و 
دنیا  بزرگ  نیاز کمپانی ه��ای 
به فضایی برای ذخیره س��ازی 
اطالعات، چند س��الی اس��ت 
ک��ه اس��تفاده از راهکارهایی 
که بت��وان با اس��تفاده از آنها 
اطالعات را در کمترین فضا و 
با حداق��ل هزینه ذخیره کرد، 
مورد توجه کمپانی های بزرگ 

دنیا قرار گرفته است. 
می کنند  ادعا  دانش��مندان 
 DNA گ��رم  ی��ک  روی 
می توان حدود ۴۵۵ اگزابایت 
اطالعات را ذخیره کرد. برای 
اینک��ه درک درس��تی از این 
حجم اطالعات داش��ته باشید 
بای��د بگویی��م ی��ک میلیارد 
گیگابای��ت اطالعات برابر یک 
اگزابایت و هزار اگزابایت برابر 

یک زتابایت است. 
از کش��ف  چند ده��ه پس 
س��اختار دودویی DNA در 
وقتی  بیستم،  سده  میانه های 
دانش��مندان عل��وم کامپیوتر، 
رو به کده��ای باینری آوردند 
متوجه ش��دند که چقدر بین 
DNA و کده��ای باینری که 
مبنای ش��ان تنها صفر و یک 

است، شباهت وجود دارد. در 
هارد دیسک ها، ما برای ذخیره 
اطالعات، از مبنای صفر و یک 
حالی  در  می کنیم،  اس��تفاده 
ک��ه DNA این کار را با ۴باز 
 A، T، C آلی ب��ا عالمت های
 ،DNA .انج��ام می دهد G و
این ۴ ب��از آلی ش��یمیایی را 
به عنوان پله ه��ا، روی نردبانی 
از قند فس��فات ق��رار می دهد 
و س��اختار مارپیچ��ی خود را 
تش��کیل می دهد. تفاوت این 
دو سیس��تم در ای��ن اس��ت 
ک��ه یک��ی از ح��روف دوتایی 
اس��تفاده می کند و دیگری از 
اع��داد، اما به هر ح��ال با هر 
دو آنه��ا می توان پیچیده ترین 
اطالع��ات را نی��ز ذخیره کرد 
و البته DNA بس��یار بهتر و 

مقاوم تر است. 
البته هنوز مش��خص نیست 
ک��ه مایکروس��افت می خواهد 
روی  را  اطالعات��ی  چ��ه 
ذخی��ره   DNA رش��ته های 
کند، اما این تکنولوژی جدید 
می تواند زمین��ه الزم را برای 
نگه��داری حجم گس��ترده ای 
از اطالعات در کمترین فضای 
ممک��ن فراهم کند. ش��رکت 
در   Twist Bioscience
بیانی��ه ای عنوان ک��رد که در 
حال حاضر هزین��ه راه اندازی 

و توس��عه این تکنولوژی نوپا 
نس��بتا باالس��ت که ب��ه نظر 
می رسد در آینده به طرز قابل 
توجهی کاهش خواهد یافت و 
اخیرا نیز توانس��ت سرمایه ای 
به ارزش 131 میلیون دالر را 

جذب کند. 
داگ کارمین، از پژوهشگران 
کمپانی مایکروس��افت در این 
باره گفت: مراحل اولیه تست 
امیدبخش  بس��یار  ای��ده  این 
بوده و بدون ش��ک می توانیم 
در آین��ده ای نه چن��دان دور، 
اطالع��ات را روی رش��ته های 
DNA ذخی��ره و در مواق��ع 

لزوم بازیابی کنیم. 
برای اینک��ه بتوان اطالعات 
 DNA س��لول های  روی  را 
ذخی��ره ک��رد، بای��د آنه��ا را 
باین��ری  اع��داد  ش��کل  ب��ه 
البت��ه  درآورد.  )صفروی��ک( 
این پ��روژه چندان هم تازگی 
ندارد و دانش��مندان دانشگاه 
 2012 س��ال  در  ه��اروارد 
توانس��تند یک کتاب را روی 
DNA کدگذاری کنند.  یک 
اطالعات  کدگ��ذاری  تاکنون 
روی DNA آس��ان بوده ولی 
اطالعات  بازیابی  و  کدگشایی 
چالش برانگیز  ش��ده  ذخی��ره 
است و اطالعات بازیابی شده 
ش��کاف  دارای  و  مخ��دوش 

بودند چون DNA با محیط 
و دم��ای پایین ات��اق واکنش 
نشان می دهد و تغییر می کند. 
در حال حاضر ذخیره سازی 
تنها چن��د مگابایت اطالعات 
به ای��ن روش، بیش از 1000 
دالر خرج بر م��ی دارد. با این 
هزینه می ت��وان چندین هارد 
SSD ب��ا ظرفیت ه��ای چند 
اما  ص��د گیگابایت��ی خری��د 
امیدوارند  پروژه  دانش��مندان 
بتوانند با پیش��رفت های خود 
تمامی مش��کالت  بر  آرام آرام 
و موانع موجود بر س��ر راه این 

پروژه غلبه کنند. 
بنابرای��ن ما با ی��ک انقالب 
و  ذخیره س��ازی  ح��وزه  در 
روبه رو  اطالع��ات  نگه��داری 
هس��تیم؛ فناوری که می تواند 
مسیر دنیا را تغییر دهد. تصور 
ترابایت اطالعات  کنید صدها 
 DNA خودت��ان را روی یک
نگه دارید و با خود حمل کنید 
و دیگر نی��ازی به حافظه های 
هارددیس��ک های  ی��ا  فل��ش 
اکس��ترنال نداش��ته باشید. یا 
اینک��ه کل اطالع��ات حیاتی 
و حس��اس خود را زیر پوست 
خودت��ان  پ��ای  ی��ا  دس��ت 
کدگذاری کنید تا از دسترس 
باش��ند.  ام��ان  در  دیگ��ران 
ذخیره س��ازی  فقط  موض��وع 
حج��م زی��ادی از اطالع��ات 
نیس��ت،   DNA ی��ک  روی 
بلکه حفظ این اطالعات برای 
انسان هایی است که میلیون ها 
سال بعد قرار است روی زمین 

زندگی کنند. 
گرچه به نظر می رسد پروژه 
روی  اطالعات  ذخیره س��ازی 
DNAها در ابتدای راه است 
اما ب��ا ورود غول های فناوری 
دنی��ا و س��رمایه گذاری آنه��ا 
می توان امی��دوار بود که این 
پ��روژه به زودی محقق ش��ود 
و رایانه ها و س��رور های آینده 
عالوه ب��ر پ��ردازش اطالعات 
از روی دیس��ک ها، ق��ادر ب��ه 
رمزگش��ایی اطالعات از روی 

DNAها نیز خواهند بود. 

پنج ویژگی  google keep که 
ناشناخته مانده است 

یک��ی از قابلیت ه��ای مهج��ور و کمتر ش��ناخته 
ش��ده گوگل را می توان  google keep دانس��ت. 
ای��ن برنام��ه برعکس آن چه بدان مش��هور ش��ده، 
ج��زو مفید ترین و کاربردی تری��ن برنامه های گوگل 
طبقه بندی می ش��ود. شاید یکی از بداقبالی های این 
برنامه را بتوان در معرفی نشدن کاربردها و مزایایش 
دانست. در س��طور بعدی به بررسی پنج روش برای 
رها سازی قدرت شگفت انگیز این برنامه می پردازیم: 

لیست خرید صوتی 
ای��ن برنامه یک قابلیت بس��یار مهم دارد؛ قابلیتی 
که دستیار و مشاور خرید های شما خواهد بود. طرز 
اس��تفاده و به کار گیری لیست خرید، بسیار ساده و 
سریع اس��ت. درواقع به محض آنکه »لیست خرید« 
را به مجموعه خود اضافه کنید، می توانید فهرس��تی 
بلندباال از نیازمندی های ت��ان را در آن ثبت کرده و 
هر زمان تمایل داشتید مرور و حذف و اضافه کنید. 
برای ایجاد این لیس��ت، کافی اس��ت سری به بخش 
جست وجوی صوتی گوگل بزنید و پس از ضربه زدن 
ب��ه گزینه میکروفن در نوار جس��ت وجو، کار خود را 

شروع کنید. 
پ��س از آن هر بار با گفتن جمل��ه »اضافه کردن 
به لیس��ت خرید من« این مجوز را دریافت خواهید 
ک��رد که یکی پس از دیگری به لیس��ت خود اضافه 
کنید، س��پس برای بستن لیس��ت خرید تنها کافی 
اس��ت فرمان صوتی »به پایان رسید« را اعالم کنید 
و لیس��ت خود را ببندید. ب��رای اضافه کردن برخی 
ضروریات به لیس��ت خریدت��ان می توانید از عبارت 

»افزودن« کمک بگیرید. 

یادآوری 
اس��تفاده از گزینه یادآوری ب��رای تعداد زیادی از 
کاربران مفید خواهد بود. با فش��ردن گزینه »به من 
یادآوری ک��ن« می توان از این قابلی��ت بهره برداری 
ک��رد، اگرچه بس��یاری از نرم افزارها ب��ه آیکون های 
ی��ادآوری مجهزن��د و در ظاهر ای��ن قابلیت چندان 
مهیج نیس��ت، ام��ا همگامی این قابلی��ت با گوگل، 
ویژگ��ی منحص��ر ب��ه فردی اس��ت که بس��یاری از 
نرم افزارها فاقد آن هس��تند. درواقع به محض اینکه 
گزینه یادآوری را انتخاب می کنید، گزینه های زمانی 
و مکانی در اختیار شما قرار خواهند گرفت. یادآوری 
مبتنی بر مکان، با درج آدرس یا نام مکان مورد نظر 
و در ی��ادآوری مبتن��ی بر زمان ب��ا درج زمان دقیق 

فعال می شود. 

به اشتراک گذاری لیست ها 
بس��یاری از برنامه ه��ای اندروی��دی، از قابلیت به 
اش��تراک گذاری برخوردارند و بر این اس��اس امکان 
به اش��تراک گذاری در این برنام��ه چندان عجیب و 
خاص تلقی نمی ش��ود، اما نکت��ه متمایز کننده این 
برنامه قابلیت به اش��تراک گذاری و ارس��ال همزمان 
است. درواقع همزمان با اینکه شما تصمیم به ایجاد 
و به اشتراک گذاری یک لیست دارید، می توانید این 
لیس��ت را به سایر افراد ارس��ال کنید و در دسترس 
سایرین قرار دهید. همچنین هنگام اشتراک گذاری 
قابلیت ویرایش و تغییر لیست را در اختیار خواهید 
داش��ت. از سوی دیگر این تکنیک، گامی مفید برای 
دنبال کردن لیس��ت روزانه و تحقق بخشیدن به آن 
اس��ت. برای به اشتراک گذاشتن لیست، ابتدا گزینه 
عالمت جمع در باالی صفحه را لمس کرده و سپس 
نام ی��ا ایمیل آدرس فرد مورد نظرتان را وارد کنید، 
ب��ه محض ای��ن کار، فرد مذکور ی��ک دعوت نامه از 
سوی شما دریافت می کند که پس از پذیرش، موارد 
ارس��الی شما بر صفحه نمایش��گر وی قابل مشاهده 
خواهد بود. قابلیت حذف موارد به اش��تراک گذاشته 
شده قابلیتی مهم و ارزشمند است که در این برنامه 

در نظر گرفته شده است. 

جدا کردن متن از تصویر 
آی��ا تا به ح��ال برای ت��ان پیش آمده ک��ه تمایل 
داشته باشید یک آدرس یا نام را از روی یک تصویر 
برداشته و به س��رعت ذخیره کنید؟ برای انجام این 
کار راهی ساده پیش روی شما قرار دارد، تنها کافی 

است دو گام کوچک بردارید: 
نخست؛ ابتدا تصویر مورد نظرتان را ذخیره کنید. 
دوم تصویر را باز کنید، س��پس با ضربه زدن روی 
آن ی��ا ورود به بخش منوی ب��اال تصویر گزینه جدا 
ک��ردن متن از عکس را انتخ��اب کنید. هنگامی که 
این کار را انجام دهید، چند ثانیه طول می کش��د تا 
گوگل فرمان ش��ما را ارزیابی کند، پس از آن فرمان 

شما اجرا می شود. 

Docs  ارسال به
با وجود تمام��ی ویجت ها، دس��تورات صوتی، وارد 
کردن تصاویر و... ش��اید هدف ش��ما برای استفاده از 
google keep ذخی��ره اس��ناد و مدارک باش��د. اگر 
قصد ذخیره اس��ناد، یادداش��ت ها و م��دارک را دارید 
به راحت��ی می توانید موارد مورد نظر خ��ود را ذخیره 
 کنید، برای این کار، وارد منوی صفحه ش��وید و گزینه
Copy to Google Doc را انتخاب کرده و س��پس 
تمام��ی تصاویر، متون و... دلخواه ت��ان را به این بخش 
انتقال داده و از تسلط خود بر درایو گوگل لذت ببرید. 

نصب ویندوز 95 روی ساعت اپل
یک هکر خوش ذوق که احتماال نتوانسته بود کاربرد 
مفیدی برای س��اعت اپل بیابد با هک کردن آن، ویندوز 

9۵ را روی این محصول نصب کرد. 
به گزارش فارس، نیک لی هکری است که موفق به این 
کار ش��ده و البته بررسی های وی نشان می دهد سرعت 
اجرای ویندوز 9۵ روی این س��اعت کندتر از حد عادی 
است. این اقدام نش��انگر سیر تحول و قدرتمندتر شدن 
محصوالت فناوری نیز هس��ت. زیرا سیس��تم عاملی که 
زمانی تنها روی رایانه های شخصی قابل اجرا بود، امروزه 
روی یک س��اعت کوچک با پردازن��ده ۵20 مگاهرتزی، 
۵12 مگابای��ت رم و 8 گیگابایت فضای ذخیره س��ازی 
اطالعات اجرا می شود. البته این ویژگی ها همگی فراتر از 
حداقل نیازمندی ها برای اجرای سیستم عامل 21 ساله 
شرکت مایکروسافت است. اپل معموال تولیدات خود را 
به گونه ای طراحی می کند که دس��تکاری سیستم عامل 
و برنامه های آنها کار دشوار و چه بسا غیرممکنی باشد. 
اما هکر این ساعت با دستکاری کیت خاص این ساعت 
موسوم به WatchKit SDK توانست کدهای خود را 
روی ساعت یاد شده اجرا کند و از یک شبیه ساز نیز برای 
اجرای ویندوز 9۵ روی ساعت اپل بهره گرفت. سپس از 
این شبیه ساز برای نصب ویندوز 9۵ روی ساعت یاد شده 
اس��تفاده شد. البته بوت ش��دن ویندوز 9۵ روی ساعت 
اپل تقریبا یک س��اعت به طول انجامید. زیرا اس��تفاده 
از شبیه س��از بهترین روش برای نصب و اجرای سیستم 

عامل هایی همچون ویندوز 9۵ نیست. 

امضای تفاهم نامه همکاری راب جانوف با یک 
دیزاین استودیوی ایرانی

طراح لوگوی اپل در ایران کار خود 
را آغاز کرد

راب جان��وف، طراح لوگ��وی اپ��ل، چهارمین دفتر 
بین المللی خود را بعد از شیکاگو، هنگ کنگ و سیدنی 

در تهران دایر کرد. 
به گزارش دیزاین وند، راب جانوف تجربه همکاری با 
برندهای شناخته شده ای مانند آی بی ام، اینتل، کرافت 
و کلینکس را در کارنامه خود دارد. اما آنچه او را از دیگر 
طراحان گرافیک متمایز می کند پروژه طراحی لوگوی 
اپل اس��ت که به سفارش اس��تیو جابز در سال 19۷۷ 
طراحی کرده بود. س��یب گاز زده ای که داس��تان های 
ساختگی بسیاری راجع به چگونگی خلق آن در جهان 
مطرح است. اما او درباره داستان های موجود به توضیح 
مختصری بس��نده می کند و می گوید: »من یک سیب 
طراحی کردم و برای اینکه ش��بیه گیالس نباشد، یک 

گاز از آن برداشتم.«
راب جان��وف بر این اعتقاد اس��ت که برندهای عالی 
و لوگوهای درخش��ان با یکدیگر رابطه متقابلی دارند، 
چرا که به یک محصول ضعیف نمی توان با یک لوگوی 
بی نظیر کمک ک��رد و در مقابل یک محصول خوب با 
یک لوگوی بسیار فراموش شدنی نمی تواند جلب توجه 
الزم برای موفقیت را داش��ته باش��د. از س��وی دیگر، 
مهم ترین ویژگی بصری یک لوگو، س��ادگی آن است. 
اغلب سفارش دهنده ها فهرست بلندباالیی از چیزهایی 
دارند که باید در لوگو به نمایش دربیاید. اما این روش 
یک دستورالعمل شکست خورده است. لوگو باید ساده 
باشد و خاص در غیر این صورت در یادها نخواهد ماند. 
 تورج صابری وند، طراح ارشد »دیزاین وند« و همکار 
ایران��ی راب جان��وف درباره آغاز این هم��کاری درباره 
طراحی لوگوی برندهای ایرانی گفت: »تمام برندهای 
جه��ان مدام لوگوهای ش��ان را بازطراحی می کنند. در 
ای��ران، لوگوهای بس��یاری وجود دارد ک��ه دهه های 
پیش طراحی ش��ده و تا امروز هیچ تغییری نکرده و از 
استانداردها و سلیقه های امروز عقب مانده اند. از دیگر 
سو در شرایط جدید اقتصادی ایران و حضور برندهای 
جهان��ی، برندهای ایران��ی ناگزیرند هویت بصری خود 
را ب��ه روز کنند ت��ا تصویری پویا و س��رزنده  از خود به 

مخاطبان ارائه دهند.«

نخستین همایش آموزشی طراحی و 
راه اندازی سایت در مشهد برگزار می شود

نخس��تین همایش آموزشی طراحی سایت در شش 
ساعت، روز دوشنبه 2۷ اردیبهشت ماه امسال در مرکز 
همایش های مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم در 

مشهد برگزار می شود. 
به گزارش رواب��ط  عمومی زمان تغییر، این همایش 
به ارائ��ه روش های طراحی، نصب و راه اندازی س��ایت 
به ص��ورت تئوری، عملی و کارب��ردی از انتخاب دامنه 
و هاس��ت تا تحویل پروژه آماده ش��ده به مش��تری و 
تمامی نکاتی مهم در زمان طراحی و راه اندازی سایت 
می پردازد. در این همایش س��عی شده با انتقال دانش 
تخصص��ی و کارب��ردی از طریق س��خنرانی اس��اتید، 
مش��اوران و مدیران متخصص حوزه طراحی و توسعه 
وب تجارت الکترونیک دیجیتال مارکتینگ و نیز ارائه 
تجربیات و نتایج زمینه های کسب دانش و تجربه برای 
صاحبان کس��ب وکار، مدیران و دانش��گاهیان و تمام 

فعاالن حوزه اینترنت فراهم شود. 
مخاطب��ان همایش تمام مدی��ران بخش خصوصی، 
صاحبان کسب و کار، دانشگاهیان، کارشناسان فروش، 
فعاالن حوزه اینترنت و س��ایر عالقه مندان به کس��ب 

درآمد از اینترنت هستند. 
قابل ذکر اس��ت، پکیج کاربردی و آموزش��ی شامل 
فایل آموزش��ی مطالب ارائه شده در همایش به همراه 
دی وی دی جدیدتری��ن و حرفه ای تری��ن قالب ه��ای 
طراحی سایت شرکتی، خبری، فروشگاهی و آموزشی 
و ضروری ترین افزونه های مورد استفاده در سایت های 
جدید با قابلیت به روزرسانی به مدت یک سال به ارزش 
۵00 هزار تومان به صورت رایگان به ش��رکت کنندگان 

در همایش اهدا می شود. 
همچنین ب��ه تمامی ش��رکت کنندگان در همایش 
گواهی آموزشی از سازمان فنی حرفه ای اعطا می شود. 
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر و ثبت نام 
در همایش می توانند به آدرس سایت رسمی همایش 

http://www.wpsites.ir/ مراجعه کنند. 

خبـــر دنیای فناوری
نوشتن داده ها روی بدن جانداران یک گام به واقعیت نزدیک تر شد

DNA ها محلی جدید برای ذخیره اطالعات 
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اخباررسمی شرکت ها

تکنولوژی

MagicMount ؛ نام باتری پیش�رفته ای اس�ت که می تواند گوش�ی های آیفون را ش�ارژ کند. این شارژر مغناطیس�ی دارای باتری ۴ هزار میلی آمپری 
و بدنه باریک و ظریف اس�ت. با یک بار ش�ارژ کامل این منبع باتری می توان گوش�ی های آیفون ۶ را دو بار و آیفون ۶ پالس را یک بار ش�ارژ کامل کرد. 

MagicMount به صورت آهن ربا در پشت گوشی آیفون چسبیده می شود و با کابل micro-USB به گوشی متصل و عمل شارژ را انجام می دهد. 

Power apps برنام��ه ای اس��ت ک��ه 
اجازه می دهد کاربران مایکروسافت بدون 
دانش  برنامه نویسی، برنامه های کسب و کار 

محور بسازند.
شرکت مایکروسافت اعالم کرده قابلیتی 
در اختی��ار کاربران ق��رار می دهد تا بدون 
آنک��ه اطالع��ات پیش��رفته و آکادمی��ک 
خاص��ی در حوزه برنامه نویس��ی داش��ته 
باش��ند، قادر به س��اخت و طراحی برخی 
برنامه های کس��ب و کار مح��ور ویژه خود 
باش��ند. این ابزار جدید مایکروس��افت به 
کاربران اج��ازه می دهد اطالعات و داده ها 
را از محیط ه��ای گوناگون انتخاب کرده و 
س��پس در تلفن همراه خود به شکلی که 

تمایل دارند آماده و استفاده کنند. 
در ش��ده  س��اخته   نرم افزاره��ای 

power apps قابلیت اجرا در سیس��تم 
و  داش��ته  را   IOS و  اندروی��د  عام��ل 
می توانن��د اطالعات موردنیاز خ��ود را از 
 Dropbox OneDrive, منابعی چون
 SharePoint و   Dynamics CRM
Online تهی��ه و اس��تفاده کنن��د. این 
وس��عت عملکرد و آزادی در انتخاب برای 
کاربران نشان می دهد مایکروسافت برای 
توسعه دامنه فعالیت های خود حاضر است 

حتی از برخی رقبایش یاری بگیرد. 
همان ط��ور ک��ه اش��اره ش��د، در حال 
حاض��ر برنامه های س��اخته ش��ده به این 

 طری��ق، تنها می توانن��د از طریق نرم افزار
power apps روی سیس��تم عامل های 
اندروی��د و ios بارگذاری ش��وند، بنابراین 
می ش��ود  باع��ث  محدودیت��ی  چنی��ن 
برنامه های تهیه ش��ده توس��ط این روش، 
ش��کلی خصوصی داش��ته و چن��دان قابل 
تعمی��م نبوده و جنبه اس��تفاده عمومی را 
نداش��ته باش��ند. به عبارت دیگر، صاحبان 
شرکت ها و مشاغل نمی توانند از این برنامه 
کس��ب و کار، برای افراد خ��ارج از محدوده 

کاری چون مشتری ها بهره گیرند. 
از آن جهت که این برنامه با قابلیت های 
پرش��مار خ��ود توانایی رقابت با بس��یاری 
از برنامه ه��ا را دارد، پیش بین��ی می ش��ود 

ب��رای وی��ژه  جایگاه��ی   مایکروس��افت 
power apps قائ��ل خواه��د بود، به ویژه 
از ای��ن جه��ت که ای��ن برنامه ق��درت و 
قابلیت ه��ای کاربردی تلفن ه��ای همراه را 
چندبرابر خواهد کرد. مایکروس��افت اعالم 
کرده ب��رای پیش��رفت هر چ��ه بهتر این 
برنام��ه، بی��ش از تمرکز بر به روزرس��انی، 
ب��ر گس��تره و دامن��ه دسترس��ی های این 
برنام��ه تمرک��ز خواهد کرد، چ��را که بنابر 
نظر مس��ئوالن این برنامه، این دلیلی است 
که باعث پیش��رفت های آت��ی خواهد بود. 
 ب��ه نظر می رس��د مایکروس��افت به کمک 
powe apps در بازار سریع و خشن تکنولوژی، 

بازی پر تحرکی در پیش خواهد داشت. 

برنامه نویسی بدون دانش برنامه نویسی! 

محمد ممتازپور
anoosh.m1986@gmail.com
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سرمایهگذاری

بازارجهانی

گزارش »فرصت امروز« از بازار صنایع مخابراتی

توانمندی باال، حضور کمرنگ عبداهلل همدانی از کسب و کارش می گوید 
از شراکت تا تجارت

از وقت��ی که تلفن به خانه ه��ای ایرانی ها راه پیدا 
ک��رد و ص��دای زن��گ آن وقت و بی وق��ت از داخل 
اتاق ها ش��نیده ش��د، نیاز ب��ه وس��ایل و تجهیزات 
الزم برای گس��ترش ش��بکه مخابرات��ی و بهره مند 
ش��دن ش��هروندان ب��رای اس��تفاده از این وس��یله 
ارتباط��ی احس��اس ش��د. در کنار قدمت و س��ابقه 
طوالنی مخابرات در کش��ور هس��تند فعاالنی که در 
 این حوزه به کار مش��غول هس��تند و س��ابقه خوبی 

هم دارند. 
مهندس عبداهلل همدانی از فعاالن و تولیدکنندگان 
نس��بتا قدیمی و خوشنام این صنعت در ایران است 
که بیش از 20 س��ال اس��ت در ای��ن حرفه فعالیت 
می کن��د و به فروش، نص��ب و راه اندازی و نگهداری 
سیستم های مخابراتی و مراکز تلفن  )سانترال تلفن( 
می پردازد. عمده کار خدمات و تولیدات ش��رکت او 
که پیام گس��تر ماهان نام دارد، تجهیز و نصب مراکز 
تلفن تم��ام دیجیتال به همراه کلیه امکانات و پیاده 
کردن نرم افزاره��ای مختلف با توجه به نیاز کاربران 
اس��ت. ضمن اینکه خدمات پس از فروش، تعمیرات 
و ارتقای س��امانه های مخابراتی از دیگر فعالیت های 
این شرکت اس��ت که توسط نمایندگی های مختلف 
در سراسر کشور اجرا می شود. همدانی مسیر کاری 
حرف��ه ای خود، از ش��روع تا به ح��ال را با »فرصت 

امروز« در میان گذاشته است. 
قبل از شروع کار حرفه ای به فروش و فروشندگی 
عالقه مند ب��ودم. با توجه به ش��ناختی که از خودم 
داش��تم و توانایی و اس��تعداد خوبی که با من همراه 
بود، این مشخصه به کارم آمد. تحصیالت و تخصص 
م��ن در زمینه صنایع بوده و از س��ال 1375 به این 
ش��غل عالقه مند ش��دم. از طریق دو نفر از دوستان 
 ب��ا ای��ن ح��وزه آش��نا و وارد ش��رکت صنای��ع پایا  

)به مدیریت مهندس ریاضی( شدم. 
گفت��م که ب��ه کار ف��روش ابراز عالق��ه می کردم 
و دوس��ت داش��تم در زمین��ه ف��روش محص��والت 
الکترونیک��ی فعالیت کنم. قدم اول، کس��ب تجارب 
کاری و اطالع��ات الزم این ح��وزه از فناوری بود و 
گام بعدی ایجاد ارتباطات ش��غلی مناسب و قوی با 
نمایندگان فروش و خدمات بود که در مسیر کاری ام 
بس��یار مفید و مؤثر بود. از نظر من نوک پیکان یک 
واح��د تولی��دی و کارخانه فروش اس��ت. بعد از آن 
به طور جدی تر به این فکر افتادم که از این مناسبات 
شغلی و ارتباطات حرفه ای به شناخت بیشتر بازار و 
استراتژی های بازاریابی بپردازم و از این موقعیت به 

نحو احسن استفاده کنم. 

شروع کار
برای شروع با شرکت های مختلفی همکاری کردم 
و توانستیم برندهای روز را وارد و از آنها بهره برداری 
کنیم. چندی��ن مرکز تلفن وارد و نصب کردیم و در 
ط��ول مدت همکاری ام با ش��رکت ها، دس��تگاه ها و 
تجهیزات مختلف��ی را نصب و عملیاتی کردیم. پس 
از مدتی در س��ال 1385 به اتفاق یکی از دوس��تان 
که از افراد متخصص این رش��ته اس��ت با س��رمایه 
50 میلیون تومان ش��رکت پیام گستر ماهان را دایر 
کردیم. کم کم زمینه برای فعالیت های بیشتر فراهم 
شد که یکی از این کارها فعالیت در بخش تکنولوژی 
جدید آن س��ال ها مثل کالر آی دی بود. کالر آی دی 
یک فناوری روز بود که در کش��ور عرضه می ش��د و 
به غیر  از چند مورد محدود، مورد اس��تفاده چندانی 
نداش��ت و به شدت تازه بود. ش��رکت ما توانست در 
فعالیت های خود به موفقیت های خوبی دس��ت پیدا 
کند. چون مدل کاری ما اس��تفاده از بهترین کاالها 
و ارائه مناسب ترین خدمات بود. چیزی که در ایران 
به نوعی مغفول مان��ده بحث خدمات پس از فروش 
اس��ت. معتقدم ش��ما کاالیی را تولید می کنید و به 
فروش می رس��انید؛ فرآیند تولید و عرضه همین جا 

تمام می شود.
 خیلی ها کار را پایان یافته تلقی می کنند و به بعد 
از آن کاری ندارند. این اشتباه است، درحالی که برگ 
برنده یک شرکت نگه داش��تن و تداوم این رابطه با 
مش��تریان برای مراجعات بعدی اس��ت. خریدار باید 
تماس بگیرد، س��وال بپرس��د، اگر مش��کلی داشت 
رس��یدگی ش��ود و حتی مش��اوره بگیرد. این موارد 
باعث حس��ن شهرت و تلقی مثبت از مرکز تولیدی- 
خدماتی ش��ده و به ارتقای جای��گاه مجموعه کمک 

می کند. 
از س��ال های 89-1388 ب��ود که آرام  آرام اس��م 
و رس��می بهم زدیم و توانس��تیم در بازار این حوزه 
اعتبار مناسبی به دست بیاوریم. فعالیت های ما ادامه 
داشت و شرکت پروژه های مختلفی را دنبال می کرد. 
در حال حاضر 99درصد خدمات و فعالیت های ما با 

سازمان های دولتی است. 
مثال مرکز تلفن ما را برای فرودگاه بین المللی امام 
خمینی خریدند و اس��تفاده می کنند. این مسئله با 
ارائه خدم��ات متنوع و عالی به مش��تریان محقق و 
همین مس��ئله باعث اعتبار بیشتر ما و در عین حال 

سنگین تر شدن وظایف ما شد. 

نفرات کارآزموده 
در ح��ال حاض��ر در تمام��ی 31 اس��تان کش��ور 
نمایندگی فعال داریم ک��ه تعداد آنها به 63نماینده 
می رس��د و مش��غول خدمات رس��انی به متقاضیان 
هس��تند. تمامی پرس��نل ما ماهر و آم��وزش دیده 
و در کارش��ان خبره هس��تند. ارائه خدمات فنی ما 
24ساعته است و همه مراجعان از ما رضایت دارند. 
تولی��د ش��رکت محدود اس��ت چون ای��ن صنف، 
کوچک و جمع وجور اس��ت و خیلی وس��یع نیست. 
عمده فعالیت ما سانترال تلفن، شبکه های مخابراتی 
و لوازم دوربین های مداربسته و تلفن های بی سیم و 

باسیم است. 
محل ش��رکت در الریجان اس��تان مازندران واقع 
اس��ت که حدود 15 تا 20نفر پرسنل دارد. در دفتر 
مرکزی هم 11نفر مش��غول کار هستند. اگر شرایط 
کاری روبه راه ش��ود قصد داریم واحد دوم تولیدی را 

در استان لرستان راه اندازی کنیم. 

زندگی امروز بش��ر دس��تخوش تغییرات 
وسیعی شده و سبک زندگی و شیوه برقراری 
ارتباط افراد را دگرگون کرده اس��ت. رشد و 
پیش��رفت کشورها و همچنین عقب ماندگی 
آنان به میزان گس��ترده ای وابس��ته به این 
امر اس��ت. اغراق آمیز نیست اگر گفته شود 
ک��ه ارتباطات و فن��اوری اطالعات از جمله 
ش��اخص های مهم توس��عه کش��ور اس��ت. 
برخورداری و بهره مندی کشورها از وسایل 
ارتباطی، تجهیزات مخابراتی و فناوری های 
ح��وزه ارتباطات می تواند بیانگر توس��عه یا 

توسعه نیافتگی آنها محسوب شود. 
وس��ایل و تجهی��زات مخابرات��ی تح��ول 
بنیادین��ی را در جهان ایجاد کرده و موجب 
افزایش سرس��ام آور اشتغال و گردش سریع 
اطالعات و توس��عه روزافزون آن ش��ده و به 
همی��ن خاطر، به توس��عه مخاب��رات منجر 
شده اس��ت. در این ش��ماره به چند وچون 
صنعت تجهیزات مخابرات کشور، ظرفیت و 

استعداد آن پرداخته ایم. 
مهندس حس��ین کریمی، رئیس اتحادیه 
دس��تگاه های مخابرات��ی و ارتباطی و لوازم 
جانب��ی ته��ران درب��اره صنع��ت مخابراتی 
کشور به »فرصت امروز« می گوید: مخابرات 
صنعتی اس��ت که گس��تردگی زیادی دارد، 
چ��ه در تولید و چه در خدمات و تجهیزات. 
این حوزه به چند بخش تقس��یم می ش��ود؛ 
تلفن همراه، تلفن ثابت، س��وییچ های مراکز 
مخابرات��ی. مثال برای یک مرک��ز تلفن که 
ب��رای منطق��ه ای نصب می ش��ود، عالوه بر 
کاره��ای نص��ب و راه ان��دازی، خدم��ات و 
نگهداری و بهره برداری آن هم مطرح است. 
این کارها به عوامل مستقیم و غیرمستقیم 
احتیاج دارد که کار انجام ش��ده را عملیاتی 
کنند. ای��ن بخش با اهمیت بس��یار باالیی 
ک��ه دارد خیلی مورد توجه مس��ئوالن قرار 
نگرفت��ه و بازار کش��ور برای تهی��ه و تامین 
قطع��ات، تجهی��زات و س��ایر ملزوم��ات به 
واردات وابسته است. کریمی اضافه می کند: 

ش��رایط تولید اصاًل مس��اعد نیست و بهتر 
است بگوییم که صرفه اقتصادی ندارد. این 
درست برخالف اواخر دهه 60 است. در آن 
سال ها ش��رکت هایی فعال بودند که بخشی 
از نیاز کشور را تولید می کردند. حتی گاهی 
اوقات صادرات هم داشتند و به کشورهایی 
افغانس��تان، کش��ورهای  پاکس��تان،  مانند 
آمری��کای جنوب��ی و کش��ورهای آفریقایی 
ص��ادر می کردند ول��ی متاس��فانه در حال 
حاضر در شرایط مناسبی قرار نداریم و فقط 
چی��زی نزدیک به 30درصد از نیاز کش��ور 
در داخل تولید می ش��ود که در شاخه های 
مهم و حس��اس فاقد تکنول��وژی الزم برای 
تولید هستیم. مسئله دیگر بحث استفاده از 
فناوری است. کشور ما از لحاظ برخورداری 
از تکنول��وژی و دارا بودن دانش فنی به ویژه 

در حوزه ش��رکت های دان��ش بنیان در این 
ح��وزه بی��ن رتبه 8 ت��ا 11 دنیاس��ت ولی 
در مرحل��ه اجرا و عملیاتی ش��دن و تولید 
انب��وه در رتب��ه 98جهان ق��رار داریم. مثال 
یک ش��رکت ک��ره ای که همکار و ش��ریک 
زیمن��س آلمان ب��ود قصد مونت��اژ کاال در 
ایران را داش��ت. در یکی از قسمت های کار 
نرم افزار مربوط دچار اش��کال ش��د که خود 
کره ای ها نتوانستند آن را برطرف کنند ولی 

متخصصان داخلی ما از پس کار برآمدند. 

چشم بادامی ها همه جا هستند
در حال حاضر، ایران به بزرگ ترین خریدار 
تجهیزات مورد نیاز مخابرات از کشور چین 
تبدیل ش��ده اس��ت. به گفته کارشناسان و 
فع��االن این صنعت ت��ا 70درصد تجهیزات 

کش��ور از مدخل واردات تامین می ش��ود و 
در این میان کش��ور چین بیش��ترین سهم 
از ب��ازار ای��ران را دارد. دوران تحری��م در 
10س��ال گذشته صنایع مختلف کشور را به 
نح��وی درگیر خود کرده و صنعت مخابرات 
کش��ور هم از ای��ن قاعده مس��تثنی نمانده 
اس��ت. اپراتوره��ای ارتباطی کش��ور مانند 
ش��رکت مخابرات، اپراتورهای تلفن همراه، 
ش��رکت های اینترنت��ی هر ک��دام به خاطر 
نب��ود تجهیزات کافی برای توس��عه ش��بکه 
زیرساختی، به نوعی از برنامه توسعه ای خود 
در س��ال های تحریم عق��ب مانده اند و برای 
فرار از این وضعیت دس��ت به دامن چینی ها 
ش��ده اند. خروج رسمی و دائمی شرکت ها و 
فروشندگان اروپایی فعال در زمینه تجهیزات 
مخابراتی )وندوره��ا( مانند زیمنس- نوکیا، 

الکات��ل، سیس��کو، اریکس��ون و... صدمات 
جبران ناپذی��ری ب��ه ای��ن صنع��ت کش��ور 
وارد ک��رده و راه را ب��رای ورود چینی ه��ای 
فرصت طلب باز گذاش��ته اس��ت. کریمی در 
این خصوص می گوید: در بخش تولید خیلی 
عقب هس��تیم و در س��ه چهار سال گذشته 
همان مقدار محدود هم کمتر ش��ده اس��ت. 
فع��ال عمده تولی��د ما دکل ه��ای مخابراتی 
)BTS( و ارائ��ه خدمات و تعمیرات اس��ت. 
البت��ه در بخش خدمات��ی در جایگاه خوبی 
قرار داریم و هم��ه کارهای نصب، راه اندازی 
و بهره برداری توس��ط نیروهای داخلی اجرا 
می شود. اما همان طور که گفتم کار تولیدی 
صرفه اقتصادی ن��دارد و به خاطر دور بودن 
از فناوری ه��ای روز و عدم حمایت های الزم 
از سوی دستگاه های مربوط، به واردات روی 
آورده ای��م. در حالی که ای��ن صنعت قابلیت 
باالیی ب��رای کار و فعالیت دارد که اگر نگاه 
درست و مدیریت صحیحی اعمال شود هم 
نیازهای کشور تامین می شود و هم صادرات 
خواهیم داشت و اش��تغال زایی خوبی را هم 
به دنب��ال خواهد داش��ت. وی همچنین به 
فع��االن داخلی در این حوزه می گوید: تعداد 
ش��رکت های فعال کشور 8 تا 10واحد است 

که در حجم محدودی فعالیت می کنند. 

مشکالت موجود
کریم��ی درباره گرفتاری ه��ای این بخش 
می افزای��د: وجود رانت و رابطه های ناس��الم 
ضربات زیادی به این حوزه زده است. تامین 
 MDFقطعات مورد نیاز مانند ش��بکه های
 ITMC س��وییچ های مراکز تلفن و صنایع
که در زیرمجموعه وزارتخانه تهیه می ش��د، 
االن به ص��ورت رابطه ای و بدون حس��اب و 
کتاب صورت می گیرد. م��ورد دیگر مربوط 
به مس��ائل کالن مدیریتی اس��ت. از وقتی 
که ادارات مخابرات استان ها به شرکت های 
زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مخابرات 
تبدیل ش��دند آماری از حجم تولید، مقدار 
وس��ایل و ادوات موردنیاز منتشر نمی شود 
و به همین دلیل نمی توان برآورد درس��ت و 

دقیقی از شرایط کلی بازار ارائه کرد. 

باشگاهسرمایهگذاران

علی علمی

و  تجهی��زات  به کارگی��ری  و  تامی��ن 
ادوات مخابرات��ی الزم��ه توس��عه و تکمی��ل 
اس��ت.  کش��ور  ارتباط��ی  زیرس��اخت های 
گسترش روزافزون و نیاز فراوان این حوزه به 
بهره برداری از تولیدات روز و اس��تفاده مداوم 
از فن��اوری به روز و جدی��د، این صنعت را به 
یک بخش کامال تخصصی تبدیل کرده است. 
اما تولید و تجهیز صنایع مخابراتی در کشور 
چند سالی است که به مشکل خورده و کار را 
برای فعاالن آن دشوار کرده است. بسته شدن 
کارخانه های فعال در این حوزه، ورشکستگی 
فع��االن و خروج برخی از آنها از بازار، واردات 
بیش از 70درصد تجهیزات مخابراتی کش��ور 
از ش��رکت های خارجی و مخصوصا چینی ها، 
از  داخل��ی  تولیدکنن��دگان  مان��دن  عق��ب 
تکنولوژی ه��ای روز، خروج نیروهای نخبه از 
کش��ور و... طی یک دهه گذش��ته مشکالتی 
اس��ت که مخابرات کش��ور را با بحران جدی 
مواجه کرده اس��ت. به باور کارشناس��ان این 
ح��وزه با این اوضاع و عقب ماندن از تغییرات 
تکنولوژی های روز صنعت مخابرات نمی توان 
انتظ��ار زی��ادی از آن داش��ت. مهندس علی 
رحیم زاده راد، مدیرعامل ش��رکت کارا تلفن 
از اوضاع ناخوش��ایند تولید و سرمایه گذاری 

می گوید. 

مدیران دولتی جنس خارجی می خرند
مهندس رحیم زاده از قدیمی های این صنف 
است که از سال 1367 در این حرفه مشغول 
اس��ت. برند کارا تلفن یک برند ایرانی اس��ت 
که س��ابقه درخشانی در این عرصه دارد. ولی 
گویا ش��رایط کار سخت شده و کار تولید هم 
محدود. وی می گوید: در حال حاضر ش��رایط 
اصال مهیا نیس��ت. راحت بگویم از تکنولوژی 

روز عق��ب افتاده ایم و خیل��ی به بازی گرفته 
نمی ش��ویم. االن همه از چین خرید می کنند 
و دیگ��ر نیازی به حضور داخلی ها احس��اس 
نمی ش��ود. زمان��ی کار ب��رای عرض��ه بود و 
متناس��ب با فناوری روز پیش می رفت. بدون 
تعارف بگویم تولیدات ما کیفیت پایینی دارد 
و مناس��ب اس��تفاده نیس��ت. ورود و انتقال 
تکنول��وژی در این صنعت صورت نگرفته و با 
ساخته های جهانی حتی همین چینی ها قابل 
مقایس��ه نیستیم. رحیم زاده راد از مشتریان و 
متقاضی��ان عم��ده ای��ن کار می گوید: عمده 
درخواس��ت ها و س��فارش های م��ا از بخش 
دولتی است که دیگر سراغ ما نمی آیند. مدیر 
دولتی جن��س روز و باکیفی��ت را می خرد و 
به ما احتیاج��ی ندارد. س��ازمان های دولتی 

س��ریع خرید می کنند و پول آن را هم جلوتر 
پرداخ��ت می کنند چون طرف ش��ان خارجی 
اس��ت. ولی اگر من بخواهم حس��اب و کتاب 
کن��م، چند م��اه معطل می ش��وم. االن همه 
همکاران ما با همین وضعیت مواجه هستند. 
ب��ه طور کل��ی توقع از ای��ن کار و حرفه زیاد 
ب��وده ولی بایس��ته های آن مناس��ب نبوده و 

نباید توقع زیادی از این بخش داشت. 

هر روز کمتر از دیروز
رحیم زاده می گوید: از کار تولیدی پشیمان 
شدم و به ش��دت ناراضی هستم. اصال توصیه 
نمی کنم کس��ی به این حرفه وارد شود. خود 
من ت��ا 90درصد فعالی��ت کارخانه را تعطیل 
ک��رده ام. کارخانه ای که 350 نفر پرس��نل از 

مهندس آی تی، نرم افزار، دکترای الکترونیک، 
کارگر ماهر و. . . داش��ت و در دو شیفت کاری 
فعال بود، به 70نفر و یک شیفت کاری نصفه و 
نیمه رسیده است. البته اگر کسی قصد فعالیت 
دارد و می خواهد حضور فعالی در بازار داشته 
باش��د، قبل از ه��ر چیزی بای��د بداند که چه 

چیزی می خواهد و می تواند تولید کند. 
بعد از آن وارد ک��ردن فناوری روز و نحوه 
استفاده از آن است. بحث دوم سرمایه گذاری 
اس��ت که ب��ا س��رمایه ک��م، کاری از پیش 
نمی رود. ارتباط منظ��م و دائم با خارج برای 
در جریان قرار گرفتن نس��بت به مناس��بات 
بین المللی و آش��نایی با تازه های این صنعت 
از ن��ان ش��ب واجب ت��ر اس��ت. کارخانه های 
تولی��دی چین، کره و مالزی بخش تحقیقات 

و پژوهش دارند که در ژاپن یا آمریکا مستقر 
هس��تند. البته اگر تولید در تیراژ باال باش��د 
تا اندازه ای صرف��ه اقتصادی دارد ولی غیر  از 
آن وقت تلف کردن اس��ت. برای تولید انبوه 
فضای مناس��ب حداقل 1000متر مورد نیاز 
اس��ت. ضمن اینک��ه راه اندازی خ��ط تولید 
مکانیزه راحت نیست که آن هم باید از خارج 
وارد شود. این مس��ائل هزینه های میلیاردی 
روی دس��ت تولیدکنن��ده می گ��ذارد. این را 
ه��م اضافه کنم که تولید به معنای واقعی در 
کشور صورت نمی گیرد و بیشتر مونتاژکاری 
اس��ت تا تولید. این حوزه جا ب��رای کار زیاد 
دارد ولی نباید احساساتی رفتار کرده و فقط 
ش��عار بدهیم. برای تولید خ��وب و باکیفیت 
بای��د ش��رایط و ملزوم��ات آن را مهیا کنیم، 
سیس��تم مدیریتی را اصالح کنیم تا بتوانیم 
ورود کرده و حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
گفتن از تحریم ها هم که خیلی تکراری شده. 
تحریم های بین المللی خیلی به ما آسیب زد. 
قرار بود تحریم ها به فرصت تبدیل شود ولی 
چنین چی��زی اتفاق نیفتاد. دولتمردان نباید 
انتظار داشته باش��ند که در یک مدت کوتاه 
تولیدکنن��دگان تجهیزات مخابراتی تحریم ها 
را ب��ه فرصت تبدیل کنند. اما در حال حاضر 
هم ک��ه برخی تحریم ه��ای این ح��وزه لغو 
ش��ده، تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی باز 
هم همین نظ��ر را دارند و اعالم می کنند که 
اوضاع برای ش��ان نه تنه��ا فرقی نمی کند که 
بدتر از گذش��ته هم می ش��ود. مق��دار تولید 
هم براس��اس نیاز بازار س��نجیده می ش��ود. 
در ح��ال حاض��ر برآورد درس��ت و دقیقی از 
میزان احتیاجات کش��ور در دس��ت نیست، 
چون بالفاصله در صورت درخواست از خارج 

خریداری می شود. 

گزارشی از بیم  و امیدهای سرمایه گذاری در صنایع و تجهیزات مخابراتی

تولید نداریم 

مخابرات و ارتباطات در جهان امروز رکنی 
غیرقابل انکار در زندگی مردم به شمار می رود 
و نق��ش بی بدیلی در این میان به عهده دارد. 
همین نیاز اساسی به این تکنولوژی و اهمیت 
وج��ود چنین تجهیزاتی برای جوامع مختلف 
موجب ش��ده تا بازاری جهانی ب��ا بازیگرانی 
ب��زرگ به وجود بیاید و گردش مالی عظیمی 
را هم رقم بزند. برای بررس��ی ب��ازار جهانی 
تجهی��زات مخابرات و خدم��ات ارتباطی این 
حوزه، ابتدا سری زده ایم به سایت استاتیستا. 
بنابر آمار ارائه شده در این سایت، مقدار کل 
درآمد جهان��ی از طریق خدم��ات مخابراتی 

بی��ن س��ال های 2005 ت��ا 2014، بیش از 
800میلی��ارد ی��ورو ب��وده اس��ت. همچنین 
براس��اس پیش بینی های موجود، درآمدهای 
حاصل از مخابرات و خدمات و تجهیزات این 
حوزه تا س��ال 2018 به بیش از 957میلیارد 
یورو می رس��د. در این میان سریع ترین رشد 
مربوط به بازارهای مناطق مختلف قاره آسیا 
و اقیانوس آرام اس��ت که به صورت تخمینی 

ارزشی معادل 373میلیارد یورو دارد. 

چشم انداز صنعت مخابرات
 هر روز بر دس��تگاه هایی که برای اتصال به 

تلفن همراه تعبیه می ش��وند، افزوده می شود 
و ای��ن یعنی ایج��اد فرصت هایی برای رش��د 
بنابراین  کس��ب وکار ش��رکت های مخابراتی. 
بخ��ش مخابرات همچن��ان در کانون رش��د، 
ن��وآوری و حتی ایج��اد اختالل در هر صنعت 
ق��رار دارد. اخت��الل از این جه��ت که در هم 
پیچی��ده ش��دن رواب��ط تلفن��ی و مخابراتی 
صنایع و وابس��تگی هر صنعتی به این بخش 
موجب ش��ده که کوچک ترین لغزش از سوی 
ش��رکت های ارائه کننده خدم��ات مخابراتی، 
اختالل��ی بزرگ در کس��ب وکارها ایجاد کند. 
همچنین دستگاه های تلفن همراه هوشمند و 

اتص��ال به پهنای باند هر روز بیش��تر از دیروز 
در ت��ار و پود جامعه رخنه کرده و ش��بکه ای 
در ه��م تنی��ده از روابط را ایج��اد می کند که 
اهمیت مخابرات و خدمات این حوزه را نشان 
می ده��د. براس��اس نتایج حاص��ل از آخرین 
بررس��ی جهانی موبایل، اس��تفاده کنندگان از 
موبایل های هوشمند در ایاالت متحده آمریکا 
روزانه بیش از 8میلیارد بار دستگاه های خود را 
چک می کنند یعنی حدودا به اندازه جمعیت 
کل مردم جهان و این معامله اقتصادی بزرگی 
را برای ش��رکت های مخابراتی رقم می زند که 
شامل کل صنعت مخابرات از جمله بی سیم و 

سیمی، پهنای باند حامل، شبکه شرکت های 
تجهی��زات، زیرس��اخت ها و تولیدکنن��دگان 
دس��تگاه ها می ش��ود که به نوعی همه اجزای 
مهم این اکوسیس��تم را تشکیل می دهند. به 
این حجم اس��تفاده از ش��بکه مخابراتی باید 
خانه های هوش��مند و اتومبیل های هوشمند 
را ه��م اضاف��ه کنید که روز به روز در س��طح 
جهان در حال افزایش اند که همه اینها نیز به 
نصب  دس��تگاه هایی برای اتصال به شبکه های 
هوش��مند نیازمند هس��تند. فضای هوشمند 
س��ازمانی در هر منطقه و کشوری را نیز باید 

به این شبکه بزرگ وصل کنیم. 

درآمد جهانی از خدمات مخابراتی تا سال 2018



کش�ور ما در تفکر پیوستن به س�ازمان تجارت 
جهانی اس�ت و عضویت در این س�ازمان شرایطی 
دارد ک�ه به گفته کارشناس�ان یک�ی از آنها کوتاه 
کردن دیوار تعرفه ای اس�ت ک�ه در برخی موارد و 
در خصوص برخی از کاالها بس�یار بلند اس�ت. در 
بیش�تر کشورها به گونه ای عمل می کنند که تعرفه 

تبدی�ل به رانت برای ی�ک صنعت و تهدیدی برای 
صنعت دیگر نشود. 

درواق�ع نتیج�ه اینکه حذف یا کاه�ش تعرفه ها 
اقدام�ی عقالن�ی و اصولی اس�ت. کارشناس�ان و 
فع�االن اقتصادی نیز معتقدند ک�ه حذف تعرفه ها 
در ی�ک اقتص�اد ب�ا برنام�ه مش�خص و مبتنی بر 
اس�تراتژی، کار درس�تی اس�ت و این اق�دام باید 
مبتن�ی بر یک برنامه علمی و اصولی انجام ش�ود. 

در عی�ن حال کارشناس�ان بر این باورن�د که باید 
در مورد اعمال تعرفه ها یک اس�تراتژی مش�خص 
وجود داشته باشد و اگر تالش داریم که به سازمان 
تج�ارت جهان�ی ملحق ش�ویم، در م�ورد مباحث 
تعرفه ای باید مطابق با نقشه راه این سازمان عمل 
کنی�م.  »فرصت ام�روز« در این گ�زارش موضوع 
حذف تعرفه ها و تأثیرات آن بر اقتصاد کش�ورمان 

را مورد بررسی قرار داده است. 

دوشنبه
1315 اردیبهشت 1395 کافه مدیران

تعرفه نباید درآمد دولت تلقی شود

یک س��وال این اس��ت که چرا در کش��ور ما دیوار 
تعرفه ها نس��بت به سایر کشورها بلندتر است؟ سوال 
دیگر این است که با وجود ارزان بودن سوخت و وجود 
نی��روی تحصیلکرده جوان، چرا در کش��ور ما قیمت 
تمام شده کاال نس��بت به سایر کشورها باالتر است؟ 
همچنین یک س��وال دیگر این است؛ در شرایطی که 
در کش��ور ما دیوار تعرفه ها بلندتر از س��ایر کشورها 
است آیا می توانیم یک کشور صادراتی باشیم؟ مسلما 
اینچنین نیس��ت و کشوری که دیوار تعرفه ای بلندی 
دارد، طبعا کاالیی برای صادرات ندارد، مگر برخی از 

کاالهای خاص مانند زعفران و پسته. 
ام��ا به طور کلی یک��ی از عوامل عمده قیمت باالی 
تمام ش��ده کااله��ا که به عن��وان تی��غ دو لبه عمل 
می کند، تعرفه ها و نحوه وصول تعرفه ها از یک س��و و 
نحوه هزینه کردن تعرفه ها از سوی دیگر است. زمانی 
که دولت از کاالهای واس��طه ای و م��واد اولیه تعرفه 
دریافت می کند، تعرفه موجب افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی نسبت به دنیا می شود و همین افزایش قیمت 
باع��ث می ش��ود کاالیی ک��ه در داخل کش��ور تولید 
می شود، به همان نسبت گران تر عرضه شود. درنتیجه 
تعرفه از جیب مصرف کننده به نفع دولت و نه به نفع 
تولیدکننده خارج می شود، زیرا مصرف کننده  کاالی 
گران وارداتی و تولی��دی را مصرف می کند و از آنجا 
ک��ه خود مصرف کننده از عوامل تولید کاال و خدمات 
در کشور است، به این ترتیب قیمت تمام شده کاال و 
خدمات افزایش پیدا می کند. در نتیجه تعرفه واردات 
در قیم��ت تمام ش��ده کاالی داخلی اث��ر می گذارد 
ک��ه تولیدکننده بای��د آن را تولید کن��د. یعنی این 
موضوع به نفع تولیدکننده نمی ش��ود و بخش تولید 
را تقویت نمی کند و این بخش را با مشکالت بیشتری 
مواجه می کن��د، در عین حال مصرف کنندگان نیز با 

مشکالتی مواجه می شوند. 
در واقع تعرفه زمانی اثربخش است که آن را از کاالی 
وارداتی دریافت کنیم و به صنایعی بدهیم که این کاال 
را در داخل تولید می کنند تا این  صنایع بتوانند با یک 
فرصت زمانی چند ساله خود را به سطح دنیا برسانند و 
شرایطی به وجود بیاید که تعرفه ای وجود نداشته باشد 

و در عین حال بتوانیم صادرکننده باشیم. 
تا زمانی که تعرفه به نفع خزانه دریافت می ش��ود، 
معن��ا و مفهوم آن این اس��ت که ب��ه قیمت کاالهای 
تولید داخل و قیمت کاالهای وارداتی افزوده می شود 
و این موضوع به ض��رر مصرف کننده و حتی به زیان 
تولیدکنن��ده خواهد بود. این در حالی اس��ت که اگر 
در ح��ال حاضر تعرفه دریافت نش��ود، اکثر قریب به 
اتفاق تولیدات کشور زمین می خورند و در عین حال 
این گونه دریافت تعرفه هم هیچ سودی برای تولید و 

اقتصاد کشور ندارد. 

اقدامی که در مورد وضع تعرفه س��نگین بر واردات 
خودرو و افزایش آن در س��ال های اخیر انجام ش��ده 
اس��ت، نشان می دهد که تعرفه ها کمکی به تولید در 
کش��ور و به مصرف کنندگان نک��رده و فقط به خزانه 
دولت کمک ک��رده و به نوعی ب��ه درآمدهای دولت 
افزوده اس��ت. در واقع به این ش��کل که دولت تعرفه 
دریافت می کند و نحوه واری��ز این تعرفه ها به خزانه 
و هزینه کرد آن توس��ط دولت، به نوعی مالیاتی است 
که از محل واردات دریافت می کند و در مقابل قیمت 
تمام ش��ده کااله��ای تولید داخل نی��ز افزایش پیدا 

می کند. 
اما اعتقادی که برخی کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
دارند این اس��ت ک��ه باید در مورد اعم��ال تعرفه یک 
تقسیم بندی داش��ته باش��یم و برای کاالهایی که در 
داخل کشور تولید می ش��ود و میزان تولید آنها اندک 
اس��ت، تعرفه پایینی را در نظر بگیریم و برای واردات 
کاالها و محصوالتی که مش��ابه آن در داخل کشور به 
وفور تولید می شود، تعرفه باالیی در نظر گرفته شود تا 
تولیدکنندگان داخلی متحمل ضرر و زیان نشوند. این 
استدالل کامال صحیح است و واقعیت این است که در 
مورد کاالهایی که در داخل کش��ور تولید نمی شود یا 
مزیت تولید ندارد، اصال نباید تعرفه وجود داشته باشد. 
اما از کاالهایی که در داخل کش��ور تولید می شود ولی 
قیمت تمام شده باالیی دارد و کیفیت آنها قابل مقایسه 
با کاالهای مش��ابه تولیدی سایر کشورها نیست، باید 
تعرفه گرفته شود ولی این تعرفه نباید در خزانه واریز 
شود، بلکه باید این تعرفه به صنعت مشابه کمک کند 
تا آن صنعت خود را به جایی برساند که دیگر نیازی به 

تعرفه گرفتن وجود نداشته باشد. 
موضوع دیگر این اس��ت که دولت نباید هیچ گونه 
تعرف��ه ای از واردات مواد اولیه دریافت کند، زیرا مواد 
اولیه برای بخش تولید، صنعت، کشاورزی و دامداری 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، بنابراین نباید مشمول 

هیچ گونه تعرفه ای باشد. 
در مجموع نباید تعرفه به عنوان درآمد دولت تلقی 
ش��ود و اشکالی که در حال حاضر به وجود آمده این 
است که تفاهم مسالمت آمیز بین بنگاه های تولیدی 
و دولت به ضرر مصرف کننده و اقتصاد کش��ور است. 
دولت عالقه مند اس��ت که تعرفه دریافت و به حساب 
خزان��ه واری��ز کن��د و بنگاه های تولی��دی هم تصور 
می کنن��د که این موضوع به نفع آنها اس��ت در حالی 
ک��ه در درازمدت این گونه تعرفه گرفتن به نفع دولت 
و به زیان بنگاه های تولیدی خواهد بود؛ همچنان که 

تاکنون به همین شکل بوده است.  

 کمرنگ شدن تعرفه ها
پررنگ شدن روابط آزاد 

تعرفه های گمرکی مانند بس��یاری از قوانین دیگر، 
موافق��ان و مخالفان��ی دارد. در س��اده ترین تعری��ف، 
می توان تعرفه های گمرکی را نوعی مالیات دانس��ت 
که مانند ه��ر نوع مالیات دیگر فوای��د و مضراتی در 
پی دارد. رابرت فینچر، کارشناس برجسته اقتصادی 
و مولف کتاب »آینده و مس��یر کسب و کار بین الملل« 
در بخش��ی از ای��ن کتاب به بررس��ی دو علت از بین 
مهم تری��ن دالیلی ک��ه دولت ها از تعرفه ها اس��تفاده 

می کنند، پرداخته است: 
*ب��رای حمای��ت از صنایع نوپای داخل��ی در برابر 

رقبای خارجی قدرتمند 
*برای حمایت از صنایع قدمت دار و نیازمند اصالح 

در برابر هجوم اقالم نوین خارجی 
از سوی دیگر بانک جهانی در سال 2015 تخمین 
زد ک��ه با حذف تمامی تعرفه ها در اقصی نقاط جهان 
رقمی بالغ ب��ر 830 میلیارد دالر ب��ه اقتصاد جهانی 

تقدیم می شود. 

کانادا 
جیس��ون والت��ر، م��درس دوره ه��ای بین الملل��ی 
اقتص��ادی زوریخ و کارش��ناس اقتص��ادی، مقاله ای 
پژوهشی در خصوص وضعیت تعرفه های گمرکی در 
کانادا منتش��ر کرده است. به عقیده وی، تا زمانی که 
تعرفه ها ب��ا هدف حفاظت از اقتص��اد داخلی و برای 
کم��ک به این بخش تعیین می ش��ود مس��یری قابل 
تقدیر دارد اما زمانی که این تعرفه ها، مسیر تجارت را 
مخت��ل و رقابت کاالهای داخلی و خارجی را عمال از 
میان بردارد، مسیری صد در صد اشتباه را می پیماید. 
دول��ت کان��ادا ت��ا همی��ن اواخ��ر بارها از س��وی 
کارشناسان متهم به عدم درایت در بخش تعرفه های 
صنعت کشتی سازی و تجارت دریایی بود، تعرفه های 
25 درصدی که به اعتقاد مخالفان روندی نامطلوب و 
ناخوشایند را به تجارت دریایی کانادا تحمیل می کرد، 
جی��م فالهرتی، وزیر دارایی این کش��ور در اظهارات 
اخیر خود خبر از ح��ذف این میزان تعرفه داد. بنا بر 
محاس��بات آماری، دولت به سبب حذف این تعرفه ها 
ب��ه طور س��االنه از حدود 25 میلیون دالر در س��ال 
چشم پوش��ی خواهد کرد. در مقابل، حذف تعرفه ها، 
کارآمدی تج��ارت دریایی و تاثیر آن بر اقتصاد کانادا 
را متحول کرده و بهبودی قابل توجه ایجاد می کند. 

چین و آمریکا 
بنا بر گزارش وال اس��تریت ژورنال، چین و آمریکا 
در نوامب��ر 2014 قرارداد تجاری یک تریلیون دالری 
در بخش تجارت و فناوری منعقد کردند که بر مبنای 
نبود تعرفه اس��توار بود. چنی��ن پیمانی پس از روابط 
نس��بتا تیره و تار دو کش��ور در س��ال های گذش��ته، 
به عن��وان باز ش��دن باب جدیدی از تج��ارت ارزیابی 
می ش��ود. موض��وع وقتی مهم تر به نظر می رس��د که 
بدانی��م این ق��رارداد درواقع ش��امل 200 نوع تعرفه 
اعم از دس��تگاه های پزش��کی، کنس��ول های بازی و 
دستگاه های نیمه هادی می شود. تحلیلگران معتقدند 
چنین قراردادی می تواند روابط ایاالت متحده با چین 
را به ش��دت متحول کند، ق��راردادی که تخمین زده 
می ش��ود هزاران ش��غل جدید در آمریکا ایجاد کند. 
به نظر می رس��د در این قرارداد تجاری بزرگ حذف 

تعرفه ها نقشی کلیدی و مثبت ایفا کرده است. 

همکاری 12کشور در حذف تعرفه 
مجل��ه بیزینس فوک��وس در مقاله ای ب��ه قرارداد 
)TTP( معاه��ده تجارت آزاد در منطقه پاس��یفیک 
اش��اره کرده و می نویسد. هشت سال مذاکره طوالنی 
بین 12کش��ور از گوشه و کنار جهان سرانجام نتیجه 
داد و کش��ورهای ای��االت متح��ده، برونئ��ی، کانادا، 
استرالیا، شیلی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، 
ویتنام و مکزیک طی قراردادی تصمیم به حذف موانع 
تج��اری و گمرک��ی گرفتند. هدف اولی��ه از عقد این 
قرارداد، پویا تر کردن روند رش��د کش��ورهای در حال 
توسعه محدوده آسیا و اقیانوسیه است. کانادا یکی از 
نادر کشورهایی است که با 51 کشور قرارداد تجارت 
آزاد بسته است. بر این اساس، با تمامی قوا برای رشد 
و توس��عه اقتصادی هر چه س��ریع تر در سایه تجارت 
آزاد تالش می کند. یکی از عللی که این توافق بارها به 
تعویق افتاد مناقشات بین کشورهای طرف قرارداد و 
بعضا نارضایتی های آنان از برخی قراردادهای پیشین 
گزارش شده است. برای مثال همکاری های قدمت دار 
کانادا و ایاالت متحده طی س��ال های گذشته در کنار 
سودآوری بارها و بارها منجر به شکایت های رسمی و 
غیررسمی بوده و آمریکا مدعی می شد کانادا در حال 
دریافت مزایای ناعادالنه از این تجارت سودآور است. 
با ای��ن حال توافق کش��ورهای دوازده گانه امید برای 

پویایی هر چه بیشتر را پررنگ تر می کند. 

 اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا )آ سه آن(
یکی از مشهورترین قراردادهای تجارت آزاد در دنیا 
»آ سه آن« است. قراری که در سال تاسیس بین پنج 
کشور اصلی شامل مالزی، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین 
و تایلند امضا ش��ده و در س��ال های بع��دی اعضایی 
جدید گرفته اس��ت. اما هدف از این قرارداد، تشویق 
ب��ازار رقابت��ی، کاه��ش قیمت محص��والت مختلف، 
دسترسی بهتر به بازار منطقه ای و بین المللی، افزایش 
سودهای تجاری و بازرگانی، واردات ارزان تر مواد خام 
و در نتیجه افزایش تولیدات داخلی بوده است. با این 
حال برخی کشورهای عضو مانند تایلند، نگرانی هایی 
در خصوص کاالهای ویژه صادرات خود پیدا کرده اند. 
برنج و روغن نخ��ل از مهم ترین محصوالت صادراتی 
تایلند اس��ت ک��ه در قب��ال آن برخی منس��وجات، 
محص��والت غذایی، الکترونی��ک و. . . را وارد می کند. 
وارداتی که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی تایلند، 
چندان عادالنه نیس��ت. اگرچه آبهیت وجاجیوا، وزیر 
اقتصاد و دارایی تایلند جوانب مثبت و منفی عضویت 

در آ سه آن را معتدل و مثبت ارزیابی کرده است. 

آزموده دیدگاه

محمد ص��ادق حمیدیان، عضو 
هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ش��یراز و مدیرعام��ل بازرگان��ی 
حمیدی��ان معتق��د اس��ت ک��ه 
به طورکلی حذف تعرفه ها در یک 
اقتصاد با برنامه مشخص و مبتنی 
بر اس��تراتژی، کار درستی است و 
این اقدام باید مبتنی بر یک برنامه 

علمی و اصولی انجام شود. 
تعرفه ه�ای ترجیحی  ح�ذف 
موضوعی اس�ت که هم�واره و 
در س�ال های اخیر در اقتصاد 
ما مطرح بوده است. به نظر شما 
حذف تعرفه ه�ا چه مزایایی را 
برای اقتصاد کشورمان به دنبال 

دارد؟ 
به طورکلی ح��ذف تعرفه ها در 
یک اقتصاد با برنامه مش��خص و 
مبتنی بر استراتژی، کار درستی 
اس��ت. پیوس��تن ب��ه س��ازمان 

تجارت جهانی در جهت توس��عه 
اقتص��ادی اتف��اق می افتد منتها 
به دلیل اینکه اقتصاد کشورمان 
متاثر از دو فاکتور اساسی است، 
این توس��عه اقتص��ادی عمال رخ 
نمی ده��د. یک فاکت��ور، بیماری 
مزم��ن قیم��ت تم��ام ش��ده در 
کشور و دیگری اعمال روش های 
سیاسی در اقتصاد به ویژه تعیین 
نرخ ارز با رویکرد سیاس��ی است 
که این دو موضوع موجب ش��ده 
است ما اقتصاد ضعیف و سستی 
را در عرصه رقاب��ت از خود بروز 
دهیم. مث��ال بارز ای��ن موضوع 
واردات خ��ودرو  ب��االی  تعرف��ه 
اس��ت. اگر تعرفه واردات خودرو 
حذف ش��ود و اج��ازه دهیم که 
خودروهای خارجی وارد کش��ور 
ش��ود، بدون تردید خودروسازان 

داخلی ورشکست می شوند. 

در چ�ه صورتی با وجود حذف 
تعرفه ه�ا می توانی�م اقتص�اد 

موفقی داشته باشیم؟ 
ب��رای اینک��ه اقتص��اد موفقی 
داش��ته باش��یم، باید در دو جهت 
اساس��ی حرکت کنیم. اول اینکه 
در جهت اصالح قیمت تمام شده 
حرک��ت کنیم و ب��ا بهره گیری از 
روش ه��ای علمی مانند اس��تفاده 
و  جدی��د  تکنولوژی ه��ای  از 
استفاده  و  نوین  س��خت افزارهای 
از روش ه��ای جدید تولید بتوانیم 

قیمت تمام شده کاالهای تولیدی 
را کاه��ش دهی��م و ش��رایطی را 
فراهم کنیم که در شرایط رقابتی و 
در صورت حذف تعرفه ها، تولیدات 
داخل��ی باز هم توجی��ه اقتصادی 
داش��ته باش��د. دوم اینک��ه اجازه 
دهی��م در تمامی ابع��اد و به ویژه 
در م��ورد موضوع ارز، مکانیس��م 
عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت 
باش��د. در حقیقت ب��رای جبران 
تعیین دس��توری قیم��ت ارز باید 
تعرف��ه را ب��رای برخ��ی از کاالها 
اعمال کنیم ی��ا در مورد صادرات 
در مواردی مجبور می شویم یارانه 
اختصاص دهیم یا در مورد برخی 
از کاالها ع��وارض وضع می کنیم. 
اگر ما سیاس��ت ب��ازار را حاکم بر 
تم��ام قیمت ها کنی��م و دولت بر 
مدیریت ب��ازار نظ��ارت کند و نه 
بر خود ب��ازار، در یک دوران گذار 

پنج س��اله می توانیم خود را آماده 
ش��رایطی کنیم که وارد س��ازمان 
توسعه تجارت شویم و تعرفه ها را 

از بین ببریم. 
با توج�ه ب�ه آنچه که اش�اره 
کردید، حذف تعرفه ها باید در 

چه شرایطی اتفاق بیفتد؟ 
ب��رای اینکه تعرفه ه��ا از بین 
ب��رود مس��تلزم این اس��ت که 
مبتن��ی بر یک برنام��ه علمی و 
اصولی ای��ن کار را انجام دهیم. 
اگر این موضوع به یک باره اتفاق 
بیفتد قطعا شاهد هرج  و مرج در 
ب��ازار خواهیم بود و این موضوع 
به ضرر تولید داخلی است. آنچه 
ک��ه بای��د در سیاس��ت ورود به 
اولویت اصلی  بازارهای جهان��ی 
کش��ور قرار بگیرد این است که 
توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید 

داخلی صورت بگیرد. 

عل��ی اصغر جمع��ه ای، 
رئیس اتاق بازرگانی سمنان 
معتقد اس��ت ک��ه باید در 
مورد اعم��ال تعرفه ها یک 
وجود  مشخص  استراتژی 
داشته باش��د و اگر تالش 
داریم که به سازمان تجارت 
جهانی ملحق ش��ویم، در 

مورد مباحث تعرفه ای باید مطابق با نقشه راه 
این سازمان عمل کنیم. 

برخ�ی معتقدند ک�ه برای پیوس�تن به 
س�ازمان تجارت جهانی، باید دیوار بلند 
تعرف�ه ای را که به دور خود کش�یده ایم، 
کوت�اه کنیم. به نظر ش�ما در ش�رایطی 
که کش�ورمان خواهان عضوی�ت در این 
سازمان است، باید چه تدابیری را در مورد 

اعمال تعرفه اتخاذ کنیم؟ 
اعمال تعرفه یک��ی از ابزارها ب��رای توازن 
بخش��یدن به مسائل مرتبط با تولید است اما 
به دلیل اینکه اهرم تعرفه وجود دارد ما نباید 
این مسئله را مستمس��ک قرار دهیم و برای 
آنچه وارد کشور می ش��ود تعرفه باالیی را در 
نظر بگیریم. از س��وی دیگ��ر باید در مواردی 
که کمبود یک محصول را داریم تعرفه آن را 
صفر در نظربگیریم. در مجموع باید در مورد 
اعمال تعرفه ها یک استراتژی مشخص وجود 
داشته باشد و اگر تالش داریم که به سازمان 
تجارت جهانی ملحق شویم، در مورد مباحث 
تعرفه ای باید مطابق با نقشه راه این سازمان 

عمل کنیم. 
پس به گمان ش�ما در ص�ورت عضویت 
در س�ازمان تجارت جهان�ی باید به طور 
کلی رویه خود را در مورد تعرفه ها تغییر 

دهیم؟ 
در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، 
در بح��ث واردات نباید فقط به موضوع تعرفه 
اکتفا کنیم، بلکه باید هدایت به سمتی شود که 
کاالهای باکیفیت و ارزان قیمت تولید کنیم. به 
عبارت دیگر باید مکانیسمی اتخاذ شود که به 

موجب آن هزینه های سربار 
تولید کاهش پیدا  کند و ما 
بتوانیم با دنیا رقابت کنیم. 
در صورتی که ما بتوانیم در 
بازارهای جهانی وارد عرصه 
رقاب��ت ش��ویم و کیفیت 
کااله��ا را ارتقا بخش��یم و 
قیم��ت کااله��ا را کاهش 
دهی��م، دیگر ب��ه خودی خود تعرف��ه کارایی 

نخواهد داشت. 
این نبود نقشه راه در مورد تعیین تعرفه ها 
چه مس�ائل و مش�کالتی را برای اقتصاد 

کشورمان به وجود آورده است؟ 
در ش��رایطی ک��ه از م��ردم می خواهیم از 
تولیدات داخلی استفاده کنند باید نقشه راهی 
داشته باشیم که مردم کاالهای با کیفیت و با 
قیم��ت ارزان را مصرف کنند. بنابراین ما باید 
هرچه سریع تر تکلیف خود را در مورد داشتن 
یک نقشه راه برای اعمال تعرفه مشخص کنیم. 
یکی از م��واردی که موجب می ش��ود قاچاق 
به صورت سازمان یافته یا س��ازمان نیافته در 
کش��ور ما رونق داشته باشد، همین مقطعی و 

ساده نگاه کردن به موضوع تعرفه ها است. 
بنابرای�ن ش�ما معتقدید، در ش�رایطی 
ک�ه برخ�ی از صنای�ع داخل�ی ق�درت 
رقابت پذیری و تولید کاالهای با کیفیت و 
ارزان را ندارند، نباید برای کاالهای مشابه 
تعرفه سنگین واردات اعمال شود، زیرا در 

این صورت مصرف کننده تاوان می دهد. 
در اینج��ا ب��ه تنهایی مصرف کنن��ده تاوان 
نمی دهد، بلکه تولیدکننده هم تاوان می دهد، 
زیرا عمال نمی توان��د در جهت بهبود کیفیت 
و کاهش هزینه های س��ربار عمل کند. ممکن 
اس��ت تولیدکنندگان عنوان کنند که کاهش 
هزینه های س��ربار از ق��درت و توان آنها خارج 
اس��ت و در اینج��ا بای��د دید ک��ه در دنیا چه 
اقداماتی برای کاهش هزینه های سربار و برای 
افزایش کیفیت انجام می ش��ود و ما هم همان 

اقدامات را انجام دهیم. 

محم��ود توالیی، رئیس 
ات��اق بازرگان��ی کاش��ان 
معتق��د اس��ت در س��ایر 
کش��ورها به گونه ای عمل 
می کنند که تعرفه تبدیل 
به رانت برای یک صنعت 
و تهدیدی ب��رای صنعت 

دیگر نشود. 
به نظر ش�ما ح�ذف تعرفه ه�ای گمرکی 
به نفع اقتصاد کش�ورمان است یا اینکه 

می تواند به ضرر اقتصاد ایران باشد؟ 
تعرفه ه��ا در دنیا و در کش��ور ما به منظور 
حمایت از صنعت و تولیدات داخلی و امکان 
رقابت با صنایع مشابه خارجی اعمال می شود. 
کارک��رد دیگ��ر تعرفه این اس��ت ک��ه منبع 
درآمدی برای دولت است، یعنی هر چند که 
دولت به موجب اعمال تعرفه از صنایع داخلی 
حمای��ت می کند ام��ا طبعا برخ��ی کاالها و 
محصوالت وارد کشور می شود و به این ترتیب 
با دریافت تعرفه، درآمدی عاید دولت می شود. 
ولی اینکه در ح��ال حاضر دولت به دنبال 
ایجاد تغییراتی در تعرفه ها اس��ت، مربوط به 
این موضوع است که در شرایط بهبود فضای 
کس��ب و کار و روان سازی ش��رایط اقتصادی 
و مبادالت کش��ورمان با س��ایر کشورها، باید 
طبق��ات تعرفه ای کاهش پی��دا کند. یکی از 
ایراداتی که به کشور ما می گیرند این است که 
20 نوع تعرفه داریم و ما باید به سمتی برویم 
ک��ه تعداد تعرفه ها کم ش��ود. دولت پذیرفته 
اس��ت که برای بهبود فضای کس��ب و کار هر 
س��ال تعدادی از تعرفه ها را در یکدیگر ادغام 
و به این ترتیب تعداد طبقات تعرفه ای کاهش 
پیدا کند. اما این موضوع که هر سال تغییراتی 
در تعرفه ها اعمال می  ش��ود، از مواردی است 
که معموال م��ورد گالیه انجمن های صنفی و 
تولیدکنندگان قرار می گیرد. بیشترین انتقاد 
هم متوجه تعرفه ب��االی واردات خودرو و در 
مقابل تعرفه پایین کاالهایی مانند پوش��اک 

است. 

ب�ه زعم ش�ما باید یک 
بازار آزاد داشته باشیم 
ی�ا اینک�ه ب�ه خاط�ر 
ق�درت  ک�ه  صنایع�ی 
ندارن�د  رقابت پذی�ری 
همچن�ان  را  تعرفه ه�ا 

اعمال کنیم؟ 
تم��ام  در  تعرفه ه��ا 
کش��ورهای دنیا اعمال می ش��ود اما کاری 
می کنند که تعرفه تبدیل به رانت برای یک 
صنعت و تهدیدی برای صنعت دیگر نشود. 
تنظیم تعرفه ه��ا در نظام تولی��د و اقتصاد 
بسیار تاثیرگذار است و در تمام کشورهای 
دنی��ا بنا به ش��رایطی که به وج��ود می آید 

تغییراتی را در تعرفه ها اعمال می کنند. 
ما اگر به دنبال عضویت در سازمان تجارت 
جهانی هس��تیم باید نظام تعرفه یکس��ان را 
بپذیریم زیرا در آن شرایط می توانیم به تمام 
کش��ورهای دنیا صادرات داش��ته باشیم و در 
مقابل باید اجازه دهیم که از تمام کشورهای 
دنیا واردات انجام ش��ود. در چنین ش��رایطی 
توانمن��دی صنایع داخل��ی و تولید ملی هم 

بسیار مهم است. 
قاعدتا رویه درست این است که تعرفه 
واردات در مورد کاالهایی که در کشور 
تولید نمی شود یا مزیت تولید ندارد، به 
کمترین حد ممکن برسد یا صفر شود 
و در مقاب�ل در م�ورد کاالهایی که به 
اندازه کافی تولید داخلی داریم، تعرفه 
باالیی در نظر گرفته ش�ود. اما به ظاهر 
در کش�ور ما گاهی اوق�ات این موارد 

مورد غفلت قرار می گیرد. 
قاعدتا باید به همین ش��کل باش��د. زیرا 
ممکن است در صورت کاهش میزان تعرفه 
در م��ورد برخی از کاالها صنعت مرتبط که 
کاالی مش��ابهی را تولی��د می کن��د از حیز 
انتف��اع خارج ش��ود و از همین رو دولت در 
تعیی��ن تعرفه ها باید نگاه دقیق و صحیحی 

داشته باشد. 

»فرصت امروز« حذف تعرفه ها و تاثیرات آن بر اقتصاد را بررسی می کند

تولید داخلی پشت دیوار بلند تعرفه ها خفته است

محمد صادق حمیدیان: 

حذف تعرفه ها در اقتصاد با برنامه کار درستی است

علی اصغر جمعه ای: 
استراتژی مشخصی در مورد تعرفه ها نداریم

محمود توالیی: 
تعرفه نباید تبدیل به رانت یا تهدید شود
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 هزینه واقعی هک آیفون 
کمتر از 1 میلیون دالر

FBI ب��رای ه��ک ک��ردن آیفون 
C5 یک��ی از عام��ان حم��ات 
ی��ک  از  کمت��ر  س��ن برناندینو، 
ک��رده  پرداخ��ت  دالر  میلی��ون 
اس��ت. این درحالی اس��ت که پیش از این اعام شده 
ب��ود FBI  برای هک کردن آیفون 1/3 میلیون دالر 

پرداخت کرده است. 
جیمز کومی، رئیس FBI هفته گذشته اعام کرده 
بود دولت بیش��تر از آنچه او ب��رای دوره باقیمانده از 
ریاس��تش بر FBI حقوق دریاف��ت خواهد کرد برای 

رمزگشایی اپل هزینه کرده است. 
س��ازوکار نرم افزاری که از سوی FBI از یک شرکت 
امنیتی خریداری ش��ده همچنین می تواند هر آیفون 
C5 مجه��ز به به روزترین نرم افزار اپل را باز کند. نام 
شرکت امنیتی که این سازوکار را فراهم کرده، فاش 

نشده است. 
FBI پس از اینکه اپل حاضر نشد رمز آیفون عامل 
حمات س��ن برناندینو را باز کند، اقدام به خرید یک 

سازوکار نرم افزاری برای حل این مشکل کرد. 
مخالف��ت اپ��ل ب��ا رمزگش��ایی از آیف��ون عام��ل 
حم��ات س��ن برناندینو درحالی بود ک��ه دادگاه به 
 نفع FBI رأی داد و از اپل خواس��ت از این گوش��ی 

رمزگشایی کند. 
اپ��ل ضم��ن اعتراض به درخواس��ت دول��ت برای 
رمزگش��ایی گوشی عامل حمات سن برناندینو اعام 
کرده بود شکستن رمز این گوشی امکان پذیر نیست 
چون تضمینی وجود ندارد که امنیت س��ایر آیفون ها 

را به خطر نیندازد. 
البته گزارش ش��فافیت این شرکت نشان می دهد 
که اپل س��ال گذشته با 80 درصد از درخواست های 

دولت آمریکا راه آمده و آنها را اجرا کرده است. 
اپ��ل ب��رای مقابله ب��ا درخواس��ت FBI مقاومت 
همه جانب��ه به خ��رج داد اما پس از اینک��ه دولت راه 
دیگری برای شکست قفل آیفون سن برناندینو یافت، 

فشار بر اپل را کاهش داد. 
تنها یک ب��ار خرید این س��ازوکار نرم افزاری کافی 
اس��ت و برای چند بار استفاده از آن نیازی به خرید 

دوباره آن نیست. 
تحقیقات درباره حمله انتحاری سن برناندینو هنوز 
ادامه دارد اما FBI دراین باره به نتایج اولیه ای دست 

یافته است. 

اختراع تازه گوگل در چشم کاربر 
فرو می رود

گوگل به تازگی حق ثبت اختراع 
برای ی��ک دس��تگاه الکترونیکی 
بینای��ی را به دس��ت آورده ک��ه 
به طور مس��تقیم در چشم انسان 

قرار داده می شود. 
ای��ن دس��تگاه ب��رای کمک ب��ه تمرکز ن��ور روی 
ش��بکیه چش��م و در نتیجه اصاح نق��ص در بینایی 
طراحی ش��ده است. این دستگاه محل ذخیره سازی ، 
رادی��و و لنزه��ای خود را دارد و ظاه��راً انرژی آن از 
یک آنتن بی س��یم تأمین می ش��ود. احتم��اال کاربر 
 این دس��تگاه نیازی به چس��باندن آنت��ن به خود را 

نخواهد داشت. 
این دس��تگاه تزریق��ی در واقع جایگزین عدس��ی 
برای کس��انی ک��ه مش��کل بینایی دارند، می ش��ود. 
 این دس��تگاه می تواند جایگزی��ن عمل های جراحی 
فعلی ش��ود. گ��وگل فعًا دراین باره س��کوت کرده و 

توضیح زیادی نداده است. 
گوگل تاش خود را برای س��اخت دستگاه کمک 
به نابینایان از س��ال 2014 شروع کرد. در آن زمان 
گوگل حق ثبت اختراع لنزهای تماس��ی هوشمند را 
گرفت. این دستگاه در واقع یک تراشه بی سیم بسیار 
کوچک بود که توانایی بررس��ی اش��یا را داش��ت. آن 
اخت��راع زمانی که گوگل همکاری خود را با ش��رکت 
بهداش��تی و درمانی Novartis با هدف توسعه این 

فناوری آغاز کرد، به واقعیت نزدیک تر شد. 
اکن��ون باید دید که گ��وگل چه زمان��ی می تواند 
واقعی��ت  ب��ه  نابینای��ان  ب��رای  را  دی��دن   آرزوی 

تبدیل کند. 

برای نخس��تین بار از س��ال 2003 تاکنون، اپل کاهشی 12.75درصدی را در درآمد 
سه ماهه خود اعام کرده است. با این شرایط، آیفون نخستین کاهش فروش را از زمان 

تولید خود در سال 2007 تجربه می کند. 
رشد اپل در بازار فروش متوقف شده و این رویداد کوچکی در بازار تکنولوژی است. 
ش��رکت اپل برای نخس��تین بار از ماه آوریل سال 2003 کاهش درآمد سه ماهه خود 
را اعام کرده اس��ت. بدین ترتیب آن گونه که انتظار می رفت فروش صعودی آیفون تا 
ابد ادامه نخواهد یافت. درآمد ش��رکت اپل در فاصله ماه ژانویه تا ماه مارس 2016 به 
50میلیارد و 600میلیون دالر رس��ید، درحالی که این مبلغ در مدت مشابه سال پیش 
ح��دود 58میلیارد دالر بوده که به عبارتی 12.75درصد کاهش داش��ته اس��ت. توقف 
13 س��ال فروش تصاعدی ش��رکت اپل عمدتا به فروش آیفون مربوط می ش��ود؛ تلفن 
هوشمندی که فروش آن 66درصد از درآمد اپل را در سال 2015 در بر داشته است. 
این کاهش فروش ریش��ه در این موضوع دارد که اپل آنچنان که باید کارآمد نبوده 
اس��ت. فروش شرکت در س��ال جاری 51میلیون و 200هزار دستگاه آیفون در مقابل 
61میلیون و 100هزار دستگاه در سال گذشته بوده است. به چه دلیلی جذابیت آیفون 
تا این حدکاهش یافته اس��ت؟ در پاس��خ به این پرس��ش بانک »مورگان استنلی« به 
قیمت باالی این تلفن در بازار های بین المللی و به همان نسبت بازار های مجهز اروپایی 
اش��اره می کند که مانعی برای تقاضای بازار آیفون محسوب می شود. چنان که گوشی 
آیفون s6 هم نوآوری چندانی به همراه نداشته و همین طور در مورد آیفون SE که به 
تازگی وارد بازار ش��ده و تنها نسخه کوچکی از فرمت قبلی خود در سال 2015 است. 
مدیر مالی ش��رکت اپ��ل در این رابطه می گوید: »آنچه بی��ش از هر چیز کاهش یافته 
تعداد افرادی اس��ت که نسخه به روز ش��ده آیفون را خریداری می کنند، سال گذشته 

روند تعویض مدل های قدیمی با جدید بسیار قوی تر بوده است.«

وفاداری مشتریان به آیفون
در س��ه ماهه چهارم س��ال 2015، س��یر تعویض آیفون قدیمی با مدل جدید و به روز 
ش��ده، از 24 ماه به 28 رس��ید و »Citigroup« پیش بینی می کند در نیمه اول س��ال 
2016 به 29 ماه برس��د. بانک »مورگان استنلی« بر این عقیده است که دارندگان آیفون 
6 و s6 انگیزه زیادی برای تعویض گوش��ی خود ندارند. بنابراین، کاهش فروش گوش��ی ها 
باید برای مجموع این سال ها در نظر گرفته شود. آیفون تنها محصول شرکت اپل نیست 
که تحت تاثیر این ش��رایط قرار گرفته اس��ت. آی پد نیز با کاهش فروش مجدد در س��ال 
 جاری به روند نزولی فروش خود ادامه می دهد. با وجود تولید مدل جدید و بسیار کوچک

 iPad pro ای��ن محصول در س��ال جاری 10میلیون و 300هزار دس��تگاه فروخته، در 
حالی که فروش آن در سه ماهه مشابه سال گذشته 12میلیون و 600هزار دستگاه بوده و 
همین طور در مورد کامپیوترهای مک که تاکنون فروش بس��یار قوی و خوبی داشته، اپل 
در سال جاری 600هزار دستگاه کمتر از سال پیش و به عبارتی دقیقا به تعداد 4میلیون 
دستگاه فروش داشته است. هنوز هیچ اطاعات دقیقی از فروش ساعت اپل که نخستین 
سال بازاریابی خود را جشن گرفته در دسترس نیست. اگر وضعیت فروش این محصوالت به 
درستی ارزیابی شده باشد، تردید هایی در مورد تولید محصوالتی با توانایی جذب مخاطبان 
گسترده تر به وجود خواهد آمد. اکنون این سوال پیش می آید که آیا شرکت اپل باید در مورد 
این روند نگرانی داشته باشد؟ بی تردید این نتیجه گیری کمی زود هنگام به نظر می رسد. در 
درجه اول به این علت که اگر دارندگان آیفون کمتر به تعویض آن عاقه نشان می دهند، 
الاقل به برندی که خریداری می کنند، وفادار هستند و دوم اینکه حتی با وجود چنین ترمز 
کوچکی در مسیر فروش این محصول، اپل همچنان به سود آوری باالی خود ادامه می دهد. 
این شرکت در سه ماهه اخیر سود قابل توجهی در حدود 10میلیارد و 500هزار یورو داشته 
اس��ت. با توجه به سود 13.5میلیاردی سال گذشته، به طور مسلم این سود کاهش یافته، 
ولی فاصله 39.4درصدی شرکت اپل با دیگر شرکت های این حوزه بی گمان آنان را شگفت 
زده خواهد کرد. ش��رکت اپل به س��ادگی بیانگر این ضرب المثل است که هیچ درختی تا 
آسمان رشد نمی کند. تنها نکته ای که باید در نظر داشت این است که این مجموعه بتواند 

با آینده نگری در پی حفظ موقعیت خود در بازار باشد. 

کاهش بی سابقه فروش آیفون

براساس یک مطالعه انجام شده در آمریکا،  
مردم فقیری که شانس زندگی کردن در یک 
ش��هر ثروتمند و غنی را داشته اند، طول عمر 
بیش��تری داش��ته اند. مجله انجمن پزش��کی 
آمری��کا مطالع��ه ای در این خص��وص انجام 
داده که نتایج آن به ش��رح زیر اس��ت: افراد 
فقیر بیش��تر از ثروتمندان در س��نین جوانی 
می میرند. اما اگر همین افراد تهیدست فرصت 
تجربه زندگی کردن در شهر های ثروتمند را 
داشته باشند، چند س��ال به عمرشان اضافه 
خواهد ش��د. محققان در این مطالعه به دنبال 
کش��ف اثر موقعیت جغرافیایی روی امید به 
زندگی افراد بودند. آنها می خواس��تند بدانند 
جغرافی��ا چگون��ه بر ط��ول عمر اف��راد تاثیر 
می گذارد. پیش از این در یک مطالعه مشابه 
در مونترال کانادا، طول عمر و امید به زندگی 
افراد در محله های مختلف بررس��ی شده بود. 
طبق این مطالعه امید به زندگی در یک محله 
کارگرنشین شهر مونترال نسبت به محله های 
دیگر 9 س��ال کمتر است. یک اقتصاددان در 
دانش��گاه اس��تنفورد آمریکا امی��د به زندگی 
افراد را در سطح آمریکا براساس نقشه شهر و 
موقعیت جغرافیایی مورد مطالعه قرار داد. به 

این منظور، ای��ن اقتصاددان و تیم همراهش 
1.4میلیارد اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده 
توس��ط آمریکایی های 40 تا 76 ساله و بین 
س��ال های 1999 تا 2014 را بررسی کردند. 
نتایج این مطالعه جالب به نظر می رسد. بین 
سال های 2001 و 2014، امید به زندگی در 
5درصد از ثروتمندان دو تا سه سال افزایش 
داش��ته اس��ت در حالی که امید ب��ه زندگی 
در 5درص��د از افراد تهیدس��ت تقریبا بدون 
تغییر باقی مانده اس��ت. محققان این مطالعه 
دریافته ان��د که افراد فقی��ر در برخی مناطق 
به خصوص در نواحی کناری و حومه بیش��تر 

عمر می کنند. 
به گفته محققان، هر چه به مناطق داخلی 
شهر و مراکز ش��هر ها نزدیک می شویم، امید 
به زندگ��ی کاهش می یابد. امی��د به زندگی 
مخصوصا در کمربند زنگار با کاهش بیشتری 
همراه اس��ت. کمربند زنگار نامی است برای 
منطقه ای از ش��مال ش��رق ای��االت متحده 
آمریکا که زمانی قلب صنایع س��نگین فوالد 
و زغال س��نگ بود. این کمربن��د از نیویورک 
شروع می ش��ود و از پنس��یلوانیا، ویرجینای 
غربی،  اوهایو،  ایندیانا و شبه جزیره میشیگان 
می گ��ذرد. محقق��ان با توجه ب��ه اینکه افراد 
تهیدس��ت در مناطق مرکزی ش��هر بیش��تر 
عمر می کنن��د، ویژگی خاصی به این مناطق 

نس��بت داده اند. این مناطق عموما پر رونق تر 
و پرجمعیت تر از س��ایر نواحی است. افرادی 
ک��ه خیلی ثروتمن��د نیس��تند در نیویورک، 
سان فرانسیس��کو و واشنگتن به طور متوسط 
بیشتر از 78 س��ال عمر می کنند. در عوض، 
امی��د به زندگی در تالس��ای اوکاهاما، الس 
وگاس، دیترویت )میش��یگان( و اوهایو کمتر 

از 75 سال است. 
ام��ا این فاصله و ش��کاف از کج��ا می آید؟ 
محقق��ان ب��ه دنبال کش��ف رابط��ه علت و 
معلول��ی بین امید به زندگی و دسترس��ی به 
بیمه ه��ای درمانی بودن��د در حالی که دلیل 
اصلی این نیس��ت. در ش��هر های پیشرفته تر 
و ثروتمند تر س��بک زندگی س��الم تر اس��ت، 
حتی نزد کس��انی که ثروتمند نباشند. مردم 
در ش��هر های ثروتمند به خاطر وجود قوانین 
س��ختگیرانه دخانیات بسیار کمتری استفاده 
می کنند. همچنین به دلیل فعالیت های بدنی 
بیش��تر، افراد مبتا به اضافه وزن کمتری در 
این ش��هر ها زندگی می کنند. یک دلیل دیگر 
ه��م این اس��ت ک��ه در ش��هر های ثروتمند، 
افراد از س��طح تحصی��ات باالتری برخوردار 
هستند. به عاوه در این شهر ها عموما مردم 
ب��ا فرهنگ های مختلفی زندگ��ی می کنند و 
با این حال همبس��تگی بیشتری میان مردم 

برقرار است. 

یک طراح ایتالیایی  روشی جدید برای تهیه 
آب آشامیدنی ابداع کرد. این روش با گرفتن 
و متراکم کردن رطوبت هوا، آب آش��امیدنی 
تولید می کند. ش��اید ن��ام »آب وارکا« برای 
ش��ما بیانگر چیزی نباشد اما، این نوآوری در 
حال ایجاد انقابی بزرگ در زندگی میلیون ها 
نفر ساکن در مناطق خشک و روستایی است 
که دسترسی به آب سالم ندارند. این نوآوری 
می تواند رطوبت را از هوا بگیرد و روزنه امید 

برای ساکنان باشد. 
آم��ار س��ازمان بهداش��ت جهان��ی اندکی 
هراس آور اس��ت: تعداد افراد مح��روم از آب 
آش��امیدنی 2.4میلیارد نفر اس��ت! بنابراین، 
با تاس��یس Warka Water، سیس��تمی 
طراحی شده که به محرومان کمک می کند. 
ب��رای آرتور ویتوری، این ط��راح ایتالیایی، 
هم��ه چیز از آنجا ش��روع ش��د که س��فری 

ش��خصی از دره اومو در جنوب غربی اتیوپی 
آغاز کرد. او پس از بازگشت از سفر احساس 
کرد ماموریتی به دوش دارد و این گونه ش��د 
که وارکا را تاس��یس کرد: »من این سرزمین 
ش��گفت انگیز را در سفری به دره اومو کشف 
ک��ردم. از ی��ک ط��رف زیبای��ی فوق الع��اده 
چش��م انداز ها و از طرف دیگر مصیبت روزانه 
زنان و کودکان که مجبور به یک راهپیمایی 
شش ساعته برای دستیابی به آب بودند، مرا 

به فکر فرو برد.«
چگونه کار می کند؟ 

س��ازه ای ب��ا 10 مت��ر ارتفاع ک��ه از بامبو 
ساخته شده است. در قسمت باال، یک شبکه 
پاستیکی قابل بازیافت و زیست تخریب پذیر 
تعبیه ش��ده که هدفش متراک��م کردن آب 

موجود در اتمسفر اطراف است. 
درس��ت در زی��ر آن، مخزن��ی اس��ت که 
می توان��د روزانه تا 100 لیتر آب آش��امیدنی 
فراهم کند. ویژگی مثبت دیگرش این اس��ت 

که تنها به ش��ش نفر نیروی کار نیاز داش��ته 
و چهار روز زمان می برد تا بنا ش��ود. بدیهی 
اس��ت این سازه برای مجهز کردن مکان های 
بس��یار دور افتاده طراحی شده و هیچ نیازی 
به اتصاالت الکتریکی ندارد. تامین بودجه آن 
به کمتر از هزار یورو نیاز دارد. در مقایس��ه با 
حفر چاه، به تجهی��زات، مهارت، نیروی کار، 

هزینه و زمان کمتری احتیاج است. 
ط��راح ایتالیای��ی در طراحی ای��ن نوآوری 
فک��ر همه جا را کرده اس��ت. ب��رای مثال، او 
در نظر داشته که فقیر ترین مردم هم بتوانند 
با تکنیک ها و ابزارهای ش��ان آن را بس��ازند. 
هدف��ش تش��کیل جامعه ای از س��ازندگان و 
همچنی��ن نصب روزافزون این سازه هاس��ت. 
چن��د ماه پس از ظهور ای��ن نوآوری، زندگی 
بس��یاری از خانواده ه��ا، خصوصا در اتیوپی و 
لبنان به طور قابل توجهی بهبود یافته اس��ت. 
در ح��ال حاضر در سراس��ر دنیا، خصوصا در 

هند در حال آماده سازی آن هستند. 

قیمت خودرو

رابطه امید به زندگی و موقعیت جغرافیایی

نوآوری در تهیه آب آشامیدنی

س��ر مارتین س��ورل، مدیر عامل قدیمی ش��رکت تبلیغاتی WPP در انگلیس سال 
گذش��ته 70.4میلیون پوند )102 میلیون دالر( حقوق گرفته و یک رکورد تازه به نام 

خودش در تاریخ تجارت این کشور ثبت کرده است. 
تخمین ها درباره حقوق دریافتی او از زمانی شروع شد که ماه گذشته مشخص شد او 
از پاداش سهام، 63 میلیون پوند کسب درآمد داشته است. گزارش ساالنه این شرکت 
تبلیغات��ی در روز جمعه مش��خص کرد ک��ه 4.2میلیون پوند پاداش و حقوق س��االنه، 

دریافتی سورل را به 70.4میلیون پوند رسانده است. 
س��ر جان هود، رئیس یکی از کمیته های ش��رکت WPP درباره حقوق آقای سورل 
گفته است: »ارزش پاداش آقای سورل بسیار زیاد بوده است اما او در عین حال توانسته 

است عملکردی چشمگیر در کسب سود برای سهامداران داشته باشد.«
میزان دریافتی آقای سورل که از سال 2009 تا حاال بالغ بر 190 میلیون پوند بوده 
است در حالی مطرح شده است که رسانه ها و شرکت ها در انگلیس روی پرداختی اعضا 

و رئیس هیات های مدیره تمرکز کرده اند. 
یکی از موارد پرداختی به آقای س��ورل 47هزار پوند برای تهیه مسکن بوده است در 

حالی که او در منزل شخصی اش زندگی می کند. 
سورل WPP را در سال 1985 یعنی زمانی که 250 هزار پوند قرض کرد تا بخشی 
از س��هام شرکت وایر اند پاس��تیک پراداکتس را بخرد تاسیس کرد. این شرکت بعد از 
چند مرحله ادغام حاال بزرگ ترین ش��رکت تبلیغات و بازاریابی دنیاست و تا حاال چند 

شرکت بزرگ تبلیغاتی را خریده است. 
س��ورل از حمایت اعض��ای هیات مدیره برخوردار اس��ت و به نظر می رس��د فعا در 
س��مت خود باقی خواهد ماند. روبرت کوارتا، رئیس هیات مدیره WPP درباره احتمال 
برکناری س��ورل 71 س��اله گفته اس��ت: »همه ما روزی ش��غل خود را ترک خواهیم 
کرد. فقط مس��ئله زمان مطرح است. در مورد س��ر مارتین )سورل( این اتفاق می تواند 
ف��ردا باش��د، یا چند روز دیگر یا چند س��ال دیگر یا حتی طوالنی ت��ر از آن. ما از قبل 

کاندیداهای داخلی و خارجی را زیر نظر گرفته ایم و برای رفتن او آماده ایم.«
پرداختی باالی س��ورل به شرایط سهام باالی این شرکت برمی گردد. از سال 2010 
ارزش س��هام ش��رکت رشد بس��یار زیادی داشته و به 15پوند رس��یده است. میانگین 

پرداختی سورل 1444 برابر حقوق 124هزار و 930 کارمند این شرکت است. 
اعام جزییات پرداختی باالی سورل احتماال دردسرهای این شرکت را بیشتر خواهد 
کرد. س��رمایه گذاران اخیرا فشار زیادی روی شرکت ها وارد می کنند تا جزییات حقوق 
مدیران رده باال را منتشر کنند و اعام جزییات حقوق سورل هم بر همین اساس است. 
ش��رکت WPP به خصوص از ش��رکت هایی است که س��رمایه گذارانش به این موضوع 
حساس هس��تند و در سال 2012 میادی 60درصد سهامداران آن علیه پرداخت باال 
به اعضای هیات مدیره رأی دادند. مبنای پرداختی س��ورل قانونی اس��ت که چند سال 

قبل تصویب شده و دیگر تمدید نمی شود. 
قرار اس��ت سهامداران WPP هشتم ماه ژوئن جلسه عمومی داشته باشند و احتماال 

میزان پرداختی سورل در این جلسه دوباره مورد اعتراض قرار خواهد گرفت. 
سورل پیش از این از میزان دریافتی اش دفاع کرده بود. 

Guardian :منبع

 WPP حقوق ساالنه مدیر عامل
102میلیون دالر ناقابل
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جدول امروز

تازه ترین برآورد س�ازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا )IRS( نش�ان می دهد در آمریکا ساالنه 458 میلیارد دالر مالیات پرداخت نمی شود. این یعنی مالیات دهندگان 
آمریکایی ساالنه این مقدار مالیات را به دولت نمی دهند. این مبلغ معادل حدود سه چهارم از کسری بودجه پیش بینی شده این کشور برای سال جاری میالدی است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 496 www.forsatnet.ir

گلنوش محب علی
lactualite :منبع

شکیبا شاملو رضایی
demotivateur:منبع

حوریه توسلی نیا
BFMTV  :منبع

قیمت نمایندگی)تومان( قیمت بازار )تومان( مشخصات مدل خودرو تولید کننده

47350000 49750000 بنزینی- گیربکس اتوماتیک- تک ایربگ E2 -90 تندر ایران خودرو

35480000 35600000 داشبورد جدید- دو ایربگ پژو پارس سال پژو 

25600000 25850000 دوگانه سوز تیبا سایپا

43050000 44500000 دنده ای رنو ساندرو پارس خودرو

40200000 40200000 صندوقدار MVM315 MVM

32350000 32550000 موتور ملی -EF7 دوگانه سوز- یورو4 LX سمند ایران خودرو
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