
12

نتایج بررسی های تازه در آمریکا 
مشخص کرده روزنامه نگاری 

بدترین شغل در این کشور است

روزنامه نگار
 نشوید

در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت
گاز و پتروشیمی مطرح شد

ایران »نفت روی آب« ندارد
2

خالقان »سیری« در حال ساخت
دستیار صوتی جدید

هوش مصنوعی جای 
سیستم  عامل را 
خواهد گرفت؟ 

29 رجب 1437 - سـال دوم
شماره 499- 20صفحه - 1000 تومان

Sat.7 May 2016

www.forsatnet . ir

شنبه
18  اردیبهشت

1395

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

موسسه های غیرمجاز مالی 
در تور قوه قضائیه

بررسی آخرین تحوالت در مورد موسسات مالی مشکل ساز
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سرمقـاله
پول بانک ها نباید 

حراج شود

مشکل تامین منابع مالی برای 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی تنگنای 
ایرانی ه��ا،  کس��ب وکار  ام��روز 
بنگاه ه��ا و اقتص��اد ملی ش��ده 
اس��ت. بر پایه ی��ک عادت به جا 
مانده از س��نت نیم ق��رن اخیر 
در چنی��ن وضعی همه نگاه ها به 
س��وی بانک ها دوخته می شود و 
س��خاوت و بخش��ش و توانای��ی 
بانک ها در تامین منابع مالی در 

کانون توجه است. 
ش��هروندان ع��ادی و نیازمند 
ح��د  در  کوچ��ک  وام ه��ای 
دارند  انتظار  توم��ان  10میلیون 
ک��ه در کمتری��ن زم��ان ممکن 
خواس��ت آنها از ط��رف بانک ها 
اجابت شود. این نیازمندان که...
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ش��رکت آمریکایی آم��ازون باوجود تحریم ه��ای آمریکا، 
محصوالت خود را به ارزش بیش از 100 هزار دالر به شش 

نمایندگی ایران فروخته است. 
روزنامه »ال اسپانیول« روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: 
شرکت آمازون با بی اعتنایی به تحریم های آمریکا، در طول 
س��ه سال گذش��ته به فروش کاالی خود به نمایندگی های 
دیپلماتیک ایران در کشورهای خارجی اقدام کرده است. 

بنا ب��ه این گ��زارش، درهای ای��ران در حال باز ش��دن 
به سوی ش��رکت های چند ملیتی است اما روند بازگشایی، 
به آن آس��انی و س��رعتی که به نظر می رسید، پیش نرفته 
اس��ت. برخی شرکت ها باید نقض تحریم ها علیه ایران را به 

رسمیت بشناسند. 
ال اس��پانیول افزود: یکی از ش��رکت های چندملیتی که 
این کار انجام داده، آمازون اس��ت. این ش��رکت که توسط 
»جف بزوس« تاس��یس ش��ده، اذعان کرده که کاالهایی را 
بین س��ال های 2013 تا 2016 بی توجه ب��ه مجازات های 
آمریکایی ارسال کرده و یکی از این کاالها به مقصد سفارت 

ایران در اسپانیا ارسال شده است. 
به نوش��ته این نش��ریه، قانون آمریکایی که در این مورد 
نق��ض ش��ده، کمپانی ه��ای آمریکایی را از انج��ام هرگونه 
مبادالت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم با دولت ای��ران و افراد 
تحت قانون این کش��ور منع می کرد. براساس قانون مزبور، 

ش��رکت های آمریکایی که آ ن  را نقض کنند، مورد جریمه 
قرار خواهند گرفت. 

این رسانه نوشت: آمازون نام افرادی را که از این شرکت 
کاال خریده اند ذک��ر نکرده، اما ارزش و آدرس آنها را اعالم 

کرده است. 
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: ارزش تقریبی آنها برابر 
ب��ا 20 هزار دالر بوده و به س��فارتخانه های ایران در ژاپن، 
آلمان، فرانس��ه، اس��پانیا، اتریش و چین ارسال شده  است. 
ع��الوه بر این موارد، 81 ه��زار دالر دیگر نیز به افرادی که 
احتماال در این س��فارتخانه ها کار کرده اند، فروش داش��ته 

است. 

مش��کل تامین مناب��ع مالی برای فعالیت ه��ای اقتصادی 
تنگنای امروز کس��ب وکار ایرانی ه��ا، بنگاه ها و اقتصاد ملی 
شده است. بر پایه یک عادت به جا مانده از سنت نیم قرن 
اخیر، در چنین وضعی همه نگاه ها به سوی بانک ها دوخته 
می ش��ود و سخاوت و بخش��ش و توانایی بانک ها در تامین 

منابع مالی در کانون توجه است. 
ش��هروندان ع��ادی و نیازمند وام ه��ای کوچک در حد 
10میلی��ون توم��ان انتظار دارن��د ک��ه در کمترین زمان 
ممکن خواس��ت آنها از ط��رف بانک ها اجابت ش��ود. این 
نیازمندان که وام های کوچک می خواهند یادشان می رود 
که شمار آنها در هر لحظه از زمان می تواند تا 50 میلیون 
متقاضی باش��د. یک محاس��به ساده نش��ان می دهد برای 
پاس��خگویی به این شمار متقاضی وام رقمی معادل 500 
ه��زار میلیارد تومان نقدینگی نیاز اس��ت. در همین حال 
اگر قرار باش��د فقط صد هزار بن��گاه اقتصادی کوچک را 

که نیازمند وام های تا 100 میلیون تومان هس��تند همین 
ام��روز تامین مال��ی کنیم نیازمند رقم��ی معادل 10هزار 
میلیارد تومان پول نقد هس��تیم. صده��ا بنگاه غول پیکر 
دولتی و خصوصی س��ازی و از هم��ه مهم تر وزارتخانه های 
دولت��ی نیز در همین وضع نامس��اعد چش��م ب��ه بانک ها 
دوخته ان��د ت��ا آنه��ا س��پرده های ش��هروندان را تجهیز و 
در اختی��ار متقاضی��ان ق��رار دهند. این تقاض��ای انبوه و 
همه جانبه از س��وی خانواده ها،  بنگاه های کوچک و بزرگ 
و دول��ت در حالتی پدیدار ش��ده و هر ک��دام از نهادها با 
اس��تفاده از رسانه های خاص خود تبدیل به اهرم فشار به 
بانک ها ش��ده اند که دولت و بانک مرکزی شبکه بانکی را 
زیر فش��ار قرار دارند. دولت محترم یازدهم برخالف شعار 
اصلی تئوریس��ین های خود که آزادسازی را در صدر قرار 
دادند اما معلوم نیس��ت چرا این آزادسازی فعالیت ها را به 
بانک ها سرایت نمی دهد. فش��ار فوق العاده ای که از سوی 

مدیران و صاحبان بنگاه های ناکارآمد که فلس��فه وجودی 
آنها به قرض گرفتن و پس  ندادن منابع بانکی گره خورده 
اس��ت و فشار از س��وی منتقدان سیاسی دولت به بانک ها 
برای اعطای تس��هیالت فرمایش��ی مزید بر علت ش��ده و 
ش��بکه بانکی را با ش��دیدترین یورش غیراقتصادی مواجه 
کرده اس��ت. بانک ها همانند س��ایر موسس��ه ها و بنگاه ها 
بای��د دخل و خرج خود را فارغ از فش��ارهای سیاس��ی و 
غیراقتص��ادی تنظیم کنند و نباید آنها را وادار کرد کاالی 
خ��ود را به قیم��ت ارزان همانن��د حراجی ه��ا در اختیار 
کس��انی قرار دهند که ناکارآمدی آنها موجب ش��ده است 
انجماد منابع به مس��اله بزرگ امروز بانکی تبدیل ش��ود. 
حال که متقاضیان مناس��بی هستند که برای خرید منابع 
بانکی س��ود خوبی می دهند چرا باید بانک ها را مجبور به 
حراج کرد. حراج بانکی یعنی حراج پول ش��هروندان و این 

صالح و صواب نیست.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا که در مذاکرات هسته ای 
نیز مش��ارکت داشته، می گوید همه مشکالت اقتصاد ایران 
ناش��ی از تحریم ها نیست و شرکت ها نباید تنها تحریم های 
اعمال ش��ده از س��وی آمریکا را عامل کن��دی روند اجرای 

توافق هسته ای بدانند. 
ب��ه گزارش س��اعت 24، »جارت بالن��ک« معاون وزارت 
خارجه آمریکا می گوید: می شنویم که شرکت های خارجی 
ب��ه همتایان ایرانی خود می گویند که تحریم های آمریکا از 
جمله تعلیق معامالت ایران به دالر مانع فعالیت آنان است، 
درحالی که چنین نیس��ت. بالنک در س��خنانی در همایش 
شرکت های خارجی برای س��رمایه گذاری در ایران با اعالم 
این خب��ر افزود: بازرگانان اروپایی بای��د به همتایان ایرانی 
خود بگویند که عامل کندی س��رمایه گذاری چیست و تنها 
ب��ه اینکه تحریم های آمریکا مانع اس��ت و تک��رار آن اکتفا 
نکنن��د. وی تاکید کرد: مقامات این ش��رکت ها در جلس��ه 
خصوصی به مسایلی مانند قوانین دست و پاگیر و متعدد و 
مس��ئله فساد در ایران به عنوان موانع اشاره می کنند اما در 

برخورد با همتایان ایرانی تنها به تحریم های آمریکا اش��اره 
می کنند. وی تاکید کرد که تحریم های هس��ته ای با اجرای 
برجام برداشته ش��ده و تحریم های آمریکا ربطی به اجرای 

برجام ندارد. 
در همین حال مجید قاس��می، مدیرعامل بانک پاسارگاد 
ک��ه در ای��ن همایش حضور داش��ت، ب��ه رویت��رز گفت: 
شرکت های اروپایی فرصت های تجاری در ایران را ازدست 
می دهند. وی تاکید کرد فش��ارهای آمریکا برخالف منافع 

بانک های اروپایی است. 
سومین همایش اقتصادی ایران و اروپا در شهر »زوریخ« 
سوییس برگزار شد. گزارش ها نشان می دهد 450 نماینده 
از بخش های خصوصی ایران و کش��ورهای اروپایی در این 
گردهمای��ی دوروزه ش��رکت کرده اند. ایران و کش��ورهای 
اروپای��ی پی��ش از ای��ن و در س��ال های 2014 و 2015 
نیز همایش هایی مش��ابه در ش��هرهای لن��دن و ژنو برگزار 
کرده بودن��د. هدف از برگزاری این گردهمایی ها آش��نایی 
شرکت های ایران و اروپایی با یکدیگر و بررسی امکان انجام 

معامالت اقتصادی است. 
در همین حال یک موسس��ه آمریکایی موس��وم به گیت 
اس��تون در گزارشی به مسائل پولی و بانکی ایران پرداخته 
و نوش��ته: »ایران در مس��ئله حمایت مالی برای گروه های 
شبه نظامی شفاف نیست و تسهیل پولشویی در نظام بانکی 

ایران از سرمایه گذاری خارجی جلوگیری می کند.«
ای��ن موسس��ه آمریکایی در این گزارش خ��ود ادعا کرد: 
»نفوذ گس��ترده سپاه در بزرگ ترین شرکت های کسب و کار 
ایران، مانعی جدی برای س��رمایه گذاری خارجی اس��ت.« 
به گزارش جام نیوز، موسس��ه گیت استون در ادامه آورده 
اس��ت: »سیاس��ت های مالی ایران باعث مش��کالت بانکی 
کنونی این کشور است. بهره نبردن از توافق نامه برجام نیز 

به عهده ایران است نه آمریکا.«
گیت اس��تون در پایان این گ��زارش با تکیه بر گفته های 
ولی اهلل س��یف نوش��ت: دلیل دیگر معضالت مالی و بانکی 
ایران، عدم خریداری برنامه های مورد نیاز و کد های شناسه 

مالی به منظور عملیاتی کردن سوییفت است. 

فروش 100 هزار دالری آمازون به ایران

پول بانک ها نباید حراج شود

یک مقام وزارت خارجه آمریکا در همایش اقتصادی ایران و اروپا در زوریخ اعالم کرد
کندی گشایش اقتصادی پس از تحریم، ناشی از تحریم های آمریکا نیست

سرمقـاله

محمدصادق 
جنان صفت
عضو شورای 

سردبیری
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نقش��ه راه امضا ش��ده توس��عه رواب��ط اقتصادی 
ایران و بالروس از س��االنه 75 میلیون دالر به 250 
میلیون دالر تا پایان سال 2017 در سفر پیش روی 
الکساندر لوکاش��نکو، رئیس جمهوری این کشور به 
تهران و مذاکره سران و مقام های بلندپایه دو کشور 
می توان��د ارزش همکاری های اقتص��ادی را به یک 

میلیارد دالر در آینده ای نزدیک برساند. 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت و رئیس هیأت ایرانی در مذاکرات مینس��ک 
در مصاحب��ه ب��ا خبرنگار ایرنا ضم��ن عالی خواندن 
همکاری های سیاسی دو کش��ور، برنامه ریزی برای 
سفر رسمی الکس��اندر لوکاش��نکو رئیس جمهوری 
بالروس به تهران را زمینه س��از ایجاد جهش بزرگ 

در روابط دو کشور خواند. 
وزی��ر صنعت اف��زود: رواب��ط اقتص��ادی تهران و 
مینسک همسطح همکاری های سیاسی نیست و از 
این رو در نقش��ه راه توسعه روابط، ارتقای آن از 75 
میلیون دالر کنونی در هر سال به 250 میلیون دالر 

برنامه ریزی شده است. 
رئیس جمهوری بالروس نیز پیش از آغاز مذاکرات 
کمیسیون مشترك تاکید کرده بود که ارزش روابط 
اقتصادی دو کشور باید از مرزهای کنونی فراتر برود. 
لوکاش��نکو با تاکید بر لزوم توس��عه فراگیر روابط 
تهران و مینس��ک در عرصه های مختلف، خواس��تار 
افزایش سه برابری ارزش روابط اقتصادی و بازرگانی 

دو کشور در زمینه های گوناگون شد. 
نقش��ه راه توس��عه روابط اقتصادی دو کشور روز 
چهارشنبه در پایان نشس��ت کمیسیون مشترك با 
حض��ور هیات 50 نفری بخ��ش دولتی، خصوصی و 
پارلمانی ایران به ریاست محمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و ویتالی واووك وزیر صنایع 

بالروس در مینسک امضا شد. 
آندره کوبیاکوف، نخس��ت وزیر بالروس نیز پس از 
امضای نقش��ه راه توس��عه روابط دو کشور در دیدار 
ب��ا نعمت زاده ضمن تاکید بر ل��زوم ایجاد جهش در 
روابط اقتصادی دو کش��ور برای همس��طح شدن با 
روابط خوب سیاس��ی، گفت: با توجه به توانایی های 
بسیار ایران و بالروس در عرصه های مختلف، سطح 
روابط کنونی دو کش��ور در عرصه اقتصادی مناسب 

نیست. 
نخس��ت وزیر بالروس ش��رایط رفع تحریم ها علیه 
دو کش��ور را بهترین فرص��ت افزایش همکاری های 

اقتصادی دانست. 
کوبیاکوف با بیان اینکه ش��رکت های بالروسی با 
حجم س��رمایه گذاری 700 میلیون دالری در ایران 
فعالیت گس��ترده ای دارند، افزایش س��رمایه گذاری 

متقابل را برای هر دو کشور سودمند خواند. 
وی گفت: روابط دوجانبه آینده ای روش��ن و بدون 
محدودی��ت دارد و م��ا حاضر به هم��کاری، تولید و 
بازرگان��ی در عرصه های مختل��ف از جمله صنعتی، 
علمی و فناوری، بانکی، کش��اورزی، سرمایه گذاری 
متقابل، س��اخت تجهی��زات و ماش��ین آالت باری، 

راهسازی و معدنی هستیم. 
نعمت زاده نیز در این دیدار با ارزش��مند خواندن 
نتیج��ه مذاک��رات هیات های ایرانی و بالروس��ی در 

نهایی ش��دن نقش��ه راه توس��عه روابط دو کشور تا 
س��ال 2017، اظهار ک��رد: نگاه راهب��ردی به انجام 
همکاری ه��ا و س��رمایه گذاری مش��ترك می توان��د 
یاری کننده بخش های مختلف دست اندرکار افزایش 
روابط تهران و مینس��ک باشد. وی گفت: در صورت 
امضا ش��دن ق��رارداد تعرفه ترجیحی بی��ن ایران و 
اوراسیا، سطح روابط دو کشور افزایش خواهد یافت 

و می تواند افق های بهتری پیش رو داشته باشد. 
وزی��ر صنع��ت و مع��دن همچنی��ن در دی��دار 
ب��ا کالتووی��چ، وزی��ر بازرگان��ی ب��الروس در ب��اره 
همکاری ه��ای دو کش��ور در این ح��وزه گفت وگو و 

مذاکره کرد. 
ویتال��ی واووك، وزیر صنایع ب��الروس نیز توافق 
برج��ام را عامل مهمی در گس��ترش روابط تهران و 
مینس��ک خواند و گفت: تالش می کنیم با استفاده 
از فرصت ایجاد شده، روابط دو کشور در عرصه های 

مختلف از جمله اقتصادی گسترش یابد. 
نعم��ت زاده در مصاحبه با خبرنگار ایرنا نیز گفت: 
راه ان��دازی خط مونت��اژ کامیون و اتوب��وس ماز در 
تبریز نهایی ش��ده که زمان بهره برداری شهریور ماه 
سال جاری است و ش��رکت بالروسی امکان فروش 
محص��والت را ب��ا قیمت ویژه و در ص��ورت افزایش 
میزان خرید، عرضه اقس��اطی را نیز در دس��تور کار 
دارد. نعمت زاده همچنین طرح تولید ماش��ین آالت 
س��نگین معدنی در ایران با هم��کاری بالروس را از 
دیگر موارد توافق برشمرد که می تواند ابعاد جدیدی 

به گسترش همکاری های تهران و مینسک بدهد. 
همکاری ه��ای  افزای��ش  فن��اوری،  انتق��ال  وی 
گردش��گری، پرواز بین دو کش��ور، ایجاد تسهیالت 
ب��رای ش��رکت های ایران��ی در ب��الروس و برقراری 
روابط بانک��ی با توجه به رف��ع تحریم های یکجانبه 
و غیرقانون��ی غ��رب علیه ته��ران و مینس��ک را از 
دیگر موارد پیش بینی ش��ده در نقش��ه راه توس��عه 

همکاری ها خواند. 
نعمت زاده در ادامه با اش��اره به برنامه سفر محمد 
فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مینسک 
در آینده ای نزدی��ک، از برنامه ارتقای همکاری های 
دو کش��ور در این حوزه و همچنین کمیته علمی و 

فناوری خبر داد. 
محمدرضا صبوری، س��فیر ایران در مینس��ک نیز 
ضمن بیان اینکه برای توسعه روابط و همکاری ها در 
عرصه های مختلف با کشور دوست بالروس آمادگی 
داریم، افزود: گس��ترش مناس��بات را در عرصه های 

اقتصادی و بازرگانی در اولویت قرار داده ایم. 
وی اف��زود: رواب��ط سیاس��ی ای��ران و ب��الروس 
همواره در س��طح عالی قرار داش��ته و این اطمینان 
هس��ت که در آین��ده تحکیم بیش��تر خواهد یافت. 
رفت و آمد هیات ها میان دو کش��ور زمینه مساعدی 
را برای توسعه روابط و توسعه ساختار همکاری های 

دوجانبه به وجود آورده است. 
صب��وری گفت: حت��ی در دوره تحریم ه��ا، روابط 
اقتصادی و بازرگانی به خوبی توس��عه یافت و حجم 
س��رمایه گذاری های ایران در بخش ه��ای اقتصادی 
بالروس بیش��تر ش��د و اکنون هم برای گس��ترش 

همکاری ها در عرصه های مختلف مصمم هستیم. 

برنامه سفر رئیس جمهوری بالروس به ایران
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مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ای��ران با بیان اینک��ه به زودی 
تولید نف��ت ایران به 3میلیون 
و 800 بشکه در روز می رسد، 
گفت: ب��دون اینکه نفتی روی 
آب داش��ته باش��یم، روزانه 2 
میلی��ون و 100 هزار بش��که 

صادر می کنیم. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه 
و  گاز  نف��ت،  بین الملل��ی 
پتروش��یمی 16 اردیبهشت ماه 
ب��دون حض��ور وزی��ر نف��ت و 
همچ��ون  برت��ر  ش��رکت های 
ش��ل و توتال آغاز ب��ه کار کرد. 
رکن الدین ج��وادی مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران در 
مراس��م افتتاح این نمایش��گاه 
گفت: ای��ران زمانی ب��ه تعامل 
جهانی برای بهبود وضعیت بازار 
نفت یعنی فریز نفت می پیوندد 
که به جایگاه قبل از تحریم خود 

دست یابد. 
 مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران با بی��ان اینکه ایران نفتی 

روی آب ندارد، گفت: تولید نفت 
خام ایران به روزانه 3میلیون و 
٧00 هزار بش��که رس��یده که 
به زودی این رقم به 3میلیون و 
800 هزار بشکه در روز می رسد. 
همچنین میانگین صادرات نفت 
خام ایران ب��ه روزانه 2میلیون 
روز  در  بش��که  ه��زار  و 100 
رسیده است. در بخش صادرات 
میعانات گازی پیش از تحریم ها 
روزانه 2٥0 هزار بش��که بود که 
این رقم هم اکنون به ٤٥0هزار 

بشکه در روز رسیده است. 
جوادی اعالم ک��رد: در حال 
حاضر ب��رای ف��روش نفت خام 
تخفیفی به کشوری نمی دهیم 
اما رقب��ای ایران ب��رای جذب 
مش��تری های ایران��ی ب��ه آنها 
تخفیف پیش��نهاد می دهند. با 
ای��ن حال تاکنون تس��لیم این 

جوسازی ها نشدیم. 
معاون وزی��ر با بی��ان اینکه 
فروش نفت ایران به اروپا پیش 
از لغو تحریم ها قطع ش��ده بود، 
در حالی که پ��س از تحریم ها 

چند ق��رارداد فروش و صادرات 
اروپایی  ب��ا ش��رکت های  نفت 
امضا شده اس��ت، تصریح کرد: 
یادداش��ت تفاهم های��ی که به 
تازگ��ی ب��رای هم��کاری امضا 
شده است، س��هم شرکت های 
غربی س��ه یادداش��ت تفاهم و 
سهم ش��رکت های آسیایی دو 

یادداشت تفاهم بوده است. 
وی ب��ا بیان اینکه براس��اس 
چارچ��وب قرارداده��ای جدید 
ایران��ی  ش��رکت های  نفت��ی 
می توانند در کنار ش��رکت های 
خارج��ی در بخ��ش اکتش��اف 
حضور داش��ته باش��ند، گفت: 
ش��رکت های  شناس��ایی 
براس��اس فرم��ت E&Pتا آخر 
اردیبهشت ماه مشخص و تا آخر 
خردادم��اه ارزیابی آنها به پایان 
می رسد و اسامی این شرکت ها 

تا آخر تیرماه اعالم می شود. 
مع��اون وزی��ر نف��ت درباره 
جلوگیری عربستان از پهلوگیری 
نفتکش های ایرانی تصریح کرد: 
رقبای م��ا برای دسترس��ی به 

برخی اهداف سیاس��ی خود در 
منطقه هزینه زیادی می کنند. 
از جمل��ه یکی از ای��ن روش ها 
تم��اس و ایج��اد محدودیت با 
برخی ش��رکت های حمل و نقل 
بوده که خوش��بختانه با تدابیر 
صورت گرفته، نتوانستند موفق 

باشند. 
جوادی از اتم��ام مذاکرات با 
طرف چینی در فاز دوم میدان 
ی��ادآوران ب��ا روش بیع متقابل 
خب��ر داد و گفت: فاز نخس��ت 
میدان ی��ادآوران حدود یک ماه 
پیش راه اندازی ش��د و طی دو 
هفته آینده ب��ه ظرفیت نهایی 
می رس��د. البته توس��عه میدان 
آزادگان جنوبی به دلیل وجود 
برخ��ی مش��کالت از پیمانکار 
چینی گرفته و به ش��رکت های 
داخلی سپرده ش��د. هم اکنون 
18 دکل در ای��ن میدان فعال 
است. امیدواریم تا پایان مهرماه 
30 هزار بش��که دیگر از این فاز 
به تولید برسد و بقیه در سقف 
320 هزاربش��که ای که تعریف 

ش��ده جلو برود. مع��اون وزیر 
نف��ت درباره فاز دوم این میدان 
نیز گفت: توس��عه ف��از دوم در 
قالب مدل جدی��د قراردادهای 
نفتی توسعه می یابد. تاکنون دو 
شرکت برای فاز دوم میدان ابراز 
عالقه کردن��د که اجازه مطالعه 
به آنها داده ش��د. خوشبختانه 
جدی��د  م��دل  اصالح��ات 
قرارداده��ای نفتی انجام ش��ده 
است و امیدواریم به دور از نگاه 
سیاسی نهایی شود. معاون وزیر 
نفت درباره قرارداد با ش��رکت 
ملی نفت آذربایجان )س��وکار( 
برای میدان شاه دنیز گفت: قرار 
به سرمایه گذاری جدیدی نبوده 
است و ما پذیرفته ایم که سهم 

10 درصدی را حفظ کنیم. 
ج��وادی درباره ع��دم حضور 
ش��ل و توتال در نمایشگاه نفت 
گفت: با توجه ب��ه اینکه برجام 
به تازگی عملیاتی ش��ده از این 
رو تصمیم گیری شرکت ها برای 
حضور در این نمایشگاه زمان بر 

شده است. 

در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی مطرح شد

ایران »نفت روی آب« ندارد

آتش س��وزی مهیب جنگل ه��ای کانادا، 
بی ثباتی سیاس��ی و اقتص��ادی در ونزوئال 
و توقف فعالیت های مربوط به اس��تخراج 
نفت ِشیل در آمریکا زمینه را برای کاهش 
س��ریع حجم نفت خام تولید شده در قاره 
آمری��کا فراهم ک��رده و به نظر می رس��د 
ب��ا اس��تمرار ش��رایط فعلی کش��ورهای 
تولید کننده نفت خام در آمریکا، این قاره 
به تنهایی مش��کل نفت م��ازاد موجود در 

بازار را حل خواهد کرد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، نفت خام 
مازاد موجود در بازار که حجم آن در حال 
حاضر به 2 میلیون بش��که می رسد دلیل 
اصلی کاهش ش��دید بهای نفت حدفاصل 
س��ال های 201٤ تا 2016 بوده و به نظر 
می رس��د با کاه��ش تولید نف��ت خام در 
ایاالت متح��ده، کانادا و آمریکای التین و 
همچنین کاهش فزاینده تولید در آس��یا، 
ب��ه زودی و به میزان قابل توجهی از حجم 

آن کاسته خواهد شد. 
در ای��ن راس��تا »گای بیب��ر« تحلیلگر 
س��رمایه گذاری  و  مال��ی  موسس��ه 
اس��ت:  معتق��د    Simmons & Co
فرآین��د  در  ب��ی گاه  و  گاه  »اخت��الالت 
تولی��د نفت خام در نق��اط مختلف جهان 
اصلی تری��ن دلی��ل بهبود وضعی��ت بازار 
در ماه ه��ای اخی��ر ب��وده در حال��ی ک��ه 
پیش بینی ها حاکی از روند نزولی قیمت ها 
بوده است.« این کارش��ناس حوزه انرژی 
ادامه داد: »چنانچه توقف های ناگهانی در 
فرآین��د تولید ادامه یاب��د، بازار از ظرفیت 
کافی برای پاس��خگویی به افزایش تقاضا 

برخوردار نخواهد بود.«
در ای��ن رابطه اطالعات منتش��ر ش��ده 
توس��ط دولت ه��ا، صنای��ع و موسس��ات 
مشاوره ای در حوزه انرژی بیانگر آن است 
که کاه��ش 1/٥ میلیون بش��که ای تولید 
در آمری��کا ب��ه همراه کاه��ش 2٥0 هزار 
بش��که ای در آسیا و اس��ترالیا سبب شده 
اس��ت تا بخش قابل توجه��ی از نفت خام 

مازاد موجود در بازار به مصرف برسد. 
کاه��ش حجم تولید نفت خ��ام در قاره 
آمری��کا و برخی کش��ورهای آس��یایی در 
ش��رایطی اتف��اق می افتد که کش��ورهای 
عضو اوپک به رهبری عربستان سعودی از 
هرگونه تثبیت یا کاهش تولید خود داری 
ک��رده و قصد دارند با حف��ظ حجم فعلی 
تولیدش��ان، س��هم خ��ود را از بازاره��ای 
جهانی حفظ کرده و سایر تولید کنندگان 

را از میدان رقابت خارج کنند. 
در همی��ن ارتب��اط »نی��ل بوری��ج« از 
کارشناس��ان و تحلیلگران ارش��د موسسه 
Sanford. مدیریت��ی  و  تحقیقات��ی 
با  »س��عودی ها  می گوی��د:   Bernstein
اتخ��اذ اس��تراتژی س��ختگیرانه خ��ود به 
آنچه می خواستند رس��یده اند و معتقدند 
قیمت ه��ا در فرآین��د عرض��ه و تقاضا به 
ثب��ات خواهند رس��ید.« این کارش��ناس 
حوزه انرژی در ادامه افزود: »س��عودی ها 
در 12 ماه گذش��ته با افزایش تولید خود 
فش��ار زیادی را به قیمت ها وارد کردند تا 
از این طریق به حج��م نفت خام تولیدی 
کش��ورهای صادر کنن��ده نظ��م و انضباط 
ببخش��ند، هم اکن��ون می توانی��م نتای��ج 
استراتژی س��عودی ها را در بازار مشاهده 

کنیم.«
در حقیق��ت و با توجه به خارج ش��دن 
بخ��ش قاب��ل توجهی از حج��م نفت خام 
تولید ش��ده در کش��ورهای قاره آمریکا از 
بازار، عربستان سعودی و قطر توانسته اند 
با افزای��ش قیمت ها و حج��م تولید خود 
محموله های بزرگی را روانه بازارهای آسیا 

کنند. 
براساس اطالعات منتشر شده، گسترش 
آتش س��وزی در Fort McMurray که 
در قلب منطقه نفت خیز کانادا قرار گرفته، 
سبب شده است حجمی معادل 690 هزار 
بشکه از مجموع نفت تولید شده در کانادا 
کاس��ته شود. این در شرایطی است که به 
گفته کارشناسان ممکن است آتش سوزی 
اخی��ر موجب افزایش اخت��الل در فرآیند 

تولید نفت کانادا شود. 
با وجود این اختالل در تولید نفت کانادا 
تنها دلیل کاهش حجم نفت مازاد در بازار 
نبوده و طبق اطالعات منتشر شده از سوی 
اداره ملی اطالعات در آمریکا، رقمی معادل 
٤10ه��زار بش��که از تولید نف��ت خام این 
کش��ور در سال جاری کاسته شده و انتظار 
می رود تا در پنج ماه آینده 800هزار بشکه 
دیگر نیز از میزان نفت خام تولید شده در 

ایاالت متحده کاسته شود. 
از س��وی دیگر کش��ورهای تولید کننده 
نف��ت در آمریکای التین نیز به دلیل عدم 
س��رمایه گذاری در صنعت انرژی و احداث 
زیرس��اخت های الزم با مشکالت بسیاری 
مواجه ش��ده اند. در این می��ان ونزوئال به 
دلی��ل مش��کالت اقتصادی عمی��ق آن با 
کاهش 188 ه��زار بش��که ای تولید خود 
مواجه ش��ده و می��زان تولی��د در منطقه 
آسیا – اقیانوسیه نیز روند نزولی را تجربه 

می کند. 

کاهش تولید نفت در آمریکا و آسیا

بینالملل

دیدگاهنفت

جزییات توافق نفتی ایران- مصر
رکن الدین جوادی، مع��اون وزیر نفت گفت: برای 
انتقال محموله های نفتی نیازمند استفاده از خطوط 

لوله »سومد« مصر هستیم. 
به گ��زارش مهر، جوادی توضی��ح داد: ایران برای 
انتق��ال نفت به دری��ای مدیترانه و اروپ��ا باید یا از 
نفتکش ه��ای کوچ��ک برای عب��ور از کانال س��وئز 
استفاده کند یا محموله های نفتی بزرگ را در ساحل 
دریای سرخ تخلیه و پس از انتقال از طریق خط لوله 
سومد به دریای مدیترانه، دوباره آن را بارگیری کند. 
این عض��و هیات مدیره ش��رکت ملی نف��ت ایران 
تاکید کرد: اس��تفاده از خط لوله سومد امکان حمل 
محموله های ب��زرگ نفتی به دریای مدیترانه و اروپا 
را فراهم می کند. معاون وزیر نفت یادآور شد: پس از 
استفاده از خط لوله سومد حضور نفتکش های بزرگ 
ایران در بازار نفت اروپا و مدیترانه گسترش می یابد. 

هیچ وقت ایران را ترک نکردیم
مدیر ارشد ش��رکت OMV اتریش در خاورمیانه و 
شمال آفریقا از همکاری های این شرکت با ایران پیش و 
پس از تحریم ها سخن گفت و به عالقه اش برای حضور 
و س��رمایه گذاری با همکاری ش��رکت ملی نفت ایران 

اشاره کرد. 
ایس��نا  ب��ه   )Erwin Kroell( ک��رول   اروی��ن 
گفت: OMV یک شرکت اتریش��ی و اتریش دولتی 
اس��ت که جهت گیری سیاس��ی ن��دارد، م��ا پیش از 
تحریم ها و در دوره تحریم ها در ایران حضور داشتیم و 
در حال حاضر با رفع تحریم ها نیز اینجا هستیم و هیچ 

وقت این کشور را ترک نکردیم. 
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه همکاری های ش��رکت 
OMV با ایران اظهار کرد: کشور و شرکت ما از اوایل 
سال 2000 در یک همکاری موفق با شرکت ملی نفت 
ایران بود، اما ما به واس��طه تحریم ها از 2006 و 200٧ 
ناچار ش��دیم ای��ن همکاری را متوقف کنی��م تا امروز 
که تحریم ها در حال حذف ش��دن اس��ت و به محض 
اینک��ه فضای موجود برای حضور ما مهیا ش��ود، ما به 

سرمایه گذاری و همکاری های خود ادامه می دهیم. 
مدیر ارش��د مس��ائل خاورمیانه و آفریقای ش��رکت 
OMV در پاسخ به اینکه آیا با هیچ یک از شرکت های 
ایران��ی اقدام به مذاک��ره کرده اند، گفت: م��ا در حال 
همکاری و گفت وگوی نزدیک با شرکت ملی نفت ایران 
بوده و همچینن عالقه مند و در جست وجوی فرصتی 

مناسب برای سرمایه گذاری در آینده هستیم. 
کرول با اشاره به بخش های مورد عالقه برای همکاری 
و س��رمایه گذاری اظهار کرد: م��ا عالقه مند به تولید و 
 )greenfield( توسعه نفت و گاز، توسعه میادین تازه
و میادین قدیمی )brownfield( با همکاری شریک 

خود، شرکت ملی نفت ایران هستیم. 

پیشگامی صنعت نفت ایران در 
توسعه ساخت داخل

صنع��ت نفت ای��ران در دول��ت یازده��م فرصت 
مناس��بی را ب��رای بخ��ش خصوصی کش��ور ایجاد 
ک��رده و با رویک��رد تامی��ن کاالهای م��ورد نیاز از 
ش��رکت های داخلی که تقریبا هیچ ک��دام آنها برند 
شناخته ش��ده ای در صنعت نفت و گاز جهان نیست، 

ریسک پرفایده ای را پذیرفته است.
بی��ش از 900هزار قل��م کاال در صنایع نفت، گاز، 
پاالی��ش و پتروش��یمی ای��ران مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد که به ج��ز بخ��ش کوچکی از آن، س��ایر 
کاالها امکان تولی��د در داخل را دارند، با این وجود 
بخ��ش خصوصی ریس��ک ورود به تولی��د کاالهای 
اس��تراتژیک را ب��ه دلی��ل نی��از به س��رمایه گذاری 
هنگفت یا نداش��تن دانش فنی الزم طی س��ال های 
گذش��ته نمی پذیرف��ت. از ای��ن رو وزارت نفت برای 
ترغی��ب این بخش به تولید کاالهای اساس��ی مورد 
نیاز خ��ود، مجموعه ای از 10 گروه کاالیی پرمصرف 
و البته اس��تراتژیک را معرف��ی کرد تا ضمن کاهش 
وابستگی به شرکت های بین المللی، نسبت به توجیه 
اقتص��ادی آن به بخش خصوص��ی داخلی اطمینان 
ده��د. با اجرای برجام منابع مالی مورد نیاز در حال 
تامین اس��ت و پیش بینی می ش��ود امسال عالوه بر 
٥2 ق��رارداد امضا ش��ده با س��ازندگان داخلی ده ها 
 ق��رارداد دیگر نیز از خان��واده این گروه اقالم امضا و 

اجرایی شود.
با این حال به نظر می رس��د با توجه به تالش برای 
جب��ران عقب ماندگی صنعت نفت کش��ور همچنان 
س��ه عامل کیفیت، زمان و قیم��ت کاالهای داخلی 
دغدغه اصلی مسئوالن باش��د. تدوین و بومی سازی 
اس��تانداردهای بین المللی در صنعت نفت بخشی از 
مش��کل سازندگان را حل کرده اما دو عامل دیگر در 
واق��ع به توان رقابت پذیر بودن ش��رکت های داخلی 

مربوط است.

بهره گی��ری از مناب��ع مل��ی و قوانی��ن حمایت��ی 
ج��ز با افزایش ت��وان رقابت در بازار ممکن نیس��ت. 
همان طورکه صنعت نفت به عنوان سرمایه ملی باید 
در س��طح جهانی قدرت رقابت داش��ته باشد، بخش 
خصوصی و س��ازندگان ایرانی نیز بای��د از این توان 
برخوردار باش��ند تا منافع بخ��ش خصوصی در کنار 

منافع عموم مردم تامین شود.
و  س��ازنده  ایران��ی  ش��رکت   1600 بنابرای��ن 
تامین کننده کاالی صنعت نفت یقینا راه دش��واری 
ب��رای رقابت در این بازار ب��ا برندهای مطرح جهانی 
دارند تا با ارتقای کیفیت و کمک به س��رعت اجرای 
طرح ها، توسعه صنعت نفت و منافع کشور را تهدید 

نکنند.
از س��وی دیگر با مکانیزه کردن س��فارش کاال در 
صنعت نفت که از ابتدای س��ال 139٥ تحت عنوان 
س��امانه تامین الکترونیکی کاالی نفت اجرایی شده، 
عمال امکان سفارش س��لیقه ای و فساد وجود ندارد. 
همچنین ب��ا رفع تحریم ها امکان ایجاد بازار س��یاه 
و انحص��ار هم محدود ش��د، بنابرای��ن فرصت برای 

سازندگانی واقعی فراهم شده است.
امروز شرکت های داخلی فرصت انتقال تکنولوژی 
و جذب س��رمایه و مش��ارکت خارجی را نیز دارند و 
هم��ه زمینه ها برای فعالیت آنها ب��ا توجه به قوانین 
و ابالغیه ه��ا در حمایت از س��اخت داخل در وزارت 
نف��ت، ممنوعی��ت خری��د کاالی مش��ابه از خارج، 
اجرای ایران کد، س��امانه الکترونیکی سفارش کاال، 
ثبت شرکت ها در س��امانه، ایجاد وندورلیست واحد 
و کمک به ص��ادرات تجهیزات س��اخت خود، مهیا 
است. البته برخی ش��رکت ها که در دوران تحریم با 
داللی سود باالتری از شرکت سازنده اصلی )با وجود 
هزینه تحقیق و توس��عه و زمان به نتیجه رس��یدن 
 محصول( می بردن��د، منتقد جدی این سیاس��ت ها 

خواهند بود.
البته بخش��ی از صنعت که توسط بخش خصوصی 
اداره می ش��ود با دست بازتری نسبت به خرید اقالم 
م��ورد نی��ازش از بازارهای داخل��ی و خارجی اقدام 
می کند. یقینا با رقابتی ش��دن حضور ش��رکت های 
داخلی سازنده تجهیزات، نگاه این بخش نیز به دلیل 

منافع بیشتر به سمت داخل خواهد بود.
در این میان سازندگان داخلی نیز باید بپذیرند اگر 
در دوره ای با محدودیت کشور به واسطه تحریم ها در 
بازار کشور رقابت پذیر نبودند، حاال با شرایط تازه ای 
روبه رو هستند که باید در س��طح بین المللی رقابت 

کنند.
در ای��ن برهه نگاه صنعت نفت ب��ه داخل فرصت 
ایده آل��ی ب��رای بخ��ش خصوصی جوان کش��ور در 
س��اخت تجهیزات مورد نیاز کش��ور و حتی منطقه 
و جهان اس��ت. امروز نمونه های خوبی از این تجربه 
در ش��رکت های پیمانکار پروژه های باالدس��ت نفت 
کش��ور ش��کل گرفته که تصور آن در 10 یا 1٥سال 
گذش��ته غیرممکن بود؛ ش��رکت هایی که در داخل 
کش��ور جایگزی��ن ش��رکت های ب��زرگ بین المللی 
ش��دند و حاال در مناقص��ات رقیب آنها هس��تند یا 
شرکت های حفاری که امروز پروژه های قابل توجهی 
در کشورهای منطقه برعهده دارند. برخی سازندگان 
داخلی نیز با تولید محصوالت باکیفیت صنعت نفت 
ب��ازار مطلوبی هم در داخل کش��ور و ه��م در میان 
کش��ورهای نفت خیز منطقه ازجمله عراق به دس��ت 

آورده اند.

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز

محمدرضا نفری
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ب�ه  زی�ادی  هیات ه�ای 
ای�ران آمدن�د و ب�ه نظ�ر 
می رس�د هم�ه در انتظ�ار 
تفاهم نامه ها  اجرایی شدن 
و قراردادها هستند، بخش 
خصوصی در حال حاضر در 

چه مرحله ای است؟ 
م��ا س��ه مرحل��ه کاری را با 
هیات ه��ا جل��و رفتی��م. یک 
مرحل��ه روزه��ای اول بع��د از 
تفاهم که در س��ال 94 ش��کل 
گرف��ت. مرحله اول ش��ناخت 
و بررس��ی ب��ازار ای��ران برای 
خارجی ها، فق��ط رفت و آمد و 
گفت وگو بود و کمتر به تفاهم 
رس��ید؛ مرحله دوم از 26 دی 
م��اه روزاجرایی ش��دن برجام 
ش��کل گرف��ت. درای��ن زمان 
تم��ام هیات هایی ک��ه آمدند 
همه بررسی ها را انجام داده و 
مذاکرات انجام شده بود و آماده 
برای امضای تفاهم نامه بودند و 
در ای��ن مرحله تفاهم نامه های 
زی��ادی امضا ش��د. در مرحله 
س��وم که هم اکنون در جریان 
اس��ت تفاهم نامه ها به قرارداد 
تبدیل ش��د. بخش خصوصی 
در ای��ن مرحله که حدود یک 
تا یک ماه و نیم از آن گذشته 
قراردادهای��ی داش��ته اس��ت. 
آنچ��ه که در س��فر به ایتالیا و 
فرانس��ه اتفاق افتاد و سفرهای 
دیگری که اتاق ایران به آلمان 
و ارمنستان و الجزایر داشت، به 
قرارداد و کار اجرایی انجامید، 
ایتالی��ا، اتری��ش، فرانس��ه و 
آلم��ان قراردادهای جدی را با 
ایران بستند. بخش خصوصی 
قراردادهای خوبی را در بخش 
خودرو سازی داشته و اخیرا هم 
کره ای ه��ا درحوزه های نفتی، 
معدن��ی و صنعتی قراردادهای 
خوبی با فعاالن اقتصادی ایران 

داشتند. 

ای�ن  رئیس جمه�وری 
کشور از اختصاص بسته ای 
در  دالری  25میلی�ارد 
سرمایه گذاری خارجی خبر 
داد و از بخش خصوصی دو 
کش�ور خواس�ته بود از این 
بسته استفاده کنند، بخش 
خصوصی چه برنامه ای برای 
اس�تفاده از ای�ن فرص�ت 

دارد؟ 
ک��ه  آم��اری  براس��اس 
سازمان س��رمایه گذاری داد و 
قراردادهای��ی که ب��ا کره ای ها 
امض��ا ش��ده اس��ت، یک��ی با 
اگزی��م بان��ک 8میلیارد دالر و 
دیگ��ر 5میلیارد دالر بایکی از 
بیمه ای  پوش��ش  شرکت های 
ش��ده  امض��اء  کش��ور  ای��ن 
اس��ت. ب��ا ای��ن قراردادها، چه 
شرکت های کره ای که در ایران 
س��رمایه گذاری می کنند و چه 
طرح هایی که با برند کره ای ها 
یا کاالی کره ای ش��رکت های 
ایرانی سرمایه گذاری می کنند 

و نی��از ب��ه فاینان��س دارن��د 
می توانند از این منبع استفاده 

کنند. 
در  قضاوت ه�ا  برخ�ی 
م�ورد زمان اجرایی ش�دن 
ای�ن قراردادها وجود دارد، 
اینک�ه س�رانجام نتایج آن 
چه زمانی دیده می ش�ود و 
دیگ�ر اینکه آی�ا تا به حال 
اتفاق خاصی در مش�ارکت 
برای  برای س�رمایه گذاری 
بخ�ش خصوص�ی افت�اده 
می کنی�د،  فک�ر  اس�ت؟ 
قراردادهای سرمایه گذاری 
چ�ه وقت به مرحله اجرایی 

می رسد؟ 
پروسه سرمایه گذاری پروسه 
زمان بری است. به طور منطقی 
قرارداده��ا در زمان کوتاهی به 
مرحله اجرا نمی رسد. اما اینکه 
اتفاق��ی نیفت��اده اس��ت حرف 
نادرستی است. ما در زمان های 
قرارداده��ای جدی  گذش��ته 
داش��تیم و برخ��ی هم به اجرا 

رسیدند. در برخی شهرک های 
صنعتی و فوالد سازی برخی از 
این قراردادها به اجرا رس��یده 
است. مثال در سفر به ایتالیا یک 
قرارداد بین بوتیا از بزرگ ترین 
و  خاورمیان��ه  هلدینگ ه��ای 
ش��رکت های ایتالیای��ی اتفاق 
افت��اد که در هفته گذش��ته به 
گفت��ه مدیرعامل آن، کارهای 
کردن��د.  ش��روع  را  اجرای��ی 
اینک��ه اظهار می ش��ود تا حاال 
ای��ن  و  انج��ام نش��ده  کاری 
سرمایه گذاری در حجم باالیی 
باید انجام ش��ود انتظار بی جا و 

غیر منطقی است. 
ام�ا م�ا هن�وز اطالع�ات 
خص�وص  در  منس�جمی 
ظرفی�ت و س�رمایه بخش 
ج�ذب  ب�رای  خصوص�ی 
در  خارج�ی  س�رمایه 

دسترس نداریم، چرا؟ 
بخ��ش خصوصی م��ا آنقدر 
توانمند نشده و آمادگی ندارد. 
کاره��ای بزرگی ک��ه امروز در 

کش��ور در حال انجام اس��ت یا 
قرار اس��ت اتفاق بیفتد به یک 
بخ��ش خصوصی قدرتمند تر و 
بزرگ تر نیاز دارد. مسئله مهم 
دیگ��ری ک��ه در م��ورد بخش 
خصوصی باید بگوییم این است 
که پشتیبانی هایی که از بخش 
خصولتی، دولتی و نیمه دولتی 
ش��ده و وج��ود دارد، از بخش 
خصوصی نش��ده است. یکی از 
گالیه ها و اعتراضات ما به دولت 
این اس��ت که بخش خصوصی 
توس��ط بانک ها تایید نمی شود 
و شرایط مناسبی ندارد، فعاالن 
این بخش حتی در س��ال های 
گذشته نتوانستند سرمایه شان 
از نظ��ر  را ب��ه روز کنن��د و 
 کفایت س��رمایه مشکل جدی 

دارند. 
دول��ت باید به میدان بیاید و 
ضمان��ت و فاینانس بانک های 
م��ا را تضمین کند. این کار در 
ادوار گذش��ته هم اتفاق افتاده 
اس��ت. اما امروز بانک مرکزی 
و دول��ت در تضمین س��رمایه 
بخش خصوص��ی پش��ت ای��ن 
بخ��ش نیس��ت و ای��ن نگرانی 
ج��دی ما اس��ت. اگر کارهایی 
که ما در حال پیش بردن آنها 
هس��تیم، توسط دولت و بانک 
مرک��زی ک��ه تضمی��ن نهایی 
توس��ط آنه��ا انجام می ش��ود، 
اتف��اق نیفتد ما دوباره اول راه 
هس��تیم و نمی توانیم کارمان 
را پی��ش ببری��م بنابراین توقع 
داری��م دول��ت و بانک مرکزی 
بخ��ش خصوص��ی را هم مثل 
شرکت های دولتی و خصولتی 
پشتیبانی کند و بانک مرکزی 
ضمانت ه��ای الزم را داش��ته 
باش��د، چون بدون این مسئله 
ش��رایط برای مشارکت بخش 
خصوصی در سرمایه گذاری ها 

مناسب نخواهد بود. 

نگرانی رئیس اتاق ایران در جذب سرمایه خارجی 

 بخش خصوصی ضمانت دولت
و بانک مرکزی را می خواهد

 ش�مارش ورود هیات های خارجی به ایران 
اندک ان�دک ب�ه 200 نزدیک می ش�ود، رقمی 
ک�ه ب�ا وجود م�دت کوتاه برج�ام در ایران به 
گفته بس�یاری از کارشناس�ان کمتر کشوری 
تجربه کرده اس�ت. در این مدت بازار تجارت  

و س�رمایه گذاری در ای�ران بررس�ی ش�د و 
ش�اید این شناس�ایی نه تنها برای خارجی ها 
تازگی داش�ت، که چش�م داخلی ه�ا را هم به 
واقعیت ه�ای روز جه�ان باز کرد. اما در نهایت 
نشس�ت و برخاس�ت با این هیات ها که از 20 
ت�ا 300 نف�ر را در خ�ود ج�ای داده بود، به چه 
جاهایی رسید. رئیس اتاق ایران معتقد است، 

در مورد جذب س�رمایه گذاری مشترک بخش 
خصوص�ی و خارجی ه�ا بای�د منطقی تر بود و 
ب�ه نظر می رس�د امروزانتظ�ارات از این بخش 
نابجاس�ت. محس�ن جالل پ�ور در گفت وگوی 
کوت�اه زی�ر با »فرصت امروز« گ�ذری دارد بر 
رون�د ورود هیات ها و از مهم ترین انتظارش از 

دولت گفته است. 

مهدی کرباسیان، رئیس هیات 
عامل ایمیدرو گفت: ایران برنامه 
توس��عه بخش  ب��رای  وس��یعی 
معدن و صنایع معدنی در دس��ت 
اج��را دارد که ب��رای اجرای آنها 
40میلیارد دالر س��رمایه گذاری 

می شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
س��ازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
او که در س��ومین مجمع ایران و 
اروپا در ش��هر زوریخ سوییس در 
جمع مدیران ش��رکت های بزرگ 
مالی،  س��رمایه گذاری،  معدن��ی، 
 بانک��ی، بیم��ه ای  اروپ��ا و جهانی 
س��خن می گف��ت، تصری��ح کرد: 
برنامه شش��م و طرح های توسعه 
بخش معدن و صنایع معدنی ایران 
فرصت بسیار مناسبی برای منافع 

دو سویه ایران و اروپا است. 
وی تصری��ح ک��رد: این میزان 
س��رمایه برای توسعه بخش های 
آلومینیوم، م��س، روی  ف��والد، 
و م��واد معدن��ی مرتبط با بخش 
معدن همچون اکتش��اف و امور 
اس��ت ک��ه می تواند  زیربنای��ی 
برای سرمایه گذاری های  فرصتی 

مشترک با اروپا باشد. 
کرباس��یان افزود: اکتش��اف از 
اولویت ه��ای اساس��ی ایمی��درو 

اس��ت که در نخس��تین حلقه از 
زنجیره بخش مع��دن قرار دارد. 
رئی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو 
حاض��ر،  ح��ال  در  داد:  ادام��ه 
افزایش  طرح��ی جام��ع ب��رای 
فعالیت های اکتشافی تا محدوده 
250هزار کیلومترمربع در دست 
اج��را داریم که اکن��ون بیش از 
50درصد آن محقق شده است. 

رئیس هی��ات عام��ل ایمیدرو 
درب��اره مزیت های اقتصادی ایران 
گفت: ایران یکی از کم هزینه ترین 

کش��ورها برای تولی��دات معدن و 
صنایع معدنی اس��ت که این امر 
به دلیل قیمت مناس��ب و فراوانی 
ان��رژی، نرخ پایین به��ره مالکانه، 
هزین��ه پایی��ن دس��تمزد نیروی 
کار و دیگ��ر مزیت هایی همچون 
دسترس��ی به آب های بین المللی، 
خطوط راه آهن، شبکه برق و تعرفه 
مناسب سیستم حمل و نقل است. 

وی درباره نتایج طرح اکتشاف 
اظهار داشت: خوشبختانه در روند 
اجرای برنامه اکتش��اف، به منابع 

غنی جدی��دی در روی، س��نگ 
آهن، مس و طال دس��ت یافته ایم، 
از همین رو خواه��ان همکاری با 
شرکای عالقه مند و سرمایه گذار 
ب��رای نتیج��ه بخش ش��دن این 

توانمندی معدنی هستیم. 
رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو 
افزود: طبق نقش��ه راه ترس��یم 
ش��ده تقاضای فوالد در ایران در 
سال 1404 به سطح 40میلیون 
تن می رس��د. برای ای��ن منظور 
در ح��ال طراحی دس��تیابی به 

ظرفی��ت 55میلیون ت��ن فوالد 
هس��تیم که 15میلی��ون تن آن 
برای صادرات اختصاص می یابد. 
ایمی��درو  وی،  گفت��ه  ب��ه 
سرمایه گذاری 30میلیارد دالری 
را برای نیازهای توس��عه ای این 
بخش پیش بینی کرده که اهداف 
زنجیره ف��والد و امور زیربناها را 

محقق کند. 
کرباسیان ادامه داد: چشم انداز 
و  آلومینی��وم  ظرفیت س��ازی 
مس )تقاضا و ص��ادرات در افق 
1404( ب��ه ترتی��ب 1.5میلیون 
تن و 450هزار تن است که این 
برنامه نیازمن��د 10میلیارد دالر 

سرمایه گذاری است. 
وی اف��زود: ب��رای تولید دیگر 
مانن��د  معدن��ی  محص��والت 
تیتانی��وم، کک نفت��ی و تولی��د 
اف��زوده  ارزش  ب��ا  محص��والت 
ب��اال، زغال س��نگ و محصوالت 
راهب��ردی همچ��ون عناصر نادر 
خاکی ک��ه به تازگی ش��ش نوع 
آن تولید شده است، برنامه های 

مجزایی داریم. 
کرباسیان گفت: برای دستیابی 
به اه��داف فوق به هم��کاری با 
ش��رکت های ط��راز اول دنیا در 
س��رمایه گذاری و انتقال فناوری 

تمایل داریم. 

ایران 40میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری در بخش معدن دارد

معدن

ایران و کره؛ پیکان و هیوندای

رئیس جمه��ور ک��ره جنوب��ی ب��ه هم��راه هیاتی 
بلند مرتب��ه به جهت گس��ترش م��راودات تجاری و 
هم��کاری و س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی به ایران س��فر کرده و آنگونه که در خبرها 
آم��ده تفاهم نامه هایی ب��ه ارزش 18میلیارد دالر با 
ایران به امضا رس��انده اس��ت. جالب توجه است که 
بدانیم اکثر این تفاهم ها و س��رمایه گذاری ها مربوط 
به بخش های زیرس��اختی و تکنولوژیک اس��ت. این 
موض��وع زمانی تعجب برانگیز می ش��ود ک��ه بدانیم 
کره تا همین 50س��ال قبل برای توسعه و پیشرفت 
دس��ت به دامان کارشناس��ان ایرانی ش��د و از ایران 

کارشناسانی برای برنامه ریزی به کره اعزام شدند. 
کش��ور کره تا قبل از جن��گ دوم جهانی زیر یوغ 
ژاپن و به نوعی مس��تعمره آن کش��ور ب��ود. پس از 
پایان جن��گ و در رقابت ایدئولوژیک بین ش��وروی 
و غرب به رهبری آمریکا، کره به دو بخش ش��مالی 
و جنوب��ی تجزیه ش��ده و ش��مالی ها به ش��وروی و 
کمونیس��م گراییدن��د و جنوبی ها به س��مت غرب و 
ایاالت متحده س��وق پیدا کردند. تقریبا از نیمه دوم 
ده��ه 60 میالدی کره جنوبی روند توس��عه را آغاز و 
کارشناس��انی را از ایران برای برنامه ریزی استخدام 
کرد. بنا بر آمار موجود صادرات ساالنه کره در اواخر 
دهه 60 میالدی از 100میلیون دالر تجاوز نمی کرد. 
ک��ره جنوبی به دلیل فقدان مناب��ع معدنی به عنوان 
کش��وری فقیر مطرح بوده اس��ت. آنها ت��ا دهه 80 
میالدی از کش��ورهای مختلف کمک های توسعه ای 

دریافت می کردند. 
در مقایس��ه ب��ا ایران و در س��ال 1980 کره ای ها 
تولید ناخالص داخلی معادل نصف ایران داشتند، اما 
امروز تولید ناخالص داخلی حدود 6 برابری و درآمد 

سرانه شان به 5 برابر ایران رسیده  است. 
کره قبال برنامه ریزی کرد که در سال 2008 درآمد 
س��رانه خود را ب��ه 20هزار دالر با رویک��رد افزایش 
حجم صادرات تا سقف 400میلیارد دالر برساند. در 
سال 2008 درآمد سرانه به 21هزار دالر و صادرات 
ب��ه 420میلیارد دالر افزایش یافت و از پیش بینی ها 
فراتر رفت، سال 2015 این رقم از مرز 600میلیارد 
دالر تجاوز کرد. کره امروزه در زمره 10 اقتصاد برتر 
دنی��ا جای می گیرد و ش��رکت های کره ای در زمینه 
فوالد، پتروش��یمی، فلزات غیر آهنی، کشتی سازی، 
الکترونی��ک و اتومبی��ل ج��زو غول ه��ای جهانی به 
ش��مار می روند. در ش��رایطی ش��اهد این پیشرفت 
 هستیم که این کش��ور فاقد درآمد های عظیم نفتی 

ایران است. 
کش��وری که در گذشته  نه چندان دور در رتبه ای 
پایین ت��ر از ای��ران جای گرفته ب��ود و همزمان با ما 
برنامه ری��زی برای توس��عه و پیش��رفت را آغاز کرد، 
اکن��ون در جایگاهی بس��یار متفاوت با ای��ران قرار 
دارد. تفاوت��ی که مظهر آن را به خوبی در واحد های 
تولیدکنن��ده پیکان و هیوندای )ک��ه هر دو در یک 
سال مشابه تاسیس ش��دند( می توان مشاهده کرد. 
اگر بخواهیم جمله  قصاری که عنوان می کند »وقتی 
زمی��ن خوردی هنگام برخاس��تن درس��ی که از آن 
آموخت��ه ای را از زمین ب��ردار« مدنظر و س��رلوحه 
خود ق��رار دهی��م، متولیان و مس��ئوالن امر هنگام 
میزبانی از کره ای ها، رهنمودها و اس��تفاده های الزم 
را از چش��م بادامی ها برای تقویت ساختار اقتصادی 
و تس��ریع در رش��د همه جانبه ایران می برند. غفلت 
از فرصت امروز حاص��ل از تعامل با کره نتایجی بس 

تاسف بار برای ایران دارد. 
 

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
افزایش 100درصدی تعداد رایزنان 

بازرگانی تصویب شد
مصوب��ه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش تعداد 
رایزنان بازرگانی کش��ور به 60 رایزن در سطح دنیا، 
خبری بود که رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران 

اعالم کرد. 
ولی اهلل افخم��ی راد، معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت همزمان ب��ا دیدارهای مرب��وط به هیات 
کره ای با مسئوالن اقتصادی کشورمان در گفت وگو 
با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا سرانجام رایزن 
بازرگانی به کره اعزام خواهد ش��د یا خیر؟ گفت: در 
حال حاضر و با منابع موجود، چنین برنامه ای وجود 
ندارد اما با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی 
بر افزایش تعداد رایزنان به 60 نفر، کره جنوبی حتما 
یکی از کش��ورهایی خواهد بود ک��ه رایزن ایرانی به 

آنجا اعزام می شود. 
وی در ادام��ه درباره زمان تحقی��ق مصوبه هیات 
دولت گفت: زمانی که س��ازمان توس��عه تجارت به 
لحاظ ش��رایط مالی و از نظر نی��روی متخصص که 
ش��رایط مربوط به یک رایزن را داشته باشد، تامین 

شود حتما این مصوبه اجرایی خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، پیش از این براساس برنامه ریزی های 
انجام شده مقرر شده بود تعداد رایزنان کشور تا پایان 
سال گذشته به 30 نفر برسد که در نهایت تا به امروز 
فقط 21 رایزن بازرگانی به عنوان دیده بان های تجارت 
خارجی ایران به تعدادی از کش��ورها اعزام ش��ده اند و 
براساس گفته مسئوالن سازمان توسعه تجارت تا یک 
ماه آینده تعداد رایزنان به 30 نفر خواهد رس��ید. البته 
تعداد رایزنان بازرگانی ایران تا پیش از دولت یازدهم 5 
نفر بود که افزایش پنج تا شش برابری آنها تا به امروز، 
از دس��تاوردهای تجارت خارجی این دولت به ش��مار 
م��ی رود که در صورت تحقق مصوبه اخیر هیات دولت 
نیز این رشد تعداد رایزنان در دولت فعلی نسبت به قبل 

15 برابر خواهد بود. 

 شکایت نعمت زاده از مالیات 
بر صادرات در شورای اقتصاد

رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات از طرح مش��کل 
دریاف��ت مالی��ات از صادرات توس��ط وزیر صنعت در 
ش��ورای اقتصاد خبر داد و گفت: مش��کل اخذ مالیات 
از صادرکنن��دگان باب��ت مابه التفاوت نرخ دالر آزاد و 

مبادله ای حل می شود. 
محمد الهوتی در گفت وگو با مهر از طرح مش��کل 
دریافت مالیات از صادرات توسط وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در آخرین جلس��ه ش��ورای اقتصاد خبرداد و 
گفت: اکنون نزدیک به دو سال است که صادرکنندگان 
کشور، با مشکل اخذ مالیات مواجه شده اند و در هر 
گوشه و کنار، صادرکنندگانی مشاهده می شوند که با 
این مشکل و معضل روبه رو هستند، در نهایت کار به 
جایی رس��ید که براساس مکاتبه ای که کنفدراسیون 
صادرات ایران با معاون اول رئیس جمهور صورت داد، 
رئی��س امور مالیاتی دس��تورالعملی صادر کردند که 
براس��اس آن، صادرات از مالیات ناشی از مابه التفاوت 

نرخ آزاد ارز با نرخ دولتی معاف باشد. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران افزود: با توجه به 
اینکه بعد از صدور این دستورالعمل، باز هم این مشکل 
برطرف نشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع 
را به عنوان یک دغدغه و مشکل در آخرین جلسه شورای 
اقتصاد مطرح کرد و بر این اس��اس مقرر ش��د تا رئیس 
سازمان امور مالیاتی در جلسه ای که با صادرکنندگان 
برگزار می کند، مشکل را رفع کند. به هرحال با پیگیری 
وزیر صنعت و قول مس��اعد س��ازمان امور مالیاتی، این 
جلسه انتهای هفته گذشته با محوریت قائم مقام وزیر 

صنعت، در سازمان امور مالیاتی برقرار شد. 
وی تصریح کرد: در این جلسه رییس سازمان امور 
مالیات��ی، ب��ا حوصله وقت را در اختیار صادرکنندگان 
ق��رار داد و آنه��ا نی��ز مش��کالت و مس��ائل مربوط را 
به ص��ورت مس��تند و مصداق��ی مطرح ک��رده و برگه 
تش��خیص های نجومی که سازمان امور مالیاتی برای 
صادرکنندگان صادر کرده بود، ارائه ش��د. به هرحال 
سازمان امور مالیاتی معتقد است کسانی که در دفاتر 
خود، نرخ ارز را معادل نرخ ارز مبادله ثبت و دالر را 
به نرخ آزاد می فروختند، به دلیل اینکه این درآمدشان 
ناش��ی از صادرات نیس��ت، مشمول تسعیر ارز خواهد 

بود و باید مالیات آن اخذ شود. 
الهوت��ی ادام��ه داد: ای��ن مش��کل، ب��ه لحاظ فنی 
ایجاد شده و به دلیل اینکه برخی صادرکنندگان در 
اظهارنام��ه صادراتی خود، قیمت ارز کاالی صادراتی 
را با نرخ مبادله ثبت کرده بودند، همین نرخ را هم در 
دفاتر خود به ثبت رسانده اند، در حالی که نرخ ارز آزاد 
را از ب��ازار دریاف��ت می کردند. در نهایت با توضیحات 
معاونان س��ازمان امور مالیاتی عمال مش��خص شد که 
این یک اشکال فنی است که باعث شده صادرکننده 
مجبور به پرداخت عدد و رقم باالی مالیاتی شود؛ به 
همین دلیل، رئیس س��ازمان امور مالیاتی در انتهای 
جلس��ه تواف��ق ک��رد و نوید داد ک��ه کارگروهی طی 
هفته ه��ای آین��ده ش��کل گیرد و به بررس��ی راه های 

قانونی برای رفع این مشکل بپردازد. 
وی با بیان اینکه صادرکنندگان معتقدند که برخی 
ممیزان مالیاتی، برداش��ت س��لیقه ای از دستورالعمل 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی در این رابط��ه دارند، گفت: 
قرار بر این ش��د که در این مورد شفاف س��ازی ش��ده 
و دس��تورالعمل و ابالغیه هایی که دارای ابهام اس��ت 
و منجر به برداشت سلیقه ای می شود، اصالح شوند. 
الهوت��ی تصریح کرد: براس��اس مصوبه مجلس، در 
س��ال 95 صادرات از تس��عیر نرخ ارز معاف ش��ده که 
امی��د م��ی رود این بند در ش��ورای نگهبان نیز تایید 
ش��ده و در نهایت به قانون تبدیل ش��ود؛ بنابراین در 
مورد س��ال جدید مش��کلی در این حوزه وجود ندارد 
و بخش��نامه مذکور مربوط به اواخر س��ال 93 اس��ت 
ک��ه البت��ه برخی از س��ازمان ها، بازه زمانی قبل از آن 
را نیز اعمال می کنند. برهمین اس��اس، قرار اس��ت در 
کارگروهی که در آینده نزدیک تشکیل می شود، این 
موارد بررسی شود و در نهایت با دستورالعمل متعاقب 
آن که س��ازمان امور مالیاتی صادر می کند، مشکالت 

گذشته حل شود. 

نمی توانیم به صورت جزیره ای عمل کنیم 
باید با برندسازی وارد اقتصاد 

جهانی شویم 
 مه��دی جهانگی��ری گف��ت: اگ��ر می خواهی��م به
W. T. O  ورود کنیم باید الزامات آن را رعایت کنیم. 
در دنی��ای ام��روز نمی توانیم به صورت جزیره ای عمل 

کنیم، باید به اقتصاد دنیا وصل شویم. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با ایلنا، 
در مورد نرخ دالر در بودجه س��ال 95 و آزادس��ازی نرخ 
ارز گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را دستوری و دولتی اداره 
کنیم، دچار اش��تباه ش��ده ایم. دالر و سیس��تم بانکی را 
نمی توان با قیمت دس��توری مدیریت کرد. بازار بدون 
دخالت دولت و با توجه به عرضه و تقاضا قیمت خود را 
پیدا می کند. مهدی جهانگیری افزود: دولت زمانی که 
بودجه را می بندد باید پیش بینی های درس��تی از بازار 
داشته باشد و این مسئله در تعیین نرخ دالر حائز اهمیت 
است.  وی ادامه داد: اما امری که روشن است این است 
که در نهایت دولت چاره ای جز آزادسازی نرخ ارز ندارد 
و هرچقدر این کار زودتر انجام شود، به نفع اقتصاد کشور 
است. خصوصا در صادرات ما تاثیر مثبتی خواهد داشت. 
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در خصوص ورود 
به س��ازمان تجارت جهان��ی و صفر کردن تعرفه های 
گمرک��ی گف��ت: اگ��ر می خواهیم به W. T. O  ورود 
کنیم باید الزامات آن را رعایت کنیم. در دنیای امروز 
نمی توانی��م به ص��ورت جزیره ای عم��ل کنیم. باید به 
اقتص��اد دنی��ا وصل ش��ویم و در بازاره��ای جهانی با 

برندسازی و باالبردن کیفیت، ورود کنیم. 
وی اف��زود: اولوی��ت ما باید ورود تکنولوژی روز دنیا 
به کش��ور باش��د، زیرا این امر در سیاست های اقتصاد 

مقاومتی تاکید شده است. 
جهانگی��ری در پایان تصریح کرد: باالبردن کیفیت 
و شناسایی بازارهای صادراتی نیز می تواند در این امر 

به ما کمک زیادی بکند. 

صادرات یادداشت

بازرگانی

شماره 499 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مینو گله
minoo.galeh@gmail.com

محسن آذرگون
مدیرعامل شرکت مسیر تجارت خاورمیانه

رئی��س اتحادی��ه صن��ف فروش��ندگان 
الستیک، روغن و پنچرگیران و فیلترسازان 
تهران با بیان اینکه 40درصد بازار الستیک 
)تایر( کشور توسط تولیدکنندگان داخلی و 
60درصد از محل واردات تامین می ش��ود، 
گف��ت: موض��وع »واردات تای��ر چین��ی 
بی کیفیت« ش��ایعه ای اس��ت که توس��ط 

برخی ذی نفعان مطرح شده است. 

عباس سماواتی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
الستیک های تولید داخل یا وارداتی از هر 
کش��وری، دارای یک شناس��ه اس��ت که از 
طریق آن، محل تولید، شرکت تولیدکننده، 
آنالیز مواد و... قابل ردیابی و پیگیری است. 
وی با اش��اره به بازرسی ها و کنترل هایی 
ک��ه در ارتب��اط ب��ا محموله ه��ای وارداتی 
انجام می شود، گفت: محموله های وارداتی 

ب��رای ورود ب��ه کش��ور باید ش��اخص ها و 
اس��تانداردهایی را رعای��ت کنن��د؛ اگرچه 
برندهای مختلف از نظر کیفیت با یکدیگر 

متفاوت هستند. 
سماواتی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی 
به دلیل به روز نبودن خط تولید، باال بودن 
هزینه های کارگری و همچنین هزینه های 
تامین مواد اولیه، از نظر قیمتی نمی توانند 

با تولیدکنندگان چینی رقابت کنند؛ ضمن 
اینکه امکان تولید برخی سایزهای الستیک 

در داخل کشور وجود ندارد. 
وی افزود: در حال حاضر به اندازه کافی 
الس��تیک داخلی و خارجی در بازار وجود 
دارد ام��ا ب��ه دلیل رک��ود و کاهش قدرت 
خرید مردم، خریدوفروش چندانی در بازار 

انجام نمی شود. 

تکذیب واردات تایر چینی بی کیفیت



اخذ مالیات از س��پرده های 
ابع��اد  رفت��ه  رفت��ه  بانک��ی 
جدی ت��ری به خ��ود می گیرد. 
اظه��ارات چن��دی پیش وزیر 
اقتص��اد ک��ه از اعتق��اد خ��ود 
درب��اره الزام دریاف��ت مالیات 
از س��ودهای بانکی با توجه به 
باال بودن نرخ س��ود نس��بت به 
تورم سخن گفت، واکنش های 

مختلفی را به دنبال داشت. 
وزی��ر اقتصاد اعالم کرده بود: 
برخی بانک ها نرخ سود سپرده را 
آن هم بدون ریسک تا ۲۲ درصد 
پرداخ��ت می کنند، پس در این 
شرایط چرا نباید مالیات بدهند؟ 
موضع گی��ری  نخس��تین 
س��ازمان امور مالیاتی در برابر 
پیشنهاد دریافت مالیات از سود 
بانکی، از این حکایت داشت که 
تصمیم برای این موضوع جدی 
اس��ت؛ به طوری که طبق اعالم 
تق��وی ن��ژاد، رئیس س��ازمان 
امور مالیاتی، مطالعاتی در این 
رابطه انجام شده و گرچه هنوز 
تصمی��م نهای��ی در این رابطه 
وج��ود ندارد و به قانون تبدیل 
نش��ده، ام��ا ج��زو برنامه های 
مطالعات��ی مهم س��ازمان امور 

مالیاتی قرار دارد. 
مخالفتبانکها

ام��ا در ای��ن می��ان برخی از 
مدی��ران بانکی اعتق��اد دارند 
که ب��ا وجود رواج اخذ مالیات 
در  بانک��ی  س��پرده های  از 
کشورهای مختلف، اجرای این 
برنامه با مشکالت و چالش های 

گوناگونی همراه است. 
البت��ه نبای��د از یاد برد برنامه 
اخذ مالیات از بخش های مختلف 
اقتص��ادی و صنفی هم��واره با 
مقاومت این بخش ها همراه بوده 
و طبیعی اس��ت که با توجه به 
آثار و نتایج این طرح بانک های 
کشور در مقابل آن چندان روی 
خوش��ی نشان نخواهند داد چرا 
که با اخذ مالیات از سپرده های 
بانکی در عمل نرخ س��ود بانکی 
ب��ه میزان قاب��ل توجهی کمتر 
از ن��رخ مصوب ش��ورای پول و 

اعتب��ار کاهش می یابد و به این 
ترتی��ب انگیزه س��پرده گذاران 
برای س��پرده گذاری در بانک ها 

کاهش می یابد. 
ام��ا این در حالی اس��ت که 
مطالعات کارشناس��ان مختلف 
اقتص��ادی نش��ان می دهد که 
یکی از شیوه های رایج درآمدی 
دولت ها در سراس��ر جهان اخذ 
مالی��ات از س��پرده های بانکی 
اس��ت؛ سپرده هایی که همواره 
یک��ی از منابع مه��م درآمدی 
س��رمایه های ب��زرگ و کالن 
اس��ت.   تجرب��ه کش��ورهایی 
مانند آلمان، اس��ترالیا، و حتی 
آمریکا نش��ان می دهد که اخذ 
س��ود از س��پرده های بانک��ی 
می توان��د منج��ر ب��ه افزایش 
سطح درآمدهای کشور شود. 
اما با وجود چنین تجربه های 

موفق��ی برخ��ی از تحلیلگران 
اقتص��ادی اعتق��اد دارن��د که 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط عمیق 
رکودی حاکم بر اقتصاد کشور 
نمی توان انتظار داشت که طرح 
اخ��ذ مالی��ات از س��پرده های 

بانکی توام با موفقیت باشد. 

زماناجرامناسبنیست
حیدر مستخدمین حسینی، 
کارش��ناس اقتصادی و معاون 
اس��بق بانک مرک��زی در این 
ب��اره به »فرصت امروز« گفت: 
اگ��ر چ��ه دریاف��ت مالیات از 
س��پرده های بانک��ی در برخی 
کش��ورها بازدهی داش��ته اما 
بای��د دی��د ک��ه در کش��ور ما 
زمینه مناس��ب ب��رای اجرای 
چنین طرح��ی وجود دارد؟ و 
آیا زمان مناس��بی برای اجرای 

چنین ایده ای است؟ 
ش��رایطی  در  اف��زود:  وی 
ک��ه اقتص��اد کش��ور ب��ا رکود 
مواج��ه اس��ت و بخ��ش تولید 
ب��ا چالش های مختلفی مواجه 
شده و از طرف دیگر بازارهای 
مالی هم با مش��کالت مختلفی 
دس��ت و پنج��ه ن��رم می کند، 
اخ��ذ مالی��ات از س��پرده های 
بانکی بر پیچیدگی مش��کالت 
می افزاید و ش��رایط ناهمواری 
را پی��ش روی اقتصاد کش��ور 

قرار می دهد. 

کاهشنرخسودبهترین
گزینهاست

مستخدمین حس��ینی تاکید 
ک��رد: وزی��ر اقتص��اد و س��ایر 
مس��ئوالن خوب است با توجه 
ب��ه کاهش نرخ تورم به کاهش 

نرخ سود بانکی فکر کنند چرا 
ک��ه ای��ن کار می تواند اهداف 
مورد نظر را با سهولت بیشتری 

فراهم کند. 
معاون اس��بق بانک مرکزی 
با اش��اره به روند کاهشی تورم 
گفت: در پاره ای از موارد دولت 
بخش��نامه کرد که برخی اقالم 
و کااله��ا نباید افزایش قیمت 
داش��ته باش��ند و نرخ تورم را 
کاهش  دس��توری  به ص��ورت 
داد ک��ه ای��ن امر مخاطراتی را 
با خود به همراه دارد. در حال 
حاضر با وجود کاهش نرخ سود 
بانکی هنوز با تورم فاصله دارد 
و ضرورت دارد تا برای کاهش 
دوباره نرخ سود بانکی چاره ای 

بیندیشند. 
وی اف��زود: نرخ س��ود بانکی 
باال و معاف از مالیات در برخی 
مقاطع مثل سال 93 شرایطی 
را ب��ه وجود آورد که بس��یاری 
از بخش ه��ا تحت فش��ار قرار 
گرفتن��د. اگر چه ای��ن نرخ از 
۲۲درصد کاهش یافته اما هنوز 
به تناسب با نرخ کاهشی تورم 
نرس��یده است. در حال حاضر 
فاصل��ه میان ن��رخ تورم و نرخ 
س��پرده بانکی 6درصد و فاصله 
ت��ورم و نرخ س��ود تس��هیالت 
10درص��د اس��ت و جا دارد تا 
این فاصله کمتر و کوتاه تر شود. 
مس��تخدمین حس��ینی در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
اخ��ذ مالی��ات از س��پرده های 
بانکی منجر به بهبود ش��رایط 
بهت��ر  و  دول��ت  درآم��دی 
ش��دن ش��رایط بودجه ری��زی 
دول��ت نمی ش��ود؟ گفت: اگر 
می خواهی��م ب��ه چنین آثاری 
برس��یم باید ابتدا مشکل رکود 
را حل کنیم و در شرایط رونق 
اقتصادی تصمیم بگیریم که آیا 
می ت��وان از راه اخ��ذ مالیات از 
س��پرده های بانک��ی به چنین 
هدفی رسید؟ در شرایط فعلی 
دولت باید با کاهش نرخ س��ود 
بانکی کمک کند تا رفته رفته 
اقتص��اد کش��ور از رکود خارج 
ش��ود و چرخ های بخش تولید 

به گردش دربیاید. 

طرحیکهمیتواندبهرکوداقتصادیدامنبزند

اخذ مالیات از سپرده های بانکی؛ ایده ای 
خوب در زمانی نامناسب

نقدینگی جامعه ایرانی به هزار 
هزار میلیارد تومان رس��یده است 
ک��ه در ص��ورت هیجانی ش��دن 
و ع��دم تع��ادل بازاره��ا می تواند 
اقتص��اد ای��ران را از حالت عادی 
خ��ارج کن��د. بیش��ترین مناب��ع 
نقدینگ��ی ن��زد ش��بکه بانک��ی 
و موسس��ه های اعتب��اری ق��رار 
دارد و مطاب��ق آمارهای رس��می 
می ش��ود  گفت��ه  غیررس��می  و 
۲0درص��د از این منابع در اختیار 
موسس��ه های غیرمجاز مالی قرار 
دارد ک��ه رفتاری ش��بیه بانک ها 
دارند. یک محاس��به ساده نشان 
می دهد ک��ه نقدینگی در اختیار 
ای��ن نهادها به ح��دود ۲00هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت که 
از نظ��ر کارشناس��ان ی��ک بمب 
خطرناک زیر دیوار بازار اعتبارات 
به حساب می آید. زاد و رشد این 
موسسه های اعتباری غیرمجاز در 
س��ال های 1384 تا 139۲ و در 
پرتو غفلت و فراموش��ی نهادهای 
ناظ��ر مثل دولت و بانک مرکزی 
ممکن ش��ده اس��ت. از روزی که 
دولت یازدهم مس��تقر شده است 
یک��ی از دغدغه های��ش کنترل و 
مهار توس��عه این شبکه غیرمجاز 
و همچنین کاهش س��هم آنها در 
نقدینگ��ی کل جامعه اس��ت. این 
نهادها از چند جهت برای ش��بکه 
بانک��ی و ب��ازار اعتب��ارات تهدید 
به حس��اب می آین��د. یک تهدید 
این اس��ت که وقتی در ش��رایط 
می گیرن��د  ق��رار  ورشکس��تگی 
اعتماد ش��هروندان ب��ه نهادهای 
پول��ی زای��ل می ش��ود و تهدی��د 
دوم این اس��ت ک��ه آنها به دلیل 
کم بودن قیمت تمام ش��ده برای 
تجهی��ز پول می توانند نرخ س��ود 

بیشتری به سپرده گذاران بدهند 
و نوعی رقابت غیرس��الم را دامن 
بزنن��د. ام��ا دولت و بانک مرکزی 
ب��ه ای��ن دلیل که برخ��ی از این 
موسس��ه ها قدرت سیاس��ی قابل 
توجهی دارند نیازمند اس��تفاده از 

قدرت قوه قضائیه بودند. 
 در نشس��ت اخیر شورای پول 
و اعتب��ار ب��ار دیگر س��اماندهی 
اعتب��اری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مج��از م��ورد بررس��ی ق��رار 
گرفت و آخرین گزارش در رابطه 
ب��ا تعیین تکلیف تعاونی اعتباری 

ثامن الحجج ارائه شد. 
در جلس��ه شورای پول و اعتبار 
که روز سه شنبه هفته گذشته در 
ساختمان میرداماد بانک مرکزی 
و با حضور اکثریت اعضا تش��کیل 
ش��د، گزارش جامعی از جلسات 
شورای پول و اعتبار طی سال های 
اخیر، مصوبات و چگونگی مراحل 
اجرای آنها به آگاهی اعضای شورا 

رسید. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
در این جلس��ه که دادستان کل 
کشور نیز حضور داشت، گزارش 
بخش نظ��ارت بانک مرکزی در 
س��اماندهی  برنام��ه  خص��وص 
موسس��ات غیرمج��از پول��ی و 
اعتب��اری و نیز اقدام های انجام 
ش��ده به منظ��ور تعیین تکلیف 
تعاون��ی فاق��د مج��وز موس��وم 
ب��ه موسس��ه ثامن الحجج –که 
براس��اس مصوبه ش��ورای عالی 
امنی��ت مل��ی و با همکاری موثر 
قوه قضاییه و وزارت اطالعات از 
اواخر آذرماه س��ال گذشته آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد- ارائه 

شد. 

تخلف��ات  گ��زارش  ای��ن  در 
انجام ش��ده توس��ط تعاونی مورد 
اش��اره -که منجر ب��ه ناتوانی در 
مطالبات سپرده گذاران  پرداخت 
توضیح��ات  و  تش��ریح   - ش��د 
مش��روحی درخصوص سپرده ها 
تعیین تکلی��ف  حس��اب های  و 
ش��ده، می��زان و مح��ل مناب��ع 
تخصی��ص یافته برای پرداخت به 
س��پرده گذاران، شناسایی اموال، 
امالک و دارایی ها، نحوه در اختیار 
گرفتن آنها و نیز برنامه ریزی های 
بان��ک مرک��زی ب��رای اقدام های 
آت��ی کارگروه ویژه س��اماندهی، 

ارائه شد. 
اعتب��اری غیرمج��از  تعاون��ی 
ثامن الحج��ج از چن��دی پیش به 
دلیل مش��کالت مال��ی و رعایت 
نک��ردن ضوابط بانک��ی با بحران 

مواجه شده است. 
رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران هم در 
صفحه ش��خصی خود در ش��بکه 
اجتماعی تلگرام نوشت: دادستان 
کل کشور در نشست شورای پول 
و اعتبار وعده داده است که برای 
مب��ارزه ب��ا موسس��ه های مالی و 
اعتب��اری غیر مجاز برنامه خواهد 
داش��ت و مصمم اس��ت در زمینه 
س��اماندهی بازارپولی کش��ور به 

بانک مرکزی کمک کند. 
محس��ن جالل پ��ور اعالم کرد: 
در آخرین نشس��ت ش��ورای پول 
واعتب��ار بیش��تر اعض��ا حض��ور 
حض��ور  به خص��وص  داش��تند. 
محمد جعفر منتظری دادس��تان 
کل کش��ور در این نشس��ت شورا 

مغتنم بود. 
جالل پ��ور ادام��ه داد: مواضع 
دادس��تان کل کش��ور درب��اره 

موسس��ه های مال��ی و اعتباری 
م��ورد توج��ه اعضای ش��ورای 
پول و اعتبار قرار گرفت و همه 
نس��بت به همراهی دادس��تانی 
ب��ا ای��ن مقوله ابراز خرس��ندی 

کردند. 
رئی��س ات��اق بازرگان��ی ایران 
حضور دادس��تان کل کش��ور در 
نشست های شورای پول و اعتبار 
را بس��یار مهم و حیاتی دانس��ت 
و گف��ت: در ای��ن دوره خاص که 
سیاست گذار پولی، پنجه در پنجه 
موسس��ه های غیرمجاز انداخته و 
درص��دد س��اماندهی ب��ازار پول 
اس��ت، این حضور اهمیت زیادی 

دارد. 
در  ک��رد:  اضاف��ه  جالل پ��ور 
حاش��یه نشست ش��ورا، صحبتی 
با »س��یدصفدر حسینی« رئیس 
صندوق توسعه ملی ایران داشتم 
و درب��اره وضعی��ت تصمیم چند 
ش��ب پیش صندوق توسعه ملی 
پرس��یدم؛ وی گف��ت از مبلغ ۲0 
هزار میلیارد ریال اختصاص داده 
ش��ده ب��رای صادرات، در قس��ط 
نخست مبلغ 3هزار میلیارد ریال 
ب��رای بانک توس��عه صادرات و ۲ 
ه��زار میلی��ارد ریال ب��رای بانک 
کشاورزی در نظر گرفته شده که 
حداکث��ر تا پای��ان هفته آینده به 
حساب این دو بانک واریز خواهد 

شد. 
پی��ش از این، مدیرعامل بانک 
پارس��یان اعالم ک��رده بود: بانک 
مرکزی برای س��اماندهی تعاونی 
اعتبار ثامن الحجج، بانک پارسیان 
را به عن��وان بان��ک عام��ل برای 
بازپرداخت وجوه س��پرده گذاران 
ب��ه زودی،  و  اس��ت  برگزی��ده 
بازپرداخ��ت وجوه مش��تریان با 

اولویت قراردادن س��پرده گذاران 
خ��رد، طب��ق یک برنام��ه زمانی 

مدون آغاز خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه پرویزیان، در مرحله 
نخس��ت وجوه س��پرده گذاران با 
موجودی س��پرده تا س��قف های 
30میلیون ریال، 50میلیون ریال 
و 100میلیون ریال در سه مرحله 
پرداخت می شود. مشتریان دارای 
س��پرده های باالتر نیز در مراحل 
بعدی تعیین تکلیف خواهند شد. 
در این جلس��ه، حجت االسالم 
والمس��لمین منتظری، دادستان 
کل کشور، با قدردانی از اقدام های 
ص��ورت گرفت��ه در بانک مرکزی 
و ل��زوم ت��داوم قاطعان��ه آنها، بر 
ع��زم و اراده ج��دی قوه قضاییه و 
دادس��تانی-کل در حمایت از این 
گونه اقدامات که به سالم س��ازی 
فض��ای اقتص��ادی کش��ور منجر 

می شود، تاکید کرد. 
براس��اس این گ��زارش اعضای 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار، ضم��ن 
ابراز خرس��ندی از حضور مجدد 
والمس��لمین  حجت االس��الم 
منتظری دادس��تان کل کشور در 
ش��ورای پول و اعتبار و قدردانی 
از رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
اهتم��ام جدی برای س��اماندهی 
از  پول��ی،  غیر متش��کل  ب��ازار 
هم��کاری و اقدام��ات ارزش��مند 
ق��وه قضایی��ه و وزارت اطالعات 
ب��ه منظ��ور س��اماندهی تعاونی 
غیر مج��از ثامن الحج��ج تش��کر 

کردند. 
والمس��لمین  حجت االس��الم 
محمدجعف��ر منتظری، از ابتدای 
ده��ه 80، به م��دت بیش از پنج 
سال، سابقه حضور و عضویت در 

شورای پول و اعتبار دارد. 

بررسیآخرینتحوالتدرموردموسساتمالیمشکلساز

موسسههایغیرمجازمالیدرتورقوهقضائیه
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خبرنــامه

عدمتمایلبانکهادراعطای
تسهیالت10میلیونیازدواج

مهم ترین ویژگی تسهیالت قر ض الحسنه نداشتن 
سود و قسطی بودن آن اس��ت. همین ویژگی باعث 
ش��ده متقاضیان دریافت آن روزب��ه روز افزایش پیدا 
کنند. وام ازدواج، وام اش��تغال، وام های ضروری و... 
در زمره این تس��هیالت هستند اما شرایط و مدارک 
الزم ب��رای دریافت هر کدام از ای��ن نوع وام ها فرق 

می کند. 
به گ��زارش ایلن��ا، در روز ش��نبه ۲8 فروردین 
1395 در جریان بررسی بودجه کشور، نمایندگان 
مجل��س تصوی��ب کردن��د وام ازدواج جوان��ان از 
3میلیون تومان به 10میلیون تومان با بازپرداخت 
سه، چهار س��اله از محل سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز و جاری ب��رای هریک از زوجین افزایش 
یابد و هر بانک به اندازه س��همی که از سپرده های 
قرض الحس��نه دارد، در اعطای وام قرض الحسنه 

هم مش��ارکت کند. 
بانک مرکزی نیز موظف ش��د جه��ت اجرای این 
قانون، بر بانک ها نظ��ارت کرده و بانک های متخلف 

را جریمه کند. 

منابعقرضالحسنهبرایوام10میلیونیکافی
نیست

اعتبارات  اصغ��ر میرمحمد صادق��ی، مدی��رکل 
بان��ک مرکزی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آیا 
مناب��ع کافی برای دادن اعتب��ار 10میلیونی وجود 
دارد یا خیر و آیا ش��ما امسال این وام را پرداخت 
خواهید کرد یا خیر، به ایلنا گفت: ما امس��ال این 
وام را پرداخ��ت می کنی��م اما وصولی س��االنه  ما 
5هزار میلیارد تومان اس��ت، خودتان حساب کنید 
هر س��ال 800هزار تا یک میلیون نفر هم به تعداد 
متقاضی��ان اضاف��ه می ش��ود با این حس��اب برای 
پرداخت وام 10میلی��ون تومانی به 8هزار میلیارد 
تومان منابع مالی جدید نیاز اس��ت. حال باید دید 

چطور باید تامین اعتبار صورت گیرد! 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که تاکنون چقدر 
تس��هیالت قرض الحسنه وام ازدواج پرداخت شده، 
اف��زود: در س��ال 88 باتوجه به برخ��ی اعتراض ها 
نس��بت به دریاف��ت چندب��اره تس��هیالت ازدواج 
در مقاب��ل عدم دریافت تس��هیالت توس��ط دیگر 
متقاضی��ان، س��امانه اعطای تس��هیالت ازدواج را 
راه ان��دازی کردیم و تعداد بانک های عضو س��امانه 
را از 9 بان��ک ب��ه ۲8 بان��ک افزای��ش دادیم و در 
مجم��وع از ابت��دای راه اندازی س��امانه تاکنون به 
۷میلی��ون و 611ه��زار نف��ر تس��هیالت پرداخت 
کرده ای��م ک��ه ارزش آن ۲0ه��زار و 500میلیارد 

تومان بوده اس��ت. 
میرمحم��د صادق��ی گفت: یک ماهه اول امس��ال 
۲9هزارنف��ر تس��هیالت ازدواج دریاف��ت کردن��د و 
هم اکن��ون هیچ متقاض��ی از س��ال 9۲ و 93 برای 
دریاف��ت وام ازدواج در صف نیس��ت و 400هزار نفر 

باقیمانده مربوط به سال 94 می شود. 

بانکهابرایپرداختوامهایخرددست
بهعصاهستند

آلب��رت بغزیان درم��ورد وام 10میلیون��ی ازدواج 
ب��ه ایلنا گفت: بانک ها درحال حاضر دس��ت به عصا 
هستند و ترجیح می دهند وام های کالن تر را بدهند 

تا وام های خرد. 
وی خاطرنشان کرد: متاس��فانه در سیستم بانکی 
ما وام هایی که وثایق مش��خصی ندارند و معوق هم 

می شوند، سریع تر پرداخت می شوند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بانک ه��ا چن��دان تمایلی به 
پرداخت وام ازدواج ندارن��د؛ گفت: هم اکنون هزینه 
پول باالست و باوجود اینکه گفته می شود نرخ سود 
بانکی کاس��ته ش��ده اما همچن��ان ترفندهایی برای 

افزایش سود بانکی وجود دارد. 

یککارشناساموربانکیتصریحکرد
نبودامنیت،ضعفبانکداری

الکترونیک
یک کارشناس امور بانکی گفت: یکی از ضعف های 
بانکداری الکترونیک که باید آن را برطرف کرد عدم 

امنیت موجود در این نظام نو پا است. 
شاهین ش��ایان آرامی، کارش��ناس امور بانکی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بانکداری 
الکترونیک��ی مزای��ای متعددی دارد که نخس��تین 
مزیت آن س��هولت بس��تر نقل و انتق��االت پولی در 
کشور است اما این مزایا در فضای مناسب اقتصادی 

کشور می تواند خود را نمایان کند. 
وی اف��زود: امروزه، با توجه ب��ه تکنولوژی روز که 
بر دنیا حاکم اس��ت اکثر خریدوفروش ها و کارهای 
تج��اری به ص��ورت مجازی و با اس��تفاده از اینترنت 
انجام می ش��ود اما در این نوع سیستم نیز مشکالت 
س��ایبری همچون ه��ک حس��اب ها و کالهبرداری 
وج��ود دارد ک��ه برای حل آنها بای��د تدابیری را نیز 

در نظر بگیریم. 
ش��ایان آرامی اظهار داشت: زمانی که نظام بانکی 
ب��ه س��مت الکترونیکی ش��دن حرک��ت و افزایش 
مبادالت پول��ی را ایجاد می کند بای��د همگام با آن 
امنیت حساب ها و معامالت نیز ارتقا یابد. در صورت 
وجود امنیت واستفاده از فضای مجازی هزینه نقل و 

انتقال پول به شدت کاهش می یابد. 
ش��ایان عنوان کرد: از طریق بانکداری الکترونیک 
و با اس��تفاده از تلفن های هوش��مند می توانیم بازار 
خدم��ات بانکی را توس��عه دهیم و ب��ا نقاط مختلف 

ارتباط برقرار کنیم. 
وی در پای��ان اف��زود: ارائه خدم��ات الکترونیکی 
از طری��ق تلفن همراه، فضای مجازی و اس��تفاده از 
اینترن��ت، ارائه خدمات از طری��ق کارت های همراه 
از جمله ش��اخه های مختلف بانک��داری الکترونیک 

محسوب می شود. 

نرخنــامه
دالر3,445تومان

صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,445تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را1,034,000 تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,9۷4 توم��ان و هر پوند 
نیز5,040 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
535,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که۲93,000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که ی��ک گرمی نی��ز 19۷,000  
تومان خرید و فروش ش��د و هر گ��رم طالی 18 عیار 
105,۷۲0توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طال هم در 

بازارهای جهانی 1۲۷86دالر بود. 

افزایشیکدالریقیمتطال
قیمت طال در آخرین مب��ادالت بازار جهانی فلزات 
گرانبه��ا، یک دالر گران ش��د و هر اونس آن 1۲۷8.6 

دالر به فروش رسید. 
به گزارش فارس به نقل از کیتکو، قیمت طال دیروز 
ب��ه روند صعودی خود ادامه داد و هر اونس از این فلز 

ارزشمند 1۲۷8.6 دالر قیمت گذاری شد. 
قیمت کنونی طال در مقایس��ه با روز پنجشنبه یک 

دالر افزایش داشت. 
قیمت 1۲۷8.6 دالر در هر اونس طال در مقایس��ه با 
متوسط قیمت یک ماه گذشته این فلز 56.3 دالر و در 
مقایسه با متوس��ط قیمت یک سال گذشته آن 94.4 

دالر باالتر بوده است. 
به ج��ز نقره دیگر فلزات گرانبها نیز افزایش قیمت را 

در بازار جهانی تجربه کردند. 
نقره با ۲ سنت کاهش قیمت 1۷.۲9 دالر در اونس 

قیمت گذاری شد. 
پالتین و پاالدیم نیز به ترتیب با ۲ و 4 دالر افزایش 
در قیمت 1064 و 601 دالر در هر اونس عرضه شدند. 

رشدبیمههایعمروسرمایهگذاری
بیمهکوثر

تعداد بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری صادر شده 
از سوی بیمه کوثر از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت 
 به مدت مشابه س��ال قبل 51/56درصد افزایش یافته 

است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی و اع��الم مدیر بیمه های 
عمر و س��رمایه گذاری بیمه کوث��ر، راه اندازی مراکز 
تخصص��ی بیمه ه��ای عم��ر، ج��ذب نماین��دگان و 
بازاریاب��ان در ح��وزه بیم��ه عمر و س��رمایه گذاری، 
طراح��ی نحوه پرداخ��ت کارمزده��ا و اجرای طرح 
تش��ویقی ف��روش بیمه نامه ها، برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی حرفه ای و نیز صدور بیمه نامه های عمر و 
س��رمایه گذاری متناسب با نیاز و درخواست مشتری 
ازجمله اقدامات شرکت در راستای گسترش بازار و 

جذب پرتفوی در این حوزه بوده اس��ت. 
وی، مش��تری و فعالیت های درون سازمانی را عامل 
افزایش ف��روش بیمه نامه های عمر و س��رمایه گذاری 
برش��مرد و گفت: باتوسعه زیرس��اخت ها، پاسخگویی 
ب��ه نیازه��ای مش��تریان و ارائه خدم��ات الکترونیکی 
و اطالع رس��انی ب��ه ذی نفع��ان از آخری��ن وضعی��ت 
اندوخته  ش��ان بس��ترهای اعتمادس��ازی بیمه گذاران 

فراهم شد. 
وی یادآور ش��د: متقاضی��ان خرید ای��ن بیمه نامه، 
می توانن��د از س��رمایه حاصله در آین��ده، جهت رفع 
بخش��ی از نیاز ه��ای زندگ��ی مانن��د تامی��ن هزینه 
تحصی��الت فرزندان، تهیه جهیزی��ه و ازدواج، خرید و 
ساخت مسکن، ایجاد کس��ب و کار، درمانی، مستمری 

بازنشستگی و... استفاده کنند. 
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قیمتنوعارز

3,445دالر امریکا

3,9۷4یورو اروپا

5,040پوند انگلیس

943درهم امارات

1,۲45لیر ترکیه

548یوان چین

  3۲ین ژاپن

۲,۷۷3دالر کانادا

3,6۲5فرانک سوئیس

11,400دینار کویت

9۲5ریال عربستان

 ۲۷3دینار عراق

60روپیه هند

 903 رینگت مالزی

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

قیمتعنوان

1۲۷86اونس طال
 


458,500مثقال طال

105,۷۲0هر گرم  طالی 18 عیار

1,033,000سکه بهار آزادی

1,034,500سکه طرح جدید

535,000نیم سکه

 ۲93,000ربع سکه

19۷,000سکه گرمی

نسیمنجفی
nasim64najafi@gmail.com
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فرشید شجاع
farshid.shoja@gmail.com

هشتمین دوره بازار سرمایه اسالمی 
به کار خود پایان داد

هشتمین دوره بازار س��رمایه اسالمی با سخنرانی 
محمد فطانت، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ب��ه کار خود پایان داد. در پایان این مراس��م، رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ضم��ن قدردانی از 
شرکت کنندگان به دلیل حضور فعال و مفید دانستن 
ای��ن گردهمای��ی عنوان ک��رد: این دوره از سلس��له 
نشس��ت های بازار س��رمایه نی��ز به پایان رس��ید و 
امیدوارم سال آینده نیز بتوانیم در مسیر توسعه بازار 
س��رمایه اس��المی گام های روبه جلو برداریم. وی در 
پایان افزود: امیدوارم س��خنرانی های ارائه شده مورد 
اس��تفاده قرار گرفته باشد و همگی س��ال آینده در 
نهمین دوره بین المللی بازار س��رمایه اسالمی مجددا 

گرد هم آییم.  

 ورود سرمایه گذاران خارجی 
به بازار سهام فرابورس

ی��ک س��رمایه گذار خارج��ی پس از اخ��ذ مجوز از 
سازمان بورس توانست 30درصد از سهام یک شرکت 
درج ش��ده در ب��ازار پایه فرابورس ای��ران را به صورت 
خرد خریداری کند. مدیر نظارت و بازرس��ی فرابورس 
با اش��اره به انجام معامله 51میلی��ون یورویی در بازار 
فرابورس ایران، از ورود جدی س��رمایه گذاران خارجی 
ب��ه بازار س��هام خبر داد. افس��انه اروجی با اش��اره به 
افزایش تمایل س��رمایه گذاران خارج��ی به معامله در 
ب��ازار فرابورس ایران در ماه ه��ای اخیر، گفت: در روز 
جاری یک س��رمایه گذار خارجی پس از اخذ مجوز از 
سازمان بورس توانست 30درصد از سهام یک شرکت 
درج شده در بازار پایه فرابورس ایران را به صورت خرد 

خریداری کند. 

عرضه 90هزار تن محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی

تاالر محص��والت پتروش��یمی و فرآورده های نفتی 
میزبان عرض��ه 90هزار و 570 تن ان��واع قیر، وکیوم 
بات��وم و محص��والت ش��یمیایی ب��ود. پاالی��ش نفت 
ش��یراز، تبری��ز، تهران، پتروش��یمی مارون، ش��ازند، 
ارون��د، کرمانش��اه، بندرامام، آبادان و نفت پاس��ارگاد 
ته��ران، اراک، بندرعباس و تبری��ز از عرضه کنندگان 
تاالر پتروش��یمی بودند. در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی نی��ز 26هزار و 204 تن انواع کاال روی تابلوی 
معامالت رفت که شمش طال، آلومینیوم، سبد میلگرد 
و تیرآهن و تختال، عرضه های این تاالر را شکل دادند. 
همچنین معدن طالی موته، شرکت آلومینیوم ایران، 
مجتم��ع فوالد خراس��ان، ذوب آهن اصفه��ان و فوالد 
خوزستان عرضه کنندگان محصوالت صنعتی و معدنی 
در بورس کاال بودند. همچنین 4هزار و 525 تن انواع 
روغن خام کلزا، ش��کر س��فید، برنج وارداتی و گندم 

دوروم در تاالر کشاورزی عرضه شد. 

افت قیمت ها در بازار ارز، شاخص ها 
را آشفته کرد

اف��ت ارز رای��ج بازاره��ای نوظه��ور در پ��ی ناامیدی 
س��هامداران نس��بت به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا 
مبنی بر افزایش نرخ بهره، موجب سقوط شاخص ها در 

بازارهای جهانی شد. 
در بازار آمریکا نیز ش��اخص ها در آخرین س��اعات 
معامالت��ی به رنگ قرمز درآمدن��د و همگی در مدار 
منف��ی معامالت را به خاتمه رس��اندند. در این بازار، 
ش��اخص S/P با کاهش 0.5درصدی رو به رو شد در 
حالی ک��ه داوجونز افت 0.3درص��دی را از آن خود 

کرد. 

سقوط بورس فوتسی 100 لندن همزمان 
با کاهش قیمت نفت خام برنت

شاخص س��هام بورس فوتس��ی 100 لندن، در پایان 
معامالت روز چهارشنبه، همزمان با کاهش مجدد قیمت 
نفت خام برنت دریای شمال، بار دیگر سقوط کرد. ارزش 
شاخص سهام بورس فوتسی 100 لندن که در آن در هر 
روز کاری سهام 100 شرکت مهم و بزرگ انگلیس از نظر 
ارزش بازاری س��هام ثبت ش��ده در بورس، ارزش گذاری 
و خریدوفروش می ش��ود در بعد از ظهر روز چهارشنبه 
با کاهش 1.2درصدی مواجه ش��د. شاخص سهام بورس 
فوتس��ی 100 لندن، با 73 واحد کاهش، به 6 هزار 112 
واحد رس��ید. این برای نخستین بار طی سه هفته اخیر 
است که شاخص سهام بورس فوتسی 100 لندن تا این 

سطح کاهش می یابد. 

بورس سعودی تا دوسال آینده 
عمومی می شود

بورس عربس��تان س��عودی که چندی است تصمیم 
دارد س��هام خود را میان عموم به صورت عرضه اولیه 
ارائ��ه کند و از س��هامی خاص به س��هامی عام تغییر 
 HSBC وضعی��ت ده��د، موسس��ه خدم��ات مال��ی
را به عنوان مش��اور عرض��ه انتخاب کرد. س��خنگوی 
ای��ن بورس در بیانیه ای در س��ایت رس��می این نهاد 
اظهار داش��ت: استخدام مش��اور و انتخاب آن یکی از 
س��خت ترین و مهم تری��ن اقدامات ب��رای عرضه اولیه 
س��هم است. به نظر می رس��د این بازار تا سال 2018 
میالدی مراحل اداری عرضه س��هم خ��ود را به اتمام 
برس��اند و در نهایت تا دو س��ال آینده سهم خود را به 

عموم عرضه کند. 

 »سدشت« و پیش بینی سود 
150 ریالی

ش��رکت صنایع سیمان دشتستان پیش بینی درآمد 
هر س��هم شش ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور 
ماه 95 را با س��رمایه یک هزار میلیارد ریال، به صورت 
حسابرس��ی نشده، منتشر کرد. شرکت صنایع سیمان 
دشتستان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 را 

مبلغ 150 ریال اعالم کرد. 

تاثیر مثبت گروه خودرو  بر شاخص کل

تمام تغییرات هفته گذش��ته شاخص کل در چند 
واح��د نزول خالصه ش��د. با آغاز معام��الت در این 
هفته، ش��اخص کل چند واحد صعود را تجربه کرده 
و پس از آن در مسیر نزولی قرار گرفت و این کلیت 
را تا پایان هفته حفظ کرد. عمده نزول 370 واحدی 
ش��اخص کل در ای��ن هفته در روزهای دوش��نبه و 
سه ش��نبه رخ داد اما سایر روزهای هفته نیز پیغامی 
واضح برای اهالی بازار داش��تند: اوضاع بازار چندان 
جالب نیس��ت. گش��ایش اکثر روزه��ای کاری هفته 
گذشته با صعود چند واحدی شاخص کل همراه بود 
و پس از آن نزول دامنگیر این شاخص مهم می شد. 
متاسفانه در روزهای اخیر شکنندگی پس از مدت ها 
به س��راغ بازار آمده و این گونه به نظر می رس��د که 
این بار برای ماندن آمده است. بدین ترتیب شاخص 
کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذش��ته 
با 370 واحد نزول به رقم 78033.8 واحد رس��ید و 
بدین ترتیب در یک قدم��ی ورود به کانال 77000 
واح��د قرار گرف��ت. با این حال به نظر می رس��د در 
روزه��ای ابتدایی این هفته ش��اهد از دس��ت رفتن 

حمایت 78000 واحد نباشیم. 
در هفته گذشته، ش��اخص گروه خودرو به صعود 
ادامه داد و به مقاومت اساس��ی خود نزدیک تر ش��د. 
در ای��ن هفته ش��اهد نوس��ان نمادهای ای��ن گروه 
و معام��الت بحرانی آنه��ا بودیم. خودرو، خس��اپا و 
خپارس که بزرگ ترین نمادهای این گروه محسوب 
می ش��وند با معامالتی آزار دهنده هفته گذشته را به 
پایان رس��اندند و ام��ا و اگر هایی را برای هفته پیش 
رو باقی گذاش��تند. بس��یاری از معامله گ��ران انتظار 
دارند نمادهای خودروی��ی باری دیگر روند صعودی 
خود را از س��ر گیرند و این مس��ئله بسیار برای بازار 
خطرناک اس��ت. در ش��رایطی این گونه اکثرا شاهد 
شکس��ته شدن مقاومت ها به س��وی باال هستیم، اما 
مسئله مهم آن است که این شکست ها پایدار نبوده 
و تنها برای ساعاتی دوام می آورند. به زبانی ساده تر، 
انتظار می رود شکس��ته شدن مقاومت های نمادهای 
خودروی��ی به ص��ورت موقتی و ب��رای عرضه هر چه 

بیشتر سهم باشد. 
ب��ا توجه به خیل عظیم اخباری که در مورد گروه 
خودرو وارد بازار می شود، این گروه در ابتدای هفته 
مثبت بوده و همین مس��ئله محلی برای سبز شدن 
ش��اخص کل باشد. پس از آن می توان انتظار داشت 
ش��اخص کل نزول��ی ش��ده و وارد کان��ال 77000 
واحد ش��ود. بدین ترتیب با گش��ایش ب��ازار در این 
هفت��ه انتظار می رود ش��اخص کل ب��ازار بورس در 
مس��یر صعودی قرار گرفته و یک سوم نخست زمان 
معامالت روز ش��نبه بدین منوال س��پری شود. پس 
از آن می توان انتظار داش��ت عرضه در بازار افزایش 
یافته و ش��اخص کل از حرکت باز ایستاده و نوسانی 
ش��ود. یکش��نبه نیز می تواند کلیت��ی بدین صورت 
داش��ته باش��د، اما انتظار می رود نزول نیمه دوم روز 
یکش��نبه ش��اخص را قرمز رنگ کند. در روز میانی 
هفته شاخص کل به مخاطره افتاده و احتماال شاهد 

افزایش عرضه و مازاد عرضه در بازار خواهیم بود. 

فرابورس

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

هفته گذشته بورس تهران بار 
دیگر با افت ش��اخص ها مواجه 
ش��د اما حج��م و ارزش روزانه 
معامالت همچنان باال اس��ت و 
این مهم نش��ان می دهد طیف 
وسیعی از مردم و سرمایه گذاران 
وارد این بخ��ش از فعالیت های 
اقتصادی ش��ده اند. ب��ا این حال 
معام��الت،  کنون��ی  وضعی��ت 
چش��م انداز رش��د های پرشتاب 
در ب��ورس را کمرن��گ ک��رده 
اس��ت. ای��ن موضوع نش��ان از 
کاه��ش حج��م ورود نقدینگی 
به بازار س��هام و پررنگ ش��دن 
حضور نوسانگیران دارد. شرایط 
معامالت بورس به گونه ای است 
که سهامداران انتظار کسب سود 
در کوتاه م��دت را دارن��د در این 
شرایط برخی افراد با سفته بازی 
و ش��ایعه پراکنی اقدام به کسب 
سود در بورس می کنند. آن طور 
که مشخص است تاالر شیشه ای 
ته��ران در روزهای پس��ا برجام 
همچنان منتظر اخباری اس��ت 
که بتواند ش��رایط پی��ش رو را 
برای سرمایه گذاران شفاف کند 
و برخی معتقدن��د این محرک 
می توان��د اص��الح س��ود بانکی 
باش��د. در عین حال باید توجه 
داش��ت در روز آخ��ر معامالتی 
هفته گذشته، بازار سهام تحت 
حمای��ت حقوقی ها ب��ود که به 
نظر می رس��د با توجه به تداوم 
این حمایت ه��ا در هفته آینده 
با نماگرهایی سبزپوش معامالت 

خود را آغاز کنند. 

محصوالت کاغذی در صدر 
صنایع بورسی

در پایان معامالت هفته منتهی 
به 15 اردیبهش��ت ماه 1395، 

ش��اخص کل ب��ا 0.47درص��د 
کاهش روبه رو شد. شاخص بازار 
اول با 255 واحد کاهش به رقم 
54636 واحد بالغ شد و شاخص 
بازار دوم ب��ا 838 واحد کاهش 
ع��دد 170444 واحد را تجربه 
کرد و به ترتی��ب با 0.46درصد 
و 0.49درصد کاهش نس��بت به 
هفته قبل مواجه شدند. در پنج 
روز کاری هفته گذش��ته ارزش 
کل معامالت سهام و حق تقدم 
به 16128میلیارد ریال بالغ شد 
که نسبت به هفته قبل 28درصد 
افزای��ش یافته اس��ت. در ضمن 
تعداد 6645میلیون سهم و حق 
تقدم در 471ه��زار دفعه مورد 
معامله قرار گرف��ت و به ترتیب 
افزایش  16درصد و 11درص��د 
را نسبت به هفته گذشته تجربه 
کرد. همچنی��ن ارزش معامالت 
16128میلی��ارد  ب��ه  نرم��ال 
ریال رس��ید و حج��م معامالت 
نرمال با 6645میلیون س��هم به 
ترتیب ب��ا 28درصد و 16درصد 

افزایش نسبت به هفته گذشته 
هم��راه ش��دند. براین اس��اس 
تع��داد 2289777 برگ��ه اوراق 
مشارکت به ارزش 2288میلیارد 
ریال معامله ش��د و ب��ه ترتیب 
66.5درص��د  و  67.1درص��د 
افزایش را نش��ان می دهد. طی 
هفته گذشته، محصوالت کاغذی 
اس��تخراج  20.83درص��د،  ب��ا 
11.78درصد،  ب��ا  زغال س��نگ 
ب��ا  تکثی��ر  و  چ��اپ  انتش��ار، 
س��ایر  اس��تخراج  9.96درصد، 
با 9.74درصد، س��اخت  معادن 
محصوالت فلزی با 9.08درصد و 
مخابرات با 3.92درصد بیشترین 
تغییر مثبت در شاخص صنایع 
را نسبت به سایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند. 

سهم 40درصدی محصوالت 
شیمیایی در معامالت 

فرابورس
در پنج روز معامالتی منتهی 
م��اه،  اردیبهش��ت  نیم��ه  ب��ه 

یک میلیارد و 511میلیون ورقه 
به��ادار در فرابورس دادوس��تد 
شد که ارزش آن بالغ بر 9هزار 
و 904میلی��ارد ریال بود و این 
وضعی��ت در قی��اس ب��ا هفته 
پیشین، رشد 5درصدی حجم و 
افت 15درصدی ارزش معامالت 
را نش��ان می دهد. در عین حال 
ارزش  و  اول حج��م  ب��ازار  در 
از 50درصد  بی��ش  معام��الت 
کاه��ش یاف��ت و 167میلیون 
ارزش  ب��ه  به��ادار  ورق��ه 
334میلیارد ریال مبادله ش��د. 
در ب��ازار دوم هم حجم و ارزش 
معامالت با کمی کاهش همراه 
ش��د به طوری که 563میلیون 
ورقه به��ادار با ارزش��ی معادل 
یکهزار و 894میلیارد ریال مورد 
معامله قرار گرفت. بازار سوم در 
هفته ای که گذش��ت میزبان دو 
پذیره نویسی بود که یکی مربوط 
به صندوق سرمایه گذاری آرمان 
آتی��ه درخش��ان م��س ب��ود و 
دیگری اوراق اج��اره جوپار که 

با استقبال بی سابقه متقاضیان 
روبه رو ش��د به طوری که حجم 
تقاضا بی��ش از 15 برابر میزان 
اوراق عرضه شده بود. در مدت 
یاد ش��ده حجم معام��الت در 
ب��ازار پایه با رش��د 61درصدی 
ب��ه 719میلی��ون ورق��ه بهادار 
رس��ید و ارزش ای��ن معامالت 
ب��ا 428درص��د افزایش معادل 
2هزار و 462میلیارد ریال شد. 
در ب��ازار ابزاره��ای نوین مالی 
نیز 57میلی��ون اوراق بهادار به 
ارزش 4ه��زار و 644میلی��ارد 
ریال دادوس��تد ش��د که از این 
می��زان 52میلیون ورقه مربوط 
ب��ه ETFها بود و در مقایس��ه 
با هفت��ه قبل 20درصد افزایش 
داشت. در هفته ای که گذشت، 
بیشترین حجم معامالت روزانه 
ورقه  می��زان 369میلی��ون  به 
در روز دوش��نبه انجام ش��د و 
با  بیش��ترین ارزش معام��الت 
رقم 2هزار و 970میلیارد ریال 
در روز ش��نبه به ثبت رس��ید. 
همچنی��ن بر خ��الف آیفک��س 
ک��ه در روز چهارش��نبه با 3.7 
واحد افت نس��بت به هفته قبل 
ع��دد 799 واحد را نش��ان داد، 
ارزش ب��ازار فراب��ورس 3ه��زار 
و 943میلی��ارد ری��ال افزایش 
یاف��ت و ب��ه عدد 949ه��زار و 
341میلی��ارد ریال رس��ید. در 
هفته هفتم س��ال 1395، گروه 
فلزات اساس��ی با معامالتی به 
ارزش یکه��زار و 733میلی��ارد 
ری��ال توانس��ت 40درص��د از 
معامالت بازار س��هام فرابورس 
را در اختیار بگی��رد و دو گروه 
بع��دی یعنی فلزات اساس��ی و 
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 
به ترتیب سهم 20 و 6درصدی 
از معام��الت هفتگی را به خود 

اختصاص دادند.  

حجم و ارزش معامالت امید بخش است

انتظار تاالر شیشه ای برای خبرهای مثبت 

صنعت کاغذ و چ��اپ یکی از 
صنایع کوچک در بازار س��رمایه 
کشورمان است که همواره نسبت 
به سایر صنایع توجهات کمتری 
را به خود معطوف داش��ته است. 
در ای��ن گزارش ب��ه بهانه عرضه 
اولیه شرکت کاغذ پارس در روز 
یکشنبه نگاهی گذرا به وضعیت 
حال حاضر این صنعت در جهان 

و ایران می اندازیم. 
تولید کاغذ به ط��ور معمول از 
طریق تولی��د خمیر کاغذ صورت 
می گیرد که در آن الیاف سلولزی 
در کنار هم قرار گرفته و ورقه های 

می کنن��د.  تولی��د  را  کاغ��ذی 
ب��رای تولی��د خمیر کاغ��ذ از دو 
منب��ع چوب درخت��ان و ضایعات 
کش��اورزی اس��تفاده می شود. لذا 
در کش��ور هایی که سرانه جنگل 
یا کش��اورزی باالیی دارند امکان 
تولید خمیر کاغذ بیش��تر وجود 
دارد. در ح��ال حاضر میزان تولید 
ساالنه کاغذ در دنیا به حدود 400 
میلیون تن می رسد. نمودار شماره 
1 بزرگ ترین تولید کنندگان خمیر 
کاغ��ذ در دنیا را نش��ان می دهد. 
متوس��ط رشد تولید کاغذ در دنیا 
حدود 1.5 درصد است که در این 
میان چین از سال 2007 تا سال 
2014 بیشترین رشد در تولید را 

داشته است. این در حالی است که 
میزان تولید سایر تولید کنندگان 
عمده هم چون آمریکا ثابت بوده 
اس��ت. در اواخر س��ال 2014 به 
دلی��ل افزایش هزینه ه��ای تولید 
در کشورهای توس��عه یافته نظیر 
آمریکا و کانادا، تولید خمیر کاغذ 
کاهش یافته که همین امر موجب 
س��یر صعودی رون��د قیمت این 

محصول در جهان شده است. 
 کاغ��ذ تولی��د ش��ده در دنیا 
به مص��ارف مختلف )ش��رح در 
نم��ودار 2( اختص��اص می یابد. 
در سال های اخیر میزان مصرف 
کاغذ در حوزه بسته بندی و مقوا 
افزای��ش یافته اس��ت. در زمینه 

چ��اپ و تحری��ر در کش��ورهای 
کاغ��ذ  مص��رف  توس��عه یافته 
کتاب های  واس��طه ظه��ور  ب��ه 
اخیر  س��ال های  در  الکترونیکی 
با کاه��ش مواجه ب��وده ولی در 
اقتصاد ه��ای نوظه��ور ب��ه دلیل 
توزیع ثروت افزایش یافته است، 
بنابراین س��هم کاغذ مصرفی در 
دنی��ا در این بخش ثابت اس��ت. 
مص��ارف کاغ��ذ روزنام��ه نیز به 
دلیل توس��عه صنعت الکترونیک 
در ح��ال کاه��ش ب��وده، ای��ن 
در حال��ی اس��ت ک��ه مص��رف 
تیش��و )انواع دس��تمال کاغذی، 
آشپزخانه(  و  حوله های دس��تی 
رش��د قاب��ل توجه��ی را تجربه 

می کند. 
مصرف کاغ��ذ در نقاط مخلف 
دنیا )ش��رح در نم��ودار3( تحت 
تاثی��ر عوام��ل مختلف��ی نظی��ر 
سیس��تم  مطالع��ه،  فرهن��گ 
آموزشی، توس��عه صنایعی مثل 

بسته بندی و. . . قرار دارد. 
 س��رانه مصرف کاغ��ذ در دنیا 
58 کیلوگرم اس��ت ک��ه با توجه 
به نمودار شماره 4 این مقدار در 

ایران 20 کیلوگرم می باشد. 
تولید کاغ��ذ در ای��ران به دو 
روش »خمی��ر و کاغذ ویرجین« 
تقس��یم  بازیافت��ی«  »کاغ��ذ  و 

می شود. 
Forsatnet.ir ادامه در سایت

نگاهی به صنعت کاغذ در جهان و ایران

قاب

نماگر بازار سهامخبر

عمق بازار

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

سیمانی ها: خبرها از این گروه حاکی از 
آن است که از روز 25 اردیبهشت ماه سال 
95 افزایش قیمت س��یمان در استان های 

تهران، البرز و قزوین اجرایی خواهد شد. 
هپکو: خبرها حاکی از آن اس��ت که در 
پی توافق با خریدار بلوک مدیریت هپکو با 
مالک فعلی و سازمان خصوصی سازی مبنی 
بر انتقال بلوک به این سرمایه گذار خارجی؛ 
آگهی ف��روش این مجموع��ه در روزهای 
آینده به صورت رس��می از طریق سازمان 

منتشر خواهد شد. 
خص�درا: گویا بدهی های این ش��رکت 
به سیس��تم بانکی از طریق انتش��ار اوراق 

مشارکت و قرضه پرداخت شده است. 
وس�اپا: ش��نیده ها حکای��ت از افزایش 
سرمایه وس��اپا تا روز دوشنبه 95/02/20 

دارد. 
هم�راه: ش��نیده ها از احتم��ال تعیین 
قیمتی به عنوان کف قیمت اینترنت موبایل 

حکایت دارد. 
الزما: شنیده ها حکایت از مذاکرات پشت 

پرده شرکت آزمایش با بوش آلمان دارد. 
بیم�ه اتکای�ی: خبرها از آغ��از اجرای 
برج��ام در صنعت بیمه با مش��ارکت یک 
ش��رکت بیمه اتکایی اروپایی در پی توزیع 
100 درصدی قرارداد مازاد خسارت رشته 
باربری و کش��تی بیمه مرکزی در س��طح 
بین المللی حکایت دارد. همچنین شنیده 

شده اشتیاق بیمه گران و بروکرهای اتکایی 
منطقه و بازارهای جهانی با قطعی ش��دن 
برجام، حضور حدود 300 نفر در قالب 160 
هیات از کشورهای مختلف در بیمه مرکزی 
را به دنبال داشت تا تمایل همکاری خود در 

بازارهای ایران را رسما اعالم کنند. 
بازار سرمایه اس�المی: خبرها حاکی 
از آن اس��ت که تفاهم نامه همکاری میان 
س��ازمان بورس و نهاد ناظر بازار س��رمایه 
یون��ان در حاش��یه هش��تمین کنفرانس 
بین المللی بازارهای سرمایه اسالمی امضا 
ش��د. همچنین خبرها حاکی از آن است 
که دولت قصد دارد امس��ال بازار سرمایه را 
توس��عه داده و بدهی های خود را به اوراق 

تبدیل کند. 

تاپیکو: شنیده شده این هلدینگ 200 
میلیارد تومان در س��ود خود تعدیل ایجاد 
کرده و قرار است 700 میلیارد تومان خود 
را تا 31 اردیبهش��ت تامین کند که فروش 
دارای��ی و س��ود حاصل از نوس��ان گیری 
)capital gain( دو سیاس��ت تاپیکو در 
تامین این سود است. همچنین گویا خروج 
از صنعت سلولزی از مهم ترین سیاست های 
شرکت است، زیرا این این شرکت سهامدار 
عمده چکاوه و چکارن محسوب می شود و 
قصد دارد کال س��هام بیش از 80درصدی 
خود را در این شرکت ها بفروشد. شنیده ها 
نی��ز حکای��ت از بهره ب��رداری از ف��از اول 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس در آینده 

نزدیک دارد. 

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

رحمت اهلل توکلی یرکی

منصوره فیروز جهانتیغ
کارشناس بازار سرمایه
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پرونده ۴ ایرالین بدحساب حقوقی 
و قضایی شد

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران از توافق با ایرالین ها برای تسویه بدهی هایشان 
خبرداد و گفت: دو شرکت هما و آسمان و دو شرکت 
هواپیمایی غیرفعال تاکنون هیچ پرداختی نداشته اند. 
به گزارش مهر، غالمحسین باقریان درباره آخرین 
وضعیت بدهی ایرالین ها به شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران بابت استفاده از خدمات فرودگاهی گفت: 
تمام ش��رکت های هواپیمایی به جز دو ش��رکت فعال 
و چن��د ش��رکت غیرفع��ال بدهی های خود را تا پایان 
دی ماه س��ال گذش��ته با ارائه چک  قسط بندی تعیین 

تکلیف کردند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دو ش��رکت هواپیمایی هما و 
آس��مان و چند ش��رکت هواپیمایی غیرفعال تاکنون 
هی��چ پرداختی بابت اس��تفاده از خدمات فرودگاهی 
نداش��تند، گفت: س��ایر شرکت ها طی توافق با بخش 
مالی شرکت فرودگاه ها نسبت به تعیین تکلیف برای 

پرداخت عوارض فرودگاهی اقدام کردند. 
عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران افزود: ش��رکت های هواپیمایی بخشی از بدهی 
خود را به صورت نقدی پرداخت کردند و بخش دیگر 

را به صورت اقساطی پرداخت می کنند. 
باقریان درباره ایرالین هایی که به دلیل عدم حضور 
ب��رای تعیی��ن تکلیف بده��ی خود به دس��تگاه های 
قضایی معرفی شده بودند، گفت: پرونده حقوقی این 
ایرالین ها همچنان در جریان اس��ت. از ایرالین های 
بدهکار که تاکنون بدهی خود را تعیین تکلیف نکردند 
دو ش��رکت در گذش��ته فعال بودند که در حال حاضر 

غیرعملیاتی هستند. 
مع��اون برنامه ریزی و نظارت ش��رکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران ادامه داد: به دلیل اینکه شرکت 
هواپیمایی جمهوری اس��المی )هما( ش��رکت ملی و 
حام��ل پرچم اس��ت، در حال مذاک��ره و رایزنی برای 

پرداخت بدهی های خود است. 
وی در بخش دیگری از اظهاراتش از طلب شرکت 
فرودگاه ها از شرکت پخش فرآورده های نفتی خبرداد 
و گفت: ۲درصد از هزینه هر لیتر سوختی که شرکت 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی به ایرالین ها ارائه می دهد 
بای��د در اختیار ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 

ایران قرار گیرد. 
باقری��ان با بیان اینکه ش��رکت پخش فرآورده های 
نفتی به طور میانگین ساالنه باید ۲۰ میلیارد تومان 
بابت ۲ درصد بهای س��وخت به ش��رکت فرودگاه ها 
و ناوب��ری ه��وای ایران پرداخت کن��د، گفت: این در 
حالی  اس��ت که از س��ال ۹۱ تاکنون فقط ۳ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان به ش��رکت فرودگاه ها پرداخت 
شده که ۳میلیارد تومان آن در سال گذشته پرداخت 

شده است. 
مع��اون برنامه ریزی و نظارت ش��رکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران افزود: در حال حاضر، این موضوع 
در کمیس��یون اقتص��ادی دول��ت در جریان اس��ت تا 
راهکاری برای نحوه پرداخت بدهی های شرکت پخش 

فرآورده های نفتی به شرکت فرودگاه ها ارائه شود. 
وی درب��اره وضعی��ت درآمدی ش��رکت فرودگاه ها 
گفت: تنها فرودگاه سودده کشور فرودگاه بین المللی 
امام خمینی بود که این فرودگاه نیز س��ال گذش��ته 
از مدیریت ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
منتزع و با ثبت ش��رکت ش��هر فرودگاهی به صورت 
جداگانه مدیریت می شود که بخش عمده ای از درآمد 

شرکت فرودگاه ها منتقل شد. 
باقری��ان اف��زود: ب��ا توج��ه به وضعی��ت بودجه ای 
نامناس��ب در ص��ورت ادام��ه این وضعیت بخش��ی از 
ظرفیت های خود را از دست خواهیم داد، بنابراین با 
توجه به توسعه ناوگان هوایی ایران طی سال ها آینده 
نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیاد در فرودگاه ها داریم. 
مع��اون برنامه ریزی و نظارت ش��رکت فرودگاه ها و 
ناوب��ری هوای��ی ای��ران با بیان اینک��ه طی مدت پنج 
تا ش��ش س��ال آینده حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان 
برای سرمایه گذاری در فرودگاه های کشور نیاز داریم، 
افزود: اگر این س��رمایه گذاری انجام شود، می توان به 
ظرفیت توسعه حمل و نقل هوایی پاسخ داد در غیر این 
صورت با مشکل و بحران در صنعت فرودگاهی مواجه 
خواهیم شد.  وی با اشاره به اینکه کل درآمد شرکت 
فرودگاه ها برای س��ال جاری حداکثر ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان پیش بینی  می ش��ود، گفت: با این شرایط یقینا 
نمی توان نیاز صنعت فرودگاهی را پاسخ داد. در حالی 
که از س��ال گذش��ته ۳۰۰ میلیارد تومان از تعهدات 

شرکت به امسال منتقل شده است. 

خبرهای آخوندی از تحوالت ویژه  
در تامین مالی مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: به زودی با تبدیل بانک 
مسکن از حالت تخصصی و تجاری به بانک توسعه ای، 
تحوالت ویژه ای در حوزه تامین مالی مسکن رخ می دهد. 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی با اشاره به اینکه 
اصالحیه اساس��نامه بانک مراحل پایانی را پش��ت سر 
می گذارد، از ارائه این اصالحیه به دولت برای تبدیل 
این بانک به بانک توسعه ای در آینده نزدیک خبر داد. 
وزیر راه  و  شهرس��ازی از تالش برای کس��ب مجوز 
تامین مالی ساخت شهرک های مسکونی )ساخت و ساز 
در مقیاس های بزرگ( در ش��ورای پول و اعتبار خبر 
داد ک��ه با ص��دور این مجوز اجازه راه اندازی صندوق 
پس انداز و تسهیالت مسکن پروژه ای و منطقه ای به 

بانک مسکن داده می شود. 
وی گفت: این صندوق ها که قبل از پیروزی انقالب 
اس��المی هم سابقه فعالیت در تامین مالی پروژه های 
بزرگ س��اختمانی را داش��تند با اتکا به س��پرده های 
متقاضیان مسکن در همان منطقه یا محله و همچنین 
جذب س��رمایه های نقدی سرمایه گذاران ساختمانی 
مقی��م هم��ان منطقه، منابع مالی م��ورد نیاز را برای 
س��اخت شهرک یا ساخت وس��ازهای انبوه مسکونی 
تامین می کنند.  آخوندی با اش��اره به فعالیت بانک 
مس��کن در حوزه مس��کن از گذش��ته تاکنون تصریح 
کرد: در شرایط رکودی بازار مسکن، بانک توسعه ای 
مسکن می تواند این سیکل رکودی را با یک مداخله 

سامان مند اقتصادی به مسیر رونق هدایت کند. 
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهادی که من داشتم و 
اخیرا دولت هم توجه بیشتری به آن کرده، این است 
که بانک مس��کن ماموریت توس��عه ای خود را که طی 
سال های اخیر از دست داده بود و به بانک تخصصی 
تجاری تبدیل شده بود، به طور مجدد به دست آورد. 
در واقع بانک توسعه ای مسکن ابزاری باشد برای اینکه 
تمام منابع دولت در بخش مسکن را اهرم و این بخش 
را از حالت رکودی خارج کند. به همین دلیل به زودی 
اصالحیه اساسنامه بانک مسکن و تبدیل آن به بانک 

توسعه ای را به دولت تقدیم می کنیم. 
آخوندی افزود: به دنبال این هستیم که بانک مسکن 
به عنوان بانک توس��عه ای تمام ابزارهای پولی و مالی را 
برای تجهیز منابع فعال کند؛ به این مفهوم که مجددا 
صندوق پروژه برای تامین مالی پروژه های بزرگ داشته 
باشیم. به عنوان نمونه صندوق های پس انداز و تامین مالی 
برای توسعه شهری و شهرهای جدید به طور مشخص 
در حوزه جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس و دریای 
عمان تا بتوانیم پروژه های بزرگ مقیاس را آغاز کنیم. 
در این مسیر به یقین باید به سمت توسعه و راه اندازی 
صندوق های زمین و س��اختمان و اس��تفاده از ابزارهای 
بازار س��رمایه و بورس برای تامین مالی بخش مس��کن 

حرکت کنیم. 
وی افزود: بانک مسکن نیاز به این دارد که در هر 
ش��عبه ای یک مش��اور مالی داشته باشد تا وقتی یک 
خانوار و فردی به بانک مراجعه می کند و درباره اینکه 
چگونه خانه دار شوم، سوال می کند، به او مشاوره مالی 
بدهد و بتواند تمام فرآیند خانه دار شدن را برای هر 
خانوار مراجعه کننده به تفکیک به وی ارائه کند. وزیر 
راه و شهرس��ازی همچنین تاکید کرد: به زودی مصوبه 
صندوق های پس انداز مس��کن پروژه ای و تس��هیالت 
منطقه ای را از شورای پول و اعتبار دریافت می کنیم 
ک��ه فص��ل تازه، بنیه جدی��د و تحول قابل توجهی در 

ساخت وساز و بازار مسکن محسوب می شود. 

حمل و نقل

بازارمس��کن، ب��ازاری که در 
طول این س��ال ها با یخ س��رد 
و س��خت رکود دس��ت و پنجه 
ن��رم کرده، ح��اال پس از مدتی 
نس��بتا طوالنی خ��ود را آماده 
می کن��د تا ب��ار دیگر تحرکاتی 
جدی��د را تجربه کند؛ تحرکاتی 
ک��ه احتم��اال ه��م روی ب��ازار 
خریدوفروش خانه تأثیر خواهد 
گذاش��ت و ه��م ب��ازار اجاره را 

قدری متحول خواهد کرد. 
براساس آمارهای جدید ارائه 
شده، بازار مسکن حرکت بسیار 
کند و آرامی به س��مت افزایش 
دوباره معامالت آغاز کرده که با 
توجه به در پیش بودن ماه های 
گرم تابستان، احتمال آن وجود 
دارد ک��ه در آین��ده نزدی��ک 
سرعت بیشتری به خود بگیرد. 
هرچند نمی توان انتظار داشت 
دامن��ه س��نگین رک��ود که در 
طول تمام این سال ها این بازار 
را گرفت��ه با معامالت کوچک و 
چن��د هفتگی به وجود آمده از 
بین برود، اما امید ایجاد ش��ده 
نس��بت به تحوالت پیش رو در 
س��ال ۹۵ ش��رایط را به سمت 
بهب��ود نس��بی اوضاع مس��کن 

سوق داده است. 
و  ش��رایطی  چنی��ن  در 
درحالی که دولت با تس��هیالت 
بانک��ی جدی��د خ��ود و البت��ه 
ش��رایطی ک��ه پ��س از اجرای 
برج��ام ب��ه وج��ود آمده تالش 
می کند قدری دست خریداران 
مس��کن را بیش از گذش��ته باز 

کند، بازار اجاره مسکن نیز قطعا 
باید به فکر تحوالت پیش روی 
خود باشد. این بازار که شاید در 
طول سال های سال سخت تورم 
به عنوان یکی از تنها حلقه های 
متحرک بازار مسکن باقی ماند 
و با وجود تمام مش��کالت مالی 
اقتص��ادی  و محدودیت ه��ای 
حرک��ت خ��ود را ادام��ه داد، 
حاال آماده می ش��ود تا با فصل 
ب��ازار  از رون��ق در  جدی��دی 
خریدوف��روش دس��ت و پنجه 

نرم کند. 
این بازار در طول س��ال های 
معق��ول  به ط��ور  گذش��ته 
واکنش ه��ای اس��تانداردی به 
کش��ور  اقتص��ادی  تح��والت 
داش��ته است؛ در زمانی که نرخ 
ت��ورم باال رف��ت و هزینه ها باال 
رفتند، صاحبخانه ها نیز ترجیح 
دادند نرخ کرایه خود را افزایش 
دهند، در زمانی که بانک ها نرخ 
سود س��پرده گذاری را افزایش 
دادن��د، صاحبخانه ها پول پیش 
را باال بردند و در زمانی که نرخ 
ت��ورم کاهش پیدا کرد، فرآیند 
افزایش��ی نرخ اجاره به��ا نیز با 
سرعت بس��یار محدودی ادامه 
یاف��ت. در چنی��ن اوضاعی و با 
توج��ه ب��ه اینکه ن��رخ تورم به 
پایین ترین سطح خود در چند 
س��ال گذشته رسیده و البته از 
س��وی دیگر نرخ سپرده گذاری 
در بانک ه��ا نی��ز پایی��ن آمده، 
تحلیل آین��ده بازار به خصوص 
در ماه های آینده قدری سخت 
ب��ه نظ��ر می رس��د. از س��ویی 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک 

پیش بینی کرده که نه تنها نرخ 
اجاره بها در سال جاری افزایش 
پی��دا نمی کند ک��ه حتی روند 
تورم را نیز دنبال نخواهد کرد. 
از س��وی دیگر هم این موضوع 
مط��رح ش��ده که ب��ا توجه به 
کاه��ش نرخ س��ود در بانک ها 
احتمال افزای��ش نرخ اجاره بها 
وجود خواهد داشت؛ مسئله ای 
ک��ه آین��ده این ب��ازار را که در 
ط��ول ماه های گذش��ته ثبات 
جال��ب توجهی را طی کرده، با 

اما و اگر مواجه می کند. 

تغییر جدی در بازار اجاره 
بعید به نظر می رسد

ای��ن ثب��ات چن��د ماهه در 
بط��ن بازار نیز ب��ه خوبی خود 
را نشان می دهد. جعفری مدیر 
ی��ک بن��گاه معامالت ملکی در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
ضم��ن تأیید اینک��ه بازار اجاره 
در طول ماه های گذشته تغییر 
و تح��ول جدی را پش��ت س��ر 
نگذاش��ته است، اظهار کرد: در 
س��ال جدید نی��ز هرچند ثبت 
قرارداده��ای جدی��د در قیاس 
با س��ال گذشته که بسیاری از 
قراردادها به تمدید برنامه های 
داش��ت  اختص��اص  گذش��ته 
افزای��ش یافت��ه و اما همچنان 
می توان گفت بازار روند عادی و 
طبیعی خود را ادامه داده است. 
به گفته وی، با وجود آنکه در 
فضای رس��می صحبت از ثبات 
ن��رخ اجاره وج��ود دارد اما در 
عمل بس��یاری از قراردادهای 
جدی��د ب��ا افزای��ش ۱۰ تا ۱۵ 

درصدی نرخ ها بس��ته می شود 
ک��ه به نظ��ر ش��رایط طبیعی 
بازار به حساب می آید. در این 
شرایط شاید این پیش بینی که 
ن��رخ اجاره ثاب��ت باقی بماند، 

قدری سخت باشد. 
جعف��ری در پاس��خ ب��ه این 
س��وال ک��ه آیا احتم��ال ایجاد 
تح��رک ج��دی در این بازار در 
ماه های آین��ده وجود دارد نیز 
گفت: با توجه به س��اختار بازار 
اجاره که مستقیماً به نیاز مردم 
گ��ره خ��ورده این بازار در طول 
س��ال های گذش��ته مشتریان 
خاص خود را داش��ت و از این 
رو به نظر می رس��د در ماه های 
آین��ده نی��ز همین رون��د ادامه 

پیدا کند. 
محمد عدالتخواه، کارشناس 
بازار مس��کن نیز در گفت وگو با 
»فرصت امروز« به احتمال تغییر 
در ش��رایط کلی بازار مس��کن 
اش��اره کرد و گفت: با توجه به 
اینک��ه به دلیل محدودیت های 
منابع مالی بسیاری از تحرک ها 
و رفت و آمدها در بازار مس��کن 
متوق��ف ش��ده، ب��ازار اجاره در 
طول این سال ها به عنوان یکی 
از اصلی ترین موتورهای محرک 

شناخته شده است. 
وی ادام��ه داد: ای��ن ب��ازار 
هرچن��د تغییرات خاص خود را 
دارد، اما به دلیل آنکه در قدرت 
خری��د تفاوتی به وجود نخواهد 
آمد و البته واحدهای مسکونی 
زی��ادی نی��ز ب��ه ب��ازار عرضه 
نمی ش��ود بعید به نظر می رسد 
تحول خاصی در حوزه افزایش 

قیمت را تجربه کند. 
ب��ه اعتق��اد وی، طرح هایی 
مانن��د مالی��ات ب��ر خانه های 
خالی از سکنه و همچنین نیاز 
صاحبخانه ها به کس��ب درآمد 
از واحده��ای خالی ش��ان باعث 
خواهد ش��د که حتی خانه های 
خالی مانده در طول این سال ها 
نیز دوباره به اجاره داده شوند و 
از این رو وارد شدن این خانه ها 
به خودی خود می تواند به ثبات 
و حت��ی کاهش ن��رخ اجاره در 

برخی حوزه ها بینجامد. 
بازار مس��کن آماده می ش��ود 
بع��د از حدود چهار س��ال یک 
ب��ار دیگ��ر به خ��ود روی رونق 
ببین��د و از این رو بس��یاری از 
بخش های این بازار از هم اکنون 
خود را برای روزهای رونق آماده 
کرده اند. بازار اجاره نیز هرچند 
ب��ه دلی��ل ارتباط مس��تقیمی 
که ب��ا نیازه��ای متقاضیان به 
خان��ه دارد در طول س��ال های 
گذش��ته حرکت و روند طبیعی 
خ��ود را ادام��ه داد، اما در ایام 
رون��ق احتمال دارد با تغییراتی 
هم��راه ش��ود. افزای��ش قدرت 
خرید می تواند به کاهش تقاضا 
برای اجاره واحدهای مسکونی 
بینجام��د و ای��ن موض��وع در 
کن��ار نرخ ت��ورم می تواند مبلغ 
اجاره بها را پایین بیاورد. هرچند 
تاکن��ون این تغییرات در عرصه 
عمل به وجود نیامده اما به نظر 
می رسد صاحبخانه ها همچنان 
ترجیح می دهند سیاس��ت های 
خاص خود را بر بازار حکمفرما 

کنند. 

در جریان مذاک��رات ایران و آذربایجان 
در حاش��یه مراس��م کلنگ زن��ی پل ریلی 
آستارا، تفاهم نامه ای به منظور افتتاح یک 
خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دالری از سوی 
آذربایجان برای طرح ریلی رشت – آستارا 

به امضای طرفین رسید. 
مدیرعامل   - پورس��یدآقایی  محس��ن 
ش��رکت راه آهن - در گفت وگو با ایسنا، 
اظه��ار کرد: هرچند هن��وز هیچ قرارداد 
نهای��ی برای ورود س��رمایه گذار خارجی 
ب��ه ای��ن طرح ب��ه امض��ا نرس��یده، اما 
بحث ه��ای مقدمات��ی برای آغ��از به کار 

خط��وط اعتب��اری و فاینانس ب��ه نتایج 
ابتدایی رسیده است. 

ام��کان  ک��ردن  ب��از  پورس��یدآقایی 
فاینانس را یکی از اصلی ترین گزینه های 
پیش روی راه آهن رشت به آستارا دانست 
و اظهار کرد: این گزینه می تواند در کنار 
برنامه ریزی برای جذب س��رمایه گذار در 
دستور کار قرار گیرد. طرح ۵۰۰ میلیون 
دالری آذربایج��ان که ب��ه بانک ها اجازه 
حمای��ت از این طرح ها می دهد بخش��ی 
از گزینه ه��ای موج��ود در ای��ن حوزه به 

حساب می آید. 

خط اعتبار 500میلیون دالری آذربایجان برای 
یک محور ایرانی

صاحبخانه ها از تحوالت بازار تأثیر نمی گیرند 

روزهای آرام بازار اجاره مسکن

تلفن مستقیم: 86073288شماره 499 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com



سوخت نادرست
اگر باک یک خودروی دیزلی را با 

بنزین پر کردیم، چه کار کنیم؟ 

 اگر خودروی خود را به اشتباه با سوختی نادرست 
پر کنید و س��پس س��عی در رانندگی ک��ردن با آن 
داشته باشید باید خود را برای هزینه 1000 پوندی 
تعمیر آن نیز آماده کنید. در زیر آنچه باید در مواقع 
پ��ر کردن یک خ��ودرو دیزلی با بنزی��ن یا برعکس 

انجام دهید توضیح داده شده است. 
ت��ا زمانی که ب��رای خودتان اتف��اق نیفتد، چنین 
آماری غیر قابل ب��اور به نظر می آید اما در هر 3 الی 
4دقیقه یک نفر در بریتانیا س��وختی نادرس��ت وارد 

باک خودرو خود می کند. 
در ابتدا ممکن اس��ت این کار اشتباهی کوچک به 
حساب آید اما اگر شروع به رانندگی با خودرویی که 
باک آن پر از س��وختی نادرست باشد بکنید، موتور 
ش��ما بالفاصله شروع به س��اییده شدن کرده و پس 
از مدت کوتاهی از حرکت باز می ایس��تد. در صورت 
بروز چنین اتفاقی ممکن اس��ت متحمل هزینه های 

تعمیر بالغ بر هزاران پوند شوید. 
95درص��د موارد اتف��اق افت��اده در خصوص وارد 
کردن س��وخت نادرس��ت به ریختن بنزین در باک 
خودروه��ای دیزل��ی باز می گ��ردد زی��را پمپ های 
دی��زل دارای نازل ه��ای بزرگ ت��ری هس��تند که با 
دیدن آنه��ا رانن��دگان می توانند ح��دس بزنند که 
اعم��ال آنها ب��ه دهانه باک ه��ای بنزی��ن جدید در 
خودروهای مدرن غیر ممکن اس��ت )به همین دلیل 
ای��ن اتفاق کمت��ر رخ می دهد(. در نقط��ه مقابل اما 
متاس��فانه نازل های کوچک ت��ر مخصوص پمپ های 
بنزی��ن به راحتی در دهانه ب��اک خودروهای دیزلی 
 ق��رار می گیرن��د و ب��ه همی��ن دلیل ای��ن موضوع 

شایع تر است. 
 اگر بالفاصله متوجه اش��تباه خود ش��وید، برخی 
کارشناس��ان عقی��ده دارن��د در ص��ورت بیش��تر از 
5درصد نب��ودن مقدار بنزین ریخته ش��ده در باک 
می توانی��د در هم��ان حالت ادامه س��وخت گیری را 
با دی��زل انجام دهید. اگر گم��ان می کنید که بیش 
از ای��ن مق��دار س��وخت نادرس��ت وارد ب��اک خود 
کرده اید، بس��یار مهم و حیاتی اس��ت ک��ه پیش از 
تخلی��ه و خش��ک کردن کام��ل باک خود توس��ط 
اف��راد متخصص در این زمینه س��وییچ خودرو را به 
 س��مت حالت احتراق )دو حالت پیش از اس��تارت( 

نچرخانید. 

با ریختن بنزین در یک خودرو دیزلی چه 
اتفاقی می افتد؟ 

اگر اش��تباه اساس��ی و تعیین کنن��ده فعال کردن 
سیس��تم احت��راق با چرخاندن س��وییچ خ��ودرو را 
مرتکب نش��وید، جای زی��ادی ب��رای نگرانی وجود 
ندارد؛ البته اگر ش��رمندگی بابت اعتراف اشتباه تان 
ب��ه مس��ئول پم��پ و گرفت��اری و هزین��ه )معموال 
ح��دود 200 پون��دی( متعاق��ب آن جه��ت منتظر 
مان��دن برای آمدن ی��ک خودرو خدمات��ی و خالی 
 کردن باک خودروتان را در محاس��بات خود اعمال 

نکنیم. 
ب��ا فعال ک��ردن سیس��تم احتراق اما خ��ود را در 
دردس��ر بزرگی ق��رار داده اید. حتی اگ��ر کلید را به 
اندازه اس��تارت خودرو نیز نچرخانید، چرخاندن آن 
به اندازه روشن شدن چراغ های داشبورد می تواند به 
معنای آغاز کار سیس��تم سوخت رسانی توسط پمپ 
س��وخت باش��د. این کار منجر به مکیدن بنزین در 
مجاری سوختی دیزلی می ش��ود، که این به معنای 
نیاز پیدا کردن آنها به تخلیه و خش��ک کردن عالوه 
بر ب��اک خودرو اس��ت. در صورت اس��تارت موتور، 
عوامل دردسرساز بسیار بیشتری در کنار همه اینها 

به وجود خواهد آمد. 

بنزین در خودروی دیزلی؛ بدترین حالت ممکن
موتورهای دیزلی م��درن از فناوری های متعددی 
چ��ون پمپ های س��وخت پرفش��ار گ��ران قیمت و 
تزریق کننده های ریلی دارای مقاومت بس��یار خوب 
بهره می گیرند تا بتوانند مش��خصات mpg شاخص 
خود را افزایش داده و در عین حال انتش��ار گازهای 

گلخانه ای را به حداقل برسانند. 
این پمپ های س��وخت با استفاده از گذر سوخت 
دی��زل از آنها توس��ط این س��وخت روان کاری نیز 
می ش��وند. جایگزینی دیزل با بنزین و حالل آن در 
ای��ن فرآیند موجب از بی��ن رفتن اثر این روان کاری 
می ش��ود. یک پمپ س��وخت که ب��دون روان کاری 
مداوم مش��غول کار باش��د با برخورد س��طوح فلزی 
خود با یکدیگر به س��رعت شروع به ایجاد اصطکاک 
درون��ی می کند. پس از مدت کوتاهی پمپ ش��روع 
به متالش��ی ش��دن و تولید براده های��ی می کند که 
متش��کل از ذرات ریز میکروسکوپی فلز هستند که 
قادر به آسیب رس��انی بس��یار زیاد به موتور خودرو 

هستند. 
تزریق کننده های پرفش��ار موتور دیزلی در مرحله 
بعد ق��رار دارند. آنها س��وخت را با فش��ار و الگویی 
اس��پری مانند و به دقت مهندس��ی ش��ده از طریق 
س��وراخ هایی به س��یلندرهای موتور وارد می کنند. 
حال اگر براده ها تا آنجا رس��یده باش��ند، به راحتی 
برخی یا تمام این س��وراخ ها را پوش��ش می دهند و 
تعویض کلی سیستم تزریق سوخت هزینه ای معادل 

هزاران پوند را در بر دارد. 

میزان سود مشارکت خرید خودرو 
تعیین شد

در اصالحی��ه آیین نامه اجرایی قان��ون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو، میزان سود مشارکت 
خرید خودرو در روش ه��ای مختلف فروش، تعیین 

شده است. 
به گزارش خبرنگار ایس��نا، براساس این قانون در 
روش ف��روش تحوی��ل فوری با م��دت زمان تحویل 
حداکث��ر یک ماه، س��ود مش��ارکت ب��ه خریداران 

پرداخت نمی شود. 
در روش ف��روش پیش فروش قطعی با مدت زمان 
تحوی��ل حداکث��ر 9 ماه نیز س��ود مش��ارکت خرید 
خودرو، معادل حداقل س��ود سپرده برابر با مقررات 

نظام بانکی در مدت قرارداد تعیین شده است. 
در روش فروش پیش ف��روش عادی با مدت زمان 
تحوی��ل حداکثر 12 ماه نیز س��ود مش��ارکت خرید 
خودرو برابر با حداقل س��ود س��پرده یک ساله نظام 

بانکی تعیین شده است. 
در روش فروش مش��ارکت در تولید با مدت زمان 
تحویل حداکثر سه س��ال نیز میزان سود مشارکت 
خرید خودرو برابر با حداقل س��ود س��پرده سه ساله 

نظام بانکی تعیین شده است. 
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو چندی پیش با ابالغ معاون 

اول رئیس جمهوری اجرایی شد. 

شمار قربانیان ایربگ های انفجاری 
افزایش یافت

هون��دا موتور اعالم ک��رد: دو تص��ادف مرگبار در 
مالزی که ترکیدن ایربگ های معیوب س��اخت تاکاتا 
را به همراه داشت، شمار قربانیان این قطعه معیوب 

را به 13 نفر افزایش داد. 
به گزارش ایس��نا، این خودروساز ژاپنی اعالم کرد 
در دو تصادف جداگان��ه که 16 آوریل و اول ماه مه 
در دو ایالت مالزی روی داد، بادکننده ایربگ سمت 
راننده منفجر شد. هر دو خودرو تحت فراخوان هایی 
قرار داش��تند که از سوی دولت مالزی برای تعویض 

ایربگ های معیوب اعالم شده بودند. 
سخنگوی واحد هوندای مالزی به بلومبرگ گفت: 
این ش��رکت با مقام��ات محلی ب��رای دریافت آمار 
دارن��دگان این خودروها هم��کاری می کند تا با آنها 

برای فراخوان تماس بگیرد. 
در تصادف دیگری که در س��ال 2014 در مالزی 
اتف��اق افتاد، ی��ک زن باردار بر اث��ر ترکیدن ایربگ 

تاکاتا کشته شد. 
محققی که از س��وی خودروس��ازان برای روش��ن 
شدن مشکل ایربگ ها اس��تخدام شد، در ماه فوریه 
اع��الم ک��رد رطوبتی که ب��ه داخ��ل بادکننده های 
تاکاتا نف��وذ می کند دلیل اصلی ترکیدن آنهاس��ت. 
چندین تحقیق دیگر در حال انجام اس��ت و چالش 
روش��ن کردن ریش��ه مش��کل، مانع از این شده که 
خودروس��ازان و تاکاتا درباره نحوه تقس��یم هزینه ها 

تصمیم بگیرند. 
بادکننده ه��ای س��اخت تاکاتا از نیت��رات آمونیوم 
برای ایجاد انفجار کوچکی که ایربگ ها را در تصادف 
باد می کند، استفاده می کنند اما این ماده شیمیایی 
در ص��ورت قرار گرفتن در معرض گرمای ش��دید و 
رطوبت باالی هوا به مدت طوالنی، ممکن اس��ت با 
سرعت زیادی منفجر شده و قوطی فلزی را که محل 
نگهداری این ماده است تکه تکه کند و این قطعات 

همانند ترکش در داخل خودرو پرتاب شوند. 
رگوالتور ایمنی خودروی آمریکا روز چهارش��نبه 
دس��تور داد حداکثر 40 میلی��ون ایربگ دیگر تحت 
فراخوان قرار گیرند که دو برابر ش��ماری اس��ت که 
تاکنون اعالم شده اس��ت. تاکنون دست کم 10 نفر 

در آمریکا بر اثر ترکیدن ایربگ ها کشته شده اند. 

تحقق برنامه تولید خودروهای 
تسال دو سال زودتر از موعد

تسال موتورز در مس��یر افزایش تولید خودروهای 
بازار انبوه به 500 هزار دستگاه در سال 2018 قرار 
دارد که دو سال زودتر از موعد پیش بینی شده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، این خودروس��از برق��ی روز 
چهارش��نبه 282 میلیون دالر ضرر را برای سه ماهه 
اول امس��ال گزارش کرد که باالت��ر از 154 میلیون 
دالر در مدت مشابه س��ال گذشته بود. ضرر مذکور 
مطابق با انتظار س��رمایه گذاران بود و اعالم افزایش 
تولی��د خودرو ارزش س��هام این ش��رکت را پس از 

ساعات معامالت رسمی 4درصد باال برد. 
تس��ال تالش دارد تولی��د خودروهای��ش از جمله 
جدیدتری��ن مدل را که شاس��ی بلند »مدل ایکس« 

نام دارد، افزایش دهد. 
تولید »مدل ایکس« از 507 دستگاه در سه ماهه 
چهارم س��ال 2015 به 2659 دستگاه در سه ماهه 

اول سال 2016 افزایش یافت. 
این ش��رکت تایید کرد امسال بین 80 تا 90 هزار 

دستگاه خودروی برقی تحویل خواهد داد. 
تسال از افزایش تقاضا برای همه مدل های تولید این 
ش��رکت به ویژه »مدل 3« که نخستین محصول بازار 
انبوه است، خبر داده است. تحویل »مدل 3« قرار است 
در س��ال 2017 آغاز شود و این شرکت در مدت یک 
هفته از زمان اعالم آن، برای 325 هزار دستگاه از این 
مدل سفارش دریافت کرد که 14 میلیارد دالر فروش 

آتی را به همراه خواهد داشت. 
این خودروساز آمریکایی برای تامین تقاضا برای مدل 
بازار انبوه خود، دو سال از مدت زمان برنامه ریزی شده 

برای افزایش تولید را کاهش داد. 
ال��ون ماس��ک، مدیرعام��ل تس��ال در نام��ه ای به 
سرمایه گذاران اعالم کرد افزایش پنج برابری تولید در 
دو سال آینده چالش برانگیز خواهد بود و ممکن است 
به سرمایه بیشتری نیاز باشد اما به هرحال هدف ماست. 
این خودروس��از اعالم کرده هزینه ای که برای رشد 
ش��رکت صرف خواهد کرد احتماال 50 درصد افزایش 

پیدا می کند. 

خبر بینالملل

شنبه
187 اردیبهشت 1395 خودرو

ماه دوم س��ال روب��ه پایان 
اس��ت، آم��ار و ارق��ام نش��ان 
می ده��د که ن��ه تنه��ا هیچ 
خبری از کاهش پس لرزه های 
رکود در بازار خودرو نیس��ت 
بلکه خواب زمستانی این بازار 
برخ��الف امیدها با آمدن بهار 

هم تمام نشده است. 
منتشر  آماری  روزگذش��ته 
شد که گواهی می داد دومین 
ای��ران در  خودروس��از بزرگ 
فروردی��ن م��اه س��ال جاری 
16 ه��زار دس��تگاه خ��ودرو 
تولی��د کرده ام��ا فقط 8 هزار 
و 652 دس��تگاه از این میزان 
تولی��د را ب��ه فروش رس��انده 
اس��ت. در حالی فروش گروه 
خودروس��ازی س��ایپا نص��ف 
 X100 ش��ده که تولید گروه
یعنی خانواده پراید که همواره 
ایران  خودروی  پرفروش ترین 
ب��وده در فروردی��ن م��اه 11 
ه��زار و 324 دس��تگاه ب��وده 
اما این س��واری پرفروش نیز 
فق��ط 6هزار و 133 دس��تگاه 
فروخت��ه اس��ت. ع��الوه ب��ر 
ای��ن موضوع مقایس��ه جدول 
با ج��دول قیمت  بازار  قیمت 
داخلی  خودروه��ای  کارخانه 
نی��ز همچن��ان نش��ان دهنده 
کمتر ب��ودن قیم��ت بیش از 
70 درص��د خودروها در بازار 
نسبت به قیمت کارخانه است 
و ای��ن موضوع یعنی ادامه دار 
بودن س��نتی که از نیمه دوم 

سال گذشته جان گرفت. 
هم��ه این م��وارد در حالی 

شرایط ناامیدکننده ای را برای 
بازار خ��ودرو متصور می کنند 
که پیش بینی های مس��ئوالن 
امید به پایان رکود در ابتدای 
س��ال جاری داشت. اکنون آیا 
می ت��وان همه این م��وارد را 
نش��انی از رک��ود دنباله دار تا 

پایان سال دانست؟ 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو، در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »این موضوع بیش 
از آنک��ه نش��ان دهنده رک��ود 
باش��د، نش��ان می ده��د ک��ه 
ارزش گذاری م��ردم بر کاالها 
و ق��درت خرید م��ردم، تابع 
قوانین بازار اس��ت و دستوری 
دس��توری  بازارهای  نیس��ت. 
نداش��ته  کارک��رد  هی��چ گاه 
اس��ت، اگر رک��ود بدین معنا 
باش��د که تولیدکننده بخواهد 
با قیم��ت دلخواهش کاالیش 
ف��روش  اگ��ر  و  بفروش��د  را 
ن��رود نش��ان از رکود اس��ت، 
بل��ه می توان گف��ت که رکود 
ادامه دارد. ام��ا به اعتقاد من 
این موضوع نشان دهنده عدم 
فهم فروش��نده از شرایط بازار 

است.«
استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران 
نی��ز در گفت و گو با »فرصت 
ام��روز« در این زمین��ه بیان 
می کن��د: »پیش بینی من این 
بود که رکود تا آخر ش��هریور 
ماه ادامه پیدا می کند. به این 
دلی��ل که علت ه��ای رکود از 
بین نرفته بلکه تش��دید شده 
اقتصادی  وضعیت  مثال  است. 

م��ردم بهت��ر نش��ده و نکت��ه 
مهم تر وع��ده ارائه محصوالت 
جدیدتر اس��ت که به تعبیری 
همان رکود انتظاری اس��ت. با 
این شرایط که هنوز خبری از 
تنوع محصول نیست به اعتقاد 
من رکود تا پایان سال جاری 

ادامه خواهد داشت.«

بار روانی که شورای رقابت 
به بازار تحمیل کرد

کارشناس��ان  اینک��ه  ب��ا 
معتقدند ک��ه رک��ود در بازار 
خ��ودرو ادام��ه دارد و نه تنها 
روبه پای��ان نخواهد رفت بلکه 
دنبال��ه دار نی��ز خواه��د بود، 
اما ش��ورای رقابت با افزایشی 
هرچند ان��دک اما ب��ار روانی 
افزای��ش قیمت خ��ودرو را در 
بازار به راه انداخته اس��ت که 
خود به تنهایی می تواند عاملی 

برای پس زدن تقاضا باشد. 
زاوه در ای��ن ب��اره معتق��د 
است: »اگر قرار باشد همچنان 
قیمت گذاری دستوری دولتی 
نمی ت��وان  باش��د،  ادام��ه دار 
امیدوار به تغییری در شرایط 

بازار بود.«
کاکای��ی نیز با بی��ان اینکه 
اعالم افزایش قیمت اندک بار 
روانی برای بازار داشته است، 
تصری��ح می کن��د: »افزای��ش 
درص��د  ی��ک  زی��ر  قیم��ت 
موضوع��ی بود که می ش��د از 
آن ص��رف نظر کرد زیرا کلمه 
افزای��ش خ��ودش ب��ار منفی 
دارد. ام��ا در مجموع این رقم 
ملموس نیس��ت ک��ه بخواهد 

تاثیر کالنی در بازار بگذارد.«

دولت باز هم ناجی 
می شود؟ 

این گونه که ش��رایط گواهی 
می ده��د، قایق خودروس��ازی 
ایران همچنان س��وراخ است و 
برای جلوگیری از غرق شدنش 
نیاز به ترمیمی دارد که در توان 
خ��ود صنعت خ��ودروی ایران 
نیس��ت. برخی از کارشناس��ان 
نظیر س��عید لی��الز می گویند 
ام��کان دارد که دول��ت باز هم 
بس��ته حمایتی دیگری تدوین 
کند تا نگ��ذارد دومین صنعت 
بزرگ کش��ور به گل بنش��یند. 
حاال اگر فرض را بر این بگیریم 
که بس��ته حمایتی دیگری هم 
در کار خواه��د ب��ود، حاال این 
نکته قابل بررس��ی اس��ت که 
آیا این بس��ته ب��از هم با همان 
ترکیب قبلی می تواند تاثیرگذار 

باشد؟ 
زاوه در ای��ن زمین��ه اظهار 
بس��ته حمایتی  می کند: »در 
پیش��ین دولت نرخ 16 درصد 
را برای تس��هیالت ارائه شده 
در نظ��ر گرف��ت. باتوج��ه به 
روند کاهش نرخ س��ود بانکی 
م��ردم قطع��ا در نیم��ه دوم 
س��ال جاری متوجه می شوند 
که س��ودی نکرده اند بنابراین 
اگ��ر ق��رار باش��د که بس��ته 
حمایتی دیگری تدوین ش��ود 
بای��د می��زان نرخ تس��هیالت 
پایین ت��ر از 16درصد باش��د. 
س��ال گذش��ته بانک مرکزی 
ن��رخ  کاه��ش  پیش بین��ی 
به��ره را می کرد و بر حس��ب 
تس��هیالت  پیش بینی  همین 
16درصدی را در اختیار مردم 

ق��رار داد، زی��را از ب��اب بانک 
مرک��زی این اس��ناد ن��ه تنها 
زیانده نبود بلکه س��ود ده نیز 
بود. چون آینده ای را فروخته 
که س��ودآور خواهد ب��ود. اما 
نباید فراموش کرد که کاهش 
نرخ بهره بانکی از 16 به مثال 
10 بس��یار زمان بر خواهد بود 
و این بار دس��ت بانک مرکزی 
ب��رای ارائ��ه تس��هیالت ب��از 

نیست.«
زمانی  »اکنون  او می افزاید: 
خودروسازان  خود  که  اس��ت 
بای��د فک��ری به ح��ال آینده 
خود بکنند. زیرا دیگر زمانه ای 
نیس��ت که عده ای دس��توری 
تصمی��م بگیرن��د و مردم هم 
اطاع��ت کنن��د بلک��ه ب��ازار 
امروز به ترکیب��ی از قیمت و 
کیفیت نی��از دارد و هر وقت 
نقطه  ای��ن  به  خودروس��ازان 
برس��ند روش های��ی را ارائ��ه 
می کنند که این مش��کالت را 

حل کند.«
کاکای��ی با تاکی��د بر اینکه 
خودروس��ازان بای��د تمرکز را 
روی تنوع محص��ول بگذارند، 
می گوید: »دولت ناچار اس��ت 
ک��ه اقدامی بکند ت��ا تحرک 
ایج��اد کن��د زیرا ب��ه هرحال 
اگر قرار باش��د صنعت خودرو 
برنامه ه��ای  ش��ود  تعطی��ل 
آینده زیر س��وال م��ی رود اما 
این حمای��ت به صورت موقت 
فقط تح��رک ایجاد می کند تا 
محصوالت تازه از راه برس��ند. 
تن��وع نی��از ب��ازار اس��ت که 
مدت هاس��ت خودروسازان به 

آن پاسخ نداده اند.«

رکودی که تمامی ندارد

انجماد بازار خودرو در بهار

ش��رکت خودروس��ازی دایملر 
آلمان اعالم کرد که این شرکت 
ب��ا س��رمایه گذاری  دارد  قص��د 
500میلیون یورویی در لهستان، 
پیش��رانه های م��ورد نی��از برای 
مدل ه��ای مختلف مرس��دس را 
در این کش��ور به تولید برساند. 
آلمانی همچنین  این خودروساز 
اعالم کرده که خ��روج برخی از 
سایت های تولید قطعات از آلمان 
از جمله دیگر اهداف این شرکت 
لهس��تان  در  س��رمایه گذاری  از 

محسوب می شود. 
در ای��ن رابطه ش��رکت دایملر 
با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد که 
کارخانه مذکور از س��ال 2019 
می��الدی آغاز به کار خواهد کرد 
و ب��ه تولید پیش��رانه های چهار 
س��یلندر بنزین��ی و گازوییل��ی 
برای مدل های مختلف مرسدس 
خواه��د پرداخ��ت. الزم به ذکر 
اس��ت که احداث س��ایت تولید 
در  مرس��دس  پیش��رانه های 
لهس��تان صده��ا ش��غل ایج��اد 
خواهد کرد که این موضوع سبب 
استقبال مقامات لهستان از اقدام 
اخیر مدیران شرکت دایملر شده 

است. 
منتش��ر  اطالع��ات  براس��اس 
کارخان��ه  رس��انه ها،  در  ش��ده 
تولید پیش��رانه های مرسدس در 

بود  خواهد   »Jawor« منطق��ه 
ک��ه در فاصل��ه 430 کیلومتری 
جنوب غرب��ی ورش��و ق��رار دارد. 
مذکور  کارخان��ه  اس��ت  گفتنی 
پیشرانه  تولید  نخستین س��ایت 
مرسدس در لهس��تان و دومین 
کارخانه از این نوع بعد از سایت 
پک��ن ای��ن خودروس��از آلمانی 

محسوب می شود. 
دایملر  اخی��ر  س��رمایه گذاری 
اتف��اق  حال��ی  در  لهس��تان  در 
می افتد که مدیران این ش��رکت 
معتقدن��د تحقق پ��روژه احداث 
پیش��رانه های  تولی��د  س��ایت 

موردنیاز این شرکت در لهستان 
به عناصر متنوعی بس��تگی دارد 
که ص��دور مجوزه��ای مورد نیاز 
از س��وی مقام��ات لهس��تان از 
 جمل��ه ای��ن عناص��ر محس��وب 

می شود. 
به گفته مدیران شرکت دایملر، 
میلی��ون   500 س��رمایه گذاری 
یورویی این ش��رکت در لهستان 
نخستین مرحله از سرمایه گذاری 
این خودروس��از آلمان��ی در این 
این  کش��ور محسوب می ش��ود. 
در ش��رایطی اس��ت که مدیران 
دایملر از هرگون��ه اظهار نظر در 

رابطه با گزارش های منتشر شده 
در رس��انه های آلم��ان در رابطه 
با احداث س��ایت تولی��د خودرو 
در لهس��تان ب��ه جای روس��یه، 
که صنعت خودروس��ازی آن در 
رکود عمیقی فرورفته، خود داری 

کردند. 
اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
س��رمایه گذاری ش��رکت دایملر 
در مرک��ز و ش��رق اروپا ش��امل 
ی��ک کارخانه خودروس��ازی در 
مجارس��تان و یک س��ایت تولید 
سیستم تعلیق خودرو در رومانی 
می ش��ود و در این راستا لهستان 

شرقی  اروپای  کش��ور  س��ومین 
اس��ت که مدی��ران دایملر قصد 

سرمایه گذاری در آن را دارند. 
فران��ک دای��س، مدی��ر بخش 
تولید پیش��رانه ش��رکت دایملر 
در ارتب��اط ب��ا اح��داث کارخانه 
تولید پیش��رانه های مرسدس در 
سایت  داش��ت:  اظهار  لهس��تان 
Jawor به مرس��دس این امکان 
را می دهد که نسبت به وضعیت 
تقاضا در بازار به سرعت واکنش 
نشان داده و نیازهای سایت های 
تولی��دی پرتعداد خود را برطرف 

کند. 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن 
حوزه صنعت خودروسازی، اقدام 
اخیر دایملر را در راستای تالش 
به منظور  خودروس��ازان جهانی 
از  تولی��د  هزینه ه��ای  کاه��ش 
تولید قطعات خودروهای  طریق 
خود در یک س��ایت و استفاده از 
آن در خطوط تولید خود ارزیابی 

می کنند. 
گس��ترش  اس��ت  گفتن��ی 
دایملر  اخیر شرکت  فعالیت های 
و س��رمایه گذاری این خودروساز 
در لهس��تان در شرایطی صورت 
می پذیردک��ه مدی��ران  آن قصد 
دارند با افزای��ش تولید و فروش 
مدل های مختلف مرس��دس، بار 
دیگر مقام نخستین تولید کننده 
خودروهای لوک��س در جهان را 
 BMW از رقیب دیرین��ه خود

بازپس گیرند. 

دایملر پیشرانه مرسدس های خود را در لهستان تولید خواهد کرد
بینالملل

شماره 499 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سینا تفضلی
 autoexpress.co.uk :منبع

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

ترجمه: معراج آگاهی
europe.autonews.com :منبع



همچ��ون دو روز اول بیس��ت و نهمی��ن نمایش��گاه 
کتاب، دیروز هم این نمایش��گاه با اس��تقبال گس��ترده 
مخاطب��ان مواج��ه ش��د، چیزی ک��ه همان ش��روع به 
غافلگی��ر  و  متعج��ب  را  مس��ئوالن  نمایش��گاه،   کار 

کرده است. 
به گزارش ایرنا، اس��تقبال از نمایشگاه کتاب در محل 
جدید یعنی شهر آفتاب خارج از تصور دست اندرکاران 
این رویداد بوده است. با توجه به اینکه بعد از سال های 
بس��یار زیاد نمایش��گاه کتاب از درون ش��هر تهران در 
فاصله دورتری در ش��هر آفتاب برگزار می ش��ود، چنین 

استقبالی همه را غافلگیر کرده است. 
رئیس ش��ورای نظ��ارت و ارزیابی بیس��ت و نهمین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران می گوید: اس��تقبال 
گسترده مردم در ساعات نخستین روز باعث غافلگیری 

برگزارکنندگان شد. 
همایون امیر زاده اف��زود: غافلگیری از این جهت بود 
ک��ه جمعیت انبوهی اول صبح به ش��هر آفتاب مراجعه 

کردن��د، در حال��ی که ما فک��ر می کردیم ب��ا توجه به 
ناشناخته بودن ش��هر آفتاب برای بعضی  از شهروندان، 

استقبال در روز نخست نمایشگاه اندك باشد. 
وی اف��زود: براس��اس گزارش های رس��یده به س��تاد 

اجرایی نمایشگاه، استقبال خوب بوده است. 
در دومین روز بیس��ت و نهمین نمایشگاه بین المللی 
کت��اب تهران، میزان اس��تقبال مردم از غرفه ناش��ران 
داخلی و خارجی به حدی بود که در برخی موارد عبور 

و مرور بازدیدکنندگان با کندی انجام می شد. 
ای��ن اس��تقبال باع��ث رضایت ناش��ران ش��د و آنان 
توانس��تند در کن��ار تبلیغات به فروش ه��م نیم نگاهی 

داشته باشند. 
مح��ل جدید نمایش��گاه کتاب با اس��تانداردهای روز 
جهان��ی نزدیك اس��ت و این عامل می توان��د به میزان 

رضایت ناشران و بازدیدکنندگان منجر شود. 
رضایت ناشران از استقبال بازدیدکنندگان در روزهای 
نخس��ت این رویداد، موفقیت دیگر این نمایشگاه را در 

محل جدید نش��ان می هد و چنانچه دسترسی راحت تر 
ش��هروندان به نمایش��گاه فراهم ش��ود، میزان موفقیت 

نمایشگاه نیز افزون تر خواهد شد. 
به طور کلی مسئوالن و دست اندرکاران این نمایشگاه 
هرگز تصور نمی کردند باتوجه به انتقال مکان نمایشگاه 
و مس��افت زیاد آن، حداقل در روزهای نخس��ت با این 
استقبال گس��ترده مردم مواجه شوند. از این رو به نظر 
می رسد بروز برخی از این مشکالت ناشی از این مسئله 

باشد. 
بیس��ت و نهمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
با حضور 1700 ناش��ر داخلی و 130 ناش��ر خارجی در 

170غرفه برگزار می شود. 
این نمایشگاه با شعار »فردا برای خواندن دیر است...« 
از 15 ت��ا 25 اردیبهش��ت در مجموع��ه نمایش��گاهی 
ش��هرآفتاب برگزار می ش��ود. مجموعه ش��هر آفتاب در 
اتوبان خلیج فارس )عوارضی اتوبان تهران - قم(، روبه روی 

حرم مطهر امام خمینی)ره( قرار دارد. 

همزم��ان ب��ا س��الروز بعث��ت پیامب��ر 
عظیم الش��أن اس��الم حضرت محمد)ص( 
صبح پنجشنبه، مس��ئوالن نظام، سفرای 
کش��ورهای اس��المی در تهران و جمعی 
از خانواده های ش��هدا ب��ا حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی 

دیدار کردند. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی در این 
دیدار با اش��اره ب��ه اس��تمرار دو جریان 
»بعث��ت« و »جاهلی��ت« از صدر اس��الم 
تاکن��ون، ش��اخصه اصلی جری��ان بعثت 
را خ��ردورزی هدای��ت یافت��ه به وس��یله 
پیامب��ران اله��ی و مهم تری��ن ش��اخصه 
جری��ان جاهلی��ت را ش��هوت و غض��ب 
دانستند و گفتند: امروز مهم ترین وظیفه 
امت اس��المی، مقابله با جریان جاهلیت 
به س��رکردگی آمریکا اس��ت و جمهوری 
اس��المی ایران به عنوان پیش��تاز جریان 
بعث��ت در راهی ک��ه امام بزرگ��وار )ره( 
آغازگر آن بودند، بدون هراس از قدرت ها 

به حرکت خود ادامه خواهد داد. 
ضم��ن  خامن��ه ای  آی��ت اهلل  حض��رت 
تبریك مبعث پیامبرگرامی اس��الم )ص( 
ب��ه امت اس��المی و ملت ب��زرگ ایران، با 
اس��تناد به آیات قرآن، ب��ه تبیین مفهوم 
عمیق بعثت پرداختن��د و گفتند: مبعث، 
عی��د برانگیختگ��ی و روز رجوع به فطرت 
اله��ی و زندگ��ی هم��راه ب��ا »عقالنیت، 
آزادگ��ی، عدالت و بندگی خدا« اس��ت و 
وظیفه پیامب��ران الهی هدایت انس��ان ها 
به س��وی این فطرت پاك و اندیش��ه ورزی 
در چارچوب دس��تورات خداوند متعال و 

توحید است. 
ایشان با اشاره به نیاز همیشگی بشریت 
به تعالیم بعثت، جریان جاهلیت را جبهه 

مقابل بعثت برش��مردند و افزودند: جریان 
جاهلی��ت متعل��ق ب��ه دوران پیامبر)ص( 
نیس��ت، بلکه جبهه ای اس��تمرار یافته در 
مقابل اندیشه ورزی هدایت شده به وسیله 
پیامبران اس��ت که امروز نیز با استفاده از 
علم و فناوری و در شاکله ای جدید، ظهور 

یافته است. 
ایشان لگدمال ش��دن ملت ها را در زیر 
چکمه اس��تعمار یکی دیگ��ر از نمونه های 
بارز عملکرد جریان جاهلیت دانس��تند و 
با اش��اره ب��ه تاراج منابع و به خاك س��یاه 
نشس��تن هند بر اثر ده ها س��ال استعمار 
انگلیس، خاطرنش��ان کردن��د: جنگ ها و 
فتنه هایی که امروز در منطقه غرب آس��یا 
در جریان اس��ت نیز نتیجه عملکرد جبهه 

جاهلیت و شیطان است. 
رهبر معظ��م انقالب اس��المی با تاکید 
بر اینک��ه جریان صهیونیس��تی حاکم بر 
جهان، نمونه بارز سیستم سازی شیطان ها 
اس��ت، گفتند: وضعیت کنونی دنیا نتیجه 
حاکمی��ت ش��بکه وس��یع س��رمایه داران 
صهیونیس��ت اس��ت که حتی ب��ر دولتی 
همانن��د آمری��کا غلب��ه و نف��وذ دارد و 
ب��ه ق��درت رس��یدن جریان ه��ا و احزاب 
من��وط به پیروی و تبعی��ت از این جریان 

صهیونیستی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ریش��ه اصلی 
حرکت ه��ای عظیم امت اس��المی و ایران 
و همچنی��ن بی��داری اس��المی را مقابله 
با حاکمیت جریان فاس��د صهیونیس��تی 
دانس��تند و افزودن��د: بر همین اس��اس، 
امروز »اس��الم س��تیزی، ایران ستیزی و 
شیعه س��تیزی« از سیاس��ت های قطع��ی 

آمریکا و دولت های وابسته به آن است. 
ایشان، هوشیاری و بیداری ملت ایران 

و ملت ه��ای اس��المی در مقابل حرکت 
فس��ادگرانه قدرت ه��ا را عام��ل اصل��ی 
و خاطرنشان  برش��مردند  آنها  عصبانیت 
کردند: ب��ه همین علت اس��ت که ایران 
به دلیل مخالفت با سیاس��ت های آمریکا 
در منطق��ه، تهدید به تحریم می ش��ود، 
زی��را آنه��ا جمه��وری اس��المی را مانع 
سیاست های فزون طلبانه خود در منطقه 

می دانند. 
ایش��ان با اش��اره به تعابیر امام بزرگوار 
)ره( ک��ه »اس��الم متحج��ر« را در کن��ار 
»اس��الم آمریکایی« ق��رار دادند و این دو 
اسالم را در مقابل »اسالم ناب« دانستند، 
افزودند: گروه های فاس��د و مفس��دی که 
ام��روز به نام اس��الم بدترین و فجیع ترین 
جنایت ها را انجام می دهند، مورد حمایت 

و پشتیبانی قدرت های غربی هستند. 
رهبر معظ��م انقالب اس��المی افزودند: 
غربی ه��ا ب��ه ظاه��ر ائتالف ض��د داعش 
تش��کیل داده ان��د ام��ا در واق��ع حام��ی 
ای��ن جری��ان هس��تند و در چارچ��وب 
اسالم س��تیزی، در تبلیغات خ��ود از آنها 
به عنوان »دولت اس��المی« نام می برند تا 

وجهه اسالم را تخریب کنند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره 
به گس��ترش حرکت اس��المی، ب��ا وجود 
اسالم ستیزی جریان جاهلیت خاطرنشان 
کردند: حرکت اسالمی که با تشکیل نظام 
اس��المی در ایران قوی تر و عمیق تر شده 
اس��ت، به حرکت خود ادامه خواهد داد و 

قطعا پیروز خواهد شد. 
پیش از س��خنان رهبر معظ��م انقالب 
اس��المی، حج��ت االس��الم والمس��لمین 
روحان��ی، رئیس جمه��وری، مبعث را روز 
رحمت برای همه جهانیان خواند و گفت: 

پیامبر اسالم)ص( نه فقط برای مسلمانان 
بلکه برای همه بشریت مظهر رحمت بود، 
زیرا راه هدایت را در اختیار مردم گذاشت. 
رئیس جمهوری با اشاره به اتهاماتی که 
امروز در دنیا به نام تروریس��م و خشونت 
علیه اس��الم مطرح می ش��ود، گفت: آنها 
که امروز در جهان به ناروا اسالم س��تیزی 
و اسالم هراس��ی راه انداخته ان��د، یك بار 
منصفانه به آرمان ش��هر اس��الم نگاه کنند 
و از عدال��ت پیامب��ر)ص( در برخ��ورد با 

مشرکین و ملحدین درس بگیرند. 
روحانی افزود: از یك سو اسالم ستیزان 
غربی که قرن هاس��ت علیِه اس��الم تبلیغ 
می کنند و از س��وی دیگر، دوستان نادان 
یا مزدوران وابس��ته همچون دو لبه قیچی 

برای حیثیت اسالم خطر آفریده اند. 
رئیس جمهوری با طرح این س��وال که 
چه کس��انی ت��رور و ناامن��ی را به منطقه 
آوردند و70 س��ال پی��ش رژیمی غاصب 
را پایه گ��ذاری کردند، تاکید کرد: ریش��ه 
بسیاری از ناامنی ها، ترورها و جنگ ها در 

منطقه ما رژیم اشغالگر قدس است. 
رئیس جمه��وری ه��دف نهای��ی نظ��ام 
اس��المی را اس��تقرار صل��ح و امنی��ت در 
سراس��ر جهان دانس��ت و اف��زود: چگونه 
س��اکت بمانی��م در حالی ک��ه مردم یمن 
هر روز توسط کس��انی که خود را متولی 
مس��جدالحرام می دانن��د، زی��ر بمب��اران 

وحشیانه قرار می گیرند. 
روحانی تاکید کرد: جمهوری اس��المی 
ایران افتخار می کند که تحت رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب اسالمی از مظلوم دفاع 
کرده و خواهد کرد و تحت فرماِن فرمانده 
کل قوا، هر جا الزم باش��د دست مظلومی 

را بگیریم، خواهیم گرفت. 

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینکه تاکن��ون رد صالحیت نامزدی پ��س از انتخابات از 
سوی ش��ورای نگهبان سابقه نداش��ته، ورود هیأت عالی 
حل اختالف ق��وا به موضوع مینوخالق��ی را چاره کار در 

این رابطه دانست. 
به گزارش ایسنا،  احمد توکلی در نوشتاری که در کانال 
تلگرام خود به عنوان »چاره کار در امر منتخب رد ش��ده 

اصفهان« منتشر کرده، آورده است: 
رد صالحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای 
محترم نگهبان س��ابقه نداش��ته اس��ت. هر امر بی سابقه، 
به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باش��د حساسیت 
جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت بحق است و باید به 

خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت. 

1- ه��ر نه��اد مس��ئولی در جامعه باید ب��رای اقدامات 
خوی��ش توجی��ه قانونی داش��ته باش��د و آن را به مردم 
ارائه دهد. جایگاه بلند ش��ورای محترم نگهبان که حافظ 
قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما 
توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای 

این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد. 
2- در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم 
ک��ه ب��رای حمای��ت »از آزادی  و حرمت  اش��خاص« نیز 

سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظر بود. 
3- واکن��ش متین وزارت کش��ور که ضم��ن آنکه نظر 
ش��ورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست از فضاسازی در 

این باره خودداری کرده، درخور تشکر است. 
4- اما این قبیل مسائل باید در سازوکار های پیش بینی 

شده حل شود. در این باره برخالف نظر برخی نمایندگان 
محت��رم، کار را نمی توان به مجلس واگ��ذارد. زیرا با این 
نظر ش��ورا، صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور 
غیرقانونی است، بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود 

نخواهد داشت. 
5- در واقع اختالف بین ش��ورای نگهبان که بخشی از 
قوه مقننه و وزارت کش��ور که بخشی از قوه مجریه است، 
اختالف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل براساس 
بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که »حل  اختالف  
و تنظی��م  روابط قوای  س��ه  گانه« را از اختیارات و وظائف 
رهبری می ش��مارد، رجوع به هی��أت عالی حل اختالف و 
تنظیم روابط قوای س��ه گانه است. رعایت این سازوکار از 
اتالف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند. 

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
 جمهوری اسالمی پیشتاز جریان بعثت در مقابله با جریان جاهلیت به سرکردگی آمریکاست

احمد توکلی: 

هیأت عالی حل اختالف قوا در مورد مسئله مینو خالقی چاره کند

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

جنبش عدم تعهد با صدور بیانی��ه ای تالش دولت، کنگره 
و دادگاه ه��ای داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانك مرکزی 
ای��ران در آمری��کا را م��ردود دانس��ت و این عم��ل را اقدامی 
مغایراصل مصونی��ت دولت ها به عنوان یک��ی از اصول حاکم 
برحقوق بین الملل اعالم و تاکید کرد که چنین اقداماتی آمریکا 
را در مقام پاسخگویی در جهان قرار خواهد داد. جنبش عدم 
تعهد در بیانیه  خود که روز پنجش��نبه منتش��ر شد، عالوه بر 
اعتراض به اقدام آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین الملل 
از طریق نقض مصونیت دولت ها و نهادهای ملی آنها، این عمل 

واشنگتن را متخلفانه خواند. 
در مت��ن این بیانیه آمده اس��ت: »جنبش عدم تعهد از 

ایاالت متحده آمریکا می خواهد که اصل مصونیت دولت ها 
را محترم بشمارد و تاکید می کند که عدم رعایت این اصل 
عواقب س��وئی را از جمله بی ثباتی و اغتش��اش در روابط 
بین الملل و تضعیف حکومت قانون در س��طح بین المللی، 
در پی خواهد داشت و اقدامی متخلفانه محسوب می شود 

که موجب پاسخگویی بین المللی خواهد بود.« 
غالمعل��ی خوش��رو، س��فیر و نماینده دائ��م جمهوری 
اس��المی ایران در س��ازمان ملل متحد پس از صدور این 
بیانیه، در نامه ای به دبیرکل س��ازمان ملل متحد خواستار 
انتش��ار بیانیه جنبش ع��دم تعهد به عنوان س��ند مجمع 

عمومی و شورای امنیت شد. 

جنبش عدم تعهد اقدام آمریکا برای مصادره دارایی های ایران را محکوم کرد

 در اقدامی بی سابقه شاهزاده »ترکی 
فیصل« س�فیر س�ابق عربس�تان در 
واش�نگتن با »یاکوف امیدور« مشاور 
س�ابق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیس�تی دیدار و گفت وگو 

کرده است. 
 نخس�ت وزیر ژاپن هشدار داد در 
صورت�ی ک�ه انگلی�س در رفراندوم 
ماه ژوئ�ن 2016 به خروج از اتحادیه 
اروپا رأی دهد، از جذابیت خود برای 

سرمایه گذاران ژاپنی می کاهد. 

  مسئوالن ترکیه روز پنجشنبه روزنامه »زمان«، منتقد سیاست های رجب 
طی�ب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را که پیش از ای�ن اموال آن را در ماه 

مارس گذشته مصادره کرده بودند، بستند. 

تیتر اخبار

مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور آخرین 
پیش بینی ها از وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و نسبت 
به بارش باران و آبگرفتگی معابر عمومی و س��یالبی ش��دن 
رودخانه ه��ا و مس��یل ها در تهران، الب��رز، ارتفاعات قزوین، 
مرکزی، لرستان، ایالم و جنوب همدان در روز شنبه هشدار 
داد. اح��د وظیفه دی��روز در گفت وگو با ایس��نا، در این باره 
گفت: با استقرار س��امانه بارشی در غرب، مرکز و دامنه های 
البرز، طی س��ه روز آینده رگبار و رعدوبرق و وزش باد برای 
استان های این منطقه پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه 
روز یکشنبه از ش��دت بارش ها کاسته شده و در مناطقی از 
غرب، مرکز و شمال شرق و شرق کشور به صورت رگبار باران 

و گاهی رعدوبرق ادامه خواهد داشت، گفت: همچنین شنبه 
به س��بب افزایش س��رعت وزش باد در جنوب عراق، پدیده 
گردوغبار در استان خوزستان دور از انتظار نیست. وی افزود: 
در روز شنبه نیز بارش باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد 
شدید و آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن رودخانه ها 
و مسیل ها در تهران، البرز، ارتفاعات قزوین، مرکزی، لرستان، 
ای��الم و جنوب هم��دان پیش بینی ش��ده و از این رو توصیه 
می شود برای جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات الزم 
به کار گرفته شود. وی درباره پیش بینی ها از وضعیت هوای 
تهران نیز گفت: در روز ش��نبه آسمان تهران ابری و نیمه 

ابری خواهد بود. 

هشدار آب گرفتگی و سیالب در هفت استان کشور

واردات  کارشناس�ی  اداره  رئی�س   
تجهیزات پزش�کی س�ازمان غذا و دارو 
گفت: کیت های »پی آر پی« برای پوست 
و زیبای�ی مج�وز ندارند و تع�داد خیلی 
مح�دودی ب�رای کاربرد طب ورزش�ی و 

ارتوپدی مجوز دریافت کرده اند. 
 خبرگ�زاری مه�ر در گزارش�ی به 
افزای�ش مس�مومیت به س�رب در 
می�ان معتادان پرداخت�ه و از توزیع 
گس�ترده تریاک آلوده به س�رب در 

سراسر کشور خبر داده است. 

  لئوناردو دی کاپریو، بازیگر مش�هور هالیوودی و فعال محیط زیس�ت، در 
صفحه رسمی اینستاگرام خود، پستی در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه 

به اشتراک گذاشت. 

تیتر اخبار

آخرین آمار فروش فیلم های مهم در حال اکران بر پرده 
س��ینما به روایت پخش کنندگان اعالم شد. علی سرتیپی، 
مدیر ش��رکت پخش »فیلمیران«، فروش »رس��وایی 2« 
آخری��ن فیلم مس��عود ده نمک��ی را 97میلی��ون تومان با 
نمایش در حدود 20 س��الن اعالم کرد. علی س��رتیپی در 
گفت وگویی با خبرنگار سینمایی ایسنا با بیان اینکه اکران 
شهرستان های این فیلم هنوز آغاز نشده است، گفت: این 

مقدار فروش پس از دو روز اکران این فیلم است. 
س��رتیپی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه، نمای��ش فیلم های 
»بادیگارد« به کارگردان��ی ابراهیم حاتمی کیا و »ابد و یك 
روز« سعید روستایی پس از این هفت هفته اکران حداقل تا 

سه هفته دیگر ادامه دارد، فروش کلی فیلم »بادیگارد« را با 
در اختیار داشتن 15 سالن، بیش از 6میلیارد و 700میلیون 
توم��ان و فیلم »ابد و یك روز« را با نمایش در 14 س��الن، 
بی��ش از 7میلیارد تومان اعالم کرد. فروش »من س��الوادور 
نیستم« منوچهر هادی به 14 میلیارد و 300میلیون تومان 
رس��یده است. فروش»خش��م و هیاهو« پس از هفت هفته 

نمایش یك میلیارد و 250میلیون تومان بوده است. 
فروش فیلم »اژدها وارد می شود« پس از 9 روز نمایش 
 در ته��ران و شهرس��تان به 365میلیون تومان رس��یده و

»50کیل��و آلبالو« هم با ورود به هفته هش��تم نمایش��ش 
10میلیارد و 349میلیون تومان فروش کرده است. 

فروش 14میلیارد و 300میلیون تومانی »من سالوادور نیستم«

  فرح یوسفی - همسر پرویز کالنتری 
هنرمند تجس�می – با بیان اینکه این 
هنرمند به دلیل وضعیت جسمانی اش 
دچار افسردگی شده است، گفت: حدود 
دو ماه است که همسرم مطلقا نمی تواند 
از طریق دهان غذا بخورد، حتی دریغ از 

یک قطره آب. 
  گروه موس�یقی »رولینگ استونز« 
از دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب 
جمهوریخواه برای مبارزات ریاس�ت 
جمهوری آمریکا خواس�ته اس�ت تا 
از آهنگ ه�ای این گ�روه در تبلیغات 

انتخاباتی خود استفاده نکند. 

  پوس�تر آخری�ن فیلم 
اصغ�ر فره�ادی ب�ا ن�ام 
»مش�تری« رونمایی شد. 
قرار اس�ت این فیلم برای 
نخستین بار در جشنواره 

کن روی پرده برود. 

تیتر اخبار

لیورپول پنجش��نبه ش��ب در آنفیلد با برت��ری 3-0 بر 
ویارئال موفق ش��د ج��واز حضور در فینال لی��گ اروپا را 

کسب کند. 
لیورپول در حالی موفق به کس��ب این موفقیت شد که 
در بازی رف��ت در ال مادریگال با یك گل مغلوب ویارئال 
شده بود. در طول بازی، یکی، دو درگیری لفظی مختصر 
بین یورگن کلوپ و مارس��لینو )مربی ویارئال( رخ داد اما 

خیلی زود ختم به خیر شد.
مرب��ی ویارئال پس از باخت تیم��ش در بازی در آنفیلد 
در نشست خبری به انتقاد از رفتارهای کنار زمین یورگن 

کلوپ و به خصوص ش��ادی گل های خ��اص او پرداخت و 
گف��ت که حداقل در این زمینه دوس��ت ندارد مثل مربی 

لیورپول باشد.
کل��وپ که خوش��حال و سرمس��ت از ب��رد تیمش به 
نشست خبری آمده بود، وقتی از صحبت های مارسلینو 
آگاه ش��د، در پاس��خ گفت: »چه باید بگوی��م؟ واقعیت 
این اس��ت که حت��ی یك ثانیه هم نمی توانم و دوس��ت 
ندارم مثل مارسلینو باشم اما تاکید می کنم که او مربی 
بزرگ��ی اس��ت.« لیورپول در فینال لیگ اروپا، با س��ویا 

بازی خواهد کرد. 

کلوپ: نمی خواهم مثل مارسلینو باشم

  انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 
براساس برنامه امروز برگزار می شود. 
مهدی تاج، مصطفی آجرلو و عزیراهلل 
محم�دی نامزدهای جانش�ینی علی 

کفاشیان هستند. 
  حمید س�وریان با غلبه بر حریف 
اوکراینی خ�ود در انتخابی المپیک 
در استانبول، راهی المپیک ریو شد.

  روزنام�ه م�ارکا در جلد 
خ�ود ب�ه حض�ور س�ه تیم 
اسپانیایی در دو فینال اروپا 
)س�ویا در لیگ اروپا و رئال 
مادرید و اتلتکیو مادرید در 
لیگ قهرمانان( اشاره کرده 

و تیتر زده است براوو. 

تیتر اخبار
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غافلگیری در شهر آفتاب



چرا پیام اصلی نباید با جزییات 
ادغام شود 

یه روز بهاری وقتی کسی از شما بپرسد خانه شما 
چند پنجره دارد، در ج��واب چه خواهید گفت؟ آیا 
س��ریع جواب می دهید؟ یا اینکه فکر می کنید و در 
ذهن خود ش��روع به ش��مارش پنجره های خانه تان 

می کنید؟ 
به نظر گزینه دوم برای ش��ما محتمل تر باشد چرا 
که این س��وال از آن س��وال هایی است که کم پیش 
می آید کس��ی از ما بپرس��د. بنابراین ضرورتی ندارد 
تع��داد پنجره ه��ای خانه را دائ��م در ذهن خود نگه 
داریم. این س��وال و سوال های مش��ابه عمدتا با این 
مدل ذهنی مواجه خواهند ش��د و مغز برای پاس��خ 
این گونه س��وال ها باید ابتدا به یک سری از اطالعات 

بایگانی شده را فراخوانی کند. 
حال مس��ئله ای که اینجا مطرح می شود این است 
که وقتی مغز در حال بررس��ی تعداد پنجره هاست، 
ناخواس��ته مکان های دیگر خانه را که در آن پنجره 
واقع شده است به یاد خواهد آورد، یعنی اگر پنجره 
ات��اق خواب را می ش��مارد در ذهن ات��اق خواب نیز 
تداعی خواهد ش��د یا اگر به پنجره آش��پزخانه فکر 

می کند ناخواسته به آشپزخانه نیز فکر می کند. 
در حقیقت مغز برای یادآوری از زنجیره تداعی ها 
اس��تفاده می کند اما موضوع به اینجا ختم نمی شود 
چ��را ک��ه مغز ع��الوه بر تداعی ش��کل آش��پزخانه 
احساس��ی را ه��م که نس��بت ب��ه آش��پزخانه دارد 
تداعی خواهد کرد اما وقتی س��وال مشخصا در مورد 
پنجره های خانه اس��ت مغ��ز نقطه تمرکزش را روی 

پنجره معطوف می کند. 
مخاطب��ان عمدت��ا وقتی ب��ه یک نام تج��اری بر 
می خورند، ناخواس��ته نگرش و احساس خود را نیز 
نس��بت ب��ه آن نام تجاری ب��ه یاد می آورن��د و این 
نق��ش آگهی ها را پر رنگ تر می کن��د، چرا که وقتی 
آگهی می س��ازیم باید به یاد داش��ته باش��یم چیزی 
که در مع��رض دید مخاطبان قرار می گیرد همراه با 

زنجیره ای خواهد بود. 
مث��ال وقتی نام تجاری SONY یا Apple یا هر 
نام تجاری دیگر را می شنویم؛ زنجیره ای از تداعی ها 
در ذهن ما ش��کل می گیرد که ای��ن زنجیره چیزی 
اس��ت که تبلیغات به ما نشان داده و ما آن را درک 

کرده ایم. 
ی��ا اگر کاالی هر نام تجاری را در دس��ت کس��ی 
ببین��م، باز زنجی��ره ای از تداعی ها که قبال توس��ط 
تبلیغات به ما معرفی ش��ده در ذهن ما نقش خواهد 

بست. 
یعن��ی اگر مثال به ش��ما بگویند کس��ی ماش��ین 
BMW  خری��ده اس��ت زنجی��ره ای از تداعی ها در 
ذهن ش��ما نقش خواهد بست؛ اینکه فرد مورد نظر 
ثروتمند است؛ یا اینکه او به لوکس بودن و اسپورت 
بودن ماش��ین بی��ش از چیز های دیگ��ر آن اهمیت 

می دهد و... 

ای��ن تداعی ها را نام ه��ای تجاری در ذهن ش��ما 
به وج��ود م��ی آورد نه آن فرد مورد نظ��ر، چرا که ما 
در تبلیغات مش��اهده کرده ایم که  BMW  ماشین 
گرانی اس��ت یا اینکه در تبلیغات شنیده ایم که این 
شرکت اتومبیل س��ازی تاکیدش بر اسپورت بودن و 

طراحی شیک ماشین های خود است. 
اینجاس��ت ک��ه تاکید می ش��ود وقتی م��ا آگهی 
تبلیغاتی می سازیم باید بتوانیم تداعی های مناسبی 
در ذهن مخاطب��ان به وجود آوریم و مغز را وا داریم 
وقت��ی به م��ا فکر می کند زنجی��ره ای از آنچه که ما 

می خواهیم در آن نقش ببندد. 
با دانستن این موضوع که عملکرد مغز در برخورد 
با یک نام تجاری چگونه می تواند باشد، این موضوع 
حائ��ز اهمیت می ش��ود که آیا ما مجاز هس��تیم هر 
تع��داد از موضوعات را با آگهی خ��ود پیوند بزنیم؟ 
آنچه مسلم اس��ت مغز وقتی می خواهد چیزی را به 
یاد بیاورد تمایلی به ی��ادآوری جزییات ندارد چون 
زمان یادآوری برای ما محدود است و مغز در تالش 
اس��ت هر چه س��ریع تر آنچه را از او خواس��ته شده 

بازخوانی کند. 
بنابراین وقتی آگهی تبلیغاتی می س��ازیم، باید به 
یاد داشته باش��یم موضوعات کلیدی خود را طوری 
بی��ان کنیم که ب��ا جزیی��ات ادغام نش��ود و اینکه 
جزییات آنقدر نباید در اطراف پیام اصلی آگهی قرار 
بگیرد که متن پیام تحت الش��عاع قرار بگیرد چرا که 
در ای��ن صورت مغز وقتی می خواه��د پیام اصلی را 
یادآوری کند دچار مش��کل خواهد شد. اما اینها به 
معنای حذف جزییات نیست و جزییات نیز در جای 

خود می تواند برای ما بسیار مهم باشد. 
ب��ه واق��ع هدف م��ا خیلی روش��ن اس��ت، اینکه 
مخاطبان خیلی س��ریع ما را به ی��اد بیاورند و پیام 
م��ا در زمان الزم در ذهن آنها نقش ببندد تا بتوانند 
تصمیم خوب��ی بگیرند تصمیمی که از نظر ما خرید 

کاالی ماست.
 ل��ذا ای��ن موض��وع مهم اس��ت، وقتی م��ا آگهی 
می س��ازیم یا حت��ی آگهی های بعدی م��ان را تولید 
می کنی��م نباید از خط اصلی ای��ن زنجیره تداعی ها 

زیاد فاصله بگیریم. 
چ��را ک��ه مغز ه��ر لحظ��ه نمی توان��د موضوعات 
جدی��دی که ما ب��ه او ارائه می کنی��م در خود نقش 
ببندد مثل آنکه ما بخواهیم در هر هفته پنجره های 
خانه را عوض کنیم و از او بخواهیم که به یاد بیاورد 

که پنجره ها چه تغییری داشته اند. 
ش��اید برای چند نوبت مغز حاضر به پذیرش این 
تغییر باش��د اما در دراز م��دت در صورتی که نیازی 
به آن نداشته باشد تمایلی به به خاطر سپاری نشان 

نخواهد داد. 

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی شرکت KIA- شعار: هرچه خطر نزدیک تر، آالرم قوی تر 

ایستگاه تبلیغات

تبلیغ خالق کافه

ای��ن روزه��ا کافه های مختلف ش��هر از ش��یوه های 
تبلیغات��ی مختلفی بهره ب��رداری می کنن��د. اکثر این 
ش��یوه ها در نقطه خری��د اتفاق می افتد و مش��تریان 
هنگام ورود به کافه با آنها مواجه می شوند. کافه داران 
ب��رای کاهش هزینه ها س��عی می کنن��د از امکانات و 
لوازمی که در اختیار دارند، اس��تفاده کنند. در همین 
راستا چندی است یکی از کافه های شهر تهران از یک 
خودروی قدیمی به عنوان پیش��خوان در محل ورودی 

خود استفاده می کند. 
ای��ن خودروی قدیمی برای بس��یاری از مش��تریان 
این کافه جالب اس��ت و خاطرات بسیاری را برای آنها 
زن��ده می کند. یک��ی از کارکنان این کاف��ه به منظور 
دریاف��ت تقاضا و صورت حس��اب در داخل ماش��ین 
قدیمی می نش��یند و با مشتریان صحبت می کند. این 
اقدامات س��اده مطمئنا مورد اس��تقبال مخاطبان قرار 
خواهد گرفت و کافه داران می توانند به راحتی متوجه 

اثربخشی شیوه تبلیغاتی خود شوند. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار داغ استیکرهای تبلیغاتی
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زمان ورود استیکرها به زندگی مجازی 
مخاطبان 

اش��کان هاتف درباره س��ابقه اس��تفاده از 
اس��تیکرها و نقش آنه��ا در زندگی کاربران 
دنیای مجازی می گوید: اگر بخواهیم نگاهی 
به شکل گیری استیکرها و اینکه استفاده از 
استیکرها توسط کاربران دنیای دیجیتال از 
کجا شروع شده داش��ته باشیم، باید بگویم 
ورود اس��تیکرها به زندگی مجازی کاربران 
به زمان استفاده از یاهومسنجر، چت روم ها 
و رشد اینترنت در ایران بازمی گردد. در آن 
زمان به دلیل اینکه کاربران ایرانی بیشتر به 
منظور ایجاد ارتباطات احساس��ی از فضای 
مجازی اس��تفاده می کردن��د، از  emoji یا 
استیکرها نیز بیش��تر برای انتقال احساس 
اس��تفاده می ش��د. بعد از چند سال شکل و 
شمایل استیکرها تغییر کرد و emoji هایی 
ب��ا اندازه ه��ای بزرگ تر با انیمیش��ن های با 
کیفیت تر، توسط شرکت های مختلفی برای 
یاهو تولید شد. این رشد در همه شبکه های 
اجتماعی به صورت م��داوم تا به امروز ادامه 

داشته است. 

استیکرها عضو جدانشدنی ارتباط های 
روزمره مخاطبان

هات��ف می گوی��د: ب��ا ورود گوش��ی های 
هوشمند به ایران و استفاده همه گیر از آنها 
توسط مخاطبان، اس��تفاده از استیکرها نیز 
وارد فاز تازه ای شد. وایبر نخستین نرم افزار 
پیام رس��انی بود که مخاطبان توجه ویژه ای 
به آن داش��تند و همین توج��ه باعث خلق 
گروه جدیدی از اس��تیکرها شد. پس وایبر 
به عنوان یک رس��انه  مخاطبان را با استیکر 
و ش��یوه های بکارگیری آن آشنا کرد. هاتف 
می گوید: ش��اید به جرات بت��وان مهاجرت 
از وایب��ر به تلگ��رام را بزرگ ترین مهاجرت 
ایرانی ها دانس��ت. مهاجرتی که  اینترنت��ی 
در مدت زمان کوتاه��ی اتفاق افتاد و باعث 
ش��گفتی بس��یاری از کارشناس��ان ح��وزه 

دیجیتال شد.
 این مهاجرت دنیای استیکرها را نیز وارد 
مرحل��ه جدیدی کرد. یک��ی از وجوه تمایز 
تلگرام نس��بت به وایبر گسترش استفاده از 
استیکرها توس��ط مخاطبان است. در وایبر 
همه اس��تیکرها توس��ط کارشناسان درون 
س��ازمانی خ��ود ای��ن نرم افزار ی��ا بعضی از 
پکیج ها پولی آن طراحی می ش��د اما تلگرام 
ک��ه در بدو ورود، اس��تیکرهای خیلی کمی 
داش��ت با رایگان نگه داش��تن امکاناتش و 
همچنین باز کردن دسترسی کاربران برای 
س��اخت استیکرها سهم بیش��تری از تجربه 
کاربری را به دست آورد و امکانات تازه ای را 
در اختیار مخاطبانش گذاشت به طوری که 
االن این استیکرها عضو جدانشدنی ارتباط 

روزمره مخاطبان شده اند. 

ورود استیکرها به دنیای تبلیغات 
 ای��ن کارش��ناس دیجیت��ال مارکتینگ 
درباره ورود اس��تیکرها به دنیای تبلیغات و 
استفاده از آنها توس��ط برندها می گوید: در 
سال های اخیر شاهد این بودیم که تبلیغات 
و بازاریابی به س��مت ش��خصی شدن پیش 
رفته و اس��تیکرهایی به ن��ام و تصویر افراد 
و برای برندها به نام و براس��اس ش��خصیت 
برندها  )دیرین دیرین، مس��تر دماغ و …( 
طراح��ی ش��ده و در دس��ترس مخاطب��ان 
ق��رار گرفته اس��ت. این فرص��ت برای همه 
برندها فراهم ش��ده تا بتوانند جریان سازی، 
برندینگ، ایجاد وف��اداری، تبلیغ موضوعی، 
ج��ذب مخاط��ب یا حت��ی ی��ادآوری برای 
خودش��ان و برندش��ان را از طریق طراحی 

استیکر انجام دهند. 

روند طراحی استیکرهای تبلیغاتی
 هاتف درباره روند طراحی اس��تیکرهای 
تبلیغاتی می گوید: اگر بخواهیم روند تولید 
یک اس��تیکر را مورد بررس��ی ق��رار دهیم 
ابتدا به س��اکن باید نگاهی به سیاس��ت ها 
و اه��داف تبلیغاتی برند داش��ته باش��یم تا 
بتوانیم خروجی دقیق ت��ری را تولید کنیم. 
ممکن اس��ت برن��دی دارای ش��خصیت یا 
لوگویی باش��د که بتواند برای استیکر شدن 
بس��ط داده ش��ود به عنوان مثال چی توز را 
در نظ��ر بگیرید. حجم طرف��داران این برند 
قدیمی و دوس��ت داشتنی را متصور شوید. 
قطعاً اس��تیکرهایی که ب��ا کاراکتر این برند 

ساخته ش��ود خیلی سریع پخش می شود و 
نه تنها باعث مزاحمت تبلیغاتی نمی ش��وند 
بلک��ه محبوبیت برن��د را افزایش می دهد و 
تعداد کاربر باالی��ی پیدا خواهد کرد. عالوه 

ب��ر چی توز ه��ر برندی که تا ب��ه حال برای 
خود کاراکتری را طراحی و از آن در دنیای 
تبلیغات اس��تفاده ک��رده اس��ت، می تواند 
ب��ه طراحی اس��تیکر براس��اس آن کاراکتر 
متمایل شود. هاتف می گوید: نکاتی حیاتی 
در طراحی های اس��تیکر ها مانند جلوگیری 
از یکنواخت��ی موضوع��ی و کاراکت��ری باید 
رعایت ش��ود. همچنین نباید فراموش کرد 
که این اس��تیکرها در نهای��ت به جای بیان 

حس و حال اس��تفاده خواهند شد پس باید 
حتماً انتق��ال حس را در طراحی آنها حفظ 
کنیم. از آنجایی که پس از انتشار، استیکرها 
جزئی از هویت برند محسوب می شوند پس 
قطعاً باید بروزرسانی هم شوند. یکی از نقاط 
قوت تلگرام هم همین جاست، استیکرهایی 
که به بس��ته افزوده می ش��وند خ��ودکار به 
تلگ��رام کارب��ران اف��زوده می ش��وند و این 
باعث می ش��ود که برند ها به راحتی بتوانند 
برای مناس��بت های خاصی مانند شب یلدا 
یا نوروز، اس��تیکرهای خود را به روزرس��انی 
کنند. تمام برندها می توانند س��راغ استفاده 
از اس��تیکرهای تبلیغاتی بروند ولی باید در 
نظ��ر گرفت که هر چقدر حوزه فعالیت برند 
مانند حوزه محصوالت FMCG عمومی تر 
باش��د، مخاطب استیکرها هم بیشتر خواهد 
ش��د ول��ی طبیعتا برن��دی یا ش��رکتی که 
مخاطب خاص دارد قطعاً اس��تیکرهای آن 
ه��م کاربر خاص خ��ود را خواهد داش��ت. 
تبلیغات به این معنی نیس��ت که برندها یا 
اش��خاص بتوانند از هر فضایی برای نش��ان 
دادن خودشان استفاده کنند برای مثال هر 
شخصی از نوع خاصی سبک لباس پوشیدن 
اس��تفاده می کند و این موضوع نوعی تبلیغ 
برای ف��رد به حس��اب می آید. هم��ان فرد 
امکان دارد که لباس یک مجلس رس��می را 
در یک محیط صمیمی نپوش��د یعنی همه 
افراد تالش می کنند متناس��ب با فضا رفتار 
کنند. پس هر فضایی برای ش��خص یا برند 
مشخصی مناسب اس��ت و برندها متناسب 

با آن فضا باید ش��یوه های تبلیغاتی خود را 
طراحی و اجرا کنند. 

طراحی استیکر متناسب با شخصیت و 
حوزه فعالیت برند

هات��ف می گوید: با توجه به پیش��رفتی که 
ش��بکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال 
در پی��ش گرفتن��د، حضور در این رس��انه ها 
برای برندها یک دغدغه ش��ده است و چون 
هزین��ه کمت��ری دارد، برندها بیش��تر مایل 
به اس��تفاده از آن هس��تند. یکی از راه های 
تبلیغات می تواند اس��تفاده از اس��تیکر باشد 
ولی این اس��تیکرها باید با خود برند، اهداف 
و مخاطبان شان سازگاری داشته و متناسب 
با آنها باش��ند. هر برندی می تواند متناس��ب 
با نوع فعالیت و مخاطبانش اس��تیکر طراحی 
کند. برند هایی که در فضای بازار عمومی تری 
فعالیت می کنند به دلیل ارتباط با مخاطبان 
عام تر بهتر است از اس��تیکرهایی با چاشنی 
طنز اس��تفاده کنند و شیوه ای را در طراحی 
به کار گیرند که بتوان��د ارتباط راحت تری با 
مخاطبان برقرار کنند. پس باز تأکید می کنم 
که طراحان استیکر باید شخصیت برند را در 
طراحی لحاظ و براساس آن شخصیت پردازی 
کنند. در این میان اگر برند در حوزه خاصی 
فعالیت دارد و ب��ا مخاطبان ویژه تری روبه رو 
اس��ت بهتر است براساس حال و هوای حوزه 
فعالیت برند اس��تیکرها طراحی شوند. برای 
مث��ال اس��تیکرهای انتش��ارات روزگار را در 
نظ��ر بگیرید؛ این انتش��ارات ب��رای طراحی 
اس��تیکرهایش ب��ه درس��تی از چهره ه��ای 
بزرگ ادبی و شخصیت های مشهور استفاده 
می کند و گاهی در کنار این تصاویر جمله ای 
از همان بزرگ را نیز ذکر می کند. ش��یوه در 
پیش گرفته توس��ط این انتشاراتی به خوبی 
مخاطبان را تحت تأثیر قرار می دهد. طراحی 
استیکر چیزی نیس��ت که از راه دور ممکن 
باش��د و باید طراحان براساس استراتژی های 
برنامه ریزی ش��ده و برگزاری جلسات متعدد 
ب��ا برندها اق��دام ب��ه طراحی کنن��د. وقتی 
اس��تیکری به درس��تی طراحی شود توسط 
تمام مخاطبان برند چ��ه در داخل و چه در 
خارج از کشور قابل استفاده است. برای مثال 
اس��تیکرهای برندهای ایران��ی می تواند بین 
هموطن��ان ایرانی خارج از کش��ور نیز مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. هاتف در پایان می گوید: 
هر نوع فعالیت تبلیغات��ی حتماً برندینگ را 
هم به دنبال خواهد داش��ت. در واقع این دو 
موضوع جدا از هم نیس��ت. در هر جایی که 
برن��د بتواند خ��ودش را تبلیغ کند و نش��ان 
بده��د، ماجرای برندینگ ه��م اتفاق خواهد 
افت��اد. در پای��ان امیدوارم در آین��ده برندها 
ب��ا نگاهی خاص تر ب��ه فعالیت های تبلیغاتی 
خود توجه و به حوزه تبلیغات در رسانه های 

جدید اعتماد بیشتری کنند. 

اکرم آزادیان 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

در سال های اخیر شاهد این بودیم که 
تبلیغات و بازاریابی به سمت شخصی 

شدن پیش رفته و استیکرهایی به 
نام و تصویر افراد و برای برندها به 
نام و براساس شخصیت برندها  
)دیرین دیرین، مستر دماغ و …( 

طراحی شده و در دسترس مخاطبان 
قرار گرفته است. این فرصت برای 
همه برندها فراهم شده تا بتوانند 
جریان سازی، برندینگ، ایجاد 
وفاداری، تبلیغ موضوعی، جذب 
مخاطب یا حتی یادآوری برای 

خودشان و برندشان را از طریق 
طراحی استیکر انجام دهند

برخی مخاطبان آنقدر غرق دنیای دیجیتال ش�ده اند که برایش�ان 
تفکیک زندگی واقعی از زندگی مجازی س�خت است. آنها بیشترین 
وقت خود را در ش�بکه های اجتماعی به خصوص نرم افزار پیام رسان 
پرطرف�دار این روزه�ا یعنی تلگ�رام می گذرانند. وقت�ی مخاطبان 
از دنیای�ی ب�ه دنیای دیگ�ری کوچ می کنن�د، برندهایی ک�ه به این 

مخاطبان خدم�ات و محصوالت ارائه می کنند نی�ز مجبور به انتقال 
به دنیای دیگر هس�تند. برندها برای برقراری ارتباط ناچار باید وارد 
فضایی ش�وند که مشتریان ش�ان بیش�ترین زمان خود را صرف آن 
می کنند. همین موضوع باعث ش�ده برندها نگاه ویژه ای به تبلیغات 
دیجیتال به ویژه تبلیغات در تلگرام داش�ته باشند. راه اندازی کانال، 
گروه و... از ش�یوه های فعالیت برندها در تلگرام است ولی به تازگی 
برخ�ی برندها از ش�یوه دیگری ب�رای برقرار ارتباط�ی صمیمی تر با 
مخاطبان خود اس�تفاده می کنند. طراحی استیکر شیوه ای است که 

برخی برندها از آن در راس�تای عملک�رد تبلیغاتی خود بهره برداری 
می کنند. ش�یوه ای ک�ه مانند مابقی روش ه�ای تبلیغاتی دیگر راه و 
رسم تخصصی خود را می طلبد. اش�کان هاتف، کارشناس دیجیتال 
مارکتینگ و مدیرخالقیت چندی اس�ت به همراه همکارانش سراغ 
بکارگی�ری این ش�یوه ب�رای برخی برنده�ا و طراحی اس�تیکرهای 
تبلیغاتی رفته  است. »فرصت امروز« درباره موضوع طراحی استیکر 
و اهمی�ت آن در دنیای تبلیغات داخلی ام�روز گفت وگویی با هاتف 

داشته که در ادامه می خوانید. 



در ه��ر خان��ه ایران��ی چه 
مدرن یا سنتی، فرش همواره 
یک��ی از ل��وازم مه��م خانگی 
این  اگرچه  محسوب می شود. 
در  گذش��ته  مانند  محص��ول 
خانه ه��ا جایگاهی ن��دارد اما 
هرچند س��ال یک بار بسیاری 
از خانواده ه��ای ایرانی ترجیح 
زی��ر  فرش ه��ای  می دهن��د 
پای خ��ود را تغیی��ر دهند و 
دکوراسیون منازل را نو کنند. 
در این می��ان زوج های جوان 
ک��ه نیاز ب��ه خری��د جهیزیه 
برای تش��کیل خانواده دارند، 
یک��ی دیگر از گروه های هدف  
محس��وب  ف��رش  برند ه��ای 

می شوند. 
از  یک��ی  کل��ی  به ص��ورت 
مش��کالت فرش های ن��و، پرز 
دادن آنها اس��ت؛ این موضوع 
به ان��دازه ای ب��رای خانم های 
خان��ه حائز اهمیت اس��ت که 
فرش هایی  می دهن��د  ترجیح 
را خری��داری کنن��د که کمتر 
پی��ش  پ��رز  ده��د. چن��دی 
ف��رش فره��ی ک��ه یک��ی از 
ایرانی  ف��رش  تولید کنندگان 
محسوب می ش��ود، محصولی 
را ب��ه ب��ازار عرضه ک��رده که 
این محصوالت  اس��ت  معتقد 
آنتی باکتری ب��وده و به هیچ 
عن��وان پرز نمی دهد. در میان 
تبلیغ ه��ا و پیام های متنوع و 
تک��راری برند های فرش که از 
قب��ل از عید ن��وروزی به اوج 
خود رس��یده بود، فرش فرهی 
تمایزی را ب��رای خود تعریف 
کرده است. اینکه این موضوع 
تا چه ان��دازه می توان��د برای 
ف��رش فرهی تمایز محس��وب 
شود و مش��تریان را ترغیب به 
خرید از فرش های فرهی کند، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« 
سراغ هادی اسکندری، مشاور 

برندسازی برود. 
هادی اسکندری در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
ب��دون در نظر گرفتن س��طح 
کارایی محص��والت جدید این 

کمپان��ی، فرهی اقدام به تمایز 
خ��ود در ب��ازار رقابت��ی کرده 
گفت  می توان  به نوعی  اس��ت. 
که این کمپان��ی بزرگ فرش، 
نگاه��ی ب��ه بازس��ازی جایگاه 
برند خودک��رده و ابزار خود را 
در تبلیغات به نمایش گذاشته 

است. 
او ادامه می دهد: ما در حالی 
ب��ا مهم ترین دلیل بازس��ازی 
جایگاه برند ک��ه همان بحران 
که  هس��تیم  روب��ه رو  اس��ت، 
اکث��ر ش��رکت های معتبر دنیا 
با بحران های بزرگی دس��ت و 
پنج��ه نرم می کنن��د. در حال 
حاض��ر تمام��ی ش��رکت های 

ناچارن��د  معتب��ر 
با  را  خود  برنامه های 
محیط انطباق دهند. 
بس��یار  مس��ئله  این 
حائ��ز اهمیت اس��ت 
می توانید  چگونه  که 
با  را  برنامه های ت��ان 
ی��ک ارزش ارتباطی 
مفهومی که در ذهن 
دارد،  وج��ود  هم��ه 

انطباق دهید؟ 

انتقال توجه مخاطبان به 
دیگر مزایای محصوالت 

فرش
اسکندری می افزاید: همان طور 
که می دانید جایگاه س��ازی به 
مفه��وم متمایز س��اختن خود 
در ذهن مش��تری بالقوه و نیز 
عملی است که ذهن در ایجاد 
ارتباط��ات انجام می دهد. حال 
باید دید این تمایز اعالم ش��ده 
از سوی فرش فرهی یک تولید 
ی��ا صرفا  بوده  منحصربه ف��رد 
انتقال توجه مخاطبان به دیگر 
است  مزایای محصوالت فرش 
که ش��اید در دیگر برندها نیز 

وجود داشته باشد. 

سوق دادن مخاطبان به 
خرید

این کارشناس ارشد بازاریابی 
اظهار می کند: سوق دادن افراد 
به خرید، آخرین وظیفه تبلیغ 
اس��ت و البته وظیفه آس��انی 

نیس��ت. برای اینکه اثربخشی 
ارتباط��ات را باالتر ببریم، پیام 
تبلیغات��ی باید تاکی��د فراوانی 
و  ملم��وس  نیازه��ای  روی 
داش��ته  مش��تری  محس��وس 
باش��د. پژوهش های بسیار در 
مشتریان  نگرش های  خصوص 
در ب��ازار هدف کم��ک بزرگی 
اس��ت ب��رای تبلیغ کنن��دگان 
ت��ا در خص��وص ی��ک چنین 
ارض��ا  محس��وس  نیازه��ای 
اطالعاتی جمع آوری  نشده ای، 
کنند. توجه، ش��ناخت و درک 
یک چنی��ن نیازهایی می تواند 
زمینه را برای اقدام مش��تری 
جه��ت خری��د هم��وار کند و 

همچنی��ن اطالعات��ی را که او 
نی��از به توجیه منطقی و تایید 
تصمیم خود دارد، فراهم آورد. 
او خاط��ر نش��ان می کن��د: 
بای��د  برقرارکنن��ده  ارتب��اط 
ب��ه دنب��ال جاذبه ی��ا مطلبی 
باش��د که پاس��خ مورد انتظار 
او را به دنب��ال داش��ته باش��د. 
یک��ی از راه های حص��ول این 
هدف از طری��ق بهره گیری از 
که  اس��ت  منطقی  جاذبه های 
ش��خصی  دل بس��تگی های  به 
مرب��وط  ه��دف،  مخاطب��ان 
منطقی  جاذبه های  می ش��ود. 
کاال،  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
مناف��ع و مزایای م��ورد انتظار 
را در ب��ردارد. پیام های��ی ک��ه 
کیفی��ت، صرفه جویی، فایده و 
کاربرد کاال را نش��ان می دهد، 
پیام هایی اس��ت که  ازجمل��ه 
در آنه��ا از جاذبه های منطقی 
استفاده شده است. حال فرهی 
در کن��ار م��وارد ذکرش��ده به 

آس��ایش نگهداری و بهداشت 
دارد.  اش��اره  ه��م  محص��ول 
فوایدی که گوی��ی در انحصار 
ای��ن کمپان��ی اس��ت ی��ا ب��ه 
مخاط��ب خود ای��ن آرامش را 
می ده��د که ای��ن مزیت ها در 
اولوی��ت تولی��د محصول خود 

قرار داده شده است. 

ارتقای جایگاه برند
اس��کندری ادام��ه می دهد: 
فرهی می خواهد سهم جایگاه 
خ��ود را به عنوان پیش��گام در 
تکنول��وژی صنع��ت ف��رش از 
آن خ��ود کن��د و مطمئن��ا به 
آین��ده ای ک��ه این جای��گاه را 
به دس��ت آورد، فکر 
وقت��ی  و  می کن��د 
جایگاه  دارای  ش��ما 
هستید،  پیش��گامی 
عموما می خواهید که 

آن را تقویت کنید. 
او بی��ان می کن��د: 
مالحظات  مهم ترین 
نق��اط  انتخ��اب  در 
این اس��ت که  تمایز 
آنها  مصرف کنندگان 
بدانند و  را مطل��وب 
ب��ه این باور برس��ند که فرهی 
ب��رای  متفاوت��ی  امکان��ات  از 
ارائه برخوردار اس��ت. اگر این 
نکته ه��ا به ثمر برس��ند، نقطه 
تمایز کمپان��ی فرهی می تواند 
به عن��وان تداعی��ات قدرتمند، 
منحصربه ف��رد  و  مطل��وب 
مصرف کنن��دگان  ذه��ن  در 
جای گی��رد. هرک��دام از ای��ن 
نکته ه��ا، یعن��ی مطلوبی��ت و 
از معیاره��ای  ارائ��ه  قابلی��ت 

جزئی تری برخوردارند. 

تعریف تداعیات اصلی برند
این کارشناس ارشد بازاریابی 
می گوی��د: جایگاه س��ازی برند 
تش��ریح می کن��د ک��ه چگونه 
برند می تواند به صورت موثر در 
مقابل رقبا فعالیت کند. با این 
از موارد،  اوصاف در بس��یاری 
برنده��ا به رده ه��ای متنوعی 
از محصوالت پ��ا می گذارند و 
همین دلیل ممکن اس��ت یک 

جای��گاه متفاوت و درعین حال 
مرتب��ط را ب��رای خ��ود ایجاد 
کند. با تعمیم برند در رده های 
مختل��ف محص��ول، بازاریابان 
بای��د مجموع��ه ای از تداعیات 
اصلی را برای برند خود تعریف 
کنن��د ت��ا بتوانند ابع��اد مهم 
مفهوم و ماهی��ت برند را برای 
مشتری های خود روشن سازند 
و ع��الوه بر آن، ای��ن تداعیات 
اصلی را به ش��کل وعده، تعهد 
یا فلس��فه، ساختارمند کرده و 
از آن به عن��وان بازتابی از روح 
و قلب برند خود استفاده کنند. 

نخستین نام تجاری
اس��کندری اظه��ار می کند: 
پیش��گام بودن به تنهایی یکی 
از اهداف اصلی بازاریابی است. 
به همین علت است که کمپانی 
فرهی می خواهد نخس��تین نام 
تج��اری در این ش��اخه باش��د 
ک��ه بتواند در مقایس��ه با رقبا، 
از چند قدم جلوتر شروع کرده 
باش��د و دلیل دیگر می خواهد 
پیشگامی خود را نشان دهد تا 
مخاطبان تصور کنند نام فرهی 
جزو بهترین هاس��ت؛ زیرا همه 
می دانند که پیشگامی در بازار 
فروش، از آن کاالی برتر است. 
او درب��اره نقاط ق��وت تبلیغ 
پیش��گامان بیان می کند: نقطه 
ق��وت تبلی��غ ک��ردن به عنوان 
پیش��گام در یک امر این است 
ک��ه ای��ن ن��وع تبلی��غ دارای 
اعتبار اس��ت. ف��رض کنید نام 
تجاری شما دارای خصوصیات 
متعددی اس��ت ک��ه می توانید 
کنی��د.  تبلی��غ  درباره ش��ان 
عملکرد، دوام، استفاده آسان و 
پیشگامی در رشته مربوط و در 
بازار مواردی هس��تند که طبق 
عقیده و نظ��ر مصرف کنندگان 
ن��کات  و  می یابن��د  معن��ا 
ثابت شده ای نیس��تند و رقبای 
ش��ما ممک��ن اس��ت بخواهند 
در تبلیغات خود دقیقا بر س��ر 
همی��ن م��وارد با ش��ما رقابت 
کنن��د. ولی پیش��گامی چیزی 
نیست که بتوان به آسانی بر سر 

آن جدال کرد. 

بازاریابی عصبی )قسمت دوم( 
آشنایی با ابزارها 

بازاریاب��ی عصبی آمی��زه ای از تکنیک ه��ا برای ثبت 
واکنش های عصب��ی در مغز و دیگر اندام بدن به منظور 
کس��ب بینش و اطالعاتی ژرف تر و مستدل تر به نسبت 
روش های تحقیقات سنتی است که به مدد آن می توان 
به مطالعه اهمیت یک برند، برند آگاهی، ترجیحات برند 
و همچنی��ن پردازش اطالع��ات و مطالعه تصمیم گیری 
پرداخت. چرا که ارمغ��ان بازاریابی عصبی فراهم آوردن 
امکان س��نجش فرآیندهای ناخودآگاه اس��ت. بازاریابی 
عصب��ی، ترکیب��ی از دو واژه عص��ب و بازاریابی و بیانگر 
فعالیت در دو حوزه و رشته مختلف علوم عصب شناسی 
و مطالعات بازاریابی اس��ت. در سال 2002 که این رشته 
برای نخس��تین بار به جهانیان معرفی شد، مناقشات و 
بحث و جدل های زیادی را به همراه داشت اما با به دست 
آوردن اعتب��ار و وجهه مناس��ب در بین اف��راد حرفه ای 
تبلیغات و بازاریابی، پیش��رفت س��ریعی را آغاز کرد. به 
کاربرد ابزار، دستاوردها و آزمون های برآمده از رشته های 
علمی روان شناسی و علوم مغز و اعصاب و عصب شناسی 
به منظور اندازه گیری و سنجش واکنش های زیستی در 
مواجهه با محرک های بازاریاب��ی )راهبردهای بازاریابی، 
ارتباط��ات، تبلیغ��ات، محصوالت جدی��د و محصوالت 
موج��ود( بازاریاب��ی عصب��ی گوین��د. بازاریابی عصبی 
نوید دهن��ده نوع جدی��دی از بازاریابی اس��ت که کامال 
ماهیت میان رش��ته ای دارد. جایی ک��ه علوم مدیریت، 
عصب شناس��ی، روانشناسی و ش��اید هم به نوعی هنری 
ب��ه هم پیوند می خورند. به بیان س��اده بازاریابی عصبی 
پژوه��ش مبنایی رفتار مصرف کننده با اس��تفاده از ابزار 

علمی مدرن و دقیق به ویژه ابزار پزشکی است. 
بازاریابی عصبی، دانش��ی اس��ت که ب��ا بهره مندی از 
مطالعات علوم مختلف بر آن است تا تصمیم گیری های 
انسان را که غالبا به صورت ناهشیار و در مغز وی صورت 
می گیرد، بررسی کند. در بازاریابی عصبی نیازی نیست 
تا از فرد سوالی برای پی بردن به تصمیمات وی پرسیده 
شود. بلکه هدف، دستیابی به اعماق ذهن مخاطب است. 
مغز انسان به عنوان مرکز فرماندهی جسم، مسئولیت های 
بسیاری از جمله تصمیم گیری را برعهده دارد؛ از سویی 
تالش همیشگی بازاریابان و محققان بازار این بوده که بر 
فرآیندهای تصمیم گیری مصرف کنندگان و کم و کیف 
آن اش��راف پیدا کنند. بنابراین بازاریابی عصبی می تواند 
ب��ه بازاریابان به منظور تولید محص��والت و خدماتی که 
به بهترین نح��و مطابق با ترجیح��ات مصرف کنندگان 
باش��د، کمک ش��ایانی بکند. بازاریابی عصبی با تجزیه و 
تحلیل محرک ها و پاس��خ های مغز انس��ان می تواند به 
بازاریابان دقیقا بگوید که مصرف کنندگان به چه ابعادی 
از محصول واکنش مثبت یا منفی نش��ان می دهند؛ آیا 
رنگ بسته بندی محصول یا شکل، عطر یا طعم محصول 
اس��ت که توجه مصرف کنن��دگان را به خود جلب کرده 
یا عوامل دیگر. بنابراین بازاریابی عصبی کلید گش��ودن 
افکار، احساس��ات و امیال ناخودآگاهی است که موجب 
برانگیختن افراد به خرید می شود. ابزارهای مختلفی در 
راستای رسیدن به هدف این نوع بازاریابی انجام می گیرد 

که به تدریج به آنها اشاره می شود. 

الکتروانسفالوگرافی 
هان��س برگر، نخس��تین اب��زار عمل��ی اندازه گیری 
الکتروانس��فالوگرافی را در س��ال 1920 ساخته است. 
او نخستین دانشمندی بود که سنسورهایی را طراحی 
کرد تا با اس��تفاده از آن بتوان س��یگنال های الکتریکی 
را ک��ه به طور طبیعی از مغز تولید می ش��ود، گردآوری 
ک��رد. او از همان آغاز می دانس��ت ک��ه اختراعش برای 
اندازه گی��ری طی��ف گس��ترده ای از فعالی��ت مغز قابل 
استفاده اس��ت نه اینکه فقط در بخش کوچکی کاربرد 
داش��ته باشد. الکتروانسفالوگرافی یک فناوری غیرفعال 
اس��ت که با اس��تفاده از سنس��ور )میکروفن کوچک و 
بس��یار حساس(، س��یگنال های الکتریکی را که در هر 
دقیقه به وس��یله فعالیت امواج مغزی تولید می ش��ود، 
دریاف��ت می کند. این دس��تگاه کام��ال غیرتهاجمی و 
راحت اس��ت. سنسورهای الکتروانس��فالوگرافی در یک 
کاله بسیار سبک وزن جاسازی شدند )تقریبا شبیه به 
کاله معمولی ش��نا( آنها سیگنال های بسیار کم ولتاژی 
را که توسط فعالیت های عصبی تا دوهزار بار در هر ثانیه 
از محل سنسور س��اطع می شود، اندازه گیری می کنند. 
بسیاری از مناطق )نواحی( مغز مسئول چندین عملکرد 
)وظیفه( هس��تند. به این دلیل برای دستیابی دقیق به 
پوش��ش کامل مغز، مناطق مورد نیاز )عامل( را به طور 
همزمان و هماهنگ در پاسخ به یک محرک خاص مورد 
بررس��ی قرار می دهند. قرار دادن سنس��ورها نیز خیلی 
مهم و کلیدی است. سنسور الکتروانسفالوگرافی بسیار 
حساس است و باید در اصطالح پردازش سیگنال همراه 
با فعالیت امواج مغزی باش��د. در زمان تجزیه و تحلیل، 
از بین بردن س��روصدا مهم است؛ برای اینکه اطمینان 
حاص��ل کنید چی��زی که از تجزیه و تحلیل به دس��ت 
می آی��د، تنه��ا اطالعات خالص مغز اس��ت و از فعالیت 
عضالنی یا دیگر س��یگنال های غیر اصلی دور مانده اید 
باید بدانید که اگر ش��ما سنسور الکتروانسفالوگرافی را 
فق��ط در مناطق محدود از قبیل ش��قیقه )گیجگاه( یا 
پیش��انی قرار دهید، به نس��بت زیادی نویز یا سروصدا 
از فعالیت عضالنی در آن منطقه در مقایس��ه با فعالیت 

امواج مغزی ثبت شده انتخاب خواهید کرد. 
در تس��ت کامل مغز نباید منحص��را به فعالیت امواج 
مغزی تولید ش��ده در مناطق مرتبط و به هم پیوس��ته 
تکیه کرد. بلکه باید از جریان داده هایی که با هم تداخل 
دارند نیز به طور کافی استفاده کرد تا از این طریق بتوان 
نویزه��ا را حذف کرد و به ان��دازه کافی اطالعات امواج 
مغزی را به منظور تجزیه و تحلیل دقیق به دست آورد. 
روش تست الکتروانسفالوگرافی را با تجهیزات پیچیده 
ردیابی چش��م، جایی که تجربه ف��رد موقع دیدن یک 
محرک ثبت می ش��ود، ترکیب کنید. این ترکیب دقیق 
بوده و نش��ان می دهد در جایی که چشم فرد در همان 
میلی ثانیه تمرکز می کند دقیقا مغز شخص در برابر یک 
محرک خاص از نظر س��ه معیار اصل��ی مغز و اعصاب، 
توج��ه، تعهد عاطفی و نگه��داری )ابقا( حافظه چگونه 

پاسخ می دهد.  

ایمیل مارکتینگ

اگر ب��ه فکر افزای��ش فروش خود هس��تید به 
طوری که بتوانی��د فروش خود را به چهار تا پنج 
برابر افزایش دهید قطعا یک راهکار مناس��ب آن 

ایمیل مارکتینگ است. 
گاه��ی ایمی��ل مارکتین��گ بهینه تری��ن روش 
ب��رای افزایش درآمد کس��ب و کار ش��ما اس��ت. 
روش هایی برای کاربرد بیش��تر ایمیل مارکتینگ 
 وج��ود دارد ک��ه در ادام��ه ب��ه توضی��ح آنه��ا

 می پردازیم. 

تهیه لیست
نخس��تین کاری ک��ه ب��رای راه ان��دازی ی��ک 
ایمی��ل مارکتینگ هدفمند بای��د انجام داد تهیه 
لیس��ت بزرگی از ایمیل های مش��تریان سازمان 
اس��ت. هرچه تعداد ایمیل های شما بیشتر باشد 
فروش ش��ما هم افزایش خواهد یاف��ت و این به 
این معنا نیس��ت که از بانک ه��ای ایمیل نامعتبر 
اس��تفاده کنید، برای اینکه لیست ایمیل خود را 
گس��ترش دهید. س��عی کنی��د در ایمیل خود از 
صفحات فرود اس��تفاده کنید و در وب سایت تان 
از وب فرم یا همان فرم اش��تراک استفاده و ایمیل 
بازدید کنن��دگان وب س��ایت تان را ثب��ت کنید تا 
لیس��ت ایمیل خود را گسترش دهید. بزرگ ترین 
راز موفقی��ت در ایمیل مارکتینگ این اس��ت که 
اندازه لیست ایمیل شما مناسب با بازار هدف شما 
 باش��د. هر چه این لیس��ت بزرگ تر باشد، فروش 

شما نیز بیشتر خواهد بود. 

صفحه فرود
اهمی��ت صفحه فرود یا هم��ان لندینگ پیج در 
تبلیغ��ات ب��ه حدی زیاد اس��ت ک��ه می تواند در 
فروش و جذب مشتریان شما تاثیر بسزایی داشته 
باشد. در نظر داشته باشید که هیچ عکس و لینک 
غیر مرتبط��ی را در صفحات فرود قرار ندهید زیرا 
باعث می ش��ود که ش��ما از ه��دف اصلی خود در 

تبلیغات دور شوید.
 پیشنهاد ما برای اینکه بتوانید از طریق ایمیل 
مارکتینگ در کس��ب و کارتان موفق باش��ید این 
است که در صفحه فرود خود یک هدیه یا دانلود 
رایگان از پی دی اف های آموزش��ی یا س��ایر موارد 
ق��رار دهید و بازدید کنندگان خود را تش��ویق به 

ثبت نام در وب سایت تان کنید. 
زمانی که لیس��ت ایمیل خ��ود را تهیه کردید 
بهتر اس��ت به مش��تریان خود محصوالت خود را 
ارائ��ه و در کنار آن به آنها این اطمینان را بدهید 
که برای محصوالت خریداری شده پشتیبانی هم 

خواهید داشت. 
ب��ا این روش به آنها ای��ن اطمینان را می دهید 
که در ازای خریدش��ان در صورت وجود مشکلی 
می توانند با پش��تیبانی و خدمات شما آن را حل 

کنند. 

 اهمیت دادن به موضوع ایمیل
ش��ما باید به موض��وع ایمیل ارس��الی اهمیت 
دهی��د. موض��وع در ایمیل همان نقش��ی را بازی 
می کند که تیت��ر برای یک مقال��ه روزنامه بازی 

می کند. 
تیت��ر روزنام��ه در خوانن��ده ایج��اد کنجکاوی 
می کن��د تا وی را متقاعد ب��ه خواندن مقاله کند. 
همین موضوع برای ایمیل نیز صادق اس��ت. شما 
می توانی��د این موض��وع را در رابطه ب��ا ایمیل ها 
امتح��ان کنید تا ببینید که کدام یک ش��انس باز 

شدن بیشتری را دارند. 
با ارسال ایمیل با موضوع جذاب باعث می شوید 
نرخ باز ش��دن ایمیل های ش��ما افزایش یابد و در 
نهایت میزان فروش شما بیشتر شود. با استفاده از 
یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان 
بالقوه خود را شناسایی کرده و با تیم فروش خود 

آنها را پیگیری کنید.
 این تماس ها به عنوان فرصتی برای شما جهت 
جمع آوری ایمیل بیشتر اس��ت. چگونگی ارتباط 
برقرار کردن آنها با محتوایی که برای آنها ارس��ال 
کرده ای��د بس��یار بهتر از درخواس��ت از آنها برای 
صرف وقتی جهت آش��نایی بیش��تر با محصوالت 

و خدمات شما است. 

بازاریابی مدرنبازاریابی مجانی BRAND
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جایگاه سازی به مفهوم متمایز ساختن 
خود در ذهن مشتری بالقوه و نیز عملی 

است که ذهن در ایجاد ارتباطات 
انجام می دهد. حال باید دید این تمایز 

اعالم شده از سوی فرش فرهی یک تولید 
منحصربه فرد بوده یا صرفا انتقال توجه 
مخاطبان به دیگر مزایای محصوالت 

فرش است که شاید در دیگر برندها نیز 
وجود داشته باشد

دکتر میثم شیرخداییعطیه عظیمی

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

گزارش »فرصت امروز« از محصول جدید فرش فرهی

جاذبه های منطقی

به  اطالعات  داش��تن  امروزه 
همراه ی��ک برنامه منظم برای 
تمام ش��رکت ها و س��ازمان ها 
امری حیات��ی و غیرقابل انکار 
به حس��اب می آی��د و این امر 
میسر نمی ش��ود مگر با اجرای 
تحقیق��ات بازاریابی از س��وی 
ش��رکت ها. تحقیقات بازاریابی 
نخستین گام ش��رکت ها برای 
ورود به ب��ازار پرتالطم امروزی 

است. 
ام��روز  رقابت��ی  دنی��ای  در 
ش��رکت هایی که بدون اجرای 
تحقیق��ات بازاریاب��ی ق��دم به 
کس��ب وکار می گذارند، به طور 
قطع با اش��تباهات و خطاهای 
مواج��ه  ب��ازار  در  بس��یاری 
خواهن��د ش��د ک��ه در صورت 
تحقیقات  پروژه ه��ای  اج��رای 

بازاریابی این خط��ا به حداقل 
ممکن کاه��ش خواهد یافت و 
هزینه کمت��ری را ب��ه مجموعه 
در  ک��رد.  خواه��د  تحمی��ل 
س��ال های قبل عالقه کمتری 
به مباح��ث تحقیقات بازاریابی 
آن  عل��ت  و  داش��ت  وج��ود 
ناملموس بودن این گونه پروژه ها 
در مراحل ابتدایی بود. بسیاری 
از ش��رکت ها در همان ماه های 
اولی��ه، انتظار تغیی��ر و تحول 
اساس��ی در مباح��ث فروش و 
بازاریابی خود را داشتند و علت 
این امر آن اس��ت که تحقیقات 
بازاریابی پ��س از حداقل 3ماه 
بازخ��ورد و اثربخش��ی خود را 
نش��ان می دهد اما ام��روزه که 
اثربخش��ی این گون��ه مباح��ث 
برای همگان آشکار شده است، 

عالقه بس��یاری ب��ه تحقیقات 
بازاریاب��ی در میان ش��رکت ها 
دیده می ش��ود و آنه��ا واحدی 
مجزا برای فعالیت های تحقیقات 
بازاریابی خود در نظر گرفته اند. 
با  بازاریابی  تحقیق��ات  کت��اب 
رویکرد کاربردی نوشته پینگالی 
ونوگپ��ال، ترجم��ه دکتر امین 
اس��داللهی و گلن��از عابدین��ی، 
اولی��ه تحقیقات  درک اص��ول 
بازاریابی و توس��عه مهارت های 
بررس��ی جنبه های  برای  کاربر 
مرتبط ب��ا فرآین��د تحقیق، به 
منظ��ور حص��ول اطمین��ان از 
نتایج معتبر برای تصمیم گیری 
را ه��دف خود قرار داده اس��ت. 
این کتاب در س��ه بخش و 15 
فصل با موردکاوی های عملیاتی 
و نمونه های تحقیقات بازاریابی 

یکی از بهترین و کاربردی ترین 
کتاب هایی اس��ت ک��ه در این 
حوزه به رش��ته تحریر درآمده 

است. 
در بخشی از این کتاب آمده 
اس��ت: طی روند تبدیل مسئله 
تصمیم به یک مسئله تحقیق، 
باید احتیاط الزم به منظور عدم 
تسلط تصمیم گیرنده بر فرآیند 
تصمیم گیرنده  گی��رد.  صورت 
و  مش��ترک  ط��ور  ب��ه  بای��د 
با محق��ق همکاری  بی طرفانه 
کن��د تا اطالعات م��ورد نیاز را 
به دست آورند. به عبارت دیگر 
محق��ق و تصمیم گیرن��ده باید 
به طور مس��اوی کار کنند، این 
همکاری همان طور که اطالعات 
مورد نی��از برای تصمیم گیرنده 
را مش��خص می کند، به روشن 

س��اختن ح��وزه تصمی��م نیز 
کمک می کند. ای��ن کتاب در 
327 صفح��ه و قیمت 25هزار 
تومان توسط انتشارات بازاریابی 

به چاپ رسیده است. 

تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی 
کتابخانه

 مشاور برند و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
azimiatiye@gmail.com
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی  )81(
پایدار بودن

انجام فعالیت های بشردوستانه و انجام کارها به گونه ای 
که باعث بهبود وضع کسب و کار شما ش��ود، دو چیز کاماًل 

متفاوت است. 
برای مثال، اس��تفاده از کارمندان برای تمیز کردن یک 
منطقه زیبا ع��الوه بر تأثیری که به دلیل پوش��ش خبری 
رسانه ها روی کسب و کارتان می گذارد، باعث ایجاد انگیزه 
مضاعف در کارمندان نیز می شود، زیرا آنها اطمینان حاصل 
خواهند کرد که برای ش��رکتی کار می کنند که به محیط 

زیست اهمیت داده و حامی محیط زیست است. 
با این حال اگرچه این گونه فعالیت ها در کوتاه مدت نتایج 
مطلوبی را برای شما در پی خواهد داشت اما در بلند مدت 
هیچ گونه تأثیر مشخص و قابل ذکری روی کسب و کارتان 

نخواهد گذاشت. 
حرکت از یک رویکرد صرف��اً تبلیغات گرا مانند آنچه که 
ذکر شد به سوی یک رویکرد کسب و کارگرا، عالوه بر تفکر و 
ایده پردازی خالق نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و دقیق نیز 
دارد. در عین حال روابط عمومی نی��ز به عنوان یک عنصر 
تأثیرگذار در این زمینه خود یک فرآیند طوالنی مدت است 
که نیاز به برنامه ریزی دارد تا روی کس��ب و کار ش��ما تأثیر 

مطلوب و مورد نظر را بر جای بگذارد. 

ایده
چندی پیش شرکت مایکروسافت تعدادی کامپیوتر را 
به مدارس سراس��ر آمریکا اهدا کرد. بدون شک این اقدام 
مایکروسافت یک نمونه عالی از اقدام بشردوستانه است. در 
عین حال عالوه بر سودی که مدارس از این کامپیوترهای 
مجانی خواهند برد، مایکروسافت نیز از سوی دیگر موفق به 
تداعی نوعی حس بشردوستانه و همچنین خیرخواهانه در 

ذهن معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها شده است. 
با همه اینها س��ود واقعی این عمل برای مایکروسافت 
در جای دیگری اس��ت. در واقع این کامپیوترها با ویندوز 
مایکروس��افت و نرم افزارهای این ش��رکت کار می کنند، 
همچنین دانش آموزان نیز با اس��تفاده از این نرم افزارها 
تحصی��ل ک��رده و در واقع بزرگ ش��ده و به آنه��ا عادت 
می کنن��د، معلمان نیز مجب��ور به یادگیری نح��وه کار با 
ویندوز و همچنین نرم افزارهای ش��رکت خواهند شد، در 
عین حال اولی��ای دانش آموزان نیز مجاب خواهند ش��د 
در خانه کامپیوتر مایکروسافت را به جای کامپیوتر دیگر 
شرکت ها مثل Apple داش��ته باشند، زیرا فرزندان شان 
نیاز به ارتباط و جابه جایی آس��ان اطالعات بین مدرس��ه 

و خانه را دارند. 
  Procter & Gamble همانند مایکروسافت، شرکت
نیز مشکلی مش��ابه در برقراری ارتباط مناسب و فروش 
محصوالت خود به مردم و خصوصاً مردم کش��ورهای 
در حال توس��عه که عالق��ه زیادی به خری��د کاالهای 
 گ��ران قیمت��ی مانن��د محص��والت P&G ندارن��د، 

داشت. 
در راستای بهبود اوضاع، شرکت اقدام به سرمایه گذاری 
روی برجس��ته کردن برند خود و باکیفیت تر نش��ان دادن 
محصوالت خ��ود ک��رد. اگرچ��ه چنین س��رمایه گذاری 
بلند مدتی نیاز ب��ه زمان زیادی برای نتیجه گیری داش��ت 
اما شرکت P&G این ریس��ک را کرد و این در حالی است 
که این شرکت هم اکنون یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

محصوالت مختلف است. 
پای��داری در انجام کاره��ای بشردوس��تانه عالوه بر 
ارزش��مند تر کردن فعالیت های بشردوس��تانه ش��ما، 
منافع بلند مدت��ی را نیز برای ش��رکت تان ب��ه ارمغان 

خواهد آورد. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- بلند مدت فکر کنید. در پروژه های بلند مدت شاید پولی 
که امروز خرج می کنید به زودی تبدیل به سود نشود اما در 

نهایت منفعت آن به شما خواهد رسید. 
- در عین حال که ب��ه فعالیت های بشردوس��تانه خود 
اهمیت می دهید، مراقب نتایج بلند مدت فعالیت های خود 

نیز باشید. 
- زمان، پ��ول و ت��الش خ��ود را روی پروژه هایی که به 
کسب و کار شما مرتبط نیستند یا نسبت به نتایج بلند مدت 

آنها مطمئن نیستید به هدر ندهید. 

پاسخ کارشناس: اس��تفاده از مدل های تبلیغاتی در 
چند سال گذشته در ایران مد شده و بس��یاری از برند ها 
از مدل های مختلفی در تبلیغات خود اس��تفاده می کنند. 
موضوعی که بسیار حائز اهمیت است، انتخاب مدل های 
مناس��ب تبلیغاتی اس��ت که باید براس��اس اس��تراتژی  

مناسب و جوهر برند هر سازمانی انجام شود. 
این موض��وع باع��ث می ش��ود مخاطب��ان در مواجهه 
با ای��ن نوع تبلیغ��ات ارتباط احساس��ی را با برن��د برقرار 

کنند. با توجه به نوع کس��ب و کار ش��ما که در حوزه لوازم 
ورزشی است، پیش��نهاد می ش��ود از مدل هایی استفاده 
ش��ود که از نظر جس��مانی و فیزیک بدن��ی در وضعیت 
مناس��بی باش��ند؛ یعن��ی هنگامی ک��ه مخاطب��ان این 
 مدل ه��ا را می بینند احس��اس کنند با مدل ورزش��کاری 

مواجه شده اند. 
در ای��ن می��ان در ص��ورت داش��تن بودجه مناس��ب 
تبلیغات��ی، ش��ما می توانید از ورزش��کاران مع��روف نیز 
در تبلیغ��ات خود اس��تفاده کنی��د و حتی یک��ی از این 
ورزش��کاران را به عنوان س��فیر برند خود انتخاب کنید؛ 
البته این موض��وع نیازمن��د اختصاص بودجه مناس��ب 

تبلیغاتی اس��ت. از طرفی محتواهایی که در این دو شبکه 
اجتماعی تولید می ش��ود، می تواند س��اده تر و طبیعی تر 
باش��د؛ این موضوع باعث می ش��ود مخاطب��ان راحت تر 
با مدل ه��ای تبلیغاتی ش��ما ارتباط برقرار کنن��د. تولید 
تیزره��ای تبلیغاتی کوت��اه که مختص ش��بکه اجتماعی 
اینس��تاگرام اس��ت، می تواند برای تبلیغات ش��ما بسیار 
مثمرثمر واقع ش��ود. به ص��ورت کلی اتخاذ س��فیر برند، 
مدل های تبلیغاتی و... باید در راس��تای هویت برند شما 
باش��د و در راس��تای این موضوع بای��د برنامه ریزی های 
مناس��بی اتخاذ ش��ود تا از ای��ن طریق، تبلیغات ش��ما با 

اثر بخشی بیشتر همراه باشد. 

پرس�ش: تولیدکننده لوازم ورزش�ی هستم و قصد تبلیغات و معرفی محصوالت را در ش�بکه های اجتماعی دارم. برای این نوع 
تبلیغات در تالشیم از مدل های تبلیغاتی استفاده کنیم. از نظر شما چه نوع مدل هایی را باید برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی 

مانند اینستاگرام یا تلگرام انتخاب کرد؟ 
کلینیککسبوکار

اشتباه بیست و هفتم، مدیرانی که 
بلندپروازانه تحول طلب هستند 

کم نیس��تند مدیران��ی که پس از تصدی پس��ت 
مدیریت، مطابق اهداف ش��رکت و ب��ا یک مدیریت 
صحیح و زمانبندی مناسب، ش��رکت را به درستی 
رهبری می کنن��د. اما گاه��ی افرادی ب��ه مدیریت 
می رس��ند که ش��خصا افرادی بلندپروازن��د که در 
محدوده اهداف ش��رکت گام ب��ر نمی دارند تا جایی 
که در اث��ر زیاده خواهی های ف��ردی، اهداف کالن 
ش��رکت را تغییر می دهند و دقیق��ا از همین نقطه، 
 مس��یر نهای��ی خ��ود را به س��مت شکس��ت تغییر 

می دهند. 
برخ��ی از این مدیران ک��ه اتفاقا بس��یار خودرای 
هم هستند و خود را بس��یار خالق می دانند خود را 
مجاز می دانند هر تغیی��ری در وضعیت اداره بدهند 
به طوری که با شعار صرفه جویی و استفاده بهینه از 
سرمایه های انسانی و مالی- به جای تغییرات جزئی 
و اصالحات- دس��ت به تغییرات انقالبی و ریشه ای 

می زنند. 
با ش��عار چابک س��ازی، تعدیل نی��رو می کنند و 
تعریف کاری جدیدی برای مش��اغل مختلف معین 
می کنند، مدیران میانی را تا حد سرپرس��ت تقلیل 
رتبه می دهن��د و از طرف��ی به جای آن��ان، افرادی 
را انتخ��اب می کنند که بیش��تر مورد اعتمادش��ان 
باش��ند تا متبح��ر و کاربل��د. در چنی��ن وضعیتی 
می توان گف��ت اداره به صورت ناگهان��ی با تغییرات 
ش��دید بنیادین مواجه می ش��ود به گونه ای که هم 
کارکن��ان در جای��گاه س��ابق خود خدمت رس��انی 
نمی کنن��د، ه��م مح��دوده مدیریت ه��ا ع��وض 
ش��ده، هم مدی��ران تغیی��ر کرده اند و آنق��در این 
تغییرات شدید اس��ت که گویی باید کمیته بحران 
 تش��کیل ش��ود تا اوضاع بهم ریخته اداره را سامانی 

دوباره دهد. 
متاس��فانه ای��ن دس��ت مدی��ران به ق��در کافی 
خودخواه و مستبدند و دیکتاتورمآبانه کار می کنند 
که خود را بی نی��از از هر گونه مش��ورت و همفکری 
می دانند و اگ��ر هم نظر کس��ی را بپذیرند فقط نظر 
 کس��انی را می پذیرن��د که کاره��ای آن��ان را تایید 

می کنند. 
در این آشفته بازار به نظر می رسد اهداف سازمان 
در حد شعار باقی مانده که برای اداره، این وضعیت، 

بدترین وضع موجود می تواند باشد. 
اگر ش��ما هم جزو مدیرانی هس��تید که مایل به 
ایج��اد تح��والت کامال جدی��د، اساس��ی و انقالبی 
در اداره هس��تید و به محض تکی��ه زدن بر صندلی 
ریاس��ت، با فراموش ک��ردن اهداف کلی ش��رکت، 
ش��روع به تغییرات بی محاب��ا کرده ای��د باید بگویم 
متاس��فانه ش��ما ه��م در زم��ره مدیران مس��تبد و 
تحول طلبی هستید که نتیجه مدیریت اشتباه تان، 
 می تواند به شکس��ت و حتی نابودی ش��رکت منجر 

شود. 

برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 
به نظر می رس��د افرادی که اعتقادی به همفکری 
و مشورت ندارند بیش��تر از س��ایر مدیران مرتکب 
چنین اش��تباهی می ش��وند. ل��ذا ضروری اس��ت 
ک��ه به خاط��ر داش��ته باش��ید مدیریت ای��ن اداره 
 ب��رای مدت��ی مح��دود در اختیار ش��ما ق��رار داده 

شده است. 
بنابراین در مق��ام مدیر اداره، الزم اس��ت همواره 
اهداف کالن ش��رکت تان را در نظر داش��ته باش��ید 
و فرام��وش نکنی��د به ش��ما اعتماد ش��ده اس��ت، 
مدیری��ت اداره به ش��ما واگذار ش��ده و راهبری آن 
و کنت��رل صحیح و مق��رون به صرفه س��رمایه های 
انس��انی و مال��ی ب��رای مدتی مش��خص به ش��ما 
محول ش��ده اس��ت تا به کمک منابع در دسترس، 
 اداره را ب��ه بهتری��ن نح��و از نقطه الف ب��ه نقطه ب 

برسانید. 
اما اینکه با چه س��رعتی و چگون��ه حرکت کنید 
ت��ا به هدف برس��ید ب��ه هن��ر و فن مدیریت ش��ما 
مربوط می ش��ود. بنابرای��ن اگر عالقه مندید منش��ا 
تحوالت مهم و کارآمد باش��ید بهتر است به یکباره 
تمام��ی س��اختارها را تغیی��ر ندهید. اج��ازه دهید 
تغییرات به م��رور زم��ان و مرحله ب��ه مرحله – از 
 اصالحات روبنایی ب��ه تغیی��رات زیربنایی- اعمال 

شود. 
پس از هر تغییر، ابت��د بازخورد کار را بس��نجید 
خواه از نظ��ر افزایش به��ره وری و رضایت کارکنان 
خ��واه نتیج��ه نهای��ی کار. چنانچ��ه نتیج��ه کار 
رضایت بخ��ش بود آن��گاه تغیی��ر بعدی را ش��روع 
کنی��د. اگر قص��د داری��د تی��م مدیریت��ی موجود 
را تعوی��ض کنی��د ب��از ه��م ریس��ک نکنی��د و به 
یکب��اره ای��ن کار را انج��ام ندهی��د بلکه ابت��دا از 
مدی��ران ضعیف تر یا اف��رادی که حیط��ه مدیریتی 
کوچک ت��ری دارند ش��روع کنید و البت��ه مطمئن 
 شوید خواسته های مستبدانه شما، دلیل این تغییر 

نیست. 
فراموش نکنید اهداف شرکت و افزایش بهره وری 
کار را قربانی خواس��ته خود یعنی ایجاد تغییر به هر 
قیمتی نکنید. اصوال تغییر به عنوان ابزاری مناس��ب 
در خدمت مدیریت بهینه در دس��تان شما قرار دارد 

پس به جا و مناسب از آن استفاده کنید. 

جنجال در وال مارت به خاطر 
اخراج کارگری مهربان! 

وال م��ارت، یک��ی از کارگرانش را که دچار آس��یب 
مغزی بود، اخ��راج کرد و با این کار خش��م بس��یاری 
را برانگیخ��ت.  فران��ک سوانس��ون به م��دت دو دهه 

صندوقدار وال مارت در ایالت میسوری بود. 
 به گزارش مارکتینگ نی��وز، او در محله به کارگری 
مشتاق شناخته شده بود که دوست داشت مشتریان را 
به آغوش بکشد.  سخنگوی وال مارت اعالم کرده است 
که فران��ک به دلیل نقض سیاس��ت های قیمت گذاری 
اخراج شده اس��ت. اما طرفداران سوانس��ون معتقدند 
که او به خاط��ر ابراز محبت به مش��تریان از کار برکنار 
ش��ده اس��ت. آنها با تجمع در مقابل ش��عبه وال مارت 
در ایالت میس��وری، اعتراض و حمایت خ��ود را از این 
 کارگر نش��ان دادند. اعتراض کنندگان کمپینی به نام 
»Hugs for Frank« ب��ه راه انداخته اند.  سوانس��ون 
جوان تر که بود در یک سانحه دچار آسیب دیدگی مغزی 

شد و شش هفته به کما رفت و مدتی هم فلج بود. 

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  .

اشتباهات ماندگار

ک��ودک���ی  در  وق��ت����ی 
ب��ه  را  اس��باب بازی های تان 
همبازی های ت��ان نمی دادی��د، 
احتماال پدر و مادرتان به ش��ما 
این قانون طالی��ی را می گفتند: 
کاری را ب��رای دیگ��ران انج��ام 
دهی��د ک��ه می خواهی��د آنه��ا 
برای ت��ان انجام دهند. س��ال ها 
گذش��ته و امروز ی��اد گرفته اید 
که هیچ چی��ز رایگان به دس��ت 
نمی آید. حتی اگر چیزی رایگان 
هم به نظر برسد، همیشه بهایی 
در آن نهفت��ه اس��ت. در واق��ع 
فرصت ها بهایی دارن��د که باید 
پرداخت ت��ا تصمیم��ی گرفته 
ش��ود. اما اگر این گونه است، چرا 
کس��ب وکارها بای��د میلیون ها 
دالری که به س��ختی به دس��ت 
می آورن��د را ص��رف نیکوکاری 
کنند؟ این شرکت ها نیکوکاری 
می کنند زیرا می دانند که مزایای 
بسیاری به س��وی آنها بازخواهد 
گشت. بس��یاری از شرکت های 
بزرگ و موفق دنیا این مس��ئله 
را می دانن��د، بنابرای��ن درص��د 
قابل توجهی از سودش��ان را هر 
سال صرف امور خیریه می کنند. 
نام ه��ای بزرگی مثل ش��رکت 
وال م��ارت در بی��ن فهرس��ت 
ش��رکت هایی  سخاوتمندترین 
قرار دارند که فهرست آنها توسط 
مجله فوربس انتخاب می ش��ود. 
کمک های این ش��رکت ها، چه 
به صورت نق��دی و چه ب��ا ارائه 
خدمات، میلیون ها دالر را شامل 
می ش��ود و می تواند در بسیاری 
از امور خیریه تغیی��رات بزرگی 
ایجاد کند، اما مطمئن باش��ید 
که مدی��ران ارش��د اجرایی این 
شرکت ها به این هدایا و کمک ها 
به چش��م س��رمایه گذاری نگاه 
می کنند. درس��ت مثل بسیاری 
از موفق تری��ن س��رمایه گذاران 
جه��ان، آنها می دانن��د پولی که 
می دهند، سودش را در آینده به 

دست خواهند آورد. 

جایگزینی برای روش های 
سنتی تبلیغات

اگر ب��ه گذش��ته و زمانی که 
اینترنت نب��ود بازگردی��م، تنها 
راه برقراری ارتباط ش��رکت ها با 
مردم از طریق تلویزیون، رادیو و 
نشریه ها بود. اینها تنها راه مرتبط 
شدن با افرادی بود که پتانسیل 

مشتری شدن و پرداخت پول را 
داشتند. زمانی که عصر اینترنت 
فرا رسید، همه چیز تغییر کرد، 
زیرا هرچه می گذشت مردم زمان 
بیش��تری را صرف وقت گذرانی 
و جس��ت وجو در صفح��ات وب 
می کردند. اینترن��ت به بهترین 
راه برای شرکت ها تبدیل شد تا 
نام برند و محصوالت ش��ان را در 
معرض توجه مردم ق��رار دهند، 
اما تبلیغات سنتی و حتی آنالین 
هم محدودیت ه��ای خودش را 
دارد. در یک اینفوگرافی توسط 
واقعی��ت   ،Invesp س��ایت 
اثربخشی تبلیغات آنالین نشان 
داده ش��ده است. براس��اس این 
اینفوگرافی، فق��ط 0/1درصد از 
تبلیغات ی��ک کمپین تبلیغاتی 
به کلیک ش��دن ختم می شوند. 
در دنیای��ی که ش��ما بمب��اران 

برای  اطالعاتی شده اید، 
تبلیغات س��نتی، کار هر 
روز س��خت تر و سخت تر 
می ش��ود تا بت��وان یک 
ارتباط موث��ر برقرار کرد. 
اینجا همان جایی اس��ت 
که اسپانس��ر شدن برای 
یک خیریه ب��ه بهترین 
ش��کل ممک��ن پاس��خ 
می دهد. به عنوان مثال، 
حمایت از ی��ک کمپین 

داوطلبانه محلی می تواند روشی 
فوق العاده برای شناس��اندن نام 
ش��رکت در یک اجتماع خاص 
باشد. همین اتفاق می تواند برای 
کس��انی که این کمپین را دنبال 
می کنند و همچنین کسانی که 
اثرات این کمپین متوجه ش��ان 
می شود نیز بیفتد. در مقایسه با 
تاثیرات کمتری که یک تبلیغات 
آنالی��ن می توان��د روی افرادی 
که وب س��ایت ها یا ش��بکه های 
مختل��ف تلویزیون را مش��اهده 
می کنند، داشته باشد، تبلیغات 
از طریق اسپانسر شدن می تواند 
پتانسیل بیشتری داشته باشد.    

تصویر شرکت را برجسته تر 
می کند

تصوی��ر عموم��ی ک��ه از یک 
ش��رکت وج��ود دارد خیل��ی 
بیش��تر از آنچه فک��ر می کنید 
اهمیت دارد. براساس مطالعه ای 
تحقیقات��ی  مجل��ه  در  ک��ه 
مصرف کنندگان صورت گرفته، 
محصوالتی ک��ه دارای کیفیت 
باالی��ی هس��تند بیش��تر دیده 

می شوند، به ویژه اگر شرکتی که 
آنها را ساخته در مسئولیت های 
اجتماع��ی مش��ارکت داش��ته 
باش��د. اگر یک ش��رکت به امور 
خیریه کمک کند ی��ا رویدادی 
نیکوکارانه را س��ازماندهی کند، 
شانس اینکه رشد قابل توجهی را 
در فروش محصوالتش بالفاصله 
پس از آن رویداد داش��ته باشد، 
افزایش می یابد، حتی این شانس 
زمانی بیش��تر خواهد شد که آن 
ش��رکت آنقدر بزرگ باش��د که 
توجه رسانه ها را نیز به خود جلب 
کند. این اتفاق محتمل است زیرا 
مشتریانی که شاهد انجام چنین 
برنامه هایی هستند، محصوالت 
این شرکت را خریداری می کنند 
تا از ش��رکت موردنظر در جهت 
مشارکت هرچه بیش��تر در امور 

خیریه حمایت کرده باشند.

به جذب استعدادهای 
جدید کمک می کند

طب��ق تحقیقاتی ک��ه انجام 
ش��ده، بیش��تر کارگران و حتی 
دانش آموزان داش��تن شغلی را 
که بتوانند تغییرات��ی در جامعه 
ایج��اد کنن��د، بس��یار مه��م و 
حیات��ی برای خوشبختی ش��ان 
می دانند. ای��ن تحقیق می گوید 
م��ردم دوس��ت دارن��د کاری را 
انجام دهند ک��ه می تواند تغییر 
ایج��اد کرده ی��ا به حل ش��دن 
مش��کلی از جامع��ه کمک کند. 
انجام چنی��ن کاری ب��رای آنها 
حت��ی مهم ت��ر از داش��تن یک 
شغل معتبر و در سطح باال است. 
ش��رکت هایی ک��ه خیریه های 
خودش��ان را دارن��د یا ب��ه طور 
مرتب اسپانسرینگ رویدادهای 
داوطلبانه و نیکوکارانه را حمایت 
می کنن��د، ب��رای جوین��دگان 
کار بس��یار جذاب ت��ر هس��تند 
و همی��ن ام��ر باعث می ش��ود 
این شرکت ها ش��انس بیشتری 
برای انتخاب اف��راد بهتر از میان 
جست وجوکنندگان کار داشته 

باش��ند. در نتیجه این انتخاب، 
اس��تعدادهای جدیدتری جذب 
شرکت می ش��وند که در جهت 
رش��د و پیش��رفت آن بس��یار 

می توانند اثرگذار باشند. 

در جهت حفظ کارکنان 
موثر است

همه ما می دانی��م که از خواب 
بیدار شدن در صبح زود و رفتن 
به محل کار یا کالس��ی که از آن 
متنفر هس��تیم، چه حسی دارد. 
حتی اگ��ر یک کارمن��د مزایای 
خوبی دریاف��ت کن��د و در یک 
محیط رقابتی ه��م کار کند، هر 
روز برای��ش یک چال��ش مداوم 
خواهد بود اگر نس��بت به کاری 
که انجام می دهد رضایت نداشته 
باش��د و از انجام آن خوش��حال 
نش��ود. به ط��ور کل��ی پذیرفته 
شده، رضایت از کار تاثیر 
فوق العاده ای روی حفظ 
کارکن��ان دارد. به دلیل 
تاثی��ری که نیک��وکاری 
روی ش��اد ب��ودن دارد، 
کارکنان شرکت هایی که 
به طور مداوم به خیریه ها 
کمک می کنن��د، دلیل 
محکم��ی ب��رای ماندن 
در  طوالنی ت��ر  هرچ��ه 
این ش��رکت ها خواهند 
داشت. در کنار مزیتی که به آن 
اشاره شد، دانستن این نکته برای 
کارمندان که بخشی از کارشان 
در ش��رکت وق��ف امورخیری��ه 
می شود و به کارهایی اختصاص 
می یابد که برایشان اهمیت دارد، 
به طور چش��مگیری روی حفظ 

آنها تاثیرگذار است. 

بهره وری را افزایش می دهد
در همه کالس های اقتصادی، 
یک��ی از اولی��ن مفاهیم��ی که 
معرفی می ش��ود این اس��ت که 
مردم با مش��وق ها انگی��زه پیدا 
می کنن��د. مش��وق ها می توانند 
ش��کل های مختلف��ی داش��ته 
باش��ند، مث��ال مزای��ای بهتر یا 
دریاف��ت حق��وق باالتر باش��د، 
اما در برخ��ی موارد مش��وق ها 
ب��رای کارکن��ان در جه��ت باال 
بردن به��ره وری کار، آن چیزی 
نیس��ت که انتظ��ارش را دارید. 
یک تحقی��ق اجتماعی نش��ان 
می دهد که بهره وری کارمندان 
باالتر می رود، اگ��ر آنها بدانند در 
حال کمک کردن به یک خیریه 

هستند. همچنین براساس این 
تحقی��ق، کارمن��دان بهت��ر کار 
می کنند زمانی که به آنها گفته 
ش��ود اس��اس کارش��ان کمک 
کردن به دیگران اس��ت. با وجود 
اینکه در برخی موارد هم کمک 
کردن ارتباطی ب��ا عملکرد بهتر 
نداش��ته، اما بهره وری همچنان 
در بس��یاری از م��وارد افزای��ش 
یافته اس��ت. حتی ای��ن تحقیق 
نش��ان می دهد که اگر انتخابی 
ب��رای کمک ک��ردن ی��ا نکردن 
وج��ود داش��ته باش��د، تع��داد 
بس��یار زیادی از افراد انجام امور 
خیری��ه  ب��ا اس��تفاده از پولی را 
که به دس��ت می آورن��د انتخاب 
می کنند. حمایت از امور خیریه 
و در جریان قرار دادن کارمندان  
می تواند تاثیری فوق العاده روی 
بهره وری و رضایت کارکنان یک 

شرکت داشته باشد. 

فرصت ارزشمندی برای 
آشنایی با سایر شرکت ها 

است
اگر ی��ک کارآفرین باش��ید، 
احتماال پی��ش از این حضور در 
رویدادها و همایش ها را تجربه 
کرده ای��د. تصور کنی��د به یک 
مکان کامال ناآش��نا بروید و به 
افرادی که در آنجا حضور دارند 
بگویی��د محصول��ی را از ش��ما 
به دالی��ل مختل��ف خریداری 
کنند. یک کمپی��ن داوطلبانه 
در جهت ام��ور خیریه می تواند 
روش��ی منحصر به ف��رد ب��رای 
آشنایی با س��ایر کسب وکارها 
باشد. بودن در متن یک رویداد 
نیکوکاران��ه، برق��راری ارتباط 
با س��ایرین را بس��یار آسان تر 
می کن��د. مش��ارکت در چنین 
اجتماعاتی باعث می ش��ود که 
کس��ب وکارتان در معرض دید 

افراد قرار بگیرد.
ع��الوه ب��ر تم��ام مزایایی که 
در پ��س مش��ارکت در چنی��ن 
اجتماعات خیرخواهانه ای وجود 
دارد، این مس��ئله که هیچ کس 
ش��کایتی ن��دارد و آن را تایی��د 
می کند نیز نکت��ه قابل توجهی 
اس��ت. کمک هایی که از طریق 
ش��رکت های مختل��ف صورت 
می پذی��رد، زندگ��ی را ب��رای 
بسیاری از مردم بهتر می کند. آیا 
شما به عنوان صاحب کسب وکار 
یا یک کارمند، مشارکتی در این 

امور دارید؟

از میان خبرها

تریبون

در دنیایی که شما بمباران اطالعاتی 
شده اید، برای تبلیغات سنتی، کار 

هر روز سخت تر و سخت تر می شود 
تا بتوان یک ارتباط موثر برقرار 
کرد. اینجا همان جایی است که 

اسپانسر شدن برای یک خیریه به 
بهترین شکل ممکن پاسخ می دهد
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فرشته طاهری نیا ترجمه: امیر آل علی
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چگونه شرکت ها از نیکوکاری سود می برند

تو نیکی می کن و در  دجله انداز...
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راحت ترین و پردرآمدترین مشاغل 
دنیا در سال 2015

از شغل خود متنفرید؟ سخت کار می کنید و درآمد 
کافی ندارید؟ خب! ش��ما قطعا تنها کس��ی نیستید که 
چنی��ن حس��ی داری��د. این امکان پذیر اس��ت که پول 
درآورید، ش��غلی که دوس��ت دارید را داش��ته باشید و 
کمتر از دیگران استرس داشته باشید. به عبارت دیگر، 
مشاغلی در دنیا هستند که می توان در آنها با کمترین 
زحمت و استرس به بیشترین درآمد رسید. اگر منصف 
باش��یم، برخی از این مش��اغل نیاز به آموزش، عالقه و 
هوش بیش��تری دارند، اما قطعا راحت تر از بس��یاری از 

مشاغل حال حاضر جهان هستند. 
بینایی سنج، 124 هزار و 600 دالر

کاری که یک بینایی سنج انجام می دهد چک کردن 
میزان بینایی بیمار با یک روش کامال مشخص است. 
او در نهایت تشخیص می دهد که چه عینک یا لنزی 
مناس��ب بیمار اس��ت. بینایی س��نج ها با روش خاصی 
مش��کالت چشمی را تش��خیص می دهند اما در واقع، 
اصل کار را دس��تگاهی که در اختیار بینایی س��نج قرار 
دارد، انجام می دهد. باید گفت کار با چنین دستگاهی 
نه تنها س��خت نیس��ت بلکه س��رگرم کننده نیز هست، 
بنابراین کار کردن با یک دستگاه سرگرم کننده و درآمد 
124هزار و 600 دالری، بینایی س��نجی را در فهرست 

پردرآمدترین مشاغل راحت دنیا قرار می دهد. 
هنرمند، 100هزار دالر

اگر یک هنرمند اس��تعداد کافی و اس��م و رسمی برای 
خودش داشته باشد، می تواند از استعداد خود در نقاشی، 
مجسمه سازی یا طراحی درآمد خوبی کسب کند. بعضی 
هنرمندان هس��تند که کاریکاتور آدم های معمولی را در 
کن��ار خیابان می کش��ند. این افراد درآم��د بدی ندارند. 
هنرمند بودن نوعی شغل است که اول باید در آن اسم و 
رسمی بیابید و بعد انتظار پول درآوردن از آن را داشته 
باشید. اما وقتی شروع به پول درآوردن کردید تا 100هزار 

دالر هم درآمد می توانید داشته باشید. 
نویسنده مستقل، 105هزار دالر

اگ��ر از آن دس��ته اف��رادی هس��تید که به نوش��تن 
عالق��ه داری��د، دوس��ت دارید در خان��ه بمانید و پول 
دربیاورید، نویس��ندگی برایتان بس��یار شغل مناسبی 
اس��ت. نویس��ندگان مستقل می توانند در خانه یا دفتر 
شخصی خودشان کار کنند. آنها روی شغل شان کامال 
کنترل دارند، یعنی اگر کسی از آنها نوشته ای بخواهد 
که به سرعت آماده شوند، آنها می توانند کار را رد کنند. 
ساعت کاری نویسنده های مستقل هم دست خودشان 
است؛ می توانند تا ظهر بخوابند و تا نیمه شب کار کنند. 

مهندس کامپیوتر، نرم افزار، 80 هزار و 519 دالر
ای��ن ش��غل قطع��ا بای��د در فهرس��ت راحت ترین و 
پردرآمدترین مشاغل دنیا ثبت شود، اما به این شرط 
که شما از عالقه مندان و حرفه ای ها در دنیای کامپیوتر 
باشید. اگر از آنهایی هستید که دوست دارند هر روز به 
یک جای مشخص به عنوان محل کار بروند و سروکله 
زدن با ارباب رجوع هم برایتان سخت است، این شغل 
دقیقا برای شماست. اما برای رسیدن به این شغل حتما 
نی��از به مدرک مهندس��ی کامپیوتر دارید. خبر خوب 
ب��رای خانم ه��ا اینکه با توجه به مردس��االر بودن این 
ش��غل و درخواس��ت شرکت ها برای استخدام مهندس 
کامپیوتر زن، این شغل جای مناسبی برای آنها است. 

مربی ورزش خصوصی، 53هزار و 220 دالر
کار مربی ورزش خصوصی این است که به درخواست 
ش��اگردش خوب گوش کند؛ اینکه شاگردش می خواهد 
وزن ک��م کن��د ی��ا بدنی عضالنی داش��ته باش��د. مربی 
برهمین اساس یک برنامه ورزشی تنظیم می کند، اجازه 
می دهد شاگردش کار خود را انجام دهد و فارغ از اینکه 
شاگرد به برنامه عمل می کند یا خیر پولش را می گیرد. 
مرب��ی ورزش خصوصی می تواند واقعا یک بانک باش��د، 
البته به شرطی که تایید شاگرد را بگیرد یا مشهور باشد. 

راهنمای گردشگری 52هزار دالر
راهنمای تور گردش��گری بودن قطعا ش��غلی عالی 
برای کس��انی اس��ت که دوس��ت دارند آدم های بامزه 
یا اس��تندآپ کمدین های تراز اول ش��وند. آنها به نقاط 
مختل��ف س��فر می کنن��د و درب��اره جالب ترین نقاط 
گردشگری برای گردشگران صحبت می کنند و به آنها 
درس هایی از تاریخ می دهند. بیش��تر وقت راهنمایان 
گردشگری در اتوبوس می گذرد، بنابراین حتی کارشان 
نی��از به پیاده روی زیادی هم ندارد. بزرگ ترین چالش 
راهنمایان گردش��گری این اس��ت که حرف هایش��ان 
همیش��ه بوی تازگی بدهد. اگر از کس��انی هستید که 
از ارتباط همیش��گی با مردم لذت می برید، این ش��غل 
با درآمد 52 هزار دالری بسیار برایتان مناسب است. 

ماساژور، 51هزار و 400 دالر
آنها پول می گیرند تا استرس مشتریان را کم کنند، 
بنابراین بسیار مهم است که خودشان احساس آرامش 
داشته باشند. آنها برای ماساژور شدن باید دوره هایی را 
بگذرانند و پایه درآمدشان 24هزار دالر است؛ درآمدی 

که می تواند تا بیش از 50هزار دالر هم پیش رود. 
بازیکن بازی های کامپیوتری، 50هزار دالر

روشن است که پول درآوردن از بازی های کامپیوتری 
بس��یار هیجان انگی��ز اس��ت، اما نقطه تاری��ک ماجرا 
آنجاس��ت ک��ه اگ��ر بخواهید درآمد خوب��ی از این کار 
داشته باشید باید 16 ساعت در شبانه  روز بازی کنید. 
از طرف��ی بازیکن حرف��ه ای بازی های کامپیوتری باید 
حتی بازی هایی را که هنوز عرضه عمومی نشده اند نیز 
بازی کرده و بلد باشد، بنابراین برای رسیدن به درآمد 
50هزار دالری بازی های کامپیوتری به غیر از حرفه ای 

بودن در این کار باید عاشقش هم باشید. 
ترانه سرا، 43هزار دالر

ترانه س��راهای درجه ی��ک در دنیا درآمدی میلیون 
دالری دارند که دنیس ایسنبرگ ریچ و دیوید فوستر 
از جمله آنها هس��تند. اما حتی ترانه س��راها در س��طح 
معمول��ی نیز درآمدهای خوبی دارند. ترانه س��را بودن 
یعنی توجه به عالقه و داشتن پول کافی برای گذراندن 
زندگی. ترانه سرا بودن همچنین نیاز به داشتن مدرک 
خاصی یا دیدن دوره خاص موسیقی ندارد. حتی نیازی 
نیس��ت که از بخش فنی موس��یقی سردرآورد. از همه 
تعجب آورتر اینکه برخی ترانه س��راها حتی نمی توانند 

یک نت موسیقی را بخوانند. 

دریچه

ای��ن  روزنامه ن��گاران زی��ادی احتم��اال 
ط��ور خواهن��د گف��ت که ش��غل بس��یار 
سرگرم کننده ای دارند. آنها با مردم مشهور 
و سرش��ناس س��ر و کار دارن��د و ب��ا آنه��ا 
مصاحبه می کنند، درباره رویدادهای بزرگ 
گزارش می نویسند و آزاد هستند که از همه 
افراد قدرتمند جامعه پرسش داشته باشند. 
ام��ا کریرکاس��ت چندان اعتق��اد ندارد 
و  ی��ک ش��غل داغ  روزنامه ن��گاری  ک��ه 
هیجان انگیز باش��د. این سایت که مختص 
جوین��دگان کار و جامع��ه منابع انس��انی 
اس��ت گزارش داده ک��ه خبرنگاری برای 
بدترین  قاطعان��ه ای  به ص��ورت  روزنام��ه 
ش��غلی است که جویندگان کار در آمریکا 
می توانند انتخاب کنند. این تنها شغل در 
گستره کارهای ژورنالیستی نیست که در 
لیس��ت بدترین ها قرار دارد و گزارشگری 

تلویزیونی در رده س��وم قرار دارد. 
مش��اغل  رده بن��دی  س��االنه  گ��زارش 
کریرکاس��ت ک��ه 10 ش��غل ب��د آمریکا را 
لیس��ت ک��رده، در س��ه زمینه مش��اغل را 
ارزیاب��ی می کن��د و به آنها نم��ره می دهد: 
حقوق و پتانسیل پیشرفت شغلی، نیازهای 
روح��ی، فیزیکی و اهمیت زمان بندی و در 
نهایت آینده ش��غلی. کریرکاست همچنین 
ی��ازده عامل اس��ترس را درنظر می گیرد تا 
مش��خص کند کدام حرفه در میان مشاغل 

پرمتقاضی یا کم متقاضی است. 
در گزارش امس��ال کریرکاست همچنین 
مش��خص ش��ده ک��ه دی جی ه��م یکی از 
10ش��غل بد در آمریکاس��ت. دیگر مشاغل 
ای��ن لیس��ت اف��راد نظام��ی، فروش��نده 
خرده فروش��ی ها، نماینده فروش تبلیغات، 
رانندگان تاکس��ی، آتش نشان ها و کارگران 

کنترل پست قرار دارند. 
کایل کنس��ینگ، مدی��ر تولی��د محتوای 
آنالی��ن کریرکاس��ت درب��اره این لیس��ت 
می گوی��د: »کاه��ش فرصت ه��ای ش��غلی 
در این مش��اغل یکی از نش��انه های سخت 
بودن آنهاست. رس��انه های سنتی مشخصا 
ب��ه خاطر این روزهای س��ختی را س��پری 
می کنن��د ک��ه مطبوعات در ح��ال انتقال 
کامل به رس��انه های تمام دیجیتال هستند 

و درآمدهای آگهی ها افت کرده است.«
در این گزارش به این موضوع اشاره شده 
که تا س��ال 2024 می��الدی در حوزه های 
خبرن��گاری ب��رای روزنامه و گزارش��گری 
تلویزیونی ش��اهد 9درصد کاهش در تعداد 

شاغالن خواهیم بود. 
در این گزارش مشاغل مرتبط به تخصص 
ریاضی در صدر بهترین ها هس��تند. ش��غل 
ش��ماره یک لیس��ت بهترین ه��ا متخصص 
داده هاست و در رتبه بعدی متخصصان آمار 
قرار دارند. ریاضیدان ها در رتبه شش��م قرار 
دارند و تحلیلگر ریسک هم که به تخصص 
باال در ریاضی نیاز دارد، در رده ششم است. 
کنس��ینگ در این ب��اره می گوید: »یکی 
از دالی��ل مهمی ک��ه تخصص های مرتبط 
ب��ه ریاض��ی را این قدر پرطرف��دار می کند 

این اس��ت که تحلیل های داده ای و آماری 
کاربردهای بسیار زیادی در تجارت، دولت، 
سیس��تم بهداش��تی و تحصی��الت دارند. 
متخصص��ان ریاض��ی همچن��ان می توانند 
راه های س��نتی مانند تحصیالت مهندسی 
را پیگی��ری کنن��د اما اهمیت رو به رش��د 
»داده ه��ای ب��زرگ« درهای زی��ادی را در 
تجارت، تبلیغات، امور مالی و حتی سیستم 

بهداشتی برای آنها باز کرده است.«
در اینکه روزنامه ها در حال کوچک شدن 
و بسته ش��دن هس��تند ش��کی نیس��ت اما 
تهیه کنن��دگان این گزارش با افراد ش��اغل 
در مش��اغلی ک��ه از آنه��ا نام برده ش��ده 
صحب��ت نکرده اند و ب��ه جای آن به صورت 
سرس��ختانه ای عناص��ر بنیادین مش��اغل 
مانند حقوق، چشم انداز شغلی، فرصت های 
پیش��رفت شغلی و عوامل اس��ترس آنها را 

بررسی کرده اند. 
دانی��ل واین ت��راوب برای 25 س��ال در 
لس آنجلس تایمز، اورنک کاونتی رجیستر 
و س��اکرامنتو بی خبرن��گار و ادیت��ور بوده 
اس��ت. او در حال حاضر س��ردبیر رس��انه 

آنالین گزارش بهداشتی کالیفرنیاست. 
واین ت��راوب که در س��اکرامنتو زندگی 
می کند، می گوی��د: »)کار روزنامه نگاری(  
واقعا ش��غل معرکه ای بود و من از هر روز 
آن لذت ب��ردم. بهترین چی��ز درباره آن 
ای��ن بود که هر روزش متفاوت بود. حتی 
وقت��ی که سیاس��ت های عمومی و دنیای 
سیاست را پوشش می دادیم، این احساس 
را داش��تم که ه��ر روز یک چی��ز جدید 
یاد می گی��رم. من ب��ا کار روزنامه نگاری 
ثروتمند نشدم اما حقوقم به اندازه ای بود 
که راحت زندگی کنم و خانواده داش��ته 
باش��م. من تجرب��ه روزنامه نگاری را با هر 
چیزی ع��وض نخواهم ک��رد.« تامس کی 
آرنولد، به صورت حق التحریری با ورایتی و 

یو اس ای تودی همکاری داش��ته 
تمام  به صورت  و 

وق��ت 

سردبیر مجله هوم مدیا بوده است. 
او م��ی گ��وی��د: »بهتری��ن روزهای من 
زمان هایی بود که به عنوان خبرنگار محلی 
در س��ن دیه گو برای لس آنجلس تایمز کار 
می ک��ردم. می توانس��تم یک هفت��ه درباره 
خواروبارفروش��ی های مهاجران بنویس��م و 
ه��ر روز چیزهای عجی��ب و غریب بخرم و 
ب��ا افراد جالبی که از عراق، مکزیک، آلمان 
و س��وئد آمده بودن��د، صحبت کنم. بعد از 

آن می توانس��تم ب��ا پلیس 
در جنوب ش��رق سن دیه گو 
گش��ت بزنم و ش��ب بعدش 
ب��رای نوش��تن گ��زارش به 
کنسرت گروه موردعالقه ام 

بروم.«
ای��ن  ب��ا  کنس��ینگ 
اس��ت  موافق  موضوع 
که تع��داد زیادی از 
و  روزنامه ن��گاران 
همین طور خبرنگاران 
تلویزیونی عاش��ق 
هستند.  خود  کار 
اما به این موضوع 

اش����اره می کند که 
برخالف روزنامه نگاران 

بزرگ����ی  رس��انه های 
م��انن��د س����ی ان ان ک��ه 

ب��ه تم��ام دنی��ا س��فر می کنن��د 
می کنن��د،  مصاحب��ه  س��لبریتی ها  ب��ا  و 
روزنامه نگاران رس��انه های کوچک تر، نمونه 

بارز شرایط سخت این صنعت هستند. 
او می گوید: »پس��رفت ها در رسانه های 
مل��ی و محل��ی تاثی��ر بد زی��ادی روی 
چش��م انداز ش��غلی کس��انی گذاش��ته 
ای��ن  وارد  ک��ه می خواهن��د  اس��ت 
حرفه ش��وند یا همی��ن حاال هم در 
بازاره��ای کوچک ت��ر آن حض��ور 
دارن��د. کوچک س��ازی نقش های 
دیگر حرف��ه مطبوعاتی هم کار 
بیش��تری در کاس��ه ش��اغالن 
این حوزه گذاشته است یعنی 
از کارهای سردبیری  بخشی 
و بخش ه��ای فنی به دوش 

خبرنگاران افتاده است.«

در بررس��ی می��زان اس��ترس، او به این 
موضوع اش��اره می کند ک��ه روزنامه نگاران 
ک�����ار س��خت�ی دارند.  به گفت��ه او، آنها 
در میدان��ی کام��ال رقابت��ی کار می کنند و 
ددالین های بس��یار س��ختی دارند. از نظر 
عم��وم مردم ه��م آنها تحت فش��ار زیادی 
هس��تند؛ »به این فکر کنید در ش��رایطی 
باید کار کنید که ایمیل و حساب هایتان در 
ش��بکه های اجتماعی پر از پیام هایی است 

که همه چیز ش��ما – از نحوه پوش��ش تان 
ت��ا ش��یوه صحبت کردن ت��ان - را به انتقاد 
گرفته اند. این چیزی اس��ت که گزارشگران 

تلویزیونی با آن سر و کار دارند.«
لیس��ت  در  ک��ه  دیگ��ری  ش��غل های 
بدترین های آمریکا هستند از نظر خطرناک 
بودن و از نظر ش��رایط خ��اص فیزیکی در 
فهرس��ت بدترین مش��اغل ق��رار گرفته اند 

مانند آتش نشانی، کارهای نظامی. 

کنس��ینگ می گوی��د تعداد ش��غل ها در 
حوزه تبلیغات در حال کم ش��دن اس��ت و 
بر سر همان ش��غل های موجود هم رقابت 
س��نگینی وجود دارد. برای نمونه رانندگان 
تاکس��ی عموم��ا دس��تمزد کم��ی دارند و 
حاال رقابت تنگاتنگی را از سیس��تم جدید 
تاکس��یرانی اش��تراکی مانند اوبر احساس 

می کنند. 
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روزنامه نگار نشوید

س��ایت اطالعاتی ش��بکه ش��غلی آمریکا لیستی از 15 
ش��غل خطرن��اک را معرفی ک��رده اس��ت. مطالعه ای که 
صورت گرفته 974 ش��غل را بررسی و از میان آن مشاغل 
خاص��ی را که بیش��تر در معرض خطر هس��تند در قالب 
لیس��تی 15تایی ارائه داده است. این مطالعه بسیار دقیق 
و جالب اس��ت و نتیجه آن ش��ما را ش��گفت زده می کند. 
ای��ن مطالعه روی یک پایگاه داده با در نظر گرفتن حدود 
1000 ش��غل مختلف و شش معیار مش��خص در تهدید 
س��المتی انسان انجام شده است. شش خطری که از نظر 
 محققان این مطالعه سالمتی انسان را به خطر می اندازد، 

عبارتند از: 
 1- قرار گرفتن در معرض انواع آلودگی

2- قرار گرفتن در معرض انواع عفونت ها
3- شرایط نا امن محیط کار 

3-قرار گرفتن در معرض اشعه های مختلف
4-خط��ر س��وختگی های خفی��ف، بریدگی ه��ا و انواع 

جراحت ها
5- گزش و نیش حشرات و حیوانات

6- عدم فعالیت و نشستن های طوالنی مدت. 
ش��اید انتظ��ار م��ورد آخ��ر را نداش��تید، ول��ی از نظر 
کارشناسان نشس��تن های طوالنی و عدم فعالیت داشتن 
ممکن اس��ت باعث افسردگی شده و به کاهش یا از دست 
دادن امی��د به زندگی منجر ش��ود. عوامل باال در مقیاس 
صفر تا 100 و توسط بخش کارگری شبکه شغلی آمریکا 
در مورد هر شغل مش��خصی امتیاز بندی شده و به عنوان 
نتیجه این لیس��ت 15تایی از پرخطر ترین مش��اغل دنیا 
در نظ��ر گرفته ش��ده اند. از دیدن بعضی ش��غل ها در این 
میان ممکن اس��ت متعجب ش��وید. به معرفی لیستی که 
از ش��ماره 15 شروع می ش��ود، می پردازیم. در مقابل هر 
ش��غل عددی به عنوان نمره جهانی از نظر تهدید سالمتی 

ذکر شده است. 
15- ماموران نظافت شهری و جمع آوری کنندگان 

محصوالت بازیافتی: 55
این ماموران مس��ئولیت جم��ع آوری و پرتاب زباله ها و 
م��واد و محصوالت بازیافت��ی را به داخل کامیون به عهده 
دارند. برای این ش��غل س��ه عامل تهدیدکننده س��المتی 
وجود دارد: قرار داش��تن در معرض آلودگی ها )97(، عدم 

فعالیت )69(، قرار گرفتن در معرض عفونت ها )63(
14- تکنیسین های تجهیزات هسته ای: 55.2

این اف��راد وظیفه کنترل دس��تگاه ها و تجهیزات مورد 
استفاده جهت آزاد سازی و کنترل انرژی هسته ای را برای 
کمک به محققان در فعالیت های تولید و آزمایشگاهی به 
عهده دارند. برای این ش��غل قرار گرفتن در معرض اشعه 
)89(، ش��رایط خطرناک محیط کار )77(، قرار گرفتن در 

معرض آلودگی )65(
13- تکنیسین پزشکی: 55.3

انجام انواع تست های پیچیده در آزمایشگاه های پزشکی 
ب��رای تش��خیص و درم��ان و پیش��گیری از بیماری ها از 
وظایف این قش��ر است. قرارگرفتن در معرض بیماری ها و 
عفونت ها )96(، شرایط ناامن محیط کار )69(، قرارگرفتن 

در معرض آلودگی )68(
12- خلب�ان هواپیم�ا، کم�ک خلب�ان و مهندس 

پرواز: 55.7
هدای��ت و کنت��رل هواپیمای چن��د موت��وره، معموال 
در مس��یر های طوالن��ی هوایی و پرواز ه��ای منظم، برای 
حمل بار یا جابه جایی مس��افر مسئولیت این شغل است. 
فاکتور ه��ای عدم فعالی��ت )93(، قرارگرفت��ن در معرض 
اش��عه )73(، قرار گرفتن در مع��رض آلودگی )68( برای 

این شغل در نظر گرفته شده اند. 
11- اپراتور حفاری نفت و گاز: 56

تجهی��ز و راه اندازی و هدایت پمپ گردش گل از طریق 
س��وراخ مته  کار این اپراتورهاست. قرارگرفتن در معرض 
آلودگی برای این ش��غل 100درصد، احتمال س��وختگی، 
جراح��ت، گزش و نیش حش��رات و حیوانات 91درصد و 

موقعیت ناامن شغلی 91درصد است. 
10- دستیار جراحی: 57.3

دس��تیار جراح، پرس��تار بخ��ش و به طور کل��ی تمام 
شرکت کنندگان در عمل جراحی در این حوزه  رده بندی 
می شوند. قرارگرفتن در معرض عفونت )82(، قرارگرفتن 

در معرض آلودگی )81( و محیط ناامن شغلی )59(. 
9- اپرات�ور دیگ ه�ای بخ�ار و موتور ه�ای ثابت: 

57.7
وظیفه این قش��ر اطمین��ان حاصل ک��ردن از عملکرد 
موتور ه��ا، دیگ ه��ای بخار و س��ایر تجهی��زات مکانیکی 
در بخش ه��ای صنعتی اس��ت. ای��ن اف��راد 99درصد در 
معرض آلودگی و 84درصد در خطر جراحت و سوختگی و 
بریدگی قرار دارند، ضمن اینکه ش��رایط ناامن محیط کار 

برای آنها 89درصد است. 
8- مدیریت سیستم تصفیه آب و فاضالب: 58.2

کنت��رل و مدیری��ت فرآین��د تصفی��ه آب و فاضالب و 
جدا س��ازی آلودگی ه��ا و زباله ه��ای داخ��ل آب، معموال 
از طری��ق پنل های کنترلی ش��غل این افراد اس��ت. قرار 
گرفتن در معرض آلودگی با 97درصد و شرایط خطرناک 
محیط زیس��ت با 80درصد و احتمال جراحت، بریدگی و 
س��وختگی با 74درصد این شغل را در رده خطرناک ترین 

مشاغل دنیا قرار داده است. 
7- بازرس مهاجرت و گمرک:  59.3

بازرسی افراد، حمل و نقل عمومی، محموله های در حال 
تردد به منظور شناسایی و رعایت و اجرای قوانین قاچاق 
و مهاجرت کش��ور ها شغل این ماموران است. قرار گرفتن 
در مع��رض آلودگی 78درص��دی و بیماری ها و عفونت ها 
63درصد و قرار گرفتن در معرض اش��عه ها 62درصد این 

شغل را پر خطر کرده است. 
6- پزشک معالج پا: 60.2

تش��خیص و درمان بیماری های مربوط ب��ه پا یا تغییر 
ش��کل در ناحیه پا تخصص این پزش��کان است. برای این 
ش��غل قرار گیری در معرض بیماری ها و عفونت ها )87(، 

اشعه های خطرناک )69( و عدم فعالیت )61(است. 
5- دامپزشک و دستیار دامپزشک

تش��خیص بیماری یا آس��یب دیدگی حیوان��ات، انجام 

تس��ت های آزمایش��گاهی مختلف برای درم��ان حیوانات 
مس��ئولیت این پزشک اس��ت. این ش��غل با قرار گرفتن 
81درص��دی در معرض عفونت و بیماری ها و 75درصدی 
جراح��ت و س��وختگی و نی��ش و گ��زش حیوان��ات و 
74درصدی آلودگی، جزو خطرناک ترین مشاغل دنیاست. 
4- متخصص بیهوشی، پرستار بیهوشی و دستیار 

بیهوشی: 61.8
بیهوش��ی بیم��اران تحت معالج��ه و تزری��ق دارو های 
آرامبخ��ش در طول مراحل پزش��کی ش��غل ای��ن افراد 
اس��ت. قرارگرفتن در معرض بیماری ها و عفونت ها )94(، 
آلودگی ها )79( و اشعه ها )71.8( برای این شغل تهدیدی 

برای سالمتی به شمار می آیند. 
3- مهماندار پرواز:  62.3

مش��خص کردن جای مس��افران در س��فر های هوایی، 
چک ک��ردن بلیت ها، توضیح روش اس��تفاده از تجهیزات 
ایمن��ی و پذیرایی از مس��افران ش��غل این افراد اس��ت. 
ب��رای این ش��غل عوام��ل تهدید کننده ق��رار گرفتن در 
معرض آلودگی )88(، ق��رار گرفتن در معرض بیماری ها 
و عفونت ه��ا )77( و احتم��ال آس��یب دیدگی جراحت و 

سوختگی )69( هستند. 
2- دندان پزشک، دستیار دندان پزشک و دندان 

ساز: 62.9
بررسی و تش��خیص و درمان بیماری های دندان و لثه، 
درمان بیماری های مرتبط ب��ا اعصاب دندان و مراقبت ها 
و بهداش��ت دندان و دهان ش��غل آن هاست. این افراد در 
معرض بیماری ها و عفونت ها )87.8( و آلودگی ها )76.2( 
ق��رار دارند. ضمن اینکه ع��دم فعالیت )73.6( هم تهدید 

دیگری برای سالمتی آنهاست. 
1- تکنیسین بافت شناسی: 63.8

مطالع��ه بافت های بخش های مختل��ف بدن بیمار برای 
کمک به پزشک جهت تشخیص بیماری وظیفه آنهاست. 
این شغل 94درصد در محیط کار خطرناک و 91درصد 
در مع��رض آلودگ��ی و 75درصد در مع��رض عفونت ها و 

بیماری ها قرار دارند.  

خطرناک ترین مشاغل دنیا
گزارش 2

نتایج بررسی های تازه در آمریکا مشخص کرده روزنامه نگاری بدترین شغل در این کشور است

بهترین شغل ها بدترین شغل ها

متخصص دیتا روزنامه نگاری

متخصص آمار هیزم شکن

تحلیلگر امنیتی اطالعات گزارشگر تلویزیونی

متخصص شنوایی سنجی دی جی

اپراتور سونوگرافی سرباز ظیفه

ریاضیدان کارگر کنترل حشرات موذی

مهندس نرم افزار خرده فروش

تحلیلگر سیستم های 
کامپیوتری

فروشنده شرکت تبلیغاتی

گفتار درمانگر راننده تاکسی

مشاور کسب و کار مامور آتش نشانی
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قیمت چاپگرها
این روز ها بازار چاپگرها شاهد انواع و مدل های زیادی 
اس��ت که هر کدام از این محص��والت دارای ویژگی ها 
و قیمت های متفاوتی هس��تند. ای��ن محصوالت طی 
هفته های اخیر با افت نس��بی قیمت مواجه بودند که 
این امر ناش��ی از آغاز سال اس��ت.رکود در بازار باعث 
شده تا فضای مناسبی برای خرید چاپگر ها ایجاد شود 
چون فروشندگان این دستگاه ها تاجای ممکن قیمت ها 

را پایین آورده اند تا مشتریان خود را از دست ندهند.
امروز در ستون »شنبه بازار« پرفروش ترین مدل های 
این دستگاه ها را به همراه قیمت آن ها معرفی  می کنیم.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد
سهم 1۰درصدی استان ها در 

اقتصاد دیجیتال
معاون امور اس��تان های وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات س��هم اس��تان ها را در اقتص��اد فن��اوری 
اطالعات و ارتباطات کش��ور حدود ۱۰درصد عنوان 
کرد و از برنامه ریزی برای افزایش این سهم خبر داد. 
مرتضی براری در گفت وگو با مهر، با اشاره به لزوم 
افزایش س��هم فناوری اطالعات از اقتصاد کش��ور و 
نیز بازار جهانی اظهار داش��ت: باید در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در عرصه جهانی حضور پررنگی 
داش��ته باش��یم و این هدف محقق نخواهد شد مگر 
اینکه در کل کش��ور بتوانیم سهم کاملی از فناوری 

اطالعات و ارتباطات را شاهد باشیم. 
وی گف��ت: هم اکن��ون ش��اهد آن هس��تیم ک��ه 
تکنولوژی های خدماتی توس��ط یک کشور، در بازار 
سایر کش��ورها نیز نقش بس��زایی دارد. ما نیز برای 
جا نماندن از بازار جهانی، باید به فکر تولید خدمات 

ارتباطی باشیم. 
مع��اون امور دولت و اس��تان های وزی��ر ارتباطات 
ب��ا تاکید براینکه این هدف را در اس��تان ها پیگیری 
خواهیم کرد، ادامه داد: هدف این اس��ت که س��هم 
هر استان را از بازار فناوری اطالعات، شفاف کرده و 
تالش کنیم حضور اس��تان ها در بازار اقتصاد فناوری 

اطالعات و ارتباطات کشور افزایش یابد. 
براری بزرگ ترین مش��کل فعلی را س��هم حداقلی 
  )CT( و فناوری ارتباطات  )IT( فناوری اطالع��ات
در اس��تان ها عن��وان ک��رد و گفت: اغل��ب خدمات 
ارتباطی هم اکنون در اس��تان ته��ران در حال تولید 
اس��ت، چرا که اپراتورهای ارتباط��ی در حال تولید 
خدمات در تهران هستند. براین اساس ما باید تالش 
کنیم سهم استان ها را در اقتصاد فناوری اطالعات و 

ارتباطات افزایش دهیم. 
وی با اشاره به اینکه باید سهم هر استان از اقتصاد 
ICT  شناسایی و مش��خص شود، خاطرنشان کرد: 
برای مثال استانی مانند خوزستان که حدود ۶درصد 
جمعیت کش��ور را داراس��ت باید ۶درصد از س��هم 
اقتصاد ICT  را نیز در اختیار داش��ته باشد که اگر 
ارزش ۳۵هزارمیلیارد تومانی برای بازار ICT کشور 
متصور ش��ویم، سهم این اس��تان نسبت به متوسط 
بازار کش��ور ۲هزار و ۱۰۰میلیارد تومان خواهد بود. 
در همین حال این رقم می تواند نس��بت به متوسط 
بازار جهان��ی فناوری اطالعات و ارتباطات که رقمی 
حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است نیز برآورد شود. 
ب��راری اضافه کرد: ما از اس��تان ه��ا انتظار داریم 
که ب��ا توجه ب��ه وج��ود زیرس��اخت های ارتباطی، 
نیروی انس��انی و فارغ التحصیالن فناوری اطالعات، 

سهم شان را از بازار ICT  کشور افزایش دهند. 
معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه متاسفانه در 
اس��تان ها معادل ۱۰۰درصد جمعیت، شاهد مصرف 
خدم��ات ارتباط��ی و فناوری هس��تیم، گفت: جای 

تولید خدمات این حوزه در استان ها خالی است. 
وی با اش��اره به استفاده از موبایل، تلفن، اینترنت، 
بازی ه��ای رایانه ای و اپلیکیش��ن ها که بازار فناوری 
اطالعات و ارتباطات را تش��کیل می دهد، ادامه داد: 
در این بازار، اس��تان ها سهم قابل توجهی در مصرف 
خدم��ات دارند، اما تولید خدم��ات ارتباطی حداقل 
اس��ت. به همین دلیل مهم ترین دغدغه ما این است 
که س��هم استان ها را در اقتصاد ICT افزایش دهیم 

و تولید را جایگزین مصرف کنیم. 
براری ادام��ه داد: یکی از زوایای ن��گاه به اقتصاد 
مقاومتی، این است که تالش کنیم مصرف و خدمت 
دارای یک رابطه منطقی باش��ند و پول هر استان در 
همان اس��تان هزینه ش��ود. به همین دلیل افزایش 
تولید خدمت ICT را در اس��تان ها در دس��تور کار 

داریم. 
ب��ه گفت��ه وی، در ح��ال حاضر س��هم اس��تان ها 
از خدم��ات و اقتص��اد دیجیتال��ی کش��ور، کمتر از 
۱۰درصد اس��ت که بای��د با افزایش س��هم تولید و 
ایجاد سرویس های نوین، این سهم را افزایش دهیم. 

کاهش مشتریان ویندوز 7  
س��هم بازار ویندوز 7 باالخره به کمتر از ۵۰درصد 

کاهش یافت، اما رشد ویندوز ۱۰ کند شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از تک تایم��ز، اوایل 
س��ال میالدی جاری، مایکروس��افت اعالم کرد که 
کارب��ران رایانه های ش��خصی با ق��رار دادن خود در 
معرض ریس��ک، ب��ه دلیل نگرانی درباره س��ازگاری 
سخت افزارها و نرم افزارها و بحث امنیت، هنوز هم از 

سیستم عامل ویندوز7 استفاده می کنند. 
در آن زم��ان، ویندوز 7 هنوز هم سیس��تم عامل 
انتخاب��ی ۵۵درصد تمام��ی کامپیوترها بود. گزارش 
جدیدی بیان می کند، درحال��ی که ویندوز 7 هنوز 
هم سلطان سیستم های عامل است، اما دیگر قدرت 

بالمنازع اکثریت کامپیوترهای جهانی نیست. 
9 ماه پس از اینکه ویندوز ۱۰ منتشر شد، در پایان 
ماه آوریل، س��هام ب��ازار ویندوز7 باالخ��ره به کمتر از 
 XP ۵۰درصد رس��ید، در حالی که سهام بازار ویندوز
به عدد تک رقمی 9.۶۶درصد رس��یده است. ویندوز 8 
و ویندوز 8.۱ به صورت ترکیبی ۱۲.۱۱درصد از س��هم 
بازار را دارند، درحالی که انتظار می رود این رقم تا پایان 
س��ال به کمتر از ۱۰درصد برسد. مایکرسافت پیش از 
این بیان کرده بود که در حال ایجاد اجبار برای مجهز 
کردن یک میلیارد دستگاه به ویندوز ۱۰ در طول دو تا 
سه سال است و پس از گذشت هشت ماه از انتشار آن، 
این سیستم عامل روی ۲7۰میلیون دستگاه نصب شد 
که با ۱۴.۵درصد از س��هام بازار، رقم خوبی بود. اگرچه 
رشد ویندوز ۱۰ در حال کند شدن است، از آنجا که با 
به دست آوردن سهم ناچیز ۰.۲۰درصد در ماه آوریل، 
به ۱۴.۳۵درصد رسید. همان طور که به نظر می رسد، 
مدت زمان زیادی طول خواهد کش��ید که ویندوز ۱۰ 
بتواند از ویندوز 7 به عنوان محبوب ترین سیستم عامل 
برای کامپیوترها عبور کند. نصب سیس��تم عامل روی 
یک میلیون دس��تگاه با کاهش رشد به نظر سخت تر 
است، اما مایکروس��افت هنوز هم می تواند به این رقم 

برسد. 

خبر
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قیمت )تومان(عنوان

 HP LaserJet P1102W Laser Printer۳۵۳,۰۰۰

 HP LaserJet M1132۴۱9,۰۰۰

 HP LaserJet Pro 400 M401dn۶9۰,۰۰۰

 HP LaserJet P2035 Laser Printer۵۳9,۰۰۰

  HP LaserJet P1102 Laser Printer۳۳۵,۰۰۰

 HP LaserJet Pro MFP M125nw۴9۵,۰۰۰

 HP LaserJet Pro MFP M127fn۶۳۰,۰۰۰

 HP Officejet 4630 Multifuntion
 Inkjet Printer

۲۶8,۰۰۰

 HP LaserJet Pro MFP M225DN
 Laser Printer

۶7۰,۰۰۰

HP Deskjet 2130 All-in-One Mul-
 tifunction Inkjet Color Printer

۱۱7,۰۰۰

 HP LaserJet Pro MFP M125a
 Laser Printer

۴7۵,۰۰۰

 HP Officejet 7110 Inkjet Printer۴۴۵,۰۰۰

 HP Officejet 100 Mobile Inkjet
  Printer

۱,۰۵۰,۰۰۰

 HP color LaserJet Pro MFP
 M277DW Laser Printer

۱,۰9۰,۰۰۰

 HP LaserJet Pro CP1025۵۶۵,۰۰۰

 HP Deskjet D1050 Multifunction
 Inkjet Printer

۱۳۵,۰۰۰

 HP LaserJet Pro MFP M127fw۶8۲,۰۰۰

 HP LaserJet Pro MFP M177fw9۶۰,۰۰۰

HP LaserJet Pro M1214nfh Multi-
 function Laser Printer

۱,۶8۵,۰۰۰

 HP LaserJet Pro 400 color MFP
 M475dn Multifunction Laser Printer

7۶۰,۰۰۰

 HP LaserJet Pro 400 M401a۵۰۵,۰۰۰

 HP LaserJet Pro 200 M251nw79۰,۰۰۰

 HP color LaserJet Pro MFP
 M277N Laser Printer

9۴۰,۰۰۰

 HP LaserJet Pro MFP M225dw9۲۲,۰۰۰

 HP LaserJet Enterprise M806x+
  )Printer(CZ245A

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

 HP LaserJet Enterprise
  )M604n(E6B67A

۱,۵۵۰,۰۰۰

 hp LaserJet Enterprise 500 MFP
 M525f

۱۰,۱۰۰,۰۰۰

 HP Color Laserjet Pro MFP
 M476dw Printer

۱,۵۱۰,۰۰۰

 HP LaserJet-Pro-MFP-M176n8۳۰,۰۰۰

 HP LaserJet Pro 200 color MFP
 M276nw Multifunction Laser Printer

۵۵۵,۰۰۰

قیمت )تومان(عنوان

 Canon PIXMA PG2440۱۱۰,۰۰۰

 Canon i-SENSYS LBP6030W
 Laser Printer

۲7۴,۰۰۰

 Canon i-SENSYS MF229dw
 Printer Multifunction Laser Printer

9۶۵,۰۰۰

 Canon PIXMA iP7240 Inkjet
 Printer

۳۱۰,۰۰۰

 Canon i-SENSYS MF3010۳88,۰۰۰

 Canon iSensys MF4870dn۱,۱۵۵,۰۰۰

 Canon i-SENSYS LBP7018C
 Laser Printer

۵۶۰,۰۰۰

 Canon i-SENSYS MF211 Printer
 Multifunction Laser Printer

۴۱9,۰۰۰

 Canon i-SENSYS MF212W
 Printer Multifunction Laser Printer

۴9۴,۰۰۰

 Canon i-SENSYS MF226DN
 Printer Multifunction Laser Printer

۶۰9,۰۰۰

 Canon i-SENSYS MF47508۳۰,۰۰۰

 Canon iSensys MF4730۶۶۰,۰۰۰

 Canon SELPHY CP910 Photo
 Printer

۳۲۵,۰۰۰

 Canon SELPHY CP820 Photo
 Printer

9۵,۰۰۰

 Canon i-SENSYS MF216N Printer
 Multifunction Laser Printer

۶۰۰,۰۰۰

قیمت )تومان(عنوان

 Epson Stylus Photo 1410۱,۲۳۵,۰۰۰

 EPSON L1800 ITS Inkjet Printer۲,۳۵۰,۰۰۰

 Epson L805 Inkjet Photo Printer۱,۰۰۵,۰۰۰

 Epson L130 Inkjet Printer۴7۵,۰۰۰

 Epson L850 Inkjet Printer۱,۳99,۰۰۰

 Epson L365 Multifunction Inkjet
 Printer

۶99,۰۰۰

 EPSON L1300 ITS Inkjet Printer۱,۶۶9,۰۰۰

 Epson L810 Inkjet Printer۱,۳۶۵,۰۰۰

 Epson L80097۰,۰۰۰

 Epson LQ-350۶7۵,۰۰۰

چند س��ال اخیر رقابت در 
سمت  و س��وی  فناوری  دنیای 
جدی��دی ب��ه خ��ود گرفته و 
ت��الش  فن��اوری  غول ه��ای 
طراح��ی  ب��ا  ت��ا  می کنن��د 
دس��تیار های صوتی به توسعه 
س��رعت  مصنوعی  هوش های 

بیشتری ببخشند. 
مایکروس��افت   ،siri با  اپل 
ب��ا cortona و گ��وگل ب��ا 
Google Now توانس��ته اند 
آین��ده  از  روش��نی  مس��یر 
ترس��یم  هوش مصنوع��ی 
کنن��د و ب��ه گفته بس��یاری 
از کارشناس��ان در آین��ده ای 
صفح��ه  دور  نه چن��دان 
نمایش ه��ا، صفح��ه کلید ه��ا 
دس��تگاه های  از  بس��یاری  و 
ورودی و خروج��ی رایانه ها و 
گجت ها از رده خارج خواهند 
ش��د و با توس��عه دستیار های 
صوتی دیگ��ر نیازی ب��ه آنها 

نخواهد بود. 
ش��رکت اپ��ل که ب��ه یکی 
ش��رکت های  خالق تری��ن  از 
و  دارد  ش��هرت  فن��اوری 
دنی��ای دیجیتال بس��یاری از 
پیش��رفت های خود را مدیون 
طراحان و برنامه نویس��ان این 
برای  بزرگ هس��تند  کمپانی 
نخستین بار در جهان دستیار 
به سیس��تم عامل ها  را  صوتی 
هم��گان  ش��گفتی  و  آورد 
ه��وش  ای��ن  برانگیخ��ت.  را 
مصنوعی که س��یری نام دارد 
توانس��ته ب��ه خوب��ی از پس 
گرچه  برآید  کاربران  نیاز های 
هن��وز محدودیت های فراوانی 
را ب��ا خود به هم��راه دارد اما 
کارشناس��ان معتقدند توسعه 
نه چندان  در سال های  سیری 
دور تاثی��ر زیادی را در تحول 
خواهد  دنیای سیستم عامل ها 

گذاشت. 
آن  از  حاک��ی  خبر ه��ا 
اس��ت که یک س��وم از تعداد 
س��یری  توس��عه دهندگان 
ی��ک  س��اخت  ح��ال  در 
بزرگ ت��ر  هوش مصنوع��ی 

هس��تند و در تالش��ند ت��ا با 
طراح��ی یک سیس��تم جدید 
تولی��د  در  بزرگ��ی  تح��ول 

هوش مصنوعی ایجاد کنند. 
و گوگل  مایکروسافت  البته 
هم ب��ه خوبی توانس��ته اند با 
س��یری به رقاب��ت بپردازند و 
حتی در برخی از بخش ها آن 

را پشت  سر بگذارند. 

بادقت  و باهوش تر
مهم ترین  از  یک��ی  مطمئنا 
دس��تیار  ی��ک  ویژگی ه��ای 
در  آن  قابلی��ت  مج��ازی 

تشخیص صداست. 
با وجود اینکه هر س��ه این 
دس��تیارهای صوتی به خوبی 
توانسته اند صداها را تشخیص 
دهند اما باز هم باید گفت که 
میزان قدرت آنها در این مورد 
به هیچ عنوان با هم مس��اوی 
نیس��ت و آزمایش ه��ا نش��ان 
می دهد ک��ه س��یری از بقیه 
در ای��ن زمینه ضعیف تر عمل 

کرده است. 
با وج��ود اینکه س��یری به 
صدای  تش��خیص  موتور  یک 
بس��یار قوی مجهز اس��ت اما 

باز ه��م کیفی��ت عملکرد آن 
در تش��خیص صدا ب��ه خوبی 
کورتن��ا و گوگل ناو نیس��ت. 
چیزی که باعث ش��ده سیری 
از دو دستیار مجازی دیگر در 
این زمینه متمایز شود، تنبلی 
موتور تشخیص صدای آن در 

اصالح مفاهیم است. 
در شرایطی که گوگل ناو و 
کورتنا، ه��ر دو قابلیت اصالح 
ص��دا را دارند، س��یری از این 
ام��کان کامال بی بهره اس��ت. 
به عنوان مثال اگر صدای شما 
کم��ی ناواضح بوده یا کلمه ای 
را به اش��تباه تلف��ظ کنید دو 
دس��تیار صوت��ی دیگ��ر قادر 
هستند گفته ش��ما را حدس 
زده ی��ا آن را اصالح کنند اما 
س��یری به آنچه شما گفته اید 
ی��ا از ش��ما ش��نیده اس��ت، 
بس��نده کرده و هیچ اصالحی 
در کارش نیس��ت، حت��ی اگر 
جمله ش��ما نادرست و کامال 

بی مفهوم باشد. 
ام��ا از می��ان دو دس��تیار 
صوت��ی دیگ��ر اگ��ر بخواهیم 
مقایس��ه ای میان گوگل ناو و 
کورتنا از نظ��ر میزان کیفیت 

تش��خیص صدای آنها داشته 
باش��یم باید بگوییم که با یک 
اختالف بس��یار جزئی، گوگل 
ن��او در این زمین��ه بهتر عمل 

کرده و هوشمندتر است. 

محیط کاربری جذاب
اگر دنب��ال محیطی جذاب 
ب��ا کارب��ری جذاب هس��تید 
به گ��وگل ناو حت��ی فکر هم 
آن  عملک��رد  چ��ون  نکنی��د 
بسیار خشک و بی روح است، 
اما دو رقیب دیگر آن بس��یار 
جذاب ت��ر و حتی ش��وخ طبع 
هرگاه  مثال  به عنوان  هستند. 
از کورتنا بخواهید آواز بخواند 
حرف شما را زمین نمی گذارد 
و س��عی می کند کاربر خود را 

تا جای ممکن سرگرم کند. 
گوگل ناو روح یا به عبارتی 
ش��خصیت ندارد و مانند یک 
روب��ات عمل می کن��د و هیچ 
با  ارتب��اط مثبت��ی نمی تواند 
صاح��ب خود برق��رار کرده یا 
ب��ه نوعی برای آن س��رگرمی 
به وجود آورد. اما این موضوع 
یک��ی از نقاط قوت س��یری و 
کورتنا است و هر دو امکانات 

س��رگرم کننده و بسیار جالبی 
در ای��ن زمینه دارند. س��یری 
هم می توان��د با تعریف کردن 
لطیف��ه لبخن��د را روی لبان 
کاربر بنش��اند تا متوجه گذر 

زمان نشود. 

جدی و با انگیزه
وقت��ی به عملکرد این س��ه 
دس��تیار صوتی می رسیم باید 
گفت هیچ ک��دام مانند گوگل 
دقیق  پاس��خگویی  قدرت  ناو 

را ندارند. 
بدون شک این خصوصیات 
بس��یار اهمیت دارند ولی اگر 
به عنوان مث��ال گوگل ناو یک 
جواب دقیق برای یک س��وال 
دارد اما سیری حتی نمی تواند 
آن س��وال را ب��ه خوبی درک 
کند. دلی��ل ای��ن کارایی باال 
ق��درت جس��ت وجوی گوگل 
در اینترنت اس��ت و به همین 
علت به سرعت می تواند پاسخ 
دقی��ق را دریاف��ت و به کاربر 

خود ارائه دهد. 
البت��ه س��یری و کورتنا هم 
ب��رای س��واالت کاربر پاس��خ 
پاس��خ هایی  ش��اید  اما  دارند 
که می دهن��د به خوبی گوگل 
ن��او نباش��د و اگ��ر بخواهیم 
ی��ک مقایس��ه کل��ی در این 
باید  باش��یم  زمین��ه داش��ته 
به گستردگی  پاس��خ ها  گفت 
پاس��خ های دس��تیار گ��وگل 
در  به خص��وص  و  نیس��تند 
کورتنا بیش��تر به این صورت 
اس��ت که بای��د اطالع��ات را 
خودتان بخوانی��د و روال کار 
بیشتر شبیه یک جست وجوی 
معمولی در اینترنت است. در 
حالت کلی باید گفت هرس��ه 
قابل  عملکرد  دس��تیار ها  این 
قبولی دارن��د و اگر بتوانید به 
خوبی ب��ا آنها ارتب��اط برقرار 
کنید همدم خوبی برای ش��ما 

خواهند بود. 
البته این س��ه دستیار هنوز 
تکام��ل  مس��یر  ابت��دای  در 
افق  کارشناس��ان  و  هس��تند 
درخشانی را برای آنها ترسیم 

کرده اند. 

خالقان »سیری« در حال ساخت دستیار صوتی جدید

هوش مصنوعی جای سیستم  عامل را خواهد گرفت؟ 

تکنولوژی

Stromr یک کابل شارژ خالقانه است که نه تنها به سادگی قابل حمل بوده بلکه ظاهر زیبایی در رنگ های مختلف نیز دارد. این کابل شارژ در دو مدل 
میکرو یو اس بی به میکرو یو اس بی و همچنین میکرو یو اس بی به الیتنینگ در دس�ترس اس�ت کابل ش�ارژ Stromr در دو مدل و چهار رنگ موجود 

است و با پرداخت مبلغ ۲۴ دالر آمریکا قابل خریداری است.

 تلفن هوش��مند موت��و ج��ی کمپان��ی 
و  پایی��ن رده  گوش��ی  ی��ک  موت��وروال 
خوش قیم��ت اس��ت ک��ه حاال براس��اس 
تصاوی��ر جدیدی ک��ه از حس��اب توییتر 
هندی این ش��رکت منتش��ر شده، تا چند 
هفته آینده ش��اهد معرفی رس��می نسل 

چهارم این محصول خواهیم بود. 
همان طور که از موتوروال انتظار می رود، 
احتم��اال ای��ن ش��رکت قصد دارد نس��ل 
چه��ارم تلفن هوش��مند موتو ج��ی را در 
طی یک رویداد مطبوعاتی در ۱7 مه  )۲8 
اردیبهشت( و در کشور هند معرفی کند. 
ع��الوه ب��ر مراس��م معرفی اصل��ی این 

محص��ول، اخی��را موت��وروال در حس��اب 
کارب��ری توییتر خود اطالعات��ی در مورد 
این گوشی هوش��مند معرفی نشده اعالم 
کرده و براساس این موضوع تایید می شود 
که دستگاه یاد شده یک گوشی هوشمند 
پایی��ن رده خواهد بود که به زودی رس��ما 

معرفی می شود. 
اگرچه اینکه یک بار دیگر مطمئن شویم 
حدودا تا چند هفته آینده ش��اهد معرفی 
 Moto G م��دل ۲۰۱۶ تلفن هوش��مند
هس��تیم یک خبر خوب است، اما با توجه 
به تیزرهای موت��وروال نمی توان هنوز هم 
مش��خصات و اطالعات بیشتری در مورد 

این محصول به دس��ت آورد. موتوروال که 
حاال تحت مالکیت کمپانی لنوو قرار دارد، 
ویژگی های��ی مانند دوربی��ن بهتر، باتری 
با عم��ر طوالنی تر، پردازن��ده قدرتمندتر 
و امنیت بیش��تر را در نس��ل جدید تلفن 

هوشمند یاد شده وعده داده است. 
اما براس��اس شایعات منتش��ر شده در 
مورد این محصول، اطالعات و مشخصات 
فنی آن نیز تا حدی مش��خص شده است. 
بنا به اعالم این ش��ایعات، صفحه نمایش 
نسل چهارم موتو جی ۵.۵ اینچی خواهد 
بود که رزولوشن آن نیز ۱۰8۰ در ۱9۲۰ 

پیکسل است. 

پردازنده این محصول هشت  هسته و در 
کنار یک رم ۲ گیگابایت قرار گرفته است. 
حافظه داخلی ذخیره س��ازی این گوش��ی 
هوش��مند ۱۶ گیگابایت اس��ت و از کارت 

حافظه جانبی نیز پشتیبانی می کند. 
سنس��ور اث��ر انگش��ت ه��م یک��ی دیگ��ر 
چه��ارم نس��ل  ک��ه  اس��ت  امکانات��ی   از 
Motorola Moto G ارائه می دهد. دوربین 
این دس��تگاه نیز ۱۳ مگاپیکسلی اعالم شده 
و عالوه بر تمامی این مش��خصات ش��ایعاتی 
 هم مبن��ی بر تولی��د یک مدل دیگ��ر به نام 
Moto G4 Plus اع��الم ش��ده ک��ه انتظار 

می رود دوربین آن ۱۶ مگاپیکسلی باشد. 

 Moto G نسل چهارم تلفن هوشمند

محمد ممتازپور
anoosh.m1986@gmail.com

شنبهبازار



در بس��یاری از تبلیغ��ات می بینیم که بحث 
تولید قارچ به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری  
کوچک معرفی شده و به نوعی اغلب جویندگان 
کار و س��رمایه گذاران را ب��ه خود جذب می کند 
به این امید که س��رمایه های اندک شان درست 
همانن��د ق��ارچ در دوره ای کوتاه رش��د کرده و 
به حجم قابل توجهی از س��رمایه تبدیل ش��ود؛ 
درحالی که واقعیت امر کامال با آنچه در تبلیغات 
مطرح شده متفاوت است و باید عالوه بر سرمایه، 
تخص��ص و دانش کاف��ی از روند تولید داش��ته 
باش��ید. به همین دلیل اگر شما هم جزو یکی از 
این افراد هستید، قبل از هرگونه تصمیم گیری یا 
سیاست گذاری همراه ما باشید چون پای صحبت 
یک فعال صنفی در زمینه تولید قارچ نشسته و از 

زیروبم بازار سخن گفته ایم. 
امین رستگاری، مدیر پشتیبانی شرکت کشت 
و صنعت قارچ پارس شهریار )قارچینو( که برای 
بیش از 150نفر اش��تغال زایی مس��تقیم انجام 
داده در ای��ن زمینه به »فرصت امروز« می گوید: 
پیشنهاد می کنیم سرمایه گذاران قبل از هرگونه 
سیاس��ت گذاری خوب مطالعه کنند و با دید باز 
وارد عرصه تولید قارچ شوند چون سرمایه گذاری 
بدون هدف و رؤیاپ��ردازی در این زمینه ممکن 
اس��ت به بهای از دست رفتن سرمایه اولیه افراد 
باش��د. به همی��ن دلیل تصور برخ��ی که تولید 
قارچ را س��رمایه گذاری برد-ب��رد می دانند کامال 
غیراصولی است. رس��تگاری در ادامه می افزاید: 
برای س��رمایه  گذاری اصولی به روز بودن دانش 
فن��ی تولید یکی از رموز موفقیت اس��ت که این 
مجموع��ه با اس��تفاده از تج��ارب و مهارت های 
متخصص��ان هلندی به آن دس��ت یافته و برای 
دریاف��ت دانش روز هزینه کرده اس��ت، بنابراین 
اگر سرمایه گذاران تصمیم به حضور قدرتمند و 
منطق��ی در این زمینه دارن��د باید برای دریافت 
دان��ش فنی هزین��ه کرده و برای��ش ارزش قائل 

شوند. 

تولیدکنندگان غیرحرفه ای کوچک،  
نگرانی تولیدکنندگان صنعتی

این فعال صنفی با تاکید بر تناسب تولید و بازار 
مصرف تصریح می کند: متاسفانه با توجه به برخی 
سیاست گذاری های چالش برانگیز گذشته، تعداد 

تولیدکنندگان غیر صنعتی ه��ر روز روبه افزایش 
اس��ت و ورود محصوالت تولید شده در این گونه 
واحدهای صنفی امروز نگرانی قابل توجهی برای 
سرمایه گذاران صنعتی در این صنف شناخته شده 
است، هرچند در نهایت این خود تولید کنندگان 
غیرصنعتی هستند که زیان خواهند دید اما برهم 
خوردن تعادل بازار در عرضه و تقاضا قیمت های 
غیرواقع��ی را به ارمغان خواهد آورد که می تواند 
گاهی مشکل ساز باشد. مدیر پشتیبانی شرکت 
کشت و صنعت قارچ پارس شهریار معتقد است 
پ��س از تولیدکنندگان غیرحرفه ای کوچک این 
نرخ باالی سود تسهیالت بانکی است که می تواند 
تولید بخش کش��اورزی به ویژه قارچ را با چالش 
مواجه کند؛ درحالی که اگر به قیمت های جهانی 
قارچ یعنی هر کیلو حدودا 2دالر، توجه داش��ته 
باش��یم امروز نرخ باالی تسهیالت بانکی قدرت 
رقابت محص��والت تولیدی ای��ران را به حداقل 

رسانده است. 

وی بااش��اره ب��ه تجهی��زات مورد نی��از تولید 
اصول��ی و اقتصادی در این صن��ف تصریح کرد: 
از آنجا که محیط کش��ت ق��ارچ نیازمند درجه 
حرارت مشخص و کنترل ش��ده 17 تا 25درجه 
س��انتی گراد اس��ت و باید می��زان گاز CO2 و 
اکسیژن موجود هوا نیز دائم تحت شرایط خاصی 
قرار گیرد، تولید کنندگان صنعتی به ناچار باید از 
تجهیزاتی خاص استفاده کنند که سرمایه مورد 
نیاز این تجهیزات از عهده برخی سرمایه گذاران 
خ��ارج اس��ت و نمی توانن��د برای تولی��د از آنها 
اس��تفاده کنند. به همین دلیل میزان بهره وری 
و گاه��ی ارزش افزوده تولیدات یادش��ده در این 
واحدها کم و در پاره ای از موارد غیراصولی است. 

مدرن سرمایه گذاری کنید
مدیر پشتیبانی شرکت کشت و صنعت قارچینو 
درباره چگونگی سرمایه گذاری تازه واردان به این 
فعالیت تولی��دی می گوید: اس��تفاده از فناوری  

و تجهیزات نوین تولید صنعت��ی قارچ می تواند 
عاملی در افزایش بهره وری و حجم تولید باش��د. 
چون امروز سیستم های هوشمند در بخش های 
مختلف قابلیت کنترل ش��رایط بهینه و مناسب 
تولید را برعهده گرفته اند و ذهن تولیدکننده را از 
بخش هایی آزاد کرده تا بتوانند به مسائل دیگری 
چ��ون بازاریابی یا حتی تولید قابل اعتماد تر فکر 
کنند. به گفته این متخصص تولید قارچ استفاده 
از این فناوری ها و تجهیزات از دانه تا برداش��ت 
الزم است و باید سرمایه گذاران کامال به آن دقت 
داشته باشند. هرچند نیروی انسانی در تولید ایران 
بخش قابل توجهی از پروسه تولید را برعهده دارد 
ولی ورود تجهیزات می تواند ارتقای سطح کیفی 
محصوالت و تولید را نیز به سرمایه گذاران هدیه 
بدهد چون در این نوع تولید خطاهای انسانی به 
حداقل رس��یده و شرایط در هر زمان و هر مکان 

قابل کنترل و اصالح خطاست. 
رس��تگاری ب��ه موضوع برداش��ت ماش��ینی 

محصوالت نیز اش��اره ک��رده و می افزاید: امروز 
موضوع برداش��ت مکانی��زه محصول ق��ارچ در 
مراک��زی ک��ه محصول ب��رای صنای��ع تبدیلی 
تولید می کنند بیش��تر مطرح است و در بخش 
تازه خوری هنوز این افراد و نیروی انسانی هستند 
که نقش آفرینی می کنند اما نباید فراموش کرد 
اگر س��رمایه گذاری برای اس��تفاده از تجهیزات 
مکانیزه سیاس��ت گذاری کرده بای��د اپراتورهای 
ورزیده و مجرب را در اختیار داش��ته باشد چون 
کم اطالع��ی این گ��روه از چگونگی اس��تفاده از 

تجهیزات نوین می تواند مشکل آفرین باشد. 

5 میلیارد سرمایه برای واحد 400 تنی 
هوشمند

وی درباره میزان سرمایه  مورد نیاز تولید قارچ 
برای عالقه مندان به سرمایه گذاری در این صنف 
نیز تصریح ک��رد: به طور کلی اگر فردی تصمیم 
به س��رمایه گذاری در زمینه تولید صنعتی قارچ 
گرفته و می خواهد تولیدی اقتصادی را روانه بازار 
کند، الزم اس��ت برای آن هزین��ه کند. به عنوان 
مثال ی��ک مزرع��ه 400 تنی صرف��ا در بخش 
تجهیزات و گلخانه های مورد نیاز باید 5میلیارد 
تومان سرمایه گذاری انجام دهد که قیمت زمین 

هم متناسب با منطقه افزایش پیدا می کند. 

عراق؛ مقصد صادراتی قارچ ایران
به گفته این فعال صنف��ی تولید قارچ ایران 
از گذش��ته به صورت سنتی به بازار عراق صادر 
می ش��د و اگر قرار است به بازارهای جدید نیم 
نگاهی داشته باشیم الزم است تجهیزاتی مثل 
خطوط هوایی منظم و کامیون های یخچال دار 
مناسبی در اختیار داشته باشیم. هرچند بحث 
تعیین کننده  می تواند  قانونی  زیرس��اخت های 
باش��د، چون اگر قوانین دس��ت وپاگیر در این 
میان وجود داشته باشد محصول کیفیت خود 
را از دس��ت داده و قابل اس��تفاده نخواهد بود. 
به عنوان مث��ال، اکنون بازار قاب��ل توجهی در 
روس��یه مهیاس��ت و صرفا حمایت های قانونی 
دولت می تواند عاملی در ورود محصول ایرانی 
به این بازار باشد چون کیفیت و استانداردهای 
موجود در این بخش در اختیار تولید کنندگان 

صنعتی و بنام قرار دارد. 
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سرمایهگذاری

بررسی بازار قارچ در ایران در گفت وگو با رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی

رقابت در عرصه صادرات سنگین است بازار جهانی قارچ تا سال 2019 
به ارزشی بیش از 50میلیون دالر 

می رسد

یک��ی از محص��والت غذایی که در س��ال های اخیر 
توجه زیادی به آن ش��ده، قارچ اس��ت که در س��طح 
جهانی محبوبیت چشمگیری یافته است. آگاهی های 
مردم جهان نسبت به مزایای بهداشتی و سالمتی این 
محصول و گرایش به سمت مصرف غذاهای ارگانیک از 
جمله دالیل اصلی رشد این تجارت است که تقریبا در 
تمام بازارهای جهانی به چشم می خورد. در این گزارش 
به روند رش��د این تجارت طی سال های اخیر و جایگاه 
آن در س��ال های آین��ده می پردازیم و همین طور انواع 
مختلف قارچ و میزان مصرف آن را در مناطق مختلف 

جهان معرفی می کنیم. 
 

جایگاه کنونی قارچ در بازار
با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای قارچ و باالتر 
رفتن میزان مصرف آن، قیمت جهانی هر کیلوگرم قارچ 
نیز باالتر رفته و در حال حاضر از کیلویی 1.75دالر به 
4دالر رسیده اس��ت که افزایش قابل توجهی را نشان 
می ده��د. دو نوع اصلی قارچ دکم��ه ای و قارچ صدفی 
در ب��ازار وجود دارد که در بس��ته بندی های متفاوت و 
به صورت سرد، منجمد، کنسرو شده، پخته  شده و خام 
به بازار روانه می شوند. رشد آگاهی های مردم در مورد 
مسائل بهداشت تغذیه و پی بردن به اهمیت محصوالت 
ارگانیک از سویی، و رشد سوپرمارکت ها و رعایت اصول 
بهداشتی در فروش محصوالت بسته بندی شده از سویی 
دیگ��ر، گرایش و تقاضای جهانی را نس��بت به مصرف 
قارچ باالتر برده و در حال حاضر تجارت پویایی را برای 
این صنعت رقم زده است که در سال های آینده نیز به 
همین منوال ادامه خواهد داش��ت. البته یکی از موانع 
مهم در رش��د بازار قارچ، کوتاه بودن عمر این محصول 
است که باید توسط گردانندگان این صنعت به خوبی 
مورد توجه قرار گرفته و با ش��ناختن میزان مصرف و 

تقاضای هر بخش، به ارائه آن بپردازند. 

بازار جهانی مصرف قارچ
طبق آمارهای موجود بیش��ترین رش��د ای��ن بازار 
طی س��ال های اخیر در اروپا ب��وده و انتظار می رود در 
سال های آینده نیز به همین منوال باشد، ضمن اینکه 
کش��ورهای آس��یایی نیز در بازار مصرف این محصول 
جایگاه وی��ژه ای دارند و تجارت ق��ارچ در این مناطق 
رشد زیادی داشته است، در این میان کشورهایی مانند 
هند، ژاپن و چین بیشترین میزان مصرف را داشته اند. 
از جمله دالیل اصلی ب��اال بودن میزان مصرف در این 
کشورها نیز می توان به جمعیت باالی آنها اشاره کرد. 
در حال حاضر سهم آسیا در مصرف این محصول قابل 
توجه اس��ت و آمریکای ش��مالی و اروپا نیز در میزان 
مصرف بعد از این مناط��ق قرار دارند. مصرف قارچ در 
اروپا به اندازه ای است که اروپا را رهبر بازار جهانی قارچ 

به شمار آورده اند. 

چشم انداز جهانی بازار قارچ تا سال 2019
قارچ ماده غذایی گوش��تی محسوب می شود که 
در ردی��ف س��بزیجات قرار می گی��رد و با توجه به 
ارزش داروی��ی آن یک��ی از صنایع چش��مگیر در 
س��ال های اخیر بوده اس��ت. این محصول به عنوان 
یک م��اده غذای��ی فاقد کلس��ترول ک��ه محتوای 
س��دیم آن نی��ز بس��یار کم اس��ت، در س��ال های 
اخی��ر طرف��داران زیادی در س��طح جه��ان پیدا 
ک��رده و کارب��رد غذایی باالیی یافته اس��ت. طبق 
آمارهای گرفته ش��ده در س��ال 2013، این بازار 
ب��ه ارزش 29میلیون دالر تخمین زده ش��ده بود 
و پیش بینی می ش��ود تا س��ال 2019 با نرخ رشد 
س��االنه 9.5درصد به ارزش��ی بیش از 50میلیون 
دالر برس��د. ای��ن افزای��ش طی یک دوره ش��ش 
س��اله نش��ان دهنده ب��اال رفت��ن تقاض��ای جهانی 
ب��رای این محصول و رش��د این صنعت در س��طح 
جهان اس��ت ک��ه به می��زان قابل توجه��ی جایگاه 
جهانی آن را دس��تخوش تغییر ک��رده و منجر به 
س��رمایه گذاری های بیشتر در این صنعت می شود. 

انواع قارچ در بازار جهانی
تع��داد قارچ ه��ای خوراکی و داروی��ی موجود در 
جهان بیش از 2300 گونه اس��ت ک��ه در این میان 
چن��د گونه در بازار جهانی این محصول نقش مهمی 
ایفا می کنن��د. قارچ دکمه ای، ق��ارچ صدفی و قارچ 
ش��یتاکه از جمله پرمصرف تری��ن قارچ ها در جهان 
هس��تند، به طوری که 76درصد از س��هم این بازار را 
در س��ال 2013 به خود اختصاص داده بودند که در 
این میان قارچ دکمه ای با داشتن 36.1درصد سهم، 
محبوب ترین و پرمصرف ترین قارچ محسوب می شود 
و بیش��ترین میزان مصرف را نیز در اروپا دارد. اما در 
کش��ورهای آس��یای بعد از قارچ دکمه ای، بیشترین 
میزان مصرف از آِن قارچ شیتاکه است که در ایاالت 
متحده آمری��کا و اروپای غربی نیز محبوبیت زیادی 
دارد. ت��ا همین اواخر، تولید قارچ بیش��تر در حیطه 
قارچ های دکمه ای قرار داش��ت ام��ا در حال حاضر 
ان��واع دیگری مانند قارچ صدفی و قارچ موس��وم به 
شیتاکه که خصوصا در ژاپن مصرف زیادی دارد نیز 

به بازار وارد شدند. 
www. marketsandmarkets. com :منابع
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به طور کلی سرمایه گذاری در صنایع مختلف 
می تواند برای عالقه مندان و همچنین صاحبان 
سرمایه سوال های بسیار و متعددی را به همراه 
داشته باشد به صورتی که یافتن سوژه مناسب 
س��رمایه گذاری ب��رای این افراد ممکن اس��ت 
مدت های زیادی طول بکشد و بعضا باعث گیج 

شدن آنها باشد. 
 این درحالی اس��ت که یک��ی از اصولی ترین 
س��رمایه گذاری ها در بخش کشاورزی و صنایع 
غذایی اس��ت، چون بازار دائمی برای آن وجود 
دارد و چ��ون جمعی��ت کره زمی��ن روز به روز 
درح��ال افزایش اس��ت این بازار نی��ز بزرگ تر 
خواهد ش��د. اما س��وال اصلی این است که در 
چه بخش��ی از این صنعت باید سرمایه گذاری 
ک��رد تا بتوان س��ود منطق��ی و قاب��ل قبولی 
به دس��ت آورد و چگون��ه می توان س��هم بازار 
قابل مالحظه ای نیز در اختیار داش��ت. یکی از 
فرصت های سرمایه گذاری مطرح شده در میان 
برخ��ی عالقه مندان س��رمایه گذاری در بخش 
کش��اورزی بحث پرورش قارچ خوراکی اس��ت 
و تبلیغات گس��ترده و متفاوت��ی در این زمینه 
نیز وج��ود دارد. ولی اعتماد به آنها برای اغلب 
سرمایه گذاران هوشمند تقریبا غیرممکن شده 
چ��ون اعداد و ارقام ارائه ش��ده در برخی از این 
تبلیغات آنچنان متفاوت است که می تواند باعث 

نگرانی هم باشد. 

فرهنگ مصرف قارچ نهادینه نشده
دکتر محمدحسن افشار، رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
در ای��ن زمینه به »فرصت ام��روز« می گوید: با 
توجه به ارزش غذایی بسیار باالی این محصول 
کشاورزی در بسیاری از کشورها شاهد افزایش 
روزاف��زون مصرف آن به صورت تازه یا به صورت 
تبدیل ش��ده هستیم و همین امر توانسته بازار 
قابل اعتمادی برای پرورش دهندگان در گوشه 
و کن��ار دهکده جهان��ی ایجاد کن��د درحالی 
که ب��ا توجه به قوانین و همچنین مش��کالت 
اقتصادی موجود هنوز س��هم ب��ازار ایران قابل 
مالحظه نیس��ت و نمی توان در ای��ن زمینه از 
عملکرد گذش��ته ابراز رضایت کرد. افش��ار در 
ادامه می  افزاید: امروز در کشورمان نتوانسته ایم 
آنطور که باید در میان مصرف کنندگان جاذبه 
مصرف قارچ را ایجاد کنیم و همین امر توانسته 
در خروج توازن تولید و مصرف تاثیر گذاش��ته 
و مش��کالتی را برای بخش تولی��د ایجاد کند 
و بس��یاری از تولید کنندگان س��نتی را درگیر 
مس��ائل اقتصادی و بعضا آنه��ا را وادار به ترک 

بازار کند. 

سرانه مصرف قارچ در ایران و جهان
ای��ن مقام صنفی با اش��اره ب��ه حجم تولید 
قارچ در ایران تصریح می کند: براساس آخرین 
آمار رس��می ارائه شده از س��وی وزارت جهاد 
کشاورزی، سال 1394 رقمی معادل 118هزار 

ت��ن قارچ خوراکی در کش��ورمان تولید ش��ده 
که محاسبات نش��ان می دهد سال جاری این 
می��زان تولید ب��ه رقم 140هزار تن می رس��د، 
بنابراین م��ازاد تولی��د از همین ام��روز کامال 
مشهود است و باید برای آن برنامه ریزی دقیقی 
داش��ته باش��یم تا عالوه بر جلوگیری از اتالف 
و هدررف��ت محص��والت، مانع از ضایع ش��دن 
س��رمایه  گذاری های صورت گرفته نیز باشیم. 
به اعتق��اد وی، مهم ترین و س��اده ترین راهکار 
برای جلوگیری از ضایع ش��دن سرمایه ها این 
است که بتوانیم با استفاده از قدرت رسانه ها در 
زمینه فرهنگ سازی مصرف گام موثر برداشته 
و س��رانه مصرف قارچ کش��ورمان ک��ه اکنون 
نزدیک به 1/2کیلوگرم است را به استانداردهای 
بین المللی نزدیک کنیم. وی با اش��اره به سرانه 
مصرف جهانی قارچ می گوید: آمار موجود بیانگر 
این است که میانگین سرانه مصرف ساالنه 2/5 
تا 3کیلوگرم قارچ در کشورهای مختلف است 
اما در کشورهایی مانند چین 7کیلوگرم، آمریکا 
5کیلوگرم و اتحادیه اروپا 4/5کیلوگرم س��رانه 
مصرف به ثبت رسیده که می تواند عاملی برای 
افزایش سرمایه گذاری و تولید روزافزون در این 

صنعت باشد. 

اشتغال زایی بر کالله قارچ ها
صنف��ی  انجم��ن  هیات مدی��ره  رئی��س 
پرورش دهندگان ق��ارچ خوراکی درباره میزان 
اش��تغال زایی صنعت پرورش ق��ارچ نیز افزود: 
اکن��ون 690 واح��د ثب��ت ش��ده و صنعتی 
تولید کنن��ده قارچ در سراس��ر ای��ران فعالیت 
دارند و در کن��ار آنها چیزی نزدیک به 5هزار 
واح��د صنف��ی س��نتی و غیرمجاز نی��ز قارچ 

خوراکی تولید می کنند که اگر بخواهیم حجم 
اش��تغال زایی کلی در این دو بخش تولیدی را 
درنظر داشته باشیم با رقمی معادل 450هزار 
نفر مواجه خواهیم شد که رقم قابل مالحظه ای 
در اشتغال کشورمان است. این مقام صنفی در 
ادامه اضافه می کند: از این میزان اشتغال زایی 
براساس آماری که در اختیار داریم 130هزار 
نفر به صورت مس��تقیم درگی��ر صنعت تولید 
قارچ خوراکی هس��تند و باقی در بخش های 
باالدس��تی یا پایین دس��تی مش��غول به کار 
شده اند. به عنوان مثال چیزی حدود 80هزار 
نفر درگیر جم��ع آوری کالش گندم از مزارع 
مختل��ف ش��ده اند تا این ماده را برای بس��تر 
تولید قارچ به دس��ت پرورش دهندگان قارچ 
برسانند و در کنارشان 40هزار نفر هم درگیر 
تهی��ه و جمع آوری س��ایر م��واد اولیه مورد 
نی��از تولید این م��اده غذایی مثل کود مرغی 
هس��تند، بنابرای��ن می بینیم چی��زی حدود 
320هزار نفر ش��غل غیرمستقیم هم در این 

زمینه داریم. 
وی با مقایس��ه آمار اش��تغال زایی باغداری و 
صنعت پ��رورش قارچ می گوید: با اس��تفاده از 
آمارها و اس��تانداردهای موج��ود می بینیم که 
اشتغال زایی یک هکتار باغ سیب در طول سال 
تنها چهار فرصت شغلی ایجاد می کند، اما اگر 
نگاه دقیقی به این صنعت داش��ته باشیم یک 
هکتار بس��تر تولید قارچ می تواند 220 فرصت 
ش��غلی ایجاد کند، بنابراین اگر بتوانیم در این 
زمینه س��رمایه گذاری هوشمندانه و مبتنی بر 
اصول اقتصادی داشته باشیم بدون تردید حجم 
قابل توجهی از اش��تغال را به کشورمان هدیه 

داده ایم. 

هزینه ها و سرمایه اولیه 
صنف��ی  انجم��ن  هیات مدی��ره  رئی��س 
پرورش دهندگان قارچ خوراکی کش��ور حداقل 
س��رمایه گذاری الزم ب��رای تولید این محصول 
را این گونه توضی��ح داد: نمی توان در زیرزمین 
یا حمام منزل تولید قارچ داشت، باید هدفمند 
س��رمایه گذاری صورت پذی��رد چراکه حداقل 
ب��رای یک واحد 220تن��ی، 1/5میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری الزم اس��ت و این غیر از قیمت 
زمین است که که باید جداگانه محاسبه شود. 
این درحالی است که یک تولیدکننده موفق باید 
تولید مداوم داشته و بتواند چرخه تولید را حفظ 
کند، بنابراین الزم است 9سالن استاندارد ایجاد 
شود تا روزانه بین 800 تا 900کیلوگرم تولید 
قارچ را شاهد باش��د تا هزینه های سرمایه گذار 
تامین ش��ده و س��ودآوری را تجربه کند. افشار 
در ادام��ه به موضوع حمایت های دولتی در این 
زمینه اش��اره کرده و می افزاید: این حمایت ها 
اگرچه به منابع مالی منتهی می ش��ود اما باید 
درنظر داشته باشیم که حمایت های دولتی تنها 
مبالغ وام یا حمایت های مالی نیس��ت و قوانین 
و زیرساخت ها نیز می توانند در بخش حمایت ها 
درنظر گرفته شوند تا بتوانیم با استفاده از همین 
قوانین و زیرساخت ها به بازارهای صادراتی راه 
یابی��م و با اس��تفاده از ارزش افزوده قابل توجه 
تولید و پرورش قارچ ب��ه اقتصاد ایران خدمت 

کنیم. 

می توانیم صادر کنیم اما...
ای��ن مقام صنفی صادرات ق��ارچ خوراکی را 
مبتنی بر ارائه یارانه از س��وی دولت دانس��ته و 
می گوید: اگر دولت در این زمینه یعنی صادرات 

محص��ول تولیدکنندگان تس��هیالتی در نظر 
نداش��ته باش��د بدون تردید پرورش دهندگان 
قارچ ایران در رقابت بسیار سنگین بین المللی 
ناتوان خواهند ش��د. به عنوان مثال دولت چین 
تمام ریسک های صادراتی تولیدکنندگان قارچ 
را به عهده گرفته و برای ش��ان تسهیالت ویژه 
درنظر دارد؛ به صورتی ک��ه اگر تولیدکننده ای 
محصول ص��ادر کن��د و در بازار ه��دف دچار 
مش��کالتی از نظر تسویه حساب یا حتی فساد 
کاال ش��ود، دول��ت از او حمایت کامل می کند. 
دقیقا به همین روش است که این کشور ساالنه 
700هزار تن صادرات قارچ به دیگر نقاط جهان 
دارد و زمینه اشتغال زایی باالیی را ایجاد کرده 
است. وی در ادامه می افزاید: نبود سیاست های 
حمایت��ی اصولی از س��وی دولت باعث ش��ده 
بازاره��ای صادراتی اروپا تقریب��ا از محصوالت 
باکیفیت ایرانی خالی شده و سال گذشته تنها 
9هزار ت��ن محصول صادر ش��ود، درحالی که 
می توانیم با همین شرایط 70هزار تن صادرات 
داشته باشیم و ارزش افزوده قابل مالحظه ای را 

به اقتصاد ایران هدیه دهیم. 
افشار تصریح می کند: به طور کلی تولید قارچ 
مثل صنعت ساختمان دارای ارزش افزوده باالیی 
اس��ت اما این ارزش افزوده بستگی به عواملی 
چ��ون قیمت بازار، میزان تقاض��ا و هزینه های 
تولید خواهد داش��ت که می توانی��م با کنترل 
هر یک از این موارد ارزش افزوده اس��تاندارد و 
مناس��بی را برای کشور و تولیدکنندگان ایجاد 
کنیم. به اعتقاد این متخص��ص پرورش قارچ، 
ارزش اف��زوده باالی تولید ق��ارچ به این دلیل 
است که بیش از 90درصد نهاده های مورد نیاز 
تولید داخل کش��ورمان وج��ود دارد به صورتی 
که کالش و کود مرغی و نیروی انس��انی ارزان 
قیمت به اندازه کافی وج��ود دارد و از آنجا که 
واردات مواد اولیه بسیار ناچیز صورت می پذیرد، 
می توان با اس��تفاده از این امتیاز ارزش افزوده 

قابل مالحظه ای داشت. 
به گفته وی، همان طور که می دانیم س��ود 
و ارزش افزوده این صنف بس��تگی به قیمت 
ف��روش دارد و امروز که م��ازاد تولید داریم، 
قیمت ه��ا پایین آمده اس��ت، بنابراین ارزش 
افزوده نیز کاه��ش یافته ولی تولیدکنندگان 
در همین شرایط هم سود می کنند. به عنوان 
مث��ال اکنون قیم��ت خرده فروش��ی جهانی 
قارچ 3/5دالر اس��ت و اگر یک دالر هم بابت 
هزینه های حمل و نقل و س��ایر هزینه ها کسر 
کنیم می ش��ود 2/5 دالر یعنی 7500تومان 
به دس��ت تولیدکننده خواهد رس��ید. رئیس 
هیات مدی��ره انجم��ن پرورش دهندگان قارچ 
خوراک��ی با اش��اره مجدد به ح��دود 5هزار 
تولیدکننده غیرصنعت��ی و بعضا غیرمجاز در 
کشورمان می گوید: امروز بازار عرضه و تقاضا 
ت��وازن اصولی ن��دارد چ��ون تولید کنندگان 
غیر صنعتی و سنتی محصول متمرکزی تولید 
نمی کنن��د و نمی توانن��د برنامه ریزی دقیق و 
منطقی برای بازاریابی خود داشته باشد و به 
همین دلیل الزم است درباره متمرکز کردن 

تولید و یکپارچه کردن آن برنامه ریزی کرد.

بازارجهانی

شیدا رمزی

گزارشی از سرمایه گذاری در صنعت قارچ خوراکی

سرمایه های شما مثل قارچ رشد نمی کند

ترجمه: فهیمه خراسانی



هفته گذش�ته در این صفحه در مطلبی تحت عنوان  »کیفیت؛ زیربنای 
موفقیت پایدار« به موضوع جایزه ملی کیفیت و ریش�ه های آن پرداخته 
شد. همچنین در مطلب مذکور جایگاه جایزه ملی کیفیت ایران در راهبرد 
کالن کشور، روند این جایزه در طول هشت سال اجرا، مفهوم واژه کیفیت 

در مدل INQA و تفاوت های مدل INQA و EFQM مورد بررس�ی قرار 
گرف�ت. در ادامه در مطلب پیش رو مبانی علمی مدل جایزه ملی کیفیت 
ایران ارزیابی ش�ده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که مدل جایزه 
ملی کیفیت کدام محورها و بخش های س�ازمان را م�ورد توجه و ارزیابی 

قرارمی دهد. همچنین پیام جایزه ملی کیفیت به استفاده کنندگان از مدل، 
مراحل ارتقای کیفیت و ارتباط آنها با مدل، جایگاه جایزه ملی کیفیت در 
توسعه کشور، نقش پررنگ این جایزه در توسعه ملی و چگونگی نمای مدل 

جایزه ملی کیفیت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شنبه
1815 اردیبهشت 1395 کافه مدیران

بار گرانی به نام جایزه کیفیت 

جوای��ز کیفیت مس��یرهای انتخاب��ی متفاوتی را 
ط��ی می کن��د، برخی جوای��ز ب��ر جنبه هایی چون 
مش��تری مداری و کیفیت خدم��ات و برخی دیگر بر 
جنبه ه��ای کلی تر و اغلب صنعتی همچون مس��ائل 
زیس��ت محیطی، کیفی��ت بخش تولی��د و. . . تأکید 
دارند. با وجود این تفاوت ها، یک مش��ابهت آشکار و 
کلیدی بین تمامی جوایز کیفیت وجود دارد؛ تأکید 
ب��ه احترام بر حق��وق و رضای��ت مصرف کنندگان و 

تالش برای ارتقای کیفیت.
 به عبارت دیگر انتظار می رود جوایز کیفیت راهی 
به سوی رضایتمندی هرچه بیشتر مصرف کنندگان 
و ایج��اد فض��ای رقابتی بین فع��االن عرصه تولید و 
تج��ارت ایجاد کنند. گس��تره جوایز کیفیت بس��یار 
متن��وع اس��ت، برخ��ی جوای��ز در س��طح محلی و 
منطق��ه ای و برخ��ی در س��طح بین الملل��ی اه��دا 
می ش��وند. برای انتخاب یک س��ازمان ی��ا مجموعه 
تولیدی به عن��وان برنده جوایز کیفی��ت، روش های 
متفاوتی وجود دارد اما تمامی این روش ها اطالعات 
محور هس��تند، اطالعاتی که در خ��الل بازدید های 
حضوری یا بررس��ی های آمار و ارقام و. . . به دس��ت 
می آید و شایستگی های نامزدهای دریافت جایزه را 

مشخص می کند. 

تبلیغ و دیگر هیچ؟ 
برخ��ی از برن��دگان جوایز کیفی��ت معتقدند این 
جوای��ز بیش از هر چیز بر ت��وان تبلیغاتی آنها مؤثر 
بوده اس��ت. درواقع این نکته که یک ش��رکت موفق 
ب��ه دریافت جایزه ای ویژه ش��ده، ت��وان رقابتی این 
مجموع��ه را در برابر س��ایر رقبا افزای��ش داده و در 
تالش ه��ای تبلیغاتی و جلب نظ��ر مصرف کنندگان 
موفق تر عمل خواهند کرد اما مشکل از جایی شروع 
می شود که این تأکید بیش از حد بر جایزه دریافتی 
و مان��ور تبلیغاتی نوعی خطای ش��ناختی و ادراکی 
ب��رای کارمن��دان و عوامل س��ازمان مذک��ور ایجاد 
می کن��د و فرصت ه��ای خالقیت، ن��وآوری و تالش 
برای پیشرفت را به بیراهه می کشاند و حتی متوقف 

می کند.
 برخی ش��رکت ها به س��بب احس��اس اعتماد به 
نفس بیش از اندازه، تالش برای پیش��رفت را نادیده 
گرفته و بر موقعیت فعلی خود تأکید دارند. بنابراین، 
پررنگ کردن بیش از حد جوایز به ویژه در س��طوح 
تبلیغاتی، گاه��ی نتیجه ای معکوس بر عملکرد کلی 

سازمان خواهد داشت. 
الک رفلر، مدیر مرکز مش��اوره اقتصادی دانش��گاه 
بیرمنگام در این خصوص معتقد است اهدای جوایز 
کیفیت که با هدف س��ازندگی هرچه بیش��تر انجام 
می ش��ود، گاه اثرات��ی مخ��رب بر ج��ای می گذارد. 
س��ازمان هایی که پس از دریافت جوایز در مبارزات 
تبلیغات��ی و رقابت های بی حاصل درج��ا می زنند و 
اصول نوآوری و پیش��رفت را از یاد می برند، مسیری 
رو به شکست طی خواهند کرد. اگر چه فضای رقابت 
س��ازنده اثراتی مثبت دارد، اما تعدادی از سازمان ها 
پس از دریافت جوایز کیفیت به این تصور نادرس��ت 
معتقدند که از این به بعد باید بر روش های پیش��ین 
تأکید کنند و قدرت ریسک پذیری و خالقیت خود 

را قربانی این طرز تفکر می کنند. 

دو روی متفاوت جوایز کیفیت
در ژانوی��ه س��ال 1987 می��الدی کنگ��ره ایاالت 
متح��ده الیحه ای را برای ایج��اد یک جایزه کیفیت 
ملی به تصویب رس��اند. هفت ماه بع��د جایزه ای به 
ن��ام بالدریج  )ب��ه یاد وزی��ر درگذش��ته بازرگانی، 
مالکوم بالدریج( رس��ماً ثبت ش��د و به عنوان سنگ 
بنای بهبود کیفیت و عمل در ایاالت متحده شهرت 
یاف��ت. چارچوب کلی جایزه بالدریج به س��رعت در 
جهان تقلید و نمونه های متعددی از مشابه های این 
جایزه به برندهای مختلف اهدا شد. پروفسور دیوید 
گاروین، مدرس دانش��کده بازرگانی هاروارد، جایزه 
بالدری��ج را کاتالیزوری مهم ب��رای ارزیابی وضعیت 
کس��ب و کار و اقتصاد آمریکا می دان��د. با وجود این 
حجم اهمیت و دقت در روند اعطای جایزه بالدریج، 
پژوهش های متعددی در خصوص این جایزه و اثرات 
مثبت و منفی احتمالی آن بر نظام توسعه اقتصادی 

کشور صورت گرفته است. 
کریس��تی مک کوئین و گرانت آدامز، پژوهشگران 
اقتص��ادی در بررس��ی های خود به موض��وع جالبی 
پرداخته ان��د. آنها ت��الش کرده اند تأثی��ر بالدریج بر 
ارزش سهام شرکت های جایزه بگیر را مورد سنجش 
قرار دهند. بر مبنای این پژوهش ها که در طول دهه 
90 و بین س��ال های 1992 تا 1997 انجام ش��ده، 
نمی توان مطمئ��ن بود که دریاف��ت جایزه کیفیت، 
ضامن خوبی برای ارتقای سطح ارزش سهام خواهد 

بود.
 نتایج آماری پژوهش مذکور نشان می داد دریافت 
جای��زه کیفیت تنه��ا در حد یک تا چن��د روز اولیه 
اندکی ارتقا در ارزش س��هام شرکت ها ایجاد می کند 
و نمی ت��وان از این متغیر به عن��وان متغیری کلیدی 
که موفقیت در بازار بورس را تضمین کند، یاد کرد. 
جری بارفیلد و کارولین فیش��ر دو پژوهشگر دیگر 
در پژوهشی به تأثیر جوایز کیفیت بر دولت و اقتصاد 

کلی کشورها پرداخته اند. 
بنا ب��ر آمارهای این پژوهش در س��ال 2000 در 
42 ایال��ت آمریکا جوایز کیفیت اهدا ش��ده اس��ت. 
نتایج آماری نش��ان می دهد اهدای این جوایز برای 
دولت خالی از س��ود نبوده اس��ت. درواقع در اغلب 
ای��ن ایالت ها گزارش هایی مثبت در خصوص رش��د 
اش��تغال، توس��عه تمایل به کارآفرین��ی، راه اندازی 
کس��ب و کارهای کوچک و موفقیت در بخش تولید و 
تجارت ارائه کرده اند. اگرچه در چنین پژوهش هایی 
احتمال دخالت بسیاری از متغیرهای مداخله گر که 
بر هم زننده چنین رش��دی خواهند بود وجود دارد 
اما تأثیر جوایز کیفیت بر اقتصاد کلی کش��ورها قابل 

انکار نیست. 

آزموده

 

مبانی علمی مدل جایزه ملی کیفیت ایران 
ISO9004 استاندارد

مبن��ای اصل��ی م��دل جایزه مل��ی کیفیت 
همانطور که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، 
اس��تاندارد ISO9004 است که محتوای فنی 
آن، معیاره��ای اصلی و معیارهای فرعی جایزه 
را تحت پوش��ش قرار می دهد. به عبارت دیگر، 
معیارها، زیر معیارها و نکات ویژه هر زیر معیار 
 ISO9004 با توجه به خواس��ته ها و الزام��ات
تهیه و تدوین شده است. البته باید توجه داشت 
که در زمان طراحی مدل  )سال2006( نسخه 
در   ISO9004اس��تاندارد دوم  پیش نوی��س 
دسترس قرار داشت و نسخه نهایی و تکمیلی آن 
در س��ال2009، یعنی سه سال پس از استفاده 
از مدل جایزه ملی کیفیت ارائه ش��د، بنابراین 
ویرایش سال2009 این استاندارد مبنای جایزه 
شناخته شده است. از تاریخ طراحی اولیه مدل 
جایزه ملی کیفیت ایران تاکنون، س��ه ویرایش 
دیگر این مدل ارائه ش��ده و هم اکنون ویرایش 
س��وم آن در دس��ت اس��ت که ط��ی آن یک 
بازنگری جامع براساس خواسته های استاندارد

ISO9004: 2009صورت خواهد پذیرفت. 
EFQMمدل 

ورودی دیگری که ب��رای تدوین جایزه ملی 
  EFQMکیفیت مورد استفاده قرار گرفت، مدل
است که به مدت چهار سال مبنای مدل جایزه 
ملی کیفیت قرار داش��ته  است. شکل ظاهری 
معیارها و به عبارت دیگر قالب ویرایش��ی مدل 
جایزه ملی کیفی��ت از مدلEFQM  اقتباس 
ش��ده  اس��ت. مهم تری��ن نکته مط��رح در این 
مدل، تقسیم امتیازات مشابهEFQM، به طور 
مساوی بین معیارهای توانمندساز و معیارهای 
نتایج است، بنابراین در مدلINQA  مجموع 
امتیازات معیارهای توانمندساز که مشتمل بر 
چه��ار معیار مدیریت و رهب��ری، معیار منابع، 
معیار فرآیندها و معیار کارکنان است، با مجموع 
امتیازات معیارهای نتایج یعنی نتایج مش��تری 
و مصرف کنن��ده، نتای��ج عملک��ردی و نتای��ج 
محیط زیس��ت و جامعه برابر، هر دو500 امتیاز 
اس��ت که حاصل جمع آنها برابر با1000 یعنی 

حداکثر امتیاز مدل است. 
RADARمنطق

 ،INQA ورودی بع��دی برای م��دل جایزه 
منطقRADAR  اس��ت ک��ه در ارزیابی ها به 
خصوص ارزیابی مدلEFQM در چهار س��ال 
گذشته مورد استفاده قرار گرفته و برای ارزیابی 
در جایزه ملی کیفیت ایران نیز بس��یار مناسب 
تش��خیص داده  شد. این منطق بدون هیچ گونه 
  INQAتغیی��ری برای ارزیابی در م��دل جایزه
مورداس��تفاده قرار می گیرد. الزم به ذکر اس��ت 
ک��ه منطقRADAR  در م��دلINQA  نیز 
متناسب با بازنگری های انجام گرفته روی منطق

RADAR  )که آخرین مورد اس��تفاده آن در 
سال2010صورت گرفته( بازبینی شده  است. 

CPCطبقه بندی
 INQA آخری��ن ورودی مطرح برای جایزه 
تقسیم بندی ده گانه محصوالت براساس روش

CPC سازمان ملل اس��ت که قبال مورد اشاره 
قرار گرفت. مجددا یادآوری می ش��ود که اساساً 
این تقس��یم بندی فرآیند تولی��د محصوالت یا 

فرآیند ارائه خدمات است. 

مدل جایزه ملی کیفیت کدام محورها 
و بخش های سازمان را مورد توجه و 

ارزیابی قرارمی دهد؟ 
 همانطورکه در ش��کل4 مش��اهده می شود، 
در مدلINQA  هرم مدیریتی در بخش های 
مختل��ف از جمله مس��ئولیت مدیریت ارش��د  
)تدوی��ن و نظارت راهبردی(، مس��ئولیت های 
مدیریت میانی )استقرار و اجرای سیستم های 
مدیریت��ی( و بخش ه��ای تولی��دی و اجرایی  
)فرآیندهای تولی��دی و اجرای��ی( کاماًل مورد 
توجه قرارگرفته و هرکدام از این ابعاد مدیریتی 
دارای معیارهایی هس��تند و هرم مدیریتی را با 

هدف موفقیت پایدار سازمان به طور کامل تحت 
پوش��ش ق��رار داده اند. در این بخ��ش می توان 
شباهت های بس��یاری را میان معیارهای مدل

INQA و مدل س��رآمدیEFQM مالحظه 
کرد. 

  INQAبخش��ی که به طور خ��اص در مدل 
  EFQMمورد تأکید قرارگرفته و نسبت به مدل
معیارهای حس��اس تر و سخت گیرانه تری برای 
آن تعریف ش��ده اس��ت، زنجیره تامین، تولید 
و خدمات پس از فروش اس��ت. در این مس��یر، 
معیاره��ای مختلفی برای فرآیندهای بررس��ی 
بازار و نظرات مشتریان، طراحی جامع محصول 
و فرآیندهای آن، مدیری��ت منابع، فرآیندهای 
تولیدی، فرآیندهای تحویل و عملکرد محصول 
پس از تحویل به مش��تری در مسیر استفاده و 
خدمات پس از فروش تعریف ش��ده اس��ت. بر 
این اس��اس می توان ادعا کرد ک��ه مدل جایزه 
مل��ی کیفیت ایران، مدلی اس��ت که نظام های 
مدیریتی را ب��ا تأکید بر فرآیند تولید محصول 

تحت پوشش قرار می دهد. 

پیام جایزه ملی کیفیت به استفاده کنندگان 
از مدل 

در ای��ن خصوص بهتر اس��ت ابتدا س��اختار 
س��ازمان ها مدنظر قرار بگی��رد. به  طور معمول 
س��ازمان های متوس��ط و بزرگ تک محصولی 
نب��وده و فرآینده��ای تولیدی آنه��ا از یکدیگر 
جدا ولی وظایف مدیریتی، تولیدی و س��تادی 
آنها به صورت یکپارچه و متمرکز است. با توجه 
به ای��ن واقعیت که مدل جای��زه ملی کیفیت 
مبتنی بر محصول ب��وده و فرآیندهای زنجیره 
تولید و عرضه را مدنظر قرار می دهد، پیشنهاد 
می ش��ود که س��ازمان  خود را با توجه به تولید 
محصوالت متفاوت، تقسیم بندی کرده و از یک 
سازمان یکپارچه بزرگ به یک سازمان مدوالر 
تبدیل ش��ود. هر مدول با توجه به برشی که از 
نظام ه��ا و بخش های مدیریتی س��ازمان دارد، 
در جایزه ش��رکت می کند. ای��ن موضوع برای 
شرکت کنندگان از منافع زیادی برخوردار است 

که عبارتند از: 
الف- س��بب خواهد شد س��ازمان ها تمرکز 
بیش��تری ب��ر فرآینده��ای تولی��دی و نظرات 

مشتریان داشته باشند. 
ب- س��ازمان ها مجبور خواهند شد بسیاری 
از مس��ئولیت ها و در واقع تداخل مسئولیت ها 
یا مش��کالت مدیریتی را که به عنوان مزاحم به 
خصوص در بخش  های تولیدی دیده می ش��ود، 
رفع کنند. برای مثال بسیاری از مسئولیت های 
مدیریت��ی از قبیل منابع انس��انی، مال��ی و. . . 
به گونه ای تقسیم می شود که سازمان با توجه به 
گروه محصولی خود، فرآیندمحور شده و بتواند 
با تمرکز بر نتایج، مسئولیت را از یک مدیر ارشد 
که در واقع مدیر آن مدول تولید محصول نهایی 

است، طلب کرد. 
ج- س��اختار مدوالر سبب خواهد شد قیمت 
تمام ش��ده و هزینه های جانبی و نیز درآمدها 
و همچنین نتای��ج دیگر حاصل از آن محصول 

خاص به صورت ش��فاف، قاب��ل اندازه گیری و 
بررسی باشد. 

د- س��اختار مدوالر چابکی سازمان را در پی 
خواهد داشت، به این ترتیب که تغییر یا حذف 
محصوالت قبلی یا معرفی محصوالت جدید به 
آس��انی و بدون ایجاد تأثیر سوء بر کل سازمان 
ص��ورت خواهد پذیرفت. به عالوه اگر تغییراتی 
در س��طح مدیریت اعمال ش��ود تأثی��ر آن در 
بخش های عملیاتی بس��یار ان��دك خواهد بود. 
همچنین مدیریت سازمان چابک بسیار آسان تر 
بوده و مدیران ارش��د را از درگیری با مس��ائل 

کوچک روزمره و امور جاری دور نگه می دارد. 
ه- مدیران مدول ها یا واحدهای اجرایی در برابر 
مدیریت ارشد پاس��خگو بوده و قابلیت کنترل و 

پایش عملکرد آنها به وجود خواهد آمد. 
شکل5 ساختار مدوالر یک سازمان بزرگ را 

نشان می دهد. 

مراحل ارتقای کیفیت و ارتباط آنها با 
مدل 

 مس��ئله ای که در این بخش می توان به آن 
اشاره کرد، پلکانی بودن مراحل ارتقای کیفیت 
است و رتبه بندی و درجات مختلف تقدیرنامه 
اشتهار، گواهینامه اهتمام و تندیس های سه گانه 
با توجه به این پلکان تعریف می شود. )شکل 6(

 در اولین پله، سازمان ها باید زیربنای مدیریت 
کیفیت را در سازمان مستقر سازند که این امر 
از طریق اس��تقرار مکانیزم های کنترل کیفیت 
صورت می گیرد. به این ترتیب که سازمان باید 
در مسیر تولید محصول و فرآیندهای تولیدی 
و ستادی و الزامات  موردنیاز، اقدامات کنترلی 
الزم را اجرا و اس��تانداردها و ابزارهای الزم را به 
کار گیرند. با انجام این گام، اولین پله مدیریت 

کیفیت در سازمان پایه گذاری خواهد شد. 
 دومین پله مربوط به ایجاد اطمینان از تولید 
و به عبارت دیگر، استقرار نظام تضمین کیفیت 
است، بدان معنا که سازمان می تواند آنچه را که 
در قبال مش��تری و مصرف کننده به آن متعهد 
شده به صورت سیستماتیک تحت کنترل داشته 
باش��د. در این س��طح معموالً از استانداردهای 
جنب��ه  ک��ه  اس��تانداردهایی  و   ISO9001
جلوگی��ری از خطا و عی��ب را دنبال می کنند، 
استفاده می شود. اصوالً اعطای گواهینامه اهتمام 

برای این سطح در نظر گرفته می شود. 
در س��ومین پله که فراتر از تضمین کیفیت 
بوده و عوام��ل رقابت پذی��ری و امثالهم نیز به 
آن افزوده می ش��ود، مبحث  »مناس��بت برای 
استفاده« نامیده می شود که در آن، محورهای 
مورد نظ��ر تقریباً هم��ان محورهایTQM یا 

مدیریت کیفیت فراگیر هستند. 
چهارمین پله موفقیت پایدار س��ازمان است 
که تا حدودی مش��ابه سرآمدی سازمانی است. 
مجم��وع معیارهای مربوط به مناس��بت برای 
مصرف و سرآمدی سازمانی، اساس معیارهایی 
را تش��کیل می دهند که برای ارزیابی در درجه 
اش��تهار به باال تعریف می شود. نکته مهمی که 
در این مرحله باید به آن توجه داشت این است 

که معیارها با توجه به ظرفیت های س��ازمان و 
نیازهای الزم برای رس��یدن به موفقیت پایدار 
تعریف می ش��ود و حرکتی است که باید حتماً 

پس از حرکت به صورت پلکانی صورت گیرد. 
 در شکل7 این موضوع کامل تر و مشخص تر 
تعریف شده اس��ت. بدین شکل که دو رویکرد 
را می توان ب��رای ارتقای کیفیت درنظر گرفت؛ 
اولی��ن رویک��رد برنامه ریزی نش��ده اس��ت که 
موجب می ش��ود س��ازمان در مقاطع��ی دارای 
رشد بوده و سپس در اثر وقوع حوادث مختلف  
)برون س��ازمانی یا درون س��ازمانی( این رش��د 
متوقف ش��ده و حتی س��بب کاه��ش کیفیت 
می ش��ود. این رویکرد، رویکردی اس��ت بسیار 

پرهزینه و نهایتاً بی نتیجه. 
 در رویک��رد دوم ی��ا رویک��رد برنامه ری��زی 
ش��ده، در مراح��ل مختلف با اس��تفاده از مدل

INQA  ارزیابی های انجام ش��ده و س��پس با 
اس��تقرار اس��تانداردهای تخصصی و با کمک 
گرفتن از اس��تانداردهای مدیریت کیفیت مثل 
ISO9001 و ISO  9004  پروژه های بهبود 
تعریف و اجرا ش��ده و س��ازمان به سمت رشد 
سوق داده  می شود. نکته قابل توجه اینکه مدل 
جایزه ملی کیفی��ت صرفاً یک ابزار اندازه گیری 
می��زان رش��د و ارتق��ای کیفیت در س��ازمان 
محسوب می ش��ود، بنابراین در مقاطع مختلف  
)به طور مثال س��االنه( باید با مدلINQA  که 
نتایج دقیق��ی ارائه می کند بخش های مختلف 
سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. سپس براساس 
خروجی های به دست آمده از ارزیابی، پروژه های 
بهبود طراحی می شود که می تواند سازمان را به 
س��مت رش��د و ارتقای جایگاه نزد مشتریان و 
مصرف کنندگان و ذی نفعان دیگر سوق داده و 

سبب موفقیت پایدار سازمان شود. 
الزم به ذکر است که معموالً تا سطح اشتهار سه 
ستاره، ترازیابی و بهینه کاوی در سطح صنعت ملی 
انجام می شود، در حالی که در مرحله تندیس، این 
سطح به بهینه کاوی در سطح جهانی و در مقایسه 

با بهترین های جهان صورت می گیرد. 
 

جایگاه جایزه ملی کیفیت در توسعه کشور 
همان طورکه پیش از این در مدل راهبرد ملی 
کیفی��ت و ایمنی مطرح ش��د، جوایز کیفیت و 
ایمنی به منظور افزایش کیفیت تولیدات صنعتی 
و خدماتی کش��ور به نحوی طراحی شد که این 
تولیدات با ارتقای کیفی��ت در بازارهای داخلی 
و بین المللی رقابت پذیر باش��ند. درصورت ایجاد 
قابلیت رقابت پذیری بیشتر، مشتریان بیشتری 
جذب شده و درآمد افزایش یافته و نهایتاً توسعه 

اقتصادی و اجتماعی حاصل خواهد شد. 
برای تسریع در این عمل، جایزه ملی کیفیت 
با تمرکز بر جوایز بخشی طراحی شد. این جوایز 
باید در بخش های مختلف اقتصادی با محوریت 
دستگاه هایی که مس��ئولیت های رسمی برای 
حوزه ه��ای خاص خود دارند، تعریف ش��ود. بنا 
بر مصوبه شماره 104شورای عالی استاندارد که 
بیان می کند: »دستگاه های اجرایی در چارچوب 
نظامنامه کیفیت، مصوب شورای سیاست گذاری 

جایزه ملی کیفیت، هرساله واحد برتر را انتخاب 
نموده و س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران نیز از 
بین واحدهای برتر معرفی ش��ده برترین واحد 
را ب��رای دریافت جایزه ملی کیفیت، از دس��ت 
ریاس��ت جمهوری معرفی کند.« دستگاه های 
اجرایی موظف هس��تند در گروه های محصولی 
مختلف، جایزه های بخشی را طراحی کرده و در 
مراحل اولیه، گواهینامه های تا سطح اشتهار را 
اعطا و سازمان های برتر خود را که معموالً باالتر 
از س��طح اشتهار هستند، به فرآیند جایزه ملی 

کیفیت معرفی کنند. 
نکته مهم اینکه همگن بودن شرکت کنندگان 
در فرآیند جایزه های بخشی سبب ایجاد رقابت 
ش��ده و تأثیرات مثبتی در ارتقای کیفیت کل 

بخش یا صنعت خواهد داشت. 

نقش پررنگ جایزه ملی کیفیت در توسعه 
ملی

 بای��د تأکی��د ک��رد ک��ه پیش��گام ش��دن 
دس��تگاه های اجرایی برای شروع این فرآیند 
بس��یار اهمیت دارد. این امر می تواند توسط 
دس��تگاه های اجرایی مس��ئول یا با محوریت 
س��ازمان های بزرگ از قبی��ل تولیدکنندگان 
بزرگ خودرو یا فوالد ک��ه معموال با بیش از 
1000واحد و س��ازمان تولیدکننده قطعات، 
ارائه کننده خدمات، تأمین کننده منابع اولیه و 
خدمات پس از فروش همکاری داشته و قطعاً 
ارتقای کیفیت محصوالت این تولیدکنندگان 
زمان��ی رخ خواه��د داد ک��ه تمام��ی ای��ن 
تأمین کنن��دگان و ارائه دهندگان خدمات اعم 
از قبل و بع��د از تولید، محصوالت و خدمات 
خود را با کیفیت باال ارائه کنند، بنابراین این 
س��ازمان ها نیز می توانند مرکزیت اجرای این 
جای��زه را حداقل در مح��دوده عمل خویش 
برعهده گرفته و س��پس به سازمان های دیگر 
تعمیم دهند. این موضوع در ش��کل شماره8 

نشان داده شده  است. 

شبکه توسعه کیفیت بر محور جایزه 
ملی کیفیت ایران

آخرین مس��ئله ای که می توان به آن اش��اره 
کرد ایجاد ش��بکه ای اس��ت که بتواند خارج از 
دس��تگاه های اجرای��ی و دس��تگاه های دولتی 
با کم��ک فرآیند جایزه ملی کیفی��ت، ارتقای 
کیفیت را در س��طح کش��ور به انجام برسانند، 
بنابراین همانطورکه در ش��کل ش��ماره9 دیده 
می شود، مسئولیت انجمن ها و تشکل ها، هدایت 
و هماهن��گ کردن بخش های مختلف تولیدی 
اس��ت که با کمک دستگاه های اجرایی یا حتی 
بدون کمک آنها، اقدام به برگزاری جایزه کیفیت 
در حوزه فعالیت خود کند. در این راستا انجمن 
مدیریت کیفیت ایران نیز نهایت همکاری را در 
این زمینه با این سازمان ها به عمل خواهد آورد. 

 نمای مدل جایزه ملی کیفیت ایران 
چگونه است؟ 

نمای مدل به ش��کل چرخ، یعن��ی به عنوان 
نمادی از حرکت طراحی ش��ده است. این مدل 
دارای هف��ت معیار اس��ت که چه��ار معیار آن 
توانمندس��ازها و سه معیار دیگر نتایج هستند. 
اولی��ن معیار توانمندس��از رهب��ری و مدیریت 
اس��ت که در وس��ط مدل قرار دارد. سه معیار 
دیگر از گروه توانمندسازها به ترتیب معیارهای 
فرآیندها، منابع و کارکنان هس��تند. سه معیار 
نتای��ج نیز عبارتن��د از معیار نتایج مش��تریان 
محوری تری��ن  به عن��وان  مصرف کنن��دگان  و 
ذی نفعان سازمان و معیار نتایج محیط زیست 
و جامع��ه و نهایتاً معیار نتای��ج عملکردی که 
ش��امل نتایج مالی، غیرمالی و همچنین نتایج 
کارکنان به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های 
سازمان است. نیروی چرخشی چرخ از یادگیری 
از نتایج ش��روع شده و از خالقیت و نوآوری در 
توانمندسازها به سمت کسب نتایج موردانتظار 
ادامه می یابد؛ حرکتی که درصورت اس��تحکام 
عام��ل رهب��ری و مدیری��ت هرگ��ز از حرکت 

نمی ایستد. )شکل 10(

فرآیند جایزه ملی کیفیت ایران بررسی می شود
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اجرای کنسرت واقعیت مجازی
ــــرکت  ــک ش یــ
متخصص در زمینه 
واقعیت  تکنولوژی 
مجازی با یکی از بزرگ ترین برگزار کنندگان کنسرت 

قراردادی امضا کردند. 
ــهر نیویورک در  ــرای زنده از یک هنرمند در ش اج
ــت، نوعی  ــاق خودش در پاریس اس ــی که در ات حال
 NextVR .ــت ــر از کاربرد واقعیت مجازی اس دیگ
متخصص در زمینه تکنولوژی واقعیت مجازی دست 

به اقدام جدیدی زده است.
ــی از بزرگ ترین  ــا یک ــراردادی ب ــرکت ق  این ش
ــیقی و برگزار کننده کنسرت  شرکت های تولید موس
ــرت به سبک واقعیت مجازی  برای اجرای یک کنس
ــم بند های واقعیت  ــت. با عرضه چش ــا کرده اس امض
ــونگ و  ــرکت های مختلف مثل سامس ــازی از ش مج
هوآوی و اچ تی سی، دسترسی به بازی های ویدئویی 

مدرن بسیار آسان تر شده است.
ــا و کاله های  ــم بند ه ــوژی چش ــن تکنول ــر ای اگ
ــدی 360 درجه ای را به  ــازی امکان دی واقعیت مج
ــاهد برگزاری  ــد، آن وقت می توان ش ــران بدهن کارب
ــای مسابقات  ــبک یا تماش ــرت هایی به این س کنس
ــیم. با امضای این قرار داد  ــی به این روش باش ورزش
ــرت واقعیت مجازی برگزار  ــتین کنس به زودی نخس
ــاگران یا شرکت کنندگان  خواهد شد که برای تماش
ــاوت خواهد بود.  ــیار متف ــرت تجربه ای بس در کنس
ــا می توانند هنرمند محبوب خود را با تصویری با  آنه
ــیار باال در  کیفیت فوق العاده باال و وضوح تصویر بس

کنسرت های واقعیت مجازی ببینند. 
ــم می توان  ــهر های کوچک ه ــن پس در ش از ای
شاهد برگزاری کنسرت های موسیقی از هنرمندان 
محبوب دنیا باشیم. حتی کارشناسان و متخصصان 
ــتند  ــرت از هنرمندانی هس ــه فکر برگزاری کنس ب
ــتند. متخصصان این  ــر در قید حیات نیس که دیگ
ــرت زنده از هنرمندان  زمینه به فکر برگزاری کنس
ــده مثل مایکل جکسون هستند. همچنین  فوت ش
ــر می توانند بدون برگزاری تور های  هنرمندان دیگ
ــرای طرفداران  ــکا از اتاق خود ب ــا و آمری دور اروپ

ــرت برگرزار کند.  کنس

بازی شطرنج هولوگرامی 
ــخه ای جدید از  ــه زودی نس ب
ــطرنج با الهام از جنگ  بازی ش
ــود.  می ش بازار  وارد  ــتارگان  س
ــطرنج با تکنولوژی  این بازی ش
ــده  ــاز هولوگرام یا تمام نگاری طراحی ش شبیه س
ــت که در  ــاوری جدیدی اس ــرام فن ــت. هولوگ اس
ــت. این  ــده اس ــان ها وارد ش ــی امروزی انس زندگ
ــدی ارائه می کند  ــه بع فناوری مدلی در دنیای س
ــیاری دارد و در حال حاضر یک نوع  که مزایای بس

ــمار می آید.  فانتزی به ش

این روش طراحی از نظر ثبت اطالعات روی فیلم، به 
عکاسی شباهت دارد، اما شیوه و وسایل کار برای ایجاد 
ــت. در این روش اطالعات  این تصویر کامال متفاوت اس
ــه بعد در تصویر ثبت می شود و بیننده  مربوط به هر س
تصویر را برجسته می بیند. در واقع تصویر دارای یک بعد 
مجازی یا کاذب است چون با تغییر زاویه دید تصویر و 
اندازه و فاصله آن تغییر می کند. این بازی شطرنج یک 
فانتزی به صورت هولوگرافی است که از جنگ ستارگان 
الهام گرفته شده است. تمام طرفداران جنگ ستارگان 
ــروژه که هولوگرید یا نبرد هیوال نام  می توانند از این پ
ــت لذت را ببرند. هیجان و جذابیت بازی در  دارد، نهای
 »Phil Tippet« ــازی ــت؟ خالق و طراح این ب چیس
ــخصیت های جنگ ستارگان را به بازی گرفته است.  ش
Chewbacca و R2D2شخصیت های اپیزود چهارم 
ــتند که در این بازی ایفای نقش  ــتارگان هس جنگ س

می کنند. 

ــرکت اپل امیدوار بود  ــد. ش ــر ش ــایت ها منتش باز هم خبر کاهش فروش اپل در س
گوشی های هوشمند کارکرده اش را به مشتریانی که به آیفون عالقه مندند ولی بودجه 
ــد، به خصوص که آنها این  ــد، اما مغلوب رقبایش ش کافی برای خرید آن ندارند، بفروش

مسئله را آسیب زدن به تولید داخلی می دانستند. 
ــی های  ــت راه نجاتی برای گوش ــرکت اپل امید داش در پی کاهش فروش آیفون، ش
هوشمندش در هند بیابد که بی نتیجه ماند. وزارت ارتباطات از راه دور هند، درخواست 
شرکت اپل برای واردات و فروش  آیفون های تعمیر شده اش در هند را رد کرد. سخنگوی 
ــرد: »هند، عملیات بازیابی گوش های خراب  ــزاری رویترز اعالم ک ــن وزارت در خبرگ ای

شده و خالصی یافتن از مواد خطرناک را حمایت نمی کند.«
ــتدالل که چنین اقدامی بازار  ــود فعال بودند، با این اس ــای خ ــل در جبهه ه ــای اپ رقب
محصوالت الکترونیکی دست دوم را از بین می برد و علیه عملیات تولید خواهد بود؛ آن 
هم درست در زمانی که دولت برنامه ای برای افزایش تولید داخلی راه اندازی کرده است. 
طبق گزارش رسانه های هند، شرکت اپل با درج عبارت Make in India به شدت 
ــت، زیرا از هر دو  ــته اس ــمند را در هند تحت تاثیر گذاش ــی های هوش تولید داخلی گوش

گوشی هوشمند یکی از آنها در هند ساخته شده است. 
اپل کمتراز 5درصد از سهم بازار را در هند به خود اختصاص داده است

ــون امکان  ــدگان عالقه مند به آیف ــه مصرف کنن ــده ب ــی های تعمیر ش فروش گوش
ــت آیفون در  ــر داد. در واقع قیم ــه صرفه ت ــا قیمتی مقرون ب ــه آنها را ب ــی ب دسترس
ــط 128 دالر در ماه  ــای بانک جهانی حقوق متوس ــی که با توجه به داده ه ــد، جای هن
ــخه  ــایت هندی اپل، آیفون 6 در نس ــاند. در س ــیاری از مردم هند را ترس ــت، بس اس
ــخه 64 گیگابایت، 810 یورو فروش  ــی برابر با 680 یورو و در نس 16گیگابایت، فروش
ــطح لوکس و تبدیل شدن به آیفون Plus 6، باید 130  ــته است. برای گذر به س داش
ــد تبدیل به رقابت  ــه کرد. این فرآیند حتی می توان ــورو هم به میزان فروش ها اضاف ی
ــخه 128 گیگا بایتی از آیفون 6S در نظر  ــود، اگر مبلغ 1200 یورو برای فروش نس  ش

گرفته شود. 
با اینکه 100میلیون گوشی هوشمند در سال 2015 به بازار هند فرستاده شد، ولی 

اپل نتوانست از این فرصت استفاده کافی را ببرد. 
در سه ماهه چهارم سال 2015، در 30 تا از بزرگ ترین شهر ها که در برگیرنده 51درصد 
از کل سهم بازار هستند، نام تجاری اپل 4.6درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد. 
کاهش فروش آیفون از قبل پیش بینی شده و مدیر Tim Cook عامل اپل،در ماه 
ژانویه نیز این موضوع را خاطرنشان کرده بود. اما نتایج مالی وخیم تر از حد انتظار بود. 
ــید. گردش مالی نیز  ــد کاهش یافت و به 10.5میلیارد دالر رس ــص 22درص ــد خال درآم
ــال 2003، این  ــه ماهه اول س ــید. بعد از س 13درصد نزول یافته و به 50.6میلیارد رس
نخستین باری است که شاهد چنین وضعی هستند. به نظر نمی رسد این وضع در سه 

ماهه پیش رو بهبود یابد. 
باوجود اینکه سرمایه جاری این تیم به 232.9میلیارد دالر تا آخر ماه مارس رسیده 
ــال جاری 15  ــی در میزان متصرفاتش نبود. او در س ــاهد افزایش بود، اما تیم کوک ش
ــتیم که در  ــه منتظر بازاری هس ــرده و اظهار می دارد »ما همیش ــدازی ک ــروژه را راه ان پ
ــده مکمل محصوالت قبلی و به عنوان گزینه ای برای محصوالت  ــیای تولید ش  آن، اش

بعدی باشند.«

دیگر حنای اپل رنگی ندارد!

بانک جهانی هشدار داد بدتر شدن معضل 
کمبود آب در کنار تغییرات اقلیمی می تواند 
در کمتر از 35 سال 6درصد از تولید ناخالص 
ــمال  ملی را در مناطقی چون خاورمیانه و ش

آفریقا کم کند. 
ــت  در گزارش تازه بانک جهانی آمده اس
ــکلی از لحاظ  حتی مناطقی که اکنون مش
ــال 2050 با این  ــد تا س ــن آب ندارن تامی
ــتر  ــوند. بزرگ تر و بیش معضل مواجه می ش
ــهرهایی که با سرعت  ــدن جمعیت در ش ش
ــتند، افزایش »نمایی«  باال درحال رشد هس
ــر آب در پی  ــه متغی ــرای عرض ــا را ب تقاض

خواهد داشت. 
ــایر  ــالی و س این تهدید احتماال با خشکس
ــود.  ــدید می ش ــات تغییرات اقلیمی تش تبع
ــش ناگهانی در  ــا افزای ــه این کمبوده نتیج
ــول در مهاجرت ها و  ــت مواد غذایی، تح قیم
حتی درگیری های خشونت آمیز خواهد بود. 

ــس بانک  ــگ کیم، رئی ــه جیم یون به گفت
ــان داد که دولت ها  ــی، این یافته ها نش جهان
ــه مدیریت آب را  ــان در زمین باید عملکردش

بهبود بخشند. 
ــود آب تهدید بزرگی برای  او گفت: »کمب
رشد اقتصادی و ثبات در سراسر جهان است 
و تغییرات اقلیمی این وضع را بدتر می کند.«

یونگ ادامه داد: »تحلیل ما نشان می دهد 
ــورها کاری برای مدیریت بهتر  که اگر کش
ــق جهان  ــد، برخی مناط ــام ندهن آب انج
ــد، باید یک دوره  ــه جمعیت زیادی دارن ک
ــد اقتصادی منفی  ــی طوالنی را با رش زمان

ــر کنند.« س
ــه درگیری ها در  ــاره ب ــزارش با اش این گ
ــال ها  ــد که در پی س ــل و هن ــا، برزی آفریق
ــود آمده  ــیل به وج ــا وقوع س ــالی ی خشکس
ــدار می دهد که به دالیل اقتصادی  بود، هش
ــتدل بارندگی برخالف انتظار می تواند به  مس

خشونت و درگیری منجر شود. 
طبق آنچه در این تحلیل آمده، کشورهای 
ــمالی احتماال  ــا و آمریکای ش ــد اروپ ثروتمن
ــه  ــاض« را تجرب ــل اغم ــارت های قاب »خس
ــت که بخش  ــرد. این درحالی اس ــد ک خواهن
ــق خاورمیانه  ــارت متوجه مناط ــده خس عم
ــاحل  ــاحل آفریقا خواهد بود. س و منطقه س
ــه میان صحرای  ــت ک منطقه ای از آفریقا اس
ــاوانیای سودان قرار گرفته  بزرگ آفریقا و س

است. 
این مطالعه همچنین نشان می دهد که آب 
ــت. بنابراین  ــوری حیاتی برای تولید اس فاکت
ــد  ــش منابع آب می تواند به کاهش رش کاه
ــه مهم اقتصادی  ــادی بینجامد که جنب اقتص

ــمار می آید. برخی مناطق تا  این معضل به ش
سال 2050 شاهد کاهش تولید ناخالص ملی 
ــد خواهند بود که این امر در  خود تا 6 درص
نتیجه ضررهای مربوط به آب در بخش هایی 
ــالمت، درآمد و دارایی  ــاورزی، س چون کش
خواهد بود. این امر باعث خواهد شد که این 
ــورها به یک دوره طوالنی رشد اقتصادی  کش

منفی وارد شوند. 
ــت های بهتر  ــوی دیگر، اتخاذ سیاس از س
ــد اقتصادی  ــرای مدیریت آب می تواند رش ب
ایجاد کرده و در برخی مناطق رشد اقتصادی 

را حتی به 6 درصد برساند. 
مناطق مختلفی از جهان اکنون در آستانه 
ــترس آبی دائمی قرار دارند. این  وضعیت اس
یعنی مقدار خالص آب برابر یا کمتر از میزان 
ــت و در  آینده مشکل تامین تقاضا  تقاضا اس

برای این مناطق وجود خواهد داشت. 
تقریبا کل جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال 
ــر 4میلیارد نفر که  ــا با جمعیتی بالغ ب آفریق
ــت در  ــی از جمعیت جهان اس ــش از نیم بی
ــی دائمی قرار  ــترس آب ــتانه وضعیت اس آس

دارند. 
شهرها احتماال بیشترین ضربه را از کمبود 
آب خواهند خورد. اکنون از هر چهار شهر در 
جهان یک شهر ناامنی آبی را تجربه می کند. 
به نوشته این گزارش، سطح دسترسی به آب 
تا سال 2050 در مقایسه با میزان دسترسی 
ــال 2015 در مناطق شهری تا دوسوم  در س

کاهش خواهد یافت.
ــه آب باعث خواهد  ــدن عرض رقابتی تر ش
ــر جهان میلیاردها  ــرکت ها در سراس شد ش
ــت از آب هزینه کنند. این  ــرای حفاظ دالر ب
ــت به دولت ها  ــت که مدت هاس درحالی اس
هشدار داده شده برای مقابله با معضل کمبود 

آب چاره اندیشی کنند. 

این مطالعه همچنین نشان داد که کمبود 
ــه به دلیل عدم وجود آب کافی بلکه به  آب ن

خاطر سوء مدیریت در منابع آب است. 
ــی جهان در  ــادی از آب مصرف بخش زی
ــکلی  ــهرها به ش ــاورزی و ش ــع، کش صنای
ــود و به همین دلیل  نامطلوب مصرف می ش
ــهرها  ــادی دارد. در برخی ش ــت زی هدررف
ــیر  ــامیدنی در مس ــده آب آش ــش عم بخ
ــانند،  لوله هایی که آب را به خانه ها می رس

ــت می رود.  از دس
ــی از اقتصاددان های  ــا یک ــارد دامانی ریچ
برجسته بانک جهانی و نویسنده این گزارش 
گفت: »زمانی ضرر کاهش می یابد یا حتی در 
برخی مناطق خطر از بین می رود که دولت ها 
با افزایش بهره وری و تخصیص 25درصد آب 
ــمندتر به کمبود آب  موجود به مصارف ارزش

واکنش نشان دهند.«
ــد که اگر قیمت  ــان می ده این مطالعه نش
ــود و با آن مثل  ــتی برای آب تعیین ش درس
ــود،  ــمند اقتصادی رفتار ش ــک منبع ارزش ی
تهدید بی آبی و معضالت اقتصادی پس از آن 

به زودی رنگ خواهد باخت. 
ــی آب رایگان  ــزارش، وقت ــاس این گ براس
ــتفاده بیش  ــردم قرار گیرد، اس در اختیار م
ــاده  ــیار س ــدر دادنش بس ــد از آن و ه از ح
ــانی که مصرف بهینه آب  می شود. اغلب کس
ــتند که باالترین  ــورهایی هس ندارند، در کش
ــترس آبی را دارند. در این کشورها  سطح اس
همچنین خبری از مشوق هایی برای مصرف 

درست آب نیست. 
ــازار محور در  ــزارش به راهکار ب در این گ
ــده  ــاره ش ــترالیا در دهه 90 میالدی اش اس
ــت. این راهکار به خوبی نشان می دهد که  اس
چگونه می توان آب را با یک روش پایدارتر و 

منصفانه تر در اختیار مردم قرار داد.  

قیمت برنج

مطالعات نشان داد

کمبود آب، تهدیدی برای رشد و ثبات

ــت جمهوری در آمریکا معموال از پرمخاطب ترین رویدادهای سیاسی  انتخابات ریاس
ــل این توجه ویژه هم چندان  ــت. دالی در جهان و مورد توجه ترین انتخابات در دنیاس
ــت. اول اینکه رئیس جمهوری آمریکا را دست کم در لفظ، قدرتمندترین  پیچیده نیس
ــی جهان می دانند. اگرچه با تغییرات پرشتاب جهان در سال های اخیر این  مقام سیاس
فرض دیگر چندان صادق نیست. دلیل دیگر توجه جهانی به انتخابات ریاست جمهوری 
ــت که معموال بیش از یک سال طول می کشد و  ــیوه برگزاری آن اس آمریکا روند و ش

درچند مرحله برگزار می شود. 
ــم برای جلب توجه  ــت جمهوری آمریکا دالیل دیگری ه ــال ریاس اما انتخابات امس
جهانی دارد. امسال نامزدهای شورشی که علیه سیستم حاکم سیاسی اقتصادی شعار 
ــه مقدماتی محبوبیت  ــان را هم قبول ندارند در مرحل ــد و حتی حزب خودش می دهن
زیادی بین رای دهندگان یافته اند. در حزب جمهوریخواه، نامزد شورشی و غیرمتعارف 
ــور انتخاباتی اش را  ــیاری حض ــپ که تا همین چند هفته پیش بس ــی دونالد ترام یعن
ــا به عنوان نامزد نهایی حزب انتخاب  ــوخی گذرا تحلیل می کردند، اکنون تقریب یک ش
ــده  است. در طرف دیگر در حزب دموکرات، برنی سندرز با شعارهای سوسیالیستی  ش
ــتار تغییر نظام اقتصادی آمریکا شده و همچون چپ های آمریکای التین سخن  خواس
ــی حزب ندارد اما  ــدن به عنوان نامزد نهای ــی برای انتخاب ش ــد. او البته شانس می گوی
ــوان در تغییر لحن و  ــه تاثیرش را می ت ــا ایجاد کرده ک ــان دموکرات ه ــی در می انقالب

سیاست هیالری کلینتون نامزد سیستمی این انتخابات دید. 
ــال آمریکا فقط عجیب بودن نامزدها  اما نکته جالب توجه و غیرعادی در انتخابات امس
ــته توسط موسسات معتبر  ــنجی هایی که طی همین سه روز گذش ــت. نتایج نظرس نیس
ــان می  دهد که هیچ کدام از نامزدهای کنونی دلخواه اکثریت،  ــده، نش آمریکایی انجام ش
آمریکایی ها نیستند و انتخابات ریاست جمهوری امسال درواقع معنی سنتی خود را از دست 
داده  است. معنی سنتی انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای دموکراسی این است که فرد مورد 
قبول اکثریت برگزیده شود. اما در این انتخابات رای دهندگان آمریکایی نه براساس قبول 
ــتن و مفید دانستن یک نامزد که براساس تالش برای جلوگیری از به قدرت رسیدن  داش
ــر رأی آمریکایی ها در این انتخابات رأیی  ــزد طرف مقابل رأی می دهند. به معنی دیگ نام
سلبی است. نظرسنجی رویترز و موسسه ایپسس نشان می دهد که نیمی از رای دهندگان 
ــل رأی دادن به کلینتون یا ترامپ را رأی نیاوردن نفر دیگر عنوان کرده اند.  ــی دلی آمریکای
ــد، دلیل این تصمیم خود را  ــانی که گفته اند به ترامپ رأی می دهن ــدود 47درصد کس ح
ــخص ترامپ را قبول  جلوگیری از برد کلینتون اعالم کرده اند. تنها 6درصد گفته اند که ش
ــرایط به همین گونه است. تنها  دارند. در اردوگاه رای دهندگان به هیالری کلینتون هم ش
ــنجی های دیگر نشان  ــت که نظرس 11درصد گفته اند که او را قبول دارند. این درحالی اس
می دهد، حدود 70درصد از رای دهندگان آمریکایی ترامپ را گزینه بسیار نامناسبی برای 

ریاست جمهوری آمریکا می دانند. 
تحلیلگران ریشه این رأی و نظر آمریکایی ها را فضای به شدت دوقطبی و ایدئولوژیک 
ــن  ــد، یک نکته روش ــه آمریکا می دانند. اما دلیل این رأی و نظر هر چه که باش جامع
ــر زمان دیگری غیرقابل  ــه نتیجه این انتخابات اکنون از ه ــد و آن اینک به نظر می رس
ــبت به سیستم حاکم از هر زمان دیگری  ــده و جامعه آمریکایی هم نس پیش بینی تر ش

بی اعتمادتر و ناراضی تر به نظر می رسد. 
 

کمدی تراژیك انتخابات امسال در آمریكا
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کودکان بولیویایی در تظاهرات معلوالن جس�می ش�هر الپاز، س�ومین شهر پرجمعیت بولیوی در اعتراض به نرخ پایین یارانه که دولت برایشان در نظر گرفته است. این 
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