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نشریه انگلیسی اکونومیست می نویسد: »ما بعد از 
آنکه  زاده ش��دیم، خانه هایمان را ساختیم، نیازهای 

اولیه زندگی را برآورده کردیم و دولت مدنی را 
به وجود آوردیم، یکی از چیزهایی 

خواستیم  که 

و ب��ه دنبالش رفتیم پیش��رفت در یادگیری و حفظ 
آن ب��رای نس��ل های آینده بود، بنابراین نخس��تین 
بروش��ور تامین بودجه برای دانش��گاه را که از 

هاروارد ارس��ال ش��ده بود، در 
سال 1643 به...
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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

فرصت ایران را از دست نمی دهیم
فعاالناقتصادیاتریشدراتاقتهران:

کریستین بنگر، وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایالت 
کرنتن اتریش که در راس هیاتی متش��کل از کارشناس��ان، 
مدی��ران و فع��االن اقتص��ادی ای��ن ایالت ب��رای مذاکرات 
جهت گس��ترش روابط تجاری و بررس��ی بیش��تر وضعیت 
س��رمایه گذاری خارجی به ایران آمده اس��ت، روز گذشته با 
حض��ور در ات��اق تهران حل مش��کالت و موانع بانکی میان 
دو کش��ور را نه تنها خواس��ته ایرانی ها که خواس��ته فعاالن 

اقتصادی و تجار کشورش عنوان کرد. بنگر با اشاره به سهم 
ی��ک درصدی ای��ران از تجارت خارجی اتریش، از دو رقمی 
شدن مناسبات تجاری کشورش با ایران در آینده ای نزدیک 
خب��ر داد. او عالق��ه مقامات اتری��ش را در حل چالش های 
میان دو کش��ور و تس��ریع در توس��عه ارتباطات و مراودات 
تجاری – اقتصادی جدی عنوان کرد و گفت: فعاالن تجاری 
و اقتصادی ما بسیار عالقه مند هستند که با بخش خصوصی 

در کشور شما همکاری های بلندمدت داشته باشند و تالش 
برای رش��د متقابل و بهبود کیفیت آن ش��رط بس��یار خوبی 
برای این حضور باثبات و پایدار اس��ت. او به س��ابقه روابط 
میان دو کشور اشاره کرد و گفت: در دهه 60  میالدی دو 
تفاهم نامه بس��یار مهم بین ایران و اتریش امضا ش��ده که 

منحصر به فرد اس��ت. ح��ذف مالیات مضاعف و 
3امکان خرید امالک برای اتباع...

سرمقـاله

ضرورتمتنوعشدن
بازارپولیکشور

ابزاره��ای تامین مالی رایج در 
کش��ورهای توس��عه یافته، بسیار 
متنوع ان��د. تن��وع ای��ن ابزاره��ا 
معط��وف ب��ه مس��ائلی همچون 
بی��ن  تقس��یم ریس��ک  ش��یوه 
س��رمایه پذیر،  و  س��رمایه گذار 
موضوع و حجم تامین مالی مورد 
مس��تقیم  مالی  انگیزه های  نیاز، 
انگیزه ه��ای مش��ترک ملی  ی��ا 
معطوف به اشتغال داخلی، حجم 
مداخل��ه دول��ت در تامین مالی 
و س��هم س��رمایه های خارج��ی 
خ��ارج  در  س��رمایه گذاری  ی��ا 
اس��ت. این ابزارها که رایج ترین 
آنه��ا بی��ش از 60 مورد اس��ت، 
رنگین کمان��ی از تن��وع را پیش 

روی مشتریان می گذارند...
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ابزارهای تامین مالی رایج در کش��ورهای توس��عه یافته، 
بس��یار متنوع ان��د. تنوع ای��ن ابزارها معطوف به مس��ائلی 
همچ��ون ش��یوه تقس��یم ریس��ک بی��ن س��رمایه گذار و 
س��رمایه پذیر، موض��وع و حجم تامی��ن مالی م��ورد نیاز، 
انگیزه ه��ای مالی مس��تقیم ی��ا انگیزه های مش��ترک ملی 
معطوف به اش��تغال داخلی، حجم مداخله دولت در تامین 
مالی و سهم سرمایه های خارجی یا سرمایه گذاری در خارج 
است. این ابزارها که رایج ترین آنها بیش از 60 مورد است، 
رنگین کمان��ی از تنوع را پیش روی مش��تریان می گذارند. 
تنوع ابزارها در کنار تنوع بازارها و تنوع واس��طه های مالی، 

کارآمدی حداکثری را به ارمغان می آورد. 
ای��ن تنوع، به ه��ر دو گروه عرضه کنن��ده و متقاضی پول 
امکان می دهد فارغ از محدودیت ها و س��اختارهای ناکارآمد 
دس��توری، ام��کان بهره من��دی مناس��ب و رضایتمن��دی 
حداکث��ری را بیابند. اما در کش��ورهایی همچ��ون ایران که 
فقط دو ش��یوه بانک و بورس اوراق بهادار به صورت رسمی 

پیش روی مخاطبان اس��ت، نه صاحب سرمایه و نه متقاضی 
آن، نمی توانند به راحت��ی منافع خود را پیگیری و نیازهای 
خود را برطرف کنند.  این روزها بانک های ایرانی زیر فش��ار 
تقاضای وام قرار دارند و نمی توانند پاسخگوی همه انتظارات 
باش��ند. در چنین ش��رایطی گروه��ی از وام خواهان با طرح 
ش��عار ضرورت حمایت از تولید ملی، انتظار دارند بانک ها با 
عملکردی معجزه آس��ا، چند برابر سپرده هایی که در اختیار 
دارن��د، وام ارزان قیمت به آنها پرداخ��ت کنند. البته اینکه 
پاسخ مناسب به حجم عظیم تقاضای پول در جامعه به ویژه 
صنایع س��ودده ارائه شود، انتظاری بجاست اما نه آنکه همه 
چیز را از بانک ها بخواهیم و تازه آن هم با نرخ سودهایی که 

صرفا در اقتصادهای هدیه محور، قابل قبول است. 
کاستن از تنوع بازارهای مالی، به کوچک تر شدن عملکرد 
آنه��ا می انجامد و این همان وضعیتی اس��ت که اکنون در 
کشورمان گرفتار آن هستیم؛ چراکه بخشی از سرمایه های 
مردم��ی که می تواند به حل مش��کل کمب��ود نقدینگی در 

گ��ردش ش��رکت ها کمک کن��د، بی��رون از بازارهای مالی 
رسمی باقی می ماند. 

به جای آنکه همه چیز را از بانک ها مطالبه کنیم و انتظار 
داش��ته باشیم آنها منافع سپرده گذاران و سهامداران خود را 
پی��ش روی متقاضیان وام قربانی کنند، بهتر اس��ت به تنوع 
بازارها، ابزارها و واسطه های مالی توجه کنیم. بانک ها از اینکه 
مجبورند بار همه رقبای نداش��ته خود را بر دوش بکش��ند، 
خس��ته اند و نیازمند تقس��یم مطالبات پولی با واس��طه های 
جدید مالی هس��تند. اما برخی اف��راد، ظاهرا به جای متنوع 
کردن این حوزه، به نابودی واسطه های موجود کمر بسته اند. 
چاره کار در متنوع تر ش��دن اس��ت ن��ه کمپین های پیامکی 
برخ��ی بازرگانان و صنعتگران برای دعوت به قیام علیه نظام 
بانکی و مصوبه های غیرکارشناس��ی واپسین روزهای مجلس 
قبلی. تنوع راه توسعه است وگرنه محدودیت و اجبار، نه تنها 
دستاوردی نخواهد داش��ت، بلکه همین مختصر امکان های 

تامین مالی را نیز به نابودی خواهد کشید. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه 40 رشد اقتصادی ساالنه 
۲0 درصدی را تجربه کردیم، به بیان دو شاخصه اصلی اقتصاد 

بیمار ایران پرداخت. 
علی طیب نیا که در نشس��ت مدیران مالیاتی سراسر کشور 
در سازمان امور مالیاتی سخن می گفت، با اشاره به تحریم های 
اقتصادی ناجوانمردانه دش��منان علیه کشورمان و بیان اینکه 
باید از تجربه دوران تحری��م درس های الزم را بگیریم، اظهار 
داش��ت: ما از مدت ها قب��ل به این نتیجه رس��یده بودیم که 
بیماری عمده اقتصاد ما، وابس��تگی به درآمدهای نفتی است 

که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد. 
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال 13۹۵ بسیار تعیین کننده 
در آینده اقتصاد کش��ور اس��ت، گفت: در س��ی و چند سال 
گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود 3.۲درصد و در 10 
س��ال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای باالی نفتی در 
ایام قبل از تحریم، زیر 3درصد بوده و این در حالی اس��ت که 
در دهه 40 شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی باالی 1۸ 

و تا ۲0 درصد را نیز تجربه کرده بودیم. 
طیب نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که 
چرا همین رش��د محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات 
شدید بوده و در دوره هایی باالی ۸درصد و در دوران دیگر، 

حتی منفی هم شده است؟ 
وی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا سهم اصلی در 
رش��د اقتصادی را افزایش بهره وری تشکیل می دهد و گاه تا 
۸0 درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره وری و تولید متوسط 
عوامل موجود اس��ت و این در حالی اس��ت که س��هم ارتقای 

بهره وری در ایران منفی است. 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می توان 
اثبات کرد همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان 
به نفت اس��ت؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره وری در آن 
پایین است، اگر این رش��د اندک نیز دچار نوسان های شدید 
است و اگر ما برای چند دهه، تورم باال را تجربه کرده ایم، همه 

به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است. 

طیب نیا یادآور ش��د: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و 
تک رقمی ش��دن آن در آینده نزدیک، این نخستین تجربه ما 
بعد از سال 13۵0 )به جز یک استثنا در سال 1364( خواهد 
بود و این زمانی اهمیت می یابد که بدانیم برای نخس��تین بار 
در 40 س��ال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و 
منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت 
نفت از سقف 10۵ دالر در اوایل سال 13۹3 به حدود 30 دالر 

در سال 13۹4 هستیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه »وابس��تگی بودجه دول��ت به نفت« 
و »س��هم ب��االی درآمده��ای ناش��ی از ص��ادرات نفت در 
درآمدهای ارزی کش��ور« دو ش��اخصه اصلی اقتصاد بیمار 
ما اس��ت، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در 
درآمدهای ارزی کش��ور، باید به جای فروش نفت خام، به 
سمت فروش محصوالت پتروشیمی و صنایع پایین دستی 
صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام 
را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه گذاری در بخش 

تولید در بخش خصوصی بکنیم. 
طیب نیا یادآور شد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، 
هدف ما قطع وابس��تگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی 
ب��ود ول��ی در برنامه های ابالغ��ی اقتص��اد مقاومتی، قطع 
وابس��تگی کلیه هزینه های دولت اع��م از جاری و عمرانی 
به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین ش��ده که این با توجه 
به واگذاری تدریجی شرکت های دولتی به بخش خصوصی 
طی س��ال های اخیر و قطع درآمد دول��ت از این ناحیه، به 
این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس 

درآمدهای مالیاتی خواهد بود. 
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیس��تم شناس��ایی 
مش��موالن، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر ش��یوه های 
س��نتی بوده اس��ت، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، 
وص��ول مالیات ب��ر مبنای شناس��ایی دقی��ق فعالیت های 
بنگاه ها، متکی بر فناوری اطالعات است و بر همین اساس، 
س��عی ش��ده رویه ها مطابق نیازها اصالح ش��ود و س��امانه 

الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود. 
وی با اش��اره به اینکه در گذش��ته، ب��ه دلیل تحریم ها و 
برخی محدودیت ها، طرح جامع مالیاتی پیش��رفت الزم را 
نداش��ت، گفت: ما حت��ی یک بار، س��ال 13۹4 را به عنوان 
س��ال تکمیل نس��بی و اج��رای طرح اع��الم کردیم که به 
نتیجه دلخواه نرس��ید اما این بار، سعی کردیم برنامه ریزی 
واقع بینانه ای داش��ته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و 

مقام معظم رهبری می دهیم، حتما محقق شود. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه س��ال 13۹۵ س��ال بسیار مهمی 
برای اقتصاد کش��ور اس��ت و نقش تعیین کننده ای در آینده 
اقتصاد ایران ایفا می کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوس��ط 
رش��د ۸درصدی در طول برنامه شش��م توسعه هستیم، باید 
امسال به نرخ رشد اقتصادی ۵ تا 6درصدی دست یابیم و در 

غیر این صورت، نگران کننده است. 
طی��ب نیا تصریح کرد: به هر ح��ال مردمی که به دولت 
تدبی��ر و امید رأی داده اند انتظار دارن��د، ثمرات اعتماد به 
دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این بار وظیفه ای 
ب��ه دوش ما اس��ت که باید قدم های موث��ری در راه تحقق 

خواسته های مردم برداریم. 
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصالحات س��اختاری در 
اقتصاد کش��ور، گفت: در این مس��یر، مهم تر از هر چیزی، 
اصالح ساختار مالیات س��تانی کشور، در قالب پیاده سازی 
طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه ای چه سخت ا فزاری 

و چه نرم افزاری، چنین اهمیتی ندارد. 
وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه 30 سال مطالعه 
اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه 
در کنترل ت��ورم، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در 

تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید. 
وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کش��ور اظهار 
داش��ت: وقتی جامعه احس��اس کند مالیات به شکل عادالنه 
وصول می ش��ود، همراهی اش با نظام مالیاتی کش��ور افزایش 

یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می یابد. 
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بستهحمایتازتوسعهصادراتغیرنفتیابالغشد
معاون اول رئیس جمهور بس��ته حمایت از توسعه 
ص��ادرات غیرنفت��ی را که در چارچ��وب برنامه ملی 
پیش��برد برون گرای��ی اقتصاد مل��ی و تحقق اهداف 
توس��عه صادرات غیرنفتی در سال 13۹۵ به تصویب 
رسیده است به کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ کرد. 
این بسته حمایتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی و حمایت از توس��عه ص��ادرات غیرنفتی 
که ش��امل برنامه های حمایتی، صیانتی و تش��ویقی 
توس��عه صادرات غیرنفتی کش��ور می ش��ود از محل 
اعتبارات مصوب جهت اجرا توس��ط سازمان توسعه 
تجارت ایران ابالغ شده است تا صادرکنندگان کاال و 
خدم��ات به طرق مختلف و از محل منابع پیش بینی 

شده به شرح ذیل مورد تشویق قرار گیرند: 
الف-  منابع پیش بینی شده شامل صندوق توسعه 

ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای؛ 
ب-  نحوه استفاده از مشوق های منابع پیش بینی 
ش��ده در قانون بودجه س��ال 13۹۵ کل کشور برای 

حمایت از صادرات غیرنفتی؛ 
ج-  پرداخت جوایز صادراتی کاال و خدمات؛ 

د-  سایر حمایت ها. 
گفتنی اس��ت این بس��ته حمایتی به استناد مصوبه 
هیأت وزیران و در راس��تای اجرای سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی و با توج��ه به تصمیمات هفدهمین 
جلس��ه س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی از س��وی 
کارگروه منتخب ستاد ش��امل وزرای امور اقتصادی و 
دارای��ی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ستاد برای ابالغ 

ارائه شده است. 

انتقالبخشیازپروازهایداخلیمهرآبادبهفرودگاهامام
مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: طبق دستور وزیر 
راه و شهرسازی به محض ظرفیت سازی در فرودگاه 
بین الملل��ی امام خمینی )ره( ب��رای انجام پروازهای 
داخلی، بخش��ی از پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد 

به فرودگاه امام انتقال می یابد. 
 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عل��ی رس��تمی ب��ا پیش بین��ی افزای��ش 1۵ تا ۲0 
درص��دی پروازهای این فرودگاه تا پایان س��ال ۹۵ 
اظه��ار کرد: برای پاس��خ ب��ه این حج��م از افزایش 
پروازها باید برای س��ال جاری در بخش های مختلف 
عملیات هوانوردی، اپرون ها )فضای پارک هواپیما(، 
ترمینال ها و محوطه های فرودگاهی ظرفیت س��ازی 

کنیم. 
مدی��رکل ف��رودگاه بین المللی مهرآب��اد از انتقال 
بخش��ی از پروازهای داخلی این فرودگاه به فرودگاه 
بین المللی امام خمین��ی)ره( خبر داد و گفت: طبق 
دس��تور وزیر راه و شهرس��ازی به مح��ض اینکه در 
ف��رودگاه بین المللی ام��ام خمینی)ره( ب��رای انجام 
پروازه��ای داخلی ظرفیت س��ازی ش��ود بخش��ی از 
پروازه��ای داخلی ف��رودگاه بین الملل��ی مهرآباد به 

فرودگاه بین المللی امام)ره( انتقال می یابد. 
رس��تمی با اش��اره ب��ه اینکه پیش بینی می ش��ود 
س��االنه حدود 3 میلیون ظرفیت مس��افری فرودگاه 
مهرآباد به ف��رودگاه بین المللی امام خمینی منتقل 
ش��ود، ادامه داد: تا زمان فراهم ش��دن زیرسا خت ها 
و ظرفیت ه��ای الزم برای انتقال بخش��ی از پروازها، 
ناگزیر به افزای��ش ظرفیت در فرودگاه مهرآباد برای 
پاس��خ به این پروازه��ا هس��تیم، بنابراین در بخش 
توسعه ترمینال ها و س��ایر بخش ها برنامه ریزی های 

الزم انجام شده است. 
وی در بخش دیگ��ری از اظهاراتش درباره آخرین 
وضعی��ت احداث ترمینال مس��افری جدی��د در این 
فرودگاه با مس��احت۸0 هزار مترمربع با مش��ارکت 
ف��رودگاه می��الن ایتالیا نی��ز گفت: در ای��ن زمینه 
تفاهم نامه ای بین شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران با طرف ایتالیایی به امضا رس��یده و طرح اولیه 
احداث این ترمینال توس��ط ایتالیایی ها به ش��رکت 
فرودگاه ها ارس��ال شده اس��ت. امیدواریم در آینده 

نزدیک این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد شود. 
مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با بیان اینکه 
امیدواری��م با تبدی��ل تفاهم نامه مذک��ور به قرارداد، 
عملیات اجرایی ساخت ترمینال ۸0 هزار مترمربعی 
از اواخر س��ال جاری یا اوایل س��ال آینده آغاز شود، 
افزود: این ترمینال به گونه ای طراحی می شود که در 
صورت نیاز امکان توس��عه آن تا 1۲0 هزار مترمربع 

در فازهای آینده وجود داشته باشد. 
وی درباره آخری��ن وضعیت احداث باند بتنی این 
فرودگاه نیز با اش��اره به پیش��رفت 40 درصدی این 
باند گفت: طبق وعده مش��اور این پروژه قرار اس��ت 
باند بتنی در نیمه دوم امسال به بهره برداری برسد. 
رس��تمی با بی��ان اینکه طول باند بتن��ی فرودگاه 
مهرآباد حدود 4 کیلومتر اس��ت، اف��زود: این باند به 
طور کام��ل از الیه های زیرین نوس��ازی و به صورت 

تمام بتنی ساخته می شود. 
مطالبه160میلیاردتومانیفرودگاهمهرآباداز

ایرالینها
رس��تمی در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی ب��ر میزان 
مطالب��ات ف��رودگاه مهرآب��اد از ایرالین ه��ا باب��ت 
اس��تفاده ع��وارض فرودگاهی و خدمات نشس��ت و 
برخاست، گفت: مطالبات این فرودگاه از شرکت های 
هواپیمای��ی ح��دود 160 میلیارد تومان اس��ت که 
بخش��ی از مطالبات را از سال گذشته وصول کردیم 

اما این بدهی ها دوباره تجمیع شده است. 
وی گف��ت: تصمیم ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری 
هوایی ایران این است که با رعایت حقوق مسافران، 
مج��وز انجام پروازهای فوق العاده به ایرالین هایی که 
بدهی های خود را پرداخت نمی کنند داده نمی ش��ود 
و چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد پرونده آنها 

از طرف قوه قضائیه نیز پیگیری می شود. 
وی ب��ا اش��اره به کمب��ود فضای پ��ارک هواپیما در 
ف��رودگاه بین المللی مهرآباد اف��زود: برای محل پارک 
هواپیم��ا به ویژه برای توقف های ش��بانه با کمبود فضا 
مواجه هستیم که در این زمینه با صها )شرکت صنایع 
هوایی ایران( در حال مذاکره هستیم تا از زمین های این 
ش��رکت در فرودگاه با هدف احداث پارکینگ هواپیما 

برای حدود 1۵ محل پارک استفاده شود. 
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آمار  مل��ی  اداره  اطالع��ات 
چی��ن از کاه��ش تولید نفت 
خام چین خب��ر می دهد. این 
سیاست در تثبیت قیمت نفت 
و افزای��ش آن می توان��د موثر 
باشد. با وجود این تحلیلگران 
نفتی بر این باورند که کاهش 
تولید نفت در ص��ورت تداوم 
باش��د.  موث��ر  می توان��د  آن 
اگرچه کش��ور چین بیشتر به 
دنبال کسب منفعت اقتصادی 
خود است تا عالوه بر افزایش 
صادرات غیرنفت��ی از افزایش 
صع��ودی قیمت نفت به دلیل 
کاه��ش تولی��د در دو س��ال 

آینده ممانعت کند. 
ج��واد یارجان��ی، نماین��ده 
اس��بق ایران در اوپک با بیان 
اینکه کش��ور چین ب��ا وجود 
کاهش رشد اقتصادی همچنان 
بزرگ تری�ن مصرف کنن�ده نفت 
خام است ، به »فرصت امروز« 
می گوید: »باید دید آیا کشور 
چی��ن تولید نفت خ��ام را به 
طور موقت ی��ا دائمی کاهش 
می دهد یا ن��ه؟ اما در صورت 
تصمیم گی��ری ب��رای کاهش 
خ��ام  نف��ت  تولی��د  دائم��ی 
می توان امی��دوار بود که این 
سیاس��ت در افزای��ش قیمت 
نفت در بازار موثر خواهد بود 
و در آینده ب��ازار نفت خام با 
ش��اخص مثبت مواجه خواهد 

شد.«
وی ب��ا بی��ان اینکه پش��ت 
پرده این سیاس��ت از س��وی 
کش��ور چین مشخص نیست 
ام��ا کس��ب منفعت و س��ود 
از  یک��ی  می توان��د  بیش��تر 
عل��ل اصلی باش��د، می افزاید: 
»بدون ش��ک خرید نفت خام 
در ش��رایط کنونی نس��بت به 
این صنعت  سرمایه گذاری در 
کم هزینه تر  چین  کشور  برای 
اس��ت. در حال حاض��ر روند 
س��رمایه گذاری در تولید نفت 

خام سیر نزولی به خود گرفته 
اس��ت و این مس��ئله موجب 
می ش��ود که در کمت��ر از دو 
س��ال آینده میزان تولید نفت 
خام کاه��ش یابد ت��ا مجددا 
قیمت ها افزایش یابد. کش��ور 
بزرگ ترین  به عن��وان  چی��ن 
مصرف کنن��ده نف��ت خام نیز 
امروز ب��ا کاه��ش تولید نفت 
خ��ام خود ب��ه دنب��ال تعادل 
در بازار اس��ت ت��ا از افزایش 
چشمگیر قیمت نفت خام در 

آینده جلوگیری کند.«
یارجان��ی در ادام��ه تحلیل 
خ��ود ب��ه ای��ن موض��وع نیز 
اش��اره کرد که این کشور در 
حال ذخیره س��ازی نفت خام 
تولی��دی خود اس��ت ت��ا در 
ص��ورت افزای��ش قیمت نفت 
تا زمان ایج��اد تعادل در بازار 
نفت خام کمتر متضرر شود. 

کاهش قیمت نفت به دلیل 
عرضه مازاد 2میلیون بش��که 
نفت خ��ام در روز رخ داد که 

ای��ن میزان م��ازاد تولید روند 
به طوری  است،  یافته  کاهشی 
ک��ه ب��ا اتفاق��ات رخ داده در 
کش��ور کانادا و کاهش تولید 
ب��ه دلیل ب��ه صرف��ه نبودن 
آن، افزای��ش مج��دد قیم��ت 
نف��ت خ��ام بع��د از هفت ماه 
رخ داد. محمدعل��ی خطیبی، 
کارش��ناس بین المللی نفت و 
نماینده اسبق ایران در اوپک 
ب��ا بی��ان اینکه رون��د کاهش 
تولی��د نفت خ��ام در کانادا و 
تع��دادی از کش��ورها موجب 
شده تا ش��اهد افزایش قیمت 
نفت خام باش��یم،  به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د:  »ممک��ن 
اس��ت روند کاهش تولید نفت 
موقت��ی باش��د اما سیاس��تی 
که چین در پی��ش گرفته در 
کاهش تولید نفت در صورتی 
که جدی باشد، تاثیر مستقیم 
افزایش قیم��ت نفت خام  در 
خواهد داشت. برای مثال اگر 
چین ک��ه نزدیک به 4میلیون 

بش��که در روز تولید نفت خام 
دارد، تولید خود را یک چهارم 
یا نصف کند، ش��اهد افزایش 
چش��مگیر قیمت نف��ت خام 

خواهیم بود.«
»تولی��د  می افزای��د:  وی 
اگ��ر صرفه اقتصادی نداش��ته 
از  باش��د، متوقف خواهد شد 
ای��ن رو می ت��وان تحلیل کرد 
که بخش��ی از تولی��د متوقف 
ش��ده کش��ور چین ب��ه دلیل 
هزینه ه��ای ب��االی تولید آن 
است. در دو س��ال گذشته به 
ت��داوم کاه��ش قیمت  دلیل 
نفت بخش��ی از تولیدات نفت 

خام متوقف شده است.«
خطیب��ی ب��ا بی��ان اینک��ه 
کاه��ش تولید نف��ت خام در 
چین تنها به دلیل بازگش��ت 
تع��ادل نفت خ��ام در ب��ازار 
نفت نیس��ت، می افزای��د:  »با 
ضعیف ش��دن بنیه اقتصادی 
و درآمدزایی کشورهای تولید 
نفت خام ک��ه عمدتا از جهان 

س��وم در خاورمیانه هس��تند، 
می��زان ص��ادرات محصوالت 
تولیدی این کشور نیز کاهش 
یافته اس��ت از این رو به دلیل 
وابس��تگی اقتص��ادی کش��ور 
درآمدهای  افزای��ش  به  چین 
کش��ورهای تولیدکننده نفت، 
ای��ن کش��ور به دنب��ال ایجاد 
تع��ادل در ب��ازار نف��ت خام 

است.«
نرس��ی  ارتب��اط  ای��ن  در 
بین المللی  کارش��ناس  قربان، 
نف��ت، کاه��ش تولی��د نف��ت 
چی��ن را منطق��ی نمی داند و 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»معقول نیس��ت که کش��وری 
تولید خود را ب��ه بهانه تنظیم 
بازار نفت کاهش داده تا واردات 
خود را افزایش دهد مگر اینکه 
تولید نفت خام گران تر از نفت 
خامی که وارد می کند باشد از 
این رو برای این کش��ور مقرون 
به صرفه اس��ت که نفت مورد 
نیاز خ��ود را از طری��ق واردات 

تامین کند.«
وی ب��ا بی��ان اینکه کش��ور 
چین در صورت کاهش تولید 
نفت خام تاثیر گذاری چندانی 
در قیمت نفت جهانی نخواهد 
داشت، می افزاید: »این کشور 
به ان��دازه تولیدی که محدود 
کرده است می تواند تاثیرگذار 
باش��د و بیش از ای��ن انتظار 
نمی رود ک��ه در ب��ازار نهایی 
قیم��ت موجب تحول ش��ود. 
به هر ح��ال انتظ��ار می رفت 
ک��ه تولی��د نفت خ��ام گران 
متوقف شود اما شاهد هستیم 
که ب��ه دالیل مختل��ف تولید 
نفت خام روند نزولی داش��ته 
باش��د. با این وج��ود در کنار 
کاه��ش تولید نف��ت خام اگر 
افزایش تقاض��ای بازار نفت را 
نیز شاهد باش��یم، قیمت این 
کاال افزای��ش خواهد یافت در 
غیر این صورت اقتصاد جهانی 
همچنان در حالت رکود باقی 

خواهد ماند.«

بررسی علل کاهش تولید نفت خام چین و تاثیر آن بر بازار جهانی

چین تاثیرگذار در افزایش مجدد قیمت نفت 

هن��د در راس��تای گس��ترش 
پیونده��ای اقتص��ادی و ان��رژی 
در دوران پس��اتحریم و افزایش 
واردات نف��ت از ایران، در تالش 
ب��رای در اختی��ار گرفت��ن یک 
میدان نفتی کش��ف شده ایرانی 

است. 
به گزارش ایس��نا، خبرگزاری 
پرس تراست هند )PTI( به نقل 
از منابع آگاه گزارش داد: شرکت 
نفت هند )IOC( که بزرگ ترین 
ش��رکت نفت این کش��ور است 
ح��ق اداره و تولید نف��ت از این 
میدان کش��ف ش��ده را به ایران 
 پیش��نهاد کرده است تا از روابط 
خری��دار- فروش��نده با ش��ریک 

استراتژیک خود فاصله بگیرد. 
طبق پیش��نهاد ش��رکت نفت 
هن��د، نف��ت تولید ش��ده از این 
می��دان می تواند ب��ه هند صادر 

شود. 
ای��ن ش��رکت در س��ال مالی 
نفت  ت��ن  1.2میلیون  گذش��ته 
خام از ایران وارد کرد و در سال 
مالی که از اول آوریل آغاز شده، 
به دنبال س��ه برابر کردن میزان 

وارداتش است. 
هدف سفر اخیر نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند به ایران تقویت 
رواب��ط تجاری میان دو کش��ور 
ب��وده اس��ت و ای��ن دی��دار به 
فاصله چند ماه پ��س از اجرایی 
ش��دن برجام و برداش��ته شدن 
تحریم ه��ای بین الملل��ی علی��ه 

تهران صورت گرفت. 
عالوه بر ش��رکت نف��ت هند، 
  ONGC Videsh ش��رکت 
هم ب��ه دنبال دو میدان کش��ف 
ش��ده از 16 میدان��ی اس��ت که 
ایران احتماال مش��ارکت در آنها 
را ب��ه زودی به مناقص��ه خواهد 

گذاشت. 
 OVL میادین��ی که ش��رکت
ش��رکت  خارج��ی  ب��ازوی   -
دولتی نف��ت و گاز طبیعی هند 
)ONGC( –  به دنبال آنهاست، 
جدا از میدان فرزاد ب  اس��ت که 
مذاکرات برای حق توسعه آن در 

مراحل پیشرفته قرار دارد. 
شرکت OVL در سال 2008 
می��دان ف��رزاد ب  را در خلی��ج 
فارس کش��ف کرد. ای��ن میدان 

12.5تریلیون فوت مکعب ذخایر 
قابل بهره برداری دارد. 

مناب��ع آگاه اظهار کرده اند که 
ایران تاکنون به درخواس��ت های 
ش��رکت های هندی پاسخ نداده 
اس��ت. ب��ا این همه ب��رای دادن 
ح��ق توس��عه میدان ف��رزاد که 
283 میلی��ارد متر مکعب ذخایر 
دارد، تمایل نش��ان داده اس��ت. 
این میدان عالوه بر اینکه ذخایر 
کمتری دارد، چالش بیشتری را 

به همراه دارد. 
ب��ه گفته مناب��ع آگاه، هند در 
پی برداشته شدن تحریم ها علیه 
ای��ران در ژانویه، ممکن اس��ت 
حداکث��ر 20 میلی��ون تن نفت 
خام در سال مالی 2016-2017 
از ای��ران وارد کن��د ک��ه تقریبا 

حدود دو براب��ر 11 میلیون تن 
س��ال پیش خواهد بود. ایران تا 
سال مالی 2011-2010 دومین 
تامین کنن��ده ب��زرگ نفت هند 
پس از عربس��تان س��عودی بود 
ام��ا تحریم ه��ای جدی��د آمریکا 
ش��د  باع��ث   2010 س��ال  در 
واردات نف��ت هن��د از ای��ران از 
18.5 میلیون تن در س��ال مالی 
2011-2010 به 11 میلیون تن 
کاه��ش پیدا کن��د. اکنون عراق 
 دومی��ن تامین کننده بزرگ نفت 

هند است. 
منابع آگاه اظهار کرده اند هند 
همچنین تمایل دارد به ش��رط 
فراهم ش��دن گاز به ن��رخ ارزان 
از س��وی ایران، در کارخانه های 
مواد ش��یمیایی، پتروش��یمی و 

این  کود س��رمایه گذاری کن��د. 
احداث  به دنبال  کشور همچنین 
آزاد  منطق��ه  در  اوره  کارخان��ه 
تجاری چابه��ار برای صادرات به 

هند است. 
ش��رکت های  حالی ک��ه  در 
پاالیشگاه و پتروش��یمی مانگور 
)MRPL( و اس��ار هن��د ک��ه 
بزرگ ترین خریداران نفت ایران 
هستند احتماال هر یک همچنان 
ح��دود 5میلی��ون ت��ن نفت از 
ای��ران خواهند خرید، ش��رکت 
BPCL و هندوس��تان پترولیوم 
)HPCL( ممکن اس��ت واردات 

نفت از ایران را آغاز کنند. 
ش��رکت HMEL اعالم کرده 
که می��زان اندکی از ایران خرید 
خواهد ک��رد و گزین��ه ای برای 
افزای��ش حجم خری��د را خواهد 

داشت. 
خصوصی  پاالیشگاه  همچنین 
ب��ه   Reliance Industries
دنبال خرید 5 ت��ا 6میلیون تن 

نفت سنگین از ایران است. 
هند ب��رای تامی��ن حدود 80 
درص��د از نیازه��ای نفتی خود، 
ح��دود 189 میلی��ون تن نفت 

خام وارد می کند. 
در سال  عربس��تان س��عودی 
مال��ی 2016-2015 حدود 38 
میلیون تن نفت به هند فروخت 
در حالی که عراق هم 33میلیون 
ت��ن نفت ب��ه این کش��ور عرضه 

کرد. 

خیز هندی ها برای میادین جدید نفتی ایران

خبر

آبنفت

قراردادها

قیمت نفت در ٥ سال آینده ٥٠ تا 
٦٠ دالر خواهد بود

تازه تری��ن برآورد بانک گلدمن س��اکس نش��ان 
می دهد که تا س��ال 2020 می��الدی، قیمت نفت 
در بازه 50 تا 60 دالر برای هر بشکه باقی خواهد 

ماند. 
به گزارش ایسنا، بانک آمریکایی گلدمن ساکس با 
استناد به افزایش تولید نفت شیل در آمریکا و رشد 
عرضه نفت از سوی اوپک، پیش بینی کرد که قیمت 
نفت تا س��ال 2020 میالدی در بازه 50 تا 60 دالر 

برای هر بشکه باقی می ماند. 
این بانک در گزارش��ی اعالم ک��رد: ما همچنان 
انتظ��ار داریم که قیمت نف��ت در بلندمدت پایین 
بماند که مهم ترین عوامل آن تولید نفت خام شیل 
در آمری��کا، افزایش عرضه اوپک و آغاز پروژه های 
تولی��دی جدی��د در س��ال های 2016 ت��ا 2018 

میالدی است. 
در هفته گذش��ته، گلدمن س��اکس برآورد خود 
را از قیم��ت نف��ت در کوتاه م��دت افزایش داده و 
اع��الم کرده بود ب��ه دلیل اخت��الل در تولید نفت 
 نیجری��ه و کان��ادا، ب��ازار نف��ت با کمب��ود عرضه 

رو به رو ش��ده اس��ت. 
براس��اس اع��الم وزارت نف��ت، ای��ن بان��ک در 
تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که میانگین 
قیمت ش��اخص نفت خام دبلیو ت��ی ای آمریکا در 
س��ال 2016 میالدی 45دالر خواه��د بود. با این 
هم��ه، این بانک برآورد خ��ود را از قیمت نفت در 
سال 2017 میالدی از 58 دالر به 53 دالر کاهش 

داد. 
گلدمن س��اکس همچنی��ن پیش بینی کرد قیمت 
ش��اخص نفت خام برنت در سال جاری میالدی به 
45 دالر و در سال آینده میالدی به 55 دالر خواهد 

رسید. 
ای��ن بانک اعالم کرد که رش��د بهره وری در تولید 
نفت ش��یل س��بب خواهد ش��د که تا س��ال 2020 
می��الدی حداقل قیمت الزم برای س��ودآوری تولید 
ای��ن نوع نف��ت به کمتر از 50 دالر برای هر بش��که 

برسد. 

پتروناس مذاکره برای فروش سهام 
به روسیه را رد کرد

ش��رکت ملی نفت و گاز مال��زی )پتروناس( دیروز 
هرگونه مذاکره با یک ش��رکت روس��ی برای فروش 

سهام این شرکت نفتی را رد کرد. 
به گزارش ایرنا، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه 
روز دوش��نبه از تالش شرکت روس��ی »زاروبژنفت« 
برای خرید سهام ش��رکت پتروناس مالزی خبر داد 
و گف��ت که دو طرف در حال مذاکره و مطالعه روی 

این پروژه هستند. 
وی دلیل این اق��دام را تجربه فراوان پتروناس در 
استخراج و کشف میدان های نفتی عنوان کرده بود. 
پترون��اس ح��دود 10 س��ال پی��ش در دومی��ن 
س��رمایه گذاری بزرگ خارجی خود در آن دوره یک 
میلیارد و 100 میلیون دالر از س��هام شرکت بزرگ 
نفت��ی رزنفت روس��یه را که به تقری��ب یک چهارم 

سهام شرکت می شد، خریداری کرده بود. 
ح��ال وزیر انرژی روس��یه ادعا کرده که ش��رکت 
دولت��ی نفت »زاروبژنفت« این کش��ور قصد دارد در 
برخ��ی بخش های متعلق به ش��رکت نفت پتروناس 

مالزی سرمایه گذاری کند. 
بیانی��ه ای  در  چهارش��نبه  روز  پترون��اس  ام��ا 
گزارش ه��ای خبری در مورد مذاکره با این ش��رکت 

روسی را برای فروش سهام تکذیب کرد. 
پتروناس اعالم کرد ک��ه در حال حاضر مذاکراتی 
ب��ا هیچ طرف روس��ی ب��ه منظور ای��ن کار صورت 

نمی گیرد. 
شرکت ملی نفت و گاز مالزی توضیح بیشتری در 
این مورد نداد و با توجه به تاکید بر اینکه مذاکراتی 
برای فروش س��هام صورت نمی گیرد، اعالم نکرد که 

در حال چه مذاکراتی است. 
پتروناس که در س��ال 1974 تاس��یس شد، سال 
2013 توانست در فهرست »فورچون جهانی 500« 
در رتبه 75 بزرگ ترین شرکت های جهان قرار گیرد. 
این ش��رکت از مع��دود کمپانی های نف��ت و گاز 
جهان است که با توجه به سال های اندک فعالیت در 
صنایع نفت و گاز، هم اکنون دارای فعالیت و تیم های 
عملیاتی در هر دو بخش صنایع باالدس��تی و پایین 

دستی صنعت نفت است. 
ای��ن ش��رکت در حوزه هایی از قبی��ل پاالیش 
انتق��ال،  لول��ه  خط��وط  اح��داث  گاز،  و  نف��ت 
جایگاه ه��ای  مدیری��ت  ال.ان ج��ی،  انتق��ال 
س��وخت و بازاریاب��ی محصوالت پتروش��یمی تا 
عملی��ات اکتش��اف، اس��تخراج، حف��اری، تولید 
و  طبیع��ی  گاز  خ��ام،  نف��ت  ذخیره س��ازی  و 

فرآورده ه��ای نفت��ی فعالی��ت می کن��د. 

خودکفایی ایران دراجرای 
پروژه های آب و فاضالب

تامین سرمایه وانتقال فناوری شرط 
اصلی همکاری با خارجی هاست

مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گف��ت: ایران در اج��رای پروژه ه��ای آب و فاضالب 
ب��ه جز بخش لجن تصفیه خانه ه��ای فاضالب و ابزار 

دقیق، به خودکفایی رسیده است. 
حمیدرضا جانباز دیروز  در گفت وگو با ایرنا درباره 
آخری��ن وضعیت هم��کاری ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان ته��ران با ش��رکت فرانس��وی س��وئز افزود: 
مدیریت هوش��مند شبکه آب ش��هری و کاهش آب 
به حساب نیامده، دو هدف اصلی و عمده اجرای این 

پروژه است. 
س��ند همکاری ایران و ش��رکت س��وئز فرانسه در 
صنع��ت آب و فاضالب که بهمن ماه گذش��ته امضا 
ش��د، ش��امل اجرای پروژه مدیریت هوشمند شبکه 
آب در منطق��ه یک تهران به ش��کل پایلوت )نمونه( 
اس��ت که در س��ه مرحله و به مدت پنج سال انجام 

خواهد شد. 
آب به حس��اب نیامده، میزان آبی است که تولید 
ش��ده، ولی برای مصرف آن هیچ هزینه ای پرداخت 

نشده و در قبوض نیز قابل محاسبه نیست. 
به گفته این مقام مس��ئول، ایزوله کردن منطقه 
ب��ه نح��وی ک��ه ورودی و خروجی آن مش��خص 
باش��د، نخس��تین اق��دام در این پروژه اس��ت که 
اگر به درس��تی تعریف ش��ود، حجم کار به خوبی 
مش��خص ش��ده و پس از آن اجرای کار با سرعت 

پیش می رود. 
مدیرعام��ل آبف��ای کش��ور گف��ت: تجرب��ه انجام 
چنی��ن فعالیت هایی در س��ایر نقاط جه��ان فراوان 
اس��ت و مش��ابه این پروژه در مقیاس وس��یع تر در 
 بوش��هر و برازجان با مش��ارکت شرکت »کی- واتر« 

)K- water( کره جنوبی در حال انجام است. 
جانباز با اش��اره به تامین مالی کامل پروژه توسط 
فرانس��وی ها، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک و 
با رفع باقیمانده مس��ائل و مش��کالت، این پروژه به 
نخستین قرارداد صنعت آب و فاضالب با خارجی ها 

در پسابرجام تبدیل شود. 
وی مش��کل اصلی اجرای پروژه ه��ای صنعت آب 
و فاض��الب را تامین س��رمایه برش��مرد و گفت: اگر 
کش��ورها و ش��رکت های خارجی بتوانن��د برای رفع 
این مش��کل اقدام کنند، در اولویت این شرکت قرار 

خواهند گرفت. 
مدیرعامل آبفای کشور همچنین انتقال فناوری و 
مجهز ش��دن به علم روز را دیگر اولویت این شرکت 
در همکاری با ش��رکت های خارجی برشمرد که در 

دستور کار قرار گرفته است. 
به گزارش ایرنا، روز هشتم بهمن ماه پارسال سند 
همکاری بین صنعت آب و فاضالب ایران با ش��رکت 
سوئز به امضای »ژان لوئیز« مدیرعامل ارشد شرکت 
س��وئز و »علیرضا دائمی« معاون برنامه ریزی و امور 

اقتصادی وزیر نیرو رسید. 
امضای این س��ند که با حضور روس��ای جمهوری 
ایران و فرانسه و در محل کاخ الیزه انجام شد، شامل 
اجرای پروژه مدیریت هوشمند شبکه آب در منطقه 
یک تهران به ش��کل پایلوت )نمونه( است که در سه 
مرحل��ه و به مدت پنج س��ال انجام خواهد ش��د. در 
نتیجه آب به حس��اب نیام��ده در این ناحیه با بیش 
از یک میلی��ون و 500 هزار نفر جمعیت با اختالف 
ارتف��اع 600 مت��ری در ش��بکه، 10درص��د کاهش 

خواهد یافت. 
در انجام پروژه ظرفیت س��ازی، آموزش و انتقال 
دان��ش فنی صورت خواهد گرف��ت و هزینه پروژه 
ب��ه طور عم��ده ب��ا فاینانس )تامی��ن مالی( طرف 
فرانس��وی تامین و با درآمد ناشی از اجرای پروژه 
بازپرداخت خواهد ش��د. ش��رکت فرانسوی هزینه 
اج��رای طرح را نزدیک به 80 میلیون یورو برآورد 

کرده است. 
بخ��ش اصلی پ��روژه را ش��رکت های ایرانی انجام 
می دهند و کار طراحی، نظارت و آموزش را ش��رکت 

فرانسوی سوئز به  عهده دارد. 

شرکت های EPC و OSC به عنوان 
پیمانکار دست دوم در IPC حضور دارند

 IPC در OSC و EPC راه ب��رای ش��رکت های
بسته نیست و به عنوان پیمانکار دست دوم در فضای 
کسب و کار خودشان می توانند فعالیت داشته باشند. 
محبوب��ه س��لیمانی، مع��اون ام��ور مش��اوران و 
پیمانکاران وزارت نفت در گفت وگو با ایلنا در پاسخ 
به انتقاداتی مبنی بر اینکه انتقال تکنولوژی توس��ط 
ش��رکت های EPC و OSC صورت می گیرد و این 
شرکت ها در قراردادهای IPC حضور ندارند، گفت: 
ش��رکت هایEOC و OSC به عن��وان پیمانکاران 
دست دوم در این قراردادها حضور خواهند داشت. 

وی افزود: ش��رکت های  EPC و OSC همزمان 
نمی توانند درE&P ها فعالیت داشته باشند، زیرا به 
دلیل تداخل منافع شرکتی که E&P کار می کند و 
EPC کار است بخواهد خدمات نفتی ارائه دهد و از 
ظرفیت خودش اس��تفاده کند که این مسئله فضای 
رقابت را برای شرکت های دیگری که می خواهند در 

این حوزه کار کنند از بین می برد. 
وی افزود: اما عمال راه برای آنها بس��ته نیس��ت و 
به عنوان پیمانکار دس��ت دوم در فضای کس��ب و کار 

خودشان می توانند فعالیت داشته باشند. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

 شرکت کماتور سوئد برای بازگشت 
به پتروشیمی کارون ابراز عالقه مندی 

کرده است. 
راه اندازی  برای  به گزارش ش��انا، 
ف��از دوم پتروش��یمی کارون چن��د 
آمادگ��ی  اع��الم  اروپای��ی  ش��رکت 
آنه��ا کماتور  از جمله  کرده اند ک��ه 
برای  قول هایی  که  اس��ت  س��وئدی 

هم��کاری و بازگش��ت مج��دد داده 
است. 

ب��ا  ش��رکت کمات��ور س��وئد ک��ه 
مش��ارکت آلمانی ها در راه اندازی فاز 
نخس��ت پتروش��یمی کارون حض��ور 
قص��د  پس��ابرجام  دوره  در  داش��ت، 

بازگشت دارد.
اب��راز عالقه مندی س��وئدی ها برای 

راه اندازی فاز دوم پتروش��یمی کارون 
است. 

ش����رک�ت پ�ت�روش���یمی کارون 
ن��خ��س���ت��ی��ن ت��ول�ی�د کنن��ده 
اس��ت  درخاورمیانه  ایزوس��یانات ها 
ک��ه ب��ا اس��تفاده از گازه��ای کلر، 
و  هی��دروژن  منواکس��یدکربن، 
قادر  اس��یدنیتریک  و  تولوئ��ن  نی��ز 

و  پایه ای  ان��واع محص��والت  اس��ت 
اصل��ی پتروش��یمی را ش��امل انواع 

ایزوسیانات ها عرضه کند. 
پتروش��یمی کارون ب��رای ف��از دوم 
تولی��د  ام دی ای را در برنامه دارد و در 
تالش اس��ت این محصول را با ظرفیت 
40 ه��زار تن ت��ا پایان امس��ال مورد 

بهره برداری قرار دهد. 

سوئدی ها دوباره در پتروشیمی کارون پهلو می گیرند

گاز
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کریستین بنگر، وزیر اقتصاد، 
گردش��گری و فرهن��گ ایالت 
کرنت��ن اتری��ش ک��ه در راس 
هیاتی متشکل از کارشناسان، 
مدی��ران و فع��االن اقتصادی 
ای��ن ایال��ت ب��رای مذاکرات 
جهت گس��ترش روابط تجاری 
و بررس��ی بیش��تر وضعی��ت 
س��رمایه گذاری خارج��ی ب��ه 
ایران آمده اس��ت، روز گذشته 
ب��ا حضور در ات��اق تهران حل 
مش��کالت و موانع بانکی میان 
دو کش��ور را نه تنها خواس��ته 
ایرانی ه��ا که خواس��ته فعاالن 
اقتص��ادی و تج��ار کش��ورش 
عن��وان کرد. بنگر با اش��اره به 
س��هم یک درص��دی ایران از 
تج��ارت خارجی اتریش، از دو 
رقمی ش��دن مناسبات تجاری 
کش��ورش با ایران در آینده ای 
نزدی��ک خب��ر داد. او عالق��ه 
مقام��ات اتری��ش را در ح��ل 
چالش های میان دو کش��ور و 
تس��ریع در توسعه ارتباطات و 
مراودات تج��اری – اقتصادی 
ج��دی عن��وان ک��رد و گفت: 
فعاالن تج��اری و اقتصادی ما 
بس��یار عالقه مند هس��تند که 
ب��ا بخش خصوصی در کش��ور 
ش��ما همکاری های بلندمدت 
داش��ته باش��ند و تالش برای 
رش��د متقابل و بهبود کیفیت 
آن شرط بسیار خوبی برای این 

حضور باثبات و پایدار است. او 
به سابقه روابط میان دو کشور 
اشاره کرد و گفت: در دهه 60  
میالدی دو تفاهم نامه بس��یار 
مه��م بین ایران و اتریش امضا 
ش��ده که منحصر به فرد است. 
حذف مالیات مضاعف و امکان 
خری��د امالک ب��رای اتباع دو 
کشور، دو موضوع مورد تفاهم 
دو کشور در این قراردادها بود 
که بنگر داشتن اعتماد و سابقه 
دوس��تی میان ایران و اتریش 
را عام��ل ایج��اد ای��ن تفاهم 
نامه ه��ا دانس��ت. او که پیش 
از حض��ور در اتاق تهران برای 
عق��د تفاهم نام��ه ای به کرمان 
س��فر کرده ب��ود، فرصت های 
س��رمایه گذاری در این استان 
را قابل توجه دانس��ت و گفت: 
ایران ب��رای م��ا ظرفیت های 
بس��یار خوبی دارد و ما تالش 
می کنی��م که هیچ کدام از این 

فرصت ها را از دست ندهیم. 
مسعود خوانس��اری، رئیس 
اتاق تهران دیگر سخنران این 
همایش و میزبان این نشس��ت 
س��رمایه گذاری  حج��م  ب��ه 
خارج��ی340 میلیارد یورویی 
اتری��ش اش��اره ک��رد و گفت: 
ایران نیز به واسطه برخورداری 
سوق الجیش��ی  موقعی��ت  از 
مناس��ب در منطقه و نیز ثبات 
و امنیت، فرصت مناسبی برای 

سرمایه گذاران خارجی به ویژه 
از اروپ��ا اس��ت. رئی��س اتاق 
ته��ران نقطه عط��ف برقراری 
مناس��بات اقتص��ادی اروپا با 
ای��ران را ش��کل گیری روابط 
بانک��ی عنوان ک��رد و با اعالم 
اینکه بانک های »رایف آیزن« 
و »اور بان��ک« ارتباط ش��ان را 
ب��ا ایران ش��روع کردند، گفت: 
اگرچه در ح��ال حاضر برخی 
از بانک های اتریشی مناسبات 
خود با ایران را آغاز کرده اند اما 
برای تسریع در همکاری ها نیاز 
اس��ت که بانک های بزرگ این 
کش��ور دست از محافظه کاری 
کش��یده و همکاری با اقتصاد 
ایران را آغاز کنند. خوانساری 
در توضیح��ات بیش��تری ب��ه 
عملکرد کشورهای چین، هند 
و کره جنوب��ی اش��اره کرد که 
به گفت��ه او، در همکاری های 
بانکی با ایران از دیگر کشورها 
جلوتر هس��تند و توانس��ته اند 
با ایجاد تس��هیالت مناس��ب 
در ح��وزه مس��ائل بانکی، راه 
را ب��رای قراردادهای تجاری و 
اقتص��ادی با ش��رکای خود در 

ایران هموار کنند. 
یورگن من��دل، رئیس اتاق 
بازرگانی اس��تان کرنتن دیگر 
مقام��ی ک��ه ای��ن هی��ات را 
همراهی می ک��رد، انرژی های 
الکترونی��ک،  تجدیدپذی��ر، 

صنای��ع چوب و گردش��گری 
را از نقاط ق��وت ایالت کرنتن 
و زمینه ه��ای مناس��ب ب��رای 
فع��االن  می��ان  هم��کاری 
اقتص��ادی دو طرف دانس��ت 
و گف��ت: هم��ه همکاری های 
ما بس��تگی ب��ه فاینانس دارد 
و نه تنه��ا همکاری بانک های 
دارد  الزم  را  منطق��ه ای 
بلک��ه نی��از هس��ت بانک های 
بین المللی هم همکاری ش��ان 
را ب��ا ایران آغ��از کنند. رئیس 
ات��اق بازرگانی ایال��ت کرنتن 
گف��ت: »کنترل بانک« اتریش 
ک��ه وظیفه آن اعطای تضمین 
به ش��رکت های صادراتی این 
کشور برای توسعه همکاری ها 
در خ��ارج از کش��ور اس��ت، 
ایج��اد تس��هیالت الزم برای 
اقتصادی  مراودات  گس��ترش 
شرکت های اتریش��ی با ایران 
را از ح��دود دو م��اه گذش��ته 
آغ��از کرده اس��ت. مندل روند 
همکاری می��ان فعاالن بخش 
خصوص��ی دو کش��ور را تا به 
امروز پر فراز و نش��یب دانست 
و ابراز امیدواری کرد با شرایط 
جدی��د در اقتصاد ایران هر دو 
ط��رف بتوانند گام های ش��ان 
را س��ریع تر بردارن��د. او انتقال 
فن��اوری و دان��ش را یک��ی از 
محورهای اساسی فعالیت های 

اقتصادی اتریش عنوان کرد.

س��فیر اتریش نی��ز در این 
نشست از س��فر هیات بزرگ 
اقتصادی ایران به این کش��ور 
طی پاییز س��ال ج��اری خبر 

داد. 
به گفته فردریش اشتیفت، 
به زودی نمایندگان بانک های 
اتریش برای انجام مذاکرات با 
بانک های ایران و به روزرسانی 
مقررات مالی و بانکی میان دو 
کش��ور به ایران سفر خواهند 

کرد. 
این مقام دیپلماتیک اتریش 
همچنین گفت: دولت اتریش 
در کن��ار نهادهایی مانند اتاق 
بازرگان��ی و اتحادی��ه صنعتی 
این کش��ور در حال گفت وگو 
و تش��ویق بانک ه��ای اتریش 
برای از س��رگیری مناس��بات 

خود با ایران هس��تند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
رئی��س ات��اق بازرگانی کرنتن 
اتری��ش و رئیس اتاق بازرگانی 
ته��ران در ای��ن همایش یک 
روزه تفاهم نام��ه ای ب��ه امضا 
رس��اندند و گس��ترش روابط 
اقتص��ادی می��ان دو کش��ور، 
هم��کاری و تس��ریع در اعزام 
تجاری شناس��ایی  هیات های 
و ارائ��ه اطالع��ات در زمین��ه 
مش��ارکت و سرمایه گذاری در 
کش��ورهای یکدیگر را متعهد 

شدند. 

فعاالن اقتصادی اتریش در اتاق تهران:

فرصت ایران را از دست نمی دهیم الگوی جدیدی در حمایت از تولید و 
مصرف کاالی داخلی تدوین شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امیدوارم مرکز 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بتواند الگوی جدیدی 
از کار، تولی��د و حمای��ت از تولیدات داخلی و مصرف 

کاالی ایرانی را در جامعه تدوین کند. 
ب��ه گزارش ش��اتا، مهن��دس نعم��ت زاده با حضور 
در نشس��ت هم اندیش��ی مرکز الگوی اسالمی ایرانی 
پیش��رفت گفت: تدوین نقش��ه راه برتری تمدن نوین 
اس��المی ایرانی »باالترین س��ند برنامه ای عرصه های 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی« باید مورد اجماع و 

زمینه ساز سبک زندگی اسالمی باشد. 
وی ضمن تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در 
خصوص مباحث توس��عه اظهار داشت: آرمان هایی 
ک��ه در قال��ب این الگو به آن برس��یم باید با مبانی 
اس��الم و فرهنگ و تاریخ  ایران همخوانی داش��ته 

باشد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند نقاط 
مثبت و منفی در تاریخ ایران بسیار است اما در مسائل 
عدالت خواهی و آزاداندیشی نقاط درخشانی داریم که 

می توانیم به آن افتخار کنیم. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر لزوم توجه به معان��ی الگو اظهار 
داش��ت: باید بین معنی الگو از نظر ظاهری و عمقی 
تفکیک قائل ش��ویم چراکه از نظر ظاهری الگوهای 
مصرف، تغذیه، الگوی حکومت داری و اقتصاد باید بر 
مبانی تعالیم اسالمی مورد توجه قرار گیرد اما اینکه 
در ای��ن زمینه ه��ا چطور عمل کنیم اش��اره به معنی 

عمقی الگو دارد. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به اهمیت 
توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی، طراح��ی برنامه ه��ای 
بلندمدت و اس��تفاده از تجربیات نخبگان کش��ور را 

موثر در روند پیشرفت انقالب اسالمی دانست. 
مهندس نعمت زاده با تش��ریح تحوالت دنیا بعد از 
رنس��انس گفت: مطرح شدن ایده پیشرفت در مقابل 
س��نت و ظه��ور دیدگاه ه��ای نواندی��ش مثل مذهب 
پروتس��تان در مقاب��ل کاتولی��ک و آزادی های فردی 
در مقابل دیکتاتوری ها، ش��اخص هایی در دنیا برای 
اندازه گیری به وجود آورد که چه بسا در قرن آینده با 

واژه های جدیدتری از رشد جایگزین شود. 
قابل ذکر اس��ت در مرکز الگوی ایرانی پیش��رفت، 
تمهیدات و سازوکارهایی برای ایجاد اتاق های فکر 
و اندیشکده ها در نظر گرفته شده است، چنانکه با 
اس��تفاده از تجارب نخبگان کش��ور، اندیشکده ها به 
دو گروه تقس��یم ش��ده اند؛ نوع اول اندیشکده هایی 
که نتایج کار آنها مورد اس��تفاده دیگر اندیشکده ها 
ق��رار می گی��رد و این اندیش��کده ها عبارت اس��ت 
از اندیش��کده های مبان��ی، س��نت های الهی، علم، 
فک��ر، عدال��ت، اخ��الق، فق��ه و حقوق اس��المی و 
معنویت و نوع دوم کلیه اندیش��کده ها به اس��تثنای 

اندیش��کده های نوع اول اس��ت. 

10میلیون دالر، ارزش قراردادهای 
نخستین نمایشگاه ایران در بصره

نخس��تین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی 
ای��ران در بص��ره عراق در حالی ب��ه کار خود پایان 
داد ک��ه 10 میلی��ون دالر ق��رارداد تجاری بین دو 
کش��ور ب��ه امضا رس��ید؛ ضمن اینک��ه از مهم ترین 
دس��تاوردهای آن انعقاد تفاهم نامه برای راه اندازی 
ش��بکه های توزیع آب بهداشتی توسط شرکت های 

ایران��ی در ع��راق ب��ود. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، 
مدی��ر برگ��زاری نخس��تین نمایش��گاه اختصاصی 
جمهوری اس��المی ایران در بصره عراق در تش��ریح 
دستاوردهای این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 
درمجم��وع قراردادهای��ی به ارزش 10میلیون دالر 
منعقد ش��د و برگزاری این نمایش��گاه زمینه سازی 
خوب��ی ب��رای ورود کااله��ا و محص��والت ایرانی به 
جنوب عراق را فراهم آورد. س��یدعلیرضا صدرزاده 
همچنی��ن از مذاک��رات نتیجه بخش پیرامون ایجاد 
ش��بکه های توزیع آب بهداشتی توسط شرکت های 

ایران��ی در ع��راق خب��ر داد. 
صدرزاده با بیان اینکه در ایام برگزاری نمایشگاه 
راهکارهای توس��عه اقتصادی دو کش��ور مورد بحث 
و بررس��ی ق��رار گرف��ت، گفت: یک��ی از نقاط تمایز 
این نمایش��گاه آش��نایی مردم جنوب عراق با ارائه 
خدم��ات مطل��وب خودروس��ازان ایران��ی به همراه 
قطع��ات اصل��ی به خودروهایی اس��ت که در عراق 

به فروش می رس��ند. 
وی همچنین به حضور یکی از شرکت های ایرانی 
در این نمایش��گاه اش��اره کرد که این شرکت با ابداع 
سیس��تمی جدید، قابلیت تبدیل زمین های لم یزرع 
و ش��ور ع��راق را ب��ه زمین ه��ای کش��اورزی و قابل 
کش��ت دارد. صدرزاده ادامه داد: با اس��تفاده از این 
سیس��تم زمین های ش��ور بعد از گذراندن یک دوره 
کوتاه مدت دوباره قابل کش��ت خواهند ش��د. مدیر 
نخس��تین نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اسالمی 
ایران در بصره عراق با بیان اینکه این نمایش��گاه در 
حالی به پایان رسید که 15هزار نفر از مردم شهرهای 
بصره و استان های جنوبی عراق از آن بازدید کردند، 
گفت: تا قبل از برگزاری این نمایشگاه، کشور ایران 
حضور جدی و رس��می در جنوب عراق نداش��ت و 
این در حالی اس��ت که س��ایر کشورها حضور فعالی 
در این بازار داش��تند. می توان گفت این نمایش��گاه 
گام بس��یار مهم��ی برای آغ��از مراودات مهم تجاری 

محسوب می شود.

مدیر فروش و بازاریابی گروه لوازم خانگی بوش: 
مشتری های ایرانی به دنبال 
محصولی با کیفیت هستند

آرک ارزوروملوقل�و، مدیر فروش و بازاریابی 
گروه ل�وازم خانگی ب�وش با »فرص�ت امروز« 
درب�اره بررس�ی ای�ن ش�رکت از ب�ازار لوازم 
خانگ�ی ایران به گفت وگ�و پرداخت که در زیر 

می خوانید: 
نتیجه بررسی شما از بازار ایران چیست؟ 

 موضوع��ی که من در بازار ایران به دس��ت آوردم 
این اس��ت که مشتری های ایرانی به دنبال محصولی 
با کیفیت و با خدمات پس از فروش خوبی هس��تند 

و برای کیفیت کاال نیز ارزش زیادی قائل هستند. 
بررس��ی های من باعث ش��د به این نتیجه برس��م 
اف��رادی که در حومه ش��هر و شهرس��تان ها زندگی 
می کنن��د برای خرید کاالی م��ورد نیاز خود مجبور 
هس��تند کیلومترها مسیر را تا تهران طی کنند تا به 
محص��ول مورد نظر خود برس��ند که به نظر من این 
موضوع درس��ت نیست زیرا باید برای خریدار ارزش 
قائل باشیم. به همین دلیل است که ما خریداران را 
در مرکز توجه خود داریم و قدم های خود را براساس 

نیاز خریدار تنظیم می کنیم. 
نظر ش�ما درباره خریداران ایرانی و س�لیقه 

آنها چیست؟ 
خریدار آگاه و ب��ه دنبال خرید محصولی با قیمت 
منطقی اس��ت و همچنین ب��ه دنبال خرید محصول 
از فروش��گاهی تمیز و ش��یک و همچنین برخوردی 
گرم و نیازمند دریافت اطالعات کامل نسبت به همه 
محصوالت فروش��گاه اس��ت. وظیفه ما این است که 
کلی��ه این نیازها را در یک بس��ته کام��ل در اختیار 

مشتری بگذاریم. 
ما تمام سعی خود را می کنیم تا مشتری در پایان 
از خرید خود راضی باش��د زیرا یک خریدار ماش��ین 
ظرفش��ویی تنه��ا به دنب��ال خری��د محصولی برای 
شست وشوی لباس های خود نیست بلکه می خواهد 
ی��ک محصول جدید با تکنولوژی روز خریداری کند 
و همچنی��ن از خرید خود راضی باش��د. این موضوع 

درباره همه محصوالت لوازم خانگی صادق است. 
ب�ه دنب�ال ورود دان�ش و تکنول�وژی ای�ن 

محصوالت به ایران هستید یا خیر؟ 
ایران کش��ور مهمی است و نباید به دنبال واردات 
صرف محصوالت باشد و گروه ما باید عالوه بر اینکه 
ب��ه دنبال انتقال دانش و تکنولوژی باش��د برنامه ای 
هم برای تاس��یس کارخانه در ایران داش��ته باش��د. 
سرمایه گذاری ما قدمی برای ورود به ایران است که 

در ادامه فعالیت های تولیدی را آغاز خواهیم کرد. 
آیا طی م�دت تحریم ها بازار ای�ران را مورد 

بررسی و رصد قرار دادید؟ 
بل��ه. تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران نیازمند 
رقیب هس��تند که ورود ما می تواند کمک زیادی به 
آنها داشته باشد تا خدمات بهتر و با کیفیت باالتری 

به مشتریان ارائه کنند. 

ضرورت بازنگری به جای تصویب 
قوانین جدید

حج��م ب��االی قوانین و مق��ررات اقتصادی یکی 
از مش��کالتی اس��ت که بس��یاری از کارشناسان و 
فع��االن اقتصادی ب��ر آن تاکید دارن��د و معتقدند 
رف��ع قوانی��ن مزاحم باید در اولوی��ت قرار گیرد و 
ب��ه اعتقاد عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ای��ران، ضرورت بازنگری در قوانین انبوه گذش��ته 
به جای وضع قوانین جدید از س��وی مجلس دهم 

وجود دارد. 
محمد حس��ین برخ��وردار در گفت وگو با ایس��نا، 
گفت: یکی از مش��کالتی که اقتصاد در سالیان اخیر 
با آن مواجه شده است، موضوع بزرگ شدن دولت ها 
در ادوار گذش��ته است. اگر بودجه دولت در دهه 60 
را با س��ال گذشته یا امسال مقایسه کنیم، می بینیم 

که بودجه دولت چند برابر شده است. 
وی افزود: این موضوع نشان می دهد تعداد افرادی 
که در دولت کار می کنند بس��یار زیاد است. از سوی 
دیگر هم قوانین ش��فاف نیس��تند و به همین دلیل 
کس��انی که با این قوانین به عنوان مجری س��رو کار 
دارند می توانند با آنها بازی کنند؛ بنابراین زمانی که 
دولت بزرگ است و قوانین هم شفاف نیست، کارایی 
پایین می آی��د و در بدنه اجرایی دولت توقفگاه هایی 

ایجاد می شود. 
برخوردار تصریح کرد: برای رفع این مس��ئله الزم 
است در ابتدا دولت و مجلس در جهت شفاف کردن 
قوانین اقدام کنند و بعد هم به س��مت کاهش حجم 
دولت گام بردارند. البته این اتفاق نباید به شکلی رخ 
ده��د که به بیکاری دامن بزند، بلکه باید با واگذاری 
امور دولتی به بخش خصوصی ش��غل های جایگزین 

ایجاد شود. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد 
است قوانین در ایران به دلیل اینکه معموال جامع و 
کامل دیده نمی ش��ود با مشکالتی روبه رو می شود و 
این ضرورت وجود دارد ک��ه مجلس جدید به جای 
وضع قوانی��ن جدید به دنبال بازنگ��ری در قوانینی 

باشد که تاکنون وضع شده است.
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یک روزنامه معتب��ر و پرتیراژ 
هندی با اش��اره ب��ه رقابت هند 
رقی��ب  دو  به عن��وان  چی��ن  و 
س��رمایه گذاری  برای  منطقه ای 
در ایران نوش��ت: هرگونه حضور 
چی��ن در بن��در چابه��ار باعث 
ناخرسندی دهلی نو خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، روزنام��ه 
انگلیس��ی زب��ان و معتبر »تایمز 
ایندی��ا« روز چهارش��نبه در  او 
توافق نام��ه  امض��ای  تحلیل��ی، 
س��ه جانبه بی��ن ای��ران، هند و 
افغانستان در س��فر نخست وزیر 
هند به ایران را گام مهمی برای 
توسعه این بندر دانست و نوشت: 
دهلی ن��و باتوجه به عالقه مندی 
چین ب��رای س��رمایه گذاری در 
این بن��در، باید هرچه س��ریع تر 
بن��در  ای��ن  س��رمایه گذاری در 

راهبردی را آغاز کند. 
به نوش��ته ای��ن نش��ریه، ماه 
گذشته یک کنسرسیوم چینی از 
منطقه آزاد تجاری چابهار دیدن 
و آمادگ��ی ای��ن کش��ور را برای 
بندر  توسعه  در  س��رمایه گذاری 
چابه��ار و احداث یک ش��هرک 
صنعت��ی در این منطق��ه اعالم 
ک��رد. رئی��س این کنسرس��یوم 
چینی گفته بود که این کش��ور 
عالقه زیادی برای سرمایه گذاری 
در ای��ن بندر راهبردی و بس��یار 

مهم دارد. 
روزنامه تایمز او ایندیا در ادامه 
با اش��اره به سفر رئیس جمهوری 
چین ب��ه ایران نوش��ت: در این 
سفر بیانیه مشترکی در خصوص 

امکان هم��کاری دو کش��ور در 
چابهار منتشر شد. 

این نشریه در ادامه به سخنان 
استاندار سیستان  هاشمی،  علی 
و بلوچس��تان در س��ال گذشته 
به هن��گام میزبانی از یک هیات 
چینی اشاره کرد و نوشت: ایران 
عالقه من��د به ارائ��ه فرصت های 
تج��اری به چین اس��ت زیرا این 
کش��ور همواره پش��تیبان ایران 

بوده است. 
استاندار سیستان و بلوچستان 
گفته بود در زمینه سرمایه گذاری 
چین و پاکستان در چابهار با این 

کشورها گفت وگو می کند. 
این نش��ریه هندی در ادامه با 
اش��اره به استقبال ایران از جاده 
ابریش��م دریایی نوش��ت: میزان 
مبادالت تج��اری ایران وهند در 
س��ال گذش��ته حدود 9 میلیارد 

دالر بوده در حالی که این میزان 
بین ایران و چین به 52 میلیارد 

دالر بالغ شده است. 
این نشریه در ادامه این مطلب 
با اشاره به عالقه مندی هند برای 
همکاری با ژاپن در توسعه بندر 
دهلی نو  اس��ت:  نوش��ته  چابهار 
از نزدی��ک س��فر »ش��ینزو آبه« 
نخست وزیر ژاپن به ایران را زیر 

نظر می گیرند. 
ژاپن عالقه مندی خود را برای 
همکاری در توس��عه بندر چابهار 
و س��اخت یک مرکز صنعتی در 
منطقه آزاد تجاری چابهار اعالم 

کرده است. 
 گویال باگلی، معاون مشترک 
وزیر امور خارجه هند درخصوص 
مش��ارکت ژاپن در پ��روژه بندر 
چابه��ار گفت که ای��ن همکاری 
ممکن است به افزایش ارتباطات 

بین کش��ورها کمک کند و این 
بستگی به نظر ایران دارد. 

ای��ن روزنام��ه در ادام��ه ب��ه 
یادداش��ت تفاهم امضا شده بین 
ایران و هند در اردیبهش��ت ماه 
س��ال گذشته در س��فر »نیتین 
و  کش��تیرانی  وزی��ر  گادکاری« 
بزرگراه های هند به ایران اش��اره 
ک��رد و نوش��ت: این یادداش��ت 
تفاه��م ب��ه دنب��ال عالقه مندی 
چین ب��رای س��رمایه گذاری در 
بندر چابهار به س��رعت از سوی 

طرف هندی امضا شد. 
در بخش دیگری از این مطلب 
اضافه شده که هند برای تسریع 
در اج��رای ط��رح توس��عه بندر 
چابه��ار، یک خ��ط اعتباری 30 
میلی��ارد روپیه ای )444 میلیون 
دالری( از طری��ق اگزیم بانک و 
بانک مرک��زی هند برای واردات 

ریل به ایران اختصاص می دهد. 
روزنام��ه تایم��ز او ایندی��ا در 
ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه زمانبندی 
س��رمایه گذاری هن��د در بن��در 
توافق نامه  اس��ت.  نوشته  چابهار 
چابهار، هند را موظف به توسعه 
نخس��تین فاز این بندر ش��امل 
توسعه دو ترمینال و پنج سکو با 
ظرفیت پذیرش چندین کش��تی 
ک��رده اس��ت. ای��ن روزنامه در 
ادامه، اعتراض س��فیر جمهوری 
اسالمی ایران در دهلی نو نسبت 
به کندی روند سرمایه گذاری در 
چابهار را یکی از علل تسریع در 
امضای توافق نامه چابهار دانست 
و نوشت: غالمرضا انصاری، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در هند 
اخطار داده بود که دهلی نو باید 
ب��ه منافع تج��ارت با ای��ران در 
دوران پس��اتحریم توج��ه کند و 

وقت را تلف نکند. 
توافق نامه توس��عه بندر چابهار 
روز دوش��نبه در دومین روز سفر 
نخست وزیر هند در حضور »نارندرا 
مودی« و »حجت االسالم حسن 

روحانی« امضا شد. 
نخس��ت وزیر  م��ودی،  نارندرا 
هند که روز یکش��نبه به دعوت 
حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی برای س��فری دو روزه به 
ایران سفر کرده بود روز دوشنبه 
و پس از امض��ای 12 توافق نامه 
زمین��ه  در  هم��کاری  س��ند  و 
و  فرهنگی  سیاس��ی،  اقتصادی، 
علمی تهران را به مقصد دهلی نو 

ترک کرد. 

رقابت هند و چین برای سرمایه گذاری در ایران 

ناخرسندی دهلی نو از حضور پکن در چابهار
تجارت



بیم�ه-  و  بان�ک  گ�روه 
دانش��گاه خاتم روز سه ش��نبه 
پذی��رای ی��ک همای��ش دیگر 
ب��ا محوریت اقتص��اد مقاومتی 
ب��ود؛ در ای��ن همای��ش که از 
سلس��له همایش های مشترک 
و  ای��ران  مدیری��ت  انجم��ن 
دانش��گاه خاتم بود، اس��تادان 
برجسته کش��ور، اقتصاددانان، 
اعض��ای انجمن ه��ای علم��ی، 
مدیری��ت  انجم��ن  اعض��ای 
ای��ران، کارشناس��ان و جمعی 
از دانش��جویان گ��رد هم آمدند 
ت��ا به پای س��خنان دکتر علی 
صالح آب��ادی بنش��ینند؛ مردی 
که برای سال ها سکان مدیریت 
بازار س��رمایه ایران را در دست 
داشت و اکنون در جمع مدیران 
نظ��ام بانکی اقتصاد کش��ور را 

رصد می کند. 
مدیرعام��ل بان��ک توس��عه 
ابت��دای  در  ای��ران  ص��ادرات 
س��خنانش ب��ه تش��ریح نظری 
اقتص��اد مقاومت��ی پرداخت و 
گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی 
اس��ت که در پی مقاوم س��ازی، 
بحران زدایی و ترمیم ساختارها 
و نهاده��ای موج��ود اقتصادی 
اقتص��اد  می ش��ود.  مط��رح 
مقاومتی با تأکید بر مزیت های 
تولی��د داخ��ل و مزیت س��ازی 
رقابت جهانی برای مقاوم سازی 
اقتصاد برنامه ریزی خواهد شد. 
پیش شرط و الزام اجرای اقتصاد 
مقاومت��ی، ب��اور و مش��ارکت 
همگان��ی و اعمال مدیریت های 
عقالی��ی و مدبران��ه در هم��ه 
زمینه ه��ا و ابع��اد اجتماع��ی، 

اقتصادی و سیاسی است. 

اهمیت توسعه 
سرمایه گذاری هدفمند در 

صنایع
دکت��ر صالح آب��ادی در ادامه 
ضم��ن توضی��ح در خص��وص 
ب��ر طراح��ی  اص��ول حاک��م 
ک��رد:  خاطرنش��ان  سیس��تم  
چه��ار نظ��ام اصل��ی ش��امل 
اج��را  قانونگ��ذاری،  نظ��ارت، 
و ضمان��ت اج��را، سیس��تم را 
مدیری��ت می کنند. روابط بین 
زیرسیس��تم ها براساس ورودی 
متع��ددی  خروجی ه��ای  و 
ش��کل می گی��رد و تحقق یک 
ه��دف  )مانند توس��عه صنایع 
دانش بنیان( نیازمند اثرگذاری 
نظام ه��ای اصل��ی اس��ت. ب��ه 
عبارت دیگ��ر، نظام های اصلی 
سیس��تم باید همزم��ان عمل 
کنن��د ت��ا هدف محقق ش��ود. 
همچنی��ن اکثر زیرسیس��تم ها 
در ش��کل گیری هدف مؤثرند. 
ه��ر زیرسیس��تم ورودی هایی 

دارد ک��ه می تواند از نظام های 
اصل��ی نش��أت گرفته باش��د یا 
از س��ایر زیرسیس��تم ها. ه��ر 
دارد  زیرسیستم خروجی هایی 
که می تواند به زیرسیستم های 
دیگر وارد یا منجر به دس��تاورد 

نهایی شود. 

نقش تجارت خارجی در 
اقتصاد مقاومتی

دکت��ر صالح آب��ادی در ادامه 
به محورهای توس��عه هدفمند 
اص��الح  و  خارج��ی  تج��ارت 
ساختار اقتصاد و رقابت پذیری 
محوره��ای  دیگ��ر  به عن��وان 
زیرسیستم اجرایی اشاره کرد و 
ادامه داد: زیرسیستم های تنوع 
در مرج��ع محصوالت وارداتی، 
حمایت مبتنی بر ارزش افزوده، 
تنوع  بخشی به مقاصد صادراتی، 
ایجاد تنوع در روش های فروش، 
کاهش واردات و وابس��تگی به 
کش��ورهای خارج��ی، انتخاب 
راهبردی  صادراتی  مش��تریان 
و افزای��ش صادرات برق، گاز و 
پتروشیمی، فرآورده های نفتی 
و س��ایر کااله��ای غیرنفتی از 
جمله زیرسیس��تم های توسعه 
خارج��ی  تج��ارت  هدفمن��د 
هس��تند. همچنی��ن م��واردی 
مانند مشارکت بخش خصوصی 
در تولی��د، تقویت عوامل تولید، 
قطع وابس��تگی بودجه به نفت، 
صرفه جویی و رش��د بهره وری، 
تس��هیل مقررات، جلوگیری از 
فس��اد، اص��الح و تقویت نظام 
مال��ی، ارتقای کیفی��ت کاال و 
نظام  خدم��ات، شفاف س��ازی 
قیمت گذاری و هدفمندس��ازی 
یارانه ها از جمله زیرسیستم های 
محور اصالح س��اختار اقتصاد و 

رقابت پذیری هستند. 
وی تأکی��د ک��رد: ب��ا تبیین 
سیس��تمی  تعام��الت  کام��ل 
می ت��وان ب��ه نقش��ه راه تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی رسید. 
روابط پیچی��ده ای بر نظام ها و 

زیرسیس��تم ها حاکم اس��ت و 
تحقق اهداف مس��تلزم تبیین 
اج��را و نظ��ارت کام��ل بر این 
عملکردها خواهد بود، بنابراین 
از این منظر باید طراحی دقیقی 
از روابط انجام و بر حسن اجرای 

آن نظارت شود. 
وی ب��رای تحقق اهداف این 
چه��ار محور اصلی راهکارهایی 
را مط��رح و تصری��ح ک��رد: در 
بخش توس��عه هدفمند تجارت 
خارج��ی، افزایش صادرات گاز، 
فرآورده ه��ای  و  پتروش��یمی 
نفتی از طریق س��رمایه گذاری 
هدفمن��د در بخش های فوق با 
رف��ع موانع تولید و برنامه ریزی 
ب��رای  ذی رب��ط  وزارتخان��ه 
افزای��ش تولی��د و همچنی��ن 
تعیین فرمول مش��خصی برای 
قیم��ت نفت جه��ت پاالیش و 
فرآوری آن در پاالیش��گاه های 
داخ��ل و ایج��اد پاالیش��گاه با 
س��رمایه گذاری مشترک ایرانی 
و خارجی در کش��ورهای هدف 
و انعق��اد ق��رارداد بلندم��دت 
ب��ا دولت ه��ای متن��وع جهت 
تأمی��ن فرآورده ه��ای نفتی در 
کشورهای فوق الذکر باید مورد 

توجه قرار بگیرد. 

اهمیت شفاف سازی نظام 
قیمت گذاری

 دکت��ر صالح آبادی دو راهکار 
هدفمندی یارانه ها و شفاف سازی 
نظ��ام قیمت گذاری و همچنین 
اصالح و تقویت نظام مالی را برای 
نیل به اصالح س��اختار اقتصاد و 
رقابت پذیری برش��مرد و افزود: 
اعطای یارانه صرفاً به نیازمندان 
از طری��ق نهاده��ای حمایت��ی، 
واقعی کردن قیمت ها و پرداخت 
به بخش های مربوطه، س��ودآور 
کردن بخش های زیربنایی مثل 
آب، برق، فرآورده ها و... به منظور 
تولی��د پایدار و بدون سوبس��ید، 
بانک ه��ای  س��رمایه  افزای��ش 
داخل��ی به ویژه بانک های دولتی 

و رعایت کفایت های س��رمایه در 
سطح استانداردهای بین المللی، 
تفکیک نظام راهبری بانک های 
تخصصی و توسعه ای از بانک های 
تجاری، تقوی��ت نظارت در بازار 
پ��ول و برخ��ورد ب��ا موسس��ات 
مالی غیرمجاز، توس��عه و تقویت 
نرم اف��زاری،  زیرس��اخت های 
و  نظارت��ی  س�����خت افزاری 
اجرایی در بازارهای مالی، کاهش 
تس��هیالت تکلیف��ی، تن��وع در 
ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه 
از جمله ابزارهای پوشش ریسک 
نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار خزانه 
توس��ط دولت و تسویه حساب با 
پیمانکاران خصوصی و بانک های 
دولت��ی، توس��عه صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری خطرپذی��ر ب��ه 
منظ��ور حمای��ت مالی از بخش 
دانش بنیان، تعیین تکلیف سهام 
عدالت و بنگاه هایی که این بخش 
دارای س��هام آن شرکت ها است، 
ایج��اد دادگاه ه��ای تخصص��ی 
وی��ژه مباح��ث پول��ی و مالی با 
اس��تفاده از قضات آموزش دیده، 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز و حذف 
ران��ت، ادامه واگذاری بنگاه ها به 
بخش غیر دولت��ی، تقویت نظام 
حاکمیت شرکتی در شرکت های 
 Corporate ع��ام  س��هامی 
Governance  و انتشار اوراق 
به��ادار در بازارهای بین المللی از 
جمله مواردی هس��تند که باید 
در ای��ن حوزه ها مورد توجه قرار 

گیرند. 

لزوم بازنگری قانون 
تجارت

رئیس پیشین سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در ادامه بر لزوم 
بازنگ��ری در قان��ون تج��ارت 
تأکی��د ک��رد و اف��زود: قان��ون 
تجارت کش��ور ب��ا قانون بورس 
همخوان��ی ن��دارد. درحالی که 
قانون بورس به روزرس��انی شده 
ام��ا هنوز قان��ون تجارت مورد 
اص��الح و بازنگری قرار نگرفته 

اس��ت. وی ب��ا تأکی��د ب��ر این 
نکت��ه که نی��از به اصالح قانون 
تجارت جدی اس��ت، ادامه داد: 
قانون تجارت یکی از مهم ترین 
قانون های مادر کشور است که 
مجل��س جدید بای��د از همان 
س��ال نخست ش��روع فعالیت، 
اصالح ای��ن قانون را آغاز کند. 
صالح آبادی با اشاره به این نکته 
ک��ه ایران می تواند در بازارهای 
بین المللی اوراق بهادار اسالمی 
منتشر کند، گفت: در سال های 
اخیر، اوراق بهادار اس��المی در 
دنی��ا برن��د شده اس��ت و همه 
ب��ه صکوک افتخ��ار می کنند، 
بنابرای��ن با طراح��ی ابزارهای 
اس��المی می توان مانند مالزی، 
ام��ارات و... در لن��دن ی��ا اروپا 

صکوک منتشر کرد. 
وی به ناکارآمدی بسیاری از 
بنگاه های تولیدی کشور اشاره 
کرد و اظهار داشت: ما کشوری 
هس��تیم که مزی��ت اصلی مان 
بخش انرژی است، بنابراین اگر 
نتوانی��م از بازارهای بین المللی 
در ای��ن زمین��ه به��ره ببری��م، 
اقتصاد کش��ور ش��کوفا نخواهد 
ش��د. به گفت��ه وی، اگر از این 
ظرفیت ها هم استفاده نکنیم، از 
بازارهای جهانی صادرات حذف 

خواهیم شد. 
مدیرعام��ل بان��ک توس��عه 
ارتب��اط  درب��اره  ص��ادرات 
نقدینگ��ی با افزایش س��رمایه 
بانک ها اظهار داش��ت: افزایش 
حج��م  افزای��ش  و  س��رمایه 
نقدینگ��ی کش��ور ارتباطی با 
ه��م ندارن��د؛ چ��ون س��رمایه 
بانک ه��ا از محل های بودجه ای 
دول��ت افزای��ش می یاب��د نه از 
طری��ق چاپ اس��کناس که اثر 
پای��ه پولی و افزایش نقدینگی 
داش��ته باشد. وی افزود: دولت 
ب��ه بخش های مختلف از جمله 
بانک ه��ا بدهی دارد و برخی از 
بانک ه��ا نیز ب��ه بانک مرکزی 
بدهکارن��د. از طرف��ی برخی از 
ای��ن بانک ها از دولت طلب هم 
دارند، بنابراین سازو کار نخست 
این اس��ت که بدهی بانک ها به 
بانک مرک��زی به بدهی دولت 
به بانک مرکزی تبدیل ش��ود و 
طل��ب آنها از دولت با بدهی به 

بانک مرکزی تهاتر شود. 
صالح آب��ادی گف��ت: اعطای 
اسناد خزانه به بانک ها هم ساز 
و کار دیگری است که این اسناد 
می تواند در بازار س��رمایه مورد 
مبادله ثانویه قرار بگیرد. به این 
ترتی��ب بانک ها می توانند طلب 
خود از دولت را در قالب اسناد 
خزان��ه در بازار س��رمایه تنزیل 

کنند و به فروش برسانند. 

دومین روز همایش سیاست های 
پولی و ارزی با نشس��ت تخصصی 
چالش ه��ای نظام بانک��ی برگزار 
شد. در این نشست فرهاد علی نژاد 
مهربان��ی محقق اداره مطالعات و 
مقررات بانکی بانک مرکزی، علی 
طهماسبی دانشجوی کارشناسی 
ارش��د مدیری��ت مالی دانش��گاه 
شهید بهش��تی، کوروش معدلت 
عض��و هیأت مدی��ره بان��ک ملت، 
رس��ول خوانس��اری پژوهش��گر 
پژوهش��کده پول��ی و بانک��ی و 
س��یدعلی روحان��ی  دانش��جوی 
دکت��رای اقتصاد دانش��گاه تهران 

شرکت داشتند. 
فرهاد علی نژاد در این نشس��ت 
ضمن اشاره به تأثیرگذاری عوامل 
اقتصادی و نظارتی بر تعداد بهینه 
بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اری 
غیر بانکی گفت: وابس��تگی دولت 
ب��ه اس��تقراض از ش��بکه بانکی، 
رش��د اقتصادی، رش��د جمعیت، 
نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی و 
درجه ریسک گریزی سیاستگذار 
در خصوص وقوع بحران بانکی و 
نرخ تورم ازجمله عوامل اقتصادی 
مؤث��ر ب��ر تع��داد بانک های فعال 

است. 
علی طهماسبی، دومین سخنران 

این نشس��ت در مقاله ای با عنوان  
»حق��وق و مزایای مدیران بانکی؛ 
میزان یا ساختار؟ « گفت: توسعه 
چارچ��وب مقرراتی و تنظیم گری 
درزمینه پرداخت های انجام ش��ده 
ب��ه مدی��ران بانک��ی از اهمی��ت 
باالیی برخوردار اس��ت. ناظران و 
مقررات گذاران بانکی همواره باید 
توجه داشته باشند که تصمیمات 
ریس��کی اغل��ب توس��ط مدیران 
اجرای��ی و ن��ه س��هامداران اتخاذ 
می ش��ود. وی تصری��ح ک��رد: در 
ش��رایطی ک��ه س��اختار پرداخت 
ب��ه مدیران س��بب افزایش انگیزه 
آنان به انجام فعالیت های ریسکی 
به دق��ت  بای��د  ناظ��ران  باش��د، 
فعالیت ه��ای بان��ک را رصد کنند 
و همواره بر س��اختار پرداخت به 

مدیران نظارت داشته باشند. 

روند همیشه افزایشی 
نرخ ارز

مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی 
ه��م در دومی��ن روز این همایش 
ب��ه ای��راد س��خنرانی پرداخت و 
دیدگاه ه��ای خود را در خصوص 
سیاست یکسان سازی نرخ ارز در 
میزگرد سیاست ارزی و مدیریت 

بازار ارز تشریح کرد. 

حس��ین عبده تبری��زی گفت: 
تمام کارشناس��ان با نظام نرخ ارز 
ثاب��ت مخالف هس��تند. تغییرات 
دس��توری نی��ز ب��ه دلی��ل آنکه 
به��ره وری را تحت تأثیر قرار داده 
و موجب ازدیاد فس��اد می ش��ود 
مخالف��ان خود را دارد. وی افزود: 
ن��رخ ارز در اقتصاد ایران بیش��تر 
روند افزایشی دارد تا کاهشی که 
خود شاهدی بر این مدعا است و 
بر این اس��اس بحث اصلی بر سر 

نظام جایگزین است. 
عبده تبری��زی تصری��ح ک��رد: 
ابهام��ات و مش��کالت بس��یاری 
در خص��وص اج��رای سیاس��ت 
یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد.  

دو زوج تأمین مالی
وی اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه این 
موضوع که نفت و میعانات گازی 
دو زوج تأمی��ن مال��ی هس��تند، 
سیاس��ت یکسان س��ازی نرخ ارز 
قطع��اً ب��ا دش��واری هایی مواجه 

خواهد شد. 
ش��د:  ی��ادآور  عبده تبری��زی 
سیاس��ت یکسان سازی نرخ ارز با 
توجه به اقتصاد سیاس��ی و بحث 
انتخابات، در ش��رایط فعلی کشور 
با دش��واری های زی��ادی مواجه 

خواهد ش��د، زی��را تغییراتی که 
در کوتاه م��دت هزین��ه  باالیی در 
اقتص��اد ایجاد می کنن��د اما رفاه 
میان م��دت و بلندم��دت را هدف 
ق��رار می دهند، معموالً از س��وی 

رسانه ها بد تفسیر می شوند. 
 مشاور وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص نظ��ام بهینه نرخ ارز در 
اقتصاد گفت: بیشتر اقتصاددان ها 
و مدیران درک درس��تی از نظام 
ش��ناور مدیریت شده ندارند و در 
دولت ه��ای قبل نی��ز نظام ارزی 
کشور، شناور مدیریت شده نامیده 
می ش��د، ام��ا ش��اهد تالطم های 
بس��یاری در ای��ن ب��ازار بودی��م، 
بنابراین رسیدن به تعریف دقیقی 
از مدیریت شناورشده مهم است. 
وی افزود: یکی از پیش��نهادهای 
مطرح ش��ده در خص��وص نظام ارز 
ش��ناور آن اس��ت که دولت در بازار 
حراج، ارز خود را بفروش��د، به این 
معنی که در ابتدای سال اعالم کند 
تصمیم دارد میزان مش��خصی ارز 
را به فروش رس��اند، در این صورت 
انتظار می رود بازار نرخ خود را پیدا 
کند و این قیمت نزدیک ترین نرخ 

به نرخ بازار خواهد بود.  
ک��رد:  تأکی��د  عبده تبری��زی 
در خص��وص ب��ازار ارز برخ��ی 

س��واالت دیگر نیز مطرح اس��ت. 
به عنوان مث��ال اینک��ه آی��ا دولت 
بای��د ارز را ب��ه بان��ک مرک��زی 
بفروش��د؟ برخی معتقدند اگر ارز 
از کان��ال بانک مرکزی وارد بازار 
ش��ود بازهم از طریق تغییر حجم 
ش��به پول، حجم پول تحت تأثیر 

قرار می گیرد. 
مش��اور وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص تش��کیل بازار سلف ارزی 
اظهار داش��ت: بنده معتقد هستم 
تقاضای س��فته بازی نقش غالب را 
در این بازار خواهد داشت و احتمال 
تش��کیل یک بازار عملیاتی بسیار 
کم اس��ت و این موضوع خاستگاه 

سیاستگذار نیست. 
وی ادام��ه داد: تش��کیل ای��ن 
نیازمند پیش ش��رط هایی  ب��ازار 
اس��ت و عم��اًل در اقتصاده��ای 
درحال توس��عه این زیرساخت ها 
هی��چ گاه به ط��ور کام��ل برقرار 
نمی ش��ود و باید در نظر داش��ت 
که مش��کالت عملیاتی تش��کیل 

این بازار قابل حل است. 
عبده تبریزی در خاتمه روش��ن 
ش��دن قوانی��ن ناظر بر حس��اب 
س��رمایه از س��وی مقامات بانک 
مرکزی را یکی از الزامات تشکیل 

بازار سلف ارزی دانست. 

در دومین روز همایش سیاست های پولی و بانکی تبیین شد

الزامات مدیریت صحیح بازار ارز

دکتر علی صالح آبادی در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد  

مختصات اقتصاد مقاومتی در چارچوب 
برنامه ای اجرایی
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خبرنــامه

مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی: 
 مقررات حاکمیت شرکتی به زودی 

ابالغ می شود
مدی��رکل مق��ررات، مجوزه��ای بانک��ی و مبارزه با 
پولش��ویی اع��الم ک��رد مق��ررات در زمینه حاکمیت 
ش��رکتی در بان��ک مرک��زی تدوین و نظ��رات کانون 
بانک ه��ای خصوصی و ش��ورای هماهنگی بانک های 
دولتی بانک ها در آن لحاظ شده و به زودی به بانک ها 

ابالغ می شود. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی 
ارجمندنژاد در نشس��ت الزامات حاکمیت شرکتی در 
بانک ها که در روز دوم بیس��ت و شش��مین همایش 
سیاس��ت های پولی و ارزی، برگزار ش��د با اظهار این 
مطلب، افزود: مهم ترین استاندارد در زمینه حاکمیت 
ش��رکتی، اس��تاندارد OECD است که جزو یکی از 
12 استاندارد برتر مالی است. در این زمینه مقررات 
هی��أت خدم��ات مالی اس��المی  )IFSB( نیز مدنظر 

قرار گرفته است. 
مدی��رکل مق��ررات، مجوزه��ای بانک��ی و مبارزه با 
پولش��ویی، علت اهمیت یافتن حاکمیت ش��رکتی را 
شکست ها و ناکامی های شرکت های بزرگ آمریکایی 
در دو دهه اخیر دانس��ت و گفت: به گفته رئیس کل 
اس��بق فدرال رزرو، بس��یاری از افرادی که در بورس 
خرید می کنند توجهی به اینکه چه کسی مدیر است، 
ندارند و تنها سودآوری برایشان مهم است. به همین 
خاطر س��هامداران در کنترل ش��رکت نقش��ی ندارند 
و مدیرعام��ل می توان��د در تعیی��ن چیدمان اعضای 
هیأت مدی��ره دخال��ت کند.  ارجمندنژاد، لزوم آزمون 
صالحیت شایس��تگی را برای س��هامداران یادآور شد 
و گفت: براس��اس س��ند کمیته بال، عالوه بر اعضای 
هیأت مدیره، س��هامداران نیز باید صالحیت س��نجی 
ش��وند. ای��ن موض��وع در رابط��ه ب��ا بانک ه��ا و برای 
سهامداران بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

رئیس کل بیمه مرکزی: 
 توسعه بازارهای مالی کشور 

در ابتدای راه است

رئی��س کل بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
گف��ت:  دربازار مالی کش��ور بازیگ��ران اصلی بانک ها 
هس��تند و س��ایر بازارها نقش محدودی در این بازار 
دارند و از ابزارها و مش��تقات مالی در س��طح پایینی 
اس��تفاده می ش��ود و این امر بیانگر آن اس��ت که در 
ابتدای کار و در مرحله توسعه کاربردی قرار داریم. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، عبدالناصر 
همتی در میزگرد سیاست یکپارچه سازی نظام مالی 
در بیس��ت و شش��مین همایش ساالنه سیاست های 
پولی و ارزی، تأکید کرد: باید به سمتی برویم که نقل  
و انتقال منابع به نحو کارآمد جابه جا شده و پس اندازها 
با کمترین هزینه به سمت مولدترین فعالیت ها برود و 
برای مدیریت ریسک ابزارهای مختلفی ایجاد شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در وضعیت موجود ایجاد کمیته 
یا شورای ثبات برای مجموعه بازارهای مالی ضروری 
است، اظهار داشت: در واقع قرار بر این است کسانی که 
به دنبال ریسک بیشتر هستند بازده باالتری دریافت 
کنن��د و کس��انی که ریس��ک کمت��ری را می پذیرند، 

بازدهی کمتری داشته باشند. 

وام ازدواج فورا 10 میلیون شد
گرچه با مخالفت بانک ها برای افزایش س��ه برابری 
وام ازدواج با توجه به کمبود منابع قرض الحسنه، تصور 
می ش��د این مصوبه قانونی در اجرا زمانبر باش��د، اما 
از چهارم خرداد مراجعه کنندگان به سامانه ازدواج با 

رقم 10 میلیون تومانی وام مواجه شدند. 
به گزارش ایسنا، با وجود تمامی اما و اگرهایی که در 
رابطه با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان و براساس 
مصوبه مجلس در قانون بودجه وجود داشت، در مدتی 
کوتاه و به فاصله کمتر از یک هفته از ابالغ قانون بودجه 
1395، میزان وام ازدواج از 3میلیون به 10 میلیون تومان 

به ازای هر یک از زوجین افزایش یافته است. 
در حالی تاکنون اجرای مصوبه وام ازدواج و افزایش 
آن به 10 میلیون تومان اعالم رسمی نشده که مراجعه 
به سایت بانک مرکزی و سامانه تسهیالت ازدواج نشان 
می ده��د ک��ه می��زان وام زوجین تغییر کرده و به 10 
میلیون تومان افزایش یافته اس��ت. بر این اس��اس هر 
یک از زوجین می توانند رقم 10 میلیون تومان و در 

مجموع 20 میلیون تومان دریافت کنند. 
ای��ن در حالی اس��ت که تمام��ی افرادی که از قبل 
نیز در صف وام ازدواج قرار داشتند و حتی در زمان 
وام 3میلی��ون تومان��ی ثبت ن��ام کرده اند، با تغییرات 
جدید، وام 10 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. 
این تسهیالت با دوره بازپرداخت ٤٨ ماهه و کارمزد 
٤درصد از طریق بانک های حاضر در س��امانه ازدواج 
پرداخت می شود. در حال حاضر حدود ٤50 هزار نفر 

در صف وام ازدواج قرار دارند. 

سایت مرکز آمار ایران هک شد
 س��ایت مرکز آمار ایران از ش��امگاه سه ش��نبه از 

دسترس خارج شده است. 
 ب��ه گ��زارش مهر، س��ایت مرکز آمار ایران از ش��امگاه 
سه شنبه چهارم خرداد ماه از دسترس خارج شده است 
و کاربرانی که به این سایت مراجعه می کنند، نمی توانند 
از بخش ه��ای آن اس��تفاده کنن��د. زمانی ک��ه از طریق 
جست وجوگر گوگل قصد ورود به سایت مرکز آمار ایران 
را دارید، با متنی عربی روبه رو می شوید که ترجمه آن به 
فارسی  »هک شده از سوی داعس« است. هنوز مسئوالن 

مرکز آمار ایران در این باره توضیحی ارائه نکرده اند. 

نرخنــامه
دالر 3,463 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را٤63,3 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

1,002,650 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3,٨٨٨ توم��ان و ه��ر پوند 
نیز5,055 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
517,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 277,000 تومان 
فروخته ش��د. هر سکه یک گرمی نیز1٨٨,000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 1٨ عیار101,960 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازار های 

جهانی12,2٤٨ دالر بود. 

حضور بانک سامان در کنفرانس 
بانکداری ُخرد خاورمیانه

مشاور ارشد فناوری بانک سامان در یازدهمین کنفرانس 
بین المللی بانکداری ُخرد خاورمیانه سخنرانی کرد. 

به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، این کنفرانس 
با حضور بیش از 200 نفر از مدیران ارشد بانک ها، موسسات 
مال��ی و ش��رکت های خدمات پرداخ��ت در دوبی برگزار 
ش��د. فرشاد نوشادی، مش��اور ارشد فناوری بانک سامان 
در س��خنرانی خود، با اش��اره به طراحی نوآورانه سامانک  
)سامانه همراه بانک سامان( گفت: افتخار می کنیم سامانک 
نخستین اپلیکیشن بانکداری ایران است که به طور رسمی 

در اپ استور قرار گرفته است. 
مشاور ارشد فناوری بانک سامان تأکید کرد: بازار پرداخت 
الکترونیک ایران با بیش از 100 میلیون کارت اعتباری و 
نقدی، یک بازار بزرگ و مطلوب برای 35 شرکت پرداخت 
آنالین بزرگ جهان اس��ت و بانک س��امان می تواند دروازه 
ورود آنها به کسب وکار ایران باشد. نوشادی همچنین درباره 
طراحی ش��عب بانک س��امان، نوآوری و تمرکز فناوری و 
نسل جدید ابزارهای پرداخت توضیحاتی ارائه کرد که با 
استقبال حاضران روبه رو و درخواست هایی برای همکاری 
با بانک سامان مطرح شد. یازدهمین کنفرانس بین المللی 
بانکداری ُخرد خاورمیانه 29 و 30 اردیبهشت ماه در ریتز 

کارلتون دوبی برگزار شد. 

بانک شهر حامی نخستین همایش 
اقتصاد مقاومتی سال جدید

بانک ش��هر به عنوان حامی نخستین همایش اقتصاد 
مقاومتی در س��ال جدید، با حضور 170س��رمایه گذار و 

کارآفرین، حضور یافت. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
در این همایش که به دنبال نامگذاری س��ال جدید از 
سوی مقام معظم رهبری با عنوان، »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« برگزار ش��د، دکتر مارال اس��کندری از 
کارشناس��ان بین الملل و امور ارزی بانک ش��هر، به ارائه 
گزارش��ی از پیش بینی 20 اقتصاد برتر در س��ال 2030 
و الزامات اقتصادی ایران در دوره پسابرجام پرداخت. 
اس��کندری در این همایش با تش��ریح بخش معامالتی 
رویترز و س��وییفت و همچنین بحران های دوقلو و هش��دار 
اقتصاد دان��ان ب��ه افزایش ن��رخ ارز، مباحثی را در خصوص 
بازاریابی ویروسی با تأکید بر فضای بازار داخلی و خلق ارزش 
برای مشتری مطرح و به خدمات پیشرو بانک شهر همچون 
خدمات VTM و اتوبانک، از لحاظ س��هولت، جدید و در 
دسترس بودن خدمات، برای مشتری اشاره کرد. همچنین 
در این مراسم دکتر جبرائیلی، مدیرعامل مؤسسه مدیریت و 
فناوری اطالعات پارسیان، پروفسور حیدری پدر علم اصول 
فنون مذاکره در ایران، و معاون ایرانی اسبق دبیر کل اتاق 
مشترک بازرگانی و صنعتی سازمان همکاری های منطقه ای 
توسعه اقتصادی  )RCD( و ریاست شورای راهبری همایش 
بزرگان مذاکرات تجاری ایران نیز حضور داشتند.  بر این 
اساس، در این همایش از دکتر مارال اسکندری به دلیل 
کسب باالترین امتیاز و رضایتمندی از مباحث جدید و 
کاربردی وی، با اهدای لوحی از نماد خلیج فارس توسط 

باشگاه مدیران موفق، قدردانی شد. 
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قیمت)تومان(نوع ارز 

3,٤63 دالر آمریکا

3,٨٨٨ یورو اروپا

5,055 پوند انگلیس

9٤٨ درهم امارات

1,202 لیر ترکیه

539یوان چین

32ین ژاپن

2,675 دالر کانادا

3,525 فرانک سوئیس

11,٤50 دینار کویت

925 ریال عربستان

270 دینار عراق

57روپیه هند

٨77 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمت)تومان(عنوان
٤٤2,100 مثقال طال

101,960 هر گرم طالی 1٨ عیار

1,001,000 سکه بهار آزادی

1,002,650 سکه طرح جدید

517,000 نیم سکه

277,000 ربع سکه
1٨٨,000سکه گرمی

بانکنامه

گزارش 2
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توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان 
وارد فرابورس می شود

عرضه اولیه 5 درصد س��هام شرکت  حمل ونقل ریلی 
پارسیان، روز  شنبه 8 خردادماه در بازار دوم فرابورس ایران 
انجام می شود. در این عرضه اولیه از مجموع 5 میلیون سهم، 
3 میلیون سهم به کشف قیمت اختصاص پیدا می کند و 
2 میلیون سهم نیز متعلق به معامله گران آنالین خواهد 
بود. همچنین محدودیت خرید س��هام  » حپارسا «   برای 
هر کارگزاری 30 هزار س��هم تعیین شده و صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله هیچ  سهمیه ای برای 
خرید این س��هم ندارند. شرکت توسعه حمل ونقل ریلی 
پارس��یان در تاریخ 21 م��رداد 94 در فرابورس پذیرش و 
نماد معامالتی آن از 19 اردیبهشت امس��ال در بازار دوم 
فرابورس درج شده است. شرکت 100 میلیارد ریالی توسعه 
حمل و نقل ریلی پارسیان با دارا بودن بیش از 110 واگن 
حمل بار، در راست�ای توسعه صنع�ت حمل و نقل کش��ور 
در حوزه فرآورده های نفتی و پتروشیمی در س�ال 1384 
تأسیس شد. تأمین سوخت نیروگاه های کش�ور از طریق 
خطوط ریلی، کاهش قیمت تمام شده محصوالت نفتی 
و پتروش��یمی و به کارگیری ظرفیت های خالی صنعت 
حمل و نقل ریلی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، مهم ترین 

ضرورت تشکیل این شرکت بوده است.

معامله 3000 تن نفت کوره 
280پاالیش نفت تبریز

در جری��ان معامالت بورس ان��رژی در بازار فیزیکی در 
عرضه های عادی و عرضه های مازاد معادل 10 هزار و 714 
تن کاال به ارزش بیش از 88 میلیارد و 965 میلیون ریال 
معامله شد. از نکات حائز اهمیت معامالت دیروز می توان 
به روز پرفروغ رینگ بین الملل بورس انرژی ایران با انجام 
نخس��تین معامله نفت کوره 280 پاالی��ش نفت تبریز 
به حجمی برابر با 3000 تن اش��اره کرد. کاالهای پنتان 
پالس پتروش��یمی پارس، آیزوریسایکل، آیزوفید، حالل 
402، نفتای سنگین تصفیه نشده، نفتای سبک و حالل 
404 پاالیش نفت شیراز، آیزوریسایکل، حالل 402، حالل 
404 و آیزوفید پاالیش نفت تبریز، متانول پتروش��یمی 
فن آوران، متانول پتروشیمی شیراز، نفتای سبک پاالیش 
نفت بندرعباس و برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ 
داخلی و کاالهای نفت گاز )گازوئیل( شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران از مبادی انبار نفت  ساری، اصفهان، 
مش��هد، چابهار، تبری��ز و زاهدان به مقاصد افغانس��تان، 
پاکس��تان، ترکیه و عراق و نفت کوره 280 پاالیش نفت 
تبری��ز در رینگ بین الملل م��ورد عرضه ق��رار گرفتند. 
همچنین در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای 
با سررسید یک  سال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی 
ایران در کلیه نمادهای فعال، 300 قرارداد به ارزشی برابر 
با 2 میلیارد و 807 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. 
طی این جلسه معامالتی، بازار برق بورس انرژی نیز شاهد 
معامل��ه 2 قرارداد مع��ادل 48 مگاوات س��اعت به ارزش 
بیش از 14 میلیون ریال بود. گفتنی است در آغاز جلسه 
معامالت��ی دیروز نمادهای بار  پیک، کم باری، میان باری و 
بارپایه روزانه3 تیر 95 گشایش یافته و در پایان نمادهای 
ب��ار پیک، کم باری، میان باری و بارپایه روزانه 8 خرداد 95 
متوقف شدند. در مجموع ارزش کل معامالت بورس انرژی 

ایران قریب به 91 میلیارد و 787 میلیون ریال شد. 

رشد شاخص های جهانی 
در پی رشد قیمت نفت

بازاره��ای جهان��ی در آخری��ن س��اعات معامالت��ی با 
رش��د ش��اخص ها همراه ش��دند درحالی که افزایش آمار 
خریدوفروش مسکن در آمریکا نشان از افزایش اعتماد به 
اقتصاد این کشور می دهد. افزایش چشمگیر قیمت نفت و 
کاهش قیمت طال در پی کاهش قیمت دالر آمریکا به ثبت 
رسید، در حالی که شاخص آسیا پاسیفیک برای دومین روز 
متوالی با افزایش همراه شد و شاخص ها در بازار آمریکا نیز 
به مدار صعود بازگشتند. قیمت نفت خام به بیش از 49 دالر 
معامله شد و قیمت طال به ششمین روز کاهش رسید. این 
در حالی است که آمارها نشان دهنده این است که میزان 
خریدوفروش ام��الک در آمریکا طی ماه آوریل با افزایش 
روبه رو بوده است. در بازارهای سهام، شاخص استاکس اروپا 
با رش��د 0.8 درصدی روبه رو شد درحالی که قیمت سهام 
مؤسسه خدمات مالی یونی کردیت در پی تغییر مدیرعامل 
با رش��د روبه رو شد. در بازار آسیا، شاخص آسیا پاسیفیک 
رش��د 1.7 درصدی داشت درحالی که بورس هنگ کنگ 
با افزایش 2.5 درصدی ش��اخص اصلی همراه شد. قیمت 
سهام ش��رکت انرژی چیانا کل، رشد 11 درصدی داشت 
درحالی که شرکت سونی افزایش 6.5 درصدی قیمت سهام 
را نظاره گر شد. قیمت سهام شرکت تویوتا موتور با بیشترین 
میزان افزایش نسبت به 30 روز گذشته همراه شد. اما در 
بازارهای کاالیی، قیمت نفت خام با رشد 1.7 درصدی به 
هر بش��که 49 دالر و 45 سنت رسید، در حالی که قیمت 
مس در لندن با رشد 0.2 درصدی همراه شد و قیمت طال 

نیز کاهش 0.2 درصدی داشت. 

افزایش سرمایه  » خزر «   و  » حفاری«
شرکت فنرسازی زر پس از موافقت هیأت مدیره در 
تاریخ 26 اردیبهشت ماه درخواست افزایش سرمایه این 
ش��رکت را از 200میلیارد ریال به 630میلیارد ریال از 
مح��ل مازاد تجدید ارزیاب��ی دارایی ها را برای تأیید به 
سازمان بورس ارائه کرد. سازمان بورس با برنامه افزایش 
سرمایه شرکت حفاری شمال از 2 هزار و 605 میلیارد 
ری��ال به 5 هزار و 731 میلیارد ریال از محل مطالبات 
حال شده و آورده نقدی موافقت کرد. صورت مالی سال 
مالی منتهی به 29 اسفند 94 شرکت زغال سنگ نگین 
طبس نیز منتشر شد. براساس این اطالعیه  » کطبس «  
 73 ریال سود برای هر سهم سال مالی 94 پیش بینی 
کرده بود که فقط موفق به پوشش 55 ریال از این مبلغ 
شده است. پیش بینی سود شرکت برای سال مالی 95 

مبلغ 82 ریال عنوان شده است. 

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار روز چهارش��نبه با 160 
واحد رش��د به رقم 76 هزار و 
853 واحد رسید و آخرین روز 
خردادماه  نخست  هفته  کاری 
را ب��ا روندی مثبت ب��ه پایان 
رساند. بازار س��هام در آخرین 
روز معامالت��ی هفته گذش��ته 
همچن��ان ش��اهد معامالت��ی 
خنثی توأم با درجا زدن قیمت 
سهام در گروه های خودرویی و 
بانک ها بود. آنچه بورس تهران 
این روزها برای شادابی مجدد 
به آن نیاز دارد تزریق نقدینگی 
و پول تازه به شریان بازار سهام 
اس��ت، چنان که معامله گران 
بازار س��هام در تاالر شیشه ای 
و در آخری��ن روز معامالت��ی 
ای��ن هفته همچ��ون روزهای 
گذش��ته با معامالتی کم حجم 
مواجه بودند؛ ب��ازاری که این 
روزه��ا ب��ه م��دد بازارگردانی 
نوبت��ی صندوق ها و حقوقی ها 
در نمادهای پیش��رو، شاخص 
کل را مثبت نگه داشته است. 
در آخرین روز معامالتی هفته 
از  بازارگردان��ی نوبتی س��هام 
سوی حقوقی ها و صندوق های 
حال  ش��امل  س��رمایه گذاری 
گروه پاالیشی ها، فلزات اساسی 
و معدنی و برخی شرکت های 
حمل و نق��ل دریایی ش��د تا به 

ای��ن بهانه نماگره��ای بورس 
ته��ران همچن��ان س��بزپوش 
باش��ند. روز گذشته همچنین 
خبرهایی مبنی بر عرضه اولیه 
10 درص��دی س��هام لیزینگ 
ملت در یکش��نبه هفته آینده 
از طریق بورس تهران ش��نیده 
شد. این ش��رکت از مجموعه 
ش��رکت های تابعه بانک ملت 

است. 

بازار سهام تحت تاثیر 
افزایش قیمت های جهانی

در ب��ازار س��هام دی��روز و 
اقتص��اد آمریکا،  ب��ا تقوی��ت 
گروه های مرتبط با قیمت های 
جهانی همچون پاالیشگاهی و 
فلزی و معدنی بر مدار صعود 
بودن��د و اکثرا دادوس��تدهای 
مثبت��ی را تجرب��ه کردند. در 
اواس��ط بازار ش��اهد تحرکات 
پاالیش��گاهی  گ��روه  مثب��ت 
بودی��م ک��ه س��بب معامالت 
مثب��ت و صف خرید اکثر آنها 
شد همچنین رخدادهای مهم 
مجم��ع س��االنه پتروش��یمی 
شازند س��بب خواهد شد این 
ش��رکت ب��ا رف��ع تحریم ها با 
آس��ودگی بیشتری به فعالیت 
صادرات��ی ادام��ه ده��د. نماد 
تازه وارد ثالون��د با صف خرید 
پرحجم 84 میلیون سهمی و 
با عرضه تنها 56 هزار س��هم 
مواجه ب��ود، این در حالی بود 

نمادهای ساختمانی  که سایر 
در کنار گروه س��یمانی اکثرا 
منف��ی ب��ه کار خ��ود پای��ان 
دادند. در پایان معامالت نماد 
شرکت سیمان شاهرود جهت 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه ب��ه منظ��ور تصویب 
صورت ه��ای مال��ی، ش��رکت 
صنای��ع س��یمان دشتس��تان 
مجم��ع  برگ��زاری  جه��ت 
عمومی ف��وق العاده به منظور 
خص��وص  در  تصمیم گی��ری 
افزایش س��رمایه در کنار نماد 
آس پ متوقف ش��دند. شرکت 
آ س پ ب��ه عل��ت کاه��ش 
حاصل  درآم��د  42درص��دی 
از ف��روش ب��ا تعدی��ل منفی 
گ��زارش  40درص��دی ط��ی 
منته��ی به 31 ش��هریور 95 
مواجه ش��د و مبلغ 150 ریال 

سود پیش بینی کرد. 

مثبت آیفکس منفی شد
فراب���ورس  معامله گ����ران 
ب��ا  را  خ��رداد  پنج��م  روز 
خریدوف��روش 345 میلی��ون 
و 370 ه��زار ورق��ه بهادار به 
ارزش بی��ش از ی��ک ه��زار و 
512 میلی��ارد ری��ال در بازار 
فراب��ورس به اتمام رس��اندند. 
الوند  مس��کن  سرمایه گذاری 
در کن��ار بیم��ه کارآفری��ن و 
بهمن دیزل بیشترین افزایش 
قیم��ت را تجرب��ه کردن��د و 

بیش��ترین افت قیمت س��هام 
نی��رو  طب��س،  زغال س��نگ 
س��رمایه و صنایع نس��وز توکا 
بیش��ترین  ش��د. همچنی��ن، 
معام��الت  ارزش  و  حج��م 
دی��روز را ذوب آه��ن اصفهان 
با دادوس��تد 26میلیون سهم 
به ارزش 80میلی��ارد و 290 
میلیون ریال به نام خود کرد. 
آیفکس در ساعات ابتدایی 4 
واحد رش��د کرد اما به تدریج 
پایین آمد و در نهایت با 3.15 
واحد افزایش نسبت به دیروز 
ع��دد 817.23 را نش��ان داد. 
پاالی��ش نفت ته��ران و الوان 
بیش��ترین تاثیر مثب��ت را بر 
ش��اخص گذاش��تند. در بازار 
اول شاهد معامله 27 میلیون 
و 440 ه��زار ورق��ه بهادار به 
 420 و  میلی��ارد   51 ارزش 
میلیون ریال بودیم و در بازار 
دوم 126 میلیون و 450 هزار 
ورق��ه بهادار ب��ا رقمی معادل 
620 میلی��ارد و 770 میلیون 
ریال دادوستد شد. اوراق حق 
تقدم اس��تفاده از تس��هیالت 
در  چهارش��نبه  روز  مس��کن 
تمامی نمادها ب��ا افت قیمت 
مواجه و ه��ر ورقه آن در بازه 
790 تا 817 هزار ریال مبادله 
ش��د. بیش��ترین اف��ت قیمت 
مرب��وط ب��ه اوراق فروردی��ن 
95 به می��زان 3.4درصد بود. 
اعتماد  صن��دوق  همچنی��ن، 

آفری��ن پارس��یان ب��ا معامله 
3میلی��ون و 160 هزار س��هم 
معام��الت  حج��م  باالتری��ن 
را  معامله  قاب��ل  صندوق های 
در این روز در اختیار داش��ت. 
در این می��ان، باالترین حجم 
معامالت اوراق با درآمد ثابت 
به می��زان 300 هزار ورقه در 
ریگ رخ  نماد اوراق اجاره پترو 
داد. مجم��وع ارزش معامالت 
اسناد خزانه اس��المی هم در 
این ب��ازار بالغ بر 100میلیارد 

ریال بود. 
روز گذشته شاهد بازگشایی 
نماده��ای معامالتی ش��رکت 
ش��رق،  مینو  غذایی  صنای��ع 
پتروش��یمی زاگ��رس پس از 
عموم��ی  مجام��ع  برگ��زاری 
عادی ساالنه صاحبان سهام و 
تقسیم س��ود نقدی هر سهم، 
نماد معامالتی شرکت صنعتی 
و معدنی شمال شرق شاهرود 
پس از برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام و 
نفت  ش��رکت  معامالتی  نماد 
پاسارگاد پس از ارائه اطالعات 
واقع��ی بودی��م. همچنی��ن با 
معامالت��ی  نم��اد  گش��ایش 
»ثتوسا« در بازار پایه توافقی، 
ثبت معامالت توافقی در نماد 
توسعه  سرمایه گذاری  شرکت 
و عم��ران اس��تان اردبی��ل از 
معامالت  در س��امانه  دی��روز 

توافقی امکان پذیر شد.

بازار منفی، مثبت جلوه داده شد

شاخص سازی با گروه پاالیشی

و  ب��ازار  ب��ه  نقدینگ��ی  ورود 
افزای��ش حج��م معام��الت طی 
ماه ه��ای پایانی س��ال گذش��ته 
موجب ش��د تا قیمت ها در بازار 
با رش��د مواجه شوند اما از اوایل 
س��ال جاری با کاهش این حجم 
در بازارهای ب��ورس و فرابورس، 
اصالحی  رون��د  ب��ازار س��رمایه 
به خ��ود گرفت و قیمت س��هام 
 اکث��ر ش��رکت ها با اف��ت همراه 

شدند. 
س��رمایه گذاری های  مدی��ر 
ش��رکت س��بدگردان نوین نگ��ر 
آس��یا ضمن بیان این مطلب در 
گفت وگ��و با بورس نی��وز اظهار 
داش��ت: از دی ماه پارسال حجم 
معامالت از س��طح 100میلیارد 
تومان ب��ه س��طح 700 میلیارد 
تومان رش��د ک��رد، ام��ا پس از 
مدت��ی رون��دی نزولی ب��ه خود 
گرفت و با اصالح به سطح 250 
ت��ا 300 میلیارد تومان رس��یده 

است. 

علی قاس��م نژاد افزود: کاهش 
حج��م معام��الت باع��ث از بین 
رفتن انرژی بازار در جهت صعود 
قیمت ها شد و افت شاخص کل 
را به دنبال داش��ت و تا زمانی که 
حجم معامالت روزانه در همین 
س��طوح باق��ی بمان��د نمی توان 
انتظار رش��د پر ق��درت در بازار 

سرمایه را داشت. 
ک��رد:  امی��دواری  اب��راز  وی 
آغ��از فصل  عوامل��ی همچ��ون 
مجامع، عوامل خارجی همچون 
احتمال کاهش نرخ س��ود بانکی 
و خوش بینی های��ی که در جهت 
رف��ع موان��ع و مش��کالت پیش 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  روی 
ایجاد ش��ده، حل ش��دن مشکل 
نقل و انتق��ال پول می تواند طی 
چند م��اه آینده باع��ث افزایش 
حج��م معام��الت در ب��ورس و 
بالطب��ع موجب رش��د ش��اخص 
کل ش��ود. این کارش��ناس بازار 
س��رمایه با اش��اره ب��ه وضعیت 

صنای��ع مختلف در ب��ازار گفت:  
روند ماه های اخی��ر در برخی از 
گروه ها همچ��ون خودرویی ها با 
روند حرکتی بازار بورس تطبیق 
باالی��ی دارد، به طوری که با افت 
ی��ا کاهش حج��م معام��الت و 
شاخص، قیمت و حجم معامالت 
با همبستگی باالیی از آن تبعیت 

می کند. 
این گ��روه در ح��ال حاضر به 
محدوده قیمتی رسیده که از نظر 
محدوده  تکنی��کال  تحلیل گران 
البته  می شود  حمایتی محسوب 
در برخ��ی از ش��رکت های ای��ن 
گروه، روند نزولی شکس��ته شده 
و ب��ا افزای��ش حج��م معامالت 
می ت��وان انتظار رش��د قیمت به 
س��طوح باالتر را نیز متصور شد. 
در صنعت بانکداری نیز با وجود 
اصالح  ان��دک  معام��الت  حجم 
قیمتی را پشت سر گذاشته اند و 
سهام این گروه در محدوده کف 
بنابراین  قیمتی قرار گرفته ان��د، 

خری��د از ای��ن گروه با ریس��ک 
 ک��م و حد ض��رر پایی��ن همراه 

است. 
در گروه فلزات اساس��ی شاهد 
ورود پ��ول ب��ه برخی از س��هام 
ای��ن گ��روه بودیم ک��ه موجب 
رشد قیمت آنها شد، اما باوجود 
قیمت های  مستقیم  تأثیر گذاری 
جهانی بر وضعیت سودآوری باید 
اقتصاد چین به دقت رصد ش��ود 
ت��ا به درک درس��تی از پایداری 
جهان��ی  کنون��ی  قیمت ه��ای 
برسیم. وی ادامه داد: چشم انداز 
قیمت جهانی نفت مثبت است و 
با توجه به شکس��ت روند نزولی 
قیم��ت جهان��ی نف��ت می توان 
انتظار داش��ت گروه پتروشیمی 
نیز روند صعودی به خود بگیرد، 
اما این اتفاق در بازه زمانی میان 
مدت خواهد افت��اد چرا که بازار 
ب��رای تزریق پول ب��ه این گروه 
باید اعتماد از دس��ت رفته خود 
را به دس��ت بی��اورد و به کاهش 

حاشیه سود این شرکت ها عادت 
کند و انتظ��ارات خود را تعدیل 
کن��د. به ط��ورکل ب��ا افت حجم 
برخی س��هم ها  قیمت  معامالت 
دی ماه  قیمت ه��ای  محدوده  به 
سال گذش��ته رسیده و روند کلی 
بازار تنها به پاش��نه حرکت یک 
گ��روه آن هم گ��روه خودرویی 

می چرخد. 
قاس��م نژاد یادآور شد: با توجه 
به تمامی م��وارد عنوان ش��ده، 
شاخص کل در بلند و میان مدت 
برآین��دی صعودی داش��ته و در 
 بدبینانه تری��ن حال��ت از کان��ال 
72- 70 ه��زار واح��دی کم ت��ر 
نخواهد ش��د، اما در ب��ازه زمان 
کوتاه م��دت هن��وز رون��د نزولی 
شکس��ته نش��ده ولی با توجه به 
چشم انداز مثبت بلند مدت، بازار 
سرمایه ریسک باالیی ندارد و با 
حد ضرر معقول می توان در بازار 
س��رمایه اقدام به سرمایه گذاری 

کرد. 

با تحلیل شاخص کل، بورس ریسک باالیی ندارد

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

جام دارو در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که پارس س��وییچ در 

  جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
25.4815جام دارو

8.2224.99پارس سوییچ
4.5144.9محورسازان 

2.4394.9لیزینگ خودرو غذیر
2.2214.76سرماآفرین

1.8754.75ملی سرب و روی

9.3904.66پشم شیشه

 بیشترین درصد کاهش
صنایع ش��یمیایی سینا صدرنش��ین جدول بیشترین 
درص��د کاهش ش��د. فیبر ای��ران در رده دوم این گروه 
ایستاد و داروپخش هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.96(14.783شیمیایی سینا
)4.88(7.109فیبر ایران
)4.88(20.756داروپخش

)4.82(3.140سایپا شیشه
)4.78(3.007فنرسازی زر

)4.59(12.101تولیدی مهرام
)4.51(3.623قند مرودشت

پرمعامله ترین سهم
گ��روه بهم��ن پرمعامل��ه تری��ن س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته شد. سایپا آذین در رده دوم این گروه ایستاد. 
س��رمایه گذاری س��ایپا و فوالد مبارک��ه اصفهان هم در 

رده های باال قرار گرفتند.  
تعداد دفعهقیمتنام

63.998 2803گروه بهمن 

63.406 1175سایپاآذین 
38.644 2539سرمایه گذاري  سایپا
32.398 1300فوالد مبارکه اصفهان
32.368 1309توسعه معادن وفلزات 

30.031 1875ملي  سرب وروي
29.500 1105زامیاد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را گروه بهمن 
 ب��ه خود اختصاص داد و صنای��ع آذرآب رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. سرمایه گذاری س��ایپا هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

179.417 2730گروه بهمن 
142.731 5521صنایع  آذرآب 

98.116 2539سرمایه گذاري  سایپا
78.310 3642ایران  خودرو

77.157 5074نفت بندرعباس
74.527 1175سایپاآذین 

70.976 60970کنتورسازي ایران 

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا آذین در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که گروه بهمن در 
این گروه دوم ش��د و نفت بندرعباس در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
11754361سایپا آذین
28033363گروه بهمن

50742648نفت بندرعباس
25392286سرمایه گذاری سایپا

11052256زامیاد
18752045ملی سرب و روی

36421877ایران خودرو

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

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
30073007فنرسازی زر
16441644سایپا دیزل
31401570سایپا شیشه
22231112پست بانک

3267467سرمایه گذاری ساختمان
3094442ایران تایر
7109395فیبر ایران

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری پردی��س در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری خوارزمی 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد.  
P/Eقیمتنام شرکت

9552.86سرمایه گذاری پردیس
11983.19سرمایه گذاری خوارزمی
20853.86سرمایه گذاری اعتبار

609704.04کنتورسازی
14074.20مدیریت امید
11844.21بانک پاسارگاد

11444.33سرمایه گذاری مسکن

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

کرازی: ش��نیده ها حکایت از تعدیل 
مثبت سود کرازی در سال 94 دارد. 

پس�هند: خبره��ا از ش��رکت صنایع 
الستیکی سهند حکایت از تصویب تقسیم 
س��ود 500 ریالی به ازای هر س��هم دارد. 
همچنین شنیده ها حاکی از آن است که 
این شرکت در تالش است با بهره برداری از 
ماشین کلندر چهار رول، تولید محصوالت 
جدی��د در جه��ت افزای��ش س��بد کاال و 
اس��تفاده بهینه از ظرفیت ماش��ین آالت 

موجود تولید خود را افزایش دهد. 

معدنی ه�ا:  و  اساس�ی  فل�زات 
 458 جدی��د  وام  از  حاک��ی  خبره��ا 
میلیارد دالری بانک کش��اورزی چین 
برای محرومیت زدایی اس��ت که صرف 
زیرس��اخت های مناطق محروم و رشد 
تولید دانه های روغنی و زراعت می شود 
و از آنجا ک��ه 41 درصد مصرف فوالد 
در چین در بخش زیرساخت و مسکن 
اس��ت خبر خوبی برای تولید کنندگان 
فوالد و سنگ آهنی در دنیا خواهد بود. 
از این  ش�مواد: ش��نیده ها حکایت 
دارد ک��ه ب��ا اس��تفاده از مجوزه��ای 
ای اف کیو ام آلمان این ش��رکت به یک 

شرکت بین المللی تبدیل خواهد شد. 
کپشیر: شنیده ها حاکی از آن است 
که انتقال کارخانه ش��یراز به ش��هرک 
صنعتی تا س��ال 96 صورت می پذیرد 
و گوی��ا زمی��ن کارخان��ه 6/13 هکتار 
است و مجوز 250 هزار متر مسکونی و 
40هزار متر تجاری از شهرداری گرفته 

شده است. 
 فسرب: شنیده ها حکایت ازراه اندازی 
مجددخط تولید سرب کارخانه سرب و 

روی ایران درآینده نزدیک دارد. 
فاراک: ش��نیده ش��ده پروژه اسکله 
ماهش��هر در ح��ال اتم��ام اس��ت و تا 

شهریورماه به پایان می رسد. 
نرخ خوراک پتروش�یمی ها: گویا 
مدی��ران عام��ل و س��هامداران عمده 
مجتمع های پتروشیمی از وضعیت نرخ 
خوراک راضی نیستند و برای چندمین 
بار درخواست بازنگری در نرخ خوراک 
را مط��رح کرده اند. نرخ خ��وراک 8/2 
سنتی برای پتروشیمی های گازی است 
و مجتمع ه��ای مصرف کنن��ده خوراک 
مایع س��ودی نبرده و خواستار کاهش 
نرخ خوراک خود هستند. مجتمع های 
خوراک مایع حدود 80درصد واحدهای 

پتروشیمی راتشکیل می دهند. 

حرف های در گوشی بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی
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حمل و نقل

تشکیل ساالنه ۲۰۰ هزار پرونده 
زمین خواری

معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور با بیان اینکه 
س��االنه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین خواری در 
کشور تش��کیل می ش��ود، گفت: ۵۵درصد تصرفات 
سواحل ش��مالی از سوی دس��تگاه های دولتی بوده 

است. 
به گزارش تس��نیم، محمدجواد حش��متی با بیان 
اینک��ه نظارت دس��تگاه های نظارت��ی در جلوگیری 
از وقوع تخلف��ات مربوط به زمین خ��واری ناکارآمد 
اس��ت، گفت: س��االنه ۲۰۰ هزار پرون��ده مربوط به 

زمین خواری در کشور تشکیل می شود. 
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه 
بیش��ترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و 
تغییر کاربری ها از س��وی بنگاه های معامالت امالک 
انج��ام می ش��ود، افزود: چ��را نظارتی ب��ر بنگاه های 
معامالت امالک نیس��ت و ما هر روز ش��اهد رش��د 
قارچ گونه بنگاه های معامالت امالکی هس��تیم که نه 
اطالع��ات حقوق و قانونی دارند و نه از مس��ائل فنی 

ساخت و ساز سر در می آورند. 
وی با اش��اره به وقوع بس��یاری از تخلفات مرتبط 
با زمین خواری از س��وی مسئوالن دولتی در سطوح 
میان��ی ادام��ه داد: در یک م��ورد 3ه��زار هکتار از 
اراض��ی دولت��ی را در ی��ک ش��هر با فش��ار نماینده 
م��ردم آن ش��هر در مجل��س و مس��ئوالن محلی به 
ی��ک فرد برای اجرای پ��روژه ای اختصاص می دهند 
 اما بعد متوجه می ش��وند اصال چنین پروژه ای وجود 

نداشته است. 
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی و منابع طبیعی با اش��اره به وجود بیش از 
134 هزار وی��الی غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: 
برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد 
حریم بافت روس��تا کرده و با تغیی��ر کاربری آن به 
مس��کونی با ده ها برابر قیمت به فروش می رس��انند 
در حالی که قبال همین زمین کش��اورزی را به ثمن 
بخ��س و با بهایی ناچیز از کش��اورز خریداری کرده 
بودند و بعد با پرداخت مبلغی به بخشدار آن اراضی 
را وارد حریم روس��تا می کنند تا بتوانند آن زمین را 

به مسکونی تغییر کاربری دهند. 
وی با اشاره به تصرف 8۰ درصد از سواحل شمال 
کشور خاطرنشان کرد: ۵۵ درصد این اراضی متصرف 
ش��ده از سوی دستگاه های دولتی اشغال شده است. 
چرا قانون آزادس��ازی حریم سواحل اجرا نمی شود؟ 
اگر دستگاه های دولتی خارج شوند ما تکلیف بخش 
خصوصی را س��ریع تر مش��خص می کنی��م. در این 
 زمینه خس��ارات زی��ادی به انف��ال و بیت المال وارد 

شده است. 
حش��متی با بی��ان اینکه اگ��ر نهاده��ای نظارتی 
کارهای خود را به درس��تی انجام دهند کمتر شاهد 
چنین اتفاقاتی خواهیم بود، ادامه داد: چرا همه روی 
سواحل شمالی خیمه زده اند؟ چرا اراضی کشاورزی 
را مت��ری 8۰ ت��ا 9۰ هزار توم��ان می خرند و بعد با 
چند برابر قیمت می فروشند؟ پولدارها انصاف ندارند، 
کش��اورز بینوا به این پول نی��از دارد و پولدارها یک 
مبلغی به کش��اورزان می دهند بع��د اراضی مرغوب 
کش��اورزی را خش��ک کرده و با فشار و تطمیع وارد 
حریم بافت روس��تا می کنند و س��پس با قیمت های 
گزاف به فروش می رس��انند. چرا جلوی اینها گرفته 

نمی شود؟ 
وی ب��ا بی��ان اینکه طرح ه��ادی، روس��تاها را از 
بین ب��رد و روس��تاخواری را رایج ک��رد، ادامه داد: 
روس��تایی ها ت��ا پیش از اج��رای طرح ه��ای هادی 
نی��روی مولد و تولیدکننده بودند اما حاال برای تهیه 
مایحتاج اولیه خود نیز به ش��هر می آیند بعد همین 
فرد روس��تایی برای آنکه فرزندش خانه دار شود در 
اراضی ملی و طبیعی خانه می س��ازد، وقتی می رویم 
 زمین را از او پس بگیریم می گوید ش��ما به من ظلم 

می کنید. 

تهاتر دیون پروازهای تکلیفی  دولت 
با بدهی ایرالین ها بابت سوخت

مدیرعامل ایران ایر گفت: در قالب مصوبه ای  مقرر 
ش��د دولت بخش��ی از هزینه پروازهایی که ایران ایر 
و بقیه ایرالین ها به مناط��ق محروم انجام می دادند 
)تکلیف��ی(  را ب��ه ما برگردانند و ای��ن رقم در مقابل 
بدهی  های ما )بدهی س��وخت و خدمات فرودگاهی( 

تهاتر شود. 
فرهاد پ��رورش در گفت   و گو با فارس درباره بدهی 
ش��رکت هواپیمای��ی جمهوری اس��المی ای��ران به 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت 
فرودگاه  ها، بیان کرد:   ش��رکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران از گذشته پروازها و مسیرهای تکلیفی 
از س��وی دولت داشته اس��ت که باید مورد محاسبه 

قرار گیرد. 
پرورش افزود: نرخ های س��وخت و قیمت خدمات 
فرودگاه��ی در چندی��ن نوبت تغییر کرد و س��پس 
مصوبه ای در این باره به تصویب رسید که شرکت های 
هواپیمایی اعتراض کردند با این استدالل که نرخ ارز 
متفاوت ش��ده اس��ت، پس از آن بود که شرکت های 
هواپیمایی به دنبال اج��رای مصوبه ای بودند تا نرخ 
ارز برای احتساب بدهی آنها، پایین تر محاسبه شود، 
چون مدعی بودند با افزایش قیمت ارز،  نرخ بلیت را 

افزایش نداده اند. 
وی اظهار داش��ت: پ��س از آن   توافقی بین دولت 
و ش��رکت های هواپیمای��ی انجام ش��د، وزی��ر راه و 
شهرسازی )آخوندی( مکاتبه ای داشت که به دولت 
برد و مقرر ش��د از س��ال   91 می��زان 4۰ درصد این 

بدهی ها برگردد. 
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران اظهار داشت: البته این 4۰درصد در محاسبات 
به دس��ت آمده اس��ت، ش��رکت های هواپیمایی در 
این باره یک عدد دارند و ش��رکت فرودگاه ها، عددی 

دیگر  دار د. 
پ��رورش با اش��اره ب��ه دالیل دیگر ب��روز اختالف 
حساب در بدهی ایرالین ها، افزود:  اتفاق دیگری که 
رخ داد  ای��ن ب��ود که فرودگاه ام��ام خمینی )ره( به 
شهر فرودگاهی تبدیل شد  و از مجموعه شرکت های 
فرودگاه های کش��ور جدا ش��د،  این ام��ر هم به بروز 
اختالف حساب انجامیده است. فرودگاه امام خمینی 
)ره( زمان��ی متعلق به ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران بوده اس��ت و درآمد آن نصیب ش��رکت 
فرودگاه  ه��ا می ش��د اما اکنون مجزا ش��ده اس��ت و 
حساب آنها با حساب شرکت فرودگاه ها فرق دارد. 

وی اظهار داش��ت: به هر ح��ال در این باره هم در 
ح��ال مکاتبه با ف��رودگاه امام هس��تیم، ضمن آنکه 
جلساتی س��ه جانبه با حضور ایرالین ها، هیات مدیره 
ف��رودگاه امام خمینی )ره( و  ش��رکت فرودگاه ها در 

حال برگزاری است. 

مکاتبه ایمیلی با بویینگ
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بین الملل 
از مکاتبه با هواپیماس��ازی بویینگ آمریکا از طریق 
ایمی��ل خب��ر داد و گف��ت: مدیران این ش��رکت دو 

مرحله به ایران سفر کرده اند. 
اصغر فخریه کاشان در گفت وگو با تسنیم در پاسخ 
به این پرسش که مذاکرات با هواپیماسازی بویینگ 
در چه مرحل��ه ای قرار دارد، اظهار کرد: مدیران این 
هواپیماس��ازی آمریکایی در دو مرحله به ایران سفر 
کردند و مذاکراتی با آنها در خصوص خرید هواپیما 
داش��تیم. وی تصریح کرد: همچنان با آنها از طریق 
ایمیل مکاتبه می کنیم و مذاکره با بویینگ، هنوز به 

مرحله قراردادی نرسیده است. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بین الملل 
یکش��نبه هفته جاری با اش��اره به حض��ور مدیران 
ایرب��اس برای ادامه مذاکرات ق��راردادی در ایران به 
تسنیم گفته بود: احتماال قرارداد خرید هواپیماهای 

ایرباس تا نیمه خرداد نهایی می شود. 
فخریه  کاش��ان اظهار ک��رد: مذاکرات ق��راردادی 
ادام��ه  همچن��ان  ایرب��اس  هواپیماس��ازی   ب��ا 

دارد. 

توافق چابهار از نگاه روزنامه هندی
ی��ک روزنام��ه پرتی��راژ و معتبر هن��دی، ایران را 
ب��ا داش��تن موقعیت منحص��ر به ف��رد جغرافیایی و 
ویژگی ه��ای اقتص��ادی، سیاس��ی و فرهنگی یکی 
از قدرت ه��ای ب��زرگ منطق��ه دانس��ت و نوش��ت: 
ای��ران پ��ل ارتباط��ی آس��یا و اروپ��ا اس��ت و هیچ 
 کش��وری در جه��ان نمی تواند این کش��ور را نادیده 

بگیرد. 
به گزارش ایرنا، روزنامه هندوستان تایمز با انتشار 
مطلبی به مناسبت س��فر نخست وزیر هند به ایران، 
به لغو تحریم ه��ای بین المللی علیه ایران و تاثیر آن 
در توسعه ارتباطات منطقه ای پرداخت و اضافه کرد: 
بازگش��ت ایران به تعامالت جهانی، پس از یک دهه 

باعث تغییرات مهمی در منطقه می شود. 
به نوشته این نش��ریه، ایران با بیش از ۷۷میلیون 
جمعی��ت، نیروی کار آموزش دیده و ملتی با اعتماد 
ب��ه نفس از موقعی��ت منحصربه فردی ب��رای تبدیل 

شدن به پل ارتباطی آسیا برخوردار است. 
روزنام��ه هندوس��تان تایمز در ادامه با اش��اره به 
ظرفیت های ایران و هند برای توس��عه روابط نوشت: 
دو کش��ور می توانند روابط سنتی خود را از خریدار 
و فروش��نده نفت وگاز به س��رمایه گذاری مش��ترک 

ارتقای دهند. 
این روزنامه در ادامه این مطلب، اختصاص اعتبار 
1۵۰میلیون دالری از سوی هند برای توسعه چابهار 
را یکی ازگام های مهم برای توسعه این بندر دانسته 
و اضاف��ه کرده اس��ت باتوجه به س��رمایه گذاری 4۶ 
میلیارددالری چین در بندر »گوادر« پاکستان، هند 
باید هرچه س��ریع تر س��رمایه گذاری در بندر چابهار 
و آغاز عملیات احداث خ��ط آهن چابهار- زاهدان- 
مش��هد که می تواند دروازه صادرات هند به روسیه و 

اروپا باشد، را تسریع بخشد. 

عمران

۲۰۰میلیون دالر سرمایه گذاری 
راه اندازی  دریای��ی،  امور  در 
بانکی و  اعتب��اری  خط��وط 
تعه��د برای تامین س��رمایه 
یک راه آهن ۶1۰ کیلومتری 
تنها بخش��ی از قراردادهایی 
را می س��ازد که از یک س��و 
رئیس جمه��وری  روحان��ی، 
ایران و از سوی دیگر مودی، 
نخس��ت وزیر هندوستان آن 
را امض��ا کردند؛ ق��راردادی 
که پس از س��ال ها مذاکره و 
گمانه زنی می تواند راهگشای 
بس��یاری از سوال هایی باشد 
س��ال های  ط��ول  در  ک��ه 
گذش��ته آب ه��ای جن��وب 
ش��رقی ایران ب��ا آنها روبه رو 

بوده اند. 
هرچن��د ای��ران ب��ا توجه 
ب��ه در اختیار داش��تن تنگه 
هرمز و بنادری مانند شهید 
در ط��ول  ام��ام  و  رجای��ی 
توانسته  گذش��ته،  سال های 
بس��تری قاب��ل ات��کا ب��رای 
تخلیه و بارگیری کشتی های 
غول پیک��ر به وج��ود آورد و 
این زیرس��اخت ها زیر سایه 
لغ��و تحریم ه��ا ت��وان آن را 
خواهند داش��ت ک��ه تبدیل 
به یک��ی از بزرگ ترین بنادر 
اما  تج��اری منطقه ش��وند، 
موقعی��ت خاص ی��ک بندر 
ایرانی در دریای عمان توان 
آین��ده  در  ک��ه  دارد  را  آن 
کار بس��یاری از کش��ورهای 
همسایه خلیج فارس را کساد 

کند. 
بندر چابهار ک��ه به نوعی 

ب��ه  خلیج ف��ارس  ورودی 
حس��اب می آی��د، در ط��ول 
سال های گذشته چند برنامه 
توسعه گسترده به خود دیده 
و ب��ا وجود آنکه کار روی فاز 
نخس��ت این طرح ها از چند 
سال قبل آغاز شده اما هنوز 
حتی ب��ه نیم��ی از ظرفیت 
کالن و گس��ترده خ��ود نیز 
نزدیک نش��ده است؛ بندری 
ک��ه در کنار نق��ش حیاتی 
در بین بنادر فعال در خلیج 
همس��ایه های  ب��رای  فارس 
اهمیت  نی��ز  ایران  ش��مالی 

بسیاری دارد. 
میانه  آس��یای  کشورهای 
که از ارتباط ب��ا دریای آزاد 
محروم هس��تند از گذش��ته 
دور ت��ا ام��روز چش��م امید 
ب��ه موقعیت دریای��ی ایران 
بسته اند و راه اندازی امکانات 
به  چابه��ار  در  زیرس��اختی 
کوتاه ترین  تاس��یس  معنای 
مسیر اتصال آنها به اقیانوس 

هند خواهد بود. 
هن��د ام��ا در می��ان تمام 
مش��تری های چابهار جایگاه 

متفاوتی دارد. 
این کش��ور که ب��ا ارتقای 
اقتصادی خود  اوضاع  نسبی 
در سال های گذشته توانسته 
به جمع اقتصاد های نوظهور 
جهان وارد شود، حاال به فکر 
از می��دان به در کردن چین 
اس��ت و برپایی مس��یرهای 
جدی��د ترانزیتی ب��رای این 
کشور اهمیت بسیاری دارد. 
س��ال های  طول  در  چین 
س��رمایه گذاری  گذش��ته 
توس��عه  روی  گس��ترده ای 

انج��ام  پاکس��تان  بن��ادر 
داده و ق��رار گرفت��ن ای��ن 
کن��ار  در  س��رمایه گذاری ها 
طرح ه��ای این کش��ور برای 
احیای جاده ابریش��م و تنوع 
مس��یرهای ترانزیتی به اروپا 
اوض��اع بزرگ تری��ن اقتصاد 
نوظه��ور جه��ان را بس��یار 
مطل��وب می کن��د. مقابله با 
ای��ن ح��رکات چی��ن برای 
هن��د در یک بن��در خالصه 
می ش��ود. بن��در چابهار هم 
افزایش  می تواند راه را برای 
نف��وذ پاکس��تان ببندد، هم 
کوتاه تری��ن مس��یر را برای 
رس��یدن کاالهای هندی به 
افغانستان و آسیای میانه باز 
کند و هم برای چین خط و 

نشانی جدی بکشد. 

از افزایش آمار ترانزیت تا 
رشد تعداد گردشگران

اهمیت باالی چابهار برای 
از س��ال ها پیش  هندی ه��ا 
مش��خص ش��د. این کش��ور 
مذاک��رات و گمانه زنی ه��ای 
مربوط ب��ه ورود چابهار را از 
س��ال ۲۰۰3 آغاز کرده بود 
و هرچند در برخی س��ال ها 
ای��ران از ورودش��ان ناامی��د 
ش��دند، ام��ا س��رانجام هند 
با دس��تی پر به ای��ران آمد، 
موضوع��ی ک��ه صحبت های 
وزیر راه به خوبی اهمیت آن 

را نشان می دهد. 
تاثی��ر  درب��اره  آخون��دی 
تاسیس  موافقت نامه  امضای 
کری��دور چابه��ار )کری��دور 
حمل و نق��ل  بین الملل��ی 
هن��د  ای��ران  ترانزی��ت  و 

درون  در  افغانس��تان(  و 
منطق��ه خاورمیان��ه گف��ت: 
قطع��ا راه اندازی این کریدور 
تاثیرات گس��ترده ای خواهد 
افغانستان معادن  داشت. در 
بس��یار زیادی از جمله آهن 
وج��ود دارد ک��ه این معادن 
بس��یار  هندی ه��ا  ب��رای 
ارزش��مند اس��ت، در واق��ع 
ای��ن کریدور مس��یری برای 
انتق��ال این م��واد معدنی به 
هندوس��تان اس��ت که برای 
هند به جهت دسترس��ی به 
این معادن و برای افغانستان 
مواد  ص��ادرات  لح��اظ  ب��ه 
اس��تخراج ش��ده از مع��ادن 

اهمیت دارد. 
در کنار آن هند با دس��تی 
پر و با س��رمایه گذاری کالن 
برای ورود به راه آهن چابهار 
نیز برنامه ریزی کرده اس��ت؛ 
س��رمایه گذاری ای ک��ه رقم 
آن بس��یار کالن خواهد بود. 
وزی��ر راه در این ب��اره گفته 
یک��ی از تفاهم نامه هایی که 
به امضا رس��ید اظهار تمایل 
در  برای سرمایه گذاری  هند 
زاهدان   - راه آه��ن چابه��ار 
ب��ه ارزش ی��ک میلی��ارد و 
3۰۰میلی��ون دالر ب��ود که 
و  عالقه من��دی  از  نش��ان 
تمای��ل هن��د ب��رای احداث 
دارد.  ریل��ی  خ��ط  ای��ن 
پیش بینی می ش��ود راه آهن 
چابه��ار - زاهدان طی س��ه 
بهره برداری  به  آینده   س��ال 

برسد. 
در کن��ار دو موضوع مهم 
ترانزیت��ی در آب های ایران، 
از  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 

طرح��ی دیگ��ر نیز س��خن 
گفته ک��ه هدف��ش افزایش 
تعداد گردشگران در جنوب 
براساس  اس��ت.  ایران  شرق 
آخون��دی،  صحبت ه��ای 
منطق��ه جنوب ش��رق ایران 
ق��درت ج��ذب جمعی��ت و 
زی��ادی  بس��یار  توریس��ت 
دارد و ب��ا وج��ود اس��تعداد 
ب��االی طبیع��ی ب��ه دلی��ل 
ع��دم توس��عه یافتگی از نظر 
جمعیتی پیش��رفت چندانی 
نک��رده اس��ت؛ موضوعی که 
برنامه ه��ای  ش��کل گیری 
می تواند  چابهار  در  توس��عه 
مثب��ت  تاثی��رات  آن  روی 

فراوانی بگذارد. 
داالن چابهار که دست های 
گره شده سه رئیس جمهوری 
آن را به طور رس��می کلید 
زد، می توان��د در س��ال های 
آینده به یک��ی از مهم ترین 
مس��یرهای ترانزیتی منطقه 

تبدیل شود. 
فعال ش��دن این مسیر در 
کنار طرح هایی مانند احیای 
ب��ا همکاری  ابریش��م  جاده 
چین و افزایش حضور ایران 
در اروپای شرقی با همراهی 
ب��ار دیگر  روس��یه می تواند 
منطقه  اقتص��اد  رونق  باعث 
ش��ود. نقش مح��وری ایران 
در ترانزیت جهانی و تبدیل 
ش��دن کش��ور به چه��ارراه 
است  هدفی  منطقه،  تجاری 
ک��ه هرچن��د ام��روز دور از 
دس��ترس به نظر می رس��د 
می توان��د  آین��ده  در  ام��ا 
 ب��ه تعبیر ی��ک روی��ا ختم 

شود. 

معاون شهرس��ازی و معم��اری میزان 
جمیعت پذیری را در ش��هرهای مختلف 
ب��ه مقایس��ه  ای��ران تش��ریح ک��رد و 
جمعیت پذیری در ایران با سایر کشورها 
پرداخت و گفت: آمارها نش��ان می دهد 
در حالی ک��ه در داخ��ل ش��هرها امکان 
توس��عه وجود دارد، در بیرون ش��هرها 
 نیز ش��اهد گس��ترش بی رویه اس��کان 

هستیم. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه 
و شهرس��ازی، پی��روز حناچ��ی درباره 
تراکم ه��ای جمعیت��ی در اقص��ی نقاط 
کش��ور و مقایس��ه آن ب��ا س��ایر نقاط 
دنی��ا گف��ت: تراک��م جمعیت س��اکن 
ای��ران  در  مس��کونی  واحده��ای  در 
یکنواخت نیس��ت و در نقاط ش��هری و 
روس��تایی و همچنی��ن در اس��تان های 
 مختل��ف تفاوت ه��ای عم��ده ای با هم 

دارد. 
مع��اون شهرس��ازی و معم��اری وزیر 
راه وشهرس��ازی اف��زود: تراکم جمعیت 
در ۵۰ درصد ش��هرهای ای��ران ۵۰ نفر 
در یک هکتار اس��ت، در حالی که تراکم 
جمعیت 3۷ درصد ش��هرهای ایران ۵۰ 
تا 1۰۰ نف��ر در هکتارگ��زارش و اعالم 
ش��ده اس��ت. همچنین تراکم ناخالص 
مس��کونی در ش��هرهای باالی ۲۵ هزار 

نفر، 4۵ نفر در هکتار است. 
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری 
با بیان اینکه در برخی از شهرهای ایران 
از این نظر مش��کالت حادی وجود دارد 

که تراکم را به باالی 1۰۰ نفر در هکتار 
رس��انده اس��ت، گفت: بعضی از شهرها 
وضعی��ت حادی را تجرب��ه می کنند که 
بن��ا ب��ه دالیل خ��اص تراک��م جمعیت 
بسیار باالیی دارند. به عنوان نمونه، بندر 
ترکمن و زرقان تراکم نسبتا باالیی را به 
نسبت اندازه شهر دارند. بررسی وضعیت 
شهرنش��ینی در کالنشهرها نیز حاکی از 
آن اس��ت که تراکم در تهران ۷4 نفر در 
هکتار، تبریز 8۷ نفر در هکتار، مش��هد 
۵9 نفر در هکتار، ش��یراز ۶۷ و اصفهان 
4۵ نف��ر در هکتار اس��ت ک��ه این آمار 
نشان می دهد ظرفیت درون کالنشهرها 
به راحت��ی افزایش می یای��د و ظرفیت 
جمعیت پذیری کالنشهرها به راحتی به 

1۰۰ نفر در هکتار هم می رسد. 
حناچ��ی تاکید ک��رد: آمارها نش��ان 
می ده��د در حالی که در داخل ش��هرها 
ام��کان توس��عه وج��ود دارد، در بیرون 
ش��هرها نیز ش��اهد گس��ترش بی رویه 

اسکان هستیم. 
وی در پای��ان درب��اره وضعیت تراکم 
جمعیت کشورهای مختلف گفت: واحد 
مقایس��ه تراکم جمعیت درکش��ورهای 
جهان، کیلومتر مربع اس��ت که این رقم 
در ای��ران 48.3نف��ر در کیلومتر مربع، 
آلم��ان ۲3۲ نف��ر در کیلومت��ر مرب��ع، 
کان��ادا 3.۵نفر در کیلومت��ر مربع، ژاپن 
33۷.۲نفر، مصر ۲۵.۷نفر، فرانسه 118 
نف��ر و هند 3۵۵ نف��ر در کیلومتر مربع 

است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

تراکم 74 نفر در هر هکتار در تهران

ایران رویای ترانزیتی هند را تعبیر می کند
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 الزام به پذیرش فوری خودرو 
در تعمیرگاه ها

و  خودروس��ازان  جدی��د،  قان��ون  ی��ک  طب��ق 
واردکنن��دگان خ��ودرو موظ��ف ش��دند تح��ت هر 
ش��رایطی خودروهای��ی را که به دلی��ل وجود عیب 
در قطعات ایمنی قادر به تردد نیس��تند در ش��بکه 
خدم��ات پس از فروش خود پذی��رش و عیب آن را 

برطرف کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، براس��اس ارزیابی های صورت 
گرفت��ه، مصرف کنن��دگان از خدم��ات ارائه ش��ده 
در ش��بکه خدمات پ��س از فروش خودروس��ازان و 

واردکنندگان خودرو ناراضی هستند. 
طبق نظرس��نجی ص��ورت گرفته در ای��ن زمینه، 
»کمبود یا نب��ود قطعات یدک��ی«، »کیفیت پایین 
خدمات و تعمی��رات« و »دریاف��ت هزینه باال برای 
خدمات و قطع��ات« از مهم ترین دالی��ل نارضایتی 
مصرف کنن��دگان ایران��ی از خدم��ات ش��رکت های 
خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان 

خودرو بوده است. 
این وضعیت در حالی اس��ت که دشواری پذیرش 
خودرو در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان 
مش��کالت  دیگ��ر  از  خ��ودرو  واردکنن��دگان  و 
مصرف کنن��دگان در این حوزه اس��ت، به گونه ای که 
مصرف کنن��دگان ب��رای پذیرش خ��ودروی خود در 
تعمیرگاه برخی خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
با مش��کالت زیادی مواجه ب��وده و در مواردی باید 
از چن��د روز قبل برای دریاف��ت وقت پذیرش، اقدام 

کنند. 
ای��ن موضوع در تدوین اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت، به گونه ای که براساس یکی 
از بندهای این قانون، خودروس��ازان و واردکنندگان 
خودرو موظف شدند تحت هر شرایطی خودروهایی 
را ک��ه به دلیل وجود عیب در قطعات ایمنی قادر به 
تردد نیس��تند در شبکه خدمات پس از فروش خود 

پذیرش و عیب آن را برطرف کنند. 
در این زمینه در ماده 20 این قانون تاکید ش��ده 
اس��ت: »عرضه کننده خودرو موظف اس��ت راس��ا یا 
از طریق ش��بکه نمایندگی خدم��ات پس از فروش 
خود تحت هر ش��رایطی نس��بت به پذی��رش تمام 
خودروهایی که به دلیل وجود عیب در قطعات ایمنی 

قادر به تردد نیستند، اقدام کند.«
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون 
اول رئیس جمه��وری ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت و خودروسازان ابالغ و اجرایی شد. 

رونمایی پژو از مدل 3008
ش��رکت خودروس��ازی پ��ژو فرانس��ه در حالی از 
م��دل 3008 خود رونمایی کرده ک��ه زبان طراحی 
جدیدی در فرآیند طراحی این خودرو به کار گرفته 
ش��ده است. در این راستا بس��یاری از کارشناسان و 
تحلیل گران صنعت خودرو معتقدند رقابت با س��ایر 
رقب��ای قدرتمند حاض��ر در س��گمنت SUV های 
متوس��ط از جمله دالیل اس��تفاده از طراحی خشن 

و عضالنی برای پژو 3008 است. 
معرف��ی 3008 جدید ش��رکت پژو در ش��رایطی 
صورت می پذیرد که س��گمنت SUV این روزها از 
محبوبیت بس��یار زیادی برخوردار بوده و بس��یاری 
از خودروس��ازان جهانی به دنب��ال طراحی و عرضه 
مدل ه��ای متنوع��ی در این س��گمنت هس��تند. در 
همین رابطه پژو 3008 باید در س��گمنت SUV و 
کراس اوورهای کامپکت حضور یافته و با خودروهایی 
نظیر »نیس��ان قش��قایی« و »رن��و کاژار« به رقابت 
بپردازد. به این منظور طراحان شرکت پژو از طراحی 
نس��ل قبل 3008 که بیش��تر به یک ون خانوادگی 
ش��بیه اس��ت، فاصله گرفته و یک SUV خش��ن و 

عضالنی را طراحی و روانه بازار کرده اند. 
در این راس��تا »ماکس��یم پی��کات« مدیر اجرایی 
ش��رکت خودروس��ازی پژو در گفت وگو با رس��انه ها 
اظهار داشت: »در طراحی نسل جدید 3008 از زبان 
طراحی جدیدی استفاده شده که این موضوع سبب 
خواهد شد تا مشتریان آن را به عنوان یک خودروی 
SUV در نظر بگیرند.« وی در ادامه س��خنان خود 
گفت: »نس��ل فعلی پژو 3008 که خودرویی مابین 
کالس های س��دان، ون و SUV اس��ت متأس��فانه 
نتوانس��ته در برخ��ی بازارهای مورد نظ��ر ما حضور 

موفقی داشته باشد.«
گفتنی اس��ت خ��ودروی پ��ژو 3008 جدید ترین 
خودروی تولید ش��ده توس��ط گروه خودروس��ازی 
پژو – س��یتروئن محسوب می ش��ود که از معماری 
»EMP2« در طراحی آن استفاده شده است. پیش 
از این نیز خودروهایی نظیر »پژو 308 و س��یتروئن 
 »EMP2 « نیز براساس معماری  » C4 Picasso

ساخته و به بازار عرضه شده اند. 
جدی��د  نس��ل  از   3008 داخل��ی  طراح��ی  در 
i-Cockpit پژو اس��تفاده ش��ده که ای��ن موضوع 
به معنای اس��تفاده از فرم��ان کوچک و یک مانیتور 
8 اینچی در وس��ط داش��بورد برای انتقال اطالعات 
به راننده اس��تفاده ش��ده و راننده می تواند گوش��ی 
هوشمند خود را به خودرو متصل کرده و از امکاناتی 
که مانیت��ور 8 اینچی در اختی��ار وی قرار می دهد، 

استفاده کند. 
کنت��رل  و  الکترونیک��ی  سیس��تم های  ارتق��ای 
پیش��رفته انحصاری پژو – س��یتروئن س��بب شده 
اس��ت تا قابلیت ه��ای آفرود 3008 تقویت ش��ده و 
ای��ن SUV متوس��ط از این حیث درمی��ان رقبای 
خود ش��رایط مطلوبی داشته باش��د. مدیران شرکت 
پژو که هدف شان از ارائه نسل جدید 3008 به بازار 
تصاحب بخشی از بازار سگمنت محبوب SUV بوده 
است، عالوه بر طراحی خشن و عضالنی پنج پیشرانه 
دیزلی و دو پیشرانه بنزینی برای این خودرو در نظر 
گرفته و اعالم کرده اند که پیشرانه برقی – هیبریدی 
این خودرو نیز در سال 2019 میالدی به بازار عرضه 

خواهد شد. 
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سرمایه گذاری میلیاردی در صنعت خودروهای 
خودرانی که طرفداران زیادی ندارند

مردم آماده رها کردن فرمان ها 
نیستند

برایان لس��کو و دن ش��رمن از ایده خودروهای 
خودران تنفر دارند اما هرکدام به دالیل مختلف. 
لس��کو 46 ساله که یک مدیر توسعه تجارت در 
آتالنتا اس��ت نمی تواند ب��رای دور ماندن از خطر 
به یک روبات اعتماد کند. ش��رمن 21 س��اله که 
دانشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه مینه سوتا 
اس��ت اما به این فناوری اطمینان داشته و اعتقاد 
دارد این خودروه��ا در نهایت کنترل خیابان ها را 
در دس��ت خواهن��د گرفت. در عین ح��ال وی از 
این تغییر بیمناک اس��ت زیرا تمام عالقه و انگیزه 
وی ب��ه کار روی خودروها و س��ریع تر کردن آنها 

معطوف شده است. 
او می گوید:  » این چیزی اس��ت که من در تمام 
طول عمر به دنبال انجام آن بوده ام ولی کم کم در 
حال از بین رفتن است و این بسیار ناراحت کننده 

است.«
با غلب��ه مخترعان ب��ر چالش ه��ای فنی پیش 
روی ای��ن صنع��ت مانند مس��یریابی در ش��ب و 
تنظیم قوانین جدید توس��ط قانون گذاران، انقالب 
خودروهای خودران به س��رعت در حال پیشروی 
اس��ت. با این ح��ال، تمام این تالش ه��ا با مانعی 
بزرگ همراه است؛ مردم آماده رها کردن فرمان ها 

نیستند! 
 نظرس��نجی های اخی��ر انج��ام گرفته توس��ط 
J. D. Power، ش��رکت مشاوره ای EY، مؤسسه 
حمل و نق��ل A&M تگ��زاس، انجم��ن خ��ودرو 
کان��ادا، کتاب اخی��ر محقق مش��هور،  » کلی بلو «  
 و تأمین کنن��ده مش��هور خ��ودرو،  » رابرت بوش «  
 همگی نش��ان می دهند که بین 50 تا 75 درصد 

افراد تمایلی به استفاده از این خودروها ندارند. 
»کای اس��تپر«، نای��ب رئی��س کل و رئی��س 
بخ��ش رانندگ��ی خ��ودکار در ش��رکت بوش که 
تأمین کنن��ده قطعات م��ورد نیاز ای��ن خودروها 
ب��رای تولیدکنن��دگان برتر جهان اس��ت در این 
باره گف��ت:  » از لحاظ فنی در ده��ه جاری آماده 
اس��تفاده کامل از خودروهای خ��ودران خواهیم 
ب��ود اما ب��رای متقاعد کردن مش��تریان به خرید 
 ای��ن خودروه��ا حداقل تا دهه بع��دی زمان الزم 

خواهد بود.«

خودروس��ازان و غول های فناوری مانند شرکت 
گوگل امید زیادی به ش��یوع س��ریع خودروهای 
خ��ودران که از نظ��ر آنها به طور قاب��ل توجهی از 
آم��ار م��رگ و میر ج��اده ای و ازدح��ام در مراکز 
درمانی در ش��هرهای بزرگ خواهد کاست، دارند. 
گوگل که پنجش��نبه همین هفته از برنامه توسعه 
ناوگان آزمایشی خود با استفاده از 100 مینی ون 
کرایس��لر پاس��یفیکا پ��رده برداش��ت پیش بینی 
می کن��د که مردم در س��ال 2020 با خودروهای 
خودران خود گش��ت و گذار خواهن��د کرد. گروه 
مشاوره بوستون می گوید بازار فناوری خودران تا 
س��ال 2025 به 42 میلیارد دالر خواهد رس��ید و 
فروش خودروهای معمولی تا سال 2035 به یک 

چهارم تنزل خواهد کرد. 
هم��ه ای��ن آمارها منوط به آن اس��ت که مردم 

آنچه در حال حاضر نمی خواهند را بخرند. 
در پژوهش کل��ی بلو، 75 درصد از 2076نفری 
ک��ه در نظرس��نجی ش��رکت کرده ان��د گفته اند 
که بعید اس��ت ت��ا آخر عمر خودروی��ی خودران 
خریداری کنن��د. در پژوهش EY تنها 40 درصد 
از امکان اس��تفاده از این خودروها در آینده خبر 
دادن��د؛ فناوری که همین ح��اال نیز در مدل های 
SUV  و س��دان تس��ال وجود دارد و به زودی در 
مدل های��ی از آئودی، ولوو، مرس��دس و کادیالک 

نیز عرضه خواهد شد. 

دلگرم کننده نیست
نظر س��نجی J. D. Power  ک��ه هفت��ه پیش 
منتش��ر ش��د مش��خص کرد تنه��ا 23 درصد از 
س��المندان به فناوری خودروهای خودران اعتماد 
دارند. این آمار در خص��وص گروه جوان تر بهبود 
می یاب��د اما آنچنان زیاد نیس��ت. کمت��ر از نیمی 
از اف��راد بین 35 تا 55 س��ال  )41درصد( به این 
خودروها اعتماد دارن��د درحالی که این آمار برای 
سنین 15 تا 35 سال 56 درصد بوده و 55 درصد 
از اف��راد زیر 15 س��ال نیز به ای��ن خودروها رأی 

اعتماد داده اند. 
بزرگ تری��ن مان��ع در این مس��یر ترس اس��ت. 
افرادی ک��ه در زندگی روزمره خود با مش��کالت 
نرم افزاری کامپیوتری مواجه بوده اند نمی توانند به 
راحتی به ایمن بودن تح��ت کنترل یک نرم افزار 

اعتماد کنند. 
طبق پژوهش EY، در صورت امکان به دس��ت 
گرفتن کنترل خودرو در مواقع اضطراری، تمایل 
رانندگان به س��پردن فرمان ب��ه حالت خودران از 
40 درصد به 66 درصد افزایش پیدا می کند. این 
درحالی است که مقررات ایمنی خطای انسانی را 
عام��ل بیش از 90 درصد تصادف��ات می داند و به 
همین دلیل اس��ت که کنترل انس��انی خودرو در 

شرایط استرس زا بهترین انتخاب نیست. 
autonews. com :منبع

بینالملل خبر

پنجشنبه
67 خرداد 1395 خودرو

براساس گزارش های منتشر 
ش��ده در مطبوعات فرانس��ه، 
دول��ت ای��ن کش��ور در حال 
بررس��ی امکان فروش تمام یا 
از س��هام 14درصدی  بخشی 
خ��ود در گروه خودروس��ازی 

پژو – سیتروئن است. 
نش��ریه  رابط��ه  ای��ن  در 
ب��ا   »business daily «
انتشار گزارشی در وب سایت 
خود اع��الم کرد ک��ه آژانس 
س��هامداری دولت��ی فرانس��ه 
چندی است به منظور تزریق 
نقدینگی مورد نیاز به شرکت 
» Areva « ک��ه در ح��وزه 
هسته ای  نیروگاه های  ساخت 
فعالی��ت  آنه��ا  تجهی��زات  و 
می کن��د و همچنین ش��رکت 
برق » EDF « که در مالکیت 
دولت فرانس��ه اس��ت، تمامی 
ص��ورت  س��رمایه گذاری های 
گرفته از س��وی دولت را مورد 

بررسی قرار داده است. 
در ای��ن راس��تا و ب��ه گفته 
یکی از مقامات دولت فرانسه 
که نخواست نامش فاش شود، 
فروش تمام یا بخشی از سهام 
دول��ت فرانس��ه در ش��رکت 
سرمایه گذاری پژو – سیتروئن 
)PSA(  ب��ه دلیل آنکه اخیرا 
از سوی دولت خریداری شده 
و در مدت زمانی کوتاه با رشد 
قابل مالحظ��ه ای همراه بوده 

گزینه  محتمل تری��ن  اس��ت، 
برای آژانس سهامداری دولتی 
می شود.  محس��وب  فرانس��ه 
گفتن��ی اس��ت مق��ام مذکور 
اع��الم کرد ک��ه اگرچه گزینه 
ف��روش س��هام 14درص��دی 
دولت در پژو – س��یتروئن در 
کانون توجه ق��رار گرفته، اما 
هن��وز در رابطه ب��ا فروش آن 

تصمیمی اتخاذ نشده است. 
با این حال و با وجود انتشار 
فروش  به  مربوط  گزارش های 
س��هام دولت فرانسه در گروه 
خودروسازی پژو – سیتروئن، 
ش��رکت  و  دارای��ی   وزارت 

پژو – سیتروئن از هرگونه اظهار 
نظر و انتش��ار اطالعات در این 

رابطه خود داری کردند. 
تمای��ل دول��ت فرانس��ه به 
ف��روش س��هام خ��ود در گروه 
خودروس��ازی پژو – سیتروئن 
در ش��رایطی صورت می پذیرد 
که براساس برآوردهای صورت 
گرفت��ه ارزش س��هام دولت در 
این ش��رکت خودروسازی پس 
از گذشت دو س��ال نزدیک به 
دوبرابر افزایش یافته است. الزم 
به ذکر اس��ت که دولت فرانسه 
زمانی اقدام به خرید 14درصد 
از س��هام پژو – س��یتروئن به 

ارزش 800میلی��ون یورو کرد 
ک��ه این ش��رکت در آس��تانه 

ورشکستگی قرار داشت. 
روزنام��ه  هم��ه  ای��ن   ب��ا 
»Les Echos« در آخری��ن 
شماره خود با اشاره به احتمال 
فروش سهام دولت فرانسه در 
پژو – س��یتروئن گزارش داد 
ک��ه ف��روش س��هام دولت به 
س��ادگی امکان پذی��ر نبوده و 
مواجه  احتمالی  با مش��کالت 
خواه��د ش��د. طب��ق گزارش 
منتشر ش��ده در این روزنامه 
فرانس��وی، مشکل پیش روی 
دول��ت برهم خ��وردن تعادل 

  )PSA( در میان س��هامداران
خواه��د ب��ود، چ��را ک��ه در 
ح��ال حاضر عالوه ب��ر دولت 
فرانس��ه، گروه خودروس��ازی 
»دان��گ فنگ موت��ور« چین 
س��هام  از  14درص��د   نی��ز 
پژو-س��یتروئن را در اختی��ار 
واگذاری 14درصد  و  داش��ته 
از س��هام پژو – س��یتروئن به 
دولت فرانس��ه به منظور ایجاد 
تعادل با س��هام »دانگ فنگ 

موتور« بوده است. 
گ��روه  و  فرانس��ه  دول��ت 
فنگ  »دان��گ  خودروس��ازی 
موتور« چین در سال 2014 و 
در پی مشکالت مالی شرکت 
سیتروئن   – پژو  خودروسازی 
هر ی��ک 14درصد از س��هام 
این ش��رکت را که ب��ه تولید 
خودروهای پژو، س��یتروئن و 
DS اش��تغال دارد خریداری 

کردند. 
گزارش های  اس��ت  گفتنی 
مرب��وط ب��ه ف��روش س��هام 
حال��ی  در  فرانس��ه  دول��ت 
مطرح می ش��ود که »کارلوس 
تاوارس« مدیر اجرایی شرکت 
پژو – سیتروئن پس از اجرای 
موفقیت آمیز برنامه »بازگشت 
به رقابت« خ��ود که منجر به 
سودآوری 1/2میلیارد یورویی 
پژو – سیتروئن شد، به دنبال 
برداشتن گام بعدی در جهت 
توس��عه و بهبود ش��رایط این 

خودروساز فرانسوی است. 

دولت فرانسه به دنبال فروش سهام 
خود در پژو – سیتروئن 

ی��ک مطالع��ه علم��ی نش��ان 
می ده��د در زم��ان خوان��دن ی��ا 
فرس��تادن پیامک توسط فرد در 
حین رانندگ��ی، حالت »رانندگی 
خودکار« مغز وی از کار می افتد. 

در مغز انس��ان حالتی ش��بیه 
ب��ه قابلیت رانندگی خ��ودکار در 
خودروها وج��ود دارد که موجب 
پیش��گیری از انحراف در مس��یر 
رانندگ��ی رانن��دگان حواس پرت 
می ش��ود و ای��ن بخ��ش در زمان 
خوان��دن ی��ا فرس��تادن پیامک 
کار  از  رانندگ��ی  ب��ا  همزم��ان 
می افتد. این یافته ها که در مجله 
Scientific Reports ب��ه چاپ 
رسیده است، نش��ان می دهد که 
فرستادن پیامک در حین رانندگی 
یکی از بزرگ تری��ن عوامل ایجاد 

خطر است. 
آزمایش ه����ای مرب����وط  در 
ب��ه ای��ن مطالع��ه از داوطلب��ان 
خواس��ته ش��د که در یک مسیر 
شبیه سازی ش��ده رانندگی کنند 
و در عی��ن ح��ال پژوهش��گران 
تمام ت��الش خود را برای منحرف 
 کردن آنها از مس��یر خ��ود انجام 
دهند. در این مطالعه س��ه عامل 
ح��واس پرت��ی رانن��دگان مورد 
مطالع��ه ق��رار گرفت که ش��امل 
س��واالت مش��غول کننده ذه��ن، 
س��واالت عاطف��ی و نی��ز میزان 

اهمیت ارس��ال پیام��ک در حین 
رانندگی بود. 

همه این عوامل تا حدی منجر 
به از دس��ت رفتن کنت��رل راننده 
شد اما تنها ارسال پیامک بود که 
موجب انحراف از الین و رانندگی 

غیر ایمن شد. 
پژوهشگران در این باره گفتند 
که رانندگان وقتی در حال کنترل 
پیامک های خود بودند نتوانستند 
خط��ا«  »اص��الح  سیس��تم  از 
ناخ��ودآگاه خود در مغزش��ان که 
در س��ایر موارد با دخالت به موقع 
موجب خارج ش��دن از خطر شده 

بود کمک بگیرند. 
»حس ششم« تشخیص خطر 
در زمان ارسال پیامک از کار 

می افتد
محقق اصلی ای��ن پروژه، دکتر 
یوانی��س پاولیدیس از دانش��گاه 
هیوستون در تگزاس آمریکا گفت: 
»ذهن راننده ممکن است منحرف 
ش��ده و احساسات وی نیز ممکن 
اس��ت برانگیخته شود اما همیشه 
یک حس شش��م وج��ود دارد که 
ف��رد را حداقل از منظ��ر انحراف 

عمده مسیر ایمن نگه می دارد.«
»آنچه ارس��ال پیامک را بسیار 
خطرن��اک می کند این اس��ت که 
به طور کل��ی حس شش��م مورد 
بح��ث را از پای��ه ناب��ود می کند. 
است  خودروهای خودران ممکن 
راه حلی برای این مش��کل و سایر 
مشکالت اینچنین باشند اما تمام 

روح قضی��ه اینجاس��ت که خود 
انس��ان ها سیس��تم های خودکار 
کنترل مس��یر طبیع��ی در ذهن 
دارن��د و تا زمانی ک��ه آن را از بین 

نبرند، به خوبی کار می کند.«
براس��اس این مطالع��ه، توانایی 
کنترل مس��یر غیر  ارادی انس��ان 
در پوس��ته قدامی  )ACC( مغز 
قرار دارد. استرس ناشی از عوامل 
حاش��یه ای بیرونی موجب تزریق 
انرژی fight or flight به بازوان 
رانن��ده ش��ده و در نتیجه به عدم 
هدایت پایدار و کنترل شده فرمان 

خودرو می انجامد. 
وارد   ACC ک��ه  اینجاس��ت 
عم��ل ش��ده و هرگون��ه انحراف 
قوی به س��مت چپ را با مقیاسی 

برابر به س��مت راست و برعکس 
برآیند  می کن��د.  متعادل س��ازی 
این جری��ان جلوگیری از هرگونه 
انحراف عمده به س��مت راست یا 
چپ و ثبات خودرو در طول مسیر 

است. 
خواندن یا ارسال پیامک ها این 
سیس��تم را متوقف کرد و کنترل 
نامتعادل فرمان خودرو در نهایت 
منج��ر به انحراف زیاد در مس��یر 

خودرو شد. 
دکتر پاولیدی��س اضافه کرد: با 
پیگیری نتایج مطالعه علمی انجام 
شده خود در حال حاضر به دنبال 
توس��عه یک سیس��تم نظارت بر 
رفتارهای راننده، مشخصا انحراف 
فرمان یا تغییر الین ناگهانی و نیز 
وضعیت درونی راننده هستیم که 
عامل اصلی بروز این رفتارها است. 
این سیس��تم ک��ه م��ن آن را 
Stressalyser می نامم و در واقع 
 breathalyzer ب��ازی با کلم��ه
است  )دس��تگاه تشخیص درصد 
الکل در تنفس رانندگان(، نه تنها 
قابلی��ت ایفای نقش جعبه س��یاه 
دارد  را  رانندگ��ی  تصادف��ات  در 
بلکه می تواند با تش��خیص تغییر 
جهت ه��ای متوال��ی در مس��یر 
مس��تقیم به عدم تمرک��ز راننده 
پی برده و به عن��وان یک مکانیزم 
و  رانن��ده  ب��ه  هش��دار دهنده 
پیش��گیری از تصادف��ات ب��ه کار 

گرفته شود. 

ح��دود دوهفته پی��ش بود که 
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
خ��ودرو ب��ا اس��تناد ب��ه اینکه 
برخ��ی از اعض��ای ای��ن انجمن 
گمرکی  حق��وق  هزینه 3درصد 
را پرداخ��ت کرده ان��د، گفت که 
ش��رکت ایرتویا دفترچه گارانتی 
را ب��رای برخی از خودروها صادر 
نکرده است. حاال کوروش مرشد 
س��لوک، نای��ب رئی��س انجمن 
واردکنن��دگان خ��ودرو و عض��و 
ایرتوی��ا  ش��رکت  هیأت مدی��ره 
می گوید که پرداخت این هزینه 
به معنای هزینه گارانتی نیس��ت 
بلکه هزینه وارانتی و تأمین لوازم 
یدکی خودروهای وارداتی است. 
مرش��د س��لوک در نشس��تی 
خبری با بیان اینکه در رسانه ها 
گارانت��ی  ک��ه  ش��د  منعک��س 

خودروهای وارداتی توسط سایر 
واردکنندگان از طریق نمایندگی 
اعطا نش��ده اس��ت، بی��ان کرد:  
»قطعاً خودرویی که دس��تکاری 
ش��ده باش��د مش��مول گارانتی 
نمی ش��ود زیرا بای��د گارانتی که 
در اختی��ار مصرف کنندگان قرار 
می گی��رد، ب��ا اطمین��ان خاطر 
باش��د تا مصرف کننده هیچ گونه 
دغدغه ای برای پوش��ش گارانتی 
نداش��ته باشد، این ش��عار تویوتا 
است. بنابراین هرگونه دستکاری 
که خودرو را از ش��مول گارانتی 
خارج کند، با مقاومت ما روبه رو 

خواهد شد. «   
او ادام��ه داد:  »کم��ا اینک��ه 
14 نف��ر از دوس��تان در ارتباط 
ب��ا همی��ن موضوع به س��ازمان 
حمای��ت مراجعه کردند و در آن 

صورتجلسه تأیید شد که شرکت 
ایرتوی��ا هیچ الزام��ی در اعطای 
گارانتی به ای��ن خودروها ندارد 
زیرا ما اثبات کردیم که سیستم 
ای��ن خودروها دس��تکاری  برق 

شده است. 
ما گارانتی الکی دست مشتری 
نمی دهی��م و هم��ه اقدامات ما 
در راس��تای رضایت مش��تریان 
اس��ت. «    نای��ب رئی��س انجمن 
واردکنندگان خودرو، در پاس��خ 
به پرسش  »فرصت امروز« مبنی 
براینک��ه چرا 3 درص��د دریافت 
اما گارانتی صادر نش��ده  ش��ده 
اس��ت؟ تصریح کرد:   » آن هزینه 
3درص��د برای توس��عه خدمات 
پ��س از ف��روش اس��ت، وقت��ی 
یک خودروی تویوتا واردکش��ور 
می ش��ود، تأمین کننده قطعاتش 

ش��رکت ایرتویا اس��ت و ما چه 
بخواهی��م و چ��ه نخواهی��م این 
خودرو تحت پوش��ش ما خواهد 
بود و ما موظف هستیم که تا 10 
سال تأمین کننده قطعات باشیم. 
بنابرای��ن هزینه 3درصد نباید به 
پای هزینه گارانتی گذاشته شود. 
ضمن اینک��ه 3 درص��د مذکور 
مث��اًل ب��رای یک خ��ودرو 140 
میلیون تومانی 500 دالر اس��ت 
 یعن��ی ما رق��م بزرگ��ی دریافت 

نمی کنیم. «   
مرش��د س��لوک افزود: »برای 
بیش از 3 هزار دس��تگاه خودرو 
دفترچه گارانتی صادر ش��ده اما 
آن مواردی که دفترچه گارانتی 
مش��مول  نکرده ان��د،  دریاف��ت 
ش��رایط گارانت��ی نبوده اند. «    او 
درباره وج��ود دو انجمن موازی 

در بح��ث واردات خودرو تصریح 
کرد: »تش��کیل انجمن در قانون 
باز دیده ش��ده اس��ت اما اکنون 
اکث��ر تش��کل ها زیر نظ��ر اتاق 
بازرگانی تش��کیل می شوند زیرا 
اتاق بازرگانی بزرگ ترین تشکل 
بخش خصوصی و طرف مذاکره با 
هیأت های خارجی است. انجمن 
ای��ران  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
ح��دود دوس��ال پیش زی��ر نظر 
امور تش��کل های ات��اق بازرگانی 
به ثبت رسید و باالی 90 درصد 
نمایندگی ه��ای رس��می عض��و 
ای��ن انجمن هس��تند و ما طرف 
معدن  وزارت صنعت،  مش��ورت 
و تج��ارت و س��ازمان حمای��ت 
انجمن  در  هس��تیم، درحالی که 
صنفی کارفرمای��ان خودرو هیچ 
واردکننده رسمی حضور ندارد. «   

خواندن و تایپ پیامک در حین رانندگی 

خطرناک ترین عامل حواس پرتی برای رانندگان 

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو: 

پرداخت 3 درصد حقوق گمرکی به معنای هزینه گارانتی نیست

بازارخودرو
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عل��ی الریجانی در آخری��ن كنفران��س خبری خود 
به عنوان رئی��س مجلس، از رفاقتش با محمدرضا عارف 
و اختالف نظ��رش درب��اره پرونده خانم مین��و خالقی با 

شورای نگهبان صحبت كرد. 
الریجانی در آخرین نشس��ت خبری خود در مجلس 
نهم ضمن تش��کر از اصحاب رس��انه كه در چهار سال 
گذش��ته اطالع رس��انی مفی��دی از پارلمان ب��ه مردم 
داش��ته اند، به س��واالت متفاوت آنها پاسخ داد. یکی از 
این س��وال ها درباره پرونده خان��م مینو خالقی منتخب 
 م��ردم اصفه��ان در انتخاب��ات اخی��ر مجلس ش��ورای 

اسالمی بود. 
با توجه به نظر ش��ورای نگهب��ان، تردیدهای زیادی 
درب��اره ص��دور اعتبارنامه خان��م خالقی وج��ود دارد. 
الریجانی دراین باره به اختالف نظرش با شورای نگهبان 
اشاره كرد و گفت: باید به انتظامات قانونی كشور پایبند 
باش��یم، نظر من این اس��ت كه چون قانون با صراحت 
برای اظهارنظر شورای نگهبان وقت گذاشته این مسئله 
نمی تواند به بعد از انتخابات تس��ری پیدا كند، هرچند 
تفس��یر شورای نگهبان متفاوت است و معتقد است كه 
نظارت اس��تصوابی بعد از انتخاب��ات هم می تواند وجود 

داشته باشد. 
الریجانی افزود: در دیدار با رهبری هم این موضوع را 

مطرح كردم كه تفاوت نظری بین ما و ش��ورای نگهبان 
وجود دارد؛ از هیأت حل اختالف قوا هم خواس��تیم كه 
اظه��ار نظر كند، منتها گویا نظرش��ان به نظر ش��ورای 

نگهبان نزدیک تر بود. 
به اعتقاد من اظهارنظر ش��ورای نگهب��ان درباره فرد 
مربوط به زمان قبل از انتخابات اس��ت اما نظر ش��ورای 
نگهبان این است كه نظارت استصوابی به بعد از انتخاب 
هم مربوط می ش��ود و این مسئله باید در آینده بسامان 

شود. 
خبرنگار دیگری از رئیس مجلس درباره قرار گرفتنش 
در لیست امید از شهر قم سوال كرد كه الریجانی تأكید 
كرد: من تقاضایی نکردم كس��ی من را در لیس��تی قرار 
بدهد، نه لیس��ت امید و نه غیر امید. من مستقل آمدم. 
در انتخابات هم هر كس��ی به میل خودش این لیس��ت 
را گذاش��ته. بنابراین ما در هیچ زمینه ای با هم حسابی 

نداریم. 
او متذكر ش��د: این مشی ماس��ت كه در فضای فعلی 
كش��ور با میانه روی تالش كنیم كش��ور را با عقالنیت 
اداره كنیم. این سازوكار به نفع كشور است و هر كسی 
قبول كند از هر گرایشی كه باشد روی سر ما جا دارد. 
الریجانی یادآور ش��د: این مناقشات كه ریشه برخی 
از آنه��ا در تاریخ اس��ت، در زمان حال به حل مس��ائل 

كم��ک نمی كند. هر كس��ی می توان��د عقاید خودش را 
داشته باشد. اما بیاییم در مسائل اساسی كشور هم افزا 
و همفکر باش��یم، این مشی ما اس��ت. ما مشی روشنی 
داریم و هر كسی این مشی را داشته باشد از هر گروهی 

از همکاری ما برخوردار است و مورد عالقه ماست. 

با عارف رفیقم
س��وال دیگر خبرنگاران، درباره رئیس بعدی مجلس 
شورای اس��المی بود. پیش بینی ها از رقابت محمد رضا 
عارف و الریجانی برای ریاس��ت مجل��س حکایت دارد. 
الریجانی در این باره گفت: خیلی در این زمینه حساس 
نباشید اگر یکی دو روز صبر كنید مسئله حل می شود. 
الریجانی تأكید كرد: توجه داش��ته باشید كه ساختار 
داخل��ی مجلس كامال دموكراتیک اس��ت. م��ا هم باید 
متوجه باش��یم كه از این س��اختار عب��ور نکنیم. ما در 
داخل مجلس روش داری��م و نمایندگان افراد خبره ای 
هستند. آنها نباید احس��اس كنند كه از بیرون مجلس 
دارد فشاری وارد می شود، این مسئله روند و مکانیزمی 

دارد. 
الریجانی در پاسخ به این پرسش كه آیا در این مورد 
با عارف گفت وگویی داشته؟ گفت: نه؛ ما سالم و علیک 

داریم و رفیق هستیم. 

محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس 
ششم ش��ورای اس��المی معتقد است كه 
دول��ت باید ترمیم ش��ود با ای��ن حال از 
حمایت اصالح طلب��ان از نامزدی روحانی 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری بعدی 

صحبت كرده است. 
خاتم��ی در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا درباره 
گفت��ه  كابین��ه  در  احتمال��ی  تغیی��رات 
اس��ت:  »بارها گفته ام آق��ای روحانی باید 
برنامه های��ش را به جد اج��را كند. وی به 
قول معروف باید سنگ هایش را با مدیران 
اجرایی وابکند. به طور مثال به وزیر اقتصاد، 
صنعت، ارش��اد، بهداش��ت، آموزش عالی، 
آم��وزش و پرورش و همه بگوید این موارد 
برنامه من اس��ت آیا می توانید آنها را عملی 

كنی��د یا خیر. دیگر مانع مجلس هم وجود 
ندارد و موانع بیرونی تا حد زیادی برداشته 
شده اند. اگر اعضای كابینه توان اجرای این 
برنامه ها را نداشته باشند یا اصال برخی شان 
ای��ن برنامه ها را قب��ول ندارند تغییر حتما 
باید اجرا شود. اما ممکن است آنها مجریان 
خوبی برای این برنامه ها باشند و نیازی به 

تغییر كابینه نباشد. 
م��ا بای��د برنام��ه مح��ور كار كنیم نه 
شخص محور. البته با توجه در پیش بودن 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، تغییر برخی 
چهره ه��ای كابینه می تواند پی��ام امید و 

مثبتی را به جامعه انتقال دهد. 
به عن��وان ی��ک فعال سیاس��ی معتقدم 
مهم ترین فاكتور موفقیت هر دولتی، اراده 

ش��خص رئیس جمه��وری اس��ت. اگر این 
اراده تضعیف ش��ود یا مقابل آن سد ایجاد 
كنند یا اینکه رئیس جمهوری به هر دلیلی 
نخواهد وارد عمل شود اگر قوی ترین افراد 
را هم در كابینه بگذاریم ممکن اس��ت به 

خواسته های خود نرسیم. 
با این تفاصیل انجام برخی تغییرات در 
كابینه الزامی به نظر می رس��د. البته نظر 
رئیس جمهوری را در این باره نمی دانم. اما 
با توجه به ش��ناخت كامل و جامع ایشان 
از اداره كش��ور، احتماال بهترین تصمیم را 

خواهد گرفت.«
خاتم��ی همچنی��ن در ای��ن گفت وگو 
ب��ر حمای��ت اصالح طلب��ان از روحان��ی 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری تاكید 

كرده اس��ت: »به هیچ عن��وان در جریان 
اصالحات، جدایی و عدم حمایت از دولت 
جایگاهی ندارد، چرا كه هم ما و هم دولت 
واقفیم كه شرایط كشور بسیار خطیرتر از 
آنی است كه بخواهیم با یکدیگر رقابت یا 
از دولت عبور كنیم. رمز موفقیت دولت و 
جریان اصالحات از س��ال 92 به این سو، 
اجماع و ائتالف با هم بوده است؛ تا اطالع 
ثانوی كه كمتر از ش��ش س��ال نیز طول 
نمی كش��د چنین اتح��ادی پابرجا خواهد 

بود. 
ب��ا خوش��حالی بای��د بگوی��م نه تنه��ا 
اصالح طلبان از دولت جدا نش��ده اند بلکه 
ت��الش این دو باع��ث جذب بس��یاری از 

اصولگرایان به ائتالف امید شده است.«

اعضای هیأت رئیس��ه س��نی مجلس دهم ب��رای اداره 
جلس��ه افتتاحیه و اجرای انتخابات هیأت رئیس��ه موقت 

مشخص شدند. 
به گزارش ایس��نا، عبدالرضا هاشم زایی منتخب تهران 
متول��د 1323/7/5 به عنوان رئیس هیأت رئیس��ه س��نی 

مجلس دهم است. 
سیدمصطفی ذوالقدر منتخب میناب 1325/1/1 نایب 
رئیس هیأت رئیسه، سیده فاطمه حسینی منتخب تهران 
متولد 1364/1/12 و س��میه محمودی منتخب ش��هرضا 
متولد 1363/1/1 دو دبیر هیأت رئیسه سنی مجلس دهم 

خواهند بود. 

الزم ب��ه ذكر اس��ت از تركی��ب چهار نف��ره هیأت 
رئیس��ه س��نی مصطف��ی ذوالق��در در دوره های دوم، 
سوم، ششم و هش��تم مجلس و عبدالرضا هاشم زایی 
در دوره دوم مجل��س نماینده بوده اند و س��ایر اعضا 
س��ابقه نمایندگ��ی در طول 9 دوره گذش��ته مجلس 

را ندارند. 
آیین نام��ه داخل��ی مجلس مس��ن ترین فرد  طب��ق 
از نماین��دگان حاض��ر به عن��وان رئیس س��نی و فرد 
بع��دی به عن��وان نایب رئیس و دو نف��ر از جوان ترین 
نماین��دگان حاض��ر به س��مت دبیر معین ش��ده و در 
جای��گاه هیأت رئیس��ه ق��رار می گیرند كه ب��ه همین 

دلیل این افراد به عنوان هیأت رئیس��ه س��نی مجلس 
دهم تعیین شدند. 

وظیفه هیأت رئیس��ه سنی اداره جلسه افتتاحیه، انجام 
مراس��م تحلیف، اقتراع ش��عب و اج��رای انتخابات هیأت 
رئیس��ه موقت اس��ت كه بر این اساس هیأت رئیسه سنی 
مس��ئولیت اداره جلسه شنبه 8 خرداد مجلس را بر عهده 
خواهد داش��ت و طبق ادوار گذش��ته مس��ئولیت جلسه 
یکش��نبه 9 خرداد جه��ت انتخاب هیأت رئیس��ه موقت 
نیز با هیأت رئیس��ه س��نی خواهد بود ك��ه بعد از تعیین 
تركیب هیأت رئیس��ه موقت، كار هیأت رئیس��ه سنی به 

پایان می رسد. 

منابع پاكس��تانی صبح چهارش��نبه در 
خبر فوری اعالم كردند كه شورای طالبان 
افغانس��تان »هیب��ت اهلل آخون��د زاده« را 
به عنوان سركرده جدید این گروه برگزیده 

است. 
این مناب��ع همچنین اع��الم كردند كه 
طالب��ان پ��س از معرفی س��ركرده جدید 
خود، خبر كش��ته ش��دن مالاختر منصور 
رهبر س��ابق این گروه را ه��م تأیید كرده 

است. 
»هیبت اهلل آخوندزاده« یکی از معاونان 
مال اخت��ر منصور در زم��ان رهبری او بر 
گروه طالبان بود. بسیاری از اعضای ارشد 

طالبان اعتق��اد دارند كه این فرد به دلیل 
برخ��وردار ب��ودن از پیش��ینه مذهبی، از 
احترام باالیی در گ��روه طالبان برخوردار 
اس��ت. او در زم��ان حکوم��ت طالبان در 
افغانستان، یک مدرسه مذهبی در جنوب 
این كش��ور داشت و ش��اگردان او اكنون 
از موقعی��ت و جای��گاه باالی��ی در طالبان 

برخوردارند. 
این مناب��ع همچنین اع��الم كردند كه 
»سراج الدین حقانی« رهبر شبکه حقانی 
و »م��ال یعقوب« فرزند مالعمر س��ركرده 
پیش��ین طالبان نیز به عنوان دس��تیاران 

سركرده جدید طالبان انتخاب شده اند. 

در همی��ن ح��ال »رحیم اهلل یوس��ف 
زی« یک��ی از تحلیلگران پاكس��تان كه 
اش��راف خوبی نسبت به تحوالت طالبان 
افغانس��تان دارد، خبر انتخاب هیبت اهلل 
آخوندزاده به عن��وان رهبر جدید طالبان 

را تأیید كرد. 
وزارت دفاع آمریکا روز یکش��نبه اعالم 
كرد كه خ��ودروی حامل مال اختر منصور 
را در نزدیکی مرز افغانس��تان و پاكستان 
ه��دف قرار داده و احتمال دارد كه وی در 

این حمله كشته شده باشد. 
ظهر روز یکشنبه گذش��ته اداره امنیت 
ملی افغانس��تان ضمن تأیید خبر كش��ته 

ش��دن اختر منص��ور اعالم ك��رد كه وی 
در س��اعت 3 و 45 دقیق��ه جمعه ش��ب 
در منطق��ه  »دالبندین« در بلوچس��تان 

پاكستان كشته شده است. 
روز دوش��نبه گذش��ته »ب��ارک اوباما« 
رئیس جمهوری آمریکا نیز كش��ته ش��دن 

اختر منصور را تأیید كرد. 
روز  »راش��اتودی«  دیگ��ر   س��ویی  از 
سه ش��نبه به نق��ل از  »ضمی��ر كابلوف« 
پوتی��ن«  »والدیمی��ر  وی��ژه  نماین��ده 
رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان 
گ��زارش داد كه هنوز ش��واهد كافی برای 

مرگ مال اختر منصور وجود ندارد. 

خاتمی: اصالح طلبان از روحانی حمایت می كنند

هیات رئیسه سنی مجلس دهم تعیین شد

رهبر جدید طالبان انتخاب شد

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

دبیركل س��ازمان ملل از عربستان خواست از آتش بس 
در یم��ن طی ماه رمضان حمایت كند تا بتوان كمک های 

بشردوستانه را به دست ضعفای یمنی رساند. 
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگ��زاری آناتولی،  بان 
كی  مون، دبیركل س��ازمان ملل در بیانی��ه ای از حمایت 
عربستان از مذاكرات صلح كنونی یمن در كویت قدردانی 

كرد. 
وی از ریاض خواست از توافق آتش بس در یمن حمایت 
كن��د تا آتش بس همچنان و به ویژه در ماه مبارک رمضان 
پایدار باشد و بتوان به این ترتیب كمک های بشردوستانه 

را به دست ضعفای یمنی رساند. 
بان كی  مون همچنین از عربس��تان درخواست كرد كه 
در برنامه های آموزش��ی آژانس ام��داد و كاریابی آوارگان 

فلس��طینی  )آنروا(، نقش اضافی را ایفا كند تا این آژانس 
بتوان��د كمک های ضروری را در موعد خود به دس��ت نیم 

میلیون آواره فلسطینی در خاورمیانه برساند. 
بان كی  م��ون در بیانیه ای كه در نشس��ت وی با عادل 
الجبیر، وزیر خارجه عربس��تان در حاشیه نشست فعالیت 
بشردوس��تانه اس��تانبول صادر ش��د، از كمک ه��ای مالی 
عربس��تان در زمینه مس��ائل بشردوس��تانه به ویژه كمک 
وی��ژه ای به مبلغ 19 میلیون دالر از برنامه های »آنروا« در 

سال گذشته میالدی قدردانی كرد. 
ب��ان كی  م��ون طی دیدارش ب��ا عادل الجبی��ر بر لزوم 
پیش��رفت فوری در راستای مذاكرات سوریه و اقدام واضح 
و جدی گروه بین المللی حامیان س��وریه در قبال ناقضان 

آتش بس تأكید كرد. 

درخواست  بان كی  مون از ریاض برای حمایت از آتش بس در یمن طی ماه رمضان

  دادگاه فدرال عراق با دادخواست 
نمایندگان متحصن این كش�ور برای 
بركناری رئیس پارلمان مخالفت كرد 
و جلس�ه بركناری سلیم الجبوری از 

سمتش را »غیرقانونی« خواند. 
  یک دادگاه نظامی در پاكستان پنج 

افسر نیروی دریایی ارتش این كشور 
را به جرم ارتباط با گروه تروریس�تی 
داعش و ارت�کاب حمله ب�ه كارخانه 
كشتی سازی در كراچی در سال 2014، 

محکوم به اعدام كرد. 

سردار سلیمانی با حضور در منطقه آزادشده  »الکرمه« در 1۳ كیلومتری شهر 
فلوجه از این منطقه بازدید كرده است

تیتر اخبار

رئی��س پلیس راه��ور ناجا از اعمال بخش��ودگی جرایم 
رانندگ��ی ت��ا پایان س��ال 94 پس از اب��الغ هیأت دولت 
خب��ر داد و افزود: به محض ابالغ این مصوبه در خردادماه 
س��ال جاری، تنها دیركرد جرایم رانندگی تا پایان س��ال 
94 بخش��وده خواهد ش��د و رانندگان باید اصل جریمه را 
پرداخت كنند و اگر در مدت تعیین شده جرایم پرداخت 

نشود، بار دیگر شامل دیركرد خواهند شد. 
به گ��زارش ایس��نا، س��ردار مهری در نشس��ت خبری 
صبح چهارش��نبه در تش��ریح بخش��ودگی دیركرد جرایم 
رانندگی گفت: شهروندان می توانند از طریق چهار سامانه 
ir .rahvar120، پلیس 10+ و دفاتر پیش��خوان دولت و 
س��امانه پیامکی 110، 120، 2020 از میزان جرایم خود 

مطلع ش��وند. براساس مصوبه هیأت دولت، دیركرد جرایم 
راهنمایی و رانندگی تا پایان س��ال 94 بخش��یده خواهد 
شد. زیرساخت های الزم برای اجرای این مصوبه در پلیس 
راهور ناجا فراهم ش��ده است. به محض ابالغ این مصوبه، 
تنها دیركرد جرایم تا پایان س��ال 94 بخشوده خواهد شد 
و رانندگان باید اصل جریمه را پرداخت كنند، البته اگر در 
محدوده زمانی مشخص شده اصل جرایم پرداخت نشود، 

بار دیگر شامل دیركرد خواهند شد. 
مهری ادامه داد: پیش بینی می كنیم در خردادماه س��ال 
ج��اری این مصوبه ابالغ و برابر قانون نیز دو هفته فرصت 
داری��م این مصوبه را اجرایی كنیم كه احتماال این مصوبه 

خردادماه سال جاری اجرایی خواهد شد. 

بخشودگی دیركرد جرایم رانندگی در خرداد

  نخس�تین نشس�ت رس�یدگی به 

اتهام�ات قاتل س�تایش، دختر بچه 
ش�ش ساله در فارس، برگزار شد كه 
پس از قرائت كیفرخواس�ت، دادگاه 
كیف�ری ب�رای قات�ل 17 س�اله این 

پرونده تقاضای اشد مجازات كرد. 
  دكت�ر مین�و محرز، رئی�س مركز 

تحقیقات ای�دز ایران از خطر انتقال 
ای�دز در اردوگاه های ت�رک اعتیاد 

خبر داد. 
 نتایج یک تحقیق نشان می دهد در صورتی كه تمام سوخت های فسیلی مصرف 

شوند زمین 10 درجه سانتیگراد گرم تر می شود 

تیتر اخبار

س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش س��ازمان سینمایی 
درباره اكران تازه فیلم كارگردان اس��کاری سینمای ایران، 
گفت: هن��وز تصمیمی از طرف عوامل فیل��م برای اكران 

»فروشنده« در ایران گرفته نشده است. 
غالمرض��ا فرجی روز چهارش��نبه در گفت وگ��و با ایرنا 
درباره اكران فیلم  »فروش��نده« ساخته اصغر فرهادی كه 
به تازگی دو جایزه از جش��نواره كن دریافت كرده است؟ 
اظهار داش��ت: برای اكران هر فیلم��ی در ایران ابتدا باید 
مجوز نمایش دریافت ش��ود و بعد در پروسه زمان اكران و 

سرگروهی در شورای صنفی نمایش تصمیم گیری شود. 
وی افزود: ظاهراً عوامل تازه ترین ساخته اصغر فرهادی 

هن��وز تصمیمی ب��رای نمایش فیلم در ای��ران نگرفته اند، 
بنابراین چیزی هم به ش��ورای پروانه نمایش اعالم نشده 
اس��ت. در فیلم فروش��نده اث��ر جدید اصغ��ر فرهادی كه 
محصول مش��ترک ایران و فرانسه است، شهاب حسینی و 
ترانه علیدوستی بازیگران اصلی هستند. فیلم به رابطه زن 
و ش��وهری به نام رعنا و عماد می پردازد كه در حال بازی 

در نمایش مرگ فروشنده آرتور میلر هستند. 
ای��ن فیل��م در تازه تری��ن حض��ور بین الملل��ی خود در 
اختتامی��ه ش��صت و نهمین جش��نواره فیلم ك��ن، جایزه 
بهتری��ن فیلمنامه و بهترین بازیگر نق��ش مرد را به خود 

اختصاص داد. 

هنوز تصمیمی برای اكران »فروشنده« گرفته نشده است

  در دومین روز همایش ایران و هند 
دو گروه بزرگ پژوهشگران به بررسی 
وضعی�ت كتیبه های فارس�ی در هند 
و نی�ز نقش ایرانی�ان در تاریخ نگاری 

تیموریان هند پرداختند. 
كمپینی متش�کل از 450 نویس�نده 
از جمل�ه  »اس�تفن كینگ« و  »لیدیا 
دیوی�س« ب�رای اعتراض ب�ه كاندیدا 
ش�دن  »دونالد ترامپ« در انتخابات 
آتی آمریکا نامه ای سرگشاده نوشتند. 

تولید مجموعه مس�تند  »پیشکس�وتان موس�یقی نواحی ایران« با ش�روع 
تصویربرداری مس�تند اس�تاد ش�یرمحمد اس�پندار تنها دونلی نواز مطرح 

موسیقی بلوچستان آغاز شد 

تیتر اخبار

سردار آزمون با اجازه كادر فنی تیم ملی اردو را ترک كرد 
ت��ا به گنبد برود و در امتحان پایان ترم خود ش��ركت كند. 
به گزارش »ورزش س��ه«، در یکی، دو روز اخیر ش��ایعه های 
فراوان��ی در مورد س��ردار آزمون و دلی��ل غیبتش در اردوی 
تیم ملی منتش��ر ش��ده و دهان به دهان می چرخد. آن هم 
در فضای مجازی و البته رسانه ای. عده ای از مشکل سربازی 
آزم��ون صحبت می كنند و گروهی دیگ��ر معتقدند او بدون 
اجازه از اردو خارج ش��ده اس��ت. این در حالی است كه هیچ 
یک از این گمانه زنی ها واقعیت ندارد. آزمون كه در دبیرستان 
مشغول به تحصیل است برای حضور در جلسه امتحان پایان 

ترم راهی گنبد شده و دو روزی است كه در زادگاهش حضور 
دارد. س��ردار سه ش��نبه یکی از امتحانات خود را، پشت سر 
گذاش��ت و امروز هم دومی را تا به اردوی تیم ملی برگردد و 
همراه سایر بازیکنان آماده بازی مقابل مقدونیه شود. اینکه 
شایعه شده او سرباز است یا بدون اجازه از اردو خارج شده را 
افشین پیروانی به طور كامل توضیح داده است. مدیر تیم ملی 
كه از دلیل سفر آزمون به گنبد اطالع جامعی دارد، می گوید: 
سردار برای خروج از اردو كارلوس كی روش را در جریان قرار 
داد و وقت��ی موافق��ت او را دید به گنبد رفت تا در امتحانات 

خود شركت كند. 

سردار در امتحانات پایان ترم دبیرستان! 

  مجی�د جالل�ی، س�رمربی فص�ل 
گذشته سایپا به عنوان سرمربی تیم 
فوتبال پیکان انتخاب ش�د. جای او 
در س�ایپا را حسین فركی، سرمربی 

سابق سپاهان گرفته است
  س�رانجام پیوس�تن ژاكا از بروسیا 

مونش�ن گالدباخ به آرس�نال رسمی 
ش�د و این س�تاره سوییسی از فصل 

بعد در انگلیس توپ خواهد زد. 

احس�ان ح�دادی، نایب قهرم�ان پرتاب دیس�ک المپیک لندن با اش�اره به 
انتقاداتی كه علیه دوومیدانی مطرح می ش�ود، گف�ت: منتقدان این روزهای 

دوومیدانی، خدا را فراموش كرده اند 

تیتر اخبار

سیاست
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فرهنگ
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 هیچ شامپویی
مو را تقویت نمی كند

تبلیغات پررنگ و لعابی که در خصوص شامپوهای 
تقویت کننده و ضد ریزش مو در رس��انه های داخلی 
و خارج��ی می بینیم، باعث ش��ده بعض��ی افراد که 
حساس��یت زیادی نس��بت به موهای خ��ود دارند، 
اس��تفاده از این شامپوها را در برنامه شان قرار دهند 
و هرچند وقت یک بار بابت تهیه این قبیل شامپوها 
ب��ا برندهای مختل��ف خارجی و ایران��ی پول زیادی 
نیز پرداخت کنند. ش��رایط سخت تولید باعث شده 
بسیاری از شامپوها و محصوالت آرایشی و بهداشتی 
مرب��وط به مو که ادعای ویتامینه بودن می کنند، در 

حقیقت خالی از ویتامین موثر باشند. 
ش��امپوهای تقویتی هم نمی توانند باعث رشد مو 
 ش��وند. این ش��امپوها ملکول های بزرگ��ی دارند که 
جذب پوست سر نمی شوند. البته مانند الیه ای روی 
ساقه مو را می پوشانند و باعث ترمیم آسیب های آن 
می شوند اما بر رشد مو تاثیری ندارند. حتی اگر رشد 
مو کم است علت آن شامپو نیست، چون بزرگ ترین 
خاصیت یک شامپو تمیزکنندگی مو است. شامپوها 
و لوسیون های حاوی ویتامین ها، پس از شست وشو 
ب��ا آب از بی��ن می روند بنابرای��ن ارزش چندانی در 
افزودن اینها به مواد شوینده وجود ندارد. عده ای هم 
آنقدر روی اس��تفاده از شامپوهای ویتامینه وسواس 
دارند که اگر مدتی ش��امپوی معمولی مصرف کنند، 
گمان می کنند دچار ریزش مو ش��ده اند. اما آیا واقعا 
مصرف این ش��امپوها تاثی��ری در ریزش موی افراد 

دارد؟
چن��دی پی��ش مصاحب��ه ای ب��ا دبی��ر انجم��ن 
متخصصان پوس��ت و مو و زیبایی ایران درباره اینکه 
تبلیغات برخی شامپوها برای جلوگیری از ریزش مو 
تا چه اندازه واقعیت دارد انجام ش��ده بود که ایشان 
دراین باره اذعان داشتند: »شامپوها مواد شوینده ای 
هس��تند که فقط به عنوان پاک کننده و برای تمیزی 
و پاکیزگی موی سر به کار می روند. در واقع خاصیت 
ش��امپو این اس��ت که آلودگی را از موها پاک کند. 
البته بعضی ش��امپوها خاصی��ت نرم کنندگی دارند 
و افرادی که موهای خش��ک دارند از این ش��امپوها 

استفاده می کنند.«
دبیر انجمن متخصصان پوست و مو و زیبایی ایران 
اعتق��ادی به تاثیر ش��امپوهای ویتامینه روی ریزش 
موی سر ندارد و می گوید: »در واقع، هیچ شامپویی 
وجود ندارد که مانع ریزش و باعث تقویت مو ش��ود. 
هر آنچه می بینیم تبلیغاتی است که در بازار فروش 
چن��د میلی��اردی ش��امپو وج��ود دارد. واقعیت این 
اس��ت که بافت مرده مو نیازی ب��ه تقویت ندارد که 
بخواهیم آن را با اس��تفاده از ش��امپو حفظ کنیم.« 
ش��اید از ش��نیدن چنین مطلبی تعج��ب کرده اید 
ول��ی او با تاکید ب��ر اینکه اس��تفاده از ویتامین ها و 
پروتئین ه��ا ب��رای ارگان ه��ای زنده ب��دن مفید و 
ضروری اس��ت، درحالی که بافت مو مرده اس��ت و 
نی��ازی به تقویت ندارد، می گوید: »آنچه در تبلیغات 
ش��امپوها دیده می شود به هیچ عنوان مبنای علمی 
 ندارد و متخصصان پوس��ت و م��و نیز این موضوع را 
تایید می کنند که وجود ویتامین ها و پروتئین ها در 
ش��امپوها نمی تواند تاثی��ری در جلوگیری از ریزش 

مو داشته باشد یا موجب رشد و تقویت مو شود.«
در حقیق��ت کمبود آهن، روی و همین طور برخی 
بیماری های هورمونی عل��ت اصلی ریزش یا کاهش 
رش��د و ضعیف بودن مو است و شامپو هیچ تاثیری 
روی این بیماری ها ندارد. وی همچنین به ارثی بودن 
ریزش مو هم اش��اره می کند و می گوید: افرادی که 
به لحاظ ارث��ی در خانواده ای زندگ��ی می کنند که 
س��ابقه ریزش مو داش��ته اند، قطعا بیشتر دچار این 
قبیل مش��کالت می ش��وند. با این حال روزانه شاهد 
س��یل عظیم��ی از تبلیغات انواع ش��امپو ب��ا ادعای 
خواص واهی هس��تیم که این ادعا طبق اصل 11 و 
14 قوانین تبلیغات بازرگانی غیر مجاز بوده و باید با 

ناقضان قانون برخورد جدی کرد. 

تیم كوک و همکاری با آهنگساز 
چینی

اپ��ل بس��یار نگران ب��ازار خ��ود در چین اس��ت. 
ش��رکت های چینی اخیرا محصوالت بس��یار خوبی 
تولی��د کرده اند و از طرفی فروش محصوالت اپل هم 

در چین کاهش پیدا کرده است. 
 به گزارش  آی ت��ی ایران، اپل برای اینکه بازار چین 
را پس بگیرد کارهای زیادی انجام داده اس��ت. بعد از 
سرمایه گذاری اپل در ش��رکت تاکسی یاب چینی که 
رقیبی هم برای تاکسی یاب معروف UBER به حساب 
می آید، حاال در قدم بعدی این شرکت در به روزرسانی 
جدید اپلیکیش��ن GrageBand  س��ازهای سنتی 
چینی را هم به این برنامه اضافه کرده است. اپل با این 
کار می خواهد کاربران چینی بتوانند از این اپلیکیشن 
رایگان برای نواختن موسیقی سنتی خود استفاده کنند 
و در نهایت آن را با دوس��تان خود به اشتراک بگذارند. 
تیم کوک برای بهب��ود روابط اپل با چین این هفته را 
 JJ Lin  در پکن می گذراند. در دیدار مدیرعامل اپل با
)آهنگس��از مش��هور چینی( آنها یک موسیقی سنتی 
چین��ی را نواختند. Lin می گوید بس��یار اپلیکیش��ن 
GrageBand را دوست دارد خصوصا آپدیت جدید 
آن که به موسیقی چینی کمک می کند و عالقه مندان 

را بیش از پیش جذب می کند. 
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آییننامه

ازمیانخبرها

کمپی��ن اینس��تاگرامی اخی��ر س��یگنال از 
مخاطبان دعوت کرد که از لبخندشان عکس 
س��لفی بگیرند و در صفحه اینستاگرامی برند 
ب��ه اش��تراک بگذارند؛ لبخندهای��ی که همه 
مخاطبان از دیدنش دل  ش��اد می ش��دند. برند 
س��یگنال با اجرای این کمپین اینس��تاگرامی 
می خواس��ت با مخاطبانش ارتباط نزدیک تری 
پی��دا کن��د. ای��ن کمپین از زوای��ای مختلفی 
مانند علل انتخاب رس��انه و ایده اجرا ش��ده 
قاب��ل بررس��ی اس��ت که »فرص��ت امروز« به 
همین منظور س��راغ محسن رهگذر، مشاور و 
متخصص بازاریابی دیجیتال رفته است. برای 
تکمی��ل این گ��زارش گفت وگویی نیز با بابک 
معدن��دار، مدیر ایده پردازی کمپین دیجیتال 

سیگنال از شرکت داروگ داشته ایم. 

كمپین گسترش شادی 
محسن رهگذر، مشاور و متخصص بازاریابی 
دیجیتال درباره  رس��انه  انتخابی برای کمپین 
اینستاگرامی سیگنال می گوید: زمانی می توان 
درب��اره این موضوع پاس��خ دقیق��ی داد که ما 
اطالع��ات کافی در خصوص س��فارش دهنده 
کمپین و مخاطب های تعریف ش��ده از س��وی 
برند س��یگنال داشته باش��یم، چراکه براساس 
ای��ن موضوع اس��ت که م��ا می توانیم بگوییم 
آیا رس��انه های تبلیغاتی مناس��بی برای گروه 
مخاط��ب س��یگنال انتخ��اب ش��ده اس��ت یا 
ن��ه؟ ام��ا تحقیقات میدانی ما نش��ان می دهد 
برند س��یگنال در ش��هرهای بزرگ و در بین 
گروه ه��ای مخاط��ب A، B ،C1  و باالت��ر 
بیش��ترین مصرف کنن��ده را دارد. از طرف��ی 
باتوج��ه ب��ه آماره��ا، مص��رف خمیردندان در 
بی��ن مخاطبان تحصیلکرده و کس��انی که در 
این زمینه آگاهی کافی دارند بیش��تر اس��ت و 
دقیقا همین گروه مخاطب بیش��ترین کاربران 
رس��انه های دیجیتال را تشکیل می دهند. پس 
در مورد کمپین گس��ترش ش��ادی س��یگنال 
می ت��وان گف��ت تا حدودی، اما نه به طور کامل 
توانسته اند با انتخاب اینستاگرام، رسانه اصلی 
مناس��بی را انتخ��اب کنن��د اما از رس��انه های 
مکم��ل دیجیتال ب��ه خوبی برای کمپین بهره 
نبرده ان��د. رهگ��ذر درب��اره ای��ده کمپین برند 
س��یگنال می گوی��د: لبخند و ب��ه نوعی قدرت 
دادن به لبخند ش��ما، یکی از کلیدهای اصلی 
تبلیغات��ی ب��رای برندهای مرتبط با بهداش��ت 
ده��ان و دن��دان ب��وده و هس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت س��یگنال در چند ماه گذش��ته در نقاط 
تماس مختلفش به طور مشخصی المان و نشانه 
لبخن��د را ب��ه هویت بصری برند اضافه کرده و 
در پیام ه��ای تبلیغات��ی اخیر خود از این المان 
اس��تفاده می کند. با در نظر گرفتن این موارد 
می توانی��م بگویی��م ایده به کار رفته با ماهیت 
برند همخوانی داشته است. رهگذر درباره زمان 
این کمپین می گوید: اگر منظور شما از زمان 
کافی، زمان ش��روع تا پایان این کمپین بوده، 
بررس��ی ها نش��ان می دهد نقطه شروع حدود 
چهار ماه قبل و از اینستاگرام سیگنال بوده و 
سه ماه به طول انجامیده است. سه ماه، زمان 
ایده آلی برای برگزاری چنین کمپینی اس��ت. 
اما اینکه از چنین مدت زمان مناسبی در جهت 
افزایش میزان مش��ارکت و گسترش شادی در 
فضای دیجیتال بهره برده اند یا نه، موضوع قابل 
بحثی است. رهگذر درباره طراحی هشتگ این 
کمپی��ن می گوید: یکی از خصوصیت های یک 
کمپی��ن در ش��بکه های اجتماعی تعریف یک 

هشتگ مناسب است. این هشتگ به همراهی 
مخاطب��ان کمک می کن��د. از ویژگی های یک 
هشتگ مناسب این است که در عین خالق و 
اثربخش بودن بتواند به خوبی در ذهن مخاطب 
ج��ای گی��رد و به موض��وع کمپین هم مرتبط 
باشد. رهگذر درباره استفاده از رسانه های دیگر 
برای همپوشانی کمپین می گوید: نکته ای که 
قبال به آن پاسخ دادم و اینجا می توانم بیشتر 
در م��ورد آن صحب��ت کنم این اس��ت که من 
انتظار داش��تم باتوجه ب��ه موضوع کمپین که 
گس��ترش ش��ادی اس��ت و باتوجه به نامی که 
برای آن انتخاب شده، این موضوع از اینستاگرام 
فراتر برود و ما ببینیم که شبکه های اجتماعی 
و دیگر رس��انه های دیجیتال به گونه ای درگیر 
ش��ده اند و مخاطبان بیش��تری در معرض این 
پی��ام ق��رار گرفته اند و به معن��ی واقعی کلمه 
گسترش شادی از طریق رسانه های دیگر هم 
تحق��ق پیدا کند. در طول اجرای این کمپین، 
تالش هایی در رابطه با اس��تفاده از رس��انه های 
دیگر در قالب یکسری تبلیغات محدود، تولید 
و نش��ر ویدئوهای��ی در آپ��ارات و طراحی یک 
میکروس��ایت صورت گرفته اما می توان گفت 
که مدیریت و برنامه ریزی رس��انه ای اثربخشی 
از لح��اظ افزای��ش آگاهی از این کمپین انجام 
نش��ده اس��ت. البته به علت در دسترس نبودن 
میزان بودجه در نظر گرفته شده برای کمپین و 
عدم اطالع از پیشنهاداتی که شاید تیم اجرایی 
مطرح کرده اند و از س��وی کارفرما مورد تأیید 
ق��رار نگرفته، نمی ت��وان در این رابطه قضاوت 
کاملی داش��ت. اما اتفاق درس��ت این بوده که 
به طور موازی و همزمان از طریق رس��انه های 
مختل��ف به ای��ن کمپین پرداخته ش��ود. این 
کمپین به ش��دت پتانس��یل این را داش��ت که 
بتوان��د ده��ان به دهان نقل و در ش��بکه های 
اجتماع��ی ویروس��ی ش��ود و ما آث��ارش را در 
ش��بکه های اجتماعی مثل تلگرام، توییتر و در 

خبرها ببینیم. 

استفاده از عکس های سلفی مخاطبان 
 ای��ن متخص��ص دیجیتال درباره اس��تفاده 
از عک��س س��لفی برای ای��ن کمپین می گوید: 
در کمپی��ن دیجیتالی برای اینکه بتوانیم یک 

تفاوتی ایجاد کنیم و میزان ش��نیده ش��دن و 
دیده ش��دن پیام مان را افزایش دهیم، خیلی 
بهتر اس��ت که سراغ شیوه های تکراری نرویم 
و س��عی کنیم اتفاق جدیدی را خلق کنیم. با 
علم به این موضوع که بهتر است ایده کمپین 
جدید و متفاوت باش��د، می توان گفت که در 
ش��یوه اجرایی کمپین گس��ترش شادی و در 
بهره گرفتن از موضوع تکراری س��لفی گرفتن 
تا حدودی موفق عمل کرده اند. رهگذر درباره 
نتای��ج به عمل آمده از ای��ن کمپین می گوید: 
درباره نتایج با یک جمع بندی می توان این را 
مطرح کرد که باتوجه به موضوع و نام انتخاب 
ش��ده، گس��تردگی این کمپی��ن همانطور که 
قبال هم گفته ش��د در رس��انه های دیگر تحقق 
پی��دا نک��رده و م��ا ش��اهد این نبودی��م که از 
رسانه های اجتماعی دیگر مثل تلگرام، توییتر 
و فرصت ه��ای دیگر فض��ای دیجیتال به نحو 
احسن استفاده شود و این پیام در رسانه های 
دیگ��ر ه��م بتوان��د کار خود را ب��ا قدرت ادامه 
دهد. نتایج به دس��ت آمده از کمپین فقط در 
 Reach اینستاگرام خالصه شده و در نهایت
باالیی نداشته است. نکته دیگر در جمع بندی 
بررس��ی کمپین این اس��ت که در حین اجرای 
این کمپین و بعد از پایان آن متأسفانه شاهد 
تولید محتوای ارزش��مند و پیام های مرتبط با 
ویژگی های برند و محصوالت زیرمجموعه  آن 
نبودی��م و به گون��ه ای مخاطبی ک��ه در طول 
کمپی��ن در مع��رض این اتفاق ق��رار گرفته و 
حاال جزو دنبال کننده های صفحه اس��ت، رها 
شده است. در واقع خیلی بهتر است مخاطبی 
را ک��ه حی��ن اجرای کمپین با خودمان همراه 
کرده ایم، از طریق یک برنامه محتوایی هدفمند 
و منظم با برند بیشتر درگیر کنیم و محتوای 
صفح��ه برن��د فقط به عکس ه��ای دریافتی از 
مخاطب خالصه نش��ود. اهمیت این موضوع با 
در نظر گرفتن هدف کمپین معنا پیدا می کند؛ 
یعنی اگر هدف این است که در پایان کمپین، 
برند س��یگنال جایگاه��ی در فضای دیجیتال 
ایجاد کند و بتواند بخش��ی از مخاطبان را به 
صفحه اش بکشاند و از آنجا به عنوان یک پایگاه 
اجتماعی برای پیام های بعدی و ارتباط بیشتر 
با مخاطبش بهره بگیرد، باید برنامه ای داشته 

باشد. اما هیچ برنامه ای برای بعد از پایان این 
کمپین وجود ندارد یا اگر وجود داش��ته، اجرا 
نشده و در حال حاضر می بینیم که مخاطبان 

در ادامه به تدریج صفحه را ترک می کنند. 
م��ورد دیگ��ر اینک��ه برخ��ی برنده��ا برای 
جلب توج��ه مخاطب��ان و ایج��اد وفاداری آنها 
مجبورند که به جایزه دادن روی بیاورند. اما در 
مورد برندهایی مثل سیگنال که هم محصولش 
رقابتی است و هم شخصیت برند قابلیت جذب 
مخاط��ب را دارد، آی��ا ما می خواهیم آن را در 
ذه��ن مخاط��ب به عنوان برندی که مس��ابقه 
برگزار می کند و جایزه می دهد جایگاه س��ازی 
کنیم؟ با ش��ناختی که از برند س��یگنال دارم 
فکر نمی کنم که آنها مایل باش��ند مخاطبان، 
سیگنال را به عنوان برندی به خاطر بیاورند که 
مدام مسابقه برگزار می کند و جایزه می دهد. 
اتفاقی که برای برند سیگنال افتاده این است 
که در همان گام نخست و در ابتدای ورودش 
به فضای دیجیتال خودش را برای نخستین بار 
ب��ا جای��زه دادن ارائه ک��رده و این می تواند در 
درازم��دت کار را برایش مش��کل کند و حتی 
تأثیرات منفی در ش��خصیت برند ایجاد کند. 
اینک��ه م��ا از جایزه و پاداش دادن به مخاطب 
بهره ببریم خوب اس��ت اما اینکه در ابتدا کار 
را با جایزه دادن ش��روع کنیم به اس��تراتژی ما 
ب��ر می گردد و اینکه م��ا می خواهیم برندمان 
در ذهن مخاطب چه جایگاهی داشته باشد. 

تعریف رفتار و رسانه ای جدید برای برند 
باب��ک معدندار، مدی��ر ایده پردازی کمپین 
دیجیتال س��یگنال درب��اره آن می گوید: برند 
س��یگنال برای ارتباطی دوباره با مخاطبانش 
در جس��ت وجوی راهکاری تازه و متفاوت بود. 
س��یگنال برای این ارتباط، تمایلی به استفاده 
از رسانه های سنتی نداشت و به دنبال رفتار و 
رسانه ای جدید می گشت. همین موضوع باعث 
ش��د که س��راغ رس��انه های دیجیتال و فضای 
مج��ازی بروی��م. بعد از ای��ن انتخاب، مراحل 

ایده پردازی کمپین شروع شد. 
س��یگنال برندی اس��ت که محصوالتی را در 
حوزه بهداش��ت دهان و دندان تولید می کند. 
س��یگنال به مخاطبانش اعتماد به نفسی برای 

لبخن��د زدن می ده��د. لبخن��دی که دلیلش 
ش��ادی اس��ت و ما آن را در جامعه کم داریم. 
طب��ق آمارهای جهانی مردم کش��ور ما ش��اد 
نیس��تند و به س��ختی لبخند می زنند. همین 
موضوع کانس��پت اصلی کمپین س��یگنال را 
ش��کل داد. س��یگنال در کمپین خود از مردم 
دعوت می کرد که به دوستان و اطرافیان خود 
لبخن��د بزنن��د و لبخندهای خود را با دیگران 
ب��ه اش��تراک بگذارن��د. برای اج��رای کمپین 
دیجیت��ال از پرطرفدارترین رس��انه دیجیتال 
در ایران یعنی اینس��تاگرام اس��تفاده کردیم. 
البته روحیات افراد حاضر در اینستاگرام فرق 
می کند. آنها معموال شادی ها و خنده های شان 
را با مخاطبان دیگر به اشتراک می گذارند و از 

این کار لذت می برند. 

طراحی هشتگی تاثیرگذار 
معدن��دار درب��اره طراحی هش��تگ کمپین 
می گوی��د: هش��تگ عامل��ی تأثیرگ��ذار در 
کمپین های دیجیتال اس��ت، عاملی که اگر به 
درستی طراحی شود به راحتی می تواند باعث 
گسترش کمپین شود. هشتگ می تواند نقش 
ش��عار تبلیغات��ی را در کمپین ه��ای دیجیتال 
ب��ازی کند. ب��رای طراحی هش��تگ به دنبال 
کلمه ای تأثیرگذار می گش��تیم. کلمه ای که با 
هدف کمپین مان نیز هم راستا باشد. در کمپین 
ق��رار ب��ود به بهترین لبخنده��ا جایزه بدهیم. 
بهترین لبخندهایی که ایده طراحی هش��تگ 
نیز از آنها گرفته شد. از ترکیب دو کلمه به و 
بخند هش��تگ #بهخند شکل گرفت. هشتگی 
ک��ه در تمامی مراحل کمپین مورد اس��تفاده 
قرار گرفت. البته جایزه دادن در اواخر کار جزو 
برنامه ه��ای کمپین ق��رار گرفت. هدف اصلی 
در این کمپین دعوت مردم به خندیدن بود. 
معدندار می گوید: گسترش طبیعی کمپین 
توس��ط مخاطب از نکات مهمی اس��ت که ما 
برای این کار از چند اینستاگرام معروف کمک 
گرفتیم. این اینس��تاگرام ها باعث گس��ترش و 
ترویج کمپین و انتشار هشتگ بهخند شدند. 
این اینستاگرام ها نقش داور را نیز بازی کرده و 
به انتخاب آنها بهترین تصاویر برگزیده شد. در 
این مرحله به دلیل ایجاد ارتباط بهتر مخاطبان 
با کمپین حضور نام برند کمرنگ تر بود اما در 
ادام��ه راه ن��ام برند نیز جزیی از کمپین ش��د 
و مخاطب��ان متوجه ش��دند که کمپین از چه 
طریقی هدایت می ش��ود. حضور و اس��تقبال 
مخاطبان در نیمه اول کمپین یعنی زمانی که 
نام برند هنوز نیامده بود، بیش��تر بود. در این 
مرحله برخی از عکس ها نیز 900 الیک خورده 
بودند. در شش  هفته زمان اجرای این کمپین 
نزدیک به 4500 فالوئر عضو صفحه اینستاگرام 
س��یگنال ش��دند. در این مدت 3240 عکس 
توس��ط مخاطبان به اش��تراک گذاشته شد و 
3400000 الیک زده شد. این کمپین از طریق 
رس��انه های دیگری مانند آپارات و تلگرام نیز 
حمایت شد تا اطالع رسانی بهتری در راستای 
آن انج��ام ش��ود. معدندار درباره اس��تفاده از 
شیوه سلفی گرفتن می گوید: این کار با رفتار 
مخاطب در رسانه دیجیتال ارتباط مستقیمی 
داش��ت. دندان سالم نقش مهمی در خندیدن 
ایفا می کند، خندیدن به دور هم بودن و عکس 
گرفتن کمک می کند و در نهایت عکس شادتر، 
به اش��تراک گذاشته می شود و الیک بیشتری 
می خورد. پس س��لفی گرفتن با برند سیگنال 
ارتباط داشت. در مجموع برند سیگنال با این 
کمپین به مخاطب خود نزدیک تر شد و مانند 

آنها خنده و شادی را ترویج داد. 

تبلیغاتخالق

آگهی آدامس viva nutrition - شعار : آدامس با طعم خالص میوه 

ایستگاهتبلیغات

استخوان هایی كه سخن می گویند

ی��ک موسس��ه بین المللی در دانم��ارک با همکاری 
آژان��س تبلیغات��ی Grey پاریس ی��ک آگاهی درباره 
بیش از 125هزار نفر قربانی خش��ونت سیاس��ی را در 

کشور فرانسه اجرا می کند. 
در حالی که دولت این کشور هنوز هیچ سیاستی را 
برای حفظ سالمت یا تامین امنیت اجتماعی و کمک 
ب��ه این قبیل قربانی��ان تعیین نکرده اس��ت، کمپین 
»اس��تخوان های سخنگو« قصد آش��نایی بیشتر مردم 

فرانسه با رنج کشیدگان را دارد. 
 Grey به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، مدی��ر خالقیت
صداهای شکنجه ش��دگان را روی اش��عه ایکس ضبط 
ک��رد. در ادامه با قرار دادن آنها روی دس��تگاه پخش 

صدا، استخوان ها سخن می گویند. 
ب��ه منظ��ور راه انداخت��ن بحث و گفت وگو بر س��ر 
ش��کنجه، آژانس تبلیغاتی Grey پاریس این صداها 
را برای افراد تاثیرگذار فرس��تاد تا درباره این موضوع 
بسیار حس��اس بحث و مناظره کنند. امید آن می رود 
که ب��ا گوش دادن ب��ه داس��تان های قربانیان، ضمن 
تماش��ای صدم��ات وارده به آنه��ا، مردم ب��ه ناچار با 
ش��کنجه، به عن��وان واقعیتی نزدیک و محس��وس در 

فرانسه روبه رو شوند. 

شماره 515 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

محمد نفر

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

گزارش »فرصت امروز« از كمپین اینستاگرامی سیگنال

نمایش قدرت لبخند در اینستاگرام
 كارشناس حقوق



استیو جابز مدیری بود که در 
دوران کاری اش معرفی محصول 
را ب��ه یك اثر هنری تبدیل کرد. 
او همچنین میراثی از خود برای 
بر جای گذاش��ت  کارآفرین��ان 
ک��ه عمل به آن مخاطبان ش��ان 
را مبهوت خ��ود می کند. نكات 
کلیدی که در ادامه به آن اش��اره 
می کنیم، به هم��ه افراد در تمام 

طول عمر کمك خواهد کرد. 
1- معرفی كامپیوتر مك

ه��ر ک��دام از س��خنرانی های 
اس��تیو جابز در راستای معرفی 
یك محصول لحظه ای داش��ت 
که مردم می توانس��تند روز بعد 
درب��اره آن صحبت کنن��د. این 
»لحظات« از قب��ل برنامه ریزی 
و به ش��دت تمرین ش��ده بودند. 
ش��ایان ذکر اس��ت که استعداد 
جابز برای ارائه آثار دراماتیك قبل 
 Apple ی��ا PowerPoint از
Keynote و با امكاناتی س��اده 

شكوفا شد. 
در روز 24 ژوئن س��ال 1984 
می��ادی، اس��تیو جاب��ز اولین 
کامپیوتر مكینتاش را با استفاده 
از استعداد خود در زمینه شعبده 
بازی ب��ه همگان معرف��ی کرد. 
او پ��س از نمای��ش یك س��ری 
تصاویر مختلف گفت که همه این 
عكس ها توس��ط چیزی ساخته 

ش��ده اس��ت که در ای��ن کیف 
وج��ود دارد. س��پس او به میان 
یك صحنه تاریك آمد که در آن 
کیفی برزنتی روی یك میز قرار 
داش��ت. او به آهستگی کامپیوتر 
م��ك را از درون کی��ف بی��رون 
کش��ید، یك فاپی دیسك را در 
آن جا داد و در حالی قدم زنان از 
کامپیوتر دور شد که صحنه های 
فیلم درام و تاریخ��ی »ارابه های 
آتش« بر روی نمایشگر مشاهده 

می شدند. 
درس ش�ماره ی�ك: هنگام 
معرف��ی یك محصول همیش��ه 
به یك سری اساید برای جلب 

توجه مخاطبان نیاز ندارید. 
2- آیفون

قانون ش��ماره س��ه یك��ی از 
قدرتمند ترین مفاهیم در نگارش 
است. ذهن انسان می تواند فقط 
س��ه یا چهار نوع اطاعات را در 
خود نگ��ه دارد. جاب��ز به خوبی 
از ای��ن اصل آگاه ب��ود و بخش 
بزرگ��ی از معارفه های خود را به 
سه قسمت تقسیم کرد. او گاهی 
اوقات حتی از انجام این کار لذت 

می برد. 
ب��رای مث��ال در 16 فوری��ه 
س��ال 2007 می��ادی، جابز به 
مخاطبان خ��ود گفت که انتظار 
سه محصول جدید را بكشند: یك 
آیپاد جدید، یك گوشی تلفن و 
ی��ك اب��زار مخص��وص برقراری 

ارتباط اینترنتی. در پی تكرار این 
سه محصول در دفعات مختلف، 
او از محصول بزرگ خود رونمایی 
کرد. هر سه آنها در قالب یك ابزار 

جدید به نام آیفون عرضه شد. 
درس شماره دو: فقط به ذکر 
چند فایده یا ویژگی یك محصول 

بپردازید. 
 MacBook Air 3- اولین
نازك ترین  هن��گام معرف��ی 
ن��ام  ب��ه  جه��ان  نت ب��وك 
ب��ه  او   ،»MacBook Air«
سمت یك طرف صحنه رفت، 
یك پاکت کاغذی پنهان شده 
را از پش��ت تریب��ون بی��رون 
کش��ید و گفت: نت بوك جدید 
بسیار نازك است و حتی درون 
یك پاکت نامه جای می گیرد. 
در ادام��ه جابز با ی��ك لبخند 
به آهس��تگی نت بوك را برای 
تماش��ای عموم مردم از داخل 

پاکت بیرون کشید. 
بیش��تر معرفی کنن��دگان به 
ارائه عكس هایی از یك محصول 
خاص می پردازن��د. جابز در این 
زمین��ه ی��ك گام فراتر نه��اد. او 
می دانس��ت که اقدام فوق توجه 
م��ردم را به س��وی خ��ود جلب 
می کند و این کار نتیجه داد. اغلب 
وباگ ها، مجات و روزنامه ها با 
انتشار تصویری از استیو جابز در 
حال بیرون کشیدن کامپیوتر از 
داخل پاکت، به معرفی محصول 

جدید Apple پرداختند. 
درس شماره سه: درباره یك 
محصول به مخاطب��ان توضیح 
ندهید. پس از نش��ان دادن آن، 

باعث جلب توجه افراد شوید. 
 iTunes Store -4

هر نمایش موفقی یك قهرمان 
و یك انسان ش��رور دارد. استیو 
جابز در زمینه معرفی قهرمانان 
و تبه��كاران در ی��ك جلس��ه 
معارف��ه به طور همزمان اس��تاد 
ب��ود. در روز 28 آوری��ل س��ال 
2003 می��ادی، جاب��ز کاربران 
را ب��ه پرداخت 99 س��نت برای 
ترانه های مختلف متقاعد کرد. او 
در ابتدا به طور مختصر ایراد های 
برخی س��ایت های دانلود رایگان 
موسیقی از جمله کیفیت پایین 

آنها را گفت. 
در قسمت بعدی مراسم معارفه 
جابز به فواید خرید آلبوم اش��اره 

کرد: 
• دانلود های سریع و موثق

• پشتیبانی اولیه
• پیش نمایش هر ترانه

• جلد آلبوم
• نتیجه خوب

چه�ار:  ش�ماره  درس 
معارفه های بس��یار خوب شامل 
حل یك مش��كل توس��ط یك 

قهرمان می شوند. 
5- نبوغ در دیوانگی

می��ادی،   1997 س��ال  در 

جابز پس از 12 س��ال غیبت به 
Apple بازگش��ت. Apple آن 
زمان در مرز ورشكس��تگی قرار 
داش��ت و به س��رعت در حال از 

دست دادن بودجه خود بود. 
در پای��ان س��خنرانی کلیدی 
در   Macworld در  خ��ود 
آگوست س��ال 1997 میادی، 
او لحن صدای��ش را پایین آورد 
و گف��ت: من فك��ر می کنم که 
 Apple خریداران محص��والت
کم��ی متفاوت از دیگ��ران فكر 
می کنند، من معتق��دم که آنها 
خاق هستند. آنها فقط به فكر 
خری��د یك محص��ول کاربردی 
نیستند. آنها برای تغییر جهان به 
دنیا آمده اند. ما برای این دسته 
از افراد کار می کنیم. بس��یاری 
از اوق��ات، مردم آنه��ا را دیوانه 
می پندارن��د اما در این دیوانگی، 

ما نبوغ می بینیم. 
درس ش�ماره پنج: تحریك 
و تهییج مخاطبان داخلی، تیم 
کاری، کارمندان و شرکای تان را 
از یاد نبرید. برای شان یك هدف 
خاص برای فعالیت در آن حوزه 

تعیین کنید. 
در پای��ان، اس��تیو جابز هنوز 
بهتری��ن الگو برای آن دس��ته از 
کارآفرینانی به شمار می رود که 
ایده های نو و خاقانه شان جهان 

را تغییر خواهد داد. 
www.enterpreneur.com

چگونه با انواع مشتریان كنار بیاییم

در هر کس��ب وکاری که باشید، مشتریانی هستند 
که کنار آمدن با آنها کار آس��انی نیست. کنار آمدن 
با مراجعه کنندگان به اندازه نشس��تن روی شن های 
س��احلی و تماش��ای امواج دریا لذت بخش است، اما 
برخ��ی مش��تری ها این حس خوش��ایند را از ش��ما 
می گیرند و کار را برای تان طاقت فرسا و تحمل نشدنی 
می کنن��د، آنقدر تحمل ناپذیر ک��ه می توان از آنها به 
عنوان یك تنبیه س��ختگیرانه و غیرمعمول نام برد. 
در عین حال نباید از کنار این مشتری ها به سادگی 
گذشت، زیرا ممكن اس��ت برای کسب وکارتان سود 
خوبی به همراه داش��ته باش��ند. کاری که باید انجام 
دهید این اس��ت که ابتدا متوجه شوید که با چه نوع 
مشتری ای سروکار دارید، س��پس راهكار برخورد با 
او را پی��دا کنید. گاهی اوقات یك مش��تری س��خت 
می تواند یك مش��تری خوب باش��د، ب��ه جای گذر 
کردن از این مش��تری ها با آنها کن��ار بیایید. در این 
مطلب قصد داریم به برخی از انواع این مش��تری ها و 

چگونگی کنار آمدن با آنها اشاره کنیم.   

مشتریان خودرای
مش��تری های خ��ودرای ی��ا خودس��ر گروه��ی از 
مش��تری ها هس��تند که حتی پیش از سوار شدن به 

ماشین شان، تصمیم شان را گرفته اند.
 ای��ن گروه فكر می کنند که در همه امور تخصص 
دارن��د، هم��ه چی��ز را می دانن��د و نمی توانن��د از 
تصمیم ش��ان ذره ای صرف نظر ک��رده و آن را تغییر 
دهن��د، حتی اگر نظرش��ان را تغییر دهند باید قطعا 

منفعتی برایشان به همراه داشته باشد.
 بهتری��ن و تنها راه برای برخورد با این دس��ته از 
مش��تریان این است که مثل خودش��ان رفتار کنید. 
این دقیقا همان چیزی اس��ت که نی��از دارید یعنی 
مث��ل یك آدم خودرای با این اف��راد برخورد کرده و 
متقاعدش��ان کنید که ایده شما همان ایده ای است 
ک��ه آنها در ذهن دارند. درس��ت مث��ل یك تاکتیك 
جنگ��ی نقاط قوت دش��من تان را ب��ه نقاط ضعفش 

تبدیل کنید. 

مشتری عصبی

این دس��ته از مش��تری ها تمایل دارند هر چیزی 
را که س��ر راه ش��ان ق��رار دارد از س��ر راه بردارند و 
باع��ث رنج��ش و آزار همه می  ش��وند یا به س��رعت 
عصبی شده و نس��بت به همه مسائل واکنش نشان 
می دهند. بهترین راه برای کنار آمدن با مشتری های 
عصبی م��زاج این اس��ت که ب��ه آنها فض��ای الزم را 
بدهید. رفتار این افراد، درست مانند بدخلقی کردن 
یك کودك اس��ت که پس از بدخلقی رفتارش تغییر 
کرده و حتی عذرخواهی می کند و سعی خواهد کرد 
رفت��ارش را جبران و به نوعی از ش��ما دلجویی کند. 
فقط مراقب باشید که هرچیزی می تواند محرك این 
افراد باش��د و ه��ر لحظه از ک��وره در رفته و عصبی 
ش��وند، آماده این گونه رفتارها باشید و آب خنك در 
دسترس تان قرار دهید تا در صورت لزوم به این افراد 

تعارف کنید. 

مشتری مردد
به همان اندازه که مشتری خودرای می تواند شما 
را آزار دهد، یك مشتری مردد نیز می تواند غیرقابل 
تحمل باشد. این مشتری همان فردی است که پیش 
از اینكه از خانه بی��رون بیاید، 45دقیقه زمان صرف 
کرده ت��ا تصمیم بگیرد چه لباس��ی به تن کند، چه 
پیراهنی را با کت وش��لوارش ِست کرده و چه کفشی 
برای آن روز بپوش��د تا با لباسش همخوانی بیشتری 

داشته باشد. 
با چنین مش��تری هم باید مثل یك کودك رفتار 
کنید و هر قدم��ی که برمی دارد همراهش باش��ید، 
س��وال های بیشتری را نس��بت به حد معمول پاسخ 
دهید و منتظر بمانید تا این مشتری مردد صدها بار 
تصمیم اش را تغییر دهد. این مسئله واقعا آزاردهنده 
اس��ت، زیرا چنین مش��تری هایی وقت تان را بیش از 

یك مشتری معمول خواهند گرفت.
 تنه��ا راه کنار آم��دن با یك مش��تری مردد این 
اس��ت که صبور باشید. مهم نیس��ت چقدر به خاطر 
این مش��تری آزار دیده اید، چق��در وقت تان را صرف 
او کرده ای��د و حتی چقدر دندان هایتان را از ش��دت 
ناراحتی به هم فشرده اید، فقط باید یك نفس عمیق 
بكشید و با خودتان بگویید که این مشتری می تواند 

برای تان پول به همراه داشته باشد. 

نقدی بر كتاب برند خودت باش
تك جمالتی قابل تامل

در بره��وت کتاب های برند ش��خصی و حجم باالی 
کتاب های کپی پیست و تكراری بازاریابی و برند، »برند 

خودت باش« فارغ از کیفیتش اتفاق خوبی است. 
در الی��ه ای باالتر در حوزه برند، هن��وز کتابی قابل 
توجه که فرآیند برندسازی را به طور عملی شرح داده 

باشد منتشر نشده است. 
کتاب ها غالبا به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته اند یا 
در بهترین شرایط کمی وارد هویت بصری برند شده اند. 
صفر تا صد فرآیند برند س��ازی به مفهوم واقعی اش در 

حوزه برند در ایران منتشر نشده است.
 همان ط��ور که در تبلیغات هم نش��ده و کتاب های 
خ��وب موجود در ح��وزه تبلیغات و برن��د، یا به بیان 
مبان��ی پرداخته ان��د یا ت��ك جمله های قاب��ل تاملی 
دارند و حجم بیش��تر کتاب ه��ا را توضیح بدیهیات و 
اصول اولیه پر می کند. حتی کتاب مش��هور مدیریت 
اس��تراتژیك برند کوین کلر هم ب��ا همه محبوبیت و 
ش��هرتش، وارد فرآیند عملیاتی نمی شود و به مفاهیم 
و روش��نگری آنها می پردازد و دو سه کتاب خوبی که 
 به فرآیند برند سازی پرداخته اند هنوز در ایران ترجمه

 نشده اند. 
با این نگاه اساس��ا در حوزه پرس��ونال برند هم توقع 
زیادی نمی توان داشت هر چند در این حوزه هم غیر  از 
دو سه کتاب خارجی، باقی کتاب ها و حتی مقاله ها به 

بیان مفاهیم سطحی پرداخته اند. 
 کتاِب »برند خودت باش«، نوشته »پیتر مونتونیا« 
و »تیم وندیهی« با ترجمه خوب »سامان شاهین پور« 
ه��م تابع همین فضا اس��ت. با این تف��اوت که کتاب 
جمله ه��ا و نصایح قابل توجه��ی دارد که در قیاس با 
خیل کتاب های موج��ود بازاریابی، تبلیغ��ات و برند، 
تعداد تك جمله های خوبش بیشتر است. این است که 
خواندنش از نخواندنش مخصوصا برای کس��انی که با 
این حوزه کمتر آشنا هستند بهتر است. مثا این جمله 
ف��ارغ از موافقت یا عدم موافقت تان، ش��ما را به تامل 
وا می دارد )و از این منظر صداقت نویسندگانش در بیان 
صادقانه و جسورانه نظرات خودشان قابل احترام است( 

که »در نهایت، هدف پول است و بعد لذت از آن«. 

جمات خوب دیگری هم در کتاب به وفور وجود 
دارد. مثا در بخشی با عنوان از این حرف خوشتان 
نخواهد آمد، می گوید: »قابلیت دیده ش��دن ش��ما، 
مهم تر از توانایی شماس��ت« که در حوزه برند حرِف 
تلِخ درستی اس��ت. یا اینكه »قبل از آنكه رقیب تان 
ش��ما را تعریف کند، ش��ما باید خودت��ان را تعریف 
کنید«. یا اینكه در بخش��ی از کت��اب درباره فضای 
برن��د آمده: »ع��رف به گونه ای باور نكردن��ی ابلهانه 
اس��ت. می خواه��م بگویم که پی��روی از عرف باعث 
می ش��ود در نهایت به حاش��یه بروید و اندیشمندان 
جس��ور از شما پیش��ی بگیرند و شما حیرت زده به 
این فكر کنی��د که چه اتفاقی افتاده اس��ت...« بعد 
از آن هم بیش��تر به بیان مفاهی��م، مثال ها و بخش 
زیادی به وب س��ایت، رواب��ط عمومی و... می پردازد 
و البت��ه مثال هایی از برند های جهانی دارد که بعضا 

قابل توجه  هستند. 
اما بخش جالب و به نظر من اشتباه عجیب کتاب، 
آنجاست که در صفحه 40 در یك برنامه پیشنهادی 
هش��ت مرحله ای و در نخس��تین مرحل��ه می گوید 
براساس ویژگی هایی که برای بازار هدف تان ارزش به 
نظر می رسد، یك برند فردی پیش نویس کنید! یعنی 
فرآیند برند سازی را به جای هویت برند، از بازار شروع 

می کند که قطعا این گونه نیست. 
ب��ا این نگاه برای 358 صفح��ه ای که برایش وقت 
می گذارید برای نخس��تین کتاب ج��دی این حوزه، 
ب��رای افرادی که آش��نایی با پرس��ونال برن��د ندارد 

برخاف اکثر کتاب های موجود، کتاب بدی نیست. 
ب��ا این ح��ال خواندن ای��ن کت��اب در فضایی که 
پرس��ونال برن��د پ��س از س��پری ک��ردن دوره مد و 
پز دادنش در ایران به صورت جدی تری توصیه خواهد 
ش��د،  به خاطر برخی تك جمله ه��ای قابل تاملش و 
آش��نایی کلی با برخی مفاهیم و فض��ای این حوزه، 
خالی از لطف نیس��ت. فعا وجود همین تك جمله ها 

هم در برخی کتاب های این حوزه غنیمت است. 
 www. donyaetablighat. com
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کافه بازاریابینقد هفته

تلفن مستقیم: 86073279شماره 515 www.forsatnet.ir

امیرحسین نوریان
 تحلیلگر تبلیغات و برند و سردبیر سایت دنیای تبلیغات

سهیل قدری
 سردبیر مجله بازاریابی آیماركتور

مرضیه فروتن

ایستگاه مدیریت

اس��تخدام  مرج��ع  وب س��ایت 
ایران تلنت برای سومین سال متوالی 
گزارش��ی از وضعیت کسب و کار در 
ایران و میزان حقوق و دستمزد ارائه 
داده است. گزارش حقوق و دستمزد 
ایران تلنت براس��اس داده های سال 

1394 گردآوری شده است. 
در بررسی انجام شده کمتر از 30 
درصد خانم ها و مابقی آقایان شرکت 
کرده اند و تعداد کل شرکت کنندگان 
36 ه��زار نف��ر اعام ش��ده اس��ت. 
براساس تحلیل داده های کسب شده 
توس��ط ایران تلنت دریافتی حقوق 
و دس��تمزد اف��راد ب��ا تحصیات 
فوق لیس��انس به طور متوسط 15 
درصد باالت��ر از کارمن��دان دارای 
مدرك لیس��انس اس��ت و نسبت 
بیشترین اختاف دریافتی مربوط 
به س��مت های مدیریت مالی با 43 

درصد است. 
یك��ی از معیاره��ای مه��م در 
می��زان دریافت��ی حق��وق متعلق 
به نوع دانشگاهی اس��ت که افراد 
در آن تحصی��ل  کرده ان��د؛ بر این 
اس��اس به طور متوس��ط اف��راد با 
مدرك دانش��گاه دولتی 16 درصد 
حق��وق بیش��تری از اف��رادی که 
مدرك دانشگاه آزاد دارند دریافت 
می کنند. اما یكی دیگر از عوامل در 
تفاوت دریافتی مربوط به جنسیت 
افراد اس��ت. خانم ها در سمت های 
مش��ابه به طور متوسط 23 درصد 
کمت��ر از آقای��ان حق��وق دریافت 
می کنند. این اختاف برای سمت 
مدیریتی حدود 36درصد اس��ت و 
برای سمت کارشناسی 28درصد. 
بیشترین اختاف دریافتی براساس 

جنس��یت مربوط به س��مت مدیر 
پروژه اس��ت که خانم ها حدود 33 
درصد نسبت آقایان کمتر دریافت 
می کنن��د. داش��تن م��درك زبان 
انگلیسی از ش��اخص های مهم در 
تفاوت حقوق دریافتی افراد اس��ت 
به طوری ک��ه در ص��ورت داش��تن 
تسلط کامل به زبان انگلیسی، افراد 
به طور متوس��ط 16 درصد حقوق 
بیشتری دریافت می کنند. به طور 
متوس��ط می��زان افزای��ش حقوق 
ساالنه در س��ال 1394 نسبت به 
س��ال گذش��ته آن در شرکت های 
دولت��ی 21 درص��د ب��وده که این 
عدد برای ش��رکت های خصوصی 
25 درصد محاسبه ش��ده اس��ت. 
برنامه نویسان با متوسط 30درصد 
بیشترین رشد دریافتی و منشی یا 
کارمند بخ��ش اداری با 20درصد 
افزای��ش کمتری��ن رش��د حقوق 

دریافتی را داشته اند. 
مقایسه آمارهای امسال با سال 
گذش��ته نش��ان می ده��د، میزان 
رضایت ش��اغان از وضعیت کاری 
خ��ود ح��دود 6 درص��د کاه��ش 
پیداکرده است و تاش افراد برای 
ارتقای ش��غلی به میزان 9 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. آمار نشان 
می دهد مدیران��ی که 19 درصد و 
کارشناس��انی که 33درصد بیشتر 
از عرف ب��ازار دریافت می کنند، از 
وضعیت فعلی خود راضی هستند. 
در م��ورد وضعیت مس��كن افراد 
شاغل به طور متوسط 35درصدشان 
اج��اره پرداخت می کنن��د، این در 
حالی است که افراد با حقوق پایین 
نزدیك به نیمی و افراد با حقوق باال 
یك پنجم حقوق خود را صرف اجاره 

مسكن می کنند. 

سمت شغلی كارشناس سرپرست مدیر

متخصص مالی  15 20 40

متخصص منابع انسانی 15 20 35

منشی، پرسنل اداری 10 13 15

متخصص توسعه بازار، تبلیغات، تحقیقات بازار 16 20 37

متخصص فروش، خدمات پس از فروش، بازاریابی 14 17 32

خرید و تدارکات 16 20 38

مهندس صنایع 18 22 35

مهندس برق و الكترونیك 18 22 35

مهندس مكانیك و هوافضا 18 21 35

مهندس عمران و معماری 17 22 35

مهندس کامپیوتر،سخت افزار،شبكه 17 20 35

مهندس کامپیوتر، نرم افزار و طراح وب 18 25 36

مهندس نفت، گاز و پتروشیمی 20 30 48

مهندس شیمی، فرآیند و صنایع غذایی 15 17 30

مهندس معدن، زمین شناسی و متالورژی 15 23 31

متخصص ایمنی و محیط زیست 13 20

متخصص روابط عمومی 16

متخصص تحلیل گر، برنامه ریز، کارشناس 
اقتصادی

20 22 35

متخصص تحقیق و توسعه 17 19 35

مترجم 15

طراح و هنرمند 13 18 26

مدیرعامل، هیأت مدیره 55

گزارش حقوق و دستمزد در ایران در سال 1394

اعداد و ارقام در جدول باال براساس میلیون ریال است و میزان حقوق دریافتی ماهانه سمت های 
مختلف شغلی را پس از كسر بیمه و مالیات به نمایش گذاشته است.

مونا اشرف زاده
mona.ashrafzade@gmail.com

نكات كلیدی استیو جابز برای فروش بهتر ایده ها

هنرنمایی در 
معرفی محصوالت



کاالهایمقایسهای
آیا می دانس��تید از بی��ن انواع کااله��ا، کاالهایی 
را ک��ه مصرف کنندگان باید با دق��ت و صرف زمان 
بیش��تری خری��داری کنن��د تحت عن��وان کاالهای 
مقایس��ه ای دس��ته بندی می کنند؟ برای خرید این 
دس��ته از کاالها خریدار نیاز ب��ه طرح و برنامه قبلی 
و همچنی��ن تصمی��م منطقی برای تهی��ه آنها دارد. 
خریداران عموم��ا آنها را در ازای مقایس��ه کیفیت، 
قیمت، ان��دازه، ویژگی های اصل��ی و… با کاالهای 
جایگزین آنها خریداری می کنن��د. ازآنجایی که این 
کااله��ا به نیازهای روزمره و بس��یار ضروری زندگی 
مرتبط نمی ش��وند، خری��دار عموما تهی��ه آنها را به 
تعوی��ق انداخته و ب��رای اتخاذ تصمیم مناس��ب به 
مراکز خرید مختلف در سطح شهر مراجعه می کند. 
فریزر، کامپیوتر، مبلمان جدید، تلویزیون، اتومبیل، 
دوربین، ماشین لباسش��ویی و… نمونه هایی از این 
کاالها هس��تند که عموما قیم��ت باالیی هم دارند و 

انتخاب آنها زمان بر است. 

برایمطالعه462پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتforsatnet.irمراجعهورویهمینبخشکلیککنید.
توصیههاییکاربردیبرایمدیرانروابطعمومی

)90(
مدیریترخدادهایناخوشایند

در گس��ترش  عموم��ی س��عی  رواب��ط  مدی��ران 
مثبت اندیش��ی دارند ام��ا واقعیت آن اس��ت که تمام 
رخداد ها مطلوب و خوش��ایند نیستند، برای مثال در 
س��ال 2008 در حالی که اکثر تحلیلگ��ران در انتظار 
ش��کوفایی دوباره اقتصاد بودند غرب ب��ا بحران مالی 
س��ختی روبه رو شد که مقدمات آن با افزایش ناگهانی 

قیمت سوخت شکل گرفت. 
در این بین مقامات در تالش برای آرام کردن اوضاع 
و امیدوار س��ازی مردم به آینده ای بهتر بودند. در واقع 
این بحران که از س��ال 2008 ش��روع شد بزرگ ترین 
بح��ران اقتصادی غرب بود و خطر بزرگ��ی را فرا روی 
ای��ن کش��ورها و اقتصاد جهان ق��رار داد به نحوی که 
در مقطعی از همان سال به نظر می رسید کل اقتصاد 

کشور های غربی در آستانه فروپاشی است. 
هم اکنون نیز بس��یاری از کش��ور ها در غرب و شرق 
دس��ت به گریبان عواقب این واقعه هس��تند و به نظر 
می آید اقتصاددانان هنوز نتوانسته اند نظر قطعی خود 
را ب��رای تبیی��ن دالیل بحران اقتصادی س��ال 2008 

جمع بندی کنند. 
ایده

م��ردم را از اقدامات خود جهت مقابله با مش��کالت 
پیش رو آگاه س��ازید به خصوص اگر با مشکلی جدی 
و بس��یار بزرگ مواجه هس��تید نیاز به حمایت بیشتر 

مردم دارید. 
اگر درگیر بحران مالی هستید می توانید مردم را به 
صرفه جویی و ذخیره پول های شان و کاهش نقدینگی 
تشویق کنید. در واقع تحت این گونه شرایط که قدرت 
و توان مالی مردم به طرز چش��مگیری کاهش می یابد 
جهت باقی ماندن در تجارت باید از خود خالقیت های 
زیادی نشان دهید، برای مثال در سال 2009 رستوران 
پترلیک طی اقدامی هوش��مندانه لیست قیمت ها را از 
روی منو غذایی خود برداش��ت و به مش��تریان اجازه 
داد برحسب پولی که دارند یا حاضرند پرداخت کنند 

پیشنهاد هایی به آنها شود. 
این اقدام در آن دوره س��خت اقتصادی که بسیاری 
از رس��توران ها اوضاع کسادی داشتند باعث شد تا این 
رس��توران همچنان پر مشتری باقی بماند. اگرچه این 
گزینه هم مشکالت و دردسر های خاص خود را نظیر 
تاخیر در پرداخت داشت و بدون شک میزان سود آنها 
کاهش می یافت اما در آن زمان بحرانی راه حل مناسبی 

بود. 
در آخر الزم است این نکته را بگویم که در زمان های 

غیر معمول باید تصمیم های غیر معمول گرفت. 
آنچهدرعملبایدانجامدهید

- س��عی در پیش بینی اتفاقات ناگ��وار جهت اتخاذ 
تصمیم و تدابیر مناس��ب داش��ته باش��ید در غیر  این 
صورت سعی کنید خود را به بهترین شکل با شرایط تان 

وقف دهید و از آن وضع گذر کنید. 
- به یاد داشته باش��ید که همواره می توان در صدد 
جبران مشکالت برآمد و هیچ وقت برای انجام کار دیر 

نیست. 
- هم��واره در کار از خ��ود خالقیت نش��ان دهید و 

فراموش نکنید که ایده ها منتظر نمی مانند. 
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پاس�خکارش�ناس: برنامه ریزی مناس��ب در حوزه 
ارتباط با مشتریان یکی از ضرورت های هر کسب و کاری 
است. پیشنهاد می ش��ود این موضوع در ابتدای فعالیت 
از    Data base و  ش��ود  انج��ام  ش��ما  کس��ب و کار 
مشتریانی که در فروش��گاه شما حضور پیدا می کنند و 
 محصوالت��ی را خریداری می کنند، ایجاد ش��ود. در این 
Data base باید اطالعات مشتریان جمع آوری و برای 
هر گروه از مش��تریان برنامه ریزی های مناس��بی لحاظ 

ش��ود. از طرفی شما می توانید با استفاده از نرم افزارهای 
باش��گاه مشتریان، کارت های مناس��بی را که دارای کد 
اش��تراکی هس��تند به مش��تریان خود عرضه کنید. در 
این میان می توانید از طریق این نرم افزار، مش��تریان تان 
را دس��ته بندی کنید و براس��اس حجم خریدی که این 
مش��تریان انجام می دهند و سایر ش��اخص های ارزیابی 
مش��تری، دس��ته بندی مناس��بی انجام دهید. به عنوان 
نمونه برای مشتریانی که حجم خرید باالیی از فروشگاه 
ش��ما دارند، تخفیف ها و حتی خدماتی را ارائه دهید یا 
مش��تریانی که خرید کمتری انج��ام داده اند، با خدمات 

دیگری همراه شوند. 

از طرفی با استفاده از Data base مناسب می توانید 
برای مش��تریان خود برنامه ریزی های مناسبی در حوزه 
تبلیغات داش��ته باش��ید. به عنوان نمونه، برای هر گروه 
از مش��تریان خود نوعی از تبلیغ��ات را لحاظ و با توجه 
به دس��ته بندی که انجام شده، اس��تراتژی های مناسب 

تبلیغاتی اتخاذ کنید. 
یکی دیگر از اقداماتی که در کسب و کار شما می توان 
انج��ام داد این موضوع اس��ت که فعالیت های باش��گاه 
مش��تریان را از طریق وب س��ایت خود پی��ش ببرید و 
در وب سایت کس��ب و کارتان حتما بخشی را به باشگاه 

مشتریان اختصاص دهید. 

باشگاهمشتریان

پرسش:مدیریکفروشگاهعینکدرکرمانشاههستمکهبهتازگیفعالیتهایخودراآغازکردهوقابهایعینکمتنوعی
رابهمشتریانعرضهمیکنیم.باتوجهبهشروعاینکسبوکار،قصدراهاندازیباشگاهمشتریانراداریم.ازنظرشمابرای

راهاندازیباشگاهمشتریانوایجادارتباطاتمناسبباآنها،چهبرنامهریزیهاواقداماتیرابایددرنظرگرفت؟
کلینیک کسب و کار

7دلیلفوربزبرایموفقیتایران
درزمینهکارآفرینی

ای��ران با اقتص��اد ۴00 میلی��ارد دالری پس از 
عربس��تان س��عودی دومین ق��درت اقتصادی در 
خاورمیان��ه اس��ت و براس��اس پیش بین��ی بانک 
جهانی، در سال پیش رو شاهد رشدی ۷ درصدی 

خواهد بود. 
هرچند تغییرات و تحوالت اقتصادی ایران هنوز 
کامال قابل پیش بینی نیست اما با توجه به سیستم 
آموزش عالی ایران که ساالنه نزدیک به 2۳۳ هزار 
مهندس و متخصص وارد بازار کارآفرینی می کند 
باید امید زیادی به راه اندازی کسب و کارهای نوین 

یا استارتاپ ها داشت. 
مجل��ه فوربز هفت دلیل برای رش��د کارآفرینی 
در ایران منتش��ر کرده است که در زیر می توانید 

مطالعه کنید: 
1-حجماقتص�ادوبرداشتهش�دنتحریمهای

جهانی
ایران کش��وری با جمعی��ت 80 میلیون نفر و با 
ظرفیت های صنعتی باال، از لحاظ تولیدی جایگاه 
ممتازی را در بین کش��ورهای خاورمیانه به خود 
اختصاص داده است. درآمدهای حاصل از فروش 
گاز و نف��ت تنها ۱0 درصد تولید ناخالص کش��ور 
)GDP( را تش��کیل می ده��د و این به آن معنی  
است که دامنه تولیدات ایران بسیار گسترده تر از 

دیگر کشورهای نفتی است. 
همچنی��ن با برداشته ش��دن تحریم های جهانی 
موج س��رمایه گذاران مش��تاق از اروپا و آس��یا به 
این کشور سرازیر شده است اما هنوز تحریم های 
آمری��کا به قوت خ��ود باقی اس��ت و معامله گران 

آمریکایی راهی به این بازار پیدا نکرده اند. 
2-جمعیتتحصیلکردهوباسواد

نزدیک به 9,۴ درصد از جمعیت کش��ور یعنی 
۷,۵ میلی��ون نفر دارای تحصیالت عالی هس��تند 
که بیش��تر از کل جمعیت کشور اردن است. این 
نش��ان  دهنده افزایش س��طح دان��ش کلی جامعه 
اس��ت و می تواند توان علمی کش��ور را در توسعه 

طرح های کارآفرینانه افزایش دهد. 
۳-پتانسیلزیاددرحوزهفناوری

ای��ران دارای دانش��گاه های معتب��ری در حوزه 
فناوری ه��ای نو )Nanotechnology( اس��ت 
و پژوهش��کده ها و مراک��ز تحقیقاتی بزرگی مانند 
دانش��گاه MIT ب��رای پیش��روی در حوزه ه��ای 

فناوری ایجاد کرده است. 
4-ارتب�اطمیانکارآفرینانای�رانوآمریکابا

وجودتحریمها
ب��ا وجود تحریم هایی که از س��وی آمریکا ایران 
وج��ود دارد، فعالی��ت و دان��ش کارآفرین��ی این 
کش��ور با مجموعه های مرتب��ط در آمریکا و دیگر 
کش��ورهای جهان مانند TED و iBridges در 

ارتباط و همکاری هستند. 
۵-نوسازیزیرساختهایکشور

زیرساخت های ایران مخصوصا در حوزه مخابرات 
در حال بازس��ازی و پیشرفت است. این امر باعث 
شده اس��ت در طرح های کارآفرینانه بتوان از این 
پلتفرم ها استفاده و روی آن سرمایه گذاری کرد. 
6-تغییراتباس�رعتزیادت�رازانتظارمردم

اتفاقمیافتد
 ،Christopher Schroeder کریستوفر شرودر
از سرمایه گذاران آمریکایی در حوزه استارتاپ های 
نوین می گوی��د، خاورمیانه دس��تخوش توفانی از 
کارآفرینی است که به سرعت و با شتاب همه چیز 
را تغیی��ر می ده��د. وی در مورد دو س��فر متوالی 
خ��ود به ای��ران از تغییرات در زمین��ه مخابرات و 
فعال ش��ده خدمات 3G و 4G برای 20 میلیون 

نفر شگفت زده شده بود. 
7-کارآفرینیبازدهباالییدارد

در بازار آمریکا اکث��ر بخش های تولیدی در آن 
از فناورای متاثر ش��ده اند، اما کارآفرینی در ایران 
جوان اس��ت و این به آن معناست که کارآفرینان 
در ای��ران می توانند عرصه ه��ای جدیدی را فعال 

کنند. 

مدیریت امروز

مدیر ب��ودن کار دش��واری 
بعضی  اگر  به خصوص  اس��ت، 
کاری ت��ان  تی��م  اعض��ای  از 
زودرنج  و  انسان هایی حساس 
باش��ند و نتوانن��د انتقادها را 
تحم��ل کنند، پس ش��ما که 
مدیر و مس��ئول یک مجموعه 
هس��تید باید ی��اد بگیرید که 
چگون��ه ب��ا آنها کن��ار بیایید. 
به عن��وان یک مدی��ر احتماال 
وظای��ف  بی��ن  در  می دانی��د 
متعددی که در کسب وکارتان 
داری��د، بای��د مس��یر رفتاری 
مناس��بی نس��بت ب��ه هریک 
از کارمندان ت��ان پی��دا کرده 
عم��ل  روش  آن  براس��اس  و 
کنید. برخی از مدیران به این 
نکته مهم توجه نمی کنند که 
کارمندان ش��ان افراد متفاوتی 
هس��تند و باید ب��ه روش های 
مختلف نی��ز با آنه��ا برخورد 
ک��رد. در واقع این دس��ته از 
مدیران باید چنین راهکاری را 
متوق��ف کنند و کنترل اوضاع 

را در دست بگیرند. 
مدی��ر،  ی��ک  مس��ئولیت 
داش��تن مه��ارت الزم ب��رای 
اج��رای وظای��ف و مدیری��ت 
منابع انس��انی اس��ت که این 
ام��ر ه��م نیازمن��د یکس��ری 
مهارت های ویژه است و نباید 
و مهارت های  تاثیر مدیری��ت 
کار  مح��ل  در  را  مدیریت��ی 
دس��ت ک��م گرفت. دانس��تن 
ک��ردن  مدیری��ت  چگون��ه 
کارکنان امری ضروری اس��ت 
تا بهره وری و روحیه کارکنان 
را ب��اال ببرید و نح��وه برخورد 
ب��ا هری��ک از آنه��ا را بدانید. 
به عنوان مثال، اگر شما فردی 
است  باشید، ممکن  اجتماعی 
فکر کنید ای��ن رفتار می تواند 
موردعالقه کارمندان تان باشد، 
اما آیا این درست است؟ افراد 
را  مختلف  مختلف چیزه��ای 
دوس��ت دارند و زمانی که این 
مس��ئولیت روی دوش ش��ما 
قرار می گیرد تا به آنها روحیه 
دهید، الهام بخش ش��ان باشید 
و مطمئن ش��وید که کارشان 
را به نح��وی فوق العاده انجام 
بیشتری  توجه  باید  می دهند، 
متفاوتی که  به شخصیت های 
برای تان کار می کنند، داش��ته 
باش��ید. بنابرای��ن کلید مدیر 
خ��وب ب��ودن این اس��ت که 
بتوانی��د اطمین��ان را در تمام 
اعض��ای تیم کاری ت��ان ایجاد 
کنی��د و روابط��ی قابل درک 
با آنه��ا داش��ته باش��د. البته 
داش��تن یک رابطه مش��خص 
و قاب��ل درک اگر به روش��ی 
مش��ابه درباره همه کارمندان 
صورت گیرد، نمی تواند نتیجه 
مش��ابهی هم داش��ته باشد و 
ممکن اس��ت آنها بازخوردتان 
را به نحو دیگری پاسخ دهند. 
مثال بعض��ی از کارمندان بعد 
از بازخ��ورد منف��ی بهره وری 
بیش��تری پی��دا می کنند، این 
در حالی است که برخی دیگر 
بعد از بازخورد مثبت بهتر کار 
می کنند. بعضی از آنها کلمات 
خوب تان را گرام��ی می دارند 
و برخ��ی دیگر از ش��ما فاصله 
زمانی که  می گیرند، درس��ت 

از کارش��ان انتق��اد می کنید. 
امروزه  مدیریتی  راهکاره��ای 
برای هر کس��ب وکاری بسیار 
مفی��د و مثمرثمر اس��ت و به 
ای��ن راهکارها در  کارگی��ری 
برط��رف ش��دن بس��یاری از 
مش��کالت محل کارتان مفید 
خواه��د بود. اگ��ر می خواهید 
بدانی��د که ی��ک مدیر چگونه 
می تواند با کارمندان حساسی 

انتقادات  که نمی توانند 
را تحمل کنند، برخورد 
کند، به مواردی که در 
این مطلب ذکر ش��ده 
توج��ه کنید. این نکات 
محق��ق  در  می توان��د 
ش��دن ای��ن ه��دف به 
بش��تابد  کمک ت��ان 
ارائ��ه  راهکارهای��ی  و 
بتوانید  ک��ه  می ده��د 
ب��ا این ن��وع کارمندان 
هرچ��ه بهت��ر و قوی تر 

ارتباط برقرار کنید. 

روشتانراتغییردهید
بسیار  معموال  افراد حساس 
در مقاب��ل انتقادات موضع گیر 
هس��تند و حال��ت تدافعی به 
خ��ود می گیرن��د، ب��ه همین 
دلیل اس��ت که در مواجهه با 
انتق��ادات عکس العم��ل بیش 
از اندازه از خودش��ان نش��ان 
می دهن��د و در تالش��ی ک��ه 

برای دفاع از خودش��ان دارند، 
معم��ول  ح��د  از  رفتارش��ان 
می گذرد و به افراط می رس��د، 
همین امر منجر می ش��ود که 
پرخاش��گر یا بی��ش از اندازه 
مسئله  این  ش��وند.  حس��اس 
را قب��ول کنی��د و بدانی��د که 
قابل تغییر اس��ت و این راهکار 
شماست که موقعیت را تغییر 
خواهد داد. کاری که می توانید 

انجام دهید این اس��ت؛ روشی 
را که به این مسائل رسیدگی 
می کنید تغیی��ر دهید. با این 
دس��ته از کارمندان به روشی 
و  کنی��د  برخ��ورد  دوس��تانه 
مطمئن شوید که در نیت تان 
ب��رای انتق��اد ک��ردن از آنها 
صداقت وج��ود دارد، از طعنه 
و نیش دار سخن گفتن پرهیز 
کنی��د یا کاری نکنی��د که به 

احس��اس  اشتباه ش��ان  خاطر 
گناه کنند. با انجام این کارها 
مطمئن باش��ید که کارمندان 
را  انتقادات ت��ان  حس��اس تان 
بیش��تر پذیرا خواهن��د بود و 
کرد  بیش��تری خواهند  سعی 
تا انتقادات ت��ان را مدنظر قرار 
داده و در جهت برطرف کردن 
آنها کوش��ش بیش��تری نیز از 

خود به خرج خواهند داد. 

بانکاتمثبتآغاز
کنید

فراموش  را  نکته  این 
هیچ  ک��س  نکنی��د، 
دوس��ت ن��دارد چنین 
بش��نود  را  جمل��ه ای 
اش��تباه  را  کاری  ک��ه 
انج��ام داده و در ای��ن 
حس��اس  افراد  می��ان 
که  نمی خواهند  اص��ال 
جمل��ه ای  چنی��ن  ب��ا 
مواج��ه ش��وند. باتوجه 
ب��ه روحیاتی که این دس��ته 
از کارکن��ان دارند، هرگز قادر 
را  مسیرش��ان  ب��ود  نخواهند 
تغییر دهند اگ��ر مدام به آنها 
گفته شود که کارشان اشتباه 
اس��ت و دائما ب��ا انتقاداتی در 
کار مواج��ه ش��وند. از این رو 
اشتباهات   که  می خواهید  اگر 
ای��ن دس��ته از کارکنان تان را 
گوشزد کنید، باید کاری را که 

درس��ت انج��ام می دهند پیدا 
کنی��د و بحث را با آن ش��روع 
کنید. در واقع با نکات مثبتی 
که در این کارمندان می بینید 
شروع کنید که الزمه این کار 
ش��ناخت دقیق این کارمندان 
اس��ت یعنی بای��د بدانید که 
کارمندتان در کنار ضعف هایی 
که دارد چ��ه نقاط مثبتی نیز 
در کارش دارد و پ��س از آن 
انتقادات وارد ب��ه این کارمند 
را مطرح کنید و اش��تباهاتش 
را در کار به او گوش��زد کنید. 
با اس��تفاده از ای��ن روش آنها 
بیشتر تمایل خواهند داشت تا 
انتقادات ت��ان را بپذیرند بدون 
دراماتیک  اینکه هم��ه چی��ز 
ش��ود و این کارمن��د بخواهد 
در مقابل ت��ان موض��ع بگیرد. 
همچنین تمایل این دس��ته از 
افراد ب��رای درک هرچه بهتر 
ای��ن موضوع که اشتباه ش��ان 
کجاس��ت و چگونه می توانند 
آن را برط��رف کنند، بیش��تر 

می شود. 

خالصهومفیدصحبت
کنید

دلی��ل اینک��ه چ��را بح��ث 
مختلف  مس��ائل  درباره  کردن 
کار  حس��اس  کارکن��ان  ب��ا 
س��ختی اس��ت به این مسئله 
بازمی گ��ردد ک��ه وقتی ش��ما 
نکات منفی درب��اره کار آنها را 
مطرح می کنی��د، این کارکنان 
وارد حالت انکار می ش��وند و به 
درس��تی آنچه را که می گویید 
نمی ش��نوند، همین نش��نیدن 
س��بب می ش��ود که اغلب این 
بح��ث دراماتیک ب��ا عدم حل 
مش��کل آن کارمند ب��ه اتمام 
برسد، زیرا این کارمند حساس 
هی��چ پتانس��یلی ب��رای ح��ل 
مش��کلش ن��دارد، در حقیقت 
او واقع��ا ب��ه حرف های ش��ما 
بداند  ک��ه  نمی ک��رده  گ��وش 
چه اش��تباهی مرتکب ش��ده و 
بخواه��د آن را برط��رف کند. 
بنابرای��ن، نکته حائ��ز اهمیت 
این اس��ت ک��ه انتق��ادات باید 
ت��ا حد ام��کان کوت��اه و مفید 
باش��د. مثال به ای��ن کارمندان 
نگویید که آنها تنبل هس��تند، 
زی��را تمام آنچه که می خواهند 
بش��نوند این اس��ت که شما از 
آنها متنفر هس��تید، در عوض 
به آنها بگویید که چرا معتقدید 
کارمندان تنبلی هستند و دلیل 
ای��ن ط��رز تفکر را برای ش��ان 
توضی��ح دهی��د. روی کارهای 
این دس��ته کارکنان تان تمرکز 
کنید، زیرا موجب می ش��ود به 
آنها کم��ک کنید که همه چیز 

برای شان شفاف تر شود. 
حساس  کارمندان  مدیریت 
همیشه کار آسانی نیست، اما 
واقعا به این بستگی دارد که از 
چه روش و با چه استراتژی با 
آنها برخورد کنی��د. با آنها به 
خوب��ی و با صداق��ت برخورد 
کنی��د ت��ا در نهای��ت بتوانید 
ب��ه ی��ک رابطه مس��تحکم با 
این دس��ته از کارکنان دست 
روابط  برق��راری  کنی��د.  پیدا 
مستحکم با کارمندان می تواند 
در بس��یاری از مواقع مدیریت 
کارمن��دان را آس��ان تر کند و 
بسیاری از مس��ائل پیش رو را 
از سر راه مدیریتی تان بردارد. 

آیا می دانستید

تریبون

راهکارهاییبرایکنارآمدنباکارکنانحساس

کاهش حساسیت، افزایش بهره وری 

افراد حساس معموال بسیار در مقابل 
انتقادات موضع گیر هستند و حالت 
تدافعی به خود می گیرند، به همین 

دلیل است که در مواجهه با انتقادات 
عکس العمل بیش از اندازه از خودشان 
نشان می دهند و در تالشی که برای 
دفاع از خودشان دارند، رفتارشان 
از حد معمول می گذرد و به افراط 

می رسد
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شرکتهایبرترآمریکایی
درپرداختحقوقودستمزد

چه شرکت هایی به کارکنان شان بیشترین دستمزد 
را پرداخ��ت می کنند؟ بررس��ی انجام ش��ده در میان 
کارگ��ران آمریکایی نش��ان داده که متوس��ط حقوق 
دریافتی ش��ان در س��ال ۵0هزار دالر آمریکا است که 
در این میان پرداختی ش��رکت ها ب��ا هم تفاوت های 

بسیاری دارند. 
به گزارش آیمارکتور، وب س��ایت آنالین استخدام 
از  آم��اری  به تازگ��ی   )Glassdoor( گالس��دور 
شرکت هایی که بیش��ترین حقوق را به کارکنان شان 

پرداخت کرده اند، منتشر کرده است. 
با توجه به گزارش منتش��ره، ش��رکت هایی که در 
حوزه مش��اوره و تکنولوژی فعالیت دارند جزو ردیف 
اول ش��رکت هایی هس��تند ک��ه در مجم��وع میزان 
دستمزد کارکنان شان نسبت به سایر شرکت ها باالتر 
  A. T. Kearney است. شرکت مش��اوره  بین المللی
واق��ع در ش��یکاگو در صدر لیس��ت ج��ای دارد. این 
ش��رکت به طور متوسط مجموعا مبلغ ۱۶۷۵۳۴ دالر 
به کارکنانش پرداخت می کند. مبلغی که هیچ شرکت 

دیگری تاکنون به آن عدد نرسیده است. 
در ای��ن فهرس��ت همچنین ش��رکت مش��اوره ای 
اس��تراتژی جهانی Strategy& با پرداخت متوس��ط 
۱۶0ه��زار دالر به کارکنانش جایگاه دوم را از آن خود 

کرده است. 
سومین ش��رکتی که بیش��ترین حقوق را در میان 
س��ایرین به کارکنان خود پرداخت می کند، ش��رکت 
چندملیتی Juniper Networks  است که در حوزه 
فناوری اطالعات و ش��بکه های رایانه ای فعال اس��ت. 
حقوق متوس��ط پرداختی به کارکنان در این ش��رکت 

عددی حدود ۱۵۷هزار دالر است. 
شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات همچون 
گوگل، آمازون و VMware نیز دستمزدهای باالیی 
را برای کارکنان ش��ان در نظر می گیرند و در رتبه های 

بعدی این لیست قرار می گیرند. 

از میان خبرها

ترجمه:امیرآلعلی
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تحصیالت زنان چه تاثیری روی 
اقتصاد کشور ها دارد؟ 

س��رمایه گذاری روی ارتقای س��طح تحصیالت 
زنان در جوامع در حال توسعه رشد تولید ناخالص 
داخلی را س��االنه ح��دود 0.2 افزای��ش می دهد. 
کش��ور هایی که در آنها این موضوع کم اهمیت به 
نظر می رسد، باید توجه داشته باشند که آموزش 

زنان به نفع اقتصاد کشور است.
 به گزارش س��ه س��ازمان بانک جهانی، مجمع 
جهان��ی اقتصاد و س��ازمان هم��کاری اقتصادی و 
توس��عه، زنان آم��وزش دیده از می��زان بهره وری 
بیش��تری در زمین��ه تولی��د برخوردارن��د. ی��ک 
استراتژیس��ت ژاپنی در حوزه اقتص��اد و تولید از 
سال 1999 به بررسی موضوع افزایش اشتغال در 

میان زنان پرداخته است. 
افزایش س��طح تحصیالت، سطح کیفی و میزان 
به��ره وری نیروی کار را افزای��ش می دهد. افراد با 
تحصی��الت باال تر به ش��غل هایی با درآمد بیش��تر 
دس��ت پیدا می کنند، ضمن اینک��ه به آنها امکان 
می ده��د راحت تر نیاز ه��ای روزمره، س��المت و 

آموزش خانواده خود را تامین کنند.
 این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری در 
آموزش زنان جامعه، افزایش رش��د تولید ناخالص 
داخل��ی را بیم��ه می کند و همچنین ب��ا افزایش 
سرانه درآمد، ش��کاف جنسیتی در بازار کار میان 
زنان و مردان کاهش می یابد. آموزش زنان به آنها 
کمک می کند تا بس��یار بهتر از پس زندگی خود، 
مسئولیت و س��المت خانواده برآیند. همچنین از 
آنج��ا که این امر در افزایش س��المت جس��می و 
روانی زنان نقش بس��زایی دارد، میزان مرگ ومیر 
را در نوزادان و مادران کاهش می دهد و س��اختار 

جمعیتی کشور و جامعه را بهبود می بخشد. 

در جهان��ی که مملو از جنگ و فقر، گرس��نگی 
و بیماری اس��ت، آم��وزش و پ��رورش یک کلید 
طالی��ی ب��رای بهب��ود و ارتق��ای س��طح زندگی 
مناطق آس��یب دیده است. هنوز در دنیا، در برخی 
مناطق امکان تحصیل دختران و زنان در آموزش 

متوسطه و عالی با محدودیت روبه رو است. 
هن��وز در برخی مناطق می��ان زنان و مردان در 
ام��ر آموزش و تبدیل ش��دن به ی��ک نیروی کار 
متخصص فاصله فاحشی وجود دارد. اما دلیل این 
شکاف چیست؟ محقق این پژوهش، رئیس مرکز 
مطالعات زنان آسیا، در حمایت از زنان به عواملی 
می پ��ردازد که مانع آموزش دیدن آنان می ش��ود. 
این موان��ع به عوامل مختلف��ی از جمله فرهنگ، 
تاریخ و همچنین میزان فقر و ریشه آن در جامعه 
مورد نظ��ر بس��تگی دارد. به لطف ش��رکت های 
بزرگ و خصوص��ی و کمک های انسان دوس��تانه 
آنها، همچنی��ن کمک هزینه ها و کمک های مالی 
بین المللی، این مرکز مطالعات موفق ش��ده است 
یک دانش��گاه در س��طح جهانی تاسیس کند که 
از کش��ور های فقیر تر یا کشور های در حال توسعه 

آغاز می شود. 
این دانشگاه جهانی با استخدام هیات های علمی 
با تجربه و تحصیلکرده و حدود 600 دانشجوی با 

استعداد شروع به کار کرده است. 
درژاپ��ن 70درصد از زنان پس از متولد ش��دن 
نخس��تین فرزندشان دس��ت از کار می کشند. اگر 
نرخ اشتغال زنان با مردان در جامعه برابر شود، در 
این کش��ور نیروی کار حدود 8میلیون و 200 نفر 
افزایش می یاب��د. در نتیجه تولید ناخالص داخلی 
ت��ا 15درصد افزایش پی��دا می کند. بس��یاری از 
کشور های در حال توسعه در جنوب آسیا شرایط 

مشابهی دارند.
 دختران و زنان به آموزش عالی و گاه متوسطه 
دسترس��ی ندارن��د، بنابراین مه��ارت کافی برای 
به دست آوردن شغل هایی با درآمد بهتر را ندارند. 
عالوه بر اینکه نبود سیس��تم آموزشی شانس آنها 
را برای داشتن زندگی بهتر کاهش می دهد، روی 
رش��د تولید ناخالص داخلی کشور هم تاثیر منفی 

می گذارد.
 ای��ن تحقی��ق تخمی��ن می زند ک��ه در چهار 
کش��ور برزیل، روس��یه، چین و هند و 11 کشور 
دیگر )بن��گالدش، مص��ر، اندونزی، ای��ران، کره، 
مکزی��ک، نیجریه، پاکس��تان، فیلیپی��ن، ترکیه و 
ویتن��ام، برنامه ریزی و س��رمایه گذاری بهتر روی 
آم��وزش زن��ان منجر به رش��د قاب��ل توجهی در 
اقتصاد می ش��ود که در نهایت تولید ناخالص ملی 
را س��االنه تا 0.2درصد افزایش می دهد. همچنین 
کاهش ش��کاف جنسیتی اشتغال زنان و مردان به 
افزایش 20درصدی س��رانه درآمد تا سال 2030 

می انجامد. 
در سال های اخیر شرکت ها به سمت اقتصاد های 
نوظهور تغییر مس��یر داده اند ت��ا از مزایای رو به 
رش��د این نوع اقتصاد بهره مند شوند. اکنون زمان 
آن رس��یده است که شرکت ها به فکر دستیابی به 
رش��د پایدار تر و توزیع گسترده تر باشند. براساس 
ش��واهد اقتصاد کالن، به نفع شرکت های مناطق 
در حال رش��د خواهد بود اگ��ر از آموزش زنان در 
منطقه حمایت کنند و وجود ش��کاف جنس��یتی 
میان اش��تغال زنان و مردان را کاهش دهند. این 
امر بس��تر دستیابی به رش��د پایدار و نسل آینده 

اقتصاد های نوظهور را ایجاد می کند. 

دریچه

نش��ریه انگلیس��ی اکونومیس��ت 
می نویس��د: »م��ا بع��د از آنکه  زاده 
ش��دیم، خانه هایمان را س��اختیم، 
نیازه��ای اولیه زندگ��ی را برآورده 
کردی��م و دولت مدن��ی را به وجود 
آوردی��م، یک��ی از چیزهای��ی ک��ه 
خواس��تیم و ب��ه دنبال��ش رفتی��م 
پیش��رفت در یادگیری و حفظ آن 
برای نس��ل های آینده بود، بنابراین 
نخستین بروشور تامین بودجه برای 
دانش��گاه را ک��ه از هاروارد ارس��ال 
شده بود، در سال 1643 به انگلیس 
فرستادیم و در نهایت موفق شدیم 

منابع مالی مان را تامین کنیم.«
اما این ش��وق آمریکا به تحصیالت 
عال��ی ب��ود ک��ه ای��ن کش��ور را به 
بزرگ ترین و ثروتمندترین سیس��تم 
آموزش��ی در سراسر دنیا تبدیل کرد. 
کشورهای دیگر از آمریکا الگوبرداری 
کردند و بچه هایی را که از مدرسه فرار 
کرده بودند، به دانشگاه فرستادند. اما 
ب��ا وجود اینکه سیس��تم آموزش��ی 
آمری��کا از هم��ان ابت��دا تاکنون در 
کشورهای دیگر تکثیر و اجرا می شود، 
عده ای نگران هستند که آیا اصال این 
هم��ه هزینه برای رفتن به دانش��گاه 

ارزشش را دارد؟ 

استایل آمریکایی
دانش��گاه تحقیقات��ی م��درن که 
در واق��ع ترکیبی بود از دانش��کده 
آکس��فورد و موسس��ه تحقیقات��ی 
آلم��ان، در آمریکا ب��ه وجود آمد و 
بعد به اس��تاندارد طالیی برای بقیه 
دنیا تبدیل شد. تحصیالت عالی در 
س��طح گس��ترده در آمریکا در قرن 
نوزدهم آغاز ش��د و در قرن بیستم 
به اروپا و آس��یای ش��رقی رس��ید. 
ح��اال تقریبا در همه ج��ای دنیا به 
ج��ز آفریقای س��یاه م��ردم امکان 
دسترس��ی ب��ه تحصی��الت عالی را 

دارن��د. میزان حضور نس��ل س��وم 
)جمعیت دبیرس��تان رفت��ه ای که 
وارد دانش��گاه می شوند( در محیط 
آکادمی��ک ظرف دو دهه تا پیش از 
سال 2012 پیش��رفت چشمگیری 
داش��ت؛ حاال میزان تقاضای حضور 
در دانشگاه با س��رعتی باال می رود 
که حتی از می��زان تقاضای خودرو 
هم جلو زده اس��ت. نیاز انس��ان به 
مدرک تحصیلی قابل درک اس��ت؛ 
این روزها ش��رط داش��تن ش��غلی 
آبرومن��د و ورود به طبقه متوس��ط 
تحصیلی  م��درک  داش��تن  جوامع 

است. 
 ب��رای ب��رآورده کردن ای��ن نیاز، 
دو راه وج��ود دارد؛ یک��ی رویک��رد 
اروپایی ها است که با سرمایه دولتی 
دانش��گاه های خود را بنا می کنند و 
تقریبا تمام نهادهای آموزشی  ش��ان 
در ی��ک رده ق��رار دارن��د و از منابع 
راه  می کنن��د؛  تغذی��ه  مش��ترک 
دیگر الگوی بیش��تر وابسته به بازار 
آمریکایی است که نهادهای آموزشی  
خود را با ترکیبی از سرمایه دولتی و 
خصوصی بنا می کن��د و هر چه این 
معتبرتر  باش��ند،  ثروتمندتر  نهادها 
هستند. نهادهای آموزشی فقیر هم 
در انته��ای جدول برای خودش��ان 

دست و پا می زنند. 
در دوره ای زندگ��ی می کنیم که 
دنیا، دس��ت کم سیس��تم آموزشی 
را  آمریکای��ی  الگ��وی  کش��ورها، 
دنبال می کن��د. در واقع دنیا دارد 
به ش��یوه آمری��کا زندگی می کند. 
کشورهای  در  زیادی  دانشگاه های 
مختل��ف دنیا در حال تغییر هزینه 
شهریه خود هس��تند و تعداد این 
کش��ورها ه��م روزب��ه روز بیش��تر 
می شود و از آنجا که سیاستمداران 
متوجه شده اند »دانش اقتصاد« به 
تحقیقات پیشرفته نیاز دارد، منابع 
دولت��ی تنها در اختی��ار چند نهاد 
ممت��از قرار می گیرد و رقابت برای 

ایجاد دانش��گاه های در رده جهانی 
در حال تشدید اس��ت. اتفاقی که 
دارد رخ می ده��د از جهاتی به نفع 
دنیاس��ت؛ چرا که بخش زیادی از 
بهترین  انس��ان در  اکتش��اف های 
گرفته؛  دنیا صورت  دانش��گاه های 
اکتش��اف هایی که دنیا را به جایی 
جالب ت��ر  و  ثروتمندت��ر  امن ت��ر، 
تبدیل کرده اس��ت. اما هزینه ها رو 
به افزایش اس��ت. حاال کشورهای 
سازمان همکاری اقتصاد و توسعه 
1/6درص��د از تولی��دات ناخال��ص 
داخل��ی خود را ص��رف تحصیالت 
عال��ی می کنند؛ در س��ال 2000، 
ناخالص  تولی��دات  از  1/3درص��د 
ص��رف  کش��ورها  ای��ن  داخل��ی 
تحصی��الت عال��ی می ش��د. اگ��ر 
الگوبرداری از سیس��تم آموزش��ی 
آمری��کا ادامه پیدا کن��د، این رقم 
باالت��ر ه��م خواهد رف��ت. آمریکا 
ناخالص  تولی��دات  از  2/7درص��د 
داخل��ی اش را ص��رف تحصی��الت 

عالی می کند. 
اگر آمریکا پول��ش را از تحصیالت 
عالی به دس��ت می آورد، جای بحث 
وجود نداش��ت ش��اید در این بخش 
اینچنین باش��د. در س��ال 2014، از 

می��ان 20 دانش��گاه  معتب��ر دنیا که 
مقاله ه��ای تحقیقاتی معتبر را تولید 
کردند، 19 دانشگاه آمریکایی بودند. 
اما آمری��کا در بخش آموزش ضعیف 
فارغ التحصیل های  عم��ل می کن��د. 
خوب��ی  نمره ه��ای  ن��ه  آمریکای��ی 
می گیرند و نه خیلی باسواد هستند؛ 
در رتبه بندی های مربوط به س��طح 
نم��رات و می��زان س��واد آکادمیک، 
دانشجوهای آمریکایی معموال ضعیف 
عمل می کنند. یک تحقیق تازه نشان 
می ده��د 45درص��د از دانش��جویان 
آمریکایی در دو س��ال اول دانش��گاه 
هیچ دستاوردی نداشته اند. اما شهریه 
دانش��گاه ها در 20 س��ال گذشته به 
معنای واقع��ی کلمه دو برابر ش��ده 
است. بدهی دانشجوها به دانشگاه ها 
به 1/2 هزار میلیارد رسیده که منجر 
به افزایش بدهی کارت های اعتباری 

آنها شده است. 
هیچ یک از اینها به این معنی نیست 
که رفتن به دانش��گاه سرمایه گذاری 
خوبی برای دانشجوها نیست. مدرک 
کارشناس��ی در آمریکا هنوز بازدهی 
دارد؛ به ط��ور متوس��ط 15درص��د. 
ام��ا مش��خص نیس��ت ک��ه افزایش 
س��رمایه گذاری در تحصیالت نس��ل 

سوم اصال در اشل کلی به درد جامعه 
می خورد یا نه؟ اگر دانش��گاه رفته ها 
به این خاطر که کارآمدتر هس��تند، 
بیش��تر از دانش��گاه نرفته ها درآم��د 
دارن��د، پ��س تحصی��الت آکادمیک 
باید منجر به رش��د اقتصادی شود و 
میزان تقاضا برای حضور در دانشگاه 
افزای��ش یاب��د، اما عملک��رد ضعیف 
دانش��جویان در زمان تحصیل عکس 
ای��ن ادعا را ثاب��ت می کند. وضعیت 
شاغل ها هم تعریفی ندارد. تحقیقی 
که به تازگی روی ش��رایط اس��تخدام 
ش��رکت های خدمات پیشرفته انجام 
ش��ده، نش��ان می دهد این شرکت ها 
فارغ التحصیالن دانش��گاه های معتبر 
را تنها به این خاطر که می دانند آنها 
برای ورود به این دانش��گاه ها فرآیند 
پیچیده ای را پش��ت س��ر گذاشتند، 
در اولویت اس��تخدام قرار می دهند. 
به عبارت دیگر، دانشجوها می توانند 
با انتخاب دانشگاه هایی که مکانیسم 
دارند،  پیچیده تری  و  سازمان یافته تر 
بعده��ا پول بیش��تری را ب��ه جیب 
بزنن��د. ای��ن در حالی اس��ت که به 
گفته اداره آم��ار کار، تنها 27 درصد 
مشاغل در آمریکا دس��ت کم نیاز به 
یک مدرک دانشگاهی دارند و تعداد 

فارغ التحصیالن بیکار روزبه روز بیشتر 
می شود. 

اما واقعا چرا دانشگاه های آمریکا با 
وجود ش��هریه های هنگفت فقیرند؟ 
نش��ریه اکونومیس��ت می گوید دلیل 
اصلی  این است که سیستم آموزشی 
آمریکا درست مثل سیستم بهداشتی 
آن درست کار نمی کند. دولت در ازای 
تحقیق به دانشگاه ها پاداش می دهد، 
بنابراین اس��اتید دانش��گاه هم روی 
همین خواسته دولت تمرکز می کنند. 
دانشجوها مدرک می گیرند تا بعدها 
بتوانن��د ش��غل بهتری پی��دا کنند؛ 
صاحبان مش��اغل فارغ التحصیل های 
دانشگاه های سخت پسند و گزیده کار 
را می پذیرند؛ ت��ا زمانی که اوضاع به 
این شکل پیش می رود، دانشگاه های 
خ��وب هیچ انگی��زه ای ب��رای اینکه 
فارغ التحصیالن بیش��تری به جامعه 
تحویل دهند، ندارند.  در ش��رایطی 
که اصال معلوم نیست ارزش خروجی 
دانش��گاهی بر چه اساسی سنجیده 
می شود، ش��هریه باال مالک سنجش 
اعتبار دانشگاه ها می شود. با باال رفتن 
ش��هریه ها، دانش��گاه های معتبر هم 
درآمد بیش��تری نصیب شان می شود 

و هم اعتبار. 

پول بدهید
باسواد شوید

بررسی سیستم آموزشی آمریکا

به نظر شما کدام کش��ورها در دنیا بیشترین 
تعداد فارغ التحصیل ها در رش��ته مهندس��ی را 
دارند؟ وقتی حرف از فارغ التحصیالن رشته های 
مهندس��ی می شود، ذهن ها به س��مت آمریکا، 
ژاپن و س��ایر ملت های توسعه یافته می رود. این 
حدس ها در دهه های پیش کامال درست بود اما 
اکنون اوضاع تاحد زیادی متفاوت شده و تعداد 
بی ش��ماری از مهندس��ان اکنون از کشورهای 
درحال توسعه یا دارای اقتصاد نوظهور می آیند. 
 براس��اس مطالع��ه انج��ام ش��ده از س��وی
  the World Economic Forum  
روس��یه مقام نخست فارغ التحصیالن رشته های 
مهندس��ی را دارد و کش��ورهای آمری��کا و 
ایران در رده های دوم و س��وم هستند. 
طب��ق این آم��ار، روس��یه هر 
454ه��زار  س��ال 

فارغ التحصیل رش��ته های مهندسی دارد و سهم 
آمریکا و ایران به ترتیب 237هزار و 826 و 233 
هزار 695 نفر است. در این آمار البته کشورهای 
چین و هند به دلیل کمبود داده ها لحاظ نشده اند. 
اقتصاد های درحال توس��عه چ��ون اندونزی و 
ویتنام نیز در بین 10 کشور برتر از این نظر قرار 
دارد. اما سوال اساسی که اینجا مطرح می شود 
این اس��ت که تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
چق��در می تواند با میزان توس��عه اقتصادی در 
ارتباط باش��د. برای پاسخ به این پرسش سری 
به آفریق��ای جنوبی می زنی��م و روی مطالعات 
موردی انجام ش��ده در این باره در این کش��ور 

آفریقایی دقیق تر می شویم: 

مطالعات موردی در آفریقا
تحصی��الت عالی در آفریقا با س��رعت باالیی 
در حال گس��ترش است. براساس آمار یونسکو، 
میلیون ه��ا مرد و زن آفریقایی به دانش��گاه راه 
پیدا می کنند. براس��اس ای��ن آمار، تعداد 
دانش��جویانی ک��ه س��راغ تحصیالت 
دانش��گاهی می رون��د از 6/1 میلیون 
نفر در سال 2000 به 12/2میلیون 
نفر در س��ال 2013 رسیده است. 
اما این افزایش چه مفهومی برای 

توسعه اقتصادی دارد؟ 
داشتن دانشجویان بیشتر هرگز 
برابر با کس��ب درآمد باالتر نیست. 
تحصیالت باالتر کلید توس��عه اقتصادی 
اس��ت اما به گفته محققان ارتباط این دو 
پدیده باهم پیچیده تر از آن است که 
به سادگی بتوان از آن نتیجه 
س��ایمون  دکتر  گرفت. 
اس��تاد  مک گ��راث، 
توس��عه و آم��وزش 
دانش��گاه  بین الملل 
ناتینگهام دراین باره 

می گوی��د: »البت��ه س��رمایه گذاری در آموزش، 
درآم��د بیش��تر را به دنبال دارد ام��ا این روش 
س��اده تر از آن است که بتوان آن را روشی برای 

توسعه واقعی در دنیای واقعی دانست.«
تا همین سال های اخیر، تمرکز بر تحصیالت 
ابتدای��ی بود اما از س��ال 2000 درک بس��یار 
باالتری نس��بت به نقش تحصیالت دانشگاهی 
در توس��عه اقتصادی به وجود آمد. مطالعه ای از 
سوی وزارت آموزش عالی آفریقای جنوبی انجام 
ش��د که هدفش یافتن ارتباط میان تحصیالت 
عالی و توسعه اقتصادی بود. نگاه بخش بزرگی 
از جوام��ع گوناگون این اس��ت ک��ه تحصیالت 
باالت��ر باع��ث افزایش مه��ارت و دان��ش و در 
نتیجه باالتر رفتن درآمد می ش��ود اما محققانی 
ک��ه این مطالع��ه را انجام دادند ب��ه این نتیجه 
رس��یدند که برای اس��تفاده از تحصیالت باالتر 
در مسیر توس��عه اقتصادی باید به فاکتورهای 
مهم دیگری نیز توجه کرد: موقعیت جغرافیایی، 
بخش های گوناگون، مهارت ها، سیستم آموزشی 
و شبکه های شرکت ها همگی عوامل مهمی در 

این بحث هستند. 
دکتر مک گ��راث می گوید: »توس��عه درواقع 
نوعی ساختارسازی عمیق است و اساسا برپایه 
بخش های خاص در قالب مجموعه  مهارت های 
خاص در ش��رکت های خاص و در کش��ورهای 
خ��اص به وج��ود می آی��د.« دکت��ر مک گراث 
می افزاید: »تمرکز باید بر این باش��د که چگونه 
این ظرفیت ها در آن فضاها ایجاد شده و خیلی 
س��اده انگارانه است اگر تنها س��رمایه گذاری بر 
آموزش انجام ش��ده و نیروهای تحصیلکرده در 
مرحله ورود به بازار به حال خود رها شوند، این 
دقیقا همان اتفاقی است که االن دارد می افتد.«

ای��ن گ��روه به ی��ک مطالع��ات م��وردی در 
آفریقای جنوبی در س��طوح ابتدایی، دبیرستان 
و دانشگاه استناد کرد تا ببیند چه فاکتورهایی 
در آموزش بر اقتصاد در هر مطالعه اثر داش��ته 

است. آنها یک پژوهش ریشه ای روی مفاهیمی 
چون چرخ��ه ارزش ها، الگوهای اس��تخدامی و 
چارچ��وب سیاس��ت های مرتبط ب��ا هر بخش 
انجام دادند. پژوهش��گران پس از بررس��ی این 
مطالع��ات م��وردی به این نتیجه رس��یدند که 
یکی از عوامل مهم توس��عه اقتصادی موقعیت 
جغرافیای��ی اس��ت. آفریق��ای جنوب��ی ج��ای 
مناسبی برای خودروسازی نیست و این صنعت 
نمی تواند در این کشور رشد سریع داشته باشد 
چ��ون کش��ورهای اط��راف آن نمی توانند بازار 
مناس��بی باش��ند اما علم نجوم می تواند در این 
کشور پیش��رفت بزرگی داشته باشد، چون این 
کش��ور به خاطر دارا بودن آسمان صاف و شفاف 
در مناطق ش��هری برنده یک پروژه بین المللی 

تحقیقاتی در حوزه نجوم شد. 
دکت��ر م��ک گ��راث در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت های خود می گوی��د: »تحصیالت عالی 
همچنان نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارد. 
از آنجا که ما ش��روع به رفتن به س��مت اهداف 
توس��عه پایدار کرده ایم، نیاز به متخصصانی در 
هم��ه زمینه ها داریم. وجود پزش��کان، معلمان 
و مهندس��ان متخص��ص ب��رای دس��تیابی به 
موفقیت های بیشتر ضروری است و آموزش گام 

اول برای ساختن این متخصصان است.«
همان طور که گفته شد داشتن نیروی انسانی 
با تحصیالت عالی کلید توسعه اقتصادی است، 
اما این توسعه اقتصادی در صورتی می تواند در 
دنی��ای واقعی رخ دهد که نیروهای انس��انی نه 
فقط به خاط��ر مدرک دانش��گاهی که با هدف 
داش��تن تخصص بیشتر به دانشگاه ها بروند، در 
دانشگاه آموزش استاندارد ببینند و در بازار کار 
در موقعیت درست مورد اس��تفاده قرار گیرند. 
دانشگاه رفتن تنها برای به دست آوردن مدرک 
باالتر نه تنها به توسعه اقتصادی کمک نمی کند، 
بلکه به کش��ورها هزین��ه باالیی نی��ز تحمیل 

می کند. 
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انقالبی که اینترن��ت و فضای 
مجازی در خرده رفتارهای انسان 
و س��بک زندگی او ایج��اد کرد، 
امروزه به ان��دازه اختراع آن ارزش 
و اهمیت دارد. این در حالی است 
که انس��ان امروز بخش زیادی از 
فعالیت های خود را در بسترهای 
مجازی انجام می ده��د. کارهای 
روزانه، ارتباط با دوستان، گذران 
اوقات فراغت و مهم تر از همه خرید 
از شاخص ترین فعالیت هایی است 
که با کم��ک اینترن��ت و فضای 
مجازی آس��ان تر از پی��ش انجام 

می شود. 
تا سال ها پیش خرید، پروسه ای 
زمان بر و هزینه بر برای بس��یاری 
افراد ب��ود ام��ا امروزه ب��ه کمک 
فروش��گاه های اینترنتی بسیاری 
از مشکالت مربوط به خرید مرتفع 
شده است. دسترس��ی جهانی به 
کاال و خدم��ات، صرفه جویی در 
زمان، قابلیت مقایس��ه قیمت ها 
و وجود قیمت های رقابتی، تنوع 
محصوالت و سهولت در سفارش 
خرید ب��ه عالوه وج��ود اطالعات 
و نظ��رات مختل��ف در م��ورد 
محص��والت از مهم تری��ن دالیل 
اف��راد ب��رای گرایش به س��مت 
خریدهای اینترنتی است. بامیلو، 
آمازون، ایبی، تارگ��ت و نزدیک 
به 10فروشگاه اینترنتی دیگر در 
دنیا معتبر شناخته ش��ده اند که 
با ه��زاران ن��وع کاال روزانه بخش 
عظیمی از خرده خریدهای مردم 
عادی یا خریدوفروش های عمده 
تاج��ران را پش��تیبانی می کنند. 
پی��ش از ای��ن ه��م در صفح��ه 
نوفن��اوران در خصوص اهمیت و 
روند رو به رشد اس��تارتاپ هایی 
ک��ه در زمینه خ��رده فروش��ی 
آنالین فعالیت می کنند مطالبی 
ارائ��ه و ای��ران به عن��وان یکی از 
کش��ورهایی که می تواند در این 
زمینه پتانس��یل های بسیاری را 
به کار بگیرد معرفی شد.  شرکت 
پیک فرزانه پویان ک��ه در زمینه 
تولید سرویس های الکترونیکی، 
راه حل های یکپارچه نرم افزاری و 
ارائه خدمات مشاوره کسب و کار 
زیر نظ��ر پ��ارک عل��م و فناوری 
فارس فعالی��ت می کند در تالش 
است پیشرو طراحی و تولید یک 
سامانه جامع برای خریدوفروش 
کاالهای اینترنتی در سطح جهان 
باشد. »فرصت امروز« سراغ دو نفر 
از مهره ه��ای اصلی این ش��رکت 
رفته تا ببیند برای حضور در بازار 
خریدوفروش اینترنتی جهانی چه 

برنامه ای دارند. 

مدیریت بر پایه دانش و تجربه
فرزان��ه دانش��مند، رئی��س 
هیات مدیره و مدیر برنامه راهبردی 
این ش��رکت خود فارغ التحصیل 
مدیری���ت MBA از دانش��گاه 
یوت��وآن بور س��نگاپور اس��ت. او 
که بیش از 10س��ال س��ابقه کار 
کارشناس��ی و مدیری��ت دارد در 
ابتدا می گوید، شرکت پیک فرزانه 
پویان که با نام همیشه پویا معرفی 
می شود از سال 88 در پارک علم 
و فن��اوری فارس با ه��دف انجام 
پروژه های دانش بنیان در زمینه 
ICT راه اندازی شد که طی هفت 
سال گذشته فعالیت های موفقی 
در این زمینه داشته است و امروزه 
ما معتقدیم ایران یکی از بهترین 
و مستعدترین کشورها در حوزه 
ICT اس��ت. وی می افزای��د: در 
فضای کس��ب و کارهای اینترنتی 
اگر به آماری که س��ال گذش��ته 
سازمان توس��عه و تجارت اعالم 
کرد استناد کنیم، ظرفیت کشور 
ما برای توسعه تجارت الکترونیک 
و س��رویس های در بستر مجازی 
بالغ ب��ر 100هزار میلیارد اس��ت 
که تاکنون تنها 6هزار میلیارد آن 
محقق شده است و با توجه به این 
آمار می ت��وان نتیجه گرفت هنوز 
در کشور ما ظرفیت های بسیاری 
برای اشتغال زایی و ثروت آفرینی 

در بخش ICT وجود دارد. 

تخصص در حوزه بازار
 الزمه موفقیت

این کارش��ناس معتقد اس��ت 
مدی��ران اس��تارتاپ ها در حوزه 
تج��ارت الکترونی��ک ع��الوه بر 
تخصص داشتن در زمینه فعالیت 
و تحصیل خود و همچنین آشنایی 
با نرم افزار و عل��وم روز دنیا باید در 
حوزه بازار و تجارت هم قوی باشند 
و تمام روش های تجاری س��ازی 

و چگونگ��ی حض��ور در ب��ازار را 
بشناس��ند. وی همچنین معتقد 
است: س��رویس هایی که توسط 
دولت به مردم ارائه می ش��ود باید 
به بخش خصوصی برون سپاری 
ش��ود و کارها با نظ��ارت دولت و 
مجری گ��ری و مدیری��ت بخش 

خصوص انجام شود. 

کاالی ایرانی برای ایرانی و 
کاالی ایرانی برای جهان

دانش��مند درب��اره چگونگی 
ش��کل گیری ایده برای طراحی 
سامانه فروش اینترنتی می گوید: 
ش��رکت م��ا در س��ال 93 و 94 
سرویسی را به نام یاتا برای خرید 
از ای��دل مخص��وص ایرانی ها با 
کارت ش��تاب طراحی و منتشر 
کرد. برای طراحی این س��ایت ما 
شروع به تحقیق و بررسی فعالیت 
فروش��گاه های اینترنتی مطرح 
در دنیا کردیم ک��ه در جریان این 
بررس��ی ها با یک فروشگاه ژاپنی 

به نام راکوتن آشنا شدیم. 
این سامانه شعاری مبنی 
بر »کاالی ژاپنی برای ژاپن 
و کاالی ژاپنی برای جهان« 
داشت و ما به تاثیر توسعه 
صادرات کااله��ای ژاپنی 
و نمایه س��ازی و معرف��ی 
کاالی ژاپنی به دنیا توسط 
این س��امانه پ��ی بردیم و 
ش��روع به تحقیق در بازار 
ایران کردیم و جای خالی 
سامانه ای مشابه در کشور 
را حس کردی��م. از این رو 
تصمیم گرفتیم با استفاده 
از تخصص گروه و امکاناتی 
که در دسترس داشتیم به 

عالوه اقبال جهان از کاالی ایرانی، 
»چیگل« را به عنوان نخس��تین 
مکان بازار اینترنتی نمایه سازی 
معرفی و ف��روش کاالی ایرانی با 
ش��عار کاالی ایرانی برای ایرانی و 
کاالی ایرانی برای جهان طراحی 

و تولید کنیم. 
وی تصری��ح می کند: بس��تر 
ف��روش کاالی ایرانی در بس��تر 
مج��ازی در س��طح بین المل��ل 
وجود نداشته چراکه تولیدکننده 
ایرانی اعتم��اد به نفس حضور در 
بازارهای جهانی را ندارد در حالی 
که تحقیقات ما نش��ان می دهد 
بسیاری از کاالهای ریز و درشت 
ایرانی از صنایع دس��تی گرفته تا 
مواد غذایی، بازار کفش و پوشاک، 
غالت و خش��کبار ایرانی در دنیا 

طرفداران بسیاری دارد. 

فراخوانی برای ثبت نام 
تامین کننده ها

رئیس هیات مدیره این شرکت 
می گوید: س��امانه چیگل خرداد 
ماه جاری فراخوانی برای ثبت نام 
تامین کنندگان محصوالت منتشر 
می کند تا برای ثب��ت کاتالوگ و 
محصوالت خود اق��دام کنند و ما 
معتقدیم برای نخس��تین بار در 
ایران سرویسی رونمایی می شود 
که زیرس��اخت توس��عه صادرات 

کش��ور و ارزآوری خواهد بود که 
برای نخستین بار امکان صادرات 
خرد و خرده فروشی آنالین را برای 
ایرانی های مقیم خارج از کشور و 
البته ایرانی های داخل کشور به راه 
می اندازد به عالوه صادرات عمده 
فروش��ی آنالین هم از مهم ترین 
برنامه های این سامانه است.  وی 
درخصوص چشم اندازهای پیش 
روی چیگل می گوی��د: برنامه ما 
این است که طی چهارسال آینده 
در منطقه خاورمیان��ه جزو یکی 
س��ه مارکت پلیس برتر باشیم. از 
نظر تجاری هم بازگشت سرمایه ای 
که برای این ط��رح در نظر داریم 
221درصد اس��ت و به عنوان یک 
ط��رح دانش بنی��ان در معاون��ت 
ریاست جمهوری با حضور هشت 
استاد از اس��اتید دانشگاه شریف 
انتخ��اب و تایی��د ش��د و بودجه 
مناس��بی از صندوق ن��وآوری و 

شکوفایی خواهیم گرفت. 

چیگل فقط یک فروشگاه 
نیست

دانشمند معتقد است چیگل 
فق��ط یک س��ایت فروش��گاهی 
آنالی��ن نیس��ت و فرات��ر از یک 
سایت و به عنوان یک بستر عظیم 
صادرات محص��والت می خواهد 
وارد عرصه تجارت کاال ش��ود. او 
تاکی��د می کن��د: مس��ئله فقط 
راه ان��دازی یک وب س��ایت برای 
خرده فروشی آنالین نیست و نیاز 
است تا در پشت این سایت تحلیل 
و بررس��ی بازار به عالوه مس��ائل 
سیاس��ی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی کش��ور در نظر گرفته 
ش��ود و در واقع نی��از ام��روز ما 
زیرس��اخت مکان بازار اینترنتی 
بین المللی ف��روش کاالی ایرانی 
و صادرات محص��والت با در نظر 
گرفتن تبادالت ارزی و لجستیک 

است. 

زنجیره گسترده از تامین 
برای انواع کاال

ای��ن کارش��ناس مدیریتی در 
خصوص م��دل تجاری س��امانه 
چی��گل می گوید: چی��گل یک 
زنجیره گس��ترده تامین اس��ت. 
این موضوع به بیان س��اده یعنی 
چی��گل، خدم��ات ذی��ل را ب��ه 
تامین کنن��دگان کاالی ایران��ی 

از جمله تولید کنن��دگان بزرگ 
کاال در ایران با برنده��ای ایرانی 
و بین الملل��ی، تولید کنن��دگان 
متوس��ط و کوچک، کارگاه های 
خوداش��تغال، صنعتگ��ران و 
هنرمندان به عالوه صادرکنندگان 
و تجار و تامین کنن��دگان بزرگ 
)عمده خریدان و عمده فروشان( 

ارائه می کند: 
- در اختی��ار ق��رار دادن 
پیش��رفته ترین و بزرگ تری��ن 
نمایه س��ازی  زیرس��اخت 
)شاخص سازی وفهرست نویسی( 
معرفی، تبلیغ و فروش اینترنتی 
کااله��ای ایش��ان و نی��ز برند و 
شرکت های ایش��ان در سامانه به 

20 زبان زنده دنیا 
- تبلیغ��ات گس��ترده ملی و 
بین المللی سامانه چیگل و به تبع 
آن تامین کنن��دگان و کاالهای 

ایشان 
- ش��رکت در نمایش��گاه های 
مختلف صادراتی بین المللی برای 

معرفی سامانه
- ارائه خدمات و بس��ته 
حمایت��ی بان��ک توس��عه 
صادرات به تامین کنندگانی 
که بر بستر چیگل کاالیشان 
را ب��ه ف��روش خارج��ی 

می رسانند
- ص��ادرات عمده و خرد 
محصوالت ایشان به سراسر 
دنیا از طری��ق تامین کلیه 
زیرساخت های لجستیکی 
و قانونی ایجاد شده و تجربه 
10 ساله برخی از ارکان تیم 

چیگل در زمینه صادرات 
- محافظ��ت تامین کننده 
در مقاب��ل تغیی��رات ارزی 
و ف��روش ارزی خ��رد و کالن 

محصوالت ایشان
- نمایه سازی س��ازی و معرفی 
سامانه و کاالهای تامین کنندگان 
ایران��ی در بزرگ ترین موتورهای 
جست وجوگر به زبان های مختلف 
و براساس واژگان کلیدی مختلف

- راهنمایی ق��وی تیم ارتباط 
جه��ت  تامین کنن��دگان  ب��ا 
تکمیل هرچه دقیق تر کاتالوگ 
الکترونیکی کاالهایشان در چیگل 
که در آینده کمک بسیار زیادی 
به ایش��ان در جهت برند س��ازی 
محصول ش��ان در جهان خواهد 

کرد. 
- ارزیاب��ی و پای��ش م��داوم 
تامین کنن��دگان و رتبه بن��دی 
ایش��ان براساس ش��اخص های 
مختلف خصوص��ا رضایتمندی 

مشتریان از کاالی ایشان
- در اختی��ار قرار نه��ادن تیم 
قوی پیش��برد مذاک��ره و فروش 
خصوصا در حوزه تجارت خارجی 
و قراردادهای بین المللی و قوانین 

مترتبه
- تامی��ن کلیه س��رویس های 
لجستیکی مربوطه اعم از حمل 
کاال از محل انب��ار تامین کننده و 
ارسال آن به هر جای دنیا و انجام 
کلیه تشریفات قانونی و عملیات 

الزم

- پشتیبانی تیم قوی ارتباط با 
مشتریان، پس از فروش به حداقل 

دو زبان.

مدل درآمدزایی چیگل
دانش��مند می افزای��د: چیگل 
در حوزه تج��ارت خارجی عمده، 
تج��ارت خارجی خ��رد و تجارت 
داخلی خ��رد و عم��ده، از طریق 
ی��ک رابطه ب��رد – برد و ب��ا اخذ 
درصدی از ارزش بس��ته سفارش 
از تامین کنن��ده که قطعا بس��یار 
ارزان تر از هزینه های واسطه گری 
ک��ه هم اکن��ون تولید کنن��ده و 
تامین کننده عمده کاال را به دست 
مصرف کننده نهایی می رس��اند، 
درآمدزای��ی خواهد داش��ت، در 
واقع م��ا درآم��د خ��ود را از بابت 
سرویس هایی که به تامین کننده 
و مش��تری ها می دهیم دریافت 

می کنیم. 
 این درصد و نحوه محاسبه آن 
در هر یک از مدل های چهارگانه 
فروش )گروه تامین کنندگان ویژه، 
طالیی، نقره ای و عادی( متفاوت 
اس��ت و با توجه به خدماتی که به 
تامین کننده ارائه می شود، بسیار 

به صرفه است. 
در  )خری��دار(  مش��تری 
چی��گل، مس��ئولیت پرداخ��ت 
کلیه هزینه های مس��تقیم مانند 
هزینه ه��ای حم��ل و مالی��ات و 
هزینه های مترتب قانونی و مطابق 
با قرارداد را بر عهده خواهد داشت. 
کنت��رل روند انجام ق��رارداد بین 
تامین کننده و مشتری، بر عهده 
تیم فروش و مدیریت قراردادهای 
چیگل است. تامین کنندگان  در 
زمان ثبت نام براس��اس یکسری 
معیارها، در یکی از چهار رده اصلی 
ثبت نام می کنند و متناسب با آن، 
حق عضویت یک ساله را پرداخت 
خواهند ک��رد. ای��ن هزینه صرفا 
صرف توسعه فنی س��امانه و نیز 
خدمات آموزش و اطالع رسانی و 
فرهنگ س��ازی تامین کنندگان 

خواهد شد. 

بعد فنی قوی 
پشتوانه ای برای موفقیت 

ساس��ان عباس��ی، مدیر عامل 
و مدیر بخش فنی ای��ن پروژه در 
خصوص برتری های این س��امانه 
نسبت به سایر نمونه ها می گوید: 
در داخل کش��ور نمونه مشابهی 
که با ای��ن گس��تردگی فعالیت 
کند نداریم و این نمونه نسبت به 
خارجی ها مثل آمازون اگرچه به 
آن گستردگی و شهرت نیست اما 
مزیت هایی برای کاربران دارد که 
حتما توجه آنان را جلب می کند. 
اول اینکه بازار ه��دف ما، ایرانیان 
مقیم خ��ارج کش��ور و همچنین 
عالقه مندان ب��ه کاالهای اصیل 
ایرانی اس��ت، کاالهای��ی که در 
بسیاری سایت های خارجی عرضه 
نمی شوند. همچنین این سامانه 
سرعت دانلود و سنگینی صفحات 
را به گون��ه ای طراحی ک��رده که 
 بیش از پنج  برابر سریع تر از سایر 

نمونه ها است. 
از دیگر مزایا می توان به راحتی 
کاربر و جس��ت وجوی س��ریع و 
آس��ان کاال اش��اره کرد و مهم تر 
از هم��ه این م��وارد جهانی بودن 
این سامانه اس��ت به این معنا که 
تامین کننده ها خود را در س��ایت 
معرفی کرده و س��پس کاتالوگ 
محص��ول خ��ود را نمایه س��ازی 
می کنند. در ابت��دا محصوالت به 
17زبان در دنیا ترجمه و معرفی 
می شود و س��پس هر کسی از هر 
کشوری روی سایت ما وارد شود 
س��ایت را به زبان منطق��ه خود و 
قیمت محصوالت را به پول رایج 

همان منطقه مشاهده می کند. 
همچنین کاتالوگ محصوالت 
به 17زب��ان در گ��وگل ایندکس 
می ش��ود و اگ��ر آن محص��ول یا 
شناس��ه ای از آن به این 17زبان 
در گوگل جس��ت وجو ش��ود در 
یافته ه��ای گوگل نمای��ش داده 

می شود. 
در نهایت بخ��ش ژئوپلیتیک 
س��گمنت راهنمایی و مش��اوره 
هوش��مندی به تامین کننده کاال 
مبنی بر اینکه این محصول برای 
چه کشورهایی مناس��ب و برای 
چه کش��ورهایی نامناسب است 
ارائه می کند و س��امانه به صورت 
هوش��مند محصوالت��ی را که با 
فرهنگ آن کشور سازگاری ندارد 
یا اس��تفاده از آن محصول در آن 
منطقه ممنوع باشد فیلتر کرده و 

نمایش نمی دهد. 

دنی�ای رو به رش�د اس�تارتاپ ها م�ا را بر آن 
می دارد تا برای همگامی با این فضا تالش کنیم. 
شناخت استارتاپ های معروف دنیا و آشنایی با 
اس�تراتژی های مدیریتی آنه�ا می تواند یکی از 
مهم تری�ن ابزارها برای حضور هرچه موفق تر در 
این اکوسیس�تم باش�د از این رو سعی داریم در 
این بخش اس�تارتاپ های معروف و موفق دنیا را 

به شما معرفی کنیم. 

اسپاتیفای؛ ورود به دنیای عظیم 
موسیقی جهان

اس��پاتیفای)Spotifoi( یک اس��تارت آپ سوئدی 
اس��ت که نخستین بار توسط دو جوان خالق در سال 
2008 تولید ش��د، این اپلیکیش��ن که هم با سیستم 
عامل گوشی موبایل و هم لپ تاپ و پی سی همخوانی 
دارد در زمینه اس��تریمینگ موزیک کاربرد دارد و در 
مدت فعالیت خود توانسته جمعیتی 75میلیون نفری 
را مش��ترک خود کند که این جمعیت بیشترین یوزر 
بین استارتاپ هایی است که مخصوص پخش موزیک 

در دنیا فعالیت می کنند. 
موفقیت های اسپاتیفای تا آنجا پیش رفت که سیل 
عظیمی از خوانندگان و اس��تودیوهای پخش موزیک 
درخواست ارائه موزیک های شان در این اپلیکیشن را 
کردند و سال 2013 هم وارد اپ استور شد. پس از آن 
سال 2015 شرکت بزرگ س��ونی برای پلی استیشن 
جدیدی که قصد داش��ت تولی��د کند طراحی و تولید 
موس��یقی بازی ها را به این کمپانی س��پرد که نوعی 

موفقیت برای این استارتاپ محسوب می شود. 

مدل کسب و کار
مدل کسب و کار این ش��رکت فریمیوم است به این 
معنا که س��ال اول راه اندازی تم��ام موزیک های خود 
را ب��رای جذب مخاطب��ان به ص��ورت رایگان پخش 
می ک��رد پس از آن برای مش��ترکان دو بخش رایگان 
و پولی طراحی ش��د که در ح��ال حاضر برای بخش 
رایگان ش��ما فق��ط اج��ازه گ��وش دادن همزمان را 
داری��د به این معنا که موزیک م��ورد نظر قابل دانلود 
ش��دن نیس��ت و همچنین در این حال��ت تبلیغات و 
آگهی ه��ای زی��ادی بی��ن موزیک ها پخش می ش��ود 
 و کیفیت صدا برای ش��ما به نس��بت مشترکان پولی

 پایین تر است. 
ام��ا م��دل پریمیوم که ش��ما را مش��ترک آبونه ای 
سایت می کند هم در دسترس است که در این حالت 
هیچ گونه تبلیغی برای مخاطب پخش نمی شود و صدا 
و کیفیت موزیک باالتر است؛ به عالوه حق دانلود هم 

وجود دارد. 
بررسی ها نش��ان می دهد که نزدیک به 30میلیون 
کارب��ر از مجموع کارب��ران این اپلیکیش��ن از حالت 
پریمی��وم آن اس��تفاده ک��رده و مش��ترکان پولی به 

حساب می آیند. 

ارتباط بین شرکت، واحد R&D و مراکز رشد
خبرها حاکی از این اس��ت که چند سال پیش دفتر 
اصلی این ش��رکت به لندن رفت، چرا که لندن ش��هر 
فعال و شلوغی در زمینه موزیک است اما جالب است 
بدانی��د که واحد r&d هنوز در س��وئد مانده اس��ت 
و اس��تارتاپ های موف��ق معموالً به مراک��ز نوآوری و 
شهرهای اصلی در صنعت خود می روند اما واحدهای 
توس��عه در جایی که مرکزیت بیش��تری دارد و رشد 

استارتاپ ها در آنجا زیاد است، می مانند. 

تعامل با خواننده ها و صاحبان امتیاز
نح��وه تعامل با خواننده ها ب��رای بخش پریمیوم بر 
مبنای سهم بازار اس��ت به این معنا که به تعداد پلی 
ش��دن موزیک ها به آرتیس��ت حداقل 0.0011 دالر 
مینیمم پرداخت می ش��ود و در حال��ت پریمیوم هم 
70درص��د از مبالغ دانلود به ش��رکت یا اس��تودیوی 
ضب��ط ک��ه صاحب ح��ق و امتی��از آهنگ هس��تند، 

پرداخت می شود. 
امکانات سایت

مهم ترین مس��ئله برای کاربر هزینه بس��یار پایین 
گوش دادن به موزیک از طریق این س��ایت نسبت به 

خرید سی دی و دی وی دی از بازار است. 
قابلیت س��رچ س��اده و راحت براس��اس نام آهنگ، 
مت��ن آن و ن��ام خواننده به ع��الوه طراحی و کاربری 
خ��وب از مهم تری��ن امتیازات این س��ایت به ش��مار 
می آید. همچنین در اس��پاتیفای ش��ما می توانید پلی 
لیس��ت بس��ازید و یک آلب��وم برای خودتان داش��ته 
باش��ید و دوستان تان را از طریق شبکه های اجتماعی 
فیس ب��وک، توییتر و... دعوت به گ��وش کردن آلبوم 

کنید. 
رمز موفقیت

ش��اید مهم ترین رم��ز موفقیت اس��پاتیفای همین 
جمله مع��روف »زمان مناس��ب در مکان مناس��ب« 
باش��د، در واقع صاحبان این ش��رکت متوجه ش��دند 
صنع��ت موزی��ک در حال دگرگونی اس��ت و جوانانی 
هس��تند که هزینه پرداخت س��ی دی و دی وی دی 
ب��رای موزیک را ندارند. میانگین قیمت س��ی دی در 
اروپا 17یورو است که نس��بتا قیمت باالیی است، اما 
جمعیت افرادعاش��ق موزیک هم در اروپا کم نیستند 
پ��س باید این بازار هدف گس��ترده را ب��ا قیمت های 
خیلی پایین تر و با اس��تفاده از بس��تر مجازی پوشش 
 داد و همی��ن تفک��ر اس��پاتیفای امروز را ب��ه جهان 

معرفی کرد. 

مسیر پرپیچ و خم تبدیل ایده 
به محصول

ش��کل گیری اقتصاد دانش بنیان به واسطه فعالیت 
و حضور موثر شرکت های دانش بنیان در عرصه های 
مختلف تولیدی امکان پذیر خواهد بود. این شرکت ها 
با تبدیل دانش به فناوری و س��پس محصول، زمینه 
تجاری س��ازی دان��ش را فراهم می کنن��د و با ایجاد 
ارزش افزوده باال، به تولید ثروت برای اقتصاد کشور 

می پردازند.
 در حقیقت شرکت های دانش بنیان به مثابه موتور 
محرک��ه اقتصاد دانش بنیان هس��تند و چنانچه این 
موتور محرکه به درس��تی کار کند، اقتصاد کشور با 
حرکتی شتابان و پایدار به سمت دانش بنیان شدن، 

گام بر می دارد. 
جعف��ر قادری، عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س نهم در ای��ن زمینه ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: ش��رکت های دانش بنیان، کان��ال تبدیل 
دانش و فناوری به محصول هس��تند. ما در شرایطی 
ک��ه عقب افتادگی های زیادی نس��بت ب��ه خیلی از 
کش��ورها داریم، برای جبران ای��ن عقب افتادگی ها 
بای��د بر تولی��د محصوالت دانش بنی��ان تکیه کنیم. 
تولید محص��والت دانش بنیان ه��م از طریق همین 
شرکت ها که به دانش و فناوری روز دسترسی دارند، 

امکان پذیر است. 
بنابراین ش��رکت های دانش بنی��ان باید هم از نظر 
تس��هیالت، هم از نظر تس��هیل قوانین و مقررات و 
ه��م از نظر معافیت های گمرکی و مالیاتی و دریافت 
یارانه، مورد حمایت قرار گیرند. در این صورت، شاهد 
رشد و تقویت شرکت های دانش بنیان و حضور موثر 

آنها در عرصه تولیدات کشور خواهیم بود. 

بیشترین بازدهی در بخش دانش بنیان
وی در ادام��ه می افزاید: تجربه نش��ان می دهد که 
سرمایه گذاری در ش��رکت های دانش بنیان، بازدهی 
بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش های دیگر 
دارد و می تواند به حل بس��یاری از مش��کالت کشور 

کمک کند. 
ق��ادری با تاکی��د بر ل��زوم س��رمایه گذاری روی 
توانمندی های نیروی انس��انی به جای تکیه بر مواد 
اولیه، تصریح می کند: االن دیگر ظرفیت و توانمندی 
یک کش��ور را به منابع طبیعی، مواد اولیه و سرمایه 
فیزیکی آن نمی شناس��ند بلکه توانمندی یک کشور 
ب��ه ایده ها، اف��کار، ت��وان تخصص��ی متخصصان و 

محصوالت علمی اش شناخته می شود. 
هر کشوری که بتواند در این زمینه سرمایه گذاری 
بیش��تری کند و رشد بیشتری داش��ته باشد، طبعا 
می تواند س��رمایه فیزیکی و مواد اولیه بیش��تری به 

دست آورد. 
وی یادآور می ش��ود: کش��ورهایی ک��ه در زمینه 
س��رمایه فیزیکی و مواد اولیه، وضعیت خوبی دارند 
اما در زمینه یافته های علمی و ایده ها و فناوری های 
تخصصی، وضعیت ش��ان مطلوب نیست، نمی توانند 
از ث��روت و امکان��ات خود به خوبی اس��تفاده کنند. 
االن در دنیا، کشورهایی حرف اول را می زنند که در 
عرصه نیروی انسانی، سرمایه گذاری های گسترده ای 
انج��ام داده اند و این س��رمایه های انس��انی در حال 

تبدیل شدن به محصول است.
 این کش��ورها، م��واد اولی��ه و س��رمایه فیزیکی 
کش��ورهای دیگر را ب��ه خدمت می گیرن��د و آن را 
ب��ه محصول تبدی��ل می کنند و با کمتری��ن نهاده، 

بیشترین ارزش افزوده را به وجود می آورند. 
با وجود این، عرصه تولید محصوالت دانش بنیان، 
عرصه ای پرخطر اس��ت که به ریس��ک پذیری زیاد 
نی��از دارد. چراک��ه ش��اید از 100 ایده ارائه ش��ده، 
یک ایده هم به محصول منتهی نش��ود. هرچند که 
ارزش اف��زوده و درآمدزایی هر محصول دانش بنیان 
ب��ه اندازه ای اس��ت ک��ه جب��ران هم��ه طرح های 
شکس��ت خورده را می کن��د. اما این ریس��ک باال و 
پروس��ه زمان بر تبدیل ایده به ثروت، مانع از تمایل 
اغلب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش 

شده است. 

مهم ترین چالش های پیش رو
عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس قبل با 
اشاره به مهم ترین چالش های پیش روی شرکت های 
دانش بنی��ان، اظه��ار می کن��د: م��ن فک��ر می کنم 
مهم ترین مشکل ش��رکت های دانش بنیان در حال 

حاضر، دسترسی به منابع مالی است. 
ع��الوه بر ای��ن، تولی��د محص��والت دانش بنیان 
ب��ا مقداری ریس��ک هم��راه اس��ت. بنابرای��ن باید 
صندوق هایی به وجود  آید که بتوانند این ریسک ها 
را پوش��ش دهن��د. دس��تگاه های دولتی نی��ز باید 
به عنوان دس��تگاه های متقاض��ی ورود پیدا کنند و 
بخش��ی از محصوالت تولیدی را به صورت تضمینی 
خریداری کنند. این باعث می ش��ود که شرکت های 
دانش بنی��ان از جای��گاه فعل��ی خود عب��ور کرده و 
مراحل رش��د و توس��عه را پشت س��ر بگذارند و در 

مراحل بعد، توان اداره خود را بیابند. 
وی در ادامه تاکید می کند: ش��اید بانک ها تمایل 
چندان��ی برای تامین مالی پروژه های دانش بنیان به 
واس��طه ریسک باالیی که در این عرصه وجود دارد، 
نداش��ته باش��ند. پس باید نهادهای واسطه دیگری 
ش��کل بگیرد که بتوانند این ریس��ک ها را بپذیرند. 
این موض��وع هم نیازمند تخصیص منابع از س��وی 

دولت است. 

نظر کارشناس چیگل، سامانه ای برای توسعه صادرات محصوالت ایرانی به جهاناستارتاپ سالم

همه دنیا می توانند از ما کاالی ایرانی بخواهند
احمد طبایی

ظرفیت کشور ما برای توسعه تجارت 
الکترونیک و سرویس های در بستر 

مجازی بالغ بر 100هزار میلیارد است که 
تاکنون تنها 6هزار میلیارد آن محقق شده 
است و با توجه به این آمار می توان نتیجه 

گرفت هنوز در کشور ما ظرفیت های 
بسیاری برای اشتغال زایی و ثروت 

آفرینی در 
 ICT بخش
وجود دارد 
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جمع سپاری؛ استارتاپ اینترنتی 
قرن بیست ویک

اینترنت در دنیای امروز جایگاه مهمی در زندگی مردم 
جهان یافته اس��ت، به طوری که قسمتی از زندگی افراد 
در این فضا س��پری می ش��ود، بر این اساس پدیده قرن 
بیست ویکمی جمع سپاری به دنبال استفاده بهینه تری از 
اینترنت به منظور پیشرفت های اقتصادی جوامع است، به 
این معنا که اینترنت بتواند در جمع آوری ایده ها و سرمایه ها 
نقشی موثر داشته باشد و منجر به کسب وکارهای نوین 
و سودآوری شود. استفاده از نیروی جمعیتی جهان یک 
رویکرد جدید اس��ت که مزایای اقتص��ادی زیادی را به 
همراه دارد، خصوصا در دنیای امروز که کس��ب وکارهای 
اینترنتی جایگاه ویژه ای یافته اند، نیروی جمعیتی زیادی 
در این فضاهای آنالی��ن وجود دارد که می تواند منبعی 
غن��ی از ایده ه��ا و س��رمایه های الزم برای ش��روع یک 
کس��ب وکار باشد، بنابراین جمع س��پاری به صورت یک 
فعالی��ت اقتصادی جدید به بهترین نحو از این نیروهای 
جمعیتی اس��تفاده می کن��د. مش��ارکت جمعیت های 
مردمی در سرمایه گذاری، به اشتراک گذاشتن ایده های 
نوآوران��ه و اس��تفاده از مهارت ه��ای ای��ن جمعیت ه��ا 
 از جمل��ه اهداف ای��ن فعالیت اقتصادی جدید اس��ت.  
جمع س��پاری )crowdsourcing(  ی��ک اس��تارتاپ 
جدید در زمینه فعالیت های اقتصادی محسوب می شود 
که با جمع کردن ایده های نوآورانه در سراس��ر جهان در 
جهت رشد اقتصادی جوامع حرکت می کند، به این معنا 
که جمعی از افراد با یک هدف مشترک فعالیت جدیدی 
را شروع می کنند، این فعالیت می تواند در سطوح مختلف 
و صنایع متعدد کاربرد داشته باشد و به نوعی یک بسیج 
عمومی از ایده ها و روش های نوآورانه محسوب می شود. 
میلیون ها نفر در سراسر جهان به اینترنت متصل هستند 
و پتانسیل این را دارند که در پروژه های کوچک و بزرگ 
سهیم شوند و ایده های نوآورانه خود را با دیگران تقسیم 
کنند، بر این اساس فضای مجازی و رسانه های اجتماعی 
زمینه مناسبی را برای فعالیت هایی از نوع جمع سپاری 

ایجاد کرده اند. 

مزایای جمع سپاری
روند کار، اس��تخدام، پژوهش و ب��ازار در دنیای امروز 
در ح��ال تغیی��ر اس��ت و دولت ها در صدد اس��تفاده از 
ایده های جدید مردم و توانمندسازی آنها هستند، بر این 
اساس انبوه سپاری یک انقالب عظیم در کسب وکارهای 
امروز محس��وب می  ش��ود که تحوالت قاب��ل توجهی را 
موجب می ش��ود، مثال در علوم و مراقبت های بهداشتی، 
استفاده از این رویکرد منجر به سرعت بخشیدن به روند 
نوآوری می ش��ود. می توان گفت جمع س��پاری طرز فکر 
قرن بیست ویکم است که س��رمایه گذاری انبوه مردم را 
به همراه ایده های جدیدش��ان در تمام کس��ب وکارهای 
اقتصادی مفید می داند. س��رعت بخش��یدن به نوآوری، 
به اشتراک گذاشتن ایده ها، اختراع مدل های جدیدتری 
از کس��ب وکارها، ایجاد همکاری، تعامل با ش��هروندان 
و مصرف کنن��دگان، صرفه جوی��ی در هزینه ها، افزایش 
بهره وری و... از جمله مزایایی هس��تند که این استارتاپ 

قرن بیستمی با خود به ارمغان می آورد. 

چند مثال موردی از جمع سپاری
جمع سپاری متشکل از دو کلمه )crowd(  جمعیت 
و )outsourcing(  برون سپاری است، به این معنا که 
از دو طری��ق به فعالیت می پردازد: کار دیگران یا بودجه 
دیگران. ای��ن فعالیت که اغلب به ص��ورت آنالین انجام 
می شود از نیروهای مردمی خارج از محیط خود استفاده 
می کند و از س��رمایه یا نی��روی کار آنها در قالب ایده ها 
و فعالیت های اقتصادی س��ود می برد. ب��ه بیان دیگر، از 
س��رمایه یا کار یک گروه ک��ه دور از هم و بیرون از یک 
محیط کاری مشخص وجود دارند، استفاده می برد. یک 
مثال معروف از این شیوه ویکی پدیا است. این دانشنامه 
با اس��تخدام نیروهای خود از سراسر جهان، یک فعالیت 
انبوه سپاری را سازمان داده است که نیروهای کار از نقاط 
مختل��ف را برای جمع آوری اطالعات خود به کار گرفته 
و از ایده های آنها س��ود می برد. همان گونه که پیش��تر 
نیز ذکر ش��د، جمع سپاری می تواند در اکثر فعالیت های 
اقتصادی کاربرد داش��ته باشد. مثال اگر شرکتی به دنبال 
طراحی یک لوگوی مناسب برای خود است، می تواند از 
استعدادها و ایده های منحصربه فرد مردم جهان استفاده 
کن��د. به این صورت که با اعالم طرح مورد نظر و تعیین 
مهلت برای آن، انبوهی از استعدادهای مردمی را به کار 
گیرد و به طرح مورد نظر خود برس��د. با این کار ضمن 
اینکه هزینه های کمتری را متقبل می ش��ود، تنوع طرح 
زیادی را دریافت خواهد کرد، یا مثال اگر ش��رکتی قصد 
سرمایه گذاری بیشتر داشته باش��د، می تواند از سرمایه 
جمعیت های انبوه حاضر در اینترنت اس��تفاده کند و با 
پخش س��رمایه بین آنها، به سرمایه بیشتری برسد و با 
تعیین مهلتی معین، بتواند کمک های مالی اهداکنندگان 
را بازگردان��د. کوچک کردن کس��ب وکار نی��ز از جمله 
کارهایی است که در راس��تای فعالیت های انبوه سپاری 
صورت می گیرد. به این معنا که با تقسیم کار بین افراد 
بیش��تر می توان هزینه های آن کسب وکار را کمتر کرد، 
مثال به جای اس��تفاده از 10 نیروی کار، آن را بین 100 
نفر تقسیم و در مقابل هزینه کمتری را به آنها پرداخت 
کرد. با این کار هم جمعیت بیشتری مشغول به کار شده 

و هم هزینه کمتری صرف می شود. 

گرایش جهانی به این استارتاپ جدید
به دنبال شکل گرفتن رویکرد جمع سپاری در بازارهای 
اروپا و آمریکای شمالی، آسیا و خاورمیانه نیز به اهمیت 
اینترن��ت و دنی��ای دیجیتال در ایجاد کس��ب وکارهای 
جدیدت��ر پی برده و به این رویک��رد به صورت جدی تری 
روی آورده اند. پدیده جمع س��پاری در کش��ور ما نیز با 
اس��تقبال قابل توجهی روبه رو ش��ده و کارشناسان این 
حوزه از طریق همکاری با موسسات جهانی این رویکرد، 
به صورت��ی جدی در ای��ن عرصه وارد ش��ده اند. جالب 
است بدانید نخستین کنفرانس بین المللی جمع سپاری 

31اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد. 
crowdsourcingweek. com :منبع
dailycrowdsource. com

در طول تاریخ جوامع مختلف برای کار 
گروهی روش های زی��ادی را ابداع کردند 
که ما اگرچه عنوان خاصی را برای ش��ان 
نمی شناسیم اما با بسیاری از آنها آشنایی 
خیل��ی نزدیکی داری��م و حتی در زندگی 
روزمره از آن ها اس��تفاده می کنیم. عنوان 
کار تیمی برای ما در ساده ترین حالت به 
این شکل است که دو یا چند نفر در کنار 
هم ب��ه انجام یک کار با هدف مش��خص 
بپردازی��م. اما حقیقت این اس��ت که اگر 
کمی بیشتر به آن فکر کنیم خواهیم دید 
ک��ه در نحوه هم��کاری و فعالیت گروهی 
جزیی��ات زیادی وج��ود دارد که در نحوه 
اج��را و نتیجه آنه��ا، حتی ن��وع کارها و 
اهداف ش��ان تاثی��ر زیادی وج��ود خواهد 

داشت. 
در ای��ن روش ی��ک کار ب��ه گروهی از 
اف��راد س��پرده می ش��ود و نه ب��ه فردی 
مش��خص. گاهی گروهی ک��ه کار به آنها 
سپرده می ش��ود به اندازه ای وسیع است 
که افراد خیلی زیادی را شامل می شود و 
در اجرای آن همه مش��ارکت می کنند که 
تع��داد حاضران در یک پ��روژه تا چندین 
ه��زار نفر هم می رس��د. البته مش��ارکت 
ک��ردن و نک��ردن در اختیار خ��ود افراد 
اس��ت و به هی��چ عنوان اجب��اری در کار 
نیس��ت. برخالف تصورات معمول، روش 
جمع س��پاری در رابطه با امور غیرانتفاعی 
مش��خص و برای منافع ش��خصی به کار 
نمی رود و همیشه پای سود و زیان وسط 

نیست. 
 freelance  یک روش دیگر موسوم به
اس��ت ک��ه روش معمول بنگاه ه��ای کار 
در فض��ای مجازی محس��وب می ش��ود و 
اگ��ر کمی دنبال کس��ب درآمد در فضای 
مجازی ب��وده باش��ید حتما با آن آش��نا 
هس��تید. دراین روش ی��ک نفر اعالم نیاز 
می کند که می خواهد به فعالیت مشخصی 
بپردازد و بابتش به مقدار مشخصی منابع 
مال��ی احتی��اج دارد. باق��ی اف��راد اعالم 
آمادگی می کنند و در نهایت یک نفر کار 
را به سرانجام می رس��اند و به عبارتی در 
طول آن پروژه به استخدام سفارش دهنده 
درمی آید. ولی در روش جمع سپاری یک 
نف��ر اعالم نی��از می کند ام��ا این بار همه 
فعالیت تعیین ش��ده را انج��ام می دهند و 
براس��اس نوع کار یک یا چند نفر یا حتی 

همه شرکت کننده ها نفع می برند. 
جمع س��پاری  کنفران��س  نخس��تین 
خاورمیانه، روز جمعه 31 اردیبهش��ت ماه 
در س��الن همایش ه��ای کتابخان��ه ملی 
برگزار ش��د. برنامه این رویداد بین المللی 
ب��ر موضوع جذب س��رمایه های مردمی و 
نگاهی جدید به تعریف اقتصاد مشارکتی 

تمرکز داشت.  
 CSW Summit Tehran ه��دف 
ایجاد جرقه ای در بین ش��رکت کنندگان 
در این موضوع اس��ت که چگونه می توان 
از اینترن��ت ب��رای به��ره وری اجتماعی، 
تعام��ل تصمیم گیرن��دگان و کارآفرینان 
ایران یک کاتالیزور س��اخت و اتصال آنها 
به متخصصان جهانی در جمع س��پاری و 
ج��ذب س��رمایه مردمی را ممک��ن کرد. 
ای��ن روی��داد بین الملل��ی در برگیرن��ده 
س��خنرانی ها، مطالعات موردی و جلسات 
تعاملی با حضور افرادی همچون: مهندس 
سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری 
اطالعات، آق��ای جنید اقبال از پاکس��تان 
 ،Careem.com و مدیرعام��ل ش��رکت
مدیرعام��ل ش��رکت  Pi-slice، جن��اب 
دکتر جعفر محم��دی مدیر اجرایی مرکز 
ن��وآوری فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف و آق��ای جواد 
یزدان��ی بنیانگ��ذار دونیت ب��ود. در این 
نشس��ت، اپی لودویک ن��کاج مدیرعامل 
Crowdsourcing Week  از کش��ور 
س��نگاپور هم حضور داشته و عنوان کرده 
اس��ت که در دنیای امروز جمع سپاری به 
واژه ای هیجان انگیز تبدیل ش��ده اس��ت، 
ولی چیزی که اشخاص و کسب و کار ها به 
آن نیاز دارن��د دانش عمیق در این حوزه 
اس��ت تا بتوانند از طریق قدرت اینترنت 
بهترین اس��تفاده را از ارتباطات اجتماعی 
خود ببرند. ما بس��یار هیجان زده هستیم 
که بتوانیم از طریق ای��ن کنفرانس برای 
استعدادها و کارآفرینان ایرانی الهام بخش 

باشیم. 
در پی رش��د قاب��ل توج��ه برنامه های 
جمع سپاری در سراسر آمریکای شمالی، 
آس��یا و بازارهای اروپا، منطقه خاورمیانه 
نی��ز در ح��ال کاوش ب��رای کش��ف این 
موضوع اس��ت که چگونه در جامعه رو به 
گسترش اینترنتی این منطقه، افراد فعال 
در دنیای دیجیت��ال می توانند در نوآوری 
 و س��اخت ی��ک طرز فکر ق��وی همکاری

 کنند. 
برای آش��نایی بیشتر با این کنفرانس و 
همچنین مفهوم جمع سپاری، با آقای فرخ 
شهابی نژاد موسس شرکت ایونت باکس و 
دبی��ر اجرایی ای��ن مراس��م گفت وگویی 
در خ��الل برگزاری کنفرانس داش��ته ایم. 

آنالی��ن  ح��وزه  فع��االن  از  ش��هابی نژاد 
تاکن��ون روی اس��تارتاپ های  او  اس��ت. 
زی��ادی در سراس��ر دنی��ا کار ک��رده و 
همکاری داش��ته اس��ت. او از بنیانگذاران 
میکروبالگ    HostInstall شرکت های 
فارس��ی بیپ ف��ا و ای��ده ران نی��ز اس��ت. 
 Eventbox. وی درح��ال حاض��ر روی
برگزارکنن��دگان از  و  می کن��د  کار   ir"
  CROWD SURCING IN IRAN
اس��ت. وی در ابتدا می گوی��د: این مبحث 
به خدمات رس��انی به رویدادهای مختلف 

مربوط می شود. 
اینط��ور  را  جمع س��پاری  ش��هابی نژاد 
تعریف می کند: جمع س��پاری یعنی اینکه 
وقت��ی ی��ک کاری را انج��ام می دهی��د، 
هرکس��ی برای خودش ای��ن کار را نکند؛ 
همه جمع ش��وند و با یک هدف بزرگ تر 
ی��ک کار مش��ترک را انج��ام بدهند که 
همان تع��اون و همکاری اس��ت در ابعاد 
جدیدتر و وسیع تر. مثال های مختلفی در 
این زمینه موجود اس��ت؛ مثل ویکی پدیا 
که ی��ک سیس��تم جمع س��پاری جهانی 
اس��ت و همه م��ردم کم��ک می کنند تا 
یک دایرهًْ المعارف آنالین س��اخته ش��ود 
و هم��ه در آن ش��ریک هس��تند. وی در 
مورد اعتب��ار و اطمینان این مدل فعالیت 
می گوید: اعتب��ار این گون��ه فعالیت ها را 
خود م��ردم باال می برند. اگ��ر کار متعلق 
به همه باش��د، مردم هم اعتماد بیشتری 
دارند و هم راحت تر مش��ارکت می کنند، 
بدون اینکه چشمداش��تی داش��ته باشند. 
مثال های زیادی هس��ت؛ مثل اپلیکیشن 
فایرفاکس که همه برنامه نویس��ان رویش 
کار می کنن��د. وب س��ایت گنج��ور که با 
کمک مردم تمام اش��عار فارسی را آنالین 
می کن��د. وقت��ی این گونه کارها هس��ت 
مردم خودش��ان راغب می شوند تا کمک 
و فعالیت کنند. تاثیرش هم بس��یار باالتر 
اس��ت. االن با نرم افزارهایی زبان انگلیسی 
را به صورت آنالین و رایگان یاد می گیرید، 
بدون اینک��ه کالس بروید. هرکس تجربه 

خ��ودش و مدل یادگی��ری اش را با 
دیگران به اشتراک می گذارد. 

صرفه اقتصادی، اشتغال زایی و 
تجمیع سرمایه گذاری

موس��س ش��رکت ایونت باکس در 
حیطه اقتصادی این شیوه می افزاید: 
در بخ��ش اقتص��ادی خیل��ی کارها 
می شود کرد و مبحثی هست به نام 
اقتصاد مش��ارکتی ک��ه وارد موضوع 
جمع سپاری می ش��ود. ما با استفاده 
از ای��ن روش می توانی��م خدمتی را 
که قب��ال نمی توانس��تیم ارائه دهیم 

را عرض��ه کنی��م، مانن��د اس��نپ و ِکریم 
که با جم��ع آوری اطالع��ات حمل ونقل، 
تاکس��ی ها را ب��ه اش��تراک می گذارند. با 
اجرای یک��ی از جنبه های جمع س��پاری 
ه��م کارفرم��ا منفعت مال��ی می برد، هم 
راننده ها فعال می ش��وند و هم مس��افرها 
معطل نمی ش��وند. این مص��داق بارز یک 
رابطه برد- برد- برد است که همه طرفین 
ماج��را س��ود می برن��د و کارش��ان پیش 
می رود. با اس��تفاده از اقتصاد مشارکتی، 
هزینه های ایجاد ش��غل های جدید خیلی 
پایی��ن می آی��د و درص��د اش��تغال زایی 
خیل��ی باالتر می رود، چ��ون هزینه ها کم 
 می ش��ود، تعداد شغل بیشتر و سریع تری 

ایجاد می شود. 
در جری��ان برگزاری ای��ن کنفرانس به 
موضوعات مهم دیگری هم اش��اره شد که 
نتایج آن به تجمیع سرمایه گذاری منتهی 
می ش��ود از جمله: نوآوری باز، ش��هرهای 
هوش��مند، جمع س��پاری و تامین مالی و 
  Crowd funding .اقتصاد مش��ارکتی
یا تامین حمایت مالی یعنی فردی بخواهد 
سرمایه یا ابزار الزم برای کار مورد نظرش 

را جمع کند. این ابزار می تواند ایده، شغل 
جدید، امور خیری��ه یا پیش فروش کاال و 
خدمات باش��د. این فعالیت در حوزه های 
تکنولوژی شروع شد و گستردگی فراوانی 
پی��دا کرد. در همه جای دنی��ا و در تمام 
حوزه ه��ا دارند کار می کنن��د به خصوص 
در بخ��ش ان��رژی و پزش��کی درمانی. با 
استفاده از جمع سپاری اطالعات بیماران 
را جم��ع آوری می کنن��د و با اس��تفاده از 
داده های موجود در پرونده های پزش��کی 
بیماران، می توانند درمان های س��ریع تری 
پی��دا و تجوی��ز کنند. آن وق��ت به جای 
یک دکت��ر و یک واح��د درمانی که مثال 
روی س��رطان کار می کند، چندین دکتر 
متخصص و واحدهای پزشکی و پژوهشی 
روی ای��ن بیم��اری تحقی��ق و بررس��ی 
می کنن��د. تب��ادل اطالع��ات پزش��کی و 
دارویی و ارائه درمان های متنوع و س��ریع 

از ویژگی های این کار است. 
شهابی نژاد در مورد سابقه جمع سپاری 
در ای��ران و جهان می گوید: این مس��ئله 
در خاورمیان��ه بس��یار تازه و ناش��ناخته 
است. این نخس��تین کنفرانس بین المللی 
بوده ک��ه در منطقه برگزار ش��ده و تا به 
حال نداشته ایم. جمع سپاری ها در جهان 
حدود 20 سال س��ابقه دارند و شکوفایی 
آنها حدود پنج س��ال است. وی در مورد 
وضعی��ت ایران و اس��تفاده از این ش��یوه 
نوین اضافه می کند: به خاطر نبود قوانین 
 و آگاه��ی الزم بی��ن م��ردم در ایران کار 

نشده. 
هدف این مراس��م برای آشنایی و ایجاد 
رابطه بین مردم و مطرح ش��دن این مدل 
کاری ب��وده اس��ت. این پدی��ده در ایران 
خیل��ی کن��د ب��وده و فقط چند س��امانه 
انگشت ش��مار هستند که با این طرز تفکر 
کار می کنن��د. ولی اینطور که پیداس��ت 
گروه های جدیدی اضافه می شوند. وی در 
پایان با ابراز امیدواری گفت: مهم نیس��ت 
االن کجا هستیم، مهم دو سال بعد است 

که کجا هستیم. 

جمع سپاری فقط دریافت حمایت 
مالی نیست

جمع س��پاری از نظر مفهوم��ی عبارت 
است از حمایت داوطلبانه گروهی از مردم 
از یک پ��روژه، فرآیند، اجرا ی��ا ایده. این 
حمایت  می تواند به صورت مالی یا معنوی 
باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده 
خودشان در ش��روع کار از دیگران دعوت 
می کنند از آنها حمای��ت کنند تا بتوانند 
ایده خودش��ان را به س��رانجام برس��انند. 
حمایت کنندگان در ای��ن روش به  دنبال 
سود مستقیم نیستند و درصورت شکست 
ای��ده، مجری��ان را مورد بازخواس��ت قرار 
نمی دهند. امروزه جمع س��پاری نسبت به 
روزه��ای آغازی��ن خود از نظ��ر اجرایی و 
کیفی رش��د زیادی کرده است. تجربه ها 
و شکست های متعدد به صورت یک دانش 
کوچک و قابل انتقال درآمده و به  سرعت 

درحال توسعه است. 
جمع س��پاری فقط به این معنی نیست 
که درخواس��ت حمایت مالی کنید، وقتی 
یک ش��بکه تلویزیون��ی از مخاطبان خود 
می خواه��د که خبرن��گار افتخ��اری آنها 

باش��ند و پدی��ده ش��هروند – خبرنگار را 
مطرح می کند، وقتی یک س��ایت خبری، 
خوانن��دگان خ��ود را ب��ه روزنامه نگاری 
آماتوری و تعام��ل در ایجاد محتوا دعوت 
می کن��د، وقت��ی یک برند ب��رای حمایت 
کمپین تبلیغاتی خود درخواست مشارکت 
دارد، و ده ها پ��روژه آزاد دیگر نمونه های 
بارز جمع س��پاری هس��تند ک��ه ماهیت 
کام��ال غیرمال��ی دارند. در جمع س��پاری 
حتی اگر شکس��ت ه��م بخورید و نتوانید 
حدنص��اب حمایت الزم را کس��ب کنید، 
آمار نسبتا دقیقی از مشتریان و مخاطبان 
واقع��ی خود پیدا خواهید ک��رد. عالوه بر 
این س��ایت ها و مراکز جمع سپاری اعتبار 
اجتماعی و تخصصی باالیی دارند و مانند 
یک رس��انه، ش��ما و ایده ت��ان را معرفی 
 می کنند بدون صرف کمترین هزینه ای، و 
حتی بهتر از یک مرکز تخصصی تبلیغات. 

نفوذ در جامعه
دامنه گس��ترش رس��انه های اجتماعی 
امروز دیگر به حوزه رسانه ختم نمی شود، 
بلک��ه کارکرد این رس��انه ها در حوزه های 
گوناگ��ون مانن��د کس��ب وکار اجتماعی 
ش��کل گرفته اس��ت و همچنان در حال 
ش��کل دادن مفاهی��م جدی��د در عرصه 

فناوری های روز است. 
آنچه مس��لم اس��ت اینکه در بطن این 
رس��انه ها انبوهی از کارب��ران وجود دارند 
و حتم��ا ای��ن س��وال پی��ش می آید که 
چط��ور از این اجتماع ب��رای فعالیت های 
ش��ود  اس��تفاده  تج��اری  و  س��ازمانی 
ک��ه هم��ه در ای��ن رون��د برنده باش��ند. 
 اینجاس��ت که باید به مفهوم جمع سپاری 
)Crowd Sourcing( بپردازیم. به زبان 
س��اده، جمع س��پاری، همان برون سپاری 
است اما با این تفاوت که کار به جای ارائه 
به یک نفر یا مجموعه به یک جمع سپرده 
می ش��ود. به عبارتی دیگر، جمع س��پاری 
آن مش��ارکت و هم��کاری افزایش��ی در 
چارچوب »خرد جمعی« اس��ت نه متاثر 
از تکنول��وژی که چارچوب کس��ب 
وکار را دچار تحول کرده اس��ت. در 
ای��ن روش، خلق محصول از انحصار 
ش��رکت ها و اف��راد متخصص خارج 
می ش��ود و مصرف کنندگان دس��ت 
به دس��ت ه��م می دهند ت��ا کاال یا 
خدمت م��ورد نیازش��ان را گروهی 
تولی��د و عرضه کنند. جمع س��پاری 
 یک الگوی کسب وکار مبتنی بر وب 

است. 
موس��س  ش��هابی نژاد،  ف��رخ 
ایونت باک��س می افزای��د: بر کس��ی 
پوش��یده نیس��ت که با هم��کاری و 
اش��تراک با یکدیگ��ر، م��رز غیرممکن ها 
جابه ج��ا ش��ده اس��ت. پتانس��یلی که در 
بحث جمع سپاری وجود دارد را در کمتر 
موضوعی می ت��وان یافت. با گس��ترش و 
ش��ناخت این مبحث در کشورمان حتما 
ش��اهد حرکت ه��ا و ایده ه��ای مثب��ت و 
موث��ری خواهیم بود که ق��دم به قدم به 

بهتر شدن دنیای ما کمک می کنند. 

مشکالت ما حقوقی است
ب��رای انج��ام و گس��ترش هر ش��غل و 
حرفه ای عالوه بر دانش، مهارت و تجربه، 
نیاز ب��ه مق��ررات اجرای��ی و حقوقی در 
همه زمینه های کاری احس��اس می شود. 
نمی توان کسب وکاری به راه انداخت ولی 
اصول و قواعد آن را رعایت نکرد و انتظار 
موفقیت هم داش��ت. ب��ه همین منظور با 
آقای دکت��ر جعفر محمدی، مدیر اجرایی 
مرکز نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانش��گاه صنعتی شریف در مورد مباحث 
حقوق��ی جمع س��پاری و نح��وه فعالیت 
اس��تارتاپ های ایران��ی همکالم ش��دیم. 
محمدی می گوید: به خاطر نبود قوانین و 

تازگی این بحث در کش��ور، فقط در بحث 
خیری��ه فعال هس��تیم و یک وب س��ایت 
مهربانه داریم ک��ه پروژه های عام المنفعه 
زیادی را از این طریق مشارکت اجتماعی 
اج��را کرده اس��ت. دلیل ای��ن کار به یک 
س��ری مش��کالت و معض��الت قانون��ی و 
حقوق��ی بازمی گردد و نب��ود مجوز باعث 
رکود و سس��تی در کار می شود. به همین 
ابت��دای راه نخواس��تیم وارد  خاط��ر در 
مسائلی بشویم که ایجاد مشکل کند و بار 
حقوقی داش��ته باشد. همه زیرساخت ها و 
ملزومات الزم آماده است و فقط قسمتی 
از موانع قانونی باقی مانده که اگر برطرف 
ش��ود می تواند در حوزه غیر از خیریه هم 
فعال باش��د. برای اینک��ه این اتفاق زودتر 
بیفت��د، مباح��ث قانون گ��ذاری را پیش 
کش��یدیم و با دوس��تانی از س��ازمان ها و 
وزارتخانه های مختلف مانند وزارت کشور، 
وزارت کار، وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات و سازمان بورس جلسات زیادی 
برگزار کردیم. در این نشست ها مقرر شد 
در تهیه متن مجوزهایی که باید تنظیم و 
سپس اخذ شود، همکاری کنیم. محمدی 
گرایش ه��ای  و  جاذبه ه��ا  خص��وص  در 
موجود ای��ن بخش از تجارت های نوظهور 
می گوید: یکی از مشکالت عمده و اساسی 
استارتاپ های داخلی تامین سرمایه الزم 
است که من اینجا تاکید می کنم سرمایه 
فقط پول نقد نیس��ت. بخش مالی شامل 
هزین��ه تجهی��زات، خط تولی��د، زمین یا 
دفترکار و قس��مت غیرمالی شامل اعتبار، 
اعتماد، نیروی انسانی زبده، حسن شهرت، 
تجربه و تخصص می ش��ود. اگر ما بستر را 
آماده کنیم که اف��راد یک تجارت جدید، 
هرچن��د کوچک و مح��دود راه بیندازند، 
هم تامی��ن مال��ی کنند و ه��م از دانش 
روز اس��تفاده کنند، خیلی زود به بازدهی 
مطلوب خواهند رس��ید. کشور ما بیش از 
مقاله و دانش تئوریک به کارهای اجرایی 
و عملیات��ی احتیاج دارد. م��ا به فناوری، 
ابزار و وسایل تبدیل تکنولوژی نیاز مبرم 
داری��م. ما به ایجاد ی��ک حرکت جذاب و 
مثبت در جامع��ه نیازمندیم. بخش تولید 
علم و تبدی��ل آن به فناوری کاربردی در 
کش��ور ما بس��یار مغفول مانده است. در 
قس��مت حقوق��ی و قانون گ��ذاری ضعف 
ف��راوان داریم. ش��روع کار ای��ن حوزه با 
کارهای فرهنگی و امور خیریه آغاز شد تا 
شفاف سازی های اولیه نظیر این پول کجا 
می رود؟ و به دست چه کسی می رسد؟ و 
نظایر آن را جا بیندازیم و فرهنگ س��ازی 
کنیم. فعال کارهای ما در سطح مقدماتی 
و اولی��ه اس��ت. مدی��ر اجرای��ی فناوری 
اطالعات دانشگاه شریف در مورد مجوزها 
و متول��ی آن می افزای��د: این به مدل های 
فعالیت برمی گردد. چند س��ازمان بیشتر 
نیس��تند ک��ه می توانند فعال باش��ند که 
یک��ی از آنها باید نظارت داش��ته باش��د. 
مثال یکی از دس��تگاه هایی ک��ه می تواند 
روی مراکز خیریه نظارت داش��ته باش��د، 
وزارت کشور است. شرایط، ضوابط، عرف 
و قانون، مسئولیت های اجتماعی و مدنی 
همه باید لح��اظ ش��ود. کار فقط خیریه 
نیست و شامل خیلی از موارد می شود که 
باید ب��رای ریز آنها برنامه و تبصره و ماده 

قانونی داشت. 
ح��اال اگر بخواهیم مجوز بدهیم تا همه 
حوزه ها را پوش��ش دهد و به موازی کاری 
نخوری��م، باید ی��ک س��ازمان متولی این 
قضیه ش��ود و با بقیه سازمان ها و ارگان ها 
خ��ودش تعام��ل بکن��د. ب��رای منی که 
می خواه��م کار بکن��م الزم نیس��ت که با 
هزار جا سر وکله بزنم. در بررسی هایی که 
انجام شد، بیش��ترین حجم کاری مربوط 
به سازمان بورس اس��ت. پیش بینی شده 
که س��ازمان بورس ای��ن مجوزها را صادر 
کند و خودش پشت صحنه با سایر نهادها 
در تماس باش��د. مثال اگر پولشویی اتفاق 
بیفتد، وظیفه رس��یدگی با شورای پول و 

اعتبار است. 

آینده نزدیک
پس از مذاکرات و نشس��ت های متوالی 
مقرر ش��د کمیته قانون گذاری متش��کل 
از ش��رکت فراب��ورس، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالع��ات به هم��راه نمایندگان 
دانش��گاه ها تش��کیل ش��ود ت��ا ضواب��ط 
به ص��ورت  را  اجرای��ی  آیین نامه ه��ای  و 
موقت منتش��ر کنند و چارچ��وب قانونی 
محکم ت��ری ب��ه ن��وع فعالیت ه��ای آتی 
بدهن��د. ای��ن مق��ررات تنظیم ش��ده و 
به زودی اجرایی خواهند ش��د. بنا به گفته 
فرخ ش��هابی نژاد، دبی��ر اجرایی کنفرانس 
جمع سپاری تهران، با ارزیابی های صورت 
گرفته از س��وی مدعوی��ن خارجی زمینه 
برای فعالیت در ایران مثبت اعالم ش��ده 
و در آین��ده ای نزدی��ک )ح��دود یک ماه 
آینده( دو تا س��ه شرکت خارجی به طور 
مستقیم و مشارکتی در بازار جمع سپاری 
ای��ران فعال خواهند ش��د. ب��ا افزایش و 
گس��ترش این تج��ارت در کش��ور، ایران 
 به زودی به اس��تانداردهای جهانی نزدیک 

خواهد شد.  

بازار جهانی

مترجم: فهیمه خراسانی 

گزارش »فرصت امروز« از نخستین کنفرانس جمع سپاری تهران

با شیوه نوین کسب وکار در هزاره سوم آشنا شوید

به زبان ساده، جمع سپاری، همان 
برون سپاری است اما با این تفاوت که کار به 
جای ارائه به یک نفر یا مجموعه به یک جمع 
سپرده می شود. به عبارتی دیگر، جمع سپاری 
آن مشارکت و همکاری افزایشی در چارچوب 
»خرد جمعی« است نه متاثر از تکنولوژی که 

 چارچوب کسب وکار را دچار تحول 
کرده است

علی علمی
Ali_elmi1361@yahoo.com
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ارتبــاطــات در محیـط کــــار
 کارمندان همواره خواهان یک ارتباط صادقانه با مدیران خود هستند 

اما حقیقت آن است که تعداد کمی از آنها به هدف خود دست پیدا می کنند. 

بیش از

1000
کارمند تمام وقت

با نظرسنجی از 1000 کارمند تمام وقت در سراسر ایاالت 
متحده آمریکا در رابطه با کیفیت ارتباطات محیط کارشان، 
مشخص شد که تعداد قابل توجهی از شرکت های تجاری در 
آمریکا از مشکالت بسیاری در حوزه ایجاد یک رابطه سالم و 
منصفانه میان مدیران و کارکنان شان برخوردارند. 

تنها 15درصد از کارمندان معتقدند شرکت تجاری که در 
آن فعالیت می کنند توانسته ارتباط مناسبی میان کارکنان 
و مدیران برقرار کند. 

81درصد از کارمندان ترجیح می دهند برای 
شرکتی کار کنند که در آن ارتباطات سالم و قابل قبولی 

میان کارکنان و مدیران وجود داشته و این رابطه سازنده را 
به مزایایی نظیر خدمات درمانی گسترده، غذای رایگان و 

عضویت در باشگاه ورزشی ترجیح می دهند. 

 وجود یک ارتباط سالم و منصفانه میان کارکنان و مدیران 
در شرکت شما چقدر برای کارمندان تان مهم است؟ 

بزرگ ترین و عمده ترین مانع موجود بر سر راه برقراری 
یک ارتباط سالم و منصفانه میان کارمندان و مدیران چیست؟ 

نتایج نظرسنجی های موجود بیانگر آن است که برای کارمندان یک استراحت 
 15دقیقه ای در طول هفته از اهمیت بیشتری نسبت به دریافت یک پاداش خوب 

و قابل توجه برخوردار است. 

مشکل شماره 1: شکاف نسلی
مدیرانی که از دو نسل پیش می آیند، همواره با کارکنانی که متولد 
هزاره سوم هستند در زمینه شیوه های برقراری ارتباط سازمانی 

میان کارمندان و مدیران دچار اختالف نظر هستند. 

مشکل شماره 2: کارمندان حرف نمی زنند. 
40درصد از کارمندان در طول سال به ندرت ایده ها و نظرات 
خود را در رابطه با بهبود عملکرد و مسئولیت خود در شرکت با 

دیگران به اشتراک می گذارند. 

40درصد از کارمندان متولد هزاره س��وم معتقدند 
مدیرانی که در بازه س��نی 51 تا 69 س��ال ق��رار دارند و 
همچنین آن دس��ته از مدیران که 35 تا 50 ساله هستند 
همواره به محدودیت در ارتباطات با کارمندان شان اعتقاد 
داشته و کمتر به ایجاد یک رابطه منصفانه و سالم گرایش 

دارند. 

38درص�د از مدی��ران مس��ن معتقدند 
کارمندان جوان ش��ان که در بازه سنی 18 تا 34 
س��ال قرار دارند در حالی که از صداقت بیشتری 
برخوردارند، همزمان بس��یار عج��ول و خود رأی 

هستند. 

»رئیس من کوچک ترین درکی از شبکه های 
اجتماعی نداشته و نمی داند که امروزه مردم 

چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.«

»کارمندان جوان تر برای برقراری ارتباط تنها از 
ایمیل و پیامک استفاده می کنند و به ندرت از 
گوشی تلفن برای بحث و تبادل نظر برای حل 

مشکالت موجود استفاده می کنند.«

31درصد از کارکنان به کمبود شفافیت 
در می�ان مدی�ران رده باال به عن�وان یکی از 
عوامل مهم عدم ایج�اد یک ارتباط منصفانه 

اشاره می کنند. 

24درصد از کارمندان معتقدند مشغله 
مدیران آنها بس�یار زیاد ب�وده و این موضوع 
مان�ع از ایج�اد ارتب�اط مورد نیاز می�ان آنها 

می شود. 

مدیران ش�ان  نیز می گویند  23درصد 
از مهارت ه�ای الزم جه�ت برق�راری ارتباط 

برخوردار نیستند. 

راه حل چیست؟ 
از میان برداشتن شکاف نسلی

تقریبا 60درصد  از پاس�خ دهنده ها به س�وال مذکور معتقدند اس�تفاده از صفحه 
پرس�ش و پاس�خ در یک وب س�ایت ارتباط با اعضای یک تیم را که از نسل های مختلف 

هستند ساده تر می کند.  ساده کردن ارتباطات

 70درصد از کارمندان مایلند نظرات، ایده ها و اطالعات خود را 
از طریق یک پلتفرم تحت وب با مدیران شان در میان بگذارند. 



مایکروسافت به جنگ تروریست های 
آنالین می رود

فت  س��ا و یکر ما
ت��ازه ای  برنام��ه 
با  برخ��ورد  ب��رای 
تروریس��ت های آنالین دارد. مایکروسافت در یک پست 
1100 کلمه ای در وبالگ خود اعالم کرد سیاست هایی 
برای ازمیان برداشتن »محتوای تروریستی« آنالین دارد. 
محت��وای تروریس��تی یعنی هر حرفی ک��ه از نهادهای 
حاضر در فهرس��ت تحریم های ش��ورای امنیت سازمان 
ملل حمایت کند. این شرکت شرایط استفاده از خدمات 
مایکروس��افت را »به طور خاص به منع ارسال محتوای 

تروریستی« تغییر داده است. 
مایکروسافت دراین باره در وبالگ خود نوشت: »وقتی 
محتوای تروریس��تی روی خدمات مش��تری میزبان ما 
آم��ده و توجه ما ب��ه آن با اس��تفاده از ابزارهای گزارش 
آنالین جل��ب ش��ود، آن را حذف خواهیم ک��رد.« این 
ش��رکت همچنین اعالم کرد این کار به سرمایه گذاری 
در بخش فناوری برای شناسایی و محدود کردن توزیع 
ابزار تروریستی کمک کرده و به جوانان در آگاه شدن از 

اطالعات غلط در این باره آموزش می دهد. 
مایکروسافت می گوید: »رویدادهای چند ماه گذشته 
ی��ادآوری مهمی اس��ت ک��ه اینترن��ت می توان��د برای 
بدترین روش های ممکن اس��تفاده شود.« مایکروسافت 
ب��رای مقابله با محتوای تروریس��تی چند م��اه دیرتر از 
ش��رکت هایی چ��ون توییت��ر و فیس بوک دس��ت به کار 
ش��د اما به گفته این ش��رکت طرح آنها نقشی متفاوت 
را ب��ازی خواهد کرد. مایکروس��افت در بخش دیگری از 
پس��ت وبالگی خ��ود آورده: »اگرچه کار مایکروس��افت 
مثل هیچ یک از وب س��ایت های به اشتراک گذاری ویدئو 
یا ش��بکه های اجتماعی نیس��ت، اما گاه  و بیگاه ممکن 
اس��ت محتوای تروریس��تی در خدمات مش��تریانی که 
مایکروسافت میزبان آنهاست، دیده شود. به همین دلیل 
می خواهیم درباره رویکردمان نسبت به مبارزه با محتوای 

تروریستی شفاف سازی کنیم.«
اواخر سال گذشته میالدی، توییتر سیاست  خود درباره 
پست های خشونت آمیز را تغییر داد و قوانین دقیق تری 
درباره بس��تن حساب های کاربری وضع کرد. فیس بوک 
نیز آنق��در درباره محدود کردن محتواهای تروریس��تی 
جدیت نش��ان داد که مارک زاکرب��رگ، مدیرعامل این 

شبکه اجتماعی از سوی داعشی ها تهدید شد. 

دزدی بانکی از فاصله 10هزار مایلی
گ����روه  ی���ک 
توانس��ت  بزهکاری 
از  اس��تفاده  ب��ا 
کارت ه��ای بانک��ی ی��ک بان��ک در آفریق��ای جنوبی 
13میلی��ون دالر را از تعدادی دس��تگاه های خودپرداز 
در ژاپن ب��دزدد. به این ترتیب این بانک آفریقایی قربانی 
س��رقتی ش��د که 10هزار مایل دورتر از محل بانک رخ 
داد. براس��اس گزارش رسانه های محلی از جمله آژانس 
کیودو، دزدان این بانک با استفاده از حدود 1600 کارت 
جعلی توانس��تند از 1400 دستگاه خودپرداز در سراسر 
ژاپن دزدی کنند. گزارش شده که این کارت ها با استفاده 
 از داده های دزدیده شده از بانکی در آفریقای جنوبی به نام
 South African Standard Bank Group
س��اخته ش��دند و جالب اینکه این بانک هی��چ ارتباط 
مس��تقیمی با ژاپن ندارد. به گزارش رس��انه ها، برای این 
س��ارقان حرفه ای دزدیدن پول های بانک آفریقایی تنها 
دو س��اعت زمان ب��رد. حداکثر مبلغی که این س��ارقان 
از خودپردازه��ای بانک بخت برگش��ته در یک تراکنش 
دزدیدند، ح��دود 100هزار ین ژاپن مع��ادل 913 دالر 
ب��ود. این بانک پیش بینی کرده ک��ه کل ضرر پولی اش 
از ای��ن س��رقت 300میلیون ران��د آفریق��ای جنوبی، 
مع��ادل 20میلیون دالر باش��د و س��رقت را »پیچیده و 
همراه با تقلبی هماهنگ ش��ده« دانس��ته است. سارقان 
از یک ش��بکه ATM اس��تفاده کردند که مدیریت آن 
برعهده Seven Bank ژاپن اس��ت. ای��ن بانک ژاپنی 
  Seven Bank .وقوع ای��ن دزدی را تایید کرده اس��ت
درعین حال به مش��تریان و س��رمایه گذارانش اطمینان 
داده که پول های ش��ان در امان است چون ضرری از این 
تراکنش ه��ا نکرده اس��ت.  Seven Bank  یکی از دو 
بانک در ژاپن است که کارت های اعتباری صادرشده در 
خارج از ژاپن را می پذیرد و 21هزار دستگاه خودپرداز در 

سراسر ژاپن دارد. 

موفقی��ت نام ه��ای تجاری متخص��ص در حوزه محص��والت ارگانی��ک، الهام بخش 
ش��رکت های بزرگی بوده و به گونه ای در بازار جذب ش��ده اند که س��ال گذشته شاهد 

رشد 10درصدی بوده اند. 
آم��ار و ارق��ام گردش های مالی آنان، اش��تیاق دیگر پخش کنندگان فرانس��وی مواد 
خوراکی را از بین برد. در س��ال گذش��ته گردش مالی، بیوکوپ در فرانس��ه 18درصد 
 Claude ،افزای��ش داش��ت و ب��ه 445میلیون یورو رس��ید. مدی��ر کل این ش��رکت
Gruffat، طی ارائه گزارش س��االنه اعالم کرد: »ما انتظار چنین رشدی را نداشتیم و 
غافلگیر شدیم«. به نظر می رسد در سال 2016 نیز باز هم به عنوان بهترین پخش کننده 
مواد ارگانیک معرفی ش��ود. وی افزود: »طی دو ماه، رکورد فروش پیش��ین خود را با 
افزایش 25درصدی پش��ت س��ر خواهیم گذاشت.« تنها هشت س��ال از راه اندازی این 
نام تجاری می گذرد و 158میلیون یورو گردش مالی داش��ته است. این شرکت امروزه 
383فروشگاه دارد و تصمیم دارد 40فروشگاه جدید را نیز در سال جاری افتتاح کند. 
ای��ن فروش��گاه ها که امکان مصرف مواد خوراکی س��الم با قیمت قاب��ل قبولی را به 
فرانس��وی ها می دهن��د، بس��یار مورد عالق��ه آنها واقع ش��ده اند، به خص��وص به لطف 
220محصول��ی ک��ه تحت عنوان »من می توان��م محصوالت ارگانیک اس��تفاده کنم!« 

هستند و شرکت سود حاصل از آنها را کم کرده است. 
حتی اگر بازار این محصوالت افزایش 10درصدی هم داشته باشد اما باز هم موفقیت 

درخشانی در فرانسه از خود نشان می دهد. 
 طبق گزارش های مرکز محصوالت ارگانیک، در س��ال 2015، 65درصد فرانسوی ها 
حداقل یک بار در ماه از این محصوالت استفاده کرده اند، در حالی که سال قبلش این 
میزان 49درصد بوده اس��ت. البته نام تجاری Biocoop در این منفعت تنها نیس��ت: 
ن��ام تجاری La Vie Claire  هم نس��بت به س��ال پیش 25درص��د افزایش فروش 

داشته است. 

محبوبیت محصوالت ارگانیک در فرانسه

هند
ش��رک���ت م���ال��ک  ب����اف��ت   وارن 

berkshire hataway )پنجمین شرکت 
ب��زرگ دنی��ا( یک میلی��ارد دالر از س��هام 
ش��رکت اپل را به صورت مستقیم در ژانویه 

امس��ال خریداری کرده اس��ت. 
در واق��ع این اقدام ش��رکت مذکور آنگاه 
اهمی��ت می یابد ک��ه متوجه ش��ویم تعداد 
مش��تریانش به 1.3میلیارد در کمتر از یک 
س��ال اخیر رسیده اس��ت. همین امر بیانگر 
برنامه ه��ای ویژه وارن بافت ب��رای برند اپل 

خواهد بود. 
در عی��ن ح��ال تی��م ک��وک )مدیرعامل 
ش��رکت اپل( در حال حاضر در هند مستقر 
اس��ت تا روی پروژه اح��داث مرکز تحقیقات 
و توس��عه برند خود در ش��هر بنگلور نظارت 
کافی داشته باش��د. بنا به گزارش بلومبرگ، 
نی��از این روزهای اپل به یک مرکز تحقیقاتی 
جدید جهت پیش��برد برنامه های خود بسیار 
حیاتی بوده و در این بین شهر بنگلور مشهور 

به »ش��هر ب��اغ« از 
گزینه های  بهترین 
موج��ود ب��رای این 

برند است. 
ش��رکت  ط��رح 
اپل در هند بس��یار 
جس��ورانه است. در 
این  انتخ��اب  واقع 
ش��هر به نوعی یک 
فرص��ت عالی برای 
راس��تای  در  اپ��ل 
بیشتر  سهم  کسب 
ف��روش  ب��ازار  از 
جهان��ی اس��ت. در 
این راس��تا الزم به 
سال  که  است  ذکر 
می��زان  گذش��ته 

فروش گوش��ی های هوش��مند در هند از مرز 
220میلیون دستگاه عبور کرده است. 

در حال حاضر مدیر عامل شرکت کوک به 
کشور هند نیاز مبرمی دارد. علت این امر آن 
است که برند اپل برای نخستین بار در طول 
13 سال گذشته دچار افت درآمد شده است. 
با این ح��ال همچنان به عنوان پرس��ود ترین 
و با ارزش ترین ش��رکت در جهان ش��ناخته 
می شود اما خروج از رکود باید در برنامه های 
این ش��رکت قرار گیرد. هند از آن نظر گزینه 
مناس��بی اس��ت که میزان فروش محصوالت 
آن نس��بت به س��ال 2015 بیشترین رشد را 
در میان س��ایر کشورها داش��ته است. با این 
حال هند تنها بازار مناس��ب برای برند اپل و 

س��ایر غول های تکنولوژی نیست. در ادامه به 
بررس��ی چهار کشور هدف برند اپل در شش 

ماه گذشته خواهیم پرداخت. 
ش��رکت سامسونگ حداقل در کشور هند 
توانس��ته رقیب دیرینه خود اپل را با کسب 
26درصد از بازار تلفن های همراه شکس��ت 
ده��د. ای��ن در حالی اس��ت که براس��اس 
آمار های رس��می، برند اپ��ل حتی در میان 
پن��ج ش��رکت پ��ر ف��روش هند نی��ز دیده 
نمی ش��ود. فروش سال گذشته اپل در هند 
حدود ی��ک درصد از تمام ب��ازار تلفن های 
هوشمند هند بوده اس��ت. گرچه اپل برای 
بهب��ود اوضاع اق��دام به ارائ��ه تخفیف های 
500 دالری ب��رای نس��ل جدید آیفون های 
خود کرده اس��ت اما با ای��ن حال حتی این 
ترفند نیز نتوانس��ته به شکل مناسب اوضاع 
را تغییر دهد. تمامی موارد ذکر شده نشان 
می ده��د که اپ��ل باید نگاهی وی��ژه به این 

کشور پرجمعیت و سودآور داش��ته باش��د. 

اندونزی
کش��ور اندونزی با جمعی��ت 260میلیونی 
خ��ود چهارمی��ن کش��ور پرجمعی��ت جهان 

پ��س از چین، هن��د و ایاالت متحده اس��ت. 
اندونزی هش��تمین کشور جهان از نظر تولید 
ناخالص داخلی است که بیانگر اهمیت باالی 

اقتصادی آن است. 
در ح��ال حاض��ر اپ��ل یک دفت��ر مرکزی 
در اندون��زی دارد، ب��ا این ح��ال هنوز هیچ 
نمایندگی فروش��ی در این کش��ور تاس��یس 
نکرده است. با این حال مشکلی که برند اپل 
پیش از تاس��یس فروشگاه در اندونزی باید با 
  4G آن مواجه ش��ود، بهبود زیرساخت های
در این کشور است. در حال حاضر تکنولوژی 
رایج در این کش��ور آس��یایی3G اس��ت که 
می توان��د مانع��ی ب��رای اپل در راه توس��عه 

کسب و کار خود در این کشور باشد. 

برزیل
کشور برزیل از نظر جمعیت با 210میلیون 
نفر در رده پنجم جهان قرار دارد. برگزاری دو 
رویداد مهم المپیک و جام ملت های آمریکای 
جنوبی فرصت مناسبی برای مانور اپل در این 
کشور به حس��اب می آید. با این حال موانعی 
وجود دارد که خودنمایی این غول تکنولوژی 

را در کشور قهوه دشوار می سازد. 
در ح��ال حاض��ر گوش��ی های اندروی��دی 
ب��ازار گوش��ی های هوش��مند  از  80درص��د 
ای��ن کش��ور را به خ��ود اختص��اص داده اند و 
مالیات های سنگینی که بر محصوالت وارداتی 
اعمال می شود، باعث افزایش گرایش  به سمت 
گوش��ی های داخلی شده است. همه این موارد 

بیانگر کار دشوار اپل در این کشور است. 

مکزیک
ش��رکت اپل در راس��تای پیگی��ری طرح 
توس��عه ف��روش خ��ود در مکزی��ک، در ماه 
ژانویه گذش��ته چهار فروشگاه جدید در شهر 
مکزیکوس��یتی و دو فروش��گاه در شهرهای 

گواداالخار و مونتری راه اندازی کرده است. 
تحقیق��ات اخی��ر روی تع��داد دارن��دگان 
گوش��ی های هوش��مند 
در مکزی��ک حاک��ی از 
آن است که این بهشت 
در  تکنولوژی،  برندهای 
حال حاض��ر 42میلیون 
مختلف  ان��واع  دارن��ده 
گوش��ی های هوش��مند 
دارد.  اختی��ار  در  را 
پیش بین��ی  همچنی��ن 
موسس��ات معتبر بیانگر 
آن اس��ت که ای��ن آمار 
ب��ه  آین��ده  س��ال  در 
نفر خواهد  62میلی��ون 

رسید. 
م��وارد  ای��ن  هم��ه 
نش��ان می دهد که بازار 
مکزی��ک  تکنول��وژی 
یکی از بکرترین و در عین حال مناسب ترین 
گزینه ه��ا جه��ت س��رمایه گذاری از جان��ب 

غول های تکنولوژی است. 
برنامه های تیم کوک برای این چهار کشور 
نه تنه��ا تاثیر فوق الع��اده ای روی آینده برند 
اپل خواهد داش��ت، بلکه در راس��تای تحقق 
شعار مشهور اس��تیو جابز )بنیانگذار شرکت 

اپل( نیز خواهد بود. 
ش��عار وی »تغیی��ر جهان ب��ا تکنولوژی« 
ب��ود و تیم کوک اگ��ر می خواهد آن هدف را 
همچنان در اولویت ش��رکت نگ��ه دارد، باید 
توجه ویژه ای نه تنها به بازار این چهار کشور، 
بلکه س��ایر بازار های مناس��ب و کمتر دیده 

شده داشته باشد. 

قیمت مرغ و ماهی

4 کشوری که اپل به آنها نگاه ویژه ای دارد

شرکت آفریقایی New World Wealth لیستی از 10 کشور که بیشترین تعداد 
مهاجرت را در میان میلیونرها داشته اند، معرفی کرد. این رده بندی براساس سرشماری 
از میلیونرهایی انجام ش��ده اس��ت که سال 2015 کشور خود را ترک کرده اند. از میان 
دالیل ذکر ش��ده، نابسامانی های سیاسی و قوانین س��خت مالیاتی از مهم ترین عوامل 
این مهاجرت ها اس��ت. میلیونر ها برای فرار از پرداخت مالیات های س��نگین و ترس از 

سرمایه گذاری به کشور هایی با شرایط مناسب تر مهاجرت می کنند. 
کش��ور فرانس��ه امس��ال با مهاجرت 10هزار میلیونر از میان 323 هزار نفر در رتبه 
اول قرار گرفت. مقصد این میلیونرها کشور های بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیاست. 
چین نسبت به رده بندی سال گذشته وضعیت بهتری دارد. این کشور با حدود 9هزار 

میلیونری که سال 2015 از این کشور خارج شدند در رتبه دوم قرار گرفته است. 
با فاصله زیاد از چین، کشور ایتالیا قرار دارد. این کشور نیز با مهاجرت حدود 6 هزار 

نفر در جایگاه سوم بی توجه ترین کشور ها به میلیونرها جای گرفته است. 
 سال گذش��ته نیز این شرکت آفریقایی رده بندی مشابهی را از کشور ها منتشر کرد 
که نشان می داد کدام کشور ها بین سال 2000 تا 2014 بیشترین مهاجرت را در میان 

میلیونرها داشته اند. 

 چین در رتبه اول 
 میلیونره��ای چینی بیش��ترین تع��داد مهاجرت بین س��ال های 2000 تا 2014 را 
داش��ته اند. تعداد میلیونر های چینی که کش��ور خود را ترک کرده اند به حدود 91هزار 
نفر می رسد. هند با فرار نزدیک به 61هزار نفر از میلیونر های خود در جایگاه دوم قرار 
گرفته است. در میان کشور های اروپایی، فرانسه سومین کشور بدنام این لیست است. 
42هزار میلیونر فرانس��وی کشور خود را بین سال های 2000 تا 2014 ترک کردند 
که نش��ان دهنده بی توجهی دولت فرانسه نس��بت به ثروتمندانش است. موج مهاجرت 
میلیونرها در فرانسه از سال 1995 به دالیل مالیاتی شروع شد و با اعمال سیاست های 
جدید مالیاتی از س��وی دولت، همچن��ان ادامه دارد. به عنوان مثال ج��رارد دیپاردیو، 
هنرپیشه فرانسوی که جریان پناهنده شدن او به کشور روسیه به دلیل فرار از پرداخت 

مالیات در رسانه ها پیچید. 
براس��اس ارزیابی ها، کش��ور چین سه تا ش��ش برابر نسبت به فرانس��ه میلیونر های 
بیش��تری دارد، با این وجود نس��بت میلیونرهای مهاجر به کل میلیونرها در فرانس��ه 

بسیار بیشتر از چین است. 

 اتحادیه اروپا، مقصد میلیونر های جهان
ام��ا مقص��د این میلیونرها کجاس��ت؟ ش��رکت New World Health، لیس��ت 
کش��ورهایی را که پذیرای این میلیونرها هستند نیز مشخص کرده است. مقصد بیشتر 
ای��ن میلیونر ها که از کش��ور خود فرار کرده اند، کش��ور های عضو اتحادیه اروپاس��ت. 
البته بیش��تر میلیونرهای چینی کشور های آمریکایی و س��نگاپور را انتخاب می کنند. 

میلیونرهای هندی هم کشورهای خلیج فارس، آمریکا و بریتانیا را ترجیح می دهند. 
ثروتمندان فرانسوی نیز به سوییس، لوکزامبورگ و اتحادیه اروپا مهاجرت می کنند. 
کشورهایی که با فرانسه مرز مشترک دارند، قوانین مالیاتی راحت تری نسبت به فرانسه 

دارند و پناهگاه میلیونرهای فرانسوی هستند. 
فقط در کش��ور بریتانیا و در شهر لندن 225میلیونر فرانسوی زندگی می کنند. البته 
فرانس��وی های مقیم لندن، بیشتر برای دستیابی به فرصت های کاری بهتر به این شهر 

مهاجرت می کنند. 
ب��ا این حال حجم زیادی از مهاجرت میلیونرها در فرانس��ه به خاطر سیاس��ت های 
س��خت گیرانه مالیاتی این کش��ور است. نخس��تین مقصد میلیونرهای فرانسوی کشور 

بلژیک است. 

میلیونرها به کجا فرار می کنند؟ 

فرار میلیونرها در سال 2015 

سبک زندگی

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

دور دنیا

جدول امروز

این کارگر چینی از اتاق کنترل نزدیک کوره یک کارخانه استیل سازی مراحل کار را نظارت می کند. نشریه گاردین بخشی از صنعت استیل چین را که بیش از 50 درصد تولید جهانی 
را تامین می کند، به تصویر کشیده است. چین این پیشرفت را مدیون مدرن سازی پرسرعت اقتصاد و صنایع مربوط به ساخت و ساز است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 515 www.forsatnet.ir

ترجمه امیر آل علی 
MSN. COM منبع

ترجمه: شکیبا شاملو رضایی
AFP :منبع

ترجمه: گلنوش محب علی 
منبع: لوموند

قیمت )تومان(نام محصول

)M 19.200تیال پیا فیله شده )سایز

35.000 سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم

) L 18.000  شوریده داخلی ) سایز

) L 18.000  حلوا سیاه ) سایز

27.000  میگوی دریایی با سر منجمد )سایز 51-60(

38.000  میگوی دریایی با سر منجمد )سایز 30-40 (
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