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معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در گفت وگوی اختصاصی با  »فرصت امروز«:

هر شکایت؛ یک نمره منفی 
برای عرضه کنندگان خودرو

بررسی مشکالت مالی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در گفت وگو با مدیرعامل این پاالیشگاه 

بی پولی ساخت پاالیشگاه را کند کرد
2

با ظهور اینترنت، روزنامه حجم زیادی از مخاطبان 
خود را از دست داد و حاال با بحران اقتصادی مواجه 

است و خود را در خطر انقراض می بیند
بیست و اندی سال می شود که تجارت روزنامه دچار بحران شده؛ 

تقریبا تم��ام منابع درآمد روزنامه ه��ا، از دکه ها گرفته تا 
بازاریابی با سقوط چشمگیری مواجه بوده؛...

بوی جوهر، طعم سرب
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تشدید رقابت بنادر
چابهار، توسعه دریایی را سرعت می دهد

لغو تحریم های کش��تی های ایرانی، به رسمیت شناخته 
ش��دن بیمه های دریایی ایران و فعالیت دوباره اپراتورهای 
بندری کشور خارج از قیود تحریم ها تنها بخشی از اتفاقاتی 
بوده که در طول ماه های گذش��ته و به دنبال اجرایی شدن 

برجام در دریاهای ایران رخ داده است. 
اگر س��ال گذشته بنادر ایران س��خت به دنبال جلب نظر 

تنه��ا یک الینر بین الملل��ی برای ورود به آب های کش��ور 
بودند حاال باید خود را برای صف طوالنی تخلیه و بارگیری 

کشتی های باری آماده کنند. 
بندر ش��هید رجایی به عنوان اقتصادی تری��ن بندر فعال 
ایران��ی در ط��ول ماه های گذش��ته چند رک��ورد جدید در 
تخلیه و بارگیری به ثبت رس��انده اس��ت و اگر اوضاع این 

بندر در کنار دیگر طرح هایی که بناس��ت به توسعه دریایی 
کشور منجر شود، قرار گیرد می تواند تنها بخشی از اوضاع 

دگرگون شده آب های ایران را نشان دهد. 
در بین تمام گزینه های توس��عه، اما به نظر می رسد اوضاع 

چابهار به شکلی قابل توجه متفاوت است. این بندر 
6که در آب های جنوب شرقی ایران واقع شده و به...

سرمقـاله

چگونه »بی ارج« 
شدیم

م��ردان و زنان ایران��ی که در 
ده��ه 50 تا 60 زندگی خود قرار 
دارند و س��اکن ش��هرهای ایران 
بوده اند یادش��ان هس��ت که دو 
کارخانه یخچال س��ازی »ارج« و 
»آزمای��ش« چه رقابت س��نگین 
و نفس��گیری برای کس��ب سهم 
بیش��تر از بازار رو به رش��د ایران 
را تجربه می کردن��د. اطالعات و 
آمار و تحلیل ها نشان می دهد در 
دهه 40 عالوه بر دو کارخانه یاد 
شده که در صنعت لوازم خانگی 
اش��تهار پی��دا کرده بودند س��ه 
کارخانه کفش ملی، کفش وین و 
کفش بال نیز برای فروش بیشتر 
رقابت نفسگیری داشتند. در آن 
دهه کارخانه های شکالت سازی...
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مردان و زنان ایرانی که در دهه 50 تا 60  زندگی 
خود قرار دارند و ساکن ش��هرهای ایران بوده اند 
یادشان هست که دو کارخانه یخچال سازی »ارج« 
و »آزمایش« چه رقابت سنگین و نفسگیری برای 
کس��ب سهم بیش��تر از بازار رو به رش��د ایران را 
تجرب��ه می کردن��د. اطالعات و آم��ار و تحلیل ها 
نش��ان می دهد در دهه  40 ع��الوه بر دو کارخانه 
یاد ش��ده که در صنعت لوازم خانگی اشتهار پیدا 
کرده بودند سه کارخانه کفش ملی، کفش وین و 
کفش بال نیز برای فروش بیشتر رقابت نفسگیری 
داشتند. در آن دهه کارخانه های شکالت سازی و 
خودروس��ازی نیز در رون��دی فزاینده قرار گرفته 
بودن��د و دهه طالیی رش��د اقتصاد ای��ران از این 
رقابت ها فراهم شد. در حالی که استراتژی توسعه 
صادرات در کره جنوبی در آن دهه جواب داده بود 
اما ایران با اس��تفاده از الگوی جایگزینی واردات، 
گام نخست برای کم بنیه شدن کارخانه های یاد 

شده را برداش��ته بود. با این همه کارخانه »ارج« 
به مثابه چراغ روش��ن یک بنگاه صنعتی نیرومند 
توانس��ت در دهه 50 و تا پیش از انقالب اسالمی 
حتی در بازارهای منطقه نام آش��نا شود. شورای 
انق��الب اس��المی و دول��ت موق��ت در نیمه اول 
1358 اما با مصادره و ملی کردن صدها کارخانه 
کوچک و بزرگ و سپردن آنها به سازمان صنایع 
ملی، بانک صنعت و معدن، بنیاد مس��تضعفان و 
س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع راه »بی ارج« 
را بنا گذاش��ت. کارخانه ارج در 35س��ال سپری 
ش��ده به چند دلیل نتوانست راه پرشکوه قبلی را 
ادامه دهد و آنقدر از ش��یره جانش مایه گذاشت 
تا اینکه در موقعیت بس��یار ضعیفی قرار گرفت. 
دلیل نخس��ت و اصلی »دولتی« کردن بنگاهی 
بود که جان مایه اش خصوصی بودنش به حساب 
می آم��د و صاحبانش آن را چ��ون جان خویش 
عزی��ز می دانس��تند و برای��ش ج��ان می دادند. 

مدی��ران بی تجربه و بی انگی��زه ای که دولت ها و 
س��ازمان صنایع ملی ب��رای کارخانه های مصادر 
ش��ده از جمل��ه کارخانه »ارج« گماش��ت، تنها 
توانستند سرمایه آن را آب کرده و به مرور خرج 
کارگ��ران و مدیران کنند و نیک می دانس��تند تا 
روزی که هستند دولت ناچار است از آنها حمایت 
کند. دلیل دوم »بی ارج« شدن صنعت ایران اصرار 
و پای فشاری بر استراتژی الگوی جانشینی واردات 
و دل بستن به الگوی جانشینی گذاری واردات بود 
که در دوره جدید جواب نمی داد. هر فرد، سازمان 
و نهادی که نتواند با دنیای روز آشتی کند و آن را 
بفهمد و با الزام های آن س��ازگار شود دیر یا زود از 
پای درمی آید و حسرت بر دل می گذارد. »بی ارج« 
شدن در دوره ای که رقابت نیست و زمانه فهمیده 
نمی شود رخدادی است که کارخانه تعطیل شده 
»ارج« نماد آن است و می تواند ادامه پیدا کند و 

فقط در صنعت هم باقی نماند. 

مقایس��ه درآمد حاصل از حج واجب و تمتع 
برای عربس��تان با درآمد حاصل از نفت نش��ان 
می ده��د نمی توان س��هم تأثیرگ��ذاری برای 
درآمد گردشگری مذهبی در اقتصاد این کشور 
قائل ش��د. به گزارش خبر آنالی��ن، ایرانی ها در 
کن��ار عالقه فراوانی که به زی��ارت خانه خدا و 
قبور اهل بیت بزرگ��وار در مکه و مدینه دارند 
همواره نس��بت به درآمدهای آل سعود از محل 
برگزاری حج و عمره نیز حس��اس بوده اند. این 
حساس��یت در پی فجایع مراس��م حج پارسال 
و آش��کار ش��دن خصومت حکام سعودی علیه 
نظام و مردم ایران بیش از پیش نیز شده است. 
عالوه ب��ر این س��ابقه، ش��روط غیرمنطقی 
عربستان برای پذیرش حجاج ایرانی که به عدم 
اعزام زائران برای حج امسال منجر شد، کاهش 
درآمده��ای عربس��تان از مح��ل غیبت حجاج 
ایران��ی را دوباره ب��ه بحث داغ اف��کار عمومی 
در کش��ورمان تبدی��ل کرده اس��ت؛ بحثی که 
معموالً با اعداد و ارقامی غیردقیق و محاسباتی 
نادرست، تأثیر منفی نرفتن ایرانی ها به حج را 
بسیار بیش��تر از آنچه واقعاً هست، بزرگنمایی 
می کند. تردیدی نیس��ت که ممانعت از حضور 
مسلمانان در حج ابراهیمی گناهی نابخشودنی 
از س��وی حکام سعودی اس��ت و غیبت حجاج 
ایران��ی ب��ه لحاظ جایگاه و ش��أنی ک��ه زائران 
ایرانی هر س��ال در مراسم حج از آن برخوردار 
بودند، تأثیر منفی فراوانی برای وجهه و اعتبار 
عربس��تان دارد اما در کنار این واقعیت، مسئله 
تأثیر اقتصادی نرفتن حج��اج ایرانی مقوله ای 
است که باید درباره آن با اعداد و ارقام قضاوت 

کرد. 

درآمد گردشگری مذهبی برای عربستان
بررسی ها نش��ان می دهد درآمد عربستان از 
محل ص��ادرات نفت حتی در ش��رایط کاهش 
ش��دید قیمت ها با احتساب نفت 50 دالری و 
ص��ادرات 10 میلیون بش��که در روز به رقمی 
در حدود ۲00 میلیارد دالر در سال می رسد. 

ای��ن در حالی اس��ت که طب��ق گزارش های 
رس��می منتش��ر ش��ده س��هم حج در اقتصاد 
عربستان حدود 1۲ تا 18 میلیارد دالر برآورد 
می شود که بسته به درنظر گرفتن درآمد تمتع 

و عمره بین این دو عدد متغیر است. 
پیش بینی ش��ورای امور اقتصادی و توس��عه 
عربستان این است که در چهار سال آینده این 
درآمد به سالی ۲0 میلیارد دالر خواهد برسد. 
بر مبنای این هدفگذاری باید ش��مار کسانی 
ک��ه برای عم��ره به عربس��تان می رون��د از 8 
میلیون در س��ال جاری به 15 میلیون در سال 

۲0۲0 و 30 میلیون در سال ۲030 برسد. 
تأثیر منفی غیبت حجاج ایرانی بر اقتصاد 

عربستان چقدر است؟ 
طبق این گزارش ها در خوش بینانه ترین حالت 
درآمد عربستان از محل حج و عمره به یک سوم 
درآم��د حاصل از ف��روش نفت این کش��ور هم 
نمی رس��د، بنابراین درآمدی که از محل حضور 
حج��اج و زائ��ران ایرانی برای عربس��تان حاصل 
می ش��ود به مراتب کمتر از ای��ن خواهد بود. در 
آخرین س��ال اعزام زائران ایرانی برای عمره بین 
800 ت��ا ٩00 هزار نفر عازم عربس��تان ش��دند، 
بنابراین با احتس��اب تعداد زائران ایرانی و هزینه 
عمره درآمد عربستان به حدود 560 میلیون  دالر 
در سال می رسید. حدود 65 هزار نفر هم قرار بود 

امسال عازم تمتع شوند که با احتساب هزینه های 
این س��فر، مجموع درآمد عربستان از این محل 
هم بین ۲50 ت��ا 300 میلیون دالر تخمین زده 
می شود. در همین حال اما سی ان ان در گزارشی 
 » غیبت حجاج ایرانی در حج امسال را مایه زیان 

اقتصاد عربستان «   دانسته است. 
این ش��بکه خبری با اش��اره ب��ه توقف اعزام 
حج��اج ایرانی به حج تمتع امس��ال اعالم کرد  
» این اق��دام به اقتصاد عربس��تان ک��ه درگیر 
مس��ائل عدیده ای همچون کسری بودجه 8۷ 

میلیارد دالری است آسیب خواهد زد.«
برنامه جدید سعودی ها برای جذب گردشگر

بی گمان حکام س��عودی ب��ا در نظر گرفتن 
افت شدید درآمدهای نفتی و پیش بینی ادامه 
مشکالت ش��ان با ایران به فکر راه چاره ای برای 
کس��ب درآمدهای جایگزین هستند. بر همین 
اساس هم ظاهراً برنامه کاهش محدودیت های 
ویزا برای حجاج در دستور کار مقامات سعودی 

قرار گرفته است. 
رئی��س کمیس��یون گردش��گری و می��راث 
س��عودی در این باره گفته است:   » می خواهیم 
حج��اج بعد از انجام مناس��ک ح��ج، آثار کهن 
س��عودی مث��ل مداین صالح  )حج��ر( نزدیک 
مدین��ه را هم ببینند. ضم��ن اینکه جاذبه های 
گردشگری دیگری هم داریم که در بخش های 
دیگ��ر کش��ورند و دوس��ت داریم کس��انی که 

می آیند بتوانند آنها را هم ببینند.«
از جمل��ه مکان ه��ای دیگ��ری ک��ه به روی 
گردش��گران باز خواهد ش��د، مناطق باستانی 
اس��ت با صخره های کنده کاری ش��ده که بعضاً 

به موزه های روباز بدل خواهند شد. 

چگونه »بی ارج« شدیم

غیبت حجاج ایرانی چقدر به اقتصاد عربستان ضربه می زند؟ 

سرمقـاله

محمدصادق 
جنان صفت
عضو شورای 

سردبیری

آگهی

با م

ویژه نامه جایزه بین المللی مدیریت سازمانی منتشر شد

جایزه جهانی MAKE تنها جایزه بین المللی 
مدیریت سازمانی در ایران
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

ای��ران برت��ر  دانش��ی  س��ازمان   جای��زه 
)Iran MAKE Award( ک��ه از س��ال 2011 
ب��ه ط��ور رس��می و زیر نظر مس��تقیم بنیاد جهانی 
MAKE توس��ط دانش��گاه صنعتی ش��ریف برگزار 
می ش��ود، در س��طح منطقه ای- ملی بوده و به طور 
مش��ابه هر ساله در قاره های اروپا، آمریکای شمالی 
و آس��یا برگ��زار می ش��ود. برگزاری جای��زه جهانی 
MAKE در کش��ور تا کنون با اس��تقبال بیش از 
300 س��ازمان ایرانی همراه بوده که ضمن آش��نایی 
دقی��ق ب��ا جایگاه خود در حوزه مدیریت س��ازمانی 
ب��ا ن��گاه دانش محور از منظر 150 ش��اخص معتبر 
عملیات��ی بنی��اد جهان��ی MAKE، از راهکارهای 
معتبر عملیاتی ارائه ش��ده در گزارش های تحلیلی 
اختصاصی برای هر سازمان به منظور ارتقای خلق 
ارزش از دان��ش در س��ازمان خ��ود به��ره می برند. 

همچنین س��ازمان های برتر ایران به طور مس��تقیم 
 ب��ه ارزیابی ه��ای آس��یایی س��ازمان دانش��ی برتر 

)Asian MAKE Award( راه می یابند.
هدای��ت و س��ازماندهی ای��ن جای��زه در ای��ران 
توس��ط دانش��گاه صنعتی ش��ریف و زیر نظر شورای 
عال��ی راهب��ری جایزه جهان��ی MAKE در ایران 
انجام می ش��ود. دانش��گاه صنعتی ش��ریف ارزیابی 
سازمان های شرکت کننده داخلی را توسط کمیته 
عال��ی داوری متش��کل از اس��اتید و خبرگان حوزه 
مدیریت دانش محور از سراس��ر کش��ور که در قالب 
کمیته های تخصصی داوری س��ازماندهی می شوند 
ب��ا نظارت مش��اورین بین المللی MAKE و تحت 
اس��تاندارد های بنیاد جهان��ی MAKE انجام داده 
و برترین س��ازمان های کش��ور را جهت حضور در 
 MAKE ارزیابی ه��ای آس��یایی به بنی��اد جهانی

معرف��ی می کن��د. حضور در جای��زه MAKE ایران 
فرآیندی تقریبا یک س��اله اس��ت که طی این مدت 
سازمان در مراحل مختلف مورد ارزیابی متخصصین 
و اس��اتید برجس��ته مدیریت دانش محور قرار گرفته و 
انواع آموزش ها، تبادل تجربیات با س��ایر س��ازمان ها و 
شناسایی موقعیت سازمان در میان سایر سازمان ها و 
ارائه راهکارهای ارتقای ارزش آفرینی از دانش به سازمان 
ارائه می شود. در مراسم اسفند ماه گذشته سازمان های 
برتر طی مراسمی معرفی شدند که گروه شهید میثمی 
و شرکت مهندسی و صنایع نفت OIEC دو شرکتی 
بودند که  در بین  5 س��ازمان بر تر به فینال راه پیدا 
کردند. در پایان مراسم پتروشیمی بندر امام، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و بانک پاس��ارگاد س��ه شرکتی 
بودند که برای ارزیابی MAKE در س��طح آس��یا از 

طرف ایران انتخاب و به مرحله آسیایی راهی شدند.

دانشگاه شریف برترین سازمان مروج 
مدیریت دانشی در دنیا

دکتر »آندریاس برندنر« رئیس انجمن بین المللی مدیریت دانش محور 
در کشور اتریش در مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی سازمان 
دانشی برتر )MAKE( در ایران، تندیس و جایزه برترین سازمان مروج 
مدیریت دانش محور دنیا را به دکتر سعید سهراب پور رئیس دفتر ارزیابی 

و هدایت سازمان های دانشی کشور اعطا کرد. این جایزه سال گذشته به 
یونسکو و سال قبل از آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعطا شده بود.

جایزه جهانی MAKE در ایران

دکتر بهرام سبحانی

 مدیرعامل  مجتمع
فوالد مبارکه

دکتر سورنا ستاری

معاونت علمی  و فناوری 
رئیس جمهوری

دکتر مهدی شفیعی زاده

دبیر جایزه جهانی 
MAKE  در ایران 

دکتر محمود فتوحی

رئیس دانشگاه صنعتی
شریف

دکترسعید سهراب پور

رئیس جایزه جهانی 
MAKE  در ایران 

دکترمحمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری

دکتر مجید قاسمی

 مدیرعامل 
سازماندانشیبرترآسیابانک پاسارگاد

ویـژه نامـه

دستور فوری به دو عضو کابینه
ماجرای حقوق

 234 میلیونی چیست؟ 
معاون اول رئیس جمهوری دس��تور رسیدگی به حقوق ۲34 

میلیونی یکی از مدیران بانکی کشور را صادرکرد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، اس��حاق جهانگیری در نامه ای به 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی در خصوص دریافت حقوق 
غیرمتعارف ۲34 میلیونی یکی از مدیران بانکی کش��ور دستور 

رسیدگی صادر کرد. 
مع��اون اول رئیس جمهوری در نام��ه ای خطاب به وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دس��تور رس��یدگی موضوع را 
به ش��رح زیر ص��ادر کرد:  »جناب آقای ربیعی، با س��الم، 
لطفا دقیقا بررس��ی ش��ود آیا این ارقام صحیح اس��ت. اگر 
صحیح اس��ت به چه عنوان پرداخت ش��ده است. نتیجه را 

گزارش دهید.«
جهانگی��ری همچنی��ن از وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
نیز خواس��ته اس��ت موضوع را بررس��ی و گ��زارش آن را 

ارائه دهد. 

وزیر کار در دیدارهای جداگانه ای با وزرای کار هندوستان، مکزیک و 
اتریش بر گسترش همکاری ها در زمینه اشتغال و بازار کار و همچنین 

تبادل تجربیات تأکید کرد. 
ب��ه گزارش مهر، علی ربیعی در حاش��یه یکصد و پنجمین نشس��ت 
س��ازمان بین المللی کار در دیدار با وزیر کار هندوس��تان گفت: مایل 
به اس��تفاده از تجربیات هند در زمینه  آی تی هستیم. وزیر کار خطاب 
به  »ش��انکر آگاروال «   وزیر کار هندوس��تان در حاش��یه اجالس 105 
بین المللی کار گفت: از سخنرانی ارزشمند جنابعالی در نشست وزرای 
جنب��ش عدم تعهد و نقش مؤثر و تالش های س��ازنده هندوس��تان در 

گروه آسیا - اقیانوسیه قدردانی می کنم. 
ربیعی با اش��اره به منافع مشترک دو کش��ور در زمینه های مختلف 
اظهار داش��ت: ایران و هندوستان از جنبه هایی نیز اشتراکات بسیاری 
ب��ا هم دارن��د. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ مس��ئولیت 
وس��یعی که دارد با وزارت کش��اورزی هندوستان در حوزه امور تعاون 

پیش نویس تفاهم نامه ای را آماده و برای شما ارسال کرده است. 
وی اف��زود: در ح��وزه مس��ائل کار پیش نویس یادداش��ت تفاهمی 
برای وزارت کار هندوس��تان ارس��ال شده است. ش��انکر آگاروال، وزیر 
کار هندوس��تان نیز با اشاره به اش��تراکات فرهنگی دو کشور به موارد 
هم��کاری دو وزارتخان��ه در زمینه توانمند س��ازی نی��روی کار، ایجاد 
تامین اجتماعی برای کارگران، س��ازماندهی کارگران غیررسمی و ارائه 
خدمات بیمه ای به آنها با تمرکز بر کارگران س��اختمانی اش��اره کرد و 
دیدار نخست وزیر هندوستان از جمهوری اسالمی ایران را شروع خوبی 
برای گس��ترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف از جمله 
کار، تعاون، و تامین اجتماعی دانست و از ربیعی برای دیدار از کشورش 

و در راستای گسترش این روابط دعوت کرد. 
همچنین در دیدار ربیعی با وزیر کار مکزیک فراهم ش��دن مقدمات 
اجرایی سرمایه گذاری های مشترک مطرح شد. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بیان داشت: در آینده نزدیک برنامه اجرایی همکاری مشترک 
امضا می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه در حاشیه اجالس سازمان جهانی 

کار با  »آلفونسو ناوارته پریدا« وزیر کار مکزیک هم دیدار کرد. 
ربیعی با ابراز خوش��حالی از دیدار دوباره وزیر کار این کش��ور گفت: 
این مالقات ها می تواند به گس��ترش روابط دو کش��ور کمک کند. وی 
ب��ا اعالم دریافت برنامه اجرایی پیش��نهادی وزارت کار مکزیک ضمن 
تأیی��د آن ابراز امیدواری کرد که در آین��ده نزدیک بتوانیم این برنامه 

اجرایی را امضا کرده و همکاری های دو کشور را در این حوزه ها تحقق 
عملی ببخش��یم. وزیر کار مکزیک هم با تشکر از میزبانی طرف ایرانی 
در س��فرش ب��ه ایران به آمادگی کش��ورش برای هم��کاری در زمینه 
صندوق های س��رمایه گذاری تامین اجتماعی اش��اره ک��رد و گفت: این 
موضوع را پس از بازگش��ت از ایران در مکزیک دنبال کرده و مقامات 

مکزیکی نیز در این خصوص نظر مثبتی دارند. 
وی در همی��ن زمینه به س��فر وزیر اقتصاد مکزیک ب��ه ایران برای 
گس��ترش همکاری ها در زمینه سرمایه گذاری مش��ترک اشاره و ابراز 
امیدواری کرد که با انجام این سفر مقدمات اجرایی سرمایه گذاری های 
مشترک فراهم ش��ود. ربیعی در ادامه بیان داشت: مکزیک زمینه های 
خوبی برای توسعه و پیشرفت دارد و برنامه های خوبی را دنبال می کند. 
همچنین در دیدار ربیعی با وزیر کار اتریش نیز بر همکاری در ایجاد 
اشتغال و راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط تأکید شد و  »آلیوس 
اش��توگر«، وزیر کار اتریش نیز بیان داشت: عالقه مندیم روابط بیش از 

پیش گسترش یابد. 
طرف اتریشی ضمن تشکر متقابل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جمهوری اس��المی ایران و س��ایر اعضای هیأت ایرانی ابراز امیدواری 
کرد که روابط دو کش��ور پس از مالقات رئیس جمهوری این کش��ور از 

جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش گسترش یابد. 
وی تمای��ل خود را ب��ه هم��کاری در زمینه های مختل��ف از جمله 
سیستم بازنشستگی و خدمات درمانی با جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد و با اش��اره به سیس��تم آموزشی این کشور بیان داشت: جوانان ما 
حین تحصی��ل آموزش های مهارتی الزم را در کارخانه ها فرا می گیرند. 
ع��الوه بر این بنگاه ه��ای اقتصادی به منظور توانمندس��ازی جوانان و 
اس��تخدام آتی آنها آموزش هایی را به آنها می دهند. بر همین اس��اس 
دولت اتریش هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که جوانان 15 تا 18 

سال آموزش های مهارتی را فرا بگیرند. 
ربیعی هم با اش��اره به ش��باهت های صندوق ه��ای تامین اجتماعی 
دو کش��ور و تأس��یس س��ازمان تامین اجتماعی ک��ه برگرفته از اصول 
تامین اجتماعی آلمان بوده، به بیمه های مختلف این س��ازمان از جمله 
بیم��ه بیکاری و بازنشس��تگی و درمانی پرداخت و گف��ت: با توجه به 
افزای��ش امید ب��ه زندگی در ایران و با توجه ب��ه وضعیت صندوق های 
بیمه ای خواس��تار همکاری با وزارت کار اتریش در خصوص محاسبات 

بیمه ای  )اکچونری( هستیم. 

گسترش مناسبات بین المللی بازار کار
رایزنی های اشتغالی با 3 کشور

از روزنامه فروشی ها بخواهید
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ب�ا وجود ق�ول دولت مبنی 
ب�ر افتت�اح ف�از اول ای�ن 
پاالیش�گاه در سال 94 چرا 
ای�ن پاالیش�گاه ب�ه تولید 

نمی رسد؟ 
این  اتم��ام  ش��دن  طوالنی 
پ��روژه از س��ال 84 تاکن��ون 
دالیل متعددی دارد اما عمده 
دلیل اصلی ب��ه تعویق افتادن 
تولید آن مس��ائل مالی است. 
برنامه ریزی م��ا به گونه ای بود 
که آذرماه س��ال گذش��ته به 
تولید آزمایش��ی برس��یم و تا 
پایان س��ال نیز تولید داش��ته 
باشیم اما مشکالت مالی مانع 
ش��د، از س��ویی تجهیزات به 
دلی��ل تحریم ها در زمان مورد 
نیاز تحویل داده نش��د. مهم تر 
اینک��ه پیش پرداختی که باید 
به حس��اب س��ازندگان واریز 
می ش��د تا کار را شروع کنند، 

پرداخت نشد. 
رقم این پیش پرداخت چه 

میزان بوده است؟ 
پروژه ه��ای  ب��رای  مبال��غ 
مختلف، متفاوت اس��ت. برای 
نمونه برای تهیه کمپرس��ور ها 
ب��ا ش��رکت زیمنس ق��رارداد 
ب��االی  بای��د  و  داش��تیم 
25میلیون یورو پرداخت کنیم 
اما پرداخت نشد. همچنین به 
دلی��ل تحریم ه��ا از دریاف��ت 
عمده تجهیزات مان از زیمنس 
ناامید ش��دیم البت��ه با برجام 
این مشکالت حل شد و اقالم 
م��ورد نیاز به تازگ��ی برای ما 
در حال ارس��ال است. در کنار 
مشکالت مالی، تحریم ها مانع 
از واردات اق��الم و تجهی��زات 
ش��ده تا نتوانیم در اسرع وقت 
برس��یم. هم اکنون  تولی��د  به 
بخش دیگری از اقالم از کره و 
چین در حال وارد شدن است. 
مش��کالت ما با کش��ور چین 
مال��ی ب��ود که برطرف ش��ده 

اس��ت و با زیمنس ب��ه دلیل 
تحریم ها بود. حال با رفع این 
مسائل امیدواریم تا پایان نیمه 
اول سال جاری  ترین اول این 

پاالیشگاه به تولید برسد. 
مالی  از مش�کالت  صحبت 
به خص�وص در بخش ریالی 
وج�ود  ب�ا  چ�را  می ش�ود 
از شستا  سهامداران بزرگ 
و تاپیک�و، مش�کالت مالی 
ای�ن  ح�ل  ب�رای  داری�د؟ 
معضل از منابع مالی داخلی 
اس�تفاده خواهید کرد یا از 

منابع خارجی؟ 
پ��روژه  ای��ن  س��هامداران 
بع��د از آنکه افزایش س��رمایه 
حق السهم  ش��د،  درخواس��ت 
خ��ود را ب��ه م��رور پرداخت 
کردن��د و بدهکار نیس��تند و 
تسهیالتی داخلی که قرار بود 
از طریق صندوق توسعه انجام 
ش��ود، نیز محقق ش��ده تا در 
نداشته  ارزی مش��کلی  بخش 
پ��روژه  و  نقدینگ��ی  باش��یم. 
حق السهم سهامداران در سال 
93 هزینه ش��ده تا در ابتدای 
س��ال 94 پولی ب��رای بخش 

ریالی نداش��ته باشیم. در حال 
حاضر اجرای پاالیشگاه توسط 
پیمان��کاران به پول ریالی نیاز 
دارد. خوش��بختانه برای خرید 
کاال مشکالت ارزی نداریم اما 
برای هزینه های ریالی مشکل 
داریم که قرار اس��ت با فروش 
اوراق س��لف در س��ه مرحل��ه 
این مش��کل نیز برطرف شود 
ک��ه مرحل��ه اول آن به زودی 
در چن��د هفته آینده از طریق 

بورس منتشر خواهد شد. 
این اوراق در بخش نخست 

چه میزان است؟ 
اوراق  ف��روش  مقدم��ات 
مشارکت تا سقف 3٠٠میلیارد 
توم��ان تصویب ش��ده ک��ه از 
توزی��ع خواهد  ب��ورس  طریق 
ش��د. قیمت این اوراق توس��ط 
تعیی��ن  پخ��ش  و  پاالی��ش 
 خواهد ش��د که براساس فوب 
خلی��ج ف��ارس خواه��د ب��ود. 
پیش بینی بر این اس��ت که در 
گام اول 1٠٠ ت��ا 2٠٠ میلیارد 

تومان اوراق منتشر شود. 
آیا س�هامداران داخلی این 
پاالیش�گاه از انتشار اوراق 

سلف رضایت دارند؟ 
در حال حاضر سهامداران این 
پروژه با مشکالت داخلی مواجه 
ش��ده اند و دیگر قادر نیس��تند 
این پروژه را تامین اعتبار ریالی 
کنند. البت��ه ضرورتی ندارد که 
خ��ارج از برنامه تامی��ن اعتبار 
کنند، از این رو با انتش��ار اوراق 
س��لف برای پایان یافتن طرح 
رضایت دارند زیرا با پایان یافتن 
این طرح س��هام این شرکت ها 
نی��ز ارزش واقعی پی��دا خواهد 
کرد. س��هامداران داخلی برای 
کمک ب��ه ما ضمان��ت فروش 

اوراق را برعهده گرفته اند. 
آی�ا با انتش�ار اوراق در گام 
مال�ی  نخس�ت مش�کالت 
ریالی حل خواهد شد یا نیاز 
اس�ت بخش دوم اوراق نیز 

منتشر شود؟ 
مهم تری��ن مس��ئله برنام��ه 
از  جلوگی��ری  نف��ت  وزارت 
واردات بنزی��ن اس��ت و تمام 
تالش ما بر این است که  ترین 
اول پاالیشگاه که تولید روزانه 
12میلیون بنزین است، محقق 
ش��ود با فروش اوراق سلف در 

مرحله دوم و س��وم ترین های 
دیگ��ر پاالیش��گاه ب��ه اتم��ام 

خواهد رسید. 
بس�یاری از رسانه ها با ارائه 
بنزی�ن  واردات  از  آم�اری 
و نی�از کش�ور ب�ه بنزی�ن 
می گوین�د ک�ه اتم�ام این 
پ�روژه در اولوی�ت دول�ت 
نیس�ت زی�را می توانن�د با 
تخصی�ص اعتب�ارات مالی 
کش�ور را از واردات بنزی�ن 
بی نی�از کنن�د، نظ�ر ش�ما 

چیست؟ 
این م��وارد معادله ریاضی و 
محاسباتی است که روی کاغذ 
معن��ا و مفه��وم دارد. دول��ت 
نهای��ت ت��الش خ��ود را برای 
از پروژه داشته است.  حمایت 
برداش��ت از صندوق توس��عه 
مل��ی برای تامی��ن مالی ارزی 
گامی ب��وده که دول��ت برای 
حمایت از این طرح برداش��ته 
است. هر پروژه ای که طوالنی 
شود مشکالت آن زیاد خواهد 

شد. 
کل اعتبار برآورد شده برای 
تکمی�ل ای�ن ط�رح حدود 
3.8میلی�ارد ی�ورو اس�ت 
و تاکن�ون مبلغ�ی بیش از 
3میلیارد یورو به آن تزریق 
شده اس�ت. 8میلیون یورو 
باقیمان�ده چگون�ه تامی�ن 
می ش�ود و اوراق مشارکت 
چه می�زان از نی�از مالی را 

برطرف خواهد کرد؟
از 8میلیون یوروی باقیمانده 
6.5میلی��ون ی��ورو از طری��ق 
صندوق توس��عه مل��ی تامین 
ش��ده اس��ت و بقیه از طریق 
س��هامداران تامین شد. اوراق 
سلف عدد قابل توجهی نیست 
اما 6٠٠میلی��ارد تومان اعتبار 
ریال��ی از طریق اوراق س��لف 
خواهد بود که در س��ه مرحله 

منتشر خواهدشد. 

دولت وعده داده بود که فاز نخست پاالیشگاه 
س�تاره خلی�ج ف�ارس در س�ال 94 راه اندازی 
ش�ود اما کمبود اعتب�ارات ریال�ی باعث توقف 
بزرگ تری�ن پ�روژه تولید بنزین کش�ور ش�د. 

احداث پاالیش�گاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس از س�ال 1385 وارد فاز اجرایی شد. این 
پاالیش�گاه با فرآورش 360هزار بش�که در روز 
میعان�ات گازی تولیدی فازه�ای پارس جنوبی، 
روزان�ه 36میلیون لیتر بنزی�ن، 14میلیون لیتر 
نفت گاز، 2میلیون لیترگاز مایع و 3میلیون لیتر 

سوخت جت س�بک تولید خواهد کرد. با وجود 
اهمیت این طرح و وعده دولت یازدهم مبنی بر 
تولید از  ترین اول آن در س�ال گذشته تاکنون 
این پروژه به اتمام نرسیده است. با احمد ادیب، 
مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس درباره 

مشکالت این پروژه به گفت وگو نشستیم. 

بررسی مشکالت مالی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس درگفت وگو با مدیرعامل این پاالیشگاه 

»بی پولی« ساخت پاالیشگاه را کند کرد
600میلیارد تومان اوراق سلف برای پاالیشگاه خلیج فارس منتشر خواهد شد

منتش��ر  اطالعات  براس��اس 
ش��ده از س��وی اداره گم��رک 
می��زان  روس��یه،  ف��درال 
درآمدهای حاص��ل از صادرات 
نف��ت و گاز مس��کو حد فاصل 
ماه ه��ای ژانویه و در مقایس��ه 
با مدت زمان مش��ابه در س��ال 
گذش��ته ب��ا 29 درصد کاهش 
ب��ه 1٠ میلیارد و 781 میلیون 

دالر رسیده است. 
در این راستا و به رغم کاهش 
درآمده��ای حاص��ل از فروش 
نف��ت و گاز روس��یه، ش��رکت 
گازپروم اعالم ک��رد که میزان 
صادرات گاز طبیعی این کشور 
افزای��ش یافته و به 66 میلیارد 
و 2٠٠ میلی��ون مترمکعب در 
چهار ماه اخیر رس��یده اس��ت 
که ای��ن میزان در مقایس��ه با 
مدت زمان مشابه سال گذشته 
را  درص��دی   11/4 افزایش��ی 

نشان می دهد. 
در این راس��تا و ب��ه گزارش 
خبرگزاری ت��اس، از ماه ژانویه 
ت��ا آوریل میزان ص��ادرات گاز 
بازارهای  ب��ه  روس��یه  طبیعی 
انرژی اروپ��ا و ترکیه به میزان 
2٠/9 درص��د افزای��ش یاف��ت 

و حج��م آن ب��ه 53 میلی��ارد 
مترمکع��ب  میلی��ون   2٠٠ و 
رس��ید. این در حالی است که 
حجم گاز صادراتی روس��یه به 
جمهوری ه��ای تازه اس��تقالل 
یافت��ه اتحاد جماهیر ش��وروی 
س��ابق 15/6 درص��د کاه��ش 

یافته است. 
با این وجود در ماه مه قیمت 
گاز صادراتی روسیه به بازارهای 
انرژی اروپ��ا 153 دالر به ازای 
ه��ر 1٠٠٠ مترمکع��ب ب��وده 
درحالی ک��ه قیمت آن در مدت 
زمان مش��ابه س��ال قبل مسکو 

در قب��ال ف��روش ه��ر 1٠٠٠ 
مترمکع��ب گاز طبیع��ی رقمی 
مع��ادل 265 دالر از خریداران 

دریافت می کرده است. 
ای��ن ح��ال کارشناس��ان  با 
گاز  قیم��ت  ب��ازار  فع��االن  و 
صادراتی روس��یه را گران تر از 
گاز عرضه شده در مراکز عرضه 
گاز طبیعی در منطقه ش��مال 

غربی اروپا برآورد کرده اند. 
در همی��ن رابط��ه اطالعات 
منتش��ر ش��ده بیانگر آن است 
مرکز  که قیمت گاز طبیعی در
 National Balancing Point
س��ال  م��ه  م��اه  در  بریتانی��ا 
2٠16 در مقایس��ه ب��ا م��دت 
مش��ابه س��ال قبل 32 درصد 
کاه��ش یافته و ای��ن موضوع 
ب��ه ارزان تر ش��دن گاز عرضه 
شده در هاب شمال غرب اروپا 
در مقایس��ه ب��ا گاز صادرات��ی 
کرده  ش��ایانی   روس��یه کمک 

است. 

کمیس��یون اتحادی��ه اروپ��ا ب��ا 
ص��دور بیانی��ه ای اعالم ک��رد که 
این کمیس��یون فرآیند بازرسی از 
ش��رکت های متخلف رومانیایی را 
که مشکوک به جلوگیری از انتقال 
گاز طبیعی به دیگر کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا هس��تند را آغاز کرده 

است. 
در ای��ن بیانی��ه آم��ده اس��ت: 
»کمیس��یون در ح��ال تحقی��ق و 
بررس��ی از اقدام��ات احتمال��ی و 
غیررقابتی در فرآیند انتقال و عرضه 
گاز طبیعی توس��ط ش��رکت های 
ان��رژی رومانیایی از این کش��ور به 

دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
است.«

کمیس��یون اتحادی��ه اروپ��ا در 
بیانیه خود اش��عار می دارد که این 
کمیس��یون نگ��ران ع��دم رعایت 
قوانی��ن رقابت آزادان��ه در اتحادیه 
اروپ��ا و تبانی ش��رکت های انرژی 
رومانیایی به منظور سوء استفاده از 
موقعیت برتر خود در زمینه انتقال 
گاز طبیعی به کشورهای اروپایی و 
نقض مواد 1٠1 و 1٠2 موافقت نامه 
اتحادیه اروپا اس��ت. گفتنی است 
فرآیند تحقیق از شرکت های انرژی 
رومانیایی از ششم ژوئن سال جاری 

آغاز شده و مقامات کمیسیون اروپا 
به هم��راه همتایان رومانیایی خود 
در حال بررس��ی و انجام تحقیقات 
الزم هس��تند. الزم به ذکر اس��ت 
که ب��ا وجود صدور بیانیه رس��می 
از سوی کمیس��یون اتحادیه اروپا، 
در این بیانیه نامی از ش��رکت های 
انرژی مورد نظر این کمیسیون برده 

نشده است. 
براس��اس  و  ح��ال  ای��ن  ب��ا 
گزارش های متع��ددی که در این 
رابطه در رسانه ها منتشر شده است 
شرکت   ،Romgaz ش��رکت های 
ش��رکت  و   Transgaz دولت��ی 

Petrom OMV  ک��ه از جمله 
 OMV ش��رکت های زیرمجموعه
اتریش محس��وب می ش��ود مورد 

تحقیق و تفحص قرار گرفته اند. 
بازرس��ی شرکت های  و  تحقیق 
انرژی رومانیای��ی در حالی صورت 
می گیرد که مقامات رقابت آزادانه 
اروپا ش��رکت دولتی  کمیس��یون 
گازپ��روم روس��یه را نیز براس��اس 
قوانی��ن اتحادی��ه اروپا ب��ه نقض 
قوانین آنتی تراس��ت ای��ن اتحادیه 
متهم کردن��د و پرون��ده این غول 
انرژی روس��ی هم اکنون در دست 
رس��یدگی ق��رار دارد. در همی��ن 

چارچوب مقامات شرکت گازپروم 
در ح��ال مذاک��ره و گفت وگ��و با 
مقامات کمیسیون اروپا هستند تا 
از این طری��ق احتمال محکومیت 
گازپ��روم ب��ه پرداخ��ت جریمه ای 
س��نگین را کاهش دهن��د. الزم به 
ذکر است که ش��رکت گازپروم در 
ماه س��پتامبر گذاشته یادداشتی را 
به کمیس��یون اروپا ارسال کرد که 
به عقیده بس��یاری از کارشناسان 
نش��انه ای از آمادگی این ش��رکت 
روسی برای همکاری با مقامات این 

کمیسیون دارد. 
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا

کمیسیون اروپا به دنبال بازرسی از شرکت های انرژی متخلف رومانیایی 

کاهش 29 درصدی درآمدهای روسیه از محل صادرات منابع هیدروکربنی

بینالملل

بنزین

نفت

نیروگاه

پتروشیمی

جایگاه های عرضه بنزین ملزم به 
اجرای طرح کهاب می شوند

مجری ط��رح کهاب از الزام اج��رای این طرح در 
جایگاه های عرضه س��وخت با هدف کاهش آلودگی 

ناشی از انتشار روزانه بخار بنزین خبرداد. 
فرهاد عبداهلل پور در گفت وگو با ش��انا، با اعالم این 
خب��ر گفت: برای کاهش انتش��ار بخار بنزین به هوا، 
جایگاههای عرضه بنزین با اولویت کالنشهرها ملزم 

به اجرای طرح کهاب می شوند. 
وی ب��ا تأکید بر ای اینکه جایگاه های عرضه بنزین 
با ابالغ اس��تاندارد مقدار مجاز انتشار بخار بنزین از 
سوی س��ازمان حفاظت محیط زیست ملزم به نصب 
تجهیزاتی برای کاهش انتشار بخارهای بنزین تا حد 
مجاز خواهند ش��د، افزود: جایگاه های س��وخت باید 
زمینه همکاری در اجرای طرح کهاب را فراهم کنند. 
مج��ری طرح کهاب با اش��اره به وج��ود 3هزار و 
5٠٠ جایگاه س��وخت در کشور گفت: اجرای مرحله 
نخس��ت ط��رح که��اب  )stage 1( در جایگاه های 

عرضه سوخت تا سال 9٠ به پایان رسید. 
وی اع��الم ک��رد: در پ��ی اج��رای موفقیت آمی��ز 
مرحله نخس��ت در جایگاه ه��ا  )کنترل مقدار خروج 
بخ��ار بنزی��ن(، پ��روژه مرحل��ه دوم  )Stage 2( و 
نصب س��امانه کنترل انتش��ار بخ��ار بنزین در حین 
س��وختگیری خودرو و بازیافت بخار بنزین در محل 
جای��گاه  )Vapor saver( در دس��تور کار ق��رار 

گرفت. 
به گفت��ه عبداهلل پ��ور، جم��ع آوری بخ��ار بنزین 
حین س��وختگیری خ��ودرو، اس��تفاده از توانمندی 
تجهی��زات  بومی س��ازی  در  داخل��ی  ش��رکت های 
Vapor saver، همچنین طراحی و نصب سیستم 
بازیاف��ت بخ��ار بنزی��ن  )VRU( در انبارهای نفت 
کالنشهرهای آلوده کش��ور، از مهم ترین اولویت های 

اجرای طرح کهاب در سال 95 است. 
وی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح برندسازی 
و ورود ش��رکت های توانمن��د به ای��ن عرصه، امکان 
تجهیز این جایگاه ها به س��ه بخش کاهش، انتقال و 

بازیافت بخارهای بنزین مهیا شود. 
دالی��ل  از  ادام��ه  در  که��اب،  ط��رح  مج��ری 
کن��دی این طرح اج��رای همزمان ب��دون تعطیلی 
 جایگاه ه��ا و متوق��ف نش��دن کار سوخت رس��انی 

اعالم کرد. 
وی تأکید ک��رد: با اجرای کامل ط��رح کهاب در 
کش��ور ش��امل انبارهای نف��ت و جایگاه های عرضه 
بنزین، ضمن کنترل انتشار حجم باالیی از بخار خام 
بنزین به محیط زیس��ت، روزانه 3٠٠ هزار لیتر و در 
مجموع س��االنه 1٠٠ میلیون لیتر بنزین استحصال 

شده دوباره به چرخه مصرف بازگردانده می شود. 
عبداهلل پ��ور تصری��ح کرد: ه��درروی بنزین در اثر 
تبخی��ر در مراح��ل مختلف ذخیره س��ازی، انتقال و 
توزیع این فرآورده راهبردی، عالوه بر خس��ارت های 

مالی، دارای آثار مخرب زیست محیطی است. 
ب��ه گفت��ه وی، ب��ا توج��ه ب��ه اث��رات مخ��رب 
زیس��ت محیطی بخارهای بنزی��ن، اجرای طرح ملی 
که��اب  )کاهش، هدای��ت، انتق��ال و بازیافت بخار 
بنزی��ن( یک��ی از اولویت ه��ای ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با هدف مقابله با آثار مخرب 

زیست محیطی است. 
مجری طرح کهاب در پایان اعالم کرد: طرح ملی 
که��اب دارای مصوبه هیأت دولت ب��وده و محدوده 
عملکرد آن ش��امل تجهیز 8٠ انب��ار نفت، 1٠ هزار 

نفتکش و 34٠٠ جایگاه است. 

هندی ها بدهی نفتی به ایران را 
با کمک بانک آلمانی پرداخت 

می کنند
وزارت نفت با استناد به برخی منابع اعالم کرد که 
هند پرداخت بده��ی نفتی خود را به ایران با کمک 

یک بانک آلمانی آغاز کرده است. 
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، پاالیش��گران هندی 
ب��ه دلیل تاخیره��ای اتف��اق افتاده در مس��یرهای 
پرداخ��ت دیگر، برای پرداخ��ت بدهی خود به ایران 
از کمک اس��تیت بانک هند و بانک آلمانی ئی ای اچ 

استفاده می کنند. 
پاالیش��گران هن��دی ب��ا توجه ب��ه پای��ان یافتن 
تحریم ه��ای ایران درماه گذش��ته میالدی، پرداخت 
بدهی حدود 6 میلی��ارد و 6٠٠میلیون دالری خود 

را به ایران آغاز کردند. 
براس��اس گزارش رویت��رز، نخس��تین پرداخت ها 
با کم��ک یونیون بانک هن��د و از طریق بانک خلق 
)هال��ک بان��ک( ترکیه انج��ام گرفت. ب��ا این همه، 
برخی س��ختگیری ها از س��وی یونیون بانک س��بب 
ش��د پاالیش��گران نس��بت ب��ه تاخی��ر احتمالی در 

پرداخت های خود نگران شوند. 
با توج��ه به تمایل هندی ها برای اس��تمرار خرید 
نف��ت از ایران و همچنی��ن س��رمایه گذاری در این 
کشور، پاالیش��گران هندی درباره پرداخت سریع تر 

بدهی های خود به ایران تالش می کنند. 
مناب��ع دولت��ی و صنعت��ی اع��الم کردن��د از ماه 
ژوئن س��ال ج��اری می��الدی، پاالیش��گران هندی 
بده��ی خ��ود را ب��ه ای��ران از طریق اس��تیت بانک 
هن��د و بان��ک ئ��ی ای اچ انج��ام می داده ان��د. ای��ن 
روش س��بب ش��تاب در پرداخت ها می ش��ود، زیرا 
 حس��اب اصلی بیشتر پاالیش��گران در استیت بانک 

است. 
یکی از مسئوالن ارشد یونیون بانک هند تایید کرد 
ک��ه این بانک دیگر در پرداخت بدهی پاالیش��گران 
هندی به ایران دخالتی ندارد، اما بانک خلق و بانک 

ئی ای اچ در این باره اظهار نظر نکردند. 
پی��ش از این یک مقام رس��می هند گفت: دهلی 
نو باب��ت خرید نفت خام از ای��ران 5.9میلیارد دالر 
ب��ه تهران بدهکار اس��ت و تحریم ه��ای غرب باعث 
 ش��ده تا هن��د نتواند این مبلغ را ب��ه ایران پرداخت 

کند. 

ارتقای ظرفیت نیروگاهی با حضور 
خارجی ها 

امی��د  س��رمایه گذاری  ش��رکت   مدیرعام��ل 
)تابان ه��ور( گفت: حضور خارجی ه��ا در بازار برق 
ایران یک مسئله فنی و نه سیاسی است و به ارتقای 
ظرفیت های کشور برای تامین نیاز داخل می انجامد. 
علی عس��گری در گفت با ایرنا افزود: اکنون یکی از 
بایسته های اساسی کش��ور ارتقای ظرفیت نیروگاهی 
برای تامین نیازهای بخش های مختلف اقتصاد اس��ت. 
وی گف��ت: امروز ب��ا وج��ود برخ��ورداری از ظرفیت 
نیروگاهی 75ه��زار مگاواتی، وزیر نیرو از احتمال بروز 
خاموشی در شبکه برق سراسری خبر می دهد و از این 

رو، همچنان به ارتقای ظرفیت نیروگاهی نیازمندیم. 
عس��گری بیان داش��ت: کش��ور س��االنه ب��ه 3 تا 
4هزار م��گاوات ظرفیت ت��ازه نیروگاه��ی نیاز دارد 
ام��ا ظرفیت های داخلی تکاف��وی نیازها را نمی دهد 
و بر این اس��اس به حضور خارجی ها و بهره مندی از 

فناوری های نوین آنها نیازمندیم. 
وی اضاف��ه کرد: جلوگیری از حضور خارجی ها در 
بازار برق ایران به نوع��ی »نقض غرض« خواهد بود 
و نمی توان از یک س��و خواهان حضور آنان در کشور 
بود و از س��وی دیگ��ر مانع فعالیت آن��ان در بخش 

نیروگاهی شد. 
مع��اون پیش��ین برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی 
وزارت نیرو ادامه داد: به طور قطع حضور کش��ورها 
و ش��رکت های خارجی به رف��ع نیازهای وزارت نیرو 
در آن دس��ته از ظرفیت های��ی منجر می ش��ود که 

توانمندی داخلی برای آنها وجود ندارد. 
از  ای��ن هم��ه بس��یاری  ب��ا  اضاف��ه ک��رد:  وی 
تولیدکنندگان و شرکت های داخلی فعال در صنعت 
برق، توانایی کنونی در برآورده کردن نیازهای کشور 
را کاف��ی می دانن��د و از ش��رکت هایی مانند »گروه 
مپن��ا« نام می برند ام��ا آنچه مهم اس��ت نیاز امروز 
کشور به فناوری جدید در این عرصه و منابع تامین 
مالی اس��ت ک��ه به ویژه در س��ال های تحریم از آنها 

بی بهره بودیم. 
عس��گری، جنبه های سیاسی حضور خارجی ها در 
بازار برق کشور را به دلیل تداوم حمایت های آنها از 

ایران در زمان تحریم »کمرنگ« توصیف کرد. 
به گزارش ایرنا، پس از آغاز اجرای برجام، کشورها 
و ش��رکت های مختل��ف خارج��ی ب��رای حضور در 
بخش های مختل��ف بازار ایران به وی��ژه صنعت برق 

سفرهای متعددی به کشور انجام داده اند. 
پیش تر معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی وزیر 
نیرو از تمایل ش��رکت های کره جنوبی برای ساخت 
نیروگاه ه��ای برقابی، تجدیدپذیر و حرارتی در ایران 
با تاکید بر انتقال فن��اوری و تامین مالی )فاینانس( 

خبر داده بود. 
در برنامه شش��م توسعه س��اخت 26 هزارمگاوات 
نیروگاه جدید برنامه ریزی ش��ده اس��ت که 16هزار 
م��گاوات آن با تبدی��ل نیروگاه ه��ای گازی موجود 
ب��ه س��یکل ترکیب��ی، 3هزار م��گاوات آن س��اخت 
نیروگاه های تولی��د پراکنده، DG )نی��روگاه تولید 
پراکن��ده( و CHP )تولی��د همزمان برق و حرارت( 
و 5هزار مگاوات دیگ��ر آن نیروگاه های تجدیدپذیر 

بادی و فوتوولتائیک )خورشیدی( خواهد بود. 
ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاهی ایران در یک 
دهه گذش��ته دو برابر شده اس��ت. کشورمان اکنون 
از نظ��ر ظرفی��ت نیروگاه��ی رتبه نخس��ت منطقه 

خاورمیانه و رتبه چهاردهم جهان را دارد. 

نخستین سرمایه گذاری خارجی 
پس از برجام به ثمر نشست

پتروپارس، منطقه ویژه و اینتراویل ایتالیا تفاهمنامه 
همکاری امضا کردند.

نخستین س��ند همکاری میان سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت پتروپارس و اینتراویل 
ایتالیا به منظور مطالعات امکان سنجی توسعه منطقه 

پارس 3 امضا شد. 
محمدجواد شمس، مدیرعامل ش��رکت پتروپارس 
در گفت وگو با ش��انا، با اشاره به امضای MOU میان 
شرکت پتروپارس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس و اینتراویل ایتالیا به عنوان سرمایه گذار، تصریح 
کرد: تفاهمنامه امضا شده نخستین سند برای توسعه 
یک مرکز تمام نفتی ش��امل پش��تیبانی فعالیت های 
اکتش��افی، تولید در دریا و خشکی و پس از آن مرحله 
تولید، صادرات و محصوالت در منطقه پارس 3 است. 

 MOU ب��ه گفت��ه وی، در مرحله نخس��ت ای��ن
امکان سنجی توس��عه پارس 3 از س��وی شرکت های 
اینتراویل ایتالیا، ش��رکت پتروپارس و سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انجام خواهد ش��د ک��ه مدت زمان این 

مطالعات هشت ماه است. 
ش��مس تصریح کرد: گام نخست این تفاهمنامه که 
میان سازمان منطقه ویژه، پتروپارس و اینتراویل ایتالیا 
امضا ش��ده است ش��امل مطالعات امکان سنجی برای 
توس��عه منطقه پارس 3 با س��رمایه گذاری اینتراویل 

خواهد بود. 
مدیرعامل شرکت پتروپارس با اشاره تجربه شرکت 
اینتراویل در س��رمایه گذاری س��اخت بنادر بزرگ در 
آفریقا، گفت: ش��رکت اینتراویل برای حضور در ایران 
از شرکت پتروپارس درخواست همکاری کرد که طی 
چند جلس��ه مذاکره و بررسی مناطق آزاد و ویژه، این 

تفاهمنامه اکنون امضا شده است. 
شمس ادامه داد: با امضای این تفاهمنامه وارد مرحله 
امکان س��نجی کامل پروژه به منظور توس��عه منطقه 
پارس 3 ش��ده ایم ک��ه در صورت مثبت ب��ودن نتایج 
مطالعات، وارد مرحله س��رمایه گذاری اصلی با حضور 

شرکت اینتراویل ایتالیا خواهیم شد. 
وی با اش��اره به سابقه حضور اینتراویل در ایران نیز 
اظهارکرد: شرکت اینتراویل سابقه همکاری با شرکت 
پتروپ��ارس را در فاز 12 پارس جنوبی دارد، به همین 
دلیل پتروپارس را به عنوان بازوی فنی خود در توسعه 

پارس 3 انتخاب کرده است. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

ترجمه: معراج آگاهی 
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا
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و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت گف��ت: نتای��ج کلی 
حاکی از ارتقای نسبی کیفیت 
محص��والت و خدمات خودرو 
در سال 94 اس��ت و با توجه 
به این موض��وع اهداف کیفی 
ارتقای  سختگیرانه تری جهت 
محص��والت  کیف��ی  س��طح 
رضایتمن��دی  و  خدم��ات  و 
گرفت��ه  نظ��ر  در  مش��تریان 

خواهد شد. 
 به گزارش ش��اتا، مهندس 
محم��د رض��ا نعم��ت زاده در 
نشست شورای سیاست گذاری 
برنامه های  با توجه به  صنعت 
صنع��ت خودرو در س��ال 95 
ب��ا تأکید بر روش ه��ای نوین 
بازاریاب��ی و ف��روش و دانش 
روز دنیا افزود: باید روش های 
متفاوتی ارائه ش��ود که برای 
مش��تری جذاب باشد و محور 
ش��رکت های  فعالیت ه��ای 
قطعه س��از،  و  خودروس��از 
رضایتمندی مش��تری باش��د 
و س��ازو کارهای الزم را برای 
رقابتی کردن خودرو داش��ته 
باش��یم، چون رقبای ما قطعاً 
برنامه دارند و ش��رایط رقابت 
در آین��ده برای م��ا به مراتب 
از ش��رایط فعل��ی  س��خت تر 
خواه��د ب��ود و اگ��ر برنام��ه 
نداش��ته باش��یم قطع��اً عقب 

خواهیم ماند. 
و  صنع��ت،  مع��دن  وزی��ر 
تجارت تأکید کرد: باید سطح 
کیفی خودرو ها افزایش یابد و 
با روش های موجود نمی توانیم 
ب��ه رضایت مندی مش��تریان 
برسیم و باید خودرویی که به 
دست مشتریان می رسد بدون 
عی��ب باش��د. بای��د در زمینه 
آم��وزش ب��ه اس��تانداردهای 
انضب��اط  و  برس��یم  جهان��ی 

کارکن��ان را ی��ک اولویت در 
ارتباط با مش��تری بدانیم. در 
مورد خدمات پ��س از فروش 
تأکی��د ب��ر ارتق��ا و آم��وزش 
در ای��ن زمین��ه به عنوان یک 

ضرورت اعالم شد. 
وی تصریح ک��رد: هر چند 
رون��د رو به بهبود اس��ت، اما 
نباید پیشرفت های محدود در 
ارائه خدمات ما را راضی کند. 
باید ضعف ه��ای ما درخدمات 
و رضایتمندی  برطرف ش��ود 
در دس��تور کار باشد و به این 
باور برس��یم که مشتری حق 

دارد. 
 درای��ن زمین��ه قرار ش��د 
گزارش جامع ارزیابی خدمات 
پ��س از فروش س��ال 94 در 
دس��تور بع��دی کار باش��د و 
کمیته اس��تاندارد ب��رای رفع 
مشکالت مربوط به  ای مارک، 
تاریخ اعتبار گواهی استاندارد 
و موارد مربوط به اس��تاندارد 

ش��کل بگی��رد و تصمیمات و 
اقدامات این کمیته به صورت 

دوره ای به شورا ارائه شود. 
ک��رد:  تأکی��د  نعم��ت زاده 
صنعت خ��ودرو باید در حوزه 
کل صنعت پیشران بوده و به 
جای��گاه خودش برس��د و اگر 
تح��ول ایجاد کند می تواند در 

سطح ملی اثر بخش باشد. 
در ادامه نعم��ت زاده عنوان 
کرد که ش��رایط موجود تولید 
خ��ودرو ب��ا توجه ب��ه فضای 
کس��ب و کار در داخل و خارج 
رو به بهبود است، اما مطلوب 
برنامه ه��ای  بای��د  و  نیس��ت 
ش��رکت های  در  جبران��ی 
خودرو سازی تنظیم شود و ما 
به برنامه برسیم و این موضوع 
به صورت جدی پیگیری شود.

وی تأکید کرد: باید کارگروه 
ویژه ای به ریاست معاون صنایع 
این وزارتخانه تشکیل شود که 
دالیل عقب افتادگی از برنامه به 

صورت ج��دی تجزیه و تحلیل 
علمی شود و در جلسات بعدی 
شورا ارائه شود و راهکاری برای 
جبران عقب افت��ادن از برنامه 
تنظیم شود. به گفته نعمت زاده، 
برنامه خاصی نیز برای جایگزین 
ک��ردن خودروه��ای س��نگین 
فرس��وده هس��ت که به زودی 

اعالم می شود. 
در حاش��یه ای��ن نشس��ت 
شورای  س��خنگوی  همچنین 
سیاست گذاری صنعت خودرو 
گزارش��ی از این نشست ارائه 
داد و گف��ت: در ابت��دا آماری 
از تولی��د خودرو ارائه ش��د و 
بر این اس��اس تولید خودروی 
س��واری تا پایان اردیبهش��ت 
ماه 145 هزار و 930 دستگاه، 
وانت 11 هزار و 384 دستگاه 
و  158 ه��زار  مجم��وع  در  و 
571 ان��واع خودرو ت��ا پایان 
اردیبهشت ماه تولید شده که 
نسبت به مدت مشابه در سال 

کاهش  2.8 درص��د  گذش��ته 
تولید داشته ایم. 

ساس��ان قربان��ی اف��زود: با 
توجه ب��ه برنامه تولید س��ال 
1395 ک��ه ی��ک میلی��ون و 
304 هزار دستگاه خودرو بوده 
بی��ش از 90 در ص��د برنامه 

تاکنون محقق شده است. 
ص��ادرات  وی،  گفت��ه  ب��ه 
شرکت های خودروساز تا پایان 
اردیبهش��ت 95 درمجموع از 
 6194 ک��ه  ص��ادرات  برنامه 
دس��تگاه خودرو بوده اس��ت، 
عماًل 2781 دس��تگاه خودرو 
بود که تقریباً 45 درصد برنامه 

محقق شده است. 
قربانی ادامه داد: در صادرات 
اجزا و قطعات خودرو براساس 
کد هش��ت رقمی تعرفه در دو 
ماه نخس��ت سال جمع ارزشی 
10 محص��ول برت��ر صادراتی 
ح��دود 10 میلیون و 125 هزار 
دالر ب��وده و در کل بی��ش از 
15 میلی��ون و 150 ه��زار دالر 
محص��والت  کل  ص��ادرات 
خ��ودرو ب��وده که نس��بت 10 
محصول برتر ب��ه کل صادرات 
 خ��ودرو 66.8 درص��د ب��رآورد 

شده است. 
گزارش  نشس��ت،  ای��ن  در 
کیف��ی  وضعی��ت  بررس��ی 
خ��ودرو ب��ر پایه س��ه محور: 
نتایج  ارزشیابی خودرو،  نتایج 
بررس��ی آالیندگ��ی خودرو ها 
رضای��ت  ارزیاب��ی  نتای��ج  و 
مش��تریان از کیفیت، خدمات 
ف��روش و خدم��ات پ��س از 
فروش توسط شرکت بازرسی 
کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران 
ارائه ش��د و وضعی��ت انطباق 
ش��اخص های فوق الذک��ر ب��ا 
اهداف کیفی س��ال 94 مورد 

بررسی قرار گرفت. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

 اهداف کیفی سختگیرانه تری 
در صنعت خودرو اجرا می شود

فروشگاه های  فرشید گلزاده، مدیرعامل 
زنجیره ای رف��اه و رئی��س اتحادیه صنف 
فروش��گاه های زنجیره ای با توجه به شروع 
ماه مبارک رمضان درباره اجرای طرح های 
تخفیفی این فروشگاه با »فرصت امروز« به 

گفت وگو پرداخت که در زیر می خوانید: 
آیا بازخوردی از استقبال مردم نسبت 
به طرح های تخفیفی خود داشته اید؟ 
بله. استقبال خوبی از این طرح ها صورت 
گرفت و از هفته گذشته که طرح ویژه ماه 
مبارک رمضان را در فروشگاه آغاز کردیم 
ش��اهد استقبال خوب مردم بودیم که این 
طرح با توجه به حساسیت مردم در خرید 
و قیمت کاال توانسته تاکنون نتیجه مثبتی 
داشته باشد و براساس بررسی های صورت 
گرفت��ه حدود 30 الی 60درصد با افزایش 
فروش در برخ��ی کاال ها مواج��ه بوده ایم 
البت��ه این افزای��ش فروش در ش��رایطی 
 اس��ت که با کاهش حاش��یه س��ود مواجه 

هستیم. 
با توجه ب�ه رکود اقتص�ادی حاکم بر 
کش�ور، توان تولید و فعالیت بسیاری 
کاه�ش  تولی�دی  ش�رکت های  از 
چش�مگیری یافت�ه اس�ت، فعالیت و 
هم�کاری فروش�گاه های زنجی�ره ای 
تا چه میزان به رش�د و س�رپا ماندن 

تولیدکنندگان کمک می کند؟ 
یکی از مش��کالتی ک��ه در رکود نمایان 
می ش��ود، کند ش��دن گردش اقتصادی و 
گردش کاال اس��ت. برهمین اساس فضایی 
ایج��اد کردی��م ت��ا ظرفیت خال��ی برخی 
تولیدکنندگان پوش��ش داده ش��ود تا هم 
تولیدکنن��دگان از این جریان دادوس��تد 
سودی دریافت کنند و هم با تخفیف هایی 
که در اختیار مشتری ها قرار داده می شود، 

گردش مالی صورت گیرد. 

ما هر 15 روز یک بار طیف وس��یعی از 
کاالهای خود را با مشارکت تولیدکنندگان 
ب��ا تخفیف��ات وی��ژه عرض��ه می کنیم که 
تاکن��ون طبق بررس��ی های صورت گرفته 
منج��ر به افزایش قدرت خرید مش��تریان 
شده اس��ت البته متاسفانه همچنان شاهد 
رکود اقتصادی در کشور هستیم و خریدها 
به س��ختی صورت می گیرد. به شکلی که 
م��ردم درخرید کاالهای خ��ود دقت نظر 
بیش��تری دارند. البت��ه امیدواریم تا پایان 
س��ال 95 رونق اقتصادی محقق ش��ود تا 
این زنجیره با قدرت بیش��تری به کار خود 

ادامه دهد. 
فروش�گاه  ش�رکت   400 ثب�ت  آی�ا 
زنجیره ای و آغاز به کار فروشگاه ها و 
شعبات این شرکت ها، منجر به هرج و 

مرج در این صنف نمی شود؟ 
از نظ��ر من افزایش تعداد ش��رکت های 
فعال در این زمینه در آغاز کار با مشکالت 
و چالش های��ی مواج��ه خواهد ش��د و به 
طور حتم شاهد آش��فتگی هایی در صنف 
فروشگاه های زنجیره ای در یک تا دو سال 
آینده خواهیم بود. اما ناگزیر هستیم اجازه 
دهی��م رقابت حرف نهای��ی را در این بازار 

بزند. 
فعالی�ت  می�ان  حاض�ر  ح�ال  در 
فروش�گاه های زنجی�ره ای ایران�ی با 
استانداردهای جهانی چه تفاوت هایی 

وجود دارد؟ 
م��ا فاصل��ه زی��ادی ب��ا اس��تانداردها و 
بازارهای جهانی در ای��ن زمینه داریم که 
از یک طرف به ضرر ما اس��ت و از یک سو 
باعث می ش��ود ایران به ب��ازار بکری برای 
فعالیت برندهای جهانی تبدیل شود. البته 
ای��ن بازار نی��از جدی به نظ��ارت اتحادیه 

دارد. 

 نایب رئیس اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور 
در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

فروش با تخفیف، طرحی برای مقابله با رکود

تعطیلی کارخانه ارج تکذیب شد
عص��ر دیروز خب��ری مبنی بر تعطیلی نخس��تین 
کارخانه لوازم خانگی کش��ور که در سال 1316 آغاز 
ب��ه کار کرد، از س��وی »برخی س��ایت های خبری« 

منتشر شد. 
ام��ا پ��س از انتش��ار این خب��ر فره��اد حنیفی، 
مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی 
در گفت وگو با ایرنا، انتش��ار گسترده این خبر کذب 
را فضاس��ازی رس��انه ای علیه دولت دانست و گفت: 
هفت ش��رکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این 
کارخانه هس��تند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری 

انجام می شود. 
وی اف��زود: ای��ن واحد تولیدی در دو س��ال اخیر 
نزدی��ک به 15 ه��زار کولر و بخ��اری تولید کرده و 
انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری 

آماده فروش دارد. 
وی، ب��ه تزریق نقدینگی 200 میلی��ارد ریالی در 
دو س��ال اخیر ب��ه این کارخانه اش��اره کرد و گفت: 
این س��رمایه در گردش از طریق گروه توس��عه ملی 
با ه��دف جلوگیری از توقف تولید و پرداخت حقوق 

بازنشسته ها صورت گرفته است. 
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری گروه توس��عه 
ملی اف��زود: از مبلغ یادش��ده، 60میلی��ارد ریال به 

بازنشسته های این واحد تولیدی پرداخت شد. 

هفت شرکت متقاضی خرید ارج
حنیفی در ادامه به مصوبه مجلس شورای اسالمی 
مبن��ی بر خروج بانک ها از بنگاهداری اش��اره کرد و 
گفت: براس��اس این مصوبه، 50 شرکت زیرمجموعه 
هلدین��گ بان��ک مل��ی از جمل��ه ارج در فهرس��ت 

واگذاری هستند. 
وی با بیان اینکه امس��ال واگذاری 12 شرکت در 
دس��تور کار ما ق��رار دارد، افزود: ت��الش داریم این 
شرکت ها از جمله ارج را به خریداران واجد شرایطی 
واگذار کنیم که بتوانند بهتر از مجموعه گروه توسعه 

ملی، آن را مدیریت و اداره کنند. 
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری گروه توس��عه 
ملی، از تقاضای ش��ش شرکت داخلی و یک شرکت 
خارج��ی برای خرید کارخان��ه ارج خبر داد و گفت: 
براس��اس مصوبه مجلس، این واگذاری ها باید انجام 
ش��ود؛ مگر آنکه مصوبه یادش��ده تغییر کند. در آن 
صورت، ش��رکت س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی، 
آم��اده س��رمایه گذاری برای راه اندازی ب��ا تجهیز به 

دستگاه ها و فناوری جدید است. 
وی یادآورشد: نزدیک به یک سال از ابالغ مصوبه 
مجلس درباره خروج بانک ها از بنگاهداری س��پری 

شده و ما در حال مذاکره برای واگذاری هستیم. 
حنیف��ی، ش��مار کارکنان کنون��ی کارخانه ارج را 
200 نفر اع��الم کرد و گفت: پرداخت ها به کارکنان 
و مجموعه بازنشستگان ارج به گونه ای بوده که هیچ 

معوقه و طلبی ندارند. 
وی ادام��ه داد: ب��ه دلی��ل اینکه س��ال ها در این 
کارخانه سرمایه گذاری نش��ده است، محصوالت آن 
در بازار تقاضای اندکی دارد و مستلزم سرمایه گذاری 

برای به روز کردن خط تولید است. 
وی در پای��ان گف��ت: اطالع��ات تکمیل��ی درباره 
اقدامات انجام ش��ده برای کارخانه ارج و برنامه های 
آینده آن، امروز از طریق روابط عمومی ش��رکت ارج 

اطالع رسانی خواهد شد. 

رئیس کمیسیون خصوصی سازی اتاق بازرگانی 
ایران: 

حمایت 16هزار میلیاردی از صنعت 
فقط ُمسکن است

رئیس کمیس��یون خصوصی س��ازی اتاق بازرگانی 
ای��ران به تش��ریح برخ��ی موانع فضای کس��ب و کار 
پرداخت و تصریح کرد: در سال های گذشته همواره 
از تزریق نقدینگی به بخش صنعت حمایت شده در 

حالی که عمده اشتغال در بخش خدمات است. 
یل��دا راه��دار در گفت وگو ب��ا ایس��نا، گفت: در 
س��ال های گذش��ته تالطم های زی��ادی را در فضای 
کس��ب و کار تجربه کردی��م اما آنچه مش��هود بوده، 
این اس��ت که در س��ه س��ال گذش��ته دولت تالش 
کرده ب��ه لح��اظ ش��اخص های بین الملل��ی و نگاه 
 بیرونی، فضای کس��ب و کار را به سمت مطلوب تری 

حرکت دهد. 
وی با اش��اره به برخی مشکالت فضای کسب و کار 
ادام��ه داد: ب��ا این وج��ود فضای کس��ب کار فاصله 
زی��ادی تا جای��گاه مطلوب دارد. واقعیت این اس��ت 
ک��ه ب��ا قوانین مزاح��م زی��ادی روبه رو هس��تیم و 
ب��رای راه اندازی یک کس��ب و کار س��اده ماه ها برای 
دریاف��ت مجوزهای مختلف زمان نیاز اس��ت. رئیس 
س��المت  و  رقاب��ت، خصوصی س��ازی  کمیس��یون 
اداری ات��اق بازرگان��ی ایران اضافه ک��رد: همچنین 
موضوع پش��تیبانی بانک های ما اصال ش��فاف نیست 
و دس��تگاه های اجرای��ی به صورت جزی��ره ای عمل 
می کنند و به هم متصل نیستند. راهدار تصریح کرد: 
 موانعی که در فضای کس��ب و کار وجود دارد بس��یار 

پیچیده است. 
نمی توانس��تیم چنین انتظاری داش��ته باشیم که 
دولت بتواند تمام مش��کالت را در سه سال گذشته 
حل کند، چرا که دولت در پروژه بزرگ تری به دنبال 
رفع تحریم ها بود و ما بعد از برجام احس��اس کردیم 
که یکی از مش��کالت فضای کسب و کار برداشته شد 
اما امکان اینکه مش��کالت دیگر در سه سال گذشته 

حل شود وجود نداشت. 
وی ادامه داد: دولت باید هر چه س��ریع تر نس��بت 
به رفع قوانین و مقررات مزاحم اقدام کند و مجلس 
جدید ه��م می تواند در این زمین��ه به دولت کمک 
کند. در کش��ور مش��کلی در زمینه کمب��ود قوانین 
نداری��م، برای همین یک��ی از اقدام��ات موثری که 
مجل��س می توان��د انجام دهد این اس��ت که قوانین 
بس��یار زیاد و در هم تنیده را ک��م کند. اگر قوانین 
کمتر ام��ا موثرتری داش��ته باش��یم مطمئنا فضای 

کسب کار مطلوب تری خواهیم داشت. 

در حاشیه هفتمین اجالس ماکائو مطرح شد 
عالقه مندی 2 شرکت معتبر چینی 
برای سرمایه گذاری در طرح های 

توسعه ای ایمیدرو
مع��اون برنامه ری��زی و توانمند س��ازی ایمی��درو 
از عالقه من��دی دو ش��رکت معتب��ر چین��ی برای 
س��رمایه گذاری در طرح های توس��عه  بخش معدن 
و صنای��ع معدن��ی در حاش��یه هفتمی��ن اجالس 
  )IIICF( سرمایه گذاری در زیرساخت و ساختمان

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ای��ران، امیر 
خرمی ش��اد ضمن بیان این مطلب اظهار داش��ت: 
تیم��ی از هی��أت ایمی��درو به دعوت رس��می وزیر 
اقتص��اد و مالی دولت ماکائ��و در هفتمین اجالس 
  )IIICF( سرمایه گذاری در زیرساخت و ساختمان
ش��رکت کرد و در حاش��یه اجالس در نشست های 
  )NFC( برگزار ش��ده با ش��رکت های ان. اف. سی
فرصت ه��ای   ،)powerchina( چاین��ا  پ��اور  و 
س��رمایه گذاری در اجرای طرح های زیرس��اختی و 
نیروگاهی و نیز طرح های توس��عه ای در بخش های 
مختلف صنای��ع معدنی ایران برای مس��ئوالن این 

شرکت ها تشریح شد. 
وی افزود: در جلسه مش��ترک با شرکت ان. اف. 
س��ی، کین ژونم��ن)Junman Qin(  قائم مقام 
این ش��رکت ضمن ابراز خرسندی از حضور هیأت 
ایمیدرو در چین، از توس��عه همکاری ها اس��تقبال 
ک��رده و آمادگ��ی این ش��رکت را ب��رای حضور در 
دومی��ن اجالس معدنی ایران در ماه جوالی 2016 

)تیر ماه( اعالم کرد. 
مع��اون برنامه ری��زی و توانمند س��ازی ایمی��درو 
با اش��اره به جزییات جلس��ه با ش��رکت پاور چاینا 
تصری��ح ک��رد: در ای��ن جلس��ه، هی��أت ایمیدرو 
درب��اره زمینه های فعالیت س��ازمان، طرح های در 
دس��ت اقدام به ویژه در حوزه نیروگاه و زیرس��اخت 
توضیحاتی ارائه داد و عالقه مندی س��ازمان را برای 
جذب س��رمایه گذار خارجی در اج��رای طرح های 

زیرساختی و نیروگاهی اعالم کرد. 
 ،)Zhou Jiayi( در ادام��ه جلس��ه، ژو جی��ای
 )Powerchina( رئیس اجرایی گروه پاورچاین��ا
ضمن اش��اره ب��ه س��ابقه هم��کاری در پروژه های 
ایران، اعالم کرد که اجرای س��د طالقان با همکاری 
و مش��ارکت مالی این گروه طی س��ال های گذشته 
ص��ورت گرفت��ه و با توج��ه به وج��ود عالقه مندی 
دو ط��رف ب��رای س��رمایه گذاری مش��ترک، ای��ن 
ش��رکت ی��ک ش��ریک تج��اری مطمئ��ن ب��رای 
ایمیدرو محس��وب می ش��ود. همچنین وی تمایل 
 خ��ود را برای س��فر به ته��ران در آین��ده نزدیک 

اعالم کرد. 
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اف����زون  روز  گس����ترش 
ش��بکه های اجتماع��ی هر از 
ع��ده ای  دس��ت  کار  گاه��ی 
می دهد، گاهی دروازه بان تیم 
ملی را س��وژه می کند، گاهی 
یک بچه پول��دار زرنگ را که 
با پلیس فتا شوخی می کند و 
اکنون هم برخی از مدیران را. 
پس از ماجرای رئیس بیمه 
مرکزی و حقوق غیر متعارفش، 
این بار ش��بکه های اجتماعی 
فیش حقوقی یک مدیر نظام 
بانکی را دست به دست کردند 
تا ماجرای فی��ش حقوق های 
چن��د ده و چند صد میلیونی 
را تبدیل ب��ه دومینویی کنند 
که حاش��یه های فراوانی را به 

دنبال دارد. 
نخستین قربانی شبکه های 

اجتماعی
ب��ازی  قربان��ی  نخس��تین 
اجتماعی  خطرناک شبکه های 
حق��وق  ک��ه  مدیران��ی  ب��ا 
کالن می گیرن��د رئی��س کل 
بیم��ه مرک��زی ب��ود ک��ه در 
اس��تعفانامه اش با درج عبارت 
اقتصاد،  وزیر  به  »شرمنده ام« 
از ریاس��ت بزرگ ترین شرکت 
بیم��ه ای کنار کش��ید تا این 
بار یک مدیر بانکی بر جایش 

تکیه بزند. 
اس��تعفایش  مت��ن  در  وی 
نوش��ت: »ش��رمنده ام که در 
ح��وزه مس��ئولیت اینجان��ب 
پیشامدی ساماندهی و به اجرا 
گذاشته ش��د که مایه هجمه 
بیمه  به  رس��انه ای  گس��ترده 
مرکزی، جنابعالی و در نهایت 
دولت محب��وب تدبیر و امید 
را فراهم س��اخت. از این بابت 
از مردم ش��ریف ایران، اهالی 
صنعت بیمه و به ویژه شخص 

جنابعالی پوزش می طلبم. 
اینجان��ب با اب��راز اعتماد و 
تمایل جنابعالی که به دانایی 
و پاکدامنی تان اعتماد راس��خ 

داش��تم و دارم، از امتی��ازات 
غیردولت��ی  بخ��ش  م��ادی 
ک��ه حداق��ل دو براب��ر بیمه 
پوشیدم  چش��م  بود،  مرکزی 
و تنها بدین خیال که تس��لط 
کارشناس��ی، ت��وان مدیریتی 
و اراده ش��خصی الزم ب��رای 
اص��الح امور صنع��ت بیمه را 
دارم، این مسئولیت خطیر را 

پذیرفتم«
تبع��ات این موض��وع باعث 
ش��د وزی��ر اقتص��اد دس��تور 
دهد تا کمیته وی��ژه ای برای 
بررس��ی موضوع دستمزدهای 
نجومی تش��کیل شود. رئیس 
ب��ه  ورود  ب��ا  ه��م  مجل��س 
حقوقی  فیش ه��ای  موض��وع 
و  کالن خواستار شفاف سازی 

پیگیری این موضوع شد. 
ای��ن کمیت��ه چن��دی بعد 
نتیجه  انتش��ار گزارش��ی  ب��ا 
بررسی های خود را اعالم کرد. 
براساس گزارش منتشره شده 
از س��وی این کمیت��ه، اطالق 
عناوین��ی چ��ون »حقوق 80 
میلی��ون تومان��ی« و »چن��د 
ده میلیون��ی« برداش��ت هایی 
بوده  ش��تاب زده  و  نادرس��ت 
س��ال های  تم��ام  در  اس��ت. 
متوس��ط  تاکن��ون   1392
پرداخت مدیران بیمه مرکزی 
رقم��ی مع��ادل یک پنج��م تا 
یک دهم مبلغی ب��وده که در 
فیش اسفندماه 1394 منظور 

شده است. 
گ��زارش  ای��ن  ادام��ه  در 
آم��ده بود: آنچه س��بب ایجاد 
ای��ن س��وءتفاهم در فض��ای 
رسانه ای ش��ده، توجه نکردن 
به عناوین پرداختی مش��تمل 
بر س��ه دس��ته پرداخت برای 
اس��فند94  حقوق��ی  فی��ش 
است. بخش اول شامل حقوق 
واقعی و ماهانه ایش��ان است 
ک��ه حدود 10 ت��ا 20 درصد 
کل مبلغ را ش��امل می ش��ود. 
بخش دوم شامل معوقات 84 
ماه��ه )از فروردین ماه 1387 

تا اس��فندماه 1394( است و 
بخش سوم مربوط به پرداخت 
باب��ت اضاف��ه کار فوق الع��اده 
خ��اص بوده ک��ه در برخی از 
فیش های حقوقی منتش��ره تا 
50 درصد کل مبلغ پرداختی 

را شامل می شود. 
گ��زارش  ای��ن  پای��ان  در 
آم��ده ب��ود: با دس��تور فوری 
وزی��ر اقتص��اد و هماهنگ��ی 
تمام��ی  محاس��بات  دی��وان 
)مجموع��ا  دریافت��ی  مبل��غ 
671ه��زار  و  210میلی��ون 
تومان( برای اثبات حسن نیت 
اعض��ای هیات عام��ل و رفع 
به حساب  احتمالی  ش��بهات 

بیمه مرکزی برگردانده شد. 
میراث بر جای مانده دولت 

پیشین
خ��ود وزی��ر اقتص��اد هم در 
مراس��م معارف��ه رئیس جدید 
بیم��ه مرک��زی در ای��ن ب��اره 
موضع گی��ری ک��رد و گف��ت: 
نسبت به حساسیت های جامعه 
به این موضوع ابراز خوشحالی 
کرده و به نفع جامعه می دانم، 
اما نباید مورد سوء اس��تفاده و 

سیاسی کاری قرار گیرد. 
وی اع��الم کرد: مش��کالت 
حقوقی  نجوم��ی  فیش ه��ای 
میراث به جا مان��ده از دولت 
قبل��ی اس��ت و در ای��ن باره 
مدی��ران بنگاه ه��ای دولت��ی 
بیش از عرف معمول دریافتی 
دارند و از تسهیالت و امکانات 

دولتی استفاده می کنند. 
ام��ا ماج��را ب��ه همین ج��ا 
مح��دود نش��د و ش��بکه های 
اجتماعی پ��س از آنکه فیش 
حقوقی یکی از مدیران میانی 
یک ش��رکت خودرویی را که 
تومانی  26میلیون  دس��تمزد 
منتش��ر  می ک��رد،  دریاف��ت 
کردن��د، ای��ن بار ی��ک مدیر 
بانک��ی را هدف ق��رار دادند؛ 
مدی��ری که براس��اس تصویر 
منتشر ش��ده از دستمزد وی، 
حق��وق 234میلی��ون تومانی 

دریافت می کرده است! 
با انتشار فیش حقوقی جدید 
مع��اون اول رئیس جمه��وری 
بالفاصله به موضوع ورود کرد 
و در نام��ه ای ب��ه وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی دس��تور 
رسیدگی به آن را صادر کرد. 
جهانگیری به ربیعی نوش��ت: 
جناب آقای ربیعی، با س��الم، 
لطفا دقیقا بررس��ی ش��ود آیا 
ای��ن ارقام صحیح اس��ت. اگر 
صحیح اس��ت به چ��ه عنوان 
پرداخت شده است. نتیجه را 

گزارش دهید. 
از  همچنی��ن  جهانگی��ری 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
را  اس��ت موض��وع  خواس��ته 
بررس��ی و گزارش آن را ارائه 

دهد. 
متهم اصلی قانون ناقص 

است
زمانی جذاب ش��د  موضوع 
ک��ه برنامه گفت وگ��وی ویژه 
خبری ش��ب جمعه با دعوت 
از علی اصغ��ر ملک محمدی، 
نظ��ام پرداخ��ت  کارش��ناس 
حقوق به بررسی آن پرداخت. 
باره گفت:  این  محمدی در 
طبق قانون چنین حقوقی به 
هی��چ وجه نمی ت��وان گرفت. 
هی��چ قانون��ی نمی گوید بلکه 
قوانین خالف این را می گوید. 
مدی��ران  حق��وق  حداکث��ر 
مدیری��ت  قان��ون  براس��اس 
خدمات کش��وری ب��ه حداقل 
حقوق بس��ته اس��ت. حداقل 
را دول��ت 900ه��زار توم��ان 
تعیی��ن کرده اس��ت. یعنی 7 
برابر آن، می ش��ود 6میلیون و 
300هزار توم��ان. این حقوق 
و مزای��ا و فوق العاده مس��تمر 
اس��ت. اما مزایای غیرمستمر 
هم داریم. فرض کنید بانک ها 
و بیمه ه��ای دولتی را که این 
روزه��ا بر س��ر زبان هاس��ت، 
مدیریت  قانون  مشمول  چون 
خدم��ات کش��وری هس��تند، 
احصا  غیرمستمرشان  مزایای 

ش��ده، ماموریت ه��ای داخلی 
اضافه  فوق الع��اده  خارجی،  و 
که  س��اعتی، حق الجلسه  کار 
حداکثر 50درصد حقوق ثابت 
اس��ت. هر آنچه کارمند بگیرد 
هیچ وقت با جم��ع 6میلیون 
از  هرگ��ز  و 300هزارتوم��ان 
تج��اوز  توم��ان  10میلی��ون 

نمی کند. 
امین حسین رحیمی، رئیس 
به صورت  دیوان محاسبات هم 
تلفنی در این برنامه حاضر شد 
و گف��ت: ایراد اصل��ی از قانون 
اس��ت که روزنه ف��رار را برای 
این پرداخت ه��ا ایجاد می کند 
را  فوق العاده های غیرمستمر  و 
غیر مستمرها  نمی شود.  شامل 
سقف ندارد. این گرفتاری برای 
ما ایجاد ک��رده. فوق العاده های 
مستمر مشخص است. حداقل 
حقوق در سال 95 منظور این 
اس��ت که کارمندی از حداقل 
کمت��ر نگیرد ولی دس��تگاه ها 
مش��مول قانون نظام هماهنگ 
هس��تند. کس��ی ممکن است 
5-4 میلی��ون توم��ان حقوق 
بگیرد ولی فوق العاده ها ش��امل 
او نمی ش��ود. باید قانون اصالح 
ش��ود و ب��ه ج��ای حداق��ل و 
حداکثر حقوق بگذاریم حداقل 
و حداکثر دریافتی. اسمش هم 
هر چه باش��د بای��د دریافتی را 

محدود کرد. 
پرسش مهم

این بحث ها اگر چه می تواند 
آث��ار خوبی در مح��دود کردن 
حقوق مدیران داش��ته باش��د، 
اما با این وجود یک سوال مهم 
و بی پاس��خ در این میان وجود 
دارد که چه کس��ی با استفاده 
از قابلیت شبکه های اجتماعی 
سعی دارد تا پته مدیران دولتی 
را روی آب بریزد؟ کدام دس��ت 
پنه��ان و ب��ا چه قص��دی این 
فیش ها را رو می کند؟ آیا تداوم 
این موضوع عالوه بر آسیب های 
سیاسی، محیط اقتصادی کشور 

را تهدید نمی کند؟ 

بانک های اروپایی که از سوی کمپانی ها 
و دولت های شان برای برقراری رابطه مالی 
با ایران تحت فشار هستند، شیوه جدیدی 
ب��رای وادار کردن آمریکا ب��ه لغو تحریم 

دالری ایران در پیش گرفته اند. 
به گزارش خبرآنالین، به نظر می رس��د 
بانک ه��ای اروپای��ی در اقدامی هماهنگ 
تصمیم گرفته اند فش��اری را که از س��وی 
تج��ار، کمپانی ه��ا و دولت های خود برای 
برق��راری رواب��ط مالی با ای��ران متحمل 
هس��تند به وزارت خزان��ه داری آمریکا و 
دول��ت اوباما منتقل کنند تا به این ترتیب 
زمینه لغ��و محدودیت ه��ای دالری وضع 

شده علیه ایران بیشتر فراهم شود. 
بانک های اروپایی برای انتقال این فشار 
از ش��یوه نامه نگاری ه��ای مس��تمر، طرح 
پرسش های علنی و جلسات متعدد درباره 
ماهی��ت، حدود و پیامده��ای همکاری با 
ایران اس��تفاده می کنند. ب��ه این ترتیب 
ط��رف آمریکای��ی وادار می ش��ود دائم��ا 
در ای��ن م��ورد توضیح ده��د و وضع این 

محدودیت ها را توجیه کند. 
دول��ت آمری��کا ای��ن روزه��ا از س��وی 
بانک ه��ای اروپای��ی به طور مس��تمر در 
معرض این پرس��ش قرار می گیرد که چرا 
م��ا را به برقراری تعاملی با ایران تش��ویق 
می کنید اما بانک های خودتان از آن منع 

شده اند؟ 
پاس��خ و توجیه عالوه ب��ر اینکه وقت و 
ان��رژی زی��ادی از آمریکایی ه��ا می گیرد، 
هزین��ه سیاس��ی و بین الملل��ی ادامه این 

محدودیت ه��ا را باال می ب��رد و توپ عدم 
اجرای کام��ل برجام را ب��ه زمین آمریکا 

می اندازد. 
در ای��ن می��ان تاکید و تصری��ح مداوم 
مقام��ات ایران مبنی بر اینکه نتایج برجام 
به خاطر کارشکنی های آمریکا هنوز برای 
ایرانی��ان ملموس نیس��ت، کاخ س��فید را 

بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد. 
در تازه تری��ن ای��ن م��وارد طب��ق آنچه 
بلومب��رگ گ��زارش داده اس��ت »وزیران 
دارای��ی اتحادی��ه اروپ��ا در مذاکراتی که 
اواخر ماه مه در بروکسل داشتند، مقامات 
آمریکایی را برای دس��تورالعمل مشخص 
درباره سیس��تم تحریم ه��ای ایران تحت 

فشار قرار داده اند.«
و  خزان��ه داری  وزارت  س��خنگوی 
کمیس��یون اروپ��ا حاضر ب��ه اظهارنظری 

درباره نتایج این مذاکرات نشده است. 
اروپ��ا، روس��یه و آمری��کا تحریم ه��ای 
اقتصادی مربوط به فعالیت های هسته ای 
ای��ران را در م��اه ژانوی��ه برداش��تند، اما 
محدودی��ت مربوط ب��ه معامالت��ی که با 
اس��تفاده از دالر آمری��کا انجام می ش��ود 
همچن��ان برای ایران حفظ ش��ده و مانع 
توس��عه روابط تجاری اروپا با ایران ش��ده 

است. 
آرنول��د وال��راف، مدی��ر دفت��ر کنترل 
ص��ادرات و ام��ور اقتص��ادی دولت آلمان 
اظه��ار ک��رده اس��ت: »بانک ها ریس��ک 
نقض تحریم های آمریکا را بس��یار بزرگ 
می دانند به همین دلیل اقدامات بیش��تر 

برای مح��دود کردن مس��ئولیت حقوقی 
مفید خواهد بود و سیاس��تمداران باید به 

این مسئله بپردازند.«
این در حالی اس��ت که س��ایت وزارت 
خزان��ه داری آمریکا وادار ش��ده اس��ت در 
بخش مربوط به »پرس��ش های پرتکرار«، 
توضیح��ات جدیدی درباره روابط بانکی و 

مالی با ایران ارائه کند. 
خزان��ه داری آمریکا در بخ��ش اول این 
توضیح��ات تصری��ح ک��رده ک��ه مبادله 
موسس��ات مالی آمریکایی با آن دسته از 
موسس��ات مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی 
که با موسسات مالی ایرانی غیرمشمول در 
فهرست تحریم ها آمریکا روابط کارگزاری 

دارند، بالمانع است. 
خزان��ه داری آمریکا، با وجود این یادآور 
ش��ده که موسس��ات مالی غیرآمریکایی، 
مانن��د گذش��ته باید از هدای��ت مبادالت 
مربوط ب��ه ایران ب��ه نظام مال��ی آمریکا 

خودداری کنند. 
در توضیح��ات این نه��اد آمریکایی که 
مس��ئولیت اجرای تحریم ه��ا را به عهده 
دارد، چنی��ن آم��ده اس��ت: »به  رغم این، 
هدایت مبادالت مربوط به ایران به مسیر 
موسس��ات مالی آمریکا ی��ا به گونه ای که 
اش��خاص آمریکای��ی را وارد آن معامالت 

کند، کماکان ممنوع است.«
خزان��ه داری آمریکا عالوه بر این به یک 
س��وال دیگر در این زمینه نیز پاسخ داده 

که در زیر آورده شده است: 
پرسش - آیا یک موسسه غیرآمریکایی 

ی��ا غیرایران��ی در ش��رایطی ک��ه یکی از 
اعض��ای هیات مدیره یا مدیران ارش��د آن 
اش��خاص آمریکایی باش��ند می تواند وارد 
معامالتی با اش��خاص ایرانی غیرمشمول 

در فهرست تحریم ها شود؟ 
ج��واب- حض��ور یک یا چند ش��خص 
آمریکای��ی در هیات مدی��ره یک ش��رکت 
غیرآمریکایی یا غیرایران��ی، الزاما موجب 
ممن��وع ش��دن معام��الت آن ش��رکت با 
اشخاص غیرمشمول در فهرست تحریم ها 

نمی شود. 
قوانین ایاالت متحده آمریکا کلیه اشخاص 
آمریکایی را از انجام هر گونه معامله و تجارت 
با اشخاص و موسسات ایرانی منع می کند. 
این محدودیت ها، بانک های آمریکایی را نیز 
شامل می شود و موسسات مالی این کشور 
از ارائه هر گونه خدمات مالی به اشخاص و 

نهادهای ایرانی منع شده اند. 
واش��نگتن  ع��الوه ب��ر ای��ن، اس��تفاده 
بانک ه��ای ایران��ی از خدمات موس��وم به 
معامالت »چرخ��ه دالر« را ممنوع اعالم 
کرده اس��ت. منظ��ور از مب��ادالت چرخه 
از  ایران��ی  بانک ه��ای  اس��تفاده  دالری، 
خدم��ات دالری ب��دون ارتباط مس��تقیم 
با نظ��ام بانکی آمریکا اس��ت. ت��ا قبل از 
س��ال 2008 بانک های ایرانی با واس��طه 
بانک ه��ای خارج��ی )مانن��د بانک ه��ای 
سوییس��ی( مجاز به اس��تفاده از این گونه 
مبادالت بودن��د، اما واش��نگتن از نوامبر 
آن سال اس��تفاده بانک های ایرانی از این 

خدمات را ممنوع اعالم کرد. 

شیوه زیرکانه بانک های اروپایی برای وادارکردن آمریکا به لغو تحریم های دالری ایران

پس از رئیس بیمه مرکزی این بار 
فیش حقوقی یک مدیر بانکی رو شد

تسویه حساب 
با رقیبان در 

شبکه های 
اجتماعی

شنبه
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بانکنامه

بازارطال

 توزیع کارت اعتباری بین المللی 
در بانک شهر از 3ماه آینده

مدیر عامل بانک ش��هر از عملیاتی شدن قرارداد با 
 )UPI( شرکت بین المللی صدور کارت های اعتباری
در این بانک و توزیع آن از سه ماه آینده خبر داد. 

ب��ه گ��زارش ایلنا ب��ه نق��ل از مرک��ز ارتباطات و 
روابط عمومی بانک ش��هر، حسین محمد پورزرندی، 
ب��ا بی��ان اینک��ه توس��عه بانک��داری الکترونیک از 
اولویت ه��ای بانک ش��هر اس��ت، گفت: ب��ا اقدامات 
صورت گرفته، ش��هرنت ها توس��عه خوبی در سطح 
کشور داشته است و در سال جاری، توسعه خدمات 
از طریق موبایل بانک و اینترنت بانک در دس��تور کار 

قرار دارد. 
وی اف��زود: در ای��ن خص��وص برای آماده س��ازی 
بس��ترهای بان��ک در ح��وزه بانک��داری الکترونیک 
و مبادل��ه ب��ا تراکنش ه��ای بین المللی، ق��راردادی 
بین الملل��ی   اعتب��اری  کارت  ص��دور   ب��رای 
)union pay international( منعقد شده و از 
س��ه ماه آینده، کارت های پرداخت بین المللی صادر 

و توزیع می شود. 
پورزرن��دی خاطر نش��ان ک��رد: کارت پرداخ��ت 
بین الملل��ی حتماً نیاز به تبادالت بر پایه دالر ندارد، 
چرا که همان نرخ تس��عیر اس��ت و حتی می توان با 
افتتاح حس��اب یورویی، نرخ تس��عیر یورو به دالر را 
گرف��ت؛ با این وج��ود، مطالعات برای رفع مش��کل 
محدودیت دالری در حال اجراس��ت تا مش��کالت و 
هزینه های ناشی از تغییر نرخ از یورو یا هر ارز دیگر 

به دالر نیز به کمترین میزان تنزل یابد. 

افت خریدوفروش 
طال و سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر ضمن توضیح وضعیت 
بازار سکه و طال در هفته اخیر، از کاهشی بودن روند 
تقاضا در بازار س��که و طال خبر داد و آن را ناشی از 

مصادف بودن با ماه مبارک رمضان دانست. 
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
وضعیت بازار سکه و طال در هفته گذشته اظهار کرد: 
درحالی که اواسط هفته گذشته قیمت ها روند نزولی 
پیدا کرده بود، مجددا از چهارش��نبه، قیمت جهانی 
طال با افزایش هش��ت دالری به 1254 دالر به ازای 

هر اونس طال رسید. 
وی ادامه داد: درحالی که قیمت س��که به زیر یک 
میلی��ون تومان کاه��ش یافته بود، مج��ددا در روز 
چهارش��نبه از ی��ک میلیون و 2ه��زار تومان به یک 

میلیون و 10 هزار تومان افزایش یافت. 
رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان طال و 
جواهر با اشاره به وضعیت خریدوفروش سکه و طال 
در هفته اخیر بیان کرد: وضعیت بازار سکه و طال در 
چند روز هفته گذشته با افت دادو ستد مواجه بود و 
این مسئله به دلیل آغاز ماه مبارک رمضان بود. این 
موضوع باعث ش��د تقاضا در بازار برای خریدوفروش 

سکه و طال کاهش یابد. 
کش��تی آرای پیش بینی کرد که هفته بعد نیز این 
روند ادامه داش��ته باش��د و با کاه��ش تقاضا روبه رو 

باشیم. 

افزایش 28 دالری طالی جهانی در 
هفته جاری

طالی جهانی در ابتدای معامالت روز جمعه تحت 
تأثیر رشد اندک ارزش دالر، اندکی کاهش یافت اما 
همچنان در باالترین قیمت س��ه هفته گذشته قرار 
دارد و به س��وی دومین رش��د هفتگی متوالی پیش 
می رود. به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل 
ف��وری در معام��الت روز جمعه بازار س��نگاپور 0.1 
درصد کاهش یافت و به 1267.36 دالر رسید. بهای 
معامالت این بازار روز پنجشنبه به رکورد 1271.31 
دالر صع��ود کرده بود که باالترین قیمت در بیش از 

یک ماه گذشته بود. 
بهای هر اونس ط��ال برای تحویل در اوت در بازار 
آمری��کا 0.2 درص��د اُفت کرد و ب��ه 1270.40 دالر 
رسید. بهای معامالت این بازار روز پنجشنبه 10.40 
دالر ی��ا 0.8 درصد افزایش داش��ت و در 1272.70 
دالر بسته شد درحالی که روز چهارشنبه هم بیش از 

15 دالر افزایش ثبت کرده بود. 
طالی جهانی از جمعه گذشته که در 1242.90 دالر 
بسته شده بود، بیش از 28 دالر افزایش نشان می دهد. 
این فلز ارزشمند هفته گذشته بیش از 30 دالر افزایش 
داشت، به این ترتیب در دو هفته اخیر مجموعا بیش از 

50 دالر به قیمت طال افزوده شده است. 
تقاض��ا برای ط��ال به عنوان دارایی ام��ن از جمعه 
گذشته که آمار اشتغال بسیار ضعیف ماه مه آمریکا 
منتش��ر ش��د و همچنین اظهارات محتاطانه جانت 
یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا که احتمال افزایش 
نرخ ه��ای به��ره در آینده نزدیک را ب��ه صفر درصد 
رساند، تقویت شد و کمک کرد این فلز ارزشمند در 

هفته جاری حدود دو درصد رشد کند. 
دانی��ل هاین��س، تحلیلگر گروه بانکی اس��ترالیا و 
نیوزیلن��د در این ب��اره گفت: آمار اش��تغال ضعیف 
م��اه مه آمریکا و پس از آن لح��ن محتاطانه یلن به 
ط��ال امکان داد روند صعودی خود را از س��ر بگیرد. 
همچنی��ن در صورت رأی مثبت م��ردم انگلیس به 
خ��روج این کش��ور از اتحادیه اروپا ک��ه تقاضا برای 
ط��ال به عنوان دارایی امن را افزایش خواهد داد، این 
فلز ممکن اس��ت به 1400 دالر صعود کند. تقاضای 
س��رمایه گذاران در کوتاه مدت به دلیل پایین آمدن 
انتظارات برای تحکیم سیاس��ت پول��ی در آمریکا و 
سیاس��ت پولی تسهیلی در س��ایر کشورهای جهان، 
بازده منفی اوراق قرض��ه و پایین ماندن ارزش دالر 
ق��وی خواهد ماند. ذخایر صن��دوق »اس پی دی آر 
گولد تراست« که بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری 
تحت پش��توانه طال در جهان اس��ت، روز پنجشنبه 
0.71 درصد افزایش یافت و به 887.38 تن رس��ید 

که باالترین میزان از اکتبر سال 2013 است. 

نرخنــامه
دالر3,469 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,469 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

1,026,700تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد3,950تومان و هر پوند نیز5,030 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 510,500 
تومان و هر ربع س��که273500تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی181,000 تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18 عیار 103,554تومان قیمت خورد. 

بانک مرکزی درباره کارمزدهای 
بانکی پاسخگو باشد

بان��ک تج��ارت در اطالعی��ه ای از ض��رورت تغییر 
کارت های بانکی مش��تریانش خب��ر داده که قرار بوده 
اس��ت به ازای ه��ر کارت بانک��ی، 2300 تومان بابت 
هزین��ه صدور کارت دریافت کن��د. روابط عمومی این 
بانک می گوید، این کار به اس��تناد دستورالعمل بانک 
مرکزی ص��ورت می گیرد. روابط عمومی بانک مرکزی 
ه��م البته نه این موضوع را تایید و نه تکذیب می کند. 
س��کوت بانک مرکزی می تواند نش��انه رضایت باشد و 
اگر این گونه باش��د، باید در انتظار اقدام بقیه بانک ها 
هم برای دریافت کارم��زد جهت تعویض کارت بانکی 
مشتریان بود و البته با چاشنی دریافت پولی به عنوان 

هزینه صدور کارت جدید! 
البته ش��اید بانک مرکزی دیگر نخواهد سنگ بانک ها 
را به س��ینه بزند و با سیاست نه تایید و نه تکذیب اجازه 
دهد بانک ها با مش��تریان خود کنار بیایند؛ سیاستی که 
البته با نظریه اداره کردن بانک ها با درآمدهای ناش��ی از 
عملیات و ارائه خدمات بانکی مورد تاکید ولی اهلل سیف، 
رئیس کل بانک مرکزی چندان هم جور درنمی آید و این 
امکان هس��ت که برخی بانک ه��ا اقدام به تعویض کارت 
بانکی مشتریان خود و ارائه خدمات بدون دریافت کارمزد 
کرده و این کار خود را لطف در حق مردم و در راس��تای 

خدمت رسانی و مشتری مداری قلمداد کنند. 
این لطف است یا خطا؟ 

چند سالی است که کارمزدگریزی یا گرفتن کارمزد 
صفر از مش��تریان در ش��بکه بانکی به یک  »آپشن« 
در راس��تای رضایت مش��تریان تبدیل ش��ده، اما این 
لط��ف بانک ها هرچن��د در نظر بس��یاری جزو حقوق 
مش��تریان اس��ت و وظیفه بانک هاس��ت، اما پرس��ش 
اصل��ی از بانک مرکزی و بانک ها این اس��ت که هزینه 
این لطف و بخش��ش در گرفتن کارمزد صفر از کجاها 
تامین می ش��ود؟ قطع��ا بانک ها از حس��اب مدیران و 
کارمندانش��ان هزینه ارائه خدم��ات رایگان و نگرفتن 
کارمزد را نمی پردازند و اینجاس��ت که بر خالف تصور 
عامه مردم، باید گفت سر همه کاله می رود. بانکی که 
کارمزد را می بخش��د و هزینه ارائ��ه خدماتش را صفر 
می کند، الزاما بانک خوب در دنیا محس��وب نمی شود، 
زیرا هزینه این حاتم بخش��ی خط��ا را یا وام گیرندگان 
بای��د بدهن��د و از قضا یکی از دالی��ل وام گران بانکی 
همی��ن اس��ت، یا اینک��ه از س��ود قطع��ی میلیون ها 
س��پرده گذار بانکی کم می شود یا اگر راه دیگری نبود، 

از سود سهامداران بانک ها. 
بانک مرکزی شفاف باشد و ناظر

به گزارش تابناک، این حق مشتریان بانک هاست که 
کسر کارمزد از حساب شان یا تعویض کارت های بانکی 
با اطالع آنها باش��د. این اطالع مشتریان نباید محدود 
به ارس��ال پیامک یا یک اطالعیه خبری باش��د، بلکه 
حق مشتریان بانک هاست که از متن دستورالعمل های 
بانکی اطالع داش��ته باشند. حاال که بانک ها می گویند 
دس��تورالعمل داخلی است، این انتظار از بانک مرکزی 
می رود که ش��فاف باش��د و ناظر بی طرف و با انتش��ار 
آنالی��ن همه دس��تورالعمل ها صادقان��ه اعالم کند که 

اقدام بانک ها قانونی است یا...! 
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قیمتنوع ارز 

3,469دالر امریکا

3,950یورو اروپا

5,030پوند انگلیس

949درهم امارات

1,214لیر ترکیه

540یوان چین

32ین ژاپن

2,757دالر کانادا

3620فرانک سوئیس

11,500دینار کویت

958ریال عربستان

273دینار عراق

57روپیه هند

756رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

449,000مثقال طال

103,554هر گرم طالی 18 عیار

1,020,000سکه بهار آزادی

1,026,700سکه طرح جدید

510,500نیم سکه

273500ربع سکه

181,000سکه گرمی

خبرنامه

گزارش2

نسیم نجفی
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جذابیت خدمات نهادهای مالی با 
معافیت اخیر مالیاتی

معافی��ت مالیات��ی اخی��ر ب��ه ط��ور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم بر بازار س��رمایه تاثیر خواهد گذاشت. 
معاون ناش��ران و اعضای ب��ورس اوراق بهادار تهران 
با بیان این مطلب گفت: تاثیر مس��تقیم بخش��نامه 
جدید این اس��ت که س��رانجام، هزین��ه خدماتی را 
که نهاده��ای مالی در بازار س��رمایه ارائه می کنند، 
کاه��ش می ده��د و طبیعی اس��ت که ای��ن کاهش 
هزینه به جذاب تر ش��دن خدم��ات کمک می کند و 
قطعا می تواند در میران عرضه این خدمات هم تاثیر 
مثبت بگذارد. س��یدروح اهلل حس��ینی مقدم درباره 
تاثیر غیرمس��تقیم این بخشنامه بر بازار سرمایه هم 
اظهار داشت: ابالغیه جدید که از سوی سازمان امور 
مالیاتی به ممیزان مالیاتی ارائه ش��د، عمال تفاس��یر 
متف��اوت از قانون را از بین می برد و به صورت قطعی 
مش��خص می کند که چه مالیات��ی را باید یک نهاد 
مالی بازار س��رمایه پرداخت کند و کدام را پرداخت 
نکن��د. وی در تبیین این موض��وع گفت: از آنجا که 
نهادهای موجود در بازار سرمایه نوپا هستند و هنوز 
ساختار اقتصادی کشور با نوع فعالیت و نوع خدمت 
آنها به شکل کامل آشنا نیست، درگیر مجموعه ای از 
بوروکراس��ی ها در ساختار اقتصادی از جمله ساختار 
مالیاتی می ش��دند ت��ا بتوانند به آنه��ا بقبوالنند که 
فالن برداش��ت، تفسیر درس��ت تری از فالن مقررات 
اس��ت. به گفته حس��ینی مقدم، با روش��ن ش��دن 
موضوع و صراح��ت در مقررات، نهادهای موجود در 
بازار س��رمایه راحت تر کار خود را پیش می برند و از 
ای��ن پس انرژی کمتری از ای��ن نهادها در اداره های 
مالیاتی صرف می ش��ود و این به بهتر و دقیق تر کار 
ک��ردن آنها کمک می کند. معاون ناش��ران و اعضای 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران با بیان اینک��ه ممیزان 
مالیاتی تفاس��یر متفاوتی از قانون موجود داش��تند، 
افزود: این باعث می شد که مثال نهاد مالی »الف« در 
یک اداره مالیاتی بتوان��د نتیجه مثبت بگیرد و یک 

نهاد مالی دیگر مثل »ب« سرگردان شود. 
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: اینکه س��ازمان بورس، 
کانون ها و بورس ها توانس��تند س��رانجام با پیگیری 
و هم��ت همگانی، مجموع��ه نهاد مالیات��ی را قانع 
کنن��د که تفس��یر آنه��ا از قانون مالیات ها درس��ت 
نیس��ت و نباید ای��ن مالیات ها را اخ��ذ کنند، اتفاق 
خوبی اس��ت که به طور مس��تقیم و غیرمستقیم بر 
بازار س��رمایه اثر خواهد گذاشت. حسینی مقدم در 
پاس��خ به این س��وال که آیا منظور از نهادهای مالی 
در این بخشنامه، فقط آنهایی هستند که به اشخاص 
حقوقی مش��اوره می دهند و سبدگردانی می کنند یا 
این معافیت درخصوص اشخاص حقیقی هم صادق 
است، گفت: مشاوران سرمایه گذاری که می خواهند 
برای ش��رکت یک ورقه بهادار جدید منتش��ر کنند، 
طبیعی اس��ت با نهاد واس��ط در ارتباطند. وی ادامه 
داد: هم اکن��ون ما 12 نهاد واس��ط داریم و بنابراین 
وقت��ی مش��اوران س��رمایه گذاری ب��ا اینه��ا طرف 
هستند، طبیعی اس��ت اگر درآمدی ایجاد می شود، 
از آن مالی��ات ارزش اف��زوده مع��اف اس��ت. چ��ون 
مالیات دهنده، آن شرکت مشاور سرمایه گذاری است 
که در قبال خدماتی که به شخص حقیقی یا حقوقی 
ارائه می دهد، کس��ب درآم��د می کند، اما کلمه نهاد 
واس��ط که در بند 6 آمده، همان ش��رکت مدیریت 
دارایی اس��ت که 12 نهاد واسط دارد و این حقوقی 
اس��ت و حقیقی را شامل نمی شود. گفتنی است بند 
6 بخش��نامه اخیر معافی��ت مالیاتی تصریح می کند: 
کارمزدهای��ی ک��ه نهاده��ای مالی ثبت ش��ده نزد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، 
مش��اوره پذیرش، س��بدگردانی، بازارگردانی، تعهد 
پذیره نویس��ی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات 
 به نهادهای واسط دریافت می کنند، از مالیات معاف 

است. 

ارزش شاخص سهام کل بورس های 
پاریس و لندن کاهش یافت

 CAC ،ارزش ش��اخص سهام کل بورس پاریس
40، کاه��ش یافت. به گزارش رویت��رز از پاریس، 
ارزش ش��اخص س��هام ب��ورس پاریس تا اواس��ط 
معام��الت ب��ا 39 واحد کاهش نس��بت ب��ه پایان 
معامالت روز کاری پیشین، به 4هزار و 409 واحد 
رسید. حجم معامالت صورت گرفته در این بورس 
نی��ز به ح��دود 700میلی��ون یورو رس��ید. ارزش 
ش��اخص س��هام بورس پاریس در پایان معامالت 
روز گذش��ته نیز 61 صدم درصد کاهش یافته بود. 
ارزش ش��اخص س��هام بورس لندن کاهش یافت. 
ارزش ش��اخص سهام بورس فوتس��ی 100 لندن 
ک��ه در آن در هر روز کاری س��هام 100 ش��رکت 
مه��م و بزرگ انگلیس از نظر ارزش بازاری س��هام 
ثبت ش��ده در بورس، ارزش گذاری و خریدوفروش 
می ش��ود ب��ا 74 صدم درص��د مع��ادل 46 واحد 

کاهش به 6هزار و 254 واحد رسید. 

هفتمین عضو حقوقی هیات مدیره 
فرابورس مشخص شد

در جریان مجمع س��االنه ش��رکت فرابورس ایران 
و بع��د از تصوی��ب صورت های مالی و میزان س��ود 
تقس��یمی، انتخاب��ات اعضای حقوق��ی هیات مدیره 
برای دو س��ال آینده انجام ش��د که با بروز اختالف 
نظ��ر در م��ورد آرا بانک مل��ی و کان��ون کارگزاران 
بورس، تکلی��ف هفت هیات مدیره نهای��ی به بعد از 
بررسی های سازمان بورس موکول شد. براساس این 
گزارش، حال نتیجه بررس��ی سازمان بورس حکایت 
از آن دارد ک��ه بان��ک ملی ای��ران به عنوان هفتمین 
عضو حقوقی ش��رکت فرابورس تعیین ش��ده و این 
بانک در کنار ش��ش عضو دیگر شامل بورس تهران، 
صبا تامین، گروه مالی پارسیان، سرمایه گذاری امید، 
گروه مالی ملت و مرکز مالی ایران قرار گرفته است. 
ب��ه همین دلیل و با توجه به مفاد اساس��نامه ارکان 
ب��ورس مانند ش��رکت های بورس و فراب��ورس و...، 
مقرر شده نماینده س��ازمان بورس این موضوع را با 
هیات مدیره س��ازمان در میان گذاش��ته تا در پایان 
وقت اداری امروز، تصمیم نهایی برای هفتمین عضو 
اتخاذ و سپس صورت جلسه قابل ارائه ای به مراجعی 
مانند اداره ثبت ش��رکت ها آماده شود. با این اوصاف 
بای��د منتظر اعالم رس��می و نهایی س��ازمان بورس 
بود تا ترکیب قطعی هیات مدیره هفت نفره ش��رکت 

فرابورس ایران مشخص شود. 

نحوه افزایش سرمایه ۳۶درصدی 
بورس تهران و زمان دو مجمع 

اعالم شد
ی��ک مق��ام مس��ئول در ب��ورس ب��ا بی��ان اینکه 
هیات مدیره بورس اوراق به��ادار تهران در 9 خرداد 
پیش��نهاد افزایش س��رمایه 36درصدی را به مجمع 
فوق العاده ارائه کرده، گفت: افزایش سرمایه از 110 
ب��ه 150میلیارد تومان و از محل س��ود انباش��ته و 
اندوخت��ه احتیاطی در یک یا چن��د مرحله طی دو 
س��ال مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت. وی افزود: 
ه��دف از ای��ن تامین مال��ی تکمیل پ��روژه احداث 
س��اختمان مرکزی ش��رکت واقع در س��عادت آباد، 
اح��داث س��اختمان تاالر زنج��ان و اس��تقرار فاز 2 
دیتاس��نتر اس��ت. پ��س از دریافت مجوز س��ازمان 
بورس، در مرحله اول 15میلیارد تومان شامل 9.2 و 
5.۸ میلیارد تومان از سود انباشته و اندوخته قانونی 
اعمال می ش��ود. به گفت��ه آزاده یزدانی، 25میلیارد 
تومان دیگر هم در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد 
تا با توجه به نیاز نقدی، س��ال آینده از محل س��ود 
انباش��ته و اندوخت��ه احتیاطی اعمال ش��ود. یزدانی 
گفت: دو مجمع فوق العاده و س��االنه 27 تیرماه 95 
برگزار خواهد ش��د و مرحله اول افزایش س��رمایه تا 

پایان شهریور اعمال می شود. 

معرفی کوچک ترین سهامداران 
بورس تهران

ماه گذش��ته 16 کد س��هامداری برای نوزادان در 
کشور صادر شده است که تهرانی ها بیشترین صدور 
کد س��هامداری را در این مدت ب��ه خود اختصاص 
داده اند. منصور عباسی قرایی سه روزه کوچک ترین 
نوزادی اس��ت که ماه گذشته کد سهامداری خود را 
از س��مات دریافت کرد و والدی��ن آن پنج روز بعد، 
نخستین سهام را برای این کودک خریداری کردند 
تا منصور از شهرس��تان زرند کوچک ترین س��هامدار 
بازار سرمایه ایران لقب گیرد. والدین باران درخشانی 
از ته��ران با خرید س��هام در نهمین روز تولد، زینب 
شیرزاد قلعه رودخانی از تهران در دهمین روز تولد، 
غالمرضا تیزچنگ از تهران در دوازدهمین روز تولد 
و زین��ب صادقی میالن��ی از تبریز در س��یزدهمین 
روز تول��د از بورس یا فراب��ورس در رتبه های بعدی 

کوچک ترین سهامداران بازار سرمایه قرار گرفتند. 

زمان افزایش سرمایه ۶۷درصدی 
یک شرکت بورسی مشخص شد

ش��رکت توس��عه عمران فارس که 23 دی س��ال 
93 اق��دام به افزای��ش س��رمایه از 30.6 به بیش از 
59.۸میلیارد تومان )از س��ه محل مطالبات و آورده 
نقدی، س��ود  انباش��ته و اندوخت��ه احتیاطی( کرده، 
زمان افزایش س��رمایه 67درصدی در مرحله دوم را 
تعیی��ن کرد. محمدعلی معین، مدیرعامل »ثفارس« 
اعالم ک��رد با توجه به صدور مجوز س��ازمان بورس 
در 9 خرداد، هیات مدیره شرکت 29 خرداد تشکیل 
جلسه می دهد تا درباره مرحله دوم افزایش سرمایه 
)از 59.۸ به 100 میلیارد تومان( از محل مطالبات و 

آورده نقدی تصمیم گیری کند. 

بورسبینالملل

شرکتهاومجامع

در حالی که انتظار می رفت 
با آغ��از م��اه رمضان ش��اهد 
عقب نشینی بازار و ادامه روند 
قیمت ها  و  نزولی ش��اخص ها 
باش��یم، بازار و ش��اخص کل 
در آخرین روز معامالتی هفته 
مثبت بود، امری که بار دیگر 
امی��د ب��ه رونق ب��ورس را در 
دل های س��هامداران و فعاالن 
بازار روشن ساخت و آنها را به 
پایداری در بازار سهام، تشویق 
کرد. از دیگر سو، همه منتظر 
رسیدن اخبار خوش اقتصادی 
هستند تا به اتکای آن بتوانند 
بیش��تری  س��رمایه گذاری 
در ب��ورس انج��ام دهند. این 
بهای  افزایش  خبرها می تواند 
نف��ت، افزای��ش قیم��ت انواع 
کاال و م��واد، افزایش نرخ ارز، 
کاهش نرخ سپرده های بانکی، 
تزری��ق پول به بازار س��هام و 
بس��ته های حمایتی دولت به 
منظور خروج از رکود باش��د. 
در بازاره��ای بین الملل��ی ب��ا 
توج��ه به پیش بین��ی کاهش 
3.5 میلی��ون بش��که ای نفت 
خام آمریکا، عدم افزایش نرخ 
به��ره، افزایش 20 ه��زار تنی 
ذخایر LME مس، تعطیالت 
پنجشنبه و جمعه کشور چین 
و در نتیجه هجوم فوالدسازان 
این کش��ور برای خرید سنگ 
آهن، شاهد رشد قیمت نفت، 
کاه��ش قیمت مس و افزایش 
س��نگ  قیم��ت  چش��مگیر 
آهن هس��تیم ک��ه پیش بینی 
می شود بر این صنایع بورسی 

تأثیرگذار باشد. 

رشد 42 و 21 درصدی 
حجم و ارزش مبادالت در 

فرابورس
ای��ران معامالت  فراب��ورس 
خ��ود در س��ومین هفت��ه از 
دادوس��تد  ب��ا  را  خردادم��اه 
2 ه��زار و 197 میلی��ون ورقه 

بهادار به ارزش 7 هزار و ۸14 
میلیارد ریال به پایان رس��اند 
که این ارقام نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل از رشد 42 
و 21 درص��دی حجم و ارزش 
می کند.  حکای��ت  مب��ادالت 
ب��ا  هم��راه  گذش��ته  هفت��ه 
دادوستد انواع اوراق بهادار در 
بازارهای فرابورس، سهامداران 
روز چهارش��نبه شاهد عرضه 
اولی��ه 230 میلی��ون س��هم 
مع��ادل 10 درص��د از س��هام 
هلدینگ نیروگاهی تابان هور 
در بازار اول نیز بودند که این 
اس��تقبال چشمگیر  با  عرضه 
معامله گران آنالین و در واقع 
رکوردش��کنی مش��ارکت آنها 
اولی��ه همراه  در عرضه ه��ای 
بود. ای��ن نماد ت��ازه وارد که 
از این پ��س در نماد  » وهور «  
 ش��اهد معام��الت آن در بازار 
اول خواهی��م ب��ود در جریان 

اولی��ه 17۸0 ری��ال  عرض��ه 
کشف قیمت ش��د. در همین 
حال بازار اول فرابورس هفته 
گذش��ته رون��د روبه رش��دی 
را در معام��الت تجرب��ه کرد، 
میلیون  به ط��وری ک��ه 371 
س��هم به ارزش 776 میلیارد 
ریال در این بازار مورد مبادله 
قرار گرفت که نسبت به هفته 
ماقبل رشد 92 و 77 درصدی 
را  ارزش مب��ادالت  حج��م و 
نش��ان می دهد. هفته گذشته 
بازار دوم نیز همسو با روند رو 
به رش��د، بازار اول، با افزایش 
ارزش معام��الت روبه رو ش��د 
به ط��وری که ب��ا معامله 359 
میلیون سهم به ارزش 2 هزار 
و 703 میلی��ارد ریال، رش��د 
معامالت  ارزش  115 درصدی 
را در مقی��اس هفتگی تجربه 
کرد. در ب��ازار ابزارهای نوین 
مالی نیز صکوک، صندوق های 

س��رمایه گذاری قابل معامله و 
تس��هیالت  گواه��ی  اوراق 
مسکن اگرچه با کاهش حجم 
و ارزش معامالت در مقایس��ه 
با هفته ماقبل روبه رو ش��دند، 
اما به ترتیب رشد 32،1347 
و 7 درصدی حجم معامالت را 
نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قب��ل در کارنام��ه عملکردی 
خود به ثبت رس��اندند. ضمن 
این  معام��الت  ارزش  اینک��ه 
ابزارهای مال��ی نیز با روند رو 
به رش��دی در این بازه زمانی  
)نس��بت به مدت مشابه سال 

94( همراه شد. 
ی��ک  به عن��وان  صک��وک 
در  اس��المی  به��ادار  اوراق 
انتخ��اب  س��بد  در  حال��ی 
س��هامداران ق��رار گرفته که 
بررس��ی رون��د معامالت آن 
مالی  نوین  ابزارهای  بازار  در 
حکایت از اس��تقبال بیش از 

پی��ش معامله گ��ران از ای��ن 
اب��زار تأمین مالی نس��بت به 

گذش��ته در فرابورس دارد. 

فلزات اساسی، صدرنشین 
صنایع فرابورسی

صنایع  معام��الت  بررس��ی 
قب��ل  هفت��ه  در  فرابورس��ی 
حکای��ت از پیش��ی گرفت��ن 
صنع��ت   معام��الت  ارزش 
»فلزات اساس��ی« نس��بت به 
سایر صنایع دارد، به طوری که 
این گروه ب��ا ارزش معامالتی 
بالغ ب��ر 507 میلی��ارد ریال 
توانست س��هم 24 درصدی از 
ارزش کل معامالت ُخرد بازار 
س��هام  )اول، دوم و پای��ه( را 
به تفکی��ک گروه های صنعت 
به خ��ود اختص��اص دهد. در 
ای��ن میان گ��روه  »بانک ها و 
موسس��ات اعتب��اری« و نی��ز  
با  ترتیب  ب��ه  »پاالیش��ی ها« 
س��هم 23 و 16 درص��دی در 
جایگاه دوم و س��وم ایستادند. 
از طرفی بیشترین ارزش کل 
بازار ب��ه تفکی��ک صنایع در 
آخری��ن روز معامالت��ی هفته 
قب��ل نی��ز در اختی��ار گ��روه 
محصوالت شیمیایی و سپس 
فلزات اساس��ی ق��رار گرفت و 
این دو گروه به ترتیب با ارزش 
ب��ازاری بال��غ ب��ر 223 هزار و 
627 میلیارد ریال و 126 هزار 
و 199 میلی��ارد ریال، س��هم 
23 و 13.2 درص��دی از ارزش 
کل بازار را در اختیار گرفتند. 
به هر ترتی��ب در آخرین روز 
کل  ش��اخص  هفت��ه  کاری 
 ۸0۸ ع��دد  روی  فراب��ورس 
واحد ایس��تاد که نس��بت به 
روز انتهای��ی هفته ماقبل افت 
0.۸ درصدی را نشان می دهد. 
ارزش بازار نیز روز چهارشنبه 
ب��ه رق��م 952 ه��زار و 6۸2 
نسبت  رسیدکه  ریال  میلیارد 
به روز مش��ابه در هفته ماقبل 
با کاهش کمت��ر از 0.5 درصد 

روبه رو شد. 

هفته ای که می تواند به صعود شاخص کل منجر شود

چشمامیدسهامدارانبهقیمتنفتوسنگآهن
خبرخبر

ب��ازار س��هام هفته گذش��ته در حالی 
افت ش��اخص را ثبت کرد که پیش بینی 
می ش��ود در روزهای آینده رش��د آرامی 
را تجرب��ه کند. حس��ام الدی��ن جعفری، 
کارش��ناس ب��ازار س��هام در گفت وگو با 
س��نا، گفت: به نظر من شاخص تا جایی 
ک��ه پیش بینی ش��ده بود، اصالح ش��ده 
اس��ت و بازار می تواند آماده رشد آرامی 
باش��د. وی درب��اره دالی��ل افت ب��ازار با 
اش��اره به کاه��ش قیم��ت در نمادهای 
خودروی��ی گفت: این گروه به عنوان لیدر 
ب��ازار مدت هاس��ت رفتارش��ان زیر نظر 
س��رمایه گذاران اس��ت و افت و خیز آنها 
کل ب��ازار را متاثر می کن��د. وی به آزاد 
شدن حق تقدم شرکت ها پس از افزایش 
سرمایه اش��اره کرد و افزود: این موضوع 
 نیز باعث افزایش حجم عرضه و افت بازار 

شده است. 
این کارش��ناس بازار س��هام مهم ترین 
دلیل افت ش��اخص کل را توقف افزایش 
سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ه��ا دانس��ت و گفت: ب��ا توجه به 
تصمیم س��ازمان امور مالیاتی برای اخذ 
مالی��ات از ای��ن روش افزایش س��رمایه، 
بخش عمده ای از تأمین مالی ش��رکت ها 
از ای��ن روش متوق��ف ش��ده ک��ه بازار 
نس��بت به این محدودیت واکنش منفی 
نش��ان داده اس��ت. جعفری با اش��اره به 
تالش های مسئوالن سازمان بورس برای 

لغو این قانون گفت: مس��ئوالن سازمان 
ب��ورس در جهت حمایت از س��هامداران 
و ش��رکت های بازار س��هام تالش کردند 
و مکاتبات��ی با مس��ئوالن س��ازمان امور 
مالیاتی ب��رای لغو این مصوبه داش��تند، 
اما هنوز نتیجه ای اعالم نشده است. این 
کارشناس بازار س��هام با تأکید بر اینکه 
بس��یاری از ش��رکت ها قصد داش��تند با 
افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها س��اختار مالی شرکت را اصالح 
کنند، افزود: با منتفی شدن این موضوع، 
این ش��رکت ها نی��ز ب��ا محدودیت هایی 
مواجه می شوند و برای اخذ تسهیالت از 
بانک ها نیز دچار مش��کل خواهند شد و 
این موضوع باعث افت قیمت س��هام این 
شرکت ها در بازار سهام شد. وی با تأکید 
بر اینکه این روزها همچنان خودرویی ها 
مرکز توجه س��هامداران هس��تند و روند 
معامالت ش��ان پیگیری می ش��ود، افزود: 
نماده��ای معدنی و پاالیش��ی ب��ا توجه 
به پتانس��یل رش��د قیمت ه��ای جهانی 
می توانند م��ورد توجه س��هامداران قرار 
بگیرن��د و در صورت��ی که ای��ن گروه ها 
بتوانند لی��دری بازار را از آن خود کنند، 
چشم انداز معامالت در بازار سهام بهبود 
خواه��د یاف��ت. جعف��ری مجم��وع این 
عوامل را در افت بازار تأثیر گذار دانس��ت 
و پیش بینی کرد ب��ازار در هفته پیش رو 

روند صعودی آرامی را آغاز کند. 

محمدرض��ا گیوکی، فعال بازار س��هام 
در گفت وگو با می��زان، در خصوص روند 
ب��ورس در هفته گذش��ته، گف��ت: بورس 
تهران در س��ومین هفته خرداد ماه نیز به 
روند نزولی خود ادامه داد، البته این روند 
در حالی ادامه دارد که از سرعت نوسانات 
چش��مگیر شاخص کل کاس��ته شده و با 
ش��یب مالیم تری در نوسان است. وی در 
این باره ادامه داد: در هر صورت این هفته 
ای��ن نماگر از 76 ه��زار واحدی به پایین 
افتاده و وارد کانال 75 هزار واحدی ش��د، 
همچنین نسبت به ماه های اخیر از ارزش 
معامالت بازار به طور نس��بتا محسوس��ی 
کاس��ته شده اس��ت. این فعال بازار سهام 
با اش��اره به دالیل عدم تح��رک در روند 
معامالت بازار س��هام اظهار کرد: در واقع 
در رأس دالیل��ی ک��ه در خص��وص افت 
بازار س��هام در سال 95 وجود دارند، عدم 
تح��رک و تغییر در وضعی��ت متغیرهای 
کالن اقتص��ادی جل��ب توج��ه می کند. 
عض��و انجمن مدیریت اس��تراتژیک ایران 
در توضی��ح تأثی��ر اصالح زیرس��اخت ها 
در کش��ور بیان ک��رد: در این بین اصالح 
زیرساخت های فرهنگ سرمایه گذاری در 
کشور نیز می تواند نقش مؤثری در توسعه 
بازارهای مال��ی، از جمله بورس ایفا کند. 
بازار س��هام ایران باید به سمت توسعه و 
کارایی کامل حرکت کند، بدیهی اس��ت 
که توس��عه ب��ازار نیازمند مناب��ع مالی و 

اقتص��ادی بلند مدت بوده و در بورس های 
توسعه یافته و کارا، قیمت سهام به ارزش 
ذاتی آن نزدیک می ش��ود و قیمت سهم، 
ش��اخص مناس��بی جه��ت ارزش واقعی 
آن اس��ت. گیوکی در این ب��اره ادامه داد: 
برای فراهم آوردن چنین ش��رایطی باید 
زمینه های الزم در خصوص رش��د افرادی 
فراهم ش��ود که قدرت سنجش اطالعات 
و تحلیل را داش��ته باش��ند، در واقع افراد 
حرفه ای و متخصص باید در بازار س��هام 
حضور داش��ته و تصمیم��ات و اطالعات 
آنه��ا بازار را در جهتی ک��ه معامالت آن، 
بر پایه تحلیل اصولی اس��توار است سوق 
دهد. وی در توضیح اهمیت فرهنگ سازی 
برای س��رمایه گذاران در بورس گفت: در 
این ش��رایط اس��ت ک��ه ایج��اد و اصالح 
زیرس��اخت های فرهنگ س��رمایه گذاری، 
معن��ی خود را به درس��تی پی��دا خواهد 
کرد، زیرا یکی از بهترین اس��تراتژی های 
س��رمایه گذاری، به خص��وص ب��رای افراد 
حقیقی و غیر حرفه ای، مش��اوره گرفتن از 
افراد خبره و متخصص بازار اس��ت. فعال 
بازار س��هام با بیان جای��گاه ویژه آموزش 
در بازار س��هام اظهار کرد: در کنار ایجاد 
زمینه های الزم در جهت تعلیم و آموزش 
افراد برای متخصص ش��دن در حوزه بازار 
سهام، باید فرهنگ استفاده از اطالعات و 
تخصص افراد حاذق و حرفه ای را نیز برای 

سهامداران و سرمایه گذاران ایجاد کرد. 

هفته خوبی برای بازار
 پیش بینی می شود

نبود تحرک در وضعیت اقتصادی عامل 
ادامه افت بازار سهام

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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شنبه
22 خرداد 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

امید فعاالن بازار مسکن به وام ۸۰ میلیونی
 وام به تنهایی کافی نیست

پرداخت وام ۸۰ میلیونی مسکن در روزهای اخیر 
آغاز شده است و برخی کارشناسان معتقدند این وام 

می تواند معامالت مسکن را رونق بخشد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، با آغ��از پرداخ��ت وام۸۰ 
میلیون تومانی مس��کن، فع��االن بازار امیدوارند 
تغییراتی در بازار مس��کن رخ ده��د و متقاضیان 
بیش��تری به ای��ن بازار ورود کنن��د، اما در کنار 
ای��ن عده برخ��ی کارشناس��ان معتقدند این وام 
نمی تواند مس��کن را پس از چهار س��ال از رکود 

خارج کند. 
در واقع یک��ی از طرح هایی که دولت برای خروج 
غیرتورمی مس��کن از رک��ود مطرح ک��رده، تقویت 
طرف عرض��ه و افزایش ساخت و س��ازها ب��ه منظور 
تأمین نیاز متقاضیان مس��کن است. به همین دلیل 
سیاس��ت های تأمین مالی از طریق تسهیالت بانکی 
یکی از مهم ترین برنامه هایی اس��ت که وزارت راه و 
شهرسازی با همکاری بانک مسکن اجرا کرده است. 
برای��ن اس��اس، وام ۸۰ میلیون تومانی س��اخت 
مس��کن برای متقاضیان در نظرگرفته ش��د و حتی 
برخی ش��رایط که ابتدا برای دریافت این وام تعیین 
ش��ده بود حذف ش��د تا متقاضیان بیش��تری امکان 

دریافت این وام را داشته باشند. 
در ای��ن می��ان، برخ��ی از فعاالن بازار مس��کن 
معتقدند این تس��هیالت نمی تواند تأثیری بر بازار 
مس��کن داش��ته باش��د و رکود عمیقی که در این 
بازار وجود دارد نیاز به محرک های بیشتری دارد. 
در این باره حامد مظاهریان، معاون وزیر راه گفته 
اس��ت: خروج بازار مسکن از رکود به شاخص های 
کالن اقتصادی مربوط اس��ت و واقعیت این اس��ت 
ک��ه بازار مس��کن هی��چ گاه جداگانه عم��ل نکرده 
اس��ت. ب��ا بهب��ود ش��اخص های کالن اقتصادی و 
س��رمایه گذاری حتماً بازار مسکن نیز از آن منتفع 

خواهد شد. 
در واق��ع خ��روج مس��کن از رکود ب��ه عوامل 
زیادی بس��تگی دارد که این عوامل باید در کنار 
یکدیگ��ر ق��رار بگیرد ت��ا تأثیر واقع��ی را بر این 
بازار داش��ته باش��د، اما فعاالن مسکن امیدوارند 
حداقل بازار خانه های کوچک با این وام ها رونق 

پیدا کند. 
در این خصوص حس��ام عقبایی، رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
معتق��دم وام ۸۰ میلیون��ی تأثیر مثبت��ی بر بازار 
مس��کن خواهد داش��ت، گفت: ای��ن وام می تواند 
محرک بازار مس��کن ب��ه خص��وص آپارتمان های 
کوچک باش��د و قدرت خرید دهک های ضعیف را 

افزایش  دهد. 
وی با اشاره به اینکه این تسهیالت کمک می کند 
که حجم معامالت در کشور افزایش پیدا کند، افزود: 
خیز خروج از رکود در بازار مس��کن برداش��ته شده 
اس��ت و با این تسهیالت می تواند با سرعت بیشتری 

پیش رود. 
عقبای��ی با اع��الم اینکه برای افزایش اس��تقبال 
از ای��ن وام باید م��دت بازپرداخ��ت افزایش پیدا 
کند و سود تس��هیالت کاهش یابد، اظهار داشت: 
در مجم��وع پرداخت ای��ن وام را مثب��ت ارزیابی 
می کنم، اما این وام ب��ه تنهایی موجب رونق بازار 

نمی شود. 

بوئینگ برای مذاکره فروش 
هواپیما به ایران مجوز گرفت

شرکت بوئینگ اعالم کرد برای مذاکره با ایران در 
خصوص ارزیابی نیازهای این کشور به خرید هواپیما 

از دولت آمریکا مجوز گرفته است. 
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی اویشن 
پ��روز، بوئینگ در حال بررس��ی نیازه��ای ایران به 
هواپیماهای مسافربری است. این شرکت اعالم کرد: 
»م��ا در حال تبعیت از فرآیند گرفتن مجوز از دولت 
آمریکا هستیم. بر این اساس، ما برای دریافت مجوز 
درخواس��ت داده و مجوز الزم را دریافت کرده ایم تا 
نیازهای ایرالین های ایرانی مورد تایید دولت آمریکا 

به هواپیماهای مسافربری را ارزیابی کنیم.«
ای��ن مجوز به ش��رکت بوئینگ اج��ازه می دهد تا با 
ایرالین های مجاز ایرانی برای بررسی میزان نیاز واقعی 
آنها تعامل داشته باش��د. در ادامه بیانیه بوئینگ آمده 
است: »ایرباس، رقیب شرکت ما، در حال پیشبرد منافع 
خ��ود در بازار ایران اس��ت و کانادا نیز اخیرا اعالم کرد 
که به ش��رکت بمباردیر اجازه دسترسی به بازار ایران 
را خواهد داد. ما درک می کنیم که ش��رایط در منطقه 
پیچیده و همواره در حال تغییر است و ما به تبعیت از 
دس��تورالعمل های دولت آمریکا در ارتباط با تجارت با 

ایران ادامه خواهیم داد.«

مجوز انتشار۷۵۰۰ میلیارد تومان 
اسناد خزانه

 معاون برنامه ری��زی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه 
و شهرس��ازی با اش��اره به جزییات اعتبارات وزارت 
راه و شهرس��ازی در بودجه ۹۵ گفت: اعتبارات این 
وزارتخانه در بودجه ۹۵ نس��بت ب��ه بودجه مصوب 

سال گذشته رشد ۲۷درصدی داشت. 
امیر امینی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی با تشریح جزییات بودجه این وزارتخانه 
در س��ال ۹۵ بع��د از ابالغ به دس��تگاه های اجرایی 
گفت: بودجه امس��ال بعد از تایید شورای نگهبان از 
سوی رئیس جمهوری به دس��تگاه های اجرایی ابالغ 
ش��د. رقم کل بودجه کشور حدود ۹۸۰هزار میلیارد 
تومان است که از این میزان ۲۹۴هزار میلیارد تومان 
بودجه عمومی دولت و مابقی آن بودجه شرکت های 
دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 

است. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: حدود 
۲۱۳ه��زار میلی��ارد توم��ان از این مناب��ع اعتبارات 
هزین��ه ای، ۵۷ هزار میلیارد تومان »اعتبارات تملک 
دارایی های س��رمایه ای« و حدود ۲۳ه��زار میلیارد 
تومان نیز »اعتبارات تملک دارایی های مالی« است 
که مجموع بودجه این دو بخش اعتباراتی اس��ت که 
دولت در س��رفصل عمرانی هزین��ه خواهد کرد؛ به 
عبارتی دولت حدود ۸۰هزار میلیارد تومان در سال 

جاری در حوزه عمرانی هزینه می کند. 
وی با بی��ان اینکه اعتب��ارات عمران��ی وزارت راه و 
شهرس��ازی در س��ال ۹۵ حدود ۸هزار و ۱۰۰میلیارد 
تومان است که ۶۰۰میلیارد تومان آن از جدول بودجه 
برای راه های روستایی اختصاص داده شده، افزود: این 
در حالی اس��ت که این میزان در س��ال گذشته ۶هزار 
و ۴۰۰میلیارد تومان بود از رش��د ۲۷درصدی اعتباری 
وزارت راه و شهرسازی در بودجه ۹۵ نسبت به بودجه 

مصوب سال گذشته حکایت دارد. 
امین��ی با بی��ان اینکه در بودجه س��ال ۹۵ حدود 
۵ه��زار میلیارد توم��ان اوراق مش��ارکت با تضمین 
دول��ت و ۱۰ه��زار میلی��ارد تومان نیز ب��ا تضمین 
وزارتخانه ه��ای  تابع��ه  ش��رکت های  و  س��ازمان ها 
راه و شهرس��ازی، نف��ت، نیرو و س��ازمان های دارای 
»اعتبارات خودگران« اختصاص یافته اس��ت، گفت: 
اعتبارات اس��ناد خزانه اس��المی سال گذشته ۵هزار 
میلی��ارد تومان بود ک��ه در بودجه س��ال جاری به 
منظور پرداخ��ت مطالبات پیمانکاران، مش��اوران و 
تامین کنن��دگان تجهیزات به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان افزایش یافت. 

عمران

کشتی های  تحریم های  لغو 
ایرانی، به رس��میت ش��ناخته 
ش��دن بیمه های دریایی ایران 
اپراتورهای  دوب��اره  فعالیت  و 
از قیود  بندری کش��ور خارج 
از  بخش��ی  تنه��ا  تحریم ه��ا 
اتفاقات��ی ب��وده ک��ه در طول 
ماه های گذش��ته و ب��ه دنبال 
در  برج��ام  ش��دن  اجرای��ی 
دریاهای ایران رخ داده است. 
اگر سال گذشته بنادر ایران 
سخت به دنبال جلب نظر تنها 
برای  یک الین��ر بین الملل��ی 
ورود به آب های کش��ور بودند 
ح��اال باید خ��ود را برای صف 
طوالن��ی تخلی��ه و بارگی��ری 
کشتی های باری آماده کنند. 

بندر شهید رجایی به عنوان 
اقتصادی تری��ن بن��در فع��ال 
ماه ه��ای  ط��ول  در  ایران��ی 
گذش��ته چند رک��ورد جدید 
در تخلی��ه و بارگیری به ثبت 
رسانده است و اگر اوضاع این 
بندر در کنار دیگر طرح هایی 
که بناس��ت به توسعه دریایی 
کشور منجر ش��ود، قرار گیرد 
می تواند تنها بخشی از اوضاع 
دگرگون شده آب های ایران را 

نشان دهد. 
در بی��ن تم��ام گزینه ه��ای 
توس��عه، ام��ا به نظر می رس��د 
اوض��اع چابهار به ش��کلی قابل 
توجه متفاوت اس��ت. این بندر 
که در آب های جنوب ش��رقی 
ای��ران واقع ش��ده و ب��ه نوعی 
نخس��تین معب��ر ب��رای ورود 
کشتی ها به خلیج فارس است، 
در طول این سال ها برنامه های 
توس��عه محور گس��ترده ای را 
پشت س��ر گذاشته و حاال و در 
سایه برجام با س��رعتی بسیار 
باالت��ر از گذش��ته کار خود را 

ادامه می دهد. 
اصلی تری��ن ش��اخصه برای 
رص��د ای��ن ش��رایط جدی��د 

در  ک��ه  اس��ت  ق��راردادی 
روزهای گذش��ته میان ایران، 
هند و افغانس��تان بس��ته شد 
و ب��ه تاس��یس داالن چابهار 
شکلی رس��می داد. این طرح 
مهم می توان��د از چند جهت 
باشد،  داشته  کلیدی  اهمیتی 
از یک س��و ای��ران را به عنوان 
ه��اب دری��ای عم��ان مطرح 
می کند و از س��وی دیگر هند 
را به عنوان رقیب چین مطرح 
می کن��د. محوری��ت این بندر 
قطع��ا ب��رای کش��وری مانند 
س��رمایه گذاری  که  پاکستان 
کالن��ی در بن��در گواتر کرده 
نخواهد  مطلوب  امری  اس��ت 
بود، موضوعی که باعث ش��ده 
مقام��ات این کش��ور رس��ما 
نس��بت ب��ه وضعی��ت چابهار 

خط و نشان بکشند. 
احس��ن اقبال، وزیر توسعه 
و برنامه ریزی پاکس��تان گفته 
موقعیت و اهمیت��ی که بندر 
گوات��ر پاکس��تان دارد، دیگر 
بنادر منطقه از چنین ویژگی 
برخوردار نیستند. روند توسعه 
در  گوات��ر  بن��در  تجهی��ز  و 
مقایس��ه با بن��در چابهار پنج 

س��ال جلوت��ر اس��ت. هرچند 
اقب��ال این را نیز گفته که »ما 
بنای رقابت با هیچ کش��وری 
را نداری��م و در بحث توس��عه 
و پیش��رفت نیز هیچ هراسی 
نداریم، بلکه مشتاقانه به دنبال 
افزایش هر چه بیش��تر سطح 
پیش��رفت  و  س��رمایه گذاری 
در منطق��ه هس��تیم« ام��ا به 
نظ��ر می رس��د پاکس��تانی ها 
خ��ود را ب��رای رقاب��ت آماده 
کرده ان��د، رقابتی که البته در 
صورت اس��تفاده ایران از تمام 
ظرفیت های��ش ش��اید ب��رگ 
برنده ای به دس��ت همس��ایه 

شرقی کشور ندهد. 
توسعه دریایی در گرو 

تصمیم های قاطع
معاون س��ابق سازمان بنادر 
معتق��د اس��ت ب��ا توج��ه به 
ظرفیت ه��ای کالنی که بنادر 
ای��ران دارند، اس��تفاده دقیق 
از آنه��ا می تواند کش��ور را به 
بدل  منطق��ه  دریایی  قط��ب 
کند و این امر منوط به اتخاذ 
این  در  تصمیم هایی درس��ت 

زمینه است. 
سعید ایزدیان در گفت و گو 

با »فرصت امروز« تصریح کرد: 
اقتصادی  بنادر  خوش��بختانه 
کش��ور در ط��ول س��ال های 
توس��عه ای  اقدامات  گذش��ته 
مثبت��ی را به خ��ود دیده اند و 
این امر جای��گاه دریایی ما را 
بهبود نس��بی بخشیده است، 
ام��ا هن��وز راه��ی طوالنی در 
پیش داریم که باید برای تمام 
مراحل آن برنامه ریزی کنیم. 

به گفت��ه وی در این زمینه 
س��ازمان بنادر هنوز نتوانسته  
نقش کلیدی و حیاتی خود را 
ایفا کند. ورود سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی به دریاهای 
ایران ش��رط هایی دارد و باید 
اوض��اع ب��رای آنه��ا ب��ه طور 
دقیق شفاف ش��ود. ما نیاز به 
آن داری��م که ب��ا تصمیم های 
درس��ت، ظرفیت ه��ای بالقوه 
را به عملیاتی ش��دن نزدیک 
کنیم و از ای��ن رو ادامه روند 
فعلی چندان امیدوار کننده به 

نظر نمی آید. 
کارشناس  دلخوش،  مرتضی 
در  نی��ز  اقتص��ادی  مس��ائل 
گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« به 
توانایی  اهمیت گسترده شدن 

اقتص��ادی کش��ور در رقابت با 
کش��ورهای منطقه پرداخت و 
گفت: تحریم های اقتصادی در 
طول س��ال های گذشته فشار 
زیادی ب��ه اقتصاد ای��ران وارد 
ک��رده و ای��ن امر باعث ش��ده 
بخشی از اقتصاد ما از تحوالت 
جهانی ج��ا بمان��د. فرصت به 
وجود آمده پ��س از برجام این 
شانس را به ما خواهد داد تا این 

عقب ماندگی را جبران کنیم. 
به گفت��ه وی، ظرفیت ایران 
در حوزه ه��ای حمل و نقل یکی 
ظرفیت های��ی  اصلی تری��ن  از 
است که کشور در اختیار دارد و 
می توان با برنامه ریزی برای آن، 
دیگ��ر حوزه ها را نیز به گردش 
درآورد. دری��ا ب��رای ما یکی از 
همین فرصت های حیاتی است. 
دلخ��وش خاطر نش��ان کرد: 
اقتصاد  رکود طوالنی مدتی که 
ایران با آن روبه رو است نیاز به 
موتورهای محرک چند جانبه ای 
دارد که قطعا راه افتادن هر یک 
از آنها به دیگر بخش ها کمکی 
امروزه بسیاری  جدی می کند. 
از حوزه های مالی و پولی ما به 
یک جرق��ه احتیاج دارند و این 
امر می توان��د در ماه های آینده 
تاثیرات خود را بر جای بگذارد. 
در کن��ار موقعی��ت خاصی 
ک��ه چابه��ار دارد، دیگر بنادر 
جنوبی ایران نیز در فضایی پر 
از رقابت پا به عرصه پسابرجام 
خواهند گذاش��ت. کشورهایی 
ام��ارات  و  عم��ان  مانن��د 
فراوان��ی  س��رمایه گذاری های 
روی بن��ادر خود داش��ته اند و 
از فرصت نب��ود ایران حداکثر 
اس��تفاده را برده اند. اگر ایران 
بتواند گام های محکمی را که 
در توس��عه چابهار برداشته به 
دیگ��ر بنادر خود نیز تس��ری 
دهد، قطعا نتیجه آن رسیدن 
ب��ه هدف اصلی اف��ق ۱۴۰۴، 
یعنی تبدل ش��دن ب��ه هاب 

دریایی منطقه خواهد بود.

ش��رکت های  انجم��ن  دبی��ر 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  هواپیمای��ی 
گشایش هایی در بحث مشکالت 
بانکی و مالی قرارداد خرید ۱۱۸ 
فرون��د هواپیم��ای ایرب��اس در 
حال انجام اس��ت، اظهار داشت: 
ت��الش  در  مذاکره کنن��دگان 
هس��تند پایه پولی ای��ن معامله 

براساس یورو تنظیم شود. 
مقصود اس��عدی س��امانی در 
گفت وگو با ایلنا، اظهار داش��ت: 
ب��ه دنب��ال برخ��ی تحریم های 
اعمال ش��ده از  س��وی آمری��کا، 

ای��ران نمی توان��د معامله دالری 
با ش��رکت های این کشور داشته 
باشد و بخش��ی از سهام ایرباس 
ه��م متعلق به آمریکا اس��ت، اما 
گ��روه مذاکره کنن��ده در تالش 
هس��تند پایه پولی ای��ن معامله 
را تغییر دهند ک��ه با این اقدام، 
مش��کل مالی و بانکی ق��رارداد 
تاریخی با ایرباس حل می شود. 

اسعدی س��امانی تاکید کرد: با 
چند بان��ک رایزنی های��ی انجام 
ش��ده تا پس از تغییر پایه پولی 
معامل��ه و رف��ع ای��ن مش��کل، 

پروس��ه مالی معامل��ه از طریق 
این بانک ه��ا انجام ش��ود. دبیر 
هواپیمایی  ش��رکت های  انجمن 
درباره صدور مج��وز اوفک برای 
فروش هواپیما به ایرباس، گفت: 
براس��اس توافقات برجام به طور 
قط��ع اوف��ک نمی توان��د مانعی 
برای قرارداد فروش هواپیماهای 
ایرباس به ای��ران ایجاد کند و از 
همه مهم تر اینکه در حال حاضر 
ممنوعیت��ی برای فروش هواپیما 

به ایران وجود ندارد. 
همچنی��ن  اسعدی س��امانی 

درباره شروع اسقاط هواپیماهای 
زمین گیر اظهار داشت: از چندی 
پیش نس��بت به جم��ع آوری و 
اس��قاط هواپیماه��ای زمین گیر 
به ایرالین ها هش��دار داده شده 
ب��ود که ایرالین ها ه��م در حال 
حاضر عملیات اس��قاط را شروع 
کرده ان��د. وی با اش��اره به تعداد 
قاب��ل  هواپیماه��ای زمین گی��ر 
اس��قاط افزود: در ح��ال حاضر 
۲۰ فرون��د توپول��ف زمین  گی��ر 
وجود دارد و تعدادی هواپیمایی 
بوئین��گ ۷۴۷، بوئینگ ۷۲۷ و 

بوئین��گ ۷۳۷ و تع��دادی فوکر 
۲۸ در فرودگاه ه��ا وج��ود دارند 
بای��د اس��قاط ش��وند. دبیر  که 
هواپیمایی  ش��رکت های  انجمن 
ب��ا بی��ان اینک��ه ارزش الش��ه 
ای��ن هواپیماها را کارشناس��ان 
تعیی��ن  دادگس��تری  رس��می 
می کنن��د، گف��ت: از آلومینیوم 
الش��ه هواپیماه��ا می ت��وان در 
مص��ارف دیگری اس��تفاده کرد 
و چند ش��رکت بخش خصوصی 
ب��رای خرید الش��ه هواپیماهای 
زمین گیر اعالم آمادگی کرده اند. 

OFAC  نمی تواند مانع معامله با ایرباس شود

چابهار، توسعه دریایی را سرعت می دهد

تشدید رقابت بنادر
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شکایت تویوتا علیه استفاده از 
لوگو در کمپین برکسیت

خودروس��از ژاپنی تویوت��ا در نظر دارد علیه کمپین 
رس��می برای خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا به دلیل 
اس��تفاده از لوگوی این شرکت دست به اقدام حقوقی 
بزند. ب��ه گزارش ایس��نا، این خودروس��از ژاپنی در 
بیانیه ای اعالم کرد که اس��تفاده از لوگوی تویوتا در 
بروش��ورهای کمپین »رای به ت��رک اتحادیه اروپا« 
ممکن است خوانندگان را به این اشتباه بیندازد که 
تویوتا از این کمپی��ن حمایت می کند. در حالی که 
این شرکت چنین نظری را نداشته و قصد دارد برای 
اس��تفاده غیرمجاز از عالمت تجاری خود که ناقض 
حقوق این شرکت است، شکایت حقوقی انجام دهد. 
تویوتا که 3400 کارمند و دو کارخانه در انگلیس 
دارد یک��ی از ش��ش ش��رکت بزرگی اس��ت که در 
تبلیغات این کمپین از آنها نام برده شده و ادعا شده 
این شرکت ها نتیجه همه پرسی هر چه که باشد در 
انگلیس خواهند ماند.  یوهان فانزیل، رئیس و مدیر 
عامل تویوت��ا موتور اروپا در م��اه فوریه اعالم کرده 
بود که همه پرس��ی اتحادیه اروپا ب��ه مردم انگلیس 
مربوط اس��ت، اما ادامه  عضویت در این بلوک به نفع 
فعالیت های این شرکت بوده و رقابت پذیری آنها در 
بلندم��دت را تضمی��ن می کند. م��ردم انگلیس قرار 
اس��ت در همه پرس��ی که 23 ژوئن برگزار می شود 
درب��اره مان��دن ی��ا خ��روج از اتحادیه اروپ��ا که به 

برکسیت معروف شده است، تصمیم بگیرند. 

اردیبهشت ماه
تولید 7 سواری متوقف شد

اردیبهش��ت ماه امس��ال تولید هفت مدل سواری 
در خودروس��ازان داخلی به صفر رسید.  به گزارش 
ایس��نا، در این مدت تولید ولیک��س C30 دنده ای 
LUXURY با کاهش 100 درصدی از 26 دستگاه 
در اردیبهش��ت 1394 به صفر رس��ید.  اردیبهشت 
م��اه امس��ال تولی��د ام وی ام 530 ب��ا کاه��ش صد 
درصدی از 263 دس��تگاه در اردیبهش��ت 1394 به 
صفر رس��ید. در این مدت تولید ام وی ام 110 چهار 
س��یلندر با کاهش صد درصدی از 384 دستگاه در 
اردیبهش��ت 1394 به صفر رس��ید.  اردیبهشت ماه 
امسال تولید ام وی ام 315 با کاهش صد درصدی از 
710 دس��تگاه در اردیبهشت 1394 به صفر رسید. 
در این مدت تولید لندمارک با کاهش صد درصدی 
از 502 دستگاه در اردیبهشت 1394 به صفر رسید. 
اردیبهشت ماه امسال تولید آسا B50 با کاهش صد 
درصدی از 11 دستگاه در اردیبهشت ماه 1394 به 
صفر رس��ید. در این مدت تولید س��ابرینا با کاهش 
صد درصدی از چهار دس��تگاه در اردیبهشت 1394 

به صفر رسید. 

خبر

شنبه
227 خرداد 1395 خودرو

س�ازمان متبوع ش�ما هفته گذش�ته 
با ارس�ال نامه ای به رس�انه ها خواستار 
آگه�ی  هرگون�ه  درج  از  خ�ودداری 
پیش فروش خودرو بدون مجوز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت شد. ارسال این 
نامه با چه هدفی صورت گرفته است؟ 

برای توضیح این مسئله ابتدا باید به قانون 
حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو 
اشاره کنم. این قانون خاص در سال 1386 
به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید. 
آیین نام��ه اجرای��ی این قان��ون در کارگروه 
تعیین ش��ده در دولت نهم نگاش��ته شد اما 
ناقص ب��ود و زمینه اجرایی هم در کش��ور 
پیدا نکرد. سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان با مش��ارکت موثر وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت اق��دام به تدوین 
آیین نامه اجرایی تازه ای کرد که فروردین ماه 
توسط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد. 
در این آیین نامه نس��بت به آیین نامه قبلی 
امتیازات زیادی وجود دارد از جمله ش��فاف 
ش��دن حقوق مصرف کنن��دگان که یکی از 
موارد هدف نگارش همین نامه بوده اس��ت. 
پی��ش از این عرضه کنندگان خودرو هر گاه 
نی��از به مناب��ع مالی پی��دا می کردند بدون 
توجه به اینکه توانایی انجام تعهد را داش��ته 
باشند، آگهی پیش فروش منتشر می کردند. 
مردم نیز ثبت ن��ام می کردند که در آخر با 
متقاضیانی مواجه بودیم که به دلیل ناتوانی 
عرضه کنندگان در تامین خودرو، سرگردان 
شده و اقدام به شکایت می کردند اما اکنون 
همه عرضه کنندگان پیش از انتشار هر نوع 
آگهی باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مجوز دریافت کنند. 
ای�ن عرضه کنندگان هس�تند  پ�س 
که باید ب�ه وزارت صنعت برای گرفتن 

مجوز مراجعه کنند؟ 
بل��ه. عرضه کنن��ده ای که قصد انتش��ار 
آگهی پیش فروش دارد ابتدا باید این مجوز 

را دریافت ک��رده و در آگهی خود ش��ماره 
مج��وز و تاریخ آن را درج کند. ضمن اینکه 
خودروساز موظف اس��ت 48 ساعت قبل از 
آگهی پیش ف��روش، مش��خصات خودروی 
زم��ان  و  خری��د  ش��رایط  پیش فروش��ی، 
پیش ف��روش را به طور کامل روی س��امانه 
اطالع رس��انی و در جرای��د کثیراالنتش��ار 
منتش��ر کند تا مانند گذشته متقاضیان به 
یکباره ب��ا اتمام مهل��ت پیش فروش مواجه 

نشوند. 
آیا س�از و کار گرفتن این مجوزها در 

وزارت صنعت پیش بینی شده است؟ 
بله. این مجوز باید از معاونت امور صنایع 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت دریافت 
شود و عرضه کنندگان هم با این روند آشنا 

هستند. 
در آیین نام�ه جدی�د درب�اره عق�د 
قرارداده�ا ش�رایط س�خت گیرانه تری 
برق�رار ش�ده ام�ا برخی کارشناس�ان 

معتقدند که کافی نیست. 
در آیین نام��ه جدی��د ذک��ر ش��ده ک��ه 

عرضه کنن��دگان خ��ودرو ب��ه ازای هر روز 
تاخی��ر در تحویل خودرو به مش��تری بیش 
از زمان اس��تاندارد تعیین شده، باید جریمه 
پرداخت کنند. همچنین طبق این آیین نامه 
در قرارداده��ای پیش ف��روش، عرضه کننده 
خ��ودرو مجاز به دریافت بیش از 50 درصد 
قیمت خودرو نیست درحالی که در گذشته 
محدودیت��ی در ای��ن زمینه وجود نداش��ته 

است. 
به جریمه تاخیر اش�اره کردید. دقیقا 
نوک پیکان انتقادات به همین موضوع 
اس�ت که بازوی اجرایی مشخصی برای 
آن وج�ود ن�دارد و صرف�ا روی کاغ�ذ 

نوشته شده است. 
ک��ه  ش��ده  پیش بین��ی  آیین نام��ه  در 
دس��تورالعمل رسیدگی به ش��کایات توسط 
سازمان حمایت به اس��تان ها ابالغ می شود؛ 
ناظ��ر اصلی رس��یدگی ب��ه ش��کایت مردم 
س��ازمان حمایت است و سامانه 124 از قبل 
فعال ب��وده و کماکان ب��رای ارتباط و طرح 
ش��کایات در خدمت مردم اس��ت. هر کس 

ش��کایتی دارد می تواند در س��امانه ما ثبت 
کند. دبیرخانه رس��یدگی به شکایت نیز در 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها 
قرارداده ش��ده تا نیازی نباش��د ک��ه افراد از 
اس��تان های مختلف برای طرح ش��کایت به 
تهران مراجعه کنند. ضمنا روند ثبت شکایت 
و دریافت آن رایگان است. شأن مردم ما این 
نیس��ت که کاالی بی کیفی��ت دریافت کنند 
یا با تاخیر در دریافت خودرو مواجه ش��وند، 
بنابراین هر شکایتی که در نهایت رأی آن به 
نفع مصرف کننده باش��د به معنای یک نمره 
منفی برای عرضه کننده خودرو است. در این 
آیین نامه به بحث گارانت��ی و وارانتی هم به 

تفصیل پرداخته شده است. 
بازخ�ورد ای�ن نم�رات منف�ی برای 
عرضه کنندگان خ�ودرو چگونه خواهد 

بود؟ 
بحث خودرو جدا از وزارت صنعت نیس��ت. 
ضم��ن اینکه خودروه��ای واردات��ی و تولید 
داخ��ل باید هم��ه اس��تانداردهای مصوب را 
رعای��ت کنند. در این ش��رایط اگر ش��رکتی 

خدمات فروش مناس��بی نداش��ت یا مراجعه 
ب��ه تعمیرگاه هایش کثرت داش��ت، طبیعتا 
در مح��دود کردن واردات��ش تاثیر می گذارد. 
یا اگر یک خودروس��از، خودرویی را به مردم 
ارائه کرد که بیشترین شکایت را داشته باشد 
نش��ان دهنده این اس��ت که کیفی��ت خودرو 
واجد ایراد جدی اس��ت و وزارتخانه می تواند 
خ��ط تولید آن خ��ودرو را متوقف کند. مقام 
وزارت، چن��د وقت پیش اعالم ک��رد که اگر 
یک خودرویی به بازار ارائه ش��ود که کیفیت 
الزم را نداشته باشد باید خط تولید آن متوقف 
شود. بنابراین آیین نامه اخیر هم به ما و هم به 
خودروسازان کمک می کند که چارچوب های 

بهتری برای نظارت موثر داشته باشیم. 
یکی از پرشکایت ترین موضوعاتی که 
مصرف کنندگان درب�اره آن گالیه دارند، 
موض�وع خدم�ات پس از فروش اس�ت. 
نظی�ر گرانی قطعات نمایندگان رس�می 
خدمات پس از فروش نسبت به بازار، که 
در اعتراض به این موضوع خودروسازان 
می گوین�د چون نمایندگی ه�ا رده بندی 
دارن�د، در نمایندگی ه�ای درج�ه ی�ک 
قیمت قطعات باالتر اس�ت. این موضوع 

چه توضیحی دارد؟ 
ضم��ن اینک��ه اینجانب مدتی اس��ت بر 
خدم��ات پیش، حی��ن و پ��س از فروش و 
حتی پرداخت خس��ارت عدم اعتماد توسط 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی برای ترغی��ب واقعی 
خریداران به کاالهای داخلی تاکید می کنم 
و امی��دوارم ای��ن مهم نهادینه ش��ود، قطعا 
نمایندگی ها چنین حق��ی ندارند. فرض بر 
این است که قیمت نمایندگی باید معقول تر 
از بازار باشد بنابراین هر مصرف کننده ای که 
با چنین موضوعی روبه رو ش��ود می تواند از 
طریق تلفن 124 نس��بت به طرح ش��کایت 
اقدام کرده و بدیهی اس��ت وظیفه سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 

رسیدگی و اعالم نتیجه است. 

معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت وگوی اختصاصی با  »فرصت امروز«:

هر شکایت؛ یک نمره منفی برای عرضه کنندگان خودرو
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 »هر ش�کایت؛ یک نم�ره منفی برای عرضه کنن�دگان خودرو در 
پ�ی دارد که بازخ�وردش می تواند محدودی�ت در واردات یا توقف 
خط تولید باش�د.« این جمالت را س�یدمحمود نواب�ی، معاون وزیر 

صنعت و رئیس س�ازمان حمایت مصرف کنن�دگان و تولیدکنندگان 
می گوی�د. حق�وق مصرف کنن�دگان خ�ودرو، هم�واره موضوع�ی 
بوده که از س�وی عرضه کنن�دگان خودرو چ�ه واردکنندگان و چه 
تولیدکنندگان آن طور که شایس�ته و مطلوب اس�ت مورد مالحظه 
قرار نگرفته است. حتی در عقد قراردادهای خودرویی همواره نفع 

بیش�تر عرضه کنندگان م�ورد مالحظه بوده تا نفع مش�تریان. حاال 
رئیس س�ازمان حمایت معتقد اس�ت که با اب�الغ آیین نامه اجرایی 
جدی�د قانون حمای�ت از حق�وق مصرف کنندگان خ�ودرو، حقوق 
مش�تریان در س�طح قابل قبولی شفاف و تبیین شده است. با او در 

همین زمینه گفت وگو کرده ایم. 



دی��روز در حالی که مقامات اس��تان ف��ارس خبر از 
کنترل آتش س��وزی پاسارگاد می دادند، آتش به منطقه 
دیگری از ش��مال اس��تان فارس زد و این بار ارتفاعات 

منطقه حفاظت شده بمو طعمه حریق شد. 
به گزارش ایس��نا، مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
استان فارس اعالم کرد که آتش سوزی در این منطقه از 
صبح جمعه شروع شد. حمزه ولوی یادآور شد که وقوع 
حری��ق در محدوده ای از پارك بمو واقع در شهرس��تان 

خرامه آغاز شد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس دیروز گفت که 
سازمان محیط زیست از آمادگی الزم برای مقابله با این 
حریق برخوردار بوده اس��ت و از همکاری مردمی برای 

مقابله با حریق خبر داد. 
بزرگ ترین نگرانی مسئوالن محیط زیست در رابطه با 

مقابله با این آتش س��وزی، تمرکز نیروهای آموزش دیده 
و امکانات برای مقابله با دیگر آتش س��وزی در اس��تان 
بود. ولوی در همین رابطه به خبرگزاری تس��نیم گفته 
ب��ود: در حال حاضر نیروهای منطقه در پارك ملی بمو 
حضور دارند اما آنچه نگرانی ایجاد می کند این است که 
متاس��فانه نیروهای آموزش دیده برای اطفای حریق در 
جنگل های پاس��ارگاد مستقر هستند. علت آتش سوزی 
به حضور گردش��گران در روس��تاهای اط��راف مربوط 
می ش��ود اما هنوز نمی دانیم آتش س��وزی عمدی است 

یا سهوی. 
پ��ارك ملی بمو 48 هزار هکتار وس��عت دارد و یکی 
از مناطق چهارگانه طبیعی در اس��تان فارس است که 
در 10 کیلومتری ش��مال ش��یراز قرار دارد. این پارك 
ملی از لحاظ شمار حیوانات و تنوع حیات وحش، بعد از 

پارك های ملی گلس��تان و ارومیه در مقام سوم اهمیت 
است هر چند چندان شناخته شده نیست. 

در زیس��تگاه طبیع��ی بم��و، ع��الوه ب��ر پلن��گ، 
پس��تاندارانی از جمله، آهو، ق��وچ و میش، بز و پازن 
و پرندگان��ی همچون عقاب طالیی زندگی می کنند و 
کفت��ار، گربه جنگلی، گربه وحش��ی و جغد کوچک و 
ش��اه بوف از دیگر حیوانات این منطقه هستند. شمار 
پلنگ های این منطقه در سال 92 شش قالده برآورد 

شده  است. 
ای��ن پارك مل��ی دارای 112 گونه جانوری، 69 گونه 
پرنده، 21 گونه پس��تاندار، 19 گون��ه خزنده و 3 گونه 

دو زیست و همچنین گونه های مختلف گیاهی است. 
آتش سوزی در پاسارگاد در شمال استان فارس که از 

روز چهارشنبه شروع شده بود، دیروز مهار شد. 

عضو ارشد هیأت مذاکره کننده هسته ای 
کش��ورمان با بیان اینکه برج��ام در حال 
اجرا شدن است، گفت: اکنون در شرایطی 
هس��تیم که وضعیت اقتصاد کشور بعد از 

برجام رو به جلو در حال حرکت است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عب��اس عراقچ��ی 
پنجشنبه ش��ب در جش��ن بزرگ حماسه 
24 خ��رداد در پ��ارك مل��ت شهرس��تان 
س��رخه، زادگاه دکت��ر حس��ن روحان��ی 
رئیس جمه��وری، افزود: زم��ان می برد تا 
م��ردم نتایج این مذاک��رات را لمس کنند 
زی��را اث��رات تحریم ه��ا علیه کش��ور در 
12سال اخیر بسیار بوده و برای بازسازی 

این خرابی ها نیازمند زمان هستیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به این 
مش��کالت، دولت دکت��ر روحانی در حال 
تالش اس��ت تا این خرابی ها و تحریم های 

این مدت را برطرف کند. 
عراقچی یادآور ش��د: هم اکنون بانک ها 
در ح��ال اتص��ال به ش��بکه بانک��ی دنیا 
هس��تند و فروش نفت نیز دو برابر ش��ده 
اس��ت و قراردادها و تفاهم نامه ها در حال 
اجرایی ش��دن اس��ت و با انجام همه اینها 
شاهد رونق و ش��کوفایی اقتصادی کشور 

خواهیم بود. 
داد: دول��ت در چارچ��وب  ادام��ه  وی 

دستورالعمل های رهبر معظم انقالب برای 
اقتصاد مقاومتی و سیاس��ت های ترسیمی 
ایش��ان پیش می رود و ب��ه دنبال کنترل 

بیماری ناشی از تحریم هاست. 
عراقچی اظهار کرد: دولت در صدد اس��ت 
ت��ا جلوی کس��انی را که از ش��رایط تحریم 
کاسبی کردند و در زمان حاضر نیز به دنبال 
مانع تراشی هس��تند تا این فرجام برجام به 

نتیجه نرسد را بگیرد و اصالح کند. 
وی با اشاره به عملکرد تیم مذاکره کننده 
هسته ای جمهوری اسالمی یادآور شد: تیم 
مذاکره کننده هسته ای تحت نظر رهبری 
انقالب و زیر چت��ر معظم له و چارچوب ها 
و سیاست های ترس��یمی ایشان و رعایت 
خطوط قرمز توانست حرف مردم ایران را 

تثبیت و حق ملت ایران را استیفا کند. 
اس��تقالل  و  ع��زت  عراقچ��ی، حف��ظ 
تی��م  دس��تاورد  مهم تری��ن  را  کش��ور 
مذاکره کننده هس��ته ای برشمرد و گفت: 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای توانست پس 
از 12 سال ش��ش ابرقدرت دنیا را به پای 
میز مذاکره بیاورد و حق مردم و کشور را 

تثبیت کند. 
عضو ارشد هیأت مذاکره کننده هسته ای 
جمهوری اس��المی با طرح این سوال که 
چه ش��د شش ابرقدرت دنیا در عین حال 

که با یکدیگر رقابت دارند، در بحث انرژی 
هس��ته ای ایران متحد ش��دند و پای میز 
مذاکره آمدند، گفت: همانطور که رهبری 
فرمودن��د قدرتی بود ک��ه در داخل ایران 
ایجاد ش��د که دش��من را به میز مذاکره 

آورد. 
عراقچ��ی تصریح کرد: نخس��تین عامل 
اقت��دار ما در مقابل ش��ش ابرقدرت دنیا، 
ق��درت مردم و ایس��تادگی آن��ان بود که 
م��ا توانس��تیم آنان را بر س��ر میز مذاکره 
ق��درت  و  دفاع��ی  توانای��ی  و  بنش��انیم 
رزمن��دگان دومین عامل اقتدار بود که در 

مقابل آنان ایستادگی کردیم. 
وی توانایی علمی دانشمندان هسته ای 
را عامل دیگر اقتدار ملت ایران برش��مرد 
و تصریح کرد: دش��منان فهمیدند که اگر 
از طریق مذاکره با ایران به نتیجه نرس��ند 
از طری��ق قدرت علمی شکس��ت خواهند 

خورد. 
وی قدرت دیپلماس��ی ایران با مدیریت 
رئیس جمهوری دکتر روحانی و محمدجواد 
ظری��ف وزیر امورخارج��ه را عامل چهارم 
اقت��دار ملت ایران ذک��ر و اضافه کرد: این 
عوامل اقتدار بود که توانس��تیم در مقابل 
باتجربه ترین و قدرتمندترین  ماهرترین و 
دیپلمات های دنیا قرار گیریم و حق مردم 

ایران را تثبیت کنیم. 
رهب��ری،  ک��رد:  تصری��ح  عراقچ��ی 
هوش��مندانه و داهیان��ه معظم ل��ه هم��ه 
توانایی کشور را هدایت کردند و این باعث 
شد تا دشمنان دست از تهدید علیه ایران 

بردارند و به پای میز مذاکره بیایند. 
وی با اشاره به اینکه امروز هرچه داریم 
به برکت خون شهداس��ت، گف��ت: ایثار و 
فداکاری های ش��هیدان به ایران اس��المی 

عزت و کرامت بخشیده است. 
عراقچ��ی تصریح ک��رد: در دوران دفاع 
مقدس نام اس��تان سمنان و سرخه با یک 
ویژگ��ی خاصی همراه بود و زبان س��رخه 
اعتبار خاصی در جبهه داش��ت زیرا با این 

زبان از رمز استفاده می شد. 
وی ادام��ه داد: همچنین باور نمی کردم 
در ی��ک زمان دیگری پ��س از حدود 30 
س��ال دو س��رخه ای  )دکت��ر روحان��ی و 
ب��رادرش( در نبرد جبهه دیگ��ری مقابل 
ش��ش ابرقدرت دنیا ق��رار گیرند و با زبان 
سرخه خود نقش ایفا کنند یعنی از طریق 
برادر رئیس جمهوری مباحث مذاکرات را 

با رئیس جمهوری در میان می گذاشتیم. 
در ای��ن جش��ن همچنین ش��ماری از 
مسئوالن استانی و مردم شهرستان سرخه 

حضور داشتند

عراقچی: وضعیت اقتصادی کشور بعد از برجام رو به جلو در حال حرکت است

تالش ها برای به تأخیر انداختن مذاکرات سوریه نگران کننده است

بان کی مون: برداشتن نام عربستان از لیست سیاه دردنا ک ترین تصمیمات بود

 »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد 
ک��ه تالش های برخی کش��ورها برای ب��ه تأخیر انداختن 

مذاکرات صلح سوریه نگران کننده است. 
به گزارش ایرن��ا، الوروف روز پنجش��نبه در کنفرانس 
مطبوعاتی مش��ترك با ناصر الج��وده، همتای اردنی خود 
گفت: در مذاکرات با وزیر خارجه اردن به مس��ائل مربوط 

به حل و فصل بحران سوریه توجه خاص شد. 
وی اف��زود: در ای��ن مذاک��رات بر پایبندی روس��یه به 
توافق های به دس��ت آمده در نشس��ت گ��روه بین المللی 
حامیان س��وریه ک��ه در قطعنامه ه��ای 2254 و 2268 

شورای امنیت تأیید شده است، تأکید شد. 
وی ادامه داد: در مرحله کنونی به تأمین شرایط رعایت 

کامل آتش بس و توقف اقدامات نظامی با مستثنی کردن 
گروه های تروریس��تی داعش و جبهه النصره و گروه های 

همدست آنها توجه خاص می شود. 
وزیر خارجه روس��یه س��پس بر ضرورت تالش جامعه 
جهانی برای توقف قاچاق س��الح و نفوذ تروریس��ت ها به 

سوریه در وهله اول از خاك ترکیه تأکید کرد. 
الوروف خاطرنشان کرد: حل این مسائل تالش ها برای 
دسترس��ی بهتر به کمک های انسانی را مؤثرتر می کند و 
در همین حال در شرایط کنونی شاهد پیشرفت در ارسال 

کمک های انسانی به افراد نیازمند در سوریه هستیم. 
وی افزود: دولت س��وریه در وضعیت کنونی تالش های 
س��ازنده ای را در حل مسائل انس��انی این کشور به عمل 

م��ی آورد، ام��ا معتقدیم در این عرصه اقدامات بیش��تری 
می توان انجام داد. 

وزی��ر خارجه روس��یه گف��ت: با وجود اهمی��ت فراوان 
توق��ف اقدام��ات جنگ��ی و ارس��ال کمک های انس��انی، 
نقش تعیین کننده در حل و فصل بحران س��وریه را باید 
مذاکرات سیاسی این کشور بازی کند که همه متعهد به 
حمای��ت  از آن در قالب مذاکرات ملی س��وریه بدون هر 

گونه پیش شرط و مداخله خارجی شده ایم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تالش ها ب��رای کند ک��ردن روند 
مذاکرات س��وریه نگران کننده اس��ت، اظهار کرد: بر این 
باوریم که دور بعدی مذاکرات س��وریه هر چه زودتر باید 

آغاز شود. 

دبیرکل س��ازمان ملل اعالم کرد برداش��تن نام ائتالف 
تحت امر عربس��تان از فهرست سیاه به دلیل تهدیدهای 
برخی کش��ورها مبنی بر قطع حمایت های مالی ش��ان از 

سازمان ملل صورت گرفته است. 
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، ب��ه نق��ل از ش��بکه المیادی��ن، 
 بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل عنوان داشت: تصمیم 
سازمان ملل مبنی بر درج نام ائتالف سعودی در فهرست 
س��یاه که به دلیل کش��تار کودکان اتخاذ شد، به این امر 
انجامید که برخی کشورها تهدید کردند که حمایت مالی 

خود را از بسیاری از برنامه های سازمان قطع می کنند. 
وی گف��ت ک��ه تصمیمش ب��رای برداش��تن موقت نام 
ائتالف از فهرس��ت س��یاه از دردناك ترین و دش��وارترین 

تصمیماتی بود که اتخاذ کرده است. 
این در حالی است که عبداهلل معلمی، نماینده عربستان 
در س��ازمان ملل ادعا کرده اس��ت که کشورهای ائتالف 
تحت امر عربس��تان برای برداش��تن نام خود از فهرست 
س��یاه هیچ تهدید و اعمال فش��اری نکرده اند، بلکه صرفاً 
به توضیح موضع خود به صورت شفاهی بسنده کرده اند. 
پیش��تر نیز پایگاه اینترنتی فارن پالیسی فاش کرده بود 
که تصمیم سازمان ملل در حذف نام ائتالف عربی از لیست 
سیاه متجاوزان، در پی تهدید ریاض به خروج صدها میلیون 
دالر اعتباراتش از برنامه های سازمان ملل اتخاذ شده است. 

پس از برداش��تن نام کش��ورهای ائت��الف عربی از این 
فهرس��ت، دیده بان حقوق بش��ر،  بان کی م��ون، دبیرکل 

س��ازمان مل��ل را به تس��لیم ش��دن در برابر فش��ارهای 
عربستان متهم کرد. 

عف��و بین المل��ل نیز در بیانی��ه ای اعالم ک��رد: پس از 
اینکه س��ازمان ملل به طور شرم آوری تسلیم فشار حذف 
ائتالف نظامی تحت فرمان عربس��تان سعودی از فهرست 
»کش��ورها و گروه های مس��لح ناقض حقوق کودکان در 

جنگ« شد، اعتبار این سازمان در خطر قرار دارد.
در همین رابطه روزنامه انگلیس��ی گاردین با اش��اره به 
خروج نام عربستان از لیست سیاه ترور، این اقدام سازمان 
ملل را »کارت رایگان برای کش��تار غیر نظامیان« خوانده 
و س��ازمان ملل را کلوپی ب��رای ثروتمندان و قدرتمندان 

نامید. 
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سخنگوی به اصطالح ائتالف بین المللی ضد داعش روز 
جمعه اعالم کرد نمی تواند گزارش منتش��ر ش��ده درباره 
زخمی ش��دن ابوبکر البغدادی س��رکرده گروه تروریستی 

داعش در حمالت هوایی را تأیید کند. 
به گ��زارش ایرنا به نق��ل از رویترز، س��رهنگ  کریس 
گارف��ر، س��خنگوی ائت��الف بین الملل��ی ض��د داعش به 
س��رکردگی آمریکا در پیام ایمیلی اعالم کرد که در حال 
حاضر  »مس��تنداتی در دست نیس��ت« که زخمی شدن 

البغدادی را اثبات کند. 
پایگاه  الس��ومریه نیوز عراق به نقل از یک منبع محلی  
)بدون ذک��ر نام( خب��ر داده بود که ابوبک��ر البغدادی به 

همراه تنی چند از س��رکردگان گروه تروریستی داعش در 
حمالت هوای��ی مرکز تجمع آنها در مرز عراق و س��وریه 
در غرب نینوا زخمی ش��ده اند. این منبع افزود: این حمله 
براس��اس اطالعات دقیقی صورت گرفت که نشان می داد 
البغ��دادی و چند س��رکرده گروه تکفی��ری داعش با یک 

کاروان خودرو از سوریه وارد عراق شده اند. 
این چندمین بار اس��ت که خبر زخمی شدن البغدادی 
در بمباران به اصطالح ائتالف بین المللی منتشر می شود. 
در تاریخ 27 مه  س��ال گذش��ته نی��ز گاردین از زخمی 
شدن س��رکرده داعش در حمله به ش��هرك الشرقاط در 

نینوا خبر داده بود. 

ائتالف ضد داعش: زخمی شدن البغدادی را تأیید نمی کنیم

رئیس جمه�وری  اوبام�ا،  ب�اراک    
آمریکا در یک نوار ویدئویی رس�ماً از 
نامزدی هی�الری کلینتون، کاندیدای 
دموکرات و هم حزبی خود در انتخابات 

ریاست جمهوری حمایت کرد. 
  مرکز دیده بان حقوق بش�ر سوریه 
اعالم کرد که راه های اصلی امدادرسانی 
داعش از ترکیه به واس�طه پیش�روی 

نیروهای کرد بسته شده است. 

حجت االس�الم علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری 
ب�رای انج�ام ورزش در زورخانه ش�هید فهمیده تهران حض�ور یافت و طی 

مراسمی شال پهلوانی بر گردن وی انداخته شد. 

تیتر اخبار

مدیر کل پیش بینی و هشدارس��ریع سازمان هواشناسی 
گفت: آس��مان تهران امروز بعدازظهر هم��راه با وزش باد 

شدید و گرد و خاك است. 
اح��د وظیف��ه در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به اینکه 
براس��اس آخرین داده های هواشناسی، طی دو روز آینده 
در سواحل دریای خزر، رگبار باران، وزش باد و گاهی رعد 
و ب��رق رخ خواهد داد، گفت: تصاوی��ر دریافتی از ماهواره 
گرد و غبار را در شمال غرب کشور نشان می دهد. به گفته 
وظیفه، طی روزهای ش��نبه و یکش��نبه 22 و 23 خرداد 
شرایط برای وقوع گرد و خاك در جنوب غرب کشور مهیا 
خواهد بود. در دو روز آینده نیز در استان های نیمه شرقی 

کش��ور در برخی ساعات وزش باد ش��دید و گرد و خاك 
پیش بینی می ش��ود. همچنین دریای خزر و شرق دریای 
عمان و روز شنبه و یکشنبه خلیج فارس مواج خواهد بود. 
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
در پایان در مورد وضعیت هوای استان تهران طی روزهای 
آینده افزود: آسمان تهران در روز شنبه 22 خرداد صاف، 
در بعدازظهر افزایش ابر، همراه با وزش باد شدید و گرد و 
خاك با حداکثر و حداقل دمای 37 و 24 درجه سانتیگراد 
و در روز یکش��نبه 23 خرداد صاف، در بعدازظهر افزایش 
ابر، گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای 34 و 

21 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. 

باد شدید و گرد و خاک، امروز در تهران

هاش�می،  تش�کری  س�یدجعفر    

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری 
تهران از تکمیل ف�از دوم خط مترو 
ته�ران � پرند تا پایان س�ال جاری 
خب�ر داد. به ای�ن ترتیب ف�رودگاه 
بین الملل�ی ام�ام خمینی به ش�بکه 

مترو متصل می شود. 
  قطعات تازه ای در جریان جست وجو 
برای یافتن بقایای هواپیمای مالزیایی 
ک�ه در م�اه م�ارس ۲۰۱۴ در مس�یر 
کواالالمپور به پکن با ۲۳۹ سرنش�ین 
ناپدید ش�د در ماداگاس�کار در شرق 

آفریقا پیدا شده است. 

خبرگزاری مهر گزارش داده اس�ت که نامه نگاری با وب س�ایت ها و شرکت های 
خدمت شکار برای اخذ مجوز شکار در ایران، حاکی از آن است که ایران از سال 

۲۰۱۴ دادن مجوز شکار را متوقف کرده است

تیتر اخبار

حبیب محبیان، خواننده، نوازنده و ترانه س��رای ایرانی با 
نام هنری حبیب به دلیل ایست قلبی در روستای نیاسته 

کتالم رامسر درگذشت. 
زکریا اش��کپور س��خنگوی مرکز اورژانس مازندران در 
گفت وگ��و با مهر اف��زود: صبح جمعه س��اعت 9:17 طی 
تم��اس با مرکز پیام اورژانس غرب اس��تان مازندران برای 
انج��ام مأموریت در روس��تای نیاس��ته در کتالم رامس��ر 
درخواس��ت آمبوالنس ش��د که پس از حض��ور در محل 
متوجه ش��دیم فردی که دچار ایس��ت قلبی شده حبیب 

محبیان خواننده موسیقی ایرانی است. 
وی اظه��ار ک��رد: پ��س از اع��الم مأموری��ت، بالفاصله 
همکاران به محل اعزام ش��دند و پس از بررس��ی وضعیت 
متوجه ش��دند که متاسفانه وی فاقد هرگونه عالئم حیاتی 

و سیانوز کامل و مردمک ها گشاد شده بود. 
به گفته اش��کپور، حبیب محبیان س��ابقه مشکل قلبی 

داشت و اقدامات احیا موثر نبود. 
حبی��ب محبیان هنگام مرگ 63 س��ال داش��ت. بعد از 
م��رگ ای��ن هنرمند، عکس های��ی از پیکر بی ج��ان او در 
س��ردخانه منتشر ش��د که با واکنش های تندی در فضای 
مجازی مواجه ش��د. جمشید پورس��اعتی مدیربرنامه های 
این خواننده گفت: متاس��فانه لحظات��ی بعد از اعالم خبر 
درگذش��ت حبی��ب محبی��ان، تصاویری از پیک��ر وی در 
س��ردخانه در برخی خبرگزاری ها و فضای مجازی منتشر 
شد که من از همین جا تقاضا می کنم طرفداران وی برای 
تس��کین و ابراز هم��دردی با خانواده وی ب��ه هیچ عنوان 

چنین کاری را انجام ندهند. 

 »حبیب« خواننده سرشناس درگذشت

  فس�تیوال فیلم مونیخ شماری از 
عناوین بخش رقابتی جشنواره کن، 
از جمله فیلم »فروش�نده« س�اخته 
اصغر فره�ادی را وارد بخش رقابتی 

این دوره خود کرد. 
ب�ه  »دخت�ر«  س�ینمایی  فیل�م 
کارگردان�ی س�یدرضا میرکریمی به 
جشنواره بین المللی فیلم »مسکو« 

راه یافت.

مریل استریپ بازیگر 
سرشناس آمریکایی 

در یک جشن عمومی 
تئاتر، در هیات دونالد 

ترامپ ظاهر شد و 
روی صحنه نقش او را 

ایفا کرد. 

تیتر اخبار

سرمربی تیم ملی والیبال با ابراز خرسندی از صعود این 
تی��م به المپیک گفت: از اینکه ش��ادی ام را با مردم ایران 
تقس��یم می کنم خوش��حالم و از اینکه افتخار هدایت تیم 

ایران را به من دادند، تشکر می کنم. 
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو، س��رمربی تیم 
ملی والیبال ایران در مورد کس��ب سهمیه المپیک 2016 
ریو توس��ط ش��اگردانش اظهار داشت: بس��یار خوشحالم 
که می توانم ش��ادمانی کسب س��همیه المپیک را با مردم 
ایران تقسیم کنم. خوشحالم از اینکه تالش والیبال ایران 
نتیجه داد و امیدوارم این روند همچنان ادامه یابد و مردم 
ای��ران در آینده هم از دیدن بازی ه��ای تیم ملی و نتایج 

کسب شده لذت ببرند. 

وی تصری��ح کرد: ه��دف اصلی تیم ملی والیبال کس��ب 
سهمیه المپیک بود و خوشحالم که این موضوع محقق شد. 
کسب مدال المپیک در رش��ته ورزشی والیبال از دیگر 
رؤیاهای مردم ایران اس��ت. لوزان��و در این باره گفت: باید 
بپذیری��م که همه تیم های ش��رکت کننده قدرت های برتر 
جهان هس��تند و با نهایت آمادگی در این بازی ها شرکت 
می کنند، بنابراین کس��ب مدال در بازی های المپیک کار 
آس��انی نخواهد بود. نمی توانم قولی خارج از توان و عرف 
بدهم، اما این قول را می دهم که بازیکنان با نهایت جدیت 
و تالش تمرین کنند تا در آمادگی کامل به س��ر ببرند. به 
یقین در صورت آماده بودن بازیکنان، نتایج خوبی نیز در 

رویدادهای پیش رو رقم خواهد خورد. 

لوزانو: قول مدال نمی دهم

مدافع  پورعلی گنج�ی،  مرتض�ی    
ایرانی تیم فوتبال الس�د قطر اعالم 
ک�رد عالقه داش�ته به پرس�پولیس 

بیاید اما به او رضایت نامه ندادند. 
  دیروز در فاصله ۱۲ س�اعت مانده 
ت�ا آغ�از رس�می ی�ورو ۲۰۱6، بین 
هواداران فرانس�وی با هولیگان های 

انگلیسی درگیری رخ داد. 
مراس�م خاکس�پاری محمدعلی با حضور ش�خصیت های مختلف سیاسی و 

ورزشی در شهر لویسویل برگزار شد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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همزمان با مهار آتش سوزی در پاسارگاد، پارک ملی بمو دچار حریق شد

آتش، در فارس النه کرده است



مدیریت تبلیغات
Sat. 11 JUN 2016     شنبه   22  خرداد ماه 1395    5 رمضان 1437      سال دوم

اینستاگرام سرانجام ابزارهای 
مخصوص آگهی های تبلیغاتی ارائه کرد

اینس��تاگرام به تازگ��ی ابزارهای جدی��د تبلیغات 
تج��اری خود را معرفی کرده که با اس��تفاده از آنها، 
تبلیغ دهن��دگان می توانند آمار و ارقام و تحلیل های 
دقیقی در مورد کمپین های تبلیغاتی خود مشاهده 

کنند. 
به گزارش زومیت، اینس��تاگرام با انتشار ابزارهای 
آگه��ی جدید، خ��ود را در زمینه تبلیغ��ات تجاری 
بیش��تر تجهیز کرد. ه��دف از ارائه این ابزارها امکان 
دسترس��ی ب��ه تحلیل ها و آم��ار و ارق��ام کاربردی 
تبلیغات در این ش��بکه اجتماعی اس��ت. با استفاده 
از این امکانات جدید، کسب وکارها می توانند میزان 
بازدید تبلیغات و اثر بخش بودن آنها را با استفاده از 

آمار و ارقام مشاهده کنند. 
ای��ن ابزاره��ای جدید ب��رای کس��ب و کارها یک 
راب��ط کاربری مخصوص در دس��ترس قرار می دهد 
که از ای��ن طریق می توانند عملک��رد تبلیغات خود 
 را ردیاب��ی کنن��د. همچنی��ن دو تب ب��ا عنوان های 
در   Ad Insights و    Account Insights
اختی��ار آنه��ا قرار داده ش��ده که از ای��ن طریق نیز 
می توانند تحلیل میزان بازدید و میزان دس��تیابی به 

هدف هر کمپین تبلیغاتی را مشاهده کنند. 
بخش دیگ��ری به ن��ام Ad Staging نیز وجود 
دارد که با اس��تفاده از این بخش تیم های تبلیغاتی 
خالق می توانند آگهی های مورد نظرش��ان را بسازند 
و پیش نمای��ش آن را نیز مش��اهده کنند. همچنین 
امکان کار تیم��ی روی کمپین ها در این بخش ارائه 

می شود. 
الزم به ذکر است که آمار خالصه داده های مرتبط 
ب��ا تبلیغات، به صورت زنده و لحظه ای در دس��ترس 
تبلیغ دهندگان اس��ت و به آنها اجازه می دهد نحوه 
بازخورد کاربران به تبلیغات یا تصاویر تبلیغاتی شان 
را بررس��ی کنن��د. ب��ا اس��تفاده از ای��ن امکان��ات 
تبلیغ دهن��دگان جدی��د می توانند از شکس��تی که 
Michael Kors  برای نخس��تین نمایش تبلیغات 

در اینستاگرام با آن مواجه شد جلوگیری کنند. 
اینس��تاگرام اع��الم کرده ک��ه ابزاره��ای تجاری 
جدیدی را توسعه داده که با سایر شرکای تبلیغاتی 
این کمپانی همبس��تگی دارند و ح��اال این امکانات 
در اختیار تمامی تبلیغ دهندگانی که در این ش��بکه 
اجتماعی ۲۰۰میلیون نف��ری فعالیت می کنند قرار 

داده شده است. 

تبلیغ��ات در اینس��تاگرام ام��ری اجتناب ناپذی��ر 
اس��ت و پس از خریداری ش��دن این شرکت توسط 
فیس بوک، در نهایت نیاز اس��ت که درآمدزایی این 
شبکه اجتماعی نیز آغاز ش��ود. در هرصورت برخی 
از کاربران به وجود تبلیغات در اینس��تاگرام اهمیتی 
نمی دهند چراک��ه برخی از برنده��ا از مدت ها قبل 
فعالیت خود را با افزایش فالوور و نیز ایجاد ارتباطات 

بیشتر در این شبکه اجتماعی آغاز کرده اند.
 ارائ��ه این ابزارهای تجاری ب��رای ایجاد یک دید 
بهت��ر در م��ورد آنچه کارب��ران مش��اهده می کنند 
ب��ه کمپانی ه��ا کمک خواهد ک��رد. از ای��ن طریق 
تبلیغ دهندگان می توانند بفهمند که چگونه کاربران 

به تصاویر اشتراک گذاری شده آنها جذب شده اند. 
ابزاره��ای تبلیغاتی در اینس��تاگرام مدت  زیادی 
است توس��ط برخی از کس��ب وکارها مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
این شرکت نخس��تین بار ابزارهای تبلیغاتی خود 
را ح��دود ۱۰ ماه قب��ل معرفی کرد و ح��اال امکان 
ردیابی و بررس��ی کمپین های تبلیغات��ی نیز به آن 
اضافه ش��ده اس��ت. در هرحال با تمامی این تفاسیر 
زمان انتش��ار رس��می این امکانات هنوز مش��خص 
نش��ده است. اینستاگرام اعالم کرده که این امکانات 
جدید تبلیغاتی طی هفته ها یا ماه های آینده به طور 
عمومی منتش��ر خواهد ش��د ولی به زمان مشخصی 

دراین مورد اشاره نکرده است. 

9

تبلیغات خالق

آگهی خمیردندان Colgate- شعار: چه کسی به شما آسیب می زند؟ 

ایستگاه تبلیغات

برگرهای رنگی مك دونالد فقط 
مردم را عصبانی می کند

در گذش��ته، مک دونالد با قرار دادن اسباب بازی در 
بسته های Happy Meal به تبلیغ فیلم های مختلف 
می پرداخ��ت، حاال مک دونالد چین قبل از اکران فیلم 
Angry Birds، برگر ه��ای مرغ خ��ود را با نان های 
س��بز و قرمز ویژه عرض��ه می کند که چن��دان مورد 

استقبال قرار نگرفته اند. 
پیش از این تبلیغ فیلمی درباره پرندگان به وسیله 
یک س��اندویچ مرغ عجیب به نظر می رس��ید اما حاال 
ظاهراً کسی به برگر سبز با ظاهری شبیه به برگرهای 
کپ��ک زده و برگر » Angry Red « نگاه نمی کند و 
البت��ه عالقه ای نیز به خوردن آن نش��ان نخواهد داد. 
ب��ه گزارش ام ب��ی ای نیوز، انجام ای��ن کار بار دیگر نام 
مک دونالد را در اینترنت بر س��ر زبان ه��ا انداخته اما 
واکنش کلی نس��بت به این موضوع، ترکیبی از تنفر و 

حسی ناخوشایند نسبت به برند فوق است. 
از طرف دیگر، اگر هدف از انجام این کار تبلیغ یک 
فیلم بد باش��د، ماموریت با موفقیت به اتمام رس��یده 

است. 

شماره 527  www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

از میان خبرها

آی�ا برندهای تولید کننده بس�تنی مانند 
نعمت و ش�اد با توج�ه به تع�داد رقبای 
موجود در بازار این حوزه، نیاز به تبلیغات 

دارند؟ 
نیاز ب��ه تبلیغات ب��رای یک برن��د در بازار 
رقابتی همیش��ه وجود دارد. ب��ا این تاکید که 
ش��کل تبلیغ��ات ممکن اس��ت از صنعتی به 
صنعت دیگر متفاوت باشد. شاید بهتر باشد که 
این گونه مطرح کنیم که چ��را این برندها، رو 
به تبلیغات Mass یا انبوه آوردند. اگر بخواهم 
ب��ه طور کلی دلیل تبلیغات ای��ن برندها را به 
شکل انبوه »توجیه« کنم، می توانم به دو دلیل 
مهم اش��اره کنم؛ دلیل نخست تاثیرگذاری بر 
ذه��ن خریداران و نه مصرف کنندگان اس��ت. 
به تعبیری ش��اید بستنی »ش��اد« که یکی از 
تامین کننده های  و  تولیدکنن��ده  مهم تری��ن 
بستنی برای کلیه بستنی فروشی های فله ای 
محلی است، برای تاثیر گذاری بر ذهن این بازار 
)یعنی خریدار بستنی برای فروش مجدد آن( 
از بین راه های موجود تبلیغات را انتخاب کرده 
است. اگر چنین باشد باید انعکاس این تصمیم 
را در انتخاب رسانه و به ویژه کانال های انتخاب 
نیز داشته باشد. مثال شما می دانید که خیلی 
از برندها به ویژه در صنایع خوراکی و شوینده و 
 IFILM از تبلیغات در FMCG به طور کل
و شبکه نس��یم برای ایجاد انگیزه، آگاهی در 
شبکه فروش و خرده فروشی استفاده می کنند. 
دلیل دوم برنامه توسعه این برندهاست. حداقل 
تا جایی که من می دانم ما با برند »شاد« صرفا 
به عن��وان تامین کننده س��روکار داش��تیم که 
طبیعتا شکل ارتباطی اش فراگیر نبود. اگر برند 
»شاد« و البته »نعمت« قصد فروش مستقیم 
محصوالت شان را در قالب تاسیس واحدهای 
زنجیره ای داشته باش��ند آن وقت نیاز به این 

شکل از تبلیغات توجیه پیدا می کند. 
تبلیغات ای�ن برندها باید چگونه باش�د 
و آنها باید چه عملکردی داش�ته باشند 
ک�ه از مابقی برندهای ب�ازار متمایز دیده 

 شوند؟ 
اوال س��وال تان خیلی کلی اس��ت. باید برای 
پاسخ فرضیه های مختلف را یک به یک بررسی 
کنم تا به سوال پاسخ دهم. البته می توانم خیلی 
تئوری��ک بگویم تبلیغات خوب باید پش��توانه 
محصولی خوب داشته باشد و در نتیجه این دو 
برند و برندهای مشابه هم سعی کنند محصول 
خوب طراحی کنند و بعد س��راغ تبلیغ بروند. 
بعد هم سریع از این سوال بگذرم. اما برای اینکه 
سوال تان بی پاسخ نماند، بد نیست به این نکته 
اشاره کنم که اساسا می شود دو رویکرد مختلف 
را برای تبلیغات این دس��ت برندها مدنظر قرار 
داد. زمانی هست که شما به عنوان صاحب برند 
دارای مزیت رقابتی ملموس و باور پذیر و جذاب 
هس��تید، تاکید می کنم باورپذیر و ملموس به 
خاطر اینکه خیل��ی از مواردی که می بینم در 
تبلیغات به عنوان مزیت از آنها یاد می ش��ود نه 
باور پذیر و نه ملموس هستند. تاکید بر کیفیت 
و کارایی برای مشتری عامل محرک نمی شود. 
پس می توانید در تبلیغات آن را با صدای بلند 
فریاد بزنید. اما زمانی که مزیتی ندارید یا مزیت 
ش��ما چندان ملموس برای مش��تری در قالب 
تبلیغ نیست آن موقع روی آوردن به تبلیغات 

حس��ی کامال جایز است. در واقع همین اتفاق 
در حال رخ دادن برای این دو برند اس��ت. اگر 
آگهی های تلویزیونی این دو برند را هم ببینید 
چی��زی غیر از نمای نزدیک و وسوس��ه برانگیز 
بس��تنی نیس��ت. البته غلط هم نیست. در هر 
حال بد نیست باز ذهن شما را به تاثیر گذاری 
بر واس��طه های ف��روش و مصرف کننده نهایی 
جلب کنم؛ تمای��ز و ویژگی ها باید معطوف به 

بازار هدف باشد. 
مشتریان این برندها قبال کافه ها بودند و 
درحال حاضر شعب مختلف این بستنی ها 
مش�تریان خرد را نیز پوشش می دهند، 
این برندها در تبلیغات بهتر اس�ت کدام 

دسته از مشتریان را در نظر بگیرند؟ 
ای��ن ن��گاه برآم��ده از یک نگاه س��نتی به 
تبلیغات اس��ت. نگاهی که در آن کارفرما کل 
بودجه را در یک رس��انه خرج می کرد، نگاهی 
که با گرفتن یک بیلبورد در فالن اتوبان یا درج 
چهارتا آگهی روزنامه ای خش��نود می ش��ویم. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه وقتی م��ا از برنامه 
تبلیغات��ی صحبت می کنیم باید قادر باش��یم 
ت��ا با بخش های اصلی بازارم��ان ارتباط برقرار 
کنی��م. پس ای��ن مقوله که بهتر اس��ت کدام 
دس��ته از مشتریان را بیش��تر در نظر بگیریم 
ش��اید چندان مهم نباشد. مس��ئله این است 
ک��ه بخش های نیازمند به تبلیغ و ارتباط باید 
در ی��ک برنامه همگی مورد هدف قرار گیرند. 
یک برنامه تبلیغات می تواند برای شبکه واسطه 
و مصرف کنن��ده نهایی به صورت توامان برنامه 
داشته باشد. اما اگر مجبور باشم به سوال شما 
پاسخ دهم و از بین خرده فروش های بستنی یا 
مصرف کننده نهایی یکی را انتخاب کنم شما را 
ارجاع می دهم به برنامه بازاریابی ش��رکت. آن 
برنامه خیلی بهتر در مورد انتخاب گروه هدف 

برند می تواند کمک کند. 
اکثر این برندها قدیمی هستند، به نظرتان 
این قدیمی بودن در جهت اعتمادس�ازی 

مشتریان می تواند تاثیرگذار باشد؟ 

کلمه قدمت حداقل در کش��ور ما همیش��ه 
با خودش تجربه و کیفی��ت را خواه ناخواه به 
هم��راه دارد. اینکه برندی با »قدمت« خودش 
را در ذهن مش��تری معرفی کند خیلی دور از 
ذهن نیست، اما برای انتخاب عامل تاثیرگذار 
باید ببینیم که یک تولید کننده بستنی »چه 
چی��ز« دارد که به ب��ازار بگوی��د. این »چه« 

می تواند قدمت، قیمت ی��ا کالس محصول و 
خیلی چیزهای دیگر باشد. با یک تحقیق ساده 
از وضعیت رقبا و نگ��رش مصرف کننده بهتر 
می توان گفت که باید روی چه عاملی متمرکز 
ش��د. در هر حال قدمت هم عاملی ا س��ت که 

نمی شود نادیده گرفت. 
اکث�ر این برنده�ا جزو برندهای س�نتی 
محسوب می ش�وند و چندی ا ست سعی 
در م�درن کردن خود دارند، به نظرتان با 
توجه به ماهیت شان چه رسانه هایی برای 

تبلیغات آنها مفید تر است؟ 

انتخاب رسانه بیش از آنکه متاثر از سنتی یا 
مدرن بودن برند باش��د به عوامل مهم دیگری 
برمی گردد. از جمله رفتار رس��انه ای مخاطب، 
بودجه در دسترس، فعالیت رقبا، جنس پیام، 
ب��رد پیام یا جغرافیای پی��ام و نوع محصول و 
خیلی عوامل دیگر. ش��اید مهم ترین شاخصه 
خود مخاطب باش��د. به نظ��رم این عوامل آن 
قدر مهم هس��تند ک��ه تاثیر مدرن ش��دن را 
می ش��ود نادیده گرفت. با این ح��ال انتخاب 
رس��انه می تواند در اعتبارده��ی به این برندها 

موثر باشد. 
آنها با توجه به فضای کاری خود می توانند 

از رسانه های مدرن استفاده کنند؟ 
بله. می خواهید بگویید مثال برندهای سنتی 
نمی توانن��د در فضاهای مدرن فعالیت کنند؟ 
بسیاری از کسب وکارهای سنتی و خانگی در 
فضاهای دیجیتال از جمله اینستاگرام و تلگرام 
به راحتی در حال تبلیغ و درآمدزایی هستند. 
این حوزه از برندها باید روی کدام مزیت 
رقابتی خود در تبلیغات شان اشاره کنند؟ 
برای خالصی از پاسخ به این سوال می توانم 
بگویم به برنامه بازاریابی و پلِن پوزیش��نینگ 
)برنامه های جایگاه سازی( برند مراجعه کنید. 
اما کمی قبل ت��ر کوتاه توضیح دادم و مجددا 
تکرار و کمی هم بحث را باز می کنم. بپذیریم 
در »برخ��ی« صنایع خلق مزی��ت رقابتی در 
قالب محص��ول کمی به بن بس��ت رس��یده 
اس��ت. منظورم مزیتی قابل باور، قابل درک 
و مطلوب نظر مشتری است. منظورم مزیتی  
اس��ت که بش��ود در تبلیغات آن را فریاد زد 
و بر رفتار مش��تری تاثیر بگذارد. مثال صنعت 
شکالت س��ازی به شکل عام یا همین بستنی 
به ش��کل عام ت��ر. پس ما در واقع ب��ا دو نوع 
صنعت س��ر وکار داری��م یا مزی��ت داریم یا 
نداریم. حاال ش��ما می پرس��ید کدام مزیت را 
در تبلیغات بگوییم؟ من پاس��خ می دهم ابتدا 
ببینیم در کدام دس��ته قرار می گیریم. اصال 
مزیت داری��م؟ اگر داری��م از بین مزیت های 

موج��ود بعد از تحلیل رقابت��ی، آن مورد که 
برای مصرف کننده بیش��ترین تاثیر، جذابیت 
و باورپذی��ری را دارد بای��د به عن��وان مزیت 
محوری مورد تاکید قرار دهیم. برخی صنایع 
را دیده ام که تولید کننده چهار مزیت داشته 
و هر چهارتا را در آگهی گفته اس��ت. یادمان 
باش��د اگر همزمان دنبال چهار تا گربه بدویم 
احتمال گرفت��ن گربه ها پایی��ن می آید. آن 
چیزی که در تبلیغات تاکید می ش��ود تاکید 
بر یک مزیت اس��ت. پس می توانم بگویم در 
انتخاب مزیت باید ب��ازار محور عمل کرد نه 
تولید محور. ببینیم ب��ازار چه می خواهد. اما 
اگ��ر مزی��ت نداریم )که البت��ه خیلی صنایع 
اینجا قرار می گیرند( اینجاس��ت که برخورد 
تغییر می کند. در واق��ع آنجا که تبلیغات ما 
مزیت محور است برخورد ما منطقی می شود 
و عقل مردم را دستکاری می کنیم. در بازاری 
ک��ه مزیت وج��ود ندارد جن��س تبلیغات به 
سمت احساس��ی س��وق پیدا می کند. البته 
یک نکته را دوست دارم اشاره کنم و آن این 
است که طرف قضاوت ما ذهن مشتری است 
یعنی اینکه ممکن اس��ت در ی��ک بازار هیچ 
مزیتی وجود نداش��ته باشد اما شما به عنوان 
تولیدکنن��ده می توانید هم��ان چیزی را که 
همه رقبا دارند ولی تا به حال اش��اره نکردند 
به عنوان دلیل باورپذیری محصول تان به بازار 
ارائه کنید. این اتف��اق را کم ندیده ایم. اینکه 
ف��الن تولید کنن��ده در تبلیغات خود اش��اره 
می کند که تن ماهی من در »آس��ان بازشو« 
دارد، در حالی اس��ت که خیلی از رقبای دیگر 
هم در آسان باز ش��و دارند اما نگفته اند. این 
اتفاق در صنعت مواد ش��وینده بس��یار دیده 
می ش��ود. در واق��ع در تبلیغ��ات »چه چیز 
گفتن« مقوله ای بس��یار حس��اس و پیچیده 

است که من به بخشی از آن اشاره کردم. 
با توجه به آگهی ه�ای تلویزیونی پخش 
ش�ده توس�ط برنده�ای نعمت و ش�اد، 
آی�ا روند تبلیغات�ی آنها درس�ت بوده و 

پیشنهاد شما در این باره چیست؟ 
اول اش��اره کنم ک��ه ما کس��ب و کارهایی 
داریم که ب��ا یک آگه��ی تلویزیونی متحول 
ش��ده اند مثل همی��ن تله ش��اپینگ ها و در 
نقطه مقابل برندهای نی��ز وجود دارند که با 
یک آگهی تلویزیونی از بازار خارج ش��ده اند. 
اساس��ا من قائ��ل به تبلیغات تک رس��انه ای 
نیستم. اگر منظور ش��ما فقط و فقط همین 
دو آگهی تلویزیونی اس��ت ک��ه اصال قضیه و 
روند تبلیغاتی را نمی شود قضاوت کرد. وقتی 
ما بحث تحلیل روند می کنیم باید بخش��ی از 
مس��یر طی ش��ده مقابل مان باشد که در این 
مورد نیس��ت. اما امی��دوارم پخش همین دو 
آگهی تلویزیونی )ک��ه گمان می کنم یکی از 
آنها پاس��خی به تبلیغ��ات تلویزیونی دیگری 
اس��ت( در جهت همان چیزی باش��د که در 
سوال اول به آن اشاره کردم. نکته دیگری که 
در کل باید به آن اش��اره کنم این است که ما 
ای��ن دو برند را در قالب صنعت فروش فله ای 
بس��تنی بررس��ی کردیم. اگر قرار باش��د که 
س��طح رقابت کمی وسیع تر شود و برندهای 
کارخانه ای مثل میه��ن و کاله را هم در نظر 
بگیریم کال موضوع چیز دیگری خواهد شد.  

گزارش »فرصت امروز« از حضور فعال برندهای تولیدکننده بستنی فله ای در عرصه تبلیغات

ورود حرفه ای به عرصه رقابت

این روزها بازار هر نوع بس�تنی چه با بس�ته بندی کارخانه ای و چه 
فله ای داغ داغ اس�ت. بازار تبلیغات برندهای این حوزه نیز با شروع 

فصل گرما هیاهوی خاصی به خود گرفته اس�ت و تبلیغات تلویزیونی 
یك در میان مربوط به برندهای فعال در حوزه تولید بس�تنی اس�ت. 
تبلیغات تلویزیونی امس�ال فقط به برندهای بس�تنی با بس�ته بندی 
کارخانه ای محدود نمی شود و برندهای تولیدکننده بستنی به صورت 
فله ای مانند نعمت و شاد نیز سهم قابل توجهی از تبلیغات را در سال 

جاری به خود اختصاص داده اند؛ اتفاقی که به نظر در تابستان امسال 
پررنگ تر از سال های گذشته رخ داده است. 

برای بررس�ی حض�ور فعال برنده�ای تولیدکننده بس�تنی فله ای 
در تبلیغ�ات گفت وگویی با مجتبی محمدیان، م�درس و فعال حوزه 

تبلیغات داشته ایم. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

 وقتی ما از برنامه تبلیغاتی صحبت 
می کنیم باید قادر باشیم تا با بخش های 

اصلی بازارمان ارتباط برقرار کنیم. 
پس این مقوله که بهتر است کدام 
دسته از مشتریان را بیشتر در نظر 

بگیریم شاید چندان مهم نباشد. مسئله 
این است که بخش های نیازمند به 

تبلیغ و ارتباط باید در یک برنامه همگی 
مورد هدف قرار گیرند. یک برنامه 

تبلیغات می تواند برای 
شبکه واسطه 
و  مصرف کننده 
نهایی به صورت 
توامان برنامه 
داشته باشد

 یك شرکت چینی درپی
 به چالش کشیدن سامسونگ

 )Ever display(  ش��رکت چینی اور دیس��پلی
قص��د دارد در س��طح جهان��ی و در زمین��ه تولی��د 
نمایش��گرهای AMOLED ب��ه رقابت با ش��رکت 

سامسونگ بپردازد. 
به گزارش رایورز، نمایشگرهای AMOLED در 
نوع خود نم��ادی از کیفیت باال برای یک دس��تگاه 

همراه به حساب می آیند. 
در شرایط فعلی شاید نتوان شرکتی را در شرایط 
رقابت با سامس��ونگ در زمینه تولید این نمایشگرها 
به حساب آورد، ولی به زودی شاهد تغییر این شرایط 

خواهیم بود. 
ش��رکت چینی اور دیس��پلی به تازگی اعالم کرده 
اس��ت قصد دارد میزان تولیدات خ��ود را در زمینه 
نمایشگرهای AMOLED افزایش داده و به سطح 
فروش��ی نزدیک به شرکت سامس��ونگ دست پیدا 

کند. 
گفته می ش��ود این ش��رکت توانس��ته است نظر 
مساعد کمپانی های تلفن همراه از جمله اچ تی سی، 
لنوو، vivo، اوپ��و، جیونی و کول پد را برای فروش 

پنل های نمایشگر خود جلب کند. 
به این ترتیب به نظر می رس��د این شرکت بتواند 
موفقیت بس��یار مناس��بی را در این رده به دس��ت 
بیاورد زیرا ش��رکت ایس��وس نیز به زودی نخستین 
 AMOLED محصول خود را بر پایه نمایشگرهای

اور دیسپلی روانه بازار خواهد کرد. 



با صنعتی شدن هرچه بیشتر 
امروزه، مصرف کنندگان  زندگی 
دنب��ال  ب��ه  بیش��تر  ایران��ی 
محصوالت ارگانیک برای حفظ 
سالمت خود هستند. شرکت ها 
ه��م از ای��ن نی��از آگاه ب��وده و 
در پ��ی طراح��ی محصوالت��ی 
برمی آین��د که هم ای��ن نیاز را 
برط��رف کرده و ه��م گامی در 
جهت س��المت جامعه برداشته 
باشند. ماست  نوشیدنی الکتیویا 
محصول ش��رکت کاله به عنوان 
یک محص��ول لبن��ی جدید با 
هدف باالتر بردن سطح سالمت 
هموطنان به س��بد غذایی این 
شرکت اضافه شده است. یکی از 
اهداف اساسی و بنیادین شرکت 
کاله، باالتر بردن سطح سالمت 
هموطنان است که می توان یکی 
از عملی تری��ن گام ها در تحقق 
این هدف را تولید این محصول 
جدید عنوان کرد که ادعا کرده 
می توان��د گام بزرگی در کمک 
گوارش��ی  بهبود مش��کالت  به 
به خص��وص  مصرف کنن��دگان 
بانوان ایرانی بردارد. اما اینکه این 
برند برای اعتمادسازی این ادعا 
چه ام��وری را در پیش گرفته و 
تا چ��ه ح��د می توان��د امیدوار 
به اس��تقبال مخاطبین باش��د، 
موضوعی اس��ت ک��ه درباره آن 
با دکتر حس��ین وظیفه دوست، 
رئیس انجمن علم��ی بازاریابی 
و دانش��یار و عضو هیات علمی 
دانشگاه به گفت وگو پرداختیم. 

محصولی برای حل مشکل 
یبوست به صورت طبیعی

دکتر حس��ین وظیفه دوست، 
رئیس انجمن علم��ی بازاریابی 
و دانش��یار و عضو هیات علمی 
دانش��گاه در خص��وص ارزیابی 
خ��ود از ای��ن محص��ول جدید 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
مدی��ران این محص��ول جدید 
به نام الکتیوی��ا عمدتا ادعایی 
را مط��رح کردند که در انجمن 
ای��ران مورد بررس��ی و  تغذیه 
تایید قرار گرفته است. آنها طی 
این ادعا بی��ان کرده اند موادی 
که در این نوشیدنی لبنی مورد 
استفاده قرار می گیرد، می تواند 
تا حد زیادی مش��کل یبوست 
را ک��ه در بعض��ی از خانم ها و 
آقایان وجود دارد، برطرف کند. 
انجم��ن تغذیه ای��ران هم این 
قضیه را تایید کرده و بررسی ها 
نشان داده اند آنچه تحت عنوان 
الکتیویا به صورت کاالیی جدید 
ارائه می ش��ود، دارای خاصیت 
کمک به حل مش��کل یبوست 
اس��ت و الکتوز ش��یر آن برای 
کسانی که به ش��یر حساسیت 
دارن��د تعدیل ش��ده و می تواند 
مورد اس��تفاده آنها قرار گیرد. 
این محص��ول جدی��د به هیچ 
وجه خواص داروهای شیمیایی 
را نداش��ته و طبق بررس��ی ها 
تنه��ا دارای خ��واص درمان��ی 
ب��رای بیماری ه��ای گوارش��ی 
است و بهتر است به عنوان یک 
نوش��یدنی در جای��گاه باالتری 
نس��بت به دوغ ق��رار گیرد. اگر 
بخواهیم این نوش��یدنی جدید 
را با دوغ س��نتی مقایسه کنیم، 
این محصول سالم تر و سبک تر 
اس��ت. کس��انی که نس��بت به 

ش��یر آلرژی دارن��د و خواهان 
اس��تفاده از آن به خصوص برای 
جلوگی��ری از اث��رات آلودگ��ی 
هوا هس��تند، می توانند به این 
محصولی  به عن��وان  محص��ول 
جایگزین فکر کنن��د. الکتیویا 
ام��ا  باش��د،  دارو  نمی توان��د 
اختالالت  طبیع��ی  به ص��ورت 
یبوست را به حداقل می رساند. 

حمایت ارگان های مرتبط
او در خص��وص اس��تقبال از 
می دهد:  ادام��ه  محص��ول  این 
طبیع��ی اس��ت ک��ه محصولی 
جدید در ی��ک چارچوب جدید 
ابتدا با اس��تقبال عمومی مواجه 
نشود. چرا که طبق باورها، برای 
درمان چنین مس��ئله ای مردم 
ابتدا ب��ه دارو و رفتن به دکتر و 
داروخان��ه فکر می کنند و کمتر 
به هایپرمارکت یا سوپرمارکت ها 
چنی��ن  جس��ت وجوی  ب��رای 
محصول��ی مراجعه می کنند. اما 
اگ��ر ادعاه��ای مطرح ش��ده به 
تایید رس��یده باشند، باید مورد 
حمایت ارگان ها واقع شده و به 
جای توجه به نوش��ابه هایی که 
ضرر و زیان دارند، به محصوالت 
سالمی چون این محصول توجه 
ش��ود. قطعا اگر اف��کار عمومی 
بخواهد در مورد خواص درمانی 

اطالعات  محص��ول  این 
بیش��تری به دست آورد، 
انج��ام ای��ن امر نی��از به 
حمای��ت دس��تگاه هایی 
چون استاندارد و انجمن 
تغذی��ه ای��ران و تایی��د 
و  آنها  آزمای��ش  نتای��ج 
انتش��ار اطالع��ات برای 

مصرف کننده دارد. 

تمرکز روی خاصیت 
پروبیوتیک بودن 

این کارش��ناس حوزه 
م��ورد  در  مارکتین��گ 
ای��ن  رقابت��ی  مزی��ت 

محصول بی��ان می کند: خواص 
عم��ده ای ک��ه در این محصول 
می توانی��م م��ورد اش��اره قرار 
دهیم، بح��ث پروبیوتیک بودن 
اس��ت که این ادع��ا را به وجود 
می آورد ک��ه ای��ن پروبیوتیک 
تامین کننده  می توان��د  ب��ودن 
برخ��ی از مناب��ع غنی باش��د 
ک��ه مرتبط با مواجه��ه بدن با 
ویروس ه��ای مخ��ل دس��تگاه 
گوارش اس��ت. البته بخشی از 
میوه ه��ا و عمده لبنی��ات این 
مش��کل را به وجود می آورند و 
این محصول درصدد اثربخشی 
تنظیم دس��تگاه گ��وارش بدن 
است. اگر قرار است مقایسه ای 

می��ان ای��ن محصول و س��ایر 
محص��والت برقرار ش��ود، بهتر 
است روی پروبیوتیک بودن آن 
متمرکز ش��وند و آن را به عنوان 
یک مزی��ت در تبلیغ��ات ذکر 
کنن��د. حرکت در جه��ت ارائه 
محص��والت جدید که ارگانیک 
محس��وب می ش��وند در هم��ه 
دنیا مورد توجه ق��رار گرفته و 
در کش��ور ما نیز ش��رکت هایی 
 R&D که می توانن��د در بحث
و طراحی این قبیل محصوالت 
هزین��ه کنند، بهتر اس��ت وارد 
این جری��ان ش��وند. همچنین 
خوب اس��ت همراهی بیشتری 
از ارگان هایی چون استاندارد و 
انجمن تغذیه ایران در خصوص 
اطالع رسانی از نتایج آزمایشات 
مربوط به این محصوالت انجام 
ش��ود. ای��ن محصول ت��ا اینجا 
بیش��تر به عل��ت پروبیوتیک و 
ارگانیک بودن یا نگاه ارگانیکی 
داش��تن مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. چرا که قطعا نسبت به 
دوغ های سنتی که فاقد مزیت 
پروبیوتیک بودن اس��ت، دارای 
مزیت اس��ت. طراح��ی چنین 
محصوالتی از جانب بسیاری از 
س��ازمان هایی که به امر توسعه 
محص��ول س��الم توج��ه دارند، 

مورد استقبال قرار می گیرد. 

قضاوت آزمایشگاهی و 
تجربی 

وظیفه دوس��ت در خصوص 
جایگاه این محصول نو در بازار 
ای��ران می افزاید: اگ��ر همراهی 
مناسب دستگاه ها باشد، رسالت 
که  می کند  ایجاب  س��ازمان ها 
ب��ه س��مت محصوالت س��الم 
ش��رکت  که  ادعاهایی  برون��د. 
کاله در م��ورد این محصول در 
اطالع رسانی های خود به انجام 
رسانده خوب است، اما آیا واقعا 
ای��ن محصول متناس��ب با این 
ادعاها س��اخته ش��ده یا خیر و 
و  آزمایشگاه ها  نیازمند قضاوت 

این  در  گس��ترده  اطالع رسانی 
خصوص هس��تیم. خوب است 
از چنین  دس��تگاه های مرتبط 
کمپین ها و محصوالت حمایت 
کنند و اگر این حمایت ها باشد، 
محصول از اقب��ال خوبی برای 
نوش��یدنی های  با  جایگزین��ی 
ناسالم مانند نوش��ابه برخوردار 

خواهد شد. 

تطبیق طعم و مزه 
او تاکی��د می کن��د: اصوال در 
ای��ران مقاوم��ت در برابر تغییر 
باالس��ت و تردید در گرایش به 
محصوالت جدی��د وجود دارد. 
این امر را هنگام ورود چای یخ 
یا چای سرد دیدیم که ابتدا به 
اهداف خود نرسید و سپس در 
شرایط مناسب با فروش خوبی 
مواجه ش��د. اگ��ر این محصول 
نیز به س��مت مسیری برود که 
بتواند اعتماد مش��تری را جلب 
کند، موفق خواهد بود. ش��اید 
در ح��ال حاض��ر ک��ه طب��ع و 
ذائقه افراد با دوغ های سنتی و 
نوشابه های گازدار تطبیق دارد، 
ورود این محص��ول آن طور که 
باید مورد استقبال قرار نگیرد، 
اما برای افرادی که در چارچوب 
پی��ش  س��الم  نوش��یدنی های 
می رون��د قطعا مورد اس��تقبال 
ق��رار می گیرد، تنها باید 
طعم و مزه این نوشیدنی 
قبلی  نوش��یدنی های  با 
تطبیق یابد. بنابراین اگر 
این محصول به س��مت 
تطبی��ق با طع��م و مزه 
دوغ ه��ای س��نتی برود، 
می توان��د زودتر با اقبال 
مواج��ه ش��ود، ام��ا اگر 
حمایت ها نباشد این امر 

دشوار می شود. 

جلب اعتماد عمومی 
م��ورد  در  او 
اعتمادسازی در خصوص 
ادعاه��ای مط��رح ش��ده بیان 
می کند: یک سمت این اعتماد 
توس��ط مجموعه ه��ای مرتبط 
ایجاد می شود. مثال وقتی وزیر 
بهداش��ت در م��ورد روغن پالم 
هش��دار داد، اعتماد عمومی به 
این س��مت گرایش پی��دا کرد 
ک��ه محص��والت نبای��د دارای 
روغ��ن پال��م باش��ند. بنابراین 
و...  خام��ه  تولیدکنن��دگان 
محصوالت خ��ود را با توجه به 
شرایط جدید و بدون پالم تولید 
کردند تا اعتم��اد عمومی را به 
دست آورند. این قضیه در اینجا 
نیز مطرح اس��ت. اگ��ر بتوانیم 
اعتماد عمومی را جلب کنیم و 

به مخاطبان آگاهی دهیم، این 
همسویی و همکاری میان برند 
و مشتری وجود خواهد داشت. 
بنابرای��ن با پررنگ س��ازی این 
مزیت برای افرادی که آلرژی به 
شیر دارند )و در هنگام آلودگی 
هوا به آن نیاز دارند( و ذکر این 
نکته که مص��رف آن به صورت 
طبیعی سبب کاهش اختالالت 
گوارش��ی ب��دون بع��د درمانی 
اعتم��اد  می ت��وان  می ش��ود، 

عمومی را کم کم جلب کرد. 

حرکت براساس منحنی 
راجرز 

ای��ن کارش��ناس در ادامه به 
اص��ول منحن��ی راجرز اش��اره 
ک��رده و ادامه می  دهد: با توجه 
ب��ه اینک��ه هر محص��ول نو که 
وارد ب��ازار می ش��ود، معم��وال 
براساس منحنی راجرز حرکت 
می کن��د، معم��وال در چنی��ن 
مواردی نخس��تین ب��ازار هدف 
ما 2.5درصد نوجویان هس��تند 
ک��ه تعداد زی��ادی از اف��راد را 
دربر می گیرد که دنبال کش��ف 
و  چیزه��ای جدی��د هس��تند 
معم��وال نس��بت به ی��ک برند 
وفادار نمی شوند. این 2.5درصد 
از م��ردم در ادام��ه تبدی��ل به 
گروه��ی از مش��تریان پیش��رو 
می شوند که حدود 13.5درصد 
اس��ت. این افراد از ت��وان مالی 
باالت��ری برخوردار ب��وده و در 
انتخاب دستش��ان بازتر اس��ت. 
اگر بتوان روی این گروه پیشرو 
تمرکز کرد به 34درصد بعدی 
مش��تریان می رس��یدکه شامل 
و 34درصد  اولی��ه  34درص��د 
ثانویه اس��ت که گ��روه دوم از 
گ��روه اول تبعی��ت می کنن��د 
و ب��ه وف��اداری می رس��ند. در 
آخر 16درصد مش��تریان باقی 
می مانند که تطبیق پذیری شان 
با محص��ول زم��ان می طلبد و 
دیرتر به آن اعتم��اد می کنند. 
مثال در صنعت موبایل ش��اهد 
این درصد از مشتریان هستیم 
که به س��ادگی برند جدیدی را 

نمی پذیرند. 

استاندارد بسته بندی 
وظیفه دوست در انتها در مورد 
رن��گ و بس��ته بندی و ن��ام این 
محصول می گوید: ش��رکت کاله 
پروسه تحقیقات بازاریابی قوی ای 
دارد و ب��ه نظ��ر می رس��د ای��ن 
تحقیق��ات در خصوص محصول 
الکتیویا نیز به خوبی انجام گرفته 
باش��د. تحقیقات م��ا محدود به 
دوره کوتاه مدت بوده و دسترسی 
ب��ه تم��ام اطالع��ات تحقیقات 
بازار این ش��رکت نداشتیم. اما با 
توجه به ش��واهد به نظر می رسد 
رنگ و بسته بندی از اعتبار برند 
و معیارهای الزم برخوردارند، اما 
نام کاله در بسته بندی محصول 
محص��ول  ن��ام  از  برجس��ته تر 
منعک��س ش��ده اس��ت. از بعد 
بس��ته بندی نیز، الکتیویا دارای 
بس��ته بندی مطل��وب در رنگ و 
متناسب با رنگ لوگوی قرمز کاله 
و ط��رح دایره آن بوده و زمینه را 
برای فروش بیش��تر فراهم کرده 
اس��ت. باید اضافه کنم که بهتر 
بود رس��م الخط و طرز نوشتاری 
الکتیویا به صورت فانتزی نبوده و 
به صورت ساده و کالسیک چاپ 

می شد. 

بازاریابی هورمونی: از ایده تا عمل 

در دنی��ای رقابتی امروز، هدف بازاریابان درک این 
نکته اس��ت که مصرف کنندگان چگون��ه در فرآیند 
خری��د، تصمیم گیری و رفتار می کنن��د. با توجه به 
اینک��ه مصرف کنندگان ت��ا حد زی��ادی تحت تاثیر 
تجارب قبلی ب��رای خرید تصمیم گی��ری می کنند، 
بنابراین بازاریابان می توانند با استفاده از فعالیت های 
مغز، تاثی��ر محرک ه��ای بازاریابی مانن��د تبلیغات، 
بس��ته بندی و... را در رفتار خری��د مصرف کنندگان 
اندازه گی��ری کرده و بر نف��وذ در مصرف کنندگان به 
میزان قابل توجهی دس��ت یابند. پیام های تبلیغاتی 
با تاثیر گذاشتن بر مراکز مختلف مغز، به ویژه بادامه 
مغز موجب کاهش مهار کرتکس��ی مخاطبان شده و 
آنه��ا را برای رفتارهای معی��ن برمی انگیزد و اثر این 
پیام ها در سطح ساختارهای مغزی محدود نمی ماند 
بلکه بر انتقال دهنده های عصبی و هورمون های غدد 
درون ریز نی��ز تاثیر می گذارد. از ای��ن رو هورمون ها 
به عنوان محرکی هس��تند که همزمان با ترش��ح در 
ب��دن به عنوان پیش بینی کننده ن��وع رفتار و واکنش 
مصرف کنن��دگان در تصمیم گی��ری و انتخاب افراد 
نم��ود پیدا می کنند ک��ه یکی از ای��ن هورمون های 
شناخته ش��ده که به وس��یله مغز ترش��ح می شود، 
هورمون اکس��ی توسین اس��ت. بنابراین در راستای 
توجه و اهمیت دادن به هورمون اکس��ی توسین در 
این مقاله س��عی محققان بر آن است با مطالعه روی 
هورمون اکسی توسین چگونگی عمل این هورمون را 
ب��ه منظور پیش بینی رفتار مصرف کنندگان در رفتار 
مصرف��ی خرید ب��ا نمایش پیام ه��ای تبلیغاتی مورد 

بررسی قرار دهند. 
با وجود بس��یاری از باورهای رایج در مورد ماهیت 
بازاریابی، هدف اصلی آن کمک به افراد برای انتخاب 
یک محصول است. به همین منظور بازاریابان تالش 
می کنن��د در فرآیندهای پیچی��ده ارزیابی و انتخاب 
مصرف کنن��دگان نفوذ کنند. ه��دف بازاریابان درک 
این نکته است که مصرف کنندگان چگونه در فرآیند 
خری��د، تصمیم گیری می کنن��د. مصرف کنندگان تا 
حد زی��ادی تحت تاثی��ر تجارب قبلی ب��رای خرید 
تصمیم گی��ری می کنند. حافظه به عنوان یک فرآیند 
فعال س��ازنده ای اس��ت که در آن اطالعات به دست 
آم��ده ذخیره و پس از آن برای تصمیم گیری بازیابی 
می ش��ود. بنابراین ب��ا اس��تفاده از فعالیت های مغز 
می ت��وان ب��دون آگاهی کامل از بهتر یا بدتر ش��دن 
فرص��ت به منظور نفوذ در مصرف کنندگان به میزان 
قابل توجهی دس��ت یاف��ت. به عبارتی با اس��تفاده 
از فعالیت ه��ای مغ��ز می ت��وان تاثی��ر محرک های 
بازاریابی مانند تبلیغات، بس��ته بندی و... را در رفتار 

مصرف کننده اندازه گیری کرد. 
پیام های تبلیغاتی بیشتر در بادامه مغز افراد تاثیر 
می گذارد. بادامه مغز خوش��ه بادامی شکل در باالی 
س��اقه مغز، نزدیک انتهای حلقه لیمبیک قرار گرفته 
اس��ت. در هر ی��ک از دو نیمکره مغز یک بادامه قرار 
دارد که در طرفین س��ر جای گرفته اند که به عنوان 
مخ��زن خاط��رات هیجانی عم��ل می کن��د. بادامه، 
کل س��اختار مغز را تحت کنترل خ��ود درمی آورد. 
ب��ه عبارتی، محرک های حس��ی ک��ه از گیرنده های 
بینایی یا ش��نوایی صادر می ش��وند ابتدا به تاالموس 
می روند س��پس با استفاده از یک سیناپس منفرد به 
بادامه مغز می روند. اث��رات آن در انتخاب مخاطبان 
ب��ه این صورت اس��ت که وقتی ش��دت محرک های 
حس��ی و پیام های هیجانی زیاد باشد، نظام هیجانی 
متاث��ر از بادامه مغز مخاطبان، می تواند مس��تقل از 
قش��ر جدید مخ عم��ل کند و در نتیج��ه آنان بدون 
آگاهی و شناخت دست به اعمال خاصی می زنند. هر 
چقدر برانگیختگی بادامه ش��دیدتر باش��د تاثیر پیام 
ش��دیدتر اس��ت. پیام های تبلیغاتی و عملیات روانی 
موج��ب تقلیل کارکرد کرتکس مغز می ش��ود که در 
تبلیغات چهره به چهره در اثر هیجان به وجود آمده، 
مخاطبان دچار هیس��تری جمعی شده و بدون تامل 
و اندیش��ه، عمل تبلیغ انجام می ش��ود که اصوال در 
تبلیغات های��ی همراه با صدایی مهی��ب و رقص نور 

صورت می گیرد. 
بنابرای��ن پیام ه��ای تبلیغاتی دارای ب��ار هیجانی 
شدید هس��تند و به ویژه اگر به صورت جمعی عرضه 
ش��وند، قادرند بر مراکز درد مغزی نیز تاثیر بگذارند. 
در تحلیل پیرامون تارانتیسم )اپیدمی هیجانی( این 
طور بیان می ش��ود که عل��ت اصلی وقوع این حالت، 
کاهش کنترل مغز بر اثر فعالیت های تبلیغاتی است. 
یعن��ی افراد در پیام ه��ای تبلیغاتی در اثر ش��نیدن 
صدای طبل، آواز، س��خنرانی تند و هیجانی، کنترل 
قش��ر مغزی خود را از دس��ت می دهن��د و مرتکب 
رفتارهایی می ش��وند که در شرایط عادی از آنان سر 
نمی زند. از این رو پیام های تبلیغاتی و عملیاتی روانی 
با تاثیر گذاشتن بر مراکز مختلف مغز، به ویژه بادامه 
مغز و مراکز احساس��ی همچون درد و لذت، موجب 
کاهش مهار کرتکسی مخاطبان می شود و در نتیجه 
آن��ان را ب��رای رفتارهای معین برم��ی انگیزد که اثر 
پیام های عملیاتی روانی در سطح ساختارهای مغزی 
محدود نمی ماند بلکه بر انتقال دهنده های عصبی و 

هورمون های غدد درون ریز نیز تاثیر می گذارد. 
 هورمون ها به عنوان محرکی هس��تند که همزمان 
با ترشح در بدن به عنوان پیش بینی کننده نوع رفتار 
و واکنش مصرف کنندگان در تصمیم گیری و انتخاب 
اف��راد نمود پیدا می کنند ک��ه از جمله هورمون های 
غدد درون ریز که به وس��یله مغز ترش��ح می ش��ود، 
هورمون اکسی توسین است. اکسی توسین، هورمون 
زایمانی است که در اثر تحریک دهانه رحم و عضالت 
کف لگن و پرینه طی مراحل زایمان ترشح می شود. 
اکس��ی توسین یک نانوپپتید است که در هسته های 
مجاور بطن��ی و فوق بصری هیپوتاالموس س��اخته 
می ش��ود. این پپتید در بیشتر نورون های ارسالی به 
نواح��ی مغزی به ویژه جایگاه های اتصال دیده ش��ده 
است و احتماال این هورمون موثر در توانمندی الزم 
برای فعالیت نوروپپتیده��ای ایجاد کننده رفتارهای 

جنسی نیز است. 

بازاریابی اینترنتی و تفاوت بین 
تعامل کاربر و تجربه کاربر

در فض��ای بازاریاب��ی اینترنتی یا آنالی��ن دو واژه و 
اصطالح وجود دارد که به عنوان یک بازاریاب به  کرات 
ب��ا آن برخورد می کنید: تعامل کارب��ر و تجربه کاربر. 
افزایش تعامل کاربر ش��یوه ای برای تش��ویق وفاداری 
مش��تری برای به دس��ت آوردن حجم فروش باالتر و 
همچنین بیشتر در معرض دید قرار دادن برند خودتان 
اس��ت. هرقدر میزان تعامل با مش��تری بیشتر باشد، 
احتمال موفقیت شرکت شما هم افزایش پیدا می کند. 
 افراد بس��یار زیادی که در رابطه با تعامل مش��تری 
صحبت می کنند، درواقع تعامل با کاربر را برابر باتجربه 
کارب��ر در نظر می گیرند که اغلب نتیجه ای از طراحی 
وب سایت است. اما حقیقت این است که تجربه کاربر 

برابر با تعامل کاربر نیست و با یکدیگر تفاوت دارند. 
در ادامه به مطالبی اش��اره می کنم که ش��ما نیاز به 
دانستن آنها در رابطه با تفاوت بین تعامل کاربر و تجربه 
کاربر در بازاریابی اینترنت��ی دارید و اینکه این تفاوت 

چگونه می تواند بر موفقیت برند شما اثرگذار باشد.
 تجربه کاربر 

تجربه کاربر ش��امل بس��یاری روش ه��ای مختلف 
می ش��ود که طی بازدید از هر س��ایت ش��ما را تحت 
تاثیر قرار می دهد. آیا ش��ما در بازدید از یک س��ایت، 
کار کردن با آن را آس��ان ارزیابی می کنید؟ آیا سایت 
موردنظر ظاهری زیبا و جذاب دارد؟ آیا به نظر ش��ما 
س��ایت موردنظر کاربردی و مفید اس��ت؟ تمامی این 
موارد عناصری از تجربه کاربری شما به حساب می آید. 

 بازاریابی اینترنتی
تجرب��ه کارب��ری ش��امل عناصر طراح��ی و محتوا 
می ش��ود. عموم��ا تجربه کاربری ش��امل چهار بخش 
می ش��ود که عبارتند از: مطلوبیت، قابلیت اس��تفاده، 

جذابیت و ایجاد تعامل. 
مطلوبیت اش��اره به کارآمدی و مفید بودن س��ایت 
دارد. اینکه آیا محتوایی روی س��ایت قرارگرفته که به 
سواالت شما پاسخ می دهد؟ آیا ارزشی برای مخاطب 
ایج��اد می کند؟ اگر این طور اس��ت آن س��ایت دارای 

مطلوبیت است. 
قابلیت استفاده به سادگی حرکت و جابه جا شدن در 
سایت از صفحه ای به صفحه دیگر اشاره دارد. آیا شما 
به عنوان یک کاربر در پیدا کردن محتوای موردنظر در 
سایت با مشکل مواجه می ش��وید؟ آیا قادر به افزودن 
اقالم موردنظر برای خرید به سبد خرید خود هستید؟ 
یک س��ایت با قابلیت استفاده مناسب باید راحتی در 
جابه جا ش��دن از یک صفحه به صفح��ه دیگر را برای 
کاربر فراهم کند و اس��تفاده از تمام عناصر سایت باید 
ساده باشد و به گونه ای که انتظار می رود کار و فعالیت 

داشته باشد. 
جذابیت و زیبایی به ظاهر س��ایت اش��اره دارد. آیا از 
منظر زیبایی ش��ناختی سایت مناسب و دلپذیر است؟ 
تبلیغات آزاردهنده و ناخواس��ته در آن نیس��ت؟ اگر 
چنین است، مطمئنا دارای جذابیت و زیبایی ظاهری 
است و منجر به ایجاد تجربه کاربری خوبی برای کاربر 

می شود. 
ایجاد تعامل با کاربر نیز بخشی از تجربه کاربر است، 
اما همانند تجربه کاربر نیست. اگر سایت تجربه کاربری 
خوب و مناسبی ارائه می کند، پس تا حدودی با کاربر 

تعامل هم برقرار می کند. 
تعامل کاربر

در اینجا روشی س��اده و آسان برای در نظر گرفتن 
تفاوت موج��ود بین تجربه کارب��ری و تعامل کاربر را 

می بینیم: 
شما ممکن است تعداد زیادی کتاب از کتاب فروشی 
نزدیک منزل خود خریده باش��ید )تجربه شما(، اما آیا 

واقعا آنها را می خوانید )تعامل شما(؟ 
ش��ما ممکن اس��ت در یک کالس یا دوره آموزشی 
رایگان ش��رکت کرده و سپس با پرداخت هزینه ای به 
عضویت خدم��ات غیر رایگان آنها درآمده باش��ید، اما 
آیا واقعا با گفته ها ارتب��اط برقرار کرده و به آنها عمل 

می کنید؟ 
ممکن اس��ت فایل های ویدئویی زیادی را روی یک 
سایت تماشا کرده باشید، اما آیا هرگز در زیر آنها نظری 
درج کرده یا هیچ یک از آنها را در شبکه های اجتماعی 

به اشتراک گذاشته اید؟ 
تعامل کاربر اشاره به انتخاب هدفمندی دارد که شما 
در رابطه با یک محتوای منتشرش��ده روی یک سایت 
انج��ام می دهید. تعامل به معن��ای چگونگی دریافت 

ارزش از تجربه کاربری روی یک سایت است. 
کارشناس��ان بازاریاب��ی اینترنت��ی می توانند تعامل 
ب��ا کاربر را به ص��ورت نقطه اتصال ی��ا برخوردی بین 
جلب توج��ه یک فرد و الهام بخش��یدن ب��ه وی برای 
برداشتن یک گام عملی درک کنند. هرقدر که با یک 
کاربر، موفق به برقراری تعامل بیشتری شویم، احتمال 
بازگش��ت آنها به سایت بیش��تر و بیشتر می شود و در 
مرحله بعدی ممکن است تبدیل به نمایندگانی برای 

برند ما شوند. 
تعام��ل با کاربر را به روش ه��ای مختلفی می توانیم 
اندازه گیری کنیم. برخی از روش های آن توجه کردن 
به این نکته اس��ت که چه تع��داد از بازدیدکنندگان، 
بازدیدکنندگانی هس��تند که بعد از یک بازدید قبلی 
دوباره به سایت برگش��ته اند و همچنین توجه به این 
نکت��ه که مدت زمان توقف آنها روی س��ایت ما چقدر 
اس��ت؟ هرقدر تعداد این افراد و مدت زمان توقف روی 
س��ایت توسط این افراد بیشتر باش��د، موفق به ایجاد 

تعامل بیشتر و بهتری با آنها شده اید. 
www. ibazaryabi. com :منبع
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بازاریابی مدرنکافه بازاریابی
گزارش »فرصت امروز« از محصول جدید کاله ، »ماست نوشیدنی الکتیویا«

محصول در نقش داروی جایگزین

تلفن مستقیم: 86073279شماره 527 www.forsatnet.ir

خواص عمده ای که در محصول 
جدیدکاله می توانیم مورد اشاره قرار 

دهیم، بحث پروبیوتیک بودن است که 
این ادعا را به وجود می آورد که این 

پروبیوتیک بودن می تواند تامین کننده 
برخی از منابع غنی باشد که مرتبط 
با مواجهه بدن با ویروس های مخل 

دستگاه گوارش است. البته بخشی از 
میوه ها و عمده لبنیات این مشکل را به 
وجود می آورند و این محصول درصدد 
اثربخشی تنظیم دستگاه گوارش بدن 

است

میثم شیرخدایی 
استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری و دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل 

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com
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کینگ کمپ ژیلت 

مخترع محصولی پرفروش

 )King Camp Gillette( کینگ کم��پ ژیلت
تاجر آمریکایی بود که ریش تراش های پرفروش برند 
ژیل��ت را اخت��راع کرد. قبل از طراح��ی ژیلت، انواع 
مختلفی از این محصول وجود داش��ت، اما اختراع او 
باریک تر و ارزان تر بود و تیغه یک بار مصرفی داشت 
که از استیل ساخته شده بود. ژیلت در سال 1890 
و در حالی که به عنوان فروش��نده در یک ش��رکت 
کنسروسازی  فعالیت داش��ت، مشاهده می کرد که 
در های بطری که از جنس استیل ساخته می شدند، 
پس از باز ش��دن دورری��ز می ش��وند، بنابراین ایده 
راه اندازی کسب وکاری که در آن از چیزهایی که دور 
می ریزیم، اس��تفاده کنیم در ذهنش شکل گرفت. از 
آنج��ا ک��ه ریش تراش ها در آن زمان گ��ران بودند و 
تیغ های شان خیلی زود کند می شد، ریش تراشی که 
ارزان بود و پس از کند ش��دن دور ریخته می ش��د، 
می توانست کسب وکار بسیار سودآوری باشد. کینگ 
کمپ ژیلت شرکتش را در سال 1901 تاسیس و از 

سال 1903 تولید محصوالتش را آغاز کرد. 

یک قدم از رقبای تان جلو باشید
ایده ژیلت برای طراح��ی چنین ریش تراش هایی 
ای��ده ای بدی��ع و جدی��د ب��ود و مانند بس��یاری از 
ایده های دیگر نوعی از آن وجود داش��ت. زمانی که 
ژیلت کسب وکارش را راه اندازی کرد، فقط از طریق 
ریش تراش ه��ای منحصر به فردی که می س��اخت، 
مش��تریانش را ج��ذب نمی ک��رد، بلک��ه در موجی 
از رقاب��ت نیز ق��رار گرفته بود. تا س��ال 1921، این 
کارآفری��ن موفق می دانس��ت باید کس��ب وکارش را 
پوش��ش دهد، اما در عین ح��ال از این نکته آگاهی 
داش��ت که باید یک ق��دم در این بازی باالتر از بقیه 
باشد. او اجازه نمی داد که رقبایش محصوالتش را از 
دور خارج کنند. برای انجام این کار او سعی می کرد 
ورود آنه��ا را به بازار پیش بینی ک��رده و خودش را 
بر این اس��اس آماده کن��د. در حالی که محصوالت 
جدیدش را وارد بازار می کرد، قدیمی ترها را فراموش 
نمی کرد و ب��ه جای اینکه محص��والت قدیمی تر را 
از ب��ازار خارج کن��د، آنها را با بس��ته بندی جدید و 
با قیمت��ی پایین تر از قیمت ب��ازار می فروخت. طی 
دوره کس��ب وکارش، ژیلت استعدادی فوق العاده در 
پیش بینی آینده برندش داش��ت. او یکی از مدیرانی 
ب��ود که هرگز بیکار ننشس��ت، حتی زمانی که همه 
چیز خوب پیش می رفت، همیش��ه می اندیشید که 
چگونه محصوالتش را ارتقا دهد و برای رس��یدن به 
این مقصود تالش می کرد تا بداند رقبایش در مرحله 
بعد چه کاری انجام می دهند و با این ترفند همیشه 

یک قدم باالتر از بقیه رقبا می ایستاد.

کارشناسان همیشه درست نمی گویند
کینگ کم��پ ژیل��ت در تمام ط��ول زندگی اش 
اعتقاد داشت تولید کردن یک محصول سخت ترین 
قس��مت شروع هر کسب وکاری است. او آموخت که 
یادگی��ری گوش دادن به ایده ه��ای خودش اهمیت 
بس��یار فراوانی دارد، اگر می خواهد کس��ب وکارش 
ب��ه موفقی��ت برس��د. زمان��ی که ب��رای اولی��ن بار 
تصمیم گرفت محصولش را معرفی کند، بس��یار به 
وج��د آمده بود، ام��ا در عین حال می دانس��ت تنها 
کس��ی نیس��ت که با نوع قدیمی این محصول دچار 
چالش ش��ده اس��ت. او به محصولش باور داش��ت و 
می دانس��ت ریش تراش هایی ک��ه وارد بازار می کند، 
می توانند ش��وک فوق العاده ای ب��ه آن وارد کنند و 
بازار هدف��ش نیمی از جمعیت جامعه آن زمان بود. 
از همین رو، او خیلی س��ریع به موسس��ه تکنولوژی 
ماساچوس��ت رفت ت��ا کار روی محصول��ش را آغاز 
کن��د. او ب��ه متخصصانی در این زمینه نیاز داش��ت 
ت��ا رویایش ب��ه حقیقت تبدیل ش��ود، اما زمانی که 
گفت به چ��ه چیزی نیاز دارد، پاس��خ آنها این بود؛ 
غیرممکن اس��ت. او به ایده اش باور داشت به همین 
دلی��ل آزمایش این محصول را خ��ودش آغاز کرد و 
شب های زیادی صرف ساختن آن کرد. کینگ کمپ 
ژیلت نتوانست در این زمینه موفقیتی کسب کند تا 
اینکه در س��ال 1900 ویلیام نیکرس��ون را مالقات 
ک��رد و درباره ایده اش با او صحبت کرد. پنج س��ال 
بعد و با هزین��ه چندین هزار دالری، ژیلت با کمک 
نیکرسون محصولش را به وجود آورد. این کارآفرین 
موفق یک متخصص تکنولوژی نبود، به خصوص در 
زمینه س��اخت فلزات، اما زمانی که متخصصان به او 
گفتند این کار امکان پذیر نیس��ت، دست از رویایش 
برنداش��ت و متوقف نش��د. همین رویاها باعث شد 
کاری را انجام دهد که دیگران می گفتند امکان پذیر 

نیست. 
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پاس�خ کارش�ناس: طراح��ی داخلی فروش��گاه ها 
و چیدم��ان درس��ت قفس��ه ها از جمله عوام��ل مهم و 
تاثیرگ��ذار روی ف��روش محص��والت اس��ت. طراح��ی 
درس��ت روی وفاداری مش��تریان و فراهم آوردن تجربه 
خرید خوب موثر اس��ت. مش��تریان اگر هنگام ورود به 
فروشگاه با فضای داخلی ایده آلی روبه رو شوند، مشتاق 
می ش��وند که دائم برای خرید به آن فروشگاه سر بزنند. 
فروشگاه های مدرن معموال طراحی قفسه ها را متناسب 

ب��ا محصوالت خ��ود در نظ��ر می گیرن��د و در این باره 
جایگاه و موقعیت برند نیز برایش��ان اهمیت دارد. برای 
مثال در برخی از فروش��گاه های مدرن فضا و قفسه های 
محصوالت لوکس با محصوالت دیگر متفاوت اس��ت. در 
این باره صاحبان فروشگاه ها از طراحی و رنگ متناسب 

با محصوالت لوکس استفاده می کنند. 
فضای داخلی فروشگاه ها بهترین رسانه  برای تبلیغات 
محصوالت داخلی آنها است و مدیران داخلی می توانند 
در این راس��تا از ایده های مختلفی اس��تفاده کنند. آنها 
بهتر اس��ت س��راغ اجرای تبلیغات در نقطه فروش نیز 
بروند. تبلیغات در نقط��ه فروش از آن جمله روش های 

تبلیغات��ی ا س��ت که با اینک��ه تاثیرگ��ذاری باالی روی 
فروش و جلب نظر مش��تریان دارد، ولی در کش��ورمان 
مهجور مانده و برندها و فروشگاه های توزیع کمتر سراغ 

آن می روند.
 در این راس��تا فروشگاه ها می توانند به برندها مشاوره 
بدهند و از آنها بخواهند که ایده های خالقانه ای را اجرا 
کنند. به هرحال مشتریان باید در نقطه فروش نام برند 
را ب��ه منظور خرید از محصوالت آن به یاد بیاورند و اگر 
مش��تریان حین خرید با تبلیغ خالقانه ای مواجه شوند 
بدون شک انگیزه شان برای خرید محصول باالتر خواهد 

رفت. 

چیدمان فروشگاه

پرسش: مدیر داخلی یک فروشگاه بزرگ هستم. در فروشگاه حوزه فعالیتم اجناس و کاالهای مختلفی به مشتریان عرضه 
می ش�ود. در این فروش�گاه کارکنان زیادی هر روز مس�ئولیت قرار دادن محصوالت را در قفس�ه ها به عهده دارند. معموال 
چندی�ن طراح داخلی نیز در این راس�تا به کارکنان کمک می کنند. در این باره راهنمای�ی بفرمایید که چگونه می توانیم از 

طراحی قفسه ها در راستای اهداف بازاریابی کسب وکار و فروش بیشتر محصوالت داخل فروشگاه  بهره برداری کنیم؟ 

کلینیککسبوکار

یادی از یک برند برتر ورزشی
رقص پا + هوک چپ = ِکلی

راند اول
پدر تعریف می کرد که 40 س��ال پیش خیابان ها 
دو وق��ت خال��ی از جمعی��ت می ش��د یک��ی وقتی 
ب��ود که س��ریال م��راد برق��ی از تلویزی��ون پخش 
 می ش��د و دیگ��ری زمان��ی بود ک��ه کلی مس��ابقه 

داشت.
جالب اس��ت که ه��ر دو ه��م داس��تان آدم های 
یک القبای��ی بودن��د که چ��ون مردم از گذش��ته و 
سرگذش��ت آنها آگاهی داشتند ماجرا و روزگارشان 

را دنبال می کردند.
داس��تان مرادبرقی یا سریال خانه به دوش درباره 
جوان برقکاری ب��ود که به خانه مردم می رفت و هر 

بار داستانی داشت.
اما داس��تان کلی از زمانی آغاز ش��د که در دوران 
کودکی ب��رای اینکه کمتر کتک بخ��ورد به توصیه 
یک��ی از بزرگ ترها به ورزش بوکس رو آورد و چون 
خوش س��خن و تروفرز بود به سرعت گل کرد و باال 

آمد...
راند دوم

رقص پا و ُکری های کلی پس از گذش��ت سال ها 
هنوز معروف اس��ت به طوری که با اندکی جست وجو 
می توان مجموعه ای از جمالت او را به دس��ت آورد. 
برخی کلی را با پله مقایسه می کنند که این مقایسه 
از س��ر هوشمندی اس��ت. برخی از جمالتش بیشتر 
مانند ش��عر اس��ت و برخ��ی دیگر به ی��ک توصیه 

مدیریتی شبیه تر است.
م��ن با یک تمس��اح کش��تی گرفتم، ب��ا یک وال 
جنگی��دم، به برق دس��تبند زدم، رع��د را به زندان 
انداخت��م، همین هفته پیش یک صخره را کش��تم، 

یک سنگ را مجروح کردم و...
بوک��س یعن��ی تع��دادی سفیدپوس��ت در حال 

تماشای دو سیاه پوست که همدیگر را می زنند.
قهرمان ها در باش��گاه به وجود نمی آیند. قهرمان ها 
چیزی در اعماق وجودشان نهفته است. یک انگیزه، 
ی��ک روی��ا و یک ه��دف. آنه��ا باید ت��ا لحظه آخر 
استقامت داشته باش��ند، باید کمی سریع تر باشند، 
باید مهارت داش��ته باشند و بخواهند. ولی خواستن 

باید از مهارت بیشتر باشد.
حتی اگر در خواب مرا شکس��ت دادی بهتر است 

بیدار شوی و عذرخواهی کنی.
هر روز طوری زندگی کن که انگار روز آخر عمرت 

است زیرا سرانجام وقت رفتن فرا می رسد. 
غیرممک��ن تنه��ا واژه ای بزرگ ب��رای افراد حقیر 
اس��ت. غیرممکن یک حقیقت نیست بلکه یک باور 

است.
بیشتر وقت ها موانع بزرگی همچون کوه ها نیستند 
که س��د راه ش��ما می ش��وند بلکه گاه��ی یک ریگ 
کوچک در کفش تان می تواند مانع رس��یدن شما به 

هدف تان شود.
اگ��ر ذهنم بتواند تصورش کند و قلبم باورش کند 

مطمئنا به آن خواهم رسید.
روزها را نشمار آنها را ارزشمند کن.

راند سوم

در بازاردانی )مارکتینگ( برای س��اخته شدن یک 
برند برتر ماندگار س��ال ها زمان الزم است و این تازه 
به شرط آن است که از روز نخست قدم های درست 
برداش��ته باش��ی، تفاوت معنی داری ه��م در روش 
ساخته شدن یک برند برتر فرهنگی با یک برند برتر 
ورزشی یا اقتصادی و... وجود ندارد. اگر این ساختن 
برای ماندن باشد از گام ها و الگوهای تقریبا یکسانی 
پیروی می ش��ود اما اگر برای بی اعتباری و شکس��ت 

باشد راه های فراوانی برای آن وجود دارد.
در ادبی��ات بازاردانی روش ها و الگوهای گوناگونی 
را برای ظهور و ثبوت برند برتر پیشنهاد کرده اند که 
برخی بسیار فضایی و به زبان دشوار مفاهیم را بیان 
می کند و برخی به سادگی آب پاکی را در آغاز روی 

دست )بخوانید مغز( شما می ریزد.
چارچوب مشخص و ش��فاف است و ربطی هم به 
ده��ه 80 میالدی ی��ا برخی از ای��ن تاریخ ها که در 
کتاب های فرنگی سال زاده ش��دن برند و برندینگ 
اس��ت ندارد فقط اندکی شعور می خواهد تا به جای 
ش��عار به مفهوم برند برتر و چگونگی کاشت، داشت 
و برداش��ت آن در ذهن مخاطب )مش��تری یا همان 

بازار( برسی.
آنچه به یقین پیداست بین دروغگویی و فریبکاری 
ی��ا به قول��ی ادا در آوردن و برن��د برتر رابطه عکس 
معناداری وجود دارد. چه خوشمان بیاید و چه نیاید 
برندبرتر به کوهی از اعتماد نیاز دارد که این اعتماد 

با دروغگویی شاید به وجود آید ولی ماندنی نیست.
اندیشمندانه بیندیشیم.

بازاردان ایرانی

همه ما می دانیم که پذیرش 
جدایی ناپذیر  ج��زو  شکس��ت 
رسیدن به موفقیت است. برای 
مثال وقتی خواه��ان یادگیری 
ت��ا  هس��تید،  اس��کی  ورزش 
زمانی که آن را یاد بگیرید بارها 
زمین خوردن را تجربه خواهید 
کرد. ب��ا این ح��ال زمان هایی 
وجود دارد که در آن شکس��ت 
خ��وردن خوب نیس��ت. مانند 
زمانی که با یک مشتری شاکی 
قرار مالقات داری��د یا خواهان 
دستیابی به س��طح رقابتی در 
کیفی��ت محصول ی��ا خدمات 
خود هستید. متأسفانه بسیاری 
از مدیران در تش��خیص میان 
اینکه کدام شکست خوب است 
و پتانسیل کس��ب یادگیری از 
آن را داری��م و کدام شکس��ت 
مضر اس��ت و کارمن��دان را در 
خصوص ریس��ک ها و تجارب با 
عدم اطمینان مواجه می سازد، 
مشکل دارند. کلید درک خوب 
و بد بودن نوع شکست، در درک 
این موضوع نهفته است که این 
شکس��ت در مقام اجرا رخ داده 
است یا در مقام نوآوری. گزارش 
زیر به ش��ما در درک بهتر این 

موضوع کمک می کند.
 

ارزش باالی مفهوم شکست 
یکی از مدرس��ان و مشاوران 
س��ازمانی در ای��ن خص��وص 
می گوید: این تف��اوت در درک 
و تشخیص مدیران از شکست 
را س��ال ها قبل در س��یلیکون 
ولی دیده ام. ای��ن محدوده که 
میان س��ن فرانسیسکو و سن 
خوزه قرار دارد، ش��امل هزاران 
مجموعه اس��تارتاپی است که 
پایگاه نوآوری هستند و توسط 
ش��رکت هایی در سراس��ر دنیا 
تأس��یس ش��ده اند. در صحبت 
با افراد موف��ق این مجموعه ها، 
چی��زی ک��ه توجه م��ن را در 
تعریف آنه��ا از موفقیت جلب 
کرد این بود که شکست  یاریگر 
آنها در راه رس��یدن به موفقیت 
س��یلیکون  در  اس��ت.  ب��وده 
ول��ی  )و دیگر نقاط بسترس��از 
نوآوری(، شکست به منزله یک 
نشان افتخار و از پیش الزامات 
رسیدن به موفقیت تلقی شده 
و از شکس��ت خوردن شرمنده 
نمی شوند. از نظر این افراد نوآور، 
یک شرکت موفق و یک حرفه 
موفق نی��از به مجموعه متوالی 
از تج��ارب، آزمون ها، فرضیه ها 
و محور ه��ای اصل��ی کار دارد 
که هر س��ازمان برای نخستین 
ب��ار یا حتی بار دوم و س��وم به 
آنها نخواهد رسید. در نتیجه در 
این شرکت ها، مفهوم شکست 
از ارزش باالیی برخوردار است. 
شکس��ت ی��ک فرص��ت برای 
یادگی��ری اس��ت. هنگامی که 
ما احس��اس خ��ود را در مقابله 
ب��ا موفقیت توجی��ه می کنیم، 
می توانی��م از شکس��ت ها نی��ز 
چیزهایی را ی��اد بگیریم. ما در 
حال محدود کردن توانایی خود 
برای یادگیری هس��تیم، گاهی 

در درون خود ب��ه این موضوع 
فکر می کنی��م که ما 

چون  موفقی��م 
خیل��ی 

باهوش و 
توانا هس��تیم. بهتر است از این 
طرز فکر دوری کرده و همواره 
به این موض��وع فکر کنیم که 
شکست هم وجود دارد و ممکن 

است ما نیز دچار آن شویم. 

شکست در مرحله اجرا و 
لطمه به شهرت 

در مق�ابل در س��ازمان هایی 
ک��ه روی نوآوری زی��اد تأکید 
نمی ش��ود و هم��ه چی��ز ب��ه 
بس��تگی  اج��را  فرآینده��ای 
دارد، شکس��ت می تواند نتایج 
جبران ناپذی��ری به ش��هرت و 
اعتب��ار مجموع��ه وارد کند و 
زیادی  زیرساختی  ریسک های 
ایجاد کن��د، بنابراین هنگامی 
که کارمندان متمرکز بر بخش 
اجرا بگویند که شکست در این 
مرحله ایرادی ندارد، در حقیقت 
از اهمیت اجرا و عاری بودن این 
مرحله از شکست آگاه نبوده اند. 
مدی��ران ش��رکت های اجرایی 
معموالً عقی��ده دارند در میان 
همه چیزهایی که به کارمندان 
خود یاد می دهند، بیشتر روی 
این نکته تأکید می کنند که یک 
اشتباه را نباید دو بار انجام داد. 
چالش حقیقی برای مدیران این 
نیست که شکست را بپذیرند یا 
رد کنند، بلکه درک این تفاوت 
است که در مقام اجرا یا نوآوری 
قرار دارند. در مقام اجرا بودن به 

این معناست که مراحل 
طبق استانداردها پیش 
توسعه می یابند  و  رفته 
و نیاز به اجرا با کمترین 
انحراف ممکن با معیارها 
را دارند. درست است که 
اگر خطای��ی در مراحل 
اجرا رخ دهد می توان آن 
را بهبود بخشید، اما باید 
نهای��ت دقت و صراحت 
را در این مرحله، تحت 
ش��رایط کنترل شده به 
به گونه ای  رساند،  انجام 
که عملیات اصلی دچار 
وقفه نشود، بنابراین در 
این حالت باید احتمال 

شکست را کاهش داد یا حذف 
ک��رد، چرا ک��ه فرآین��دی که 
مراح��ل مختلف را طی کرده و 
به مرحله اجرا رسیده است، اگر 
در این مرحله شکس��ت بخورد 
سازمان را با هزینه های غیرقابل 

جبرانی مواجه خواهد کرد. 

ایجاد فضایی برای شکست 
خوردن 

مقاب��ل،  س��وی  در  ام��ا 
نوآوری  سازمانی که در مرحله 
قرار دارد، فعاًل با استانداردهای 
دس��ت و پاگی��ر و معیارهای 
سخت مواجه نیست و می تواند 
بهترین شیوه عمل را با آزمون 
و خطا کشف کرده و بیازماید. 
اگر شرکت شما در این مرحله 

است، بهتر است فرصت کشف 
ایده ه��ای جدی��د، فرمت ها و 
فرآیندهای بدیع را به خود داده 
و فضایی برای شکست به خود 
اختص��اص دهید تا یاد بگیرید 
ک��ه چه چیزی برای س��ازمان 
جواب می دهد و خوب اس��ت 
و چه چیزی مضر اس��ت. شما 
در مقام ایده پردازی و نوآوری 
و  بخورید  می توانید شکس��ت 
از شکس��ت های خ��ود درس 
بگیری��د و ب��ه دنب��ال افزایش 
باش��ید.  خ��ود  توانایی ه��ای 
هنگامی ک��ه تمرکز روی امور 

آشکار باشد، مدیران می توانند 
به راحتی ارتب��اط برقرار کرده 
و دیدگاه��ی را ک��ه در می��ان 
اعض��ای تیم ش��ان نس��بت به 
شکس��ت وج��ود دارد ارزیابی 
کنند و بهبود بخشند. بنابراین 
در ت��الش ب��رای پی��دا کردن 
نق��ص در ایده ها یا فرآیندهای 
خود و از بین بردن آنها باشید. 
به همین ترتیب یک کارآفرین 
می تواند از رویداد های خارجی، 
از شکس��ت ها و اموری که در 
اط��راف او در جری��ان اس��ت 
استفاده کرده و مسیر موفقیت 
خ��ود را باز کند. مش��کالت و 
سختی ها به او کمک می کنند 
تا از توانایی بیشتری برخوردار 
ش��ود. اتخاذ کردن تصمیمات 

خوب، فعالیت س��خت، انجام 
کارهای تیمی و همکاری بین 
اعضای تیم می تواند اشتباهات 
را ب��ه کمترین مق��دار کاهش 
دهد و موفقیت و پیروزی را به 
شما هدیه دهد. گاهی نیز الزم 
اس��ت در مقام نوآوری نگاهی 
اس��تراتژیک ب��ه شکس��ت ها 
باش��یم. هنگامی که  داش��ته 
شکس��تی به وقوع می پیوندد 
باید ب��ه این نکته فکر کرد که 
چ��ه چیزی به درس��تی انجام 
نش��ده و از آن چه درس هایی 
می توان ب��رای آینده آموخت. 
تفک��ر تصوی��ر ب��زرگ 
ب��ه این معنا اس��ت که 
ه��ر شکس��ت را ی��ک 
اس��تراتژیک  مس��ئله 
ب��رای س��ازمان خ��ود 
در  را  آن  و  بدانی��م 
از یک  بستر بزرگ تری 
اش��تباه کوچ��ک مورد 
بررس��ی ق��رار دهی��م. 
اگ��ر با ای��ن ذهنیت به 
کوچک  شکس��ت های 
ن��گاه کنی��م، در آینده 
می کنیم  دقت  بیش��تر 
را  اش��تباهات  آن  ت��ا 
تکرار نکنی��م. درضمن 
ب��ا چنی��ن رویک��ردی 
زمان بازیابی پس از شکس��ت 
را کاهش می دهی��م تا هرچه 
س��ریع تر کار خ��ود را آغ��از 
و شکس��ت قبل��ی را جب��ران 
کنیم. با این تفکر، می توان هر 
شکست را به یک فرصت برای 

یادگیری تبدیل کرد. 

تعارض با نوآوری 
دلیل اینکه چرا بس��یاری از 
ش��رکت ها با پدیده نوآوری در 
کشمکش هستند، این است که 
روحیات اعضای سازمان آنها با 
نوآوری در تضاد است و آنها از 
شکست های الزم برای تشویق 
نوآوری و توس��عه محصوالت و 
خدم��ات و فرآیندهای جدید 
استقبال نمی کنند. برای مثال 

در ش��رکت های خدماتی مالی 
بزرگ، مدی��ران اجرایی به طور 
مداوم درباره ن��وآوری صحبت 
می کنند اما پیشنهادات ضد و 
نقیض و پروژه هایی که حاشیه 
س��ود الزم برای محصوالت را 
فراهم نمی کنند، اهداف نوآوری 
را برآورده نمی کند. تنظیم خط 
زمانی و تشویق تیم ها به انجام 
کارها براساس نمونه های اولیه و 
معیاره��ا در حقیقت این حس 
را ب��ه آنها القا می کند که اجازه 

شکست خوردن ندارند. 

درک ماهیت شکست در 
مرحله نوآوری و اجرا 

مرحله  ش��رکت ها  بعض��ی 
نوآوری را پش��ت سر گذاشته 
و در اج��رای فرآینده��ا مثاًل 
ب��ا  بازاریاب��ی  فرآینده��ای 
شکست مواجه می شوند. برای 
مث��ال یکی از اس��تارتاپ های 
از  بع��د  ان��رژی خورش��یدی 
زی��اد،  خطاه��ای  و  آزم��ون 
و  تولید  مان��دگار  محصوالتی 
شروع به کس��ب درآمد کرد. 
اما به ج��ای ایجاد پروس��ه ای 
منظ��م ب��رای مارکتین��گ و 
ف��روش، به مدی��ران میانی و 
حت��ی کارمندان اجازه داد که 
با رویکرد های آزمایش��ی این 
مرحل��ه را بگذرانن��د و برنامه 
روشنی برای آن نداشت. آنها 
با این کار الگوی شکس��ت را 
ب��رای خود ترس��یم ک��رده و 
در زم��ان نهایی اجرا اش��تباه 
بزرگی مرتکب شدند، بنابراین 
مدیران باید از تفاوت ماهیت 
شکس��ت در مرحل��ه اج��را و 
مرحل��ه نوآوری آگاه باش��ند. 
با همه این تفاس��یر شکس��ت 
کلید یادگیری، رش��د و درک 
آنچ��ه اتف��اق می افتد اس��ت. 
قبل از اینکه از شکست درس 
بگیرید یا آن را محکوم کنید، 
با آگاهی از مس��یری که برای 
دس��تیابی ب��ه موفقی��ت طی 

می کنید، مطمئن شوید. 

مدیران ماندگار

چه زمانی از شکست استقبال کنیم و چه 
زمانی از آن فراری باشیم؟ 

شکست خوب و 
شکست بد

سازمانی که در مرحله نوآوری قرار دارد، 
فعالً با استانداردهای دست و پاگیر 
و معیارهای سخت مواجه نیست و 

می تواند بهترین شیوه عمل را با آزمون 
و خطا کشف کرده و بیازماید. اگر 

شرکت شما در این مرحله است، بهتر 
است فرصت کشف ایده های جدید، 
فرمت ها و فرآیندهای بدیع را به خود 
داده و فضایی برای شکست به خود 
اختصاص دهید تا یاد بگیرید که چه 
چیزی برای سازمان جواب می دهد و 

خوب است و چه چیزی مضر است
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بیس��ت و اندی سال می ش��ود که تجارت روزنامه دچار 
بحران شده؛ تقریبا تمام منابع درآمد روزنامه ها، از دکه ها 
گرفت��ه تا بازاریابی با س��قوط چش��مگیری مواجه بوده؛ 
خیلی از روزنامه های مهم دنیا از جمله واشنگتن پس��ت، 
نیویورک تایم��ز و وال اس��تریت ژورنال ب��ه همین خاطر 
ورشکسته و مجبور ش��دند تعداد زیادی از نیروهای خود 
را تعدیل کنند. در سال 2009، صدها روزنامه نگار شاغل 
در این روزنامه ها اخراج شدند تا هزینه های روزنامه کاهش 
پیدا کند. طبیعی است چاپ و لیتوگرافی را که نمی توان 
حذف کرد، بنابراین دیواری کوتاه تر از دیوار روزنامه نگار پیدا 
نمی شود. اما حتی همین اخراج روزنامه نگار هم نتوانسته 
به وضعیت اقتصادی روزنامه ها کمک کند. نیویورک تایمز 
می گوید: در سه ماهه آخر سال 2010 میالدی، 26درصد 
کاهش سود در درآمد ساالنه خود داشته. در سال 2013، 
درآمد کلی صنعت روزنامه 2/6درصد کاهش یافت، مقصر 
کیست؟ در وهله اول تجارت روزنامه هنوز با همان مدلی 
کار می کند که در گذش��ته، زمانی ک��ه روزنامه تنها ابزار 
انتش��ار خبر بود، این مدل برایش س��ودآور اما به ش��دت 
آس��یب پذیر در میدان رقابت بود. اما نشریه اکونومیست 
در مقاله ای تحت عنوان »چه کس��ی روزنامه را کش��ت؟« 
می گوید تمام رس��انه های قدیمی به اینترنت باخته اند. با 
یک حساب وکتاب ساده هم می شود روی حرف نویسنده 

اکونومیست مهر تایید گذاشت.
 ظهور اینترنت و بعدها گوشی های هوشمند، اگر نسل 
روزنامه خوان های قدیمی ناآش��نا با دنی��ای دیجیتال را 
فاکتور بگیریم، مردم را از نشریات چاپی دور نگه داشته. 
در س��یاره موبایل ها دیگر کس��ی چی��زی را اقال از روی 
کاغذ نمی خوان��د. چون به ظاهر تمام اطالعات مورد نیاز 
خود را از شبکه های اجتماعی به دست می آورد، آن هم 
تنه��ا با 140 ح��رف، دیگر چه نیازی ب��ه خواندن مقاله 
1000 و ان��دی کلمه ای دارد. به همین خاطر اس��ت که 
آمریکا، اروپای غربی، آمریکای التین، استرالیا و نیوزیلند 
و خیلی جاهای دیگر سال هاس��ت که ب��ا بحران توزیع 
مواجه هستند، چرا که دیگر خواننده ندارند. این طور به 
نظر می رس��د که دوره طالیی وودواردها و برن اشتاین ها 
)افش��اگران پرونده واترگیت( مدت هاس��ت به سر آمده. 
زمانی ب��ود که روزنامه نگارها می توانس��تند با مقاله های 
خ��ود رئیس جمهوری یک کش��ور را از کار بیکار کنند و 
اصال روزنامه ها بودند که برای س��ایر رسانه ها دستورکار 
خبری تعری��ف می کردند اما در جهان پیش��رفته امروز 
روزنامه ه��ا در معرض خط��ر انقراض ق��رار دارند. دیگر 
تجارت فروختن کالم به مخاطب و فروختن مخاطب به 
تبلیغات کارساز نیست. پس تکلیف حرف آرتور میلر که 
می گفت »یک روزنامه خوب، ملتی است که در واقع دارد 

با خودش حرف می زند« چه می شود؟ 
فیلیپ ِمِیر، نویس��نده در کتاب »روزنامه روبه زوال« 
خود حس��اب می کند که در س��ه ماه اول سال 2043 
ب��ا دورانداختن آخرین نس��خه های روزنام��ه چاپی به 
گوش��ه خیابان، عمر نشریه های چاپی در آمریکا به سر 
می آی��د. اینترنت اغواگر به اندازه ای قدرت داش��ته که 
چنی��ن حقیقت تلخ��ی را ب��رای روزنامه نگارها و حتی 
دنیا بازگ��و کند. مهم ترین منبع درآم��د روزنامه یعنی 
تبلیغات را در قبضه خود گرفته و خوب می داند چطور 
س��لیقه خریدار را به فروشنده نزدیک کند و خودش را 
به تبلیغات اثبات. اینترنت می تواند شرکت ها را متقاعد 
کند که »نگران نباش��ید؛ پول تان را دور نریخته اید؛ من 
محصول تان را می فروش��م.« تبلیغات طبقه بندی ش��ده 
یکی از راهکارهایی اس��ت که اینترنت موفق به ربودن 
آن از جراید ش��ده و دارد از آن س��ود هنگفت می برد و 

محتوای خود را به جوان طرفدار مفاهیم و ادبیات ساده 
می فروش��د که ب��ه لطف فناوری ه��ای رنگارنگ دنیای 
دیجیت��ال از روزنامه جلو زده و ب��ه اینترنت پناه برده 
اس��ت؛ جوانان بریتانیایی بین 15 تا 24 سال می گویند 
از زمان��ی که از اینترنت اس��تفاده می کنند، وقت خود 
را تقریبا 30درصد کمتر نس��بت به گذشته به خواندن 

روزنامه های کشورشان اختصاص می دهند.
 اینترن��ت توانس��ته روزنامه نگاری ش��هروندی، آرزوی 
غایی تمام ش��هروندان دنیا را برآورده کن��د، به اندازه ای 
که هیچ کس هرگز تصورش را هم نمی کرد. نیاز انسان به 
حرف زدن، حرف خود و نه دیگری را زدن، اینترنت را به 
جهان رویایی کاربرانش تبدیل کرده است. البته به لطف 
تبلیغ چی هایی که اکثرا تعهدی به اخبار مستقل در جوامع 
دموکرات و غیردموکرات ندارند. قرار است همه چرخ همه 
چیز روی سرگرمی و در نهایت پول بچرخد؛ چندان نیازی 

به تولید محتوای ارزشمند نیست. 
ظهور اینترن��ت وضعیت اقتصادی روزنام��ه را به طور 
کلی تغییر داد. دیگر روزنامه ها نمی توانند انتظار داش��ته 
باش��ند که بزرگ ترین نافع گزارش یک ماجرا باش��ند. به 
محض اینک��ه روزنامه ای مث��ل نیویورک تایمز خبری را 
منتش��ر می کند، آن خبر به همان شکل یا با اعمال کمی 
تغییرات به صورت رایگان در اختی��ار کاربران اینترنتی و 
گوشی های هوشمند قرار می گیرد. به کارگیری روش هایی 
مثل طرح های عضویت اش��تراک مجازی تا جایی به نفع 
برخ��ی روزنامه های مهم آمریکا عمل ک��رده اما در آینده 
نزدیک دیگ��ر کارآمد نخواه��د بود. البت��ه در روزنامه ها 
هنوز تخته نش��ده ام��ا چندان دور از انتظار هم نیس��ت، 
فقط زم��ان می برد. همین حاال ه��م دارد اتفاق می افتد؛ 
روزنامه نگارها دارند شغل های ش��ان را از دست می دهند. 
به گفته انجمن روزنامه های آمریکا، بین سال های 1990 و 
2004، تعداد افرادی که در این صنعت استخدام شده اند، 
18درصد کاهش داش��ت. از سال 2006 تا 2012، تعداد 
روزنامه نگاران ش��اغل در آمریکا به گفته مرکز تحقیقاتی 
پیو به اندازه 17000 نفر کاهش داش��ت. س��قوط سهام 

روزنامه ها هم کفر سرمایه گذاران را درآورد. 
روزنامه ه��ا ت��الش کرده ان��د ک��ه ب��ا کارهایی چون 

نزدیک ک��ردن ش��کل و محت��وای خود به س��لیقه 
کوتاه ک��ردن  دیجیتالی ش��ده،  مخاطب��ان 
خبرها و گزارش ها، س��تون های تفسیری، 
مهم تر از همه اس��تفاده از خود شبکه های 

اجتماعی به نفع خودش��ان تا حد زیادی از 
خطر دور بمانند. بس��یاری ت��الش کرده اند با 

تولید محتوای ترکیبی از دنیای س��رگرمی، س��بک 
زندگ��ی و موضوعاتی که مردم در طول روز بیش��تر با 
آن س��ر و کار دارن��د، در کنار تولید گ��زارش تصویری 
در وب س��ایت های خود مخاطب جوان را جذب کنند. 
ع��ده ای ضمیمه مجان��ی تولید می کنن��د. دیگر دوره 
تیتره��ای مه��م و جذاب، ج��ز در مقاطع حس��اس و 
تاریخ س��از جوامع، س��رآمده. زمانه در حال تغییر است 
و روزنامه ها پیش از آنکه دیر شود، باید به گفته نشریه 
ه��اروارد پولتیکز در وهله اول درک کنند، ش��یوه های 
س��نتی روزنامه نگاری دیگر پاس��خگوی نیازهای خود 
و جامعه ش��ان نیس��ت. نوآوری در صنعت خبر نه تنها 
محتاج تغییر در سیس��تم روزنامه نگاری س��نتی که در 
ش��یوه های کس��ب و کار و بازاریابی و طریقه استفاده از 
فناوری است. انعطاف پذیری و میل به تجربه های جدید 
با روش های جدید ش��اید بتواند روزنامه نگاری را نجات 
دهد. نهادهای غیرانتفاعی و خیریه، روزنامه نگاران دانا 
و خبره آنالین، وب الگ نویس��ان باانگیزه و ش��هروندان 
مطلع خبرنگار هم می توانند روزنامه نگاری را زنده نگه 

دارند و رویای آرتور میلر را به حقیقت تبدیل کنند. 

چرا دستمزد روزنامه نگاران پایین 
است؟ 

 CareerCast ماه گذشته طبق رده بندی سایت
روزنامه نگاری بدترین شغل در آمریکا شناخته شد. با 
دستمزد کم و امنیت شغلی پایین این حرفه در رتبه 
اول بدترین مشاغل قرار گرفته است. روزنامه نگاران 
تمایل دارند فکر کنند کاری فرهنگی انجام می دهند 
و بعضی ها هم معتقدند شغل ش��ان مقدس است. از 
نظ��ر روزنامه نگاران هیچ ش��غل دیگ��ری نمی تواند 

جوابگوی غریزه آنها باشد. 

روزنامه نگاران مستحق دریافت دستمزد کم هستند 
روزنامه ن��گاران باید دیگ��ران را متقاعد کنند که 
جایگاه واقعی آنها را بشناس��ند. در گذشته با توجه 
به محدودیت منابع خبری، کار روزنامه نگاران ارزش 
اقتص��ادی بیش��تری تولی��د می ک��رد. در حالی که 
امروز با توجه به گس��ترش مناب��ع خبری، از ارزش 
اقتصادی فعالیت این قش��ر کاسته شده است. مردم 
به کمک تکنولوژی به اخبار روز به صورت 24 ساعته 
دسترسی دارند، سایت های اینترنتی، اپلیکیشن های 
خب��ری، ش��بکه های ماه��واره ای و گفت وگو ه��ا و 
نشست های آن الین از جمله این منابع خبری جدید 

هستند که عرصه را برای روزنامه ها تنگ کرده اند. 

شرایط برای تمام روزنامه نگاران یکسان نیست
بس��تگی به ای��ن دارد که ش��ما در کج��ا زندگی 
می کنید. بسته به اینکه کجا زندگی می کنید شرایط 
متفاوت است. طبق مطالعه ای که در آمریکا صورت 
گرفته، در 14 ایالت، روزنامه نگاران حقوقی متوسط 
دریافت می کنند. در 13 ایالت حقوق آنها از متوسط 
کمی بیشتر است و در 23 ایالت هم کمتر از حقوق 

متوسط دستمزد دریافت می کنند. 
تابس��تان گذش��ته، ی��ک خبرن��گار عض��و مرکز 
تحقیقات پیو، میزان حق��وق دریافتی خبرنگاران را 
با کارمندان روابط عمومی مقایس��ه کرد. او دریافت 
خبرنگاران به ط��ور قابل مالحظه ای حقوق کمتری 
دریافت می کنند. آنها 35 هزار و 600 دالر در مقابل 
54 هزار و 940 دالر دستمزد می گیرند و حتی این 
مقدار از دهه گذش��ته تاکنون کمتر هم شده است. 
دس��تمزد خبرنگاران طی 10 س��ال اخیر، حتی به 

اندازه تورم افزایش نداشته است. 

بازار کار وخیم روزنامه نگاران باعث ش��ده برخی از 
آنها درباره ش��غل خود تجدید نظر کنند، چرا که با 
حرفه روزنامه نگاری نمی توانند از پس مسئولیت های 
زندگ��ی خانوادگی بر آیند. روزنامه ن��گاران در قبال 
دس��تمزد پایین س��اعت های طوالنی کار می کنند و 
همی��ن آنه��ا را از ورود به عرص��ه روزنامه نگاری یا 
ادام��ه دادن در آن بازم��ی دارد. ای��ن س��وال که آیا 
روزنامه ن��گاران به اندازه کاف��ی درآمد دارند یا خیر، 
بس��یار مهم اس��ت، چرا ک��ه صحب��ت از آینده این 
حرفه خواهد بود. آیا مردم هنوز هم مشتاق هستند 
روزنامه نگار ش��وند و اینکه آیا درآمد آنها به اندازه ای 

است که در آن شغل دوام بیاورند؟ 
ام��ا معی��ار دس��تمزد »قاب��ل قب��ول« و حق��وق 
»نس��بتا کم« چیس��ت؟ یک روزنامه نگار گوگل طی 
تحقیقات خود، با اس��تفاده از آمار دفتر کار، حقوق 
متوسط روزنامه نگاران را در هر ایالت مقایسه کرد. 

روزنامه نگاران درکجا دستمزدی نسبتا کم و 
قابل قبول دریافت می کنند؟ 

در 14 ایال��ت، روزنامه ن��گاران حقوقی تقریبا برابر 
ب��ا حقوق تعیین ش��ده دولت و ب��ا 5 درصد تفاوت 
از حق��وق پایه دول��ت دریافت می کنن��د. در غرب 
ویرجینی��ا درآمد روزنامه ن��گاران با دس��تمزد پایه 
دولت اختالفی حدودا 0.3درصدی دارد. حقوق پایه 
برابر با 29 هزار و 410 دالر اس��ت و روزنامه نگاران 
29 ه��زار و 310 دالر دریاف��ت می کنند. پس از آن 
ایالت های آالس��کا با اختالف 1.2درصدی، ایلینوی 
ب��ا 1.3درصد اختالف، آالباما ب��ا 1.4درصد اختالف 
و تنس��ی با 2درصد اختالف قرار دارند. در داکوتای 
شمالی هم حقوق روزنامه نگاران 30درصد از حقوق 
پایه دولتی کمتر اس��ت. آنها 25هزار و 790 دالر در 

مقابل 36هزار و 920 دالر دریافت می کنند. 
از نظر موقعیت جغرافیایی، ایالت هایی که در آنها 
روزنامه ن��گاران حقوقی متوس��ط دریافت می کنند، 

بیشتر در مناطق جنوبی آمریکا متمرکز شده اند. 
همچنی��ن ب��از ه��م از نقط��ه نظ��ر جغرافیایی، 
روزنامه نگاران��ی که دریافتی ش��ان بیش��تر از حقوق 
متوسط دولت است در شمال شرقی ساکن هستند. 
به عن��وان مث��ال در ایالت رودآیلن��د، روزنامه نگاران 
58درصد بیشتر از حقوق متوسط، دستمزد دریافت 
می کنند. حق��وق پایه دولت در این ایالت 38هزار و 
330 دالر است در حالی که روزنامه نگاران 60هزار و 
750 دالر درآم��د دارند. روزنامه نگاران در ایالت های 
ن��وادا ت��ا 34درصد، یوتا ت��ا 30درص��د، جورجیا تا 
27درصد و هاوایی تا 25درصد بیشتر از حقوق پایه 

دولتی حقوق می گیرند. 
یک��ی دیگ��ر از نتایج این بررس��ی این اس��ت که 
یک پنجم مش��اغل مرتبط با روزنامه نگاری در سال 
2014 در واشنگتن دی سی، نیویورک و لس آنجلس 
متمرکز شده بودند. در واشنگتن دی سی حقوق این 
قشر 3درصد از متوس��ط حقوق دولت بیشتر است. 
آنه��ا 66ه��زار و 680 دالر در مقابل 64هزار و 890 

دالر دریافت می کنند. 
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روزنامه ها و نش��ریات کاغذی پس از دیجیتالی ش��دن 
زندگ��ی انس��ان ها در کل دنیا با یک خط��ر بزرگ مواجه 

هستند؛ خطر مرگ.
 ای��ن خطر بزرگ اکنون بی��ش از هر زمان دیگری این 
ابزار اطالع رس��انی دیرپا را تهدید می کند. از سال 1950 
ت��ا 1999 درآمد روزنامه ها 7درص��د افزایش یافت، اما به 
محض ورود به هزاره س��وم این س��ود کاه��ش زیادی را 
تجربه کرد. از آغاز س��ال  2000 تا پایان 2005 این رشد 
تنها 0/5 درصد بود و در سه ماهه اول 2006 این رشد به 

تنها 0/35 درصد رسید. 
در چنین ش��رایطی بقا کار س��ختی به نظرمی رسد. به 
عبارت بهت��ر، روزنامه ها و به طور کلی نش��ریات چاپی با 
ای��ن آمار و ارق��ام چیزی جز بح��ران را تجربه نمی کنند. 
البته برای خروج از این بحران اس��تراتژی های وجود دارد 
که می توان با استفاده از آنها حتی در عصر تمام دیجیتال 

هم دوام آورد. 

استراتژی هایی برای ماندن
کس��انی که فک��ر می کنن��د کس��ب وکارهای مرتبط با 
روزنامه ه��ا می توانند با یک معجزه نج��ات پیدا کنند در 
اش��تباه هس��تند. روزنامه ها در طول زمان منابع مختلفی 
برای کس��ب درآمد داش��تند و برای باقی ماندن در دنیای 

دیجیتال نیز باید سراغ استراتژی های تازه بروند. 
اولوی��ت ق��رار دادن وب و ارائ��ه گزارش ه��ا از چندین 
پلت ف��رم، ارائه محت��وای منحصربه فرد در نس��خه چاپی، 
قائل شدن جایگاه کانونی و مسئوالنه برای روزنامه نگاران، 
ارائ��ه گزارش ه��ای زنده از ی��ک روی��داد در وب، نگاه به 
روزنامه نگاری به عنوان یک اس��تارتاپ و نه یک ش��رکت، 

تش��ویق به ن��وآوری، س��رمایه گذاری روی تلفن همراه و 
افزایش خوانندگان موبایل��ی، ایجاد ارتباط با خوانندگان 
و س��اختن جوامع کوچک از جمله راهکارهایی هس��تند 
که می توانند به باقی ماندن روزنامه ها و نشریات چاپی در 

عرصه اطالع رسانی کمک کنند. 
نظر کارشناسان چیست؟ 

شش کارشناس روزنامه نگاری در یک گفت وگو شرکت 
کردن��د تا به بررس��ی آینده و سرنوش��ت ای��ن حرفه در 
س��ال های پیش رو بپردازند. این کارشناسان در گفت وگو 
با سایت Journalism. org به پرسش هایی دراین باره 

پاسخ دادند. 
فی��ل میر، ج��ان کارول، ریک ادموندز، پ��ل گینوچیو، 
ل��و اورنک و ریک رودریگرز ش��ش کارش��ناس و اس��تاد 

روزنامه نگاری بودند که به این پرسش ها پاسخ دادند: 
پرس�ش اول: چقدر مطمئن هس��تید س��ازمان های 
رس��انه ای س��نتی در عصر اینترنت دوام آورده و در عصر 

اینترنت رشد خواهند کرد؟ 
پ�ل گینوچیو: م��ن 100 درصد مطمئن هس��تم که 

رسانه های سنتی باقی خواهند ماند. بزرگ ترین معضل 
این رسانه ها دوره گذارشان به سمت اینترنتی شدن 

اس��ت. اما وقتی این دوره تمام ش��ود، 
هزینه ه��ای کمتر توزیع این رس��انه ها 
را ق��ادر خواهد س��اخت ک��ه از منابع 

بیشتری خبر تهیه کنند. 
ریک ادموندز: من اطمینان 
روزنامه ها  باقی ماندن  به  زیادی 

الزم��ه  تغیی��ر  ای��ن  دارم. 
دموکراس��ی اس��ت و 
یعن��ی  ب��ازار  ارزش 

ی  ش ه��ا ر ا گز
و  اختصاص��ی 

ویراس��تاری حرفه ای و البته ارائه بسته های خاص را برای 
روزنامه ها افزایش می دهد. 

فیل میر: احتمال باقی ماندن نش��ریات کاغذی بس��یار 
ک��م اس��ت. موفق تری��ن برنامه ه��ای اینترنت��ی از منابع 
نامشخص تغذیه می ش��وند. نهادهای رسانه ای سنتی در 
خطر نابودی هس��تند و اراده ای هم برای س��رمایه گذاری 

کافی در تجربیات تازه ندارند. 
ج�ان کارول: برخی باق��ی  می مانن��د و برخی از بین 
می رون��د. ام��ا پرس��ش اصلی درب��اره کیفی��ت و کمیت 
روزنامه نگاری اصیل اس��ت که در میانه این بحبوحه قطعا 
باقی خواهد ماند. 40س��ال گذش��ته روزنامه نگاری روزها 
و سال های خوبی را پشت س��ر گذاشته، اما در سال های 
پی��ش رو روزنامه ن��گاری اصیل نحیف تر ش��ده و احتماال 

کمتر اصولی و آرمان گرا خواهد بود. 
ریک رودریگرز: من اطمینان زیادی دراین باره دارم. 
این دوره  گذار با رهبری، دیدگاه و اراده قوی برای پش��ت 
س��ر گذاشتن خطرات و شکس��ت ها روبه رو خواهد بود و 

به این ترتیب روزنامه نگاری کاغذی باقی خواهد ماند. 
آوردن  دوام  ب��رای  اس��تراتژی  چ��ه  دوم:  پرس�ش 

روزنامه های کاغذی باید درنظرگرفته شود؟ 
فی�ل میر: ارائه اخب��ار محلی در فضای 
آنالی��ن و البته تولید محت��وای خالصه 
از بهتری��ن  یک��ی 
ی ها  تژ ا س��تر ا
برای روزنامه های 
تازه  اس��ت. مجل��ه  کاغذی 
ای��ن  از  یک��ی   The Week
نمونه های موفق این اس��تراتژی 

است. 
از  درآمدزای��ی  گینوچی�و:  پ�ل 
طریق اشتراک روزنامه 

یکی از اس��تراتژی های مهم برای باقی مان��دن روزنامه ها 
اس��ت. این گونه بیش��تر خوانن��دگان روزنام��ه را آنالین 
دریافت می کنن��د و بابت آن پول می دهن��د. درآمدزایی 
از طری��ق اش��تراک یک��ی از بهترین اس��تراتژی ها برای 
جایگزین��ی ب��ا درآمدزایی از طریق پذی��رش تبلیغات در 

نسخه های کاغذی است. 
ری�ک ادمونت�ون: روزنامه ها باید س��رمایه الزم برای 
آینده را داش��ته باش��ند. روزنامه ها باید »با تمام س��رعت 
ممکن« به س��مت تازه ش��دن پیش بروند تا باقی بمانند. 

این استراتژی است که می تواند آنها را نجات دهد. 
ریک رودریگ�رز: به نظرمن روزنامه ن��گاری تحقیقی 
و س��ایر محتواه��ای منحصربه فرد کلی��د دوام درازمدت 
روزنامه ها است. از جمله کارهای روزنامه ها باید این باشد 
که به سرعت محتوا روی وب سایت های خود قرار دهند و 

تغییرات فراوان را بپذیرند. 
لو اورن�ک: به نظرمن بعضی از م��ردم هر اتفاقی که 
بیفت��د بازهم دنبال روزنامه کاغذی هس��تند، اما چون 
کاغ��ذ گران اس��ت تنها پ��ول باب��ت روزنامه هایی داده 
می ش��ود که به س��راغ انواع��ی از روزنامه ن��گاری چون 
روزنامه ن��گاری تحلیل��ی می روند. البت��ه نباید فراموش 
ک��رد که مطال��ب کوتاه تر اساس��ا طرفداران بیش��تری 

خواهند داشت. 
ج�ان کارول: ممک��ن اس��ت نس��خه های کاغذی به 
یک کاالی لوکس تبدیل ش��وند که ب��ا قیمت باال عرضه 
می ش��وند یا حتی فناوری آنقدر پیش��رفت کند که بشود 
نسخه کاغذی روزنامه را در خانه پرینت گرفت. در نتیجه 

در هزینه ها صرفه جویی های بزرگ خواهد شد. 
به هرحال آنچه سرنوش��ت قطع��ی روزنامه های کاغذی 
است، تغییر و تحول است. هر روزنامه ای که بخواهد بماند 
بای��د تن به تغییر بدهد، چون دنی��ای پیرامون روزنامه ها 

مدت ها است همگام با تغییرات فناوری می تازد. 

نظر کارشناسان روزنامه نگاری درباره روزنامه های کاغذی در عصر دیجیتال

می خواهم زنده بمانم

گزارش 2

با ظهور اینترنت، روزنامه حجم زیادی از مخاطبان خود را از دست داد و حاال با بحران اقتصادی مواجه است و خود را در خطر انقراض می بیند
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با توج�ه به اینکه تنش هایی 
بین نهاده�ای مختلف برای 
ارائه جواز به شرکت هایی که 
در حوزه تلویزیون اینترنتی 
فعال هس�تند وج�ود دارد، 
ش�رکت باران تل�کام ب�رای 
مش�کلی  مج�وز  دریاف�ت 

نداشته  است؟ 
ما مجوز ه��ای الزم را دریافت 
کرده ای��م اما یک فضای مبهمی 
در ارائه مجوز به ش��رکت هایی 
که آماده ارائه خدمات اینترنتی 
هستند وجود دارد که امیدواریم 
مش��کالت هرچه زودتر برطرف 
شود و مشکلی برای شرکت های 

فعال به وجود نیاید. 
فکر می کنید از تلویزیون های 
و  روس�تا ها  در  اینترنت�ی 
اس�تقبال  مناطق دور افتاده 

خواهد شد؟ 
 4G 3 وG ب��ا ارائه خدم��ات
در سراس��ر کش��ور همه مردم 
می توانن��د از تلویزیون  اینترنتی 
تلویزی��ون  ش��وند.  بهره من��د 
اینترنت��ی ب��ه لط��ف فن��اوری 
اینترن��ت هم��راه می توان��د به 
مردم این مناطق برای مشاهده 
برنامه دلخواه خود کمک زیادی 
کند. م��ا در آین��ده برنامه ها را 
منطقه بن��دی خواهی��م کرد و 
مش��ترکان هر منطقه می توانند 
سرویس ویژه سازی شده با توجه 
به موقعی��ت جغرافیایی خود را 

مشاهده کنند. 
ای�ران  زیرس�اخت های  آی�ا 
م�ردم  اس�تفاده  جوابگ�وی 
سراسر کشور از تلویزیون های 

اینترنتی است؟ 
همه جای دنیا زیرس��اخت ها 
براس��اس ایج��اد تقاضا ش��کل 
می گی��رد و در ایران هم اگر 80 
موجود  زیرس��اخت  های  درصد 
مورد استفاده قرار گیرد به دنبال 
ایجاد زیرس��اخت خواهیم بود. 
البته برنامه هایی در حال حاضر 
زیرساخت   بهبود وضعیت  برای 

وجود دارد اما مس��ئوالن زمانی 
آن را ج��دی می گیرند که وارد 
مرز بحران و ضعف زیرس��اخت 
شویم. آمارها بیانگر آن است که 
در منطقه اروپای غربی و مرکزی 
تا پایان سال 2015، بیش از 55 
درص��د از پهنای بان��د اینترنت 
به خدم��ات ویدئویی اختصاص 
داش��ته که قطعاً با افزایش ارائه 
اینترنتی،  تلویزی��ون  خدم��ات 
ظرفی��ت زیادی از پهن��ای باند 
در ای��ران هم به س��رویس های 
ویدئویی اختصاص خواهد یافت. 
در حال حاض�ر آیو خدمات 
خود را به طور گس�ترده ارائه 
می ده�د یا این س�رویس ها 
همچنان به طور محدود ارائه 

می شود؟ 
از لحاظ تجاری ارائه خدمات 
ما ش��روع ش��ده و برنامه ما این 
اس��ت که تا پای��ان خ��رداد یا 
اوایل تیرماه س��رویس ها به طور 
رایگان در اختی��ار کاربران قرار 
گی��رد و اولوی��ت مجموع��ه در 
غنی ک��ردن محت��وای موجود 

روی س��رویس متمرکز اس��ت. 
می��زان هزینه  اش��تراک ماهانه 
کاربران هنوز قطعی نشده است 
و براساس نوع سرویس انتخاب 
ش��ده متفاوت خواهد بود. ما در 
تالش��یم تا طرحی را اجرا کنیم 
ک��ه مش��ترکان دغدغ��ه حجم 
مصرفی اینترنت خود را نداشته 
باشند چون سرویس های ویدئو 

حجم نسبتا زیادی دارند. 
هزین��ه مص��رف اینترنت در 
ایران باالست و ما سعی می کنیم 
با هم��کاری ISPهای مختلف، 
این  هزینه را برای مشترکین به 

حداقل برسانیم.
خدم�ات ویدئوی�ی به ط�ور 
زنده  )اس�تریم( خواهد بود 
یا آفالین به دست مشترکان 

می رسد؟ 
خدمات به سه شکل به دست 
مشترکان می رسد که نخستین 
آنها بر پایه استریم است. دومین 
مورد آن خدماتی است که کاربر 
می توان��د ویدئوهای س��ه روز و 
گاهی اوقات هفت روز گذشته را 

به تفکیک س��اعت، روز و برنامه 
مش��اهده کند. و سومین بخش 
VOD است که کاربر می تواند 
هم به طور زنده برنامه ها را ببیند 
و هم به طور آفالی��ن. در حالت 
زنده کیفیت تصاویر دریافتی با 
مقدار س��رعت اینترنت تطبیق 
داده شده و براساس آن، کیفیت 
افزایش یا کاهش می یابد. ما به 
عل��ت دغدغه ای ک��ه صاحبان 
محتوا داشته اند اجازه بارگذاری 
روی سیستم کاربران را نداده ایم 
ام��ا تا آخر امس��ال آیتمی را به 
خدمات اضافه  می کنیم که کاربر 
می تواند محت��وا را گرفته و بعد 
مشاهده کند اما باید در محیط 
نرم افزار آیو اس��تفاده شود نه از 

طریق پلیر های دیگر. 
تلویزیون ه�ای  خدم�ات 
اینترنتی در ایران با خدماتی 
که در کش�ور های دیگر ارائه 

می شود متفاوت است؟ 
از نظر فن��اوری هیچ تفاوتی 
وجود ن��دارد اما در دسترس��ی 
کاربر به اینترنت و زیرساخت و 

هزینه پهن��ای باند تفاوت وجود 
دارد. 

اس�تقبال  فک�ر  می کنی�د 
کاربران تا آخر امسال چگونه  

خواهد بود؟ 
تا به حال حدود 40 هزار کاربر 
از خدمات آیو استفاده می کنند و 
برنامه ما این است که تا آخر سال 
1.5 میلیون کاربر را جذب کنیم 
که از این تعداد حدود 10 درصد 
خدمات را از خارج کشور دریافت 
خواهند کرد. برنامه هایی که در 
حال حاضر ارائه می ش��ود تنوع 
زی��ادی دارد اما در طول س��ال 
روی چند بخش تمرکز بیشتری 
می ش��ود که ورزش و کودک و 
آم��وزش از جمل��ه این بخش ها 
هستند. این خدمات تنها شامل 
ویدئو نیس��ت و خدمات دیگری 
مثل ارائه اپلیکیشن و صوت هم 

خواهد بود. 
آیا تلویزیون ه�ای اینترنتی 
می توانند به رقیبی سرسخت 
ب�رای ش�بکه های خانگ�ی 

تبدیل شوند؟ 
آمار های جهانی نشان می دهد 
که مهم ترین رقیب ش��بکه های 
خانگ��ی، آپی تی وی ها هس��تند 
به دلی��ل اینک��ه تلویزیون های 
اینترنتی خدمات گس��ترده تری 
را ارائ��ه می دهند. طبیعتا وقتی 
ش��ما می توانید برای مش��اهده 
ویدئ��و در خان��ه بنش��ینید و 
انتخاب ه��ای زیادی برای دیدن 
داشته باشید، ترجیح نمی دهید 
به مغازه و فروش��گاه ها بروید و 
یک دی وی دی خریداری کنید 
که شامل یک یا دو برنامه  است. 
اینترنتی  تلویزیون های  بنابراین 
رقیب سرس��ختی ب��رای پخش 
خانگی محس��وب می شوند که 
البت��ه ضمن تعامل ب��ا یکدیگر 
می ت��وان پخ��ش خانگ��ی را به 
تلویزیون های اینترنتی آورد که 
یقینا در آینده این اتفاق خواهد 

افتاد. 

با راه اندازی سیناپس 
تراکنش های مالی رهگیری می شود

یکی از مشکالتی که همواره مدیران مالی سازمان ها 
در پرداخت های الکترونیکی مشتریان خود با آن مواجه 
هس��تند، ردیابی و پیگیری پرداخت های آنها است که 
در نهای��ت باع��ث اختالف حس��اب های میلیاردی در 
صورت های مالی این ش��رکت ها و سازمان ها می شود. 
رس��یدگی ب��ه وضعی��ت این اخت��الف حس��اب ها و 
تراکنش های مربوط، زمان زیادی را از بخش های مالی 

و حسابداری سازمان ها به خود اختصاص داده است. 
فناوری ه��ای نوین در حوزه بانکی ک��ه از یک دهه 
گذش��ته به سرعت توسعه یافته و زمینه را برای ایجاد 
کس��ب و کارهای نوی��ن فراهم کرده، ع��الوه بر مزایا، 
بنگاه ه��ای اقتصادی را با مش��کالت جدی��دی روبه رو 
کرده اس��ت و گاهی باعث شده س��ازمان ها استفاده از 
روش های سنتی را بر روش های نوین ترجیح دهند. اما 
از سوی دیگر، موج فناوری های نوین به گونه ای در حال 
پیش��روی است که همراه نش��دن با این موج می تواند 

خروج از بازار رقابت را به دنبال داشته باشد. 
س��ازمانی را تصور کنید ک��ه روزانه ب��ا مراجعان و 
مشتریان بسیاری سر و کار دارد و هر یک باید به دلیل 
دریاف��ت خدمات یا خریدی که انجام می دهند مبلغی 
را غیرحضوری به حس��اب سازمان واریز کنند، مشکل 
اینجاست که مشخص نیست واریزهای صورت گرفته 
از طرف کدام مش��تری اس��ت و در نهایت س��ازمان ها 
ش��اهد بروز اختالف حساب در صورت های مالی خود 

می شوند. 
اکنون با سرویس جدیدی با نام سیناپس این مشکل 
برطرف خواهد ش��د. یک ش��رکت ایرانی سرویسی را 
ایجاد کرده اس��ت تا پرداخت های م��دت دار و دوره ای 
مانند اقس��اط و... به وس��یله شناس��ه قبض و شناسه 
پرداخت انجام ش��ود و س��ازمان ها بتوانند واریز کننده 

وجه را به راحتی رهگیری کنند. 
در این باره فرهنگ فرزان،  قائم مقام توس��عه کسب 
و کار اتیک با بیان اینکه در طرح س��یناپس به دنبال 
آن هستیم که پرداخت ها را به پرداخت های شناسه دار 
تبدی��ل کنیم،  تاکی��د کرد: یک��ی از معضالتی که در 
تراکن��ش کارت ب��ه کارت وجود دارد این اس��ت که 
مشخص نیست چه کسی پول را به حساب واریز کرده 
است و اکنون مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی ای وجود 
دارند که به همین دلیل، در حساب های خود مغایرت و 

اختالف های میلیاردی دارند. 
 قائم مقام توس��عه کس��ب و کار اتیک افزود: اتیک با 
راه ان��دازی این س��رویس، به عنوان حلقه واس��ط بین 
س��ازمان و مش��تری، خدمت ارائه می ده��د. در واقع 
س��یناپس کاری انجام می دهد که اکنون ش��اپرک با 
پذیرنده ها انجام می دهد. ش��اپرک با سازمان، مشتری 
نهای��ی و بانک در ارتباط اس��ت، به ص��ورت روزانه به 
کارفرما گزارش می دهد و تمامی مبالغ را حداکثر طی 

24 تا 48 ساعت تسویه می کند. 
فرزان در توضیح مزایای استفاده از این سرویس برای 
سازمان ها گفت: استفاده از این سرویس کاهش هزینه 
مذاکره با پذیرندگان قبوض، در اختیار داش��تن شبکه 
گسترده پرداخت، تقسیط، شناسایی فرد پرداخت کننده 
قبوض، پرداخ��ت از طریق تمامی درگاه های پرداخت 
الکترونیکی، مدیریت و ارائه یکپارچه اطالعات را برای 
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی فراهم می کند. در واقع 
س��ازمان ها می توانند پرداخت های مش��تریان خود را 
مدیریت و از طریق گزارش هایی که س��یناپس فراهم 

می آورد، کلیه پرداخت ها را ردیابی کنند. 

تیم های تریگ آپ به مصاف 
سرمایه گذاران رفتند

تیم های استارتاپی ش��تاب دهنده تریگ آپ، برای 
جذب س��رمایه گذار در دانشگاه خاتم طرح های خود 

را ارائه دادند. 
در ای��ن مراس��م، ش��هاب جوانم��ردی به عن��وان 
مدیرعامل فناپ به فراگیر ش��دن مسئله نوآوری در 
جامعه اش��اره کرد و گفت: تقریبا همه ما باور داریم 
که نوآوری جزء جدانش��دنی از توسعه کسب وکارها 
اس��ت، ام��ا آیا آنچه ام��روز در ای��ران روی می دهد 
محتوم به سرنوشتی شیرین و خوشایند خواهد شد؟ 
او ادامه داد: گفت وگ��و پیرامون دو موضوع ضرورت 
دارد؛ یکی در خص��وص ایده ها، اینکه چطور بخواهیم 
ایده های مهم را از ایده های س��طحی تشخیص دهیم 
و اینک��ه چقدر این ایده ها ناش��ی از نیازمندی جامعه، 
صنایع و خانواده های ما مطرح می ش��وند و چه بخشی 
از آنها ممکن است کپی برداری از نقاط دیگر دنیا باشد. 
به گفت��ه جوانمردی، موض��وع دوم فاصله ذهنی 
موجود میان ایده پردازان، استارتاپ ها، سرمایه گذاران 
و توقعاتی است که آنها از یکدیگر دارند که بخشی از 
این مسئله به عدم بلوغ طرفین برمی گردد و بخشی 
نیز ناش��ی از این است که طرفین باید از خواسته ها، 

استراتژی ها و راهبردهایشان قدری بیشتر بدانند. 
پیرام��ون  میزگ��ردی  برنام��ه،  ای��ن  ادام��ه  در 
س��رمایه گذاری برای اس��تارتاپ آپ ها شکل گرفت. 
حسین صابری، معاون توسعه فناوری پارک پردیس 
در پاس��خ ب��ه اینکه نق��ش نهاده��ای حاکمیتی در 
تس��هیل س��رمایه گذاری خطرپذیر چیست؟ گفت: 
همه سازوکارهای قانونی الزم در این خصوص هنوز 
ایجاد نش��ده است، اما مس��لما سالیق همه مجریان 
و ش��تاب دهنده ها بای��د در این اکوسیس��تم در نظر 
گرفت��ه ش��ود. از س��ویی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ممارست شدیدی برای آن داشت 
ک��ه مجری گری را در این چرخه به دس��ت نگیرد و 

صرفا حمایت کننده باشد. 
حامد ساجدی، مدیرعامل ش��رکت شناسا نیز در 
توضی��ح تفاوت س��رمایه گذاری خطرپذی��ر با دیگر 
س��رمایه گذاری خطرپذیر  گفت:  س��رمایه گذاری ها 
تأمی��ن مالی اس��ت که با خود ش��راکت ب��ه همراه 
می آورد و در این فرآیند الزاما جابه جایی مالی اتفاق 
نمی افتد. به عبارت دیگر در برابر تأمین مالی، سهام 

جابه جا می شود. 
او همچنی��ن تأکید کرد که در چرخه نوآوری باید 
مراقب باش��یم دچ��ار نگاه تولی گری و ش��به دولتی 

نشویم. 

 SSD سیستم های ذخیره ساز 
دربرابر HDD - بخش دوم

چهارشنبه گذشته قس�مت اول »سیستم های 
ذخیره ساز SSD دربرابر HDD« را در این ستون 
خواندید. در ادامه قس�مت پایان�ی این مطلب را 

می خوانید.

دوام 
یک مث��ال معروف بین کارب��ران حرفه ای فناوری 
وجود دارد که می گوید اگر زلزله بیاید، کیف لپ تاپتان 
پرتاب شود یا هر اتفاق غیر مترقبه دیگری برای شما 
رخ ده��د، باز هم می توان به اطالعات ثبت ش��ده در 
SDD امیدوار بود. اگرچه درایوهای هارددیس��ک ها 
نیز امنیت نس��بتا قابل قبولی دارند اما اگر شما جزو 
افرادی هس��تید که اصوال با ل��وازم الکترونیک خود 
 SDD چندان مالیم برخورد نمی کنید بهتر است از

 ها استفاده کنید. 

دسترسی 
طبیعی اس��ت که هارددیس��ک ها در سیستم های 
قدیمی در دس��ترس تر هس��تند و اغلب لپ تاپ ها و 
سیستم های جدید به SDD  ها مجهزند. با این حال 
برخی مارک های مشهور همچون توشیبا، سامسونگ، 
وسترن دیجیتال و هیتاچی هنوز هم به هارددیسک ها 
بیش از SDD ها مجال حضور می دهند، اما با توجه 
به رشد و توسعه نفوذSDD ها احتمال می رود تا چند 

سال آینده دامنه نفوذ SDD بسیار بیشتر شود. 

شکل و اندازه 
از آنجایی که هارددیس��ک ها ب��ه پالتر چرخش 
تکیه می کنند، نوعی محدودیت فضا دارند. درواقع 
نمی توانن��د از حدی مش��خص ظریف ت��ر طراحی 
ش��وند. اما SSDها به طور ذاتی با چنین مش��کل 
و محدودیت��ی رو به رو نیس��تند و انواع تبلت ها و 
رایانه ها باSSD  های بس��یار کوچ��ک و باریک به 

راحتی کنار می آیند.

سروصدا 
حت��ی کوچک ترین هارددیس��ک ها نی��ز اندکی 
سروصدا منتش��ر می کنند، سروصدایی که حاصل 
حرک��ت مکانیکی محیط داخلی هارددرایو اس��ت. 
این در حالی اس��ت که SSD  ها به س��بب ماهیت 
غیر مکانیک��ی خ��ود تقریب��ا فاق��د هرگونه صدای 

مزاحمی هستند. 

جمع بندی کلی 
ب��ه طور کل��ی هارددرایو ها به س��بب قیمت، در 
دس��ترس بودن و ظرفی��ت در ش��رایط قوی تری 
قرار دارند، اما اگر به دنبال س��رعت، اس��تقامت و 
استحکام هستید و با س��روصدا مشکل دارید و به 
لحاظ بودجه محدودیتی ندارید، بهترین پیش��نهاد 

برای شما انتخاب SDD است. 

یک انتخاب سریع برای شما که هنوز تصمیم 
نگرفته اید 
HDD را انتخاب کنید اگر: 

*کاربر حرفه ای چند رس��انه ای هستید یا حجم 
بسیار باالیی دانلود دارید. 

*نگران بودجه خود هستید و اهل پس انداز تلقی 
می ش��وید. شما برای خرید SDD  های دلخواه تان 
ب��ه طور میانگی��ن 500 دالر باالتر متقبل خواهید 

شد. 
*فعالیت ه��ای گرافیک��ی و مهندس��ی ویژه ای 
داری��د و در نتیج��ه حجم های باالی��ی از اطالعات 
 قدیم��ی را ذخیره می کنید و نیاز به فضایی زیاد و 

ارزان قیمت دارید. 
*یک کاربرعمومی و س��اده هس��تید که عادت 
دارد دانلودهایی با حج��م باال و رایگان انجام دهد 
و به دنب��ال محلی امن و ارزان قیمت برای ذخیره 

اطالعات خود می گردد.
SDD را انتخاب کنید اگر: 

*اهل س��فر هس��تید، چن��دان مراقب وس��ایل 
ش��خصی تان نیس��تید، کی��ف و لوازم ت��ان زیاد از 
دس��ت تان می افت��د و نگران آس��یب رس��یدن به 
محت��وای اطالع��ات خ��ود هس��تید، یا به س��بب 
 ش��غل خ��ود در ش��رایط نا ایم��ن محیط��ی قرار 

دارید. 
*اگر چند شغله هس��تید یا عالقه بسیار زیادی 
به س��رعت باالی کارهای تان داری��د و اهل صبر و 
حوصله نیس��تید، تمایل باالیی ب��ه انجام همزمان 
چن��د کار نرم اف��زاری داری��د و نمی توانید فرصت 
چندان��ی صرف راه ان��دازی سیس��تم های مختلف 

کنید.
*اگرفعالیت ه��ای گرافیکی داری��د، بله می دانیم 
ک��ه در م��ورد HDD هم همین توصی��ه را کرده 
بودیم اما نکته مهم در اینجا سرعت است. اگر فعال 
گرافیکی هستید و روی چند طرح به طور همزمان 
کار می کنی��د ی��ا فعالیت های مهندس��ی دارید و 
دوس��ت دارید سرعت، بزرگ ترین اولویت کار شما 

باشد می توانید از SSD استفاده کنید. 
*اگ��ر از صدابرداران یا فعاالن عرصه موس��یقی 
هس��تید یا اگرجزو افرادی هس��تید ک��ه با هرنوع 
 SDD صداهای اضافی مشکل دارید، بهتر است از

استفاده کنید. 

دنیای فناوری
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رویا پاک سرشت
www.pcmag.com

تکنولوژی

چندی پیش ش�رکت مایکروس�افت آینه جادویی خود را معرفی کرد که کاربر می تواند عالوه بر دیدن تصویر خود به اطالعاتی مثل زمان، تاریخ، آب وهوا، 
تحوالت لحظه ای بازار بورس و اخبار ترافیکی نیز دسترسی پیدا کند. این آینه هوشمند می تواند بعد از اسکن چهره ، اطالعات پروفایل کاربر را نشان دهد و با 

دیدن افراد مختلف، پروفایل های متعدد را دسته بندی کند.

خبــر

طی چند هفته گذشته گوشی های سری 
ایکس شرکت سونی سرو صداهای زیادی 
به پا کرده و در این مدت کمتر روزی پیدا 
می شود که خبری از محصوالت این سری 
منتش��ر نش��ود. ظاهراً طراحان سونی در 
این مجموعه تالش کرده اند تا انتقادهایی 
از ظاه��ر حاش��یه دار گوش��ی های  ک��ه 
 ای��ن کمپانی بوده اس��ت، برط��رف کنند. 
xperia XA گوش��ی میان رده این سری 
اس��ت که مهم ترین ویژگ��ی ظاهری آن 
صفحه نمایش بدون حاش��یه در لبه های 
س��مت راس��ت و چپ اس��ت. این گوشی 
بدنه ای پالستیکی و فریمی غالبا فلزی دارد 
و صفحه نمایش 5 اینچی آن برای بسیاری 
ابعادی ایده آل به شمار می رود. اما همچنان 
حاشیه های باال و پایین گوشی کمی زیاد 

به نظر می رسد، ولی تأثیر منفی بر زیبایی 
گوش��ی نداش��ته اند. قس��مت جلوی این 
 2.5D  صفحه نمایش، پوشش��ی از شیشه
در برگرفته که انحنای بس��یار مالیمی در 
لبه های صفحه نمایش ایجاد کرده اس��ت. 
این انحناها باعث می ش��ود لمس صفحه 
نمایش ب��ه خصوص در حاش��یه ها حس 

خوبی به کاربر منتقل کند. 
این گوشی ۷.۹ میلی متر ضخامت دارد 
و ابعاد آن 14۳.۶ در ۶۶.8 میلی متر است. 
وزن 1۳8 گرمی گوشی نیز مناسب است 
تا بتوان آن را به راحتی برای مدت طوالنی 

در دست گرفت و استفاده کرد. 

یک دوربین 1۳مگاپیکس��لی با کیفیت 
وظیف��ه تصویرب��رداری را برعه��ده دارد 
ک��ه فرآیند فوک��وس روی س��وژه از چند 
مرحل��ه ای در روش ه��ای س��نتی به یک 
مرحله کاهش یافته تا سرعت فوکوس به 
 xperia .عدد فوق العاده 0.0۳ ثانیه برساند
 4K قادر به ضبط ویدئو در رزولوشن XA
نیست. این گوشی در رزولوشن 1080p با 
نرخ ۳0 فریم در ثانیه فیلمبرداری می کند. 
فیلمبرداری 4K برای بس��یاری از کاربران 
چندان کاربردی نیست، اما در حال حاضر 
برخی از گوش��ی های می��ان رده نیز از آن 
پشتیبانی می کنند. با این حال ویدئوهای 

ثبت شده با استفاده از این دوربین کیفیت 
متوس��طی دارند و اگر به دنبال گوشی با 
دوربینی مناس��ب فیلمبرداری هستید، به 
احتمال زی��اد باید دنب��ال گزینه ای دیگر 

باشید. 
ای��ن محص��ول به عن��وان یک گوش��ی 
میان رده از خانواده  خود، مجهز به پردازنده 
هلیو پی 10 مدیاتک ش��ده است که یک 
پردازنده  میان رده با اس��تانداردهای حاضر 
به ش��مار م��ی رود. البته ای��ن پردازنده از 
لح��اظ عملکرد می تواند ش��انه  به ش��انه 
پردازنده های��ی مانند اس��نپدراگون 800 
نیز بازده داش��ته باش��د. این دستگاه به 2 
گیگابای��ت حافظه  رم نیز دسترس��ی دارد 
 تا به یک گوش��ی می��ان رده  با ب��ازده باال 

تبدیل شود. 

xperia XA  بررسی شد

تمرکز سونی بر بازار گوشی های میان رده

مدیر عامل آیو در گفت وگو با  »فرصت  امروز« مطرح کرد 

تلویزیون اینترنتی رقیبی سرسخت برای شبکه های خانگی
محمد ممتازپور

anoosh.m1986@gmail.com

ماه های زیادی است که جنجال بر سر راه اندازی 
تلویزیون ه�ای اینترنت�ی  )IPTV( در کش�ور 
وجود دارد. س�ه نهاد وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وزارت ارش�اد و س�ازمان صدا و سیما 

هر یک ادعای س�لطه بر این بازار را دارند و حق 
خ�ود می دانند تا ب�ر روند فعالیت ش�رکت های 
فع�ال در این زمین�ه نظارت  کنن�د و مجوز های 
الزم ب�رای راه اندازی چنین ش�بکه هایی را ارائه 
دهند. اواخر س�ال گذش�ته بود که چند شرکت 
س�رانجام توانس�تند پ�س از ک�ش و قوس های 

فراوان، مجوزه�ای الزم را دریافت کنند و آماده 
ورود به بازار آی پی تی وی ها شوند . به همین دلیل 
فرصت را مغتنم شمردیم و گفت وگویی خودمانی 
با حس�ین تهرانی، مدیرعامل شرکت باران تلکام 
داشتیم تا به معرفی این خدمات و مشکالتی که 

برای ارائه وجود دارد بپردازیم. 
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گزارشی از بازار مواد شوینده و بهداشتی

60درصد ظرفیت تولید مواد شوینده خالی مانده است
پیش به سوی پاکیزگی همراه با 

بازار رو به رشد شوینده ها در جهان

رش��د جمعیت، باال رفتن سبک زندگی و صنعتی 
ش��دن جوامع، خصوصا در مناطقی ب��ا اقتصادهای 
نوظه��ور، از جمل��ه دالیل اصلی رش��د صنعت مواد 
ش��وینده در جهان اس��ت و در این میان کشورهای 
آس��یایی و خاورمیانه از بازارهای بزرگ و بالقوه این 
صنعت به ش��مار می روند، ضمن اینکه آمریکا نیز از 
صادرکنن��دگان عمده صنعت مواد پاک کننده جهان 

با شمار می رود. 
پاک کننده ها در زندگی امروز جایگاه ویژه ای یافته اند 
و در انواع متفاوت جامد و مایع در بازار یافت می شوند، 
با توجه به اهمیتی که در س��ال های اخیر به بهداشت 
فردی، خانواده و جامعه داده می شود، بازار صنعت مواد 
شوینده نیز رشد چشمگیری پیدا کرده است. استفاده 
از ای��ن مواد دیگ��ر تنها در منازل و ب��رای کاربردهای 
شخصی و خانوادگی مرسوم نبوده، بلکه در همه اماکن 
عمومی مانند بیمارس��تان ها، ادارات، هتل ها، پاساژها، 
مغازه ها و... کاربرد وس��یعی یافته اند و خصوصا با وضع 
مقررات س��خت گیرانه نس��بت به رعایت بهداشت در 
جوامع، همه مشاغل، خود را ملزم به رعایت آن کرده و 
در نتیجه گرایش و تقاضای عمومی نسبت به شویند ها 

افزایش زیادی پیدا کرده است. 

صنعتی شدن: دلیل اصلی رشد بازار شوینده ها
بازار م��واد ش��وینده خانگی و صنعتی پتانس��یل 
زی��ادی از رش��د را با خود به هم��راه دارد. تغییر در 
سبک زندگی مردم جهان و اهمیت دادن به مسائل 
بهداشتی، نوس��ازی مداومی که در شهرهای جهان 
اتفاق می افتد، از جمله دالیل اصلی رش��د بازار مواد 
ش��وینده در جهان به شمار می روند، همچنین وفور 
ماش��ین های لباس شویی و خشک ش��ویی که تقریبا 
در اکثر منازل جهان یافت می ش��وند نیز نیاز جوامع 
را ب��ه ابزارهای ش��وینده مخصوص این ماش��ین ها 
بیش��تر کرده اس��ت، اما ب��ا این ح��ال، مهم ترین و 
اصلی ترین دلیل برای رش��د تقاضای جهانی نسبت 
به مواد شوینده، روند صنعتی شدن در جهان است. 
صنایعی مانند مواد ش��یمیایی، نساجی، رنگ، کاغذ 
و خودرو از جمله محرک های اصلی رش��د بازار مواد 
ش��وینده صنعتی به ش��مار می روند. البت��ه در کنار 
این عوامل، دالیلی مانند سیاس��ت های سختگیرانه 
نس��بت به تولی��دات صنعتی این م��واد و اصالحات 
محیط زیستی از جمله بازدارنده های رشد بازار مواد 
شونیده به شمار می روند که در سال های اخیر توجه 
زیادی به آنها مبذول ش��ده اس��ت. اما به طور کلی 
باید گفت در درجه اول روند صنعتی شدن تولیدات 
جهانی و سپس تغییرات شیوه های زندگی در جهان 
و افزایش جمعیت شهری از جمله گردانندگان اصلی 
بازار مواد شوینده به شمار می روید که رشد این بازار 

در سال های آینده کامال چشمگیر خواهد بود. 

بزرگ ترین بازار مصرف
کشورهای آس��یایی بزرگ ترین و سریع ترین بازار 
روبه رش��د را ب��رای مصارف خانگ��ی و صنعتی مواد 
شوینده دارا هستند و بزرگ ترین بازار این صنعت در 
حال حاضر محسوب می شوند. بعد از آسیا نیز ایاالت 
متحده آمریکا و خاورمیانه در رتبه های دوم و س��وم 
قرار دارند. افزایش جمعیت و رشد سریع شهرنشینی 
و از همه مهم تر، صنعتی ش��دن کشورهای آسیایی 
از جمله دالیل اصلی رشد بازار مواد شوینده در این 
مناطق اس��ت. در این میان دو کشور چین و هند از 
رهبران عمده عرضه و تقاضای محصوالت ش��وینده 
در آس��یا هستند، به این معنا که تولید و عرضه این 
صنعت در دو کشور مذکور بسیار باال بوده و از طرفی 
به علت جمعیت زیادی که دارند، خود از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان آن نیز به ش��مار می روند. در ایاالت 
متح��ده آمریکا ب��ا یک بازار بال��غ و کامل در زمینه 
مواد شوینده خانگی و صنعتی روبه رو هستیم که بر 
صادرات این صنعت متمرکز اس��ت و عمده تولیدات 
صنعتی شوینده خود را صادر می کند؛ خاورمیانه نیز 
با توجه به رشد سریع صنعتی که در سال های اخیر 
تجربه کرده، از جمله بازارهای رو به رشد تقاضا برای 

این صنعت محسوب می شود. 

رشد 8درصدی مواد شوینده مایع تا سال 2019
در اینج��ا به عن��وان نمونه، بازار یک��ی از تولیدات 
صنعت پاک کننده ها، یعنی مواد شوینده مایع را در 
فاصله س��ال های 2015 تا 2019 بررسی می کنیم. 
طبق نظر تحلیلگ��ران اقتصادی بازار این صنعت در 
دوره مورد پیش بینی با نرخ رش��د مداوم 8درصد به 
جلو حرکت خواهد کرد که نشان دهنده رشد زیادی 
اس��ت که صنعت مواد ش��وینده مایع در این سال ها 
تجربه خواهد کرد. افزای��ش جمعیت کار زنان و در 
نتیجه باال رفتن میزان درآمد قابل  تصرف خانواده ها 
از جمله دالیل اصلی این رش��د است. در طول سال 
2014 نیز در بازار خرده فروش��ی ها، سوپرمارکت ها 
و هایپرمارکت ها با داش��تن 45درصد از س��هم این 
بازار، بیشترین میزان درآمد را در بازار شوینده های 
مایع از آن خود کرده اند. همچنین در همان س��ال، 
به لحاظ منطقه ای نیز آمریکا بیش��ترین سهم را در 
زمین��ه تقاضا برای این مواد در بازار جهانی داش��ته 
است و خصوصا ایاالت متحده آمریکا، کانادا و برزیل 
بیش��ترین میزان مصرف و در نتیجه درآمد این بازار 

را داشته اند. 
www.prnewswire.com :منابع
transparencymarketresearch.com

صنعت مواد شوینده و بهداشتی کشور جزو 
آن دس��ته از صنایعی اس��ت که طبق گفته 
کارشناسان سه برابر نیاز جامعه ظرفیت تولید 
دارند. این س��خن بدین معناست که ظرفیت 
تولید این صنعت حدود 4 میلیون تن است اما 
درحال حاضر تنها 1/5میلیون تن در این حوزه 
تولید می ش��ود که این میزان تولید به معنای 
خال��ی ماندن ح��دود ۶0 درص��د از ظرفیت 
تولید صنعت شوینده اس��ت. اما هرچه زمان 
می گذرد حضور کاالهای مش��ابه خارجی در 
بازار مصرف بیش��تر از قبل رخ نمایی می کند. 
طبق نظر کارشناس��ان عدم حمایت تعرفه ای 
تولیدات داخ��ل، واردات کاالهای بی کیفت و 
ارزان قیمت، نبود فرهنگ بازاریابی صادراتی در 
کنار کم بودن واحدهایی که بتوانند تولیداتی 
برای صادرات داش��ته باشند عواملی است که 
دس��ت در دس��ت یکدیگر باعث شده جلوی 
قدرت نمای��ی این صنعت داخل��ی در جهان 
گرفته شود. البته در این زمینه طی سال های 
گذشته فعالیت هایی صورت گرفته است، اما 
حجم ای��ن فعالیت ها در مقایس��ه با ظرفیت 

تولید در داخل چندان امیدوارکننده نیست. 

براساس آمار
طبق آم��ار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پودر شوینده بیشترین س��هم صادراتی را به 
خود اختصاص داده است به نحوی که از میان 
177 هزار تن محصوالت بهداشتی صادر شده 
بی��ش از 140 هزار تن مرب��وط به پودرهای 
ش��وینده و 37 هزار تن به س��ایر محصوالت 
تعلق داش��ته اس��ت. همچنی��ن بزرگ ترین 
بازارهای هدف جهت ص��ادرات این تولیدات 
نیز عراق با 80 هزار تن و به ارزش 54 میلیون 
دالر، افغانس��تان 25 هزار تن و به ارزش 17 
میلیون دالر، پاکستان 13 هزار تن و به ارزش 
9 میلیون دالر، ترکمنستان 11 هزار تن و به 
ارزش 9 میلیون دالر و تاجیکس��تان نیز 10 
هزار تن و به ارزش 5 میلیون دالر بوده است. 

راه حل؛ افزایش صادرات
براساس گفته های مدیرکل صنایع غذایی، 
داروی��ی و بهداش��ت وزارت صنع��ت یکی از 
بزرگ ترین راهکارهایی که به توسعه صادرات 
در این زمینه کمک زیادی می کند، بازنگری و 
تسهیل در قوانین مربوط به صادرات این گونه 
محصوالت به کشورهای دیگر است. علم بیگی، 
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع ش��وینده، 
آرایش��ی و بهداشتی نیز در زمینه فعال  شدن 
ظرفیت های خالی در صنعت مواد ش��وینده 
را توس��عه صادرات عنوان می کند و در ادامه 
می گوید: اگر س��ازمان توس��عه تجارت بتواند 
مانند سایر کش��ورها با کشورهای همسایه و 

منطقه قراردادهای تعرفه های ترجیحی امضا 
کند به دلیل ایجاد رقابت در قیمت، صادرات 
توس��عه خواهد یاف��ت. وی در ای��ن زمینه با 
ذکر مثال��ی می گوید: در حال حاضر ترکیه با 
بسیاری از کش��ورها تعرفه ترجیحی دارد که 
براس��اس آن ب��رای ورود برخ��ی از کاالها تا 
50درصد تخفیف گرفته می شود در حالی که 
ایران کاالیی را که بتواند با ترکیه رقابت کند، 
در این تعرفه ذکر نکرده اس��ت. از طرف دیگر 
همین کشور با ایجاد جایزه های صادراتی برای 
صادرکنندگان انگیزه ه��ای الزم برای حضور 
آنان در بخش صادرات را بیش از پیش فراهم 

کرده است. 

تخفیف های فروش زیر نظر انجمن
عل��م بیگی درب��اره ارائه تخفیف از س��وی 
برخی فروش��گاه ها با تاکید ب��ر اینکه انجمن 
تم��ام این م��وارد را رصد می کن��د می افزاید: 
تولیدکنندگان در برخ��ی از مقاطع زمانی به 
دلیل برخی مشکالت مانند کمبود نقدینگی 
و پرداخت هایی مانند مالیات مجبور هستند 
محص��والت خ��ود را با قیمتی کمت��ر از نرخ 
مصوب ب��ه فروش برس��انند و این فعالیت ها 

کامال زیر نظر انجمن صورت می گیرد. 
 

میزان نیاز و تولید
علم بیگ��ی در ادام��ه با اع��الم این مطلب 
که حجم صادرات نس��بت به گذش��ته 25 تا 
30 درصد افزایش داش��ته اس��ت، می گوید: 
هم اکنون ظرفیت تولید پودر ش��وینده حدود 

یک میلیون و 500 هزار تن است و همچنین 
مص��رف داخلی پودر ح��دود 450 هزار تن و 
میزان تولید آن در کش��ور در حدود 500 تن 

است. 
رئیس هیات مدیره انجمن مواد ش��وینده، 
آرایش��ی و بهداشتی تعداد واحدهای تولیدی 
در زمین��ه مواد ش��وینده را 220 واحد فعال 
ذک��ر می کند و معتقد اس��ت ک��ه حدود 70 
تا 85درص��د این تولید در اختی��ار 15واحد 
صنعت��ی بزرگ کش��ور اس��ت. وی علت این 
اخت��الف تولید را در ضعف واحدهای کوچک 
در نداشتن ماشین آالت مدرن و سرمایه کافی 
ب��رای تولید ذکر می کن��د و با تاکید بر اینکه 
تولید مواد اولیه در ش��رایط مطلوبی قرار دارد 
می افزای��د: در حال حاضر حدود 85 درصد از 

مواد اولیه در داخل کشور تولید می شود. 
صنعت مواد ش��وینده و بهداش��تی یکی از 
صنایع بزرگی است که ظرفیت بسیار باالیی 
برای صادرات محصوالت ش��ان به کشورهای 
دیگر و حضور پررنگ ت��ر در بازارهای جهانی 
دارند که غفلت از به کارگیری این ظرفیت ها 
باعث خواب س��رمایه و در کن��ار آن افزایش 
قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان خواهد 
ش��د؛ در صورتی که با اس��تفاده از گسترش 
بازاره��ای صادرات��ی به راحت��ی می توان این 
ظرفیت عظیم و در حال رکود را دوباره فعال 

کرد. 

چشم انداز رشد 7درصدی تا 1404
با توجه ب��ه ظرفیت ه��ای صادراتی مواد 

شوینده و بهداشتی ایران، مسئوالن هم در 
ای��ن زمینه به تکاپ��و افتاده اند اما همچنان 
مس��ائلی مانند موانع صادراتی باقی اس��ت. 
در ای��ن زمین��ه صادقی نیارک��ی، مدیرکل 
صنای��ع غذایی، دارویی و بهداش��تی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه 
رفع موانع غیرضروری در زمینه صادرات در 
دستور کار قرار دارد تا با پیگیری در زمینه 
لجستیک مناس��ب برای تامین مواد اولیه و 
صادرات کاالی نهایی مشکالت موجود رفع 
ش��ود، افزود: در زمینه حمایت از واحدهای 
صنعتی نی��ز در نمایش��گاه های اختصاصی 
داخل��ی و بین الملل��ی حمایت های��ی برای 
حضور پررنگ واحدهای صادراتی که اعالم 
آمادگی کرده اند، انجام خواهد شد. نیارکی 
با بیان اینکه هدفگذاری در صنایع شوینده 
در چش��م انداز 1404 در دو س��ناریو دیده 
شده، می گوید: در هدف گذاری تعیین شده 
در افق چش��م انداز 1404، رشد 7 درصدی 
و 14 درص��دی در صادرات مواد ش��وینده 
دیده ش��ده که هر کدام ش��رایط و الزامات 
خاص خود را دارد ک��ه اگر محدودیت های 
بین المللی رفع و تامین مواد اولیه به خوبی 
انجام ش��ود، رقم 14 درصد دور از دسترس 

نیست. 

برندسازی نکرده ایم
ش��اید عجیب به نظر برس��د که بدانیم در 
دنیای ام��روز، ش��وینده ها و پ��اک کننده ها 
اهمیتی ب��ه اندازه زندگی و حیات انس��ان ها 

پیدا کرده اند. اگر کمی تامل کنیم در می یابیم 
که ای��ن نکته چن��دان دور از ذهن نیس��ت. 
در دنیایی که بهداش��ت و س��المتی، یکی از 
فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به 
شمار می آید، نقش شوینده ها و پاک کننده ها 
در زندگی مردمان و باال بردن س��طح زندگی، 
رفاه و سالمتی بیش از پیش آشکار می شود. 
با توجه به این نکته مهم، ش��رکت ها و صنایع 
تولید کنن��ده مواد ش��وینده نی��ز در این بازار 
جهانی بیکار ننشس��ته اند و با تالش بی وقفه، 
سرمایه گذاری های کالن، تبلیغات و بازاریابی 
وسیع، برندس��ازی و مش��تری مداری، گوی 
سبقت را از دیگران می ربایند. آنها می کوشند 
محصوالت��ی باکیفیت هرچه بیش��تر، قیمت 
مناس��ب و بسته بندی زیبا را راهی بازار کنند 
و سرانجام سودهای کالن را از آن خود سازند. 
اما کیفی��ت تولیدات ایرانی در چه س��طحی 
است؟ چرا مشتریان کشش بیشتری به برندها 
و مارک های خارجی دارن��د. حتی برندهایی 
ک��ه در بازار به اصطالح اس��م و رس��می هم 
ندارن��د، از طرف مش��تریان ایرانی خریداری 
می شوند. در گفت وگویی که با مسئوالن یکی 
از داروخانه های خیابان سپهبد قرنی داشتیم، 
در مورد میزان فروش برندها پرسیدیم که آمار 
قابل توجهی ارائه می کردند مبنی بر اینکه از 
هر 10نفری که برای خرید ش��امپو و صابون 
مراجعه می کند، هفت نفر برندهای خارجی را 
ترجیح می دهد. با وجود چنین آماری چندین 
پرسش ایجاد می ش��ود؛ آیا برند سازی در این 
صنعت انجام ش��ده اس��ت؟ آیا اطالعاتی در 
مورد محتوای واقعی مواد شوینده و بهداشتی 
در اختی��ار مصرف کنندگان ق��رار می گیرد؟ 
و اینکه اصوال دالی��ل برتری یک محصول بر 
سایر محصوالتی از همان خانواده چیست؟ در 
حالی که در ایران ب��ازاری 70میلیونی داریم 
که ش��امل مصرف کنن��دگان داخلی اس��ت. 
همچنی��ن بازاری 250 میلیونی بالقوه هم در 
کنار ما وجود دارد و در مجموع 320 میلیون 
ب��ازار مصرف می تواند در اختیار ما باش��د. اما 
مهم ترین نکت��ه مدیریت و ج��ذب این بازار 
320 میلیونی اس��ت که نیاز به برنامه ریزی و 
تشکیالت منسجم دارد. اما به نظر می رسد که 
شرکت های ایرانی به دالئل مختلف هنوز این 
قدرت تشکیالتی را ندارند که در سطح جهان 
تثبیت ش��وند و قیمت مواد اولیه را خودشان 
تعیین کنند. به این مس��ائل باید عدم وجود 
برنامه ریزی منسجم برای تبلیغات و بازاریابی 
در بازار داخلی و بازارهای خارجی را هم اضافه 
ک��رد. در حالی که از این دو اصل به عنوان دو 
فاکتور مهم ب��رای حضور قدرتمند برندها در 
بازار یاد می شود. چون واحد تبلیغات، نه تنها 
به بازاریابی در سطح جهان می پردازد، بلکه در 
شهرهای داخلی و بازارهای کوچک هم فعال 

است و از آنها غافل نمی شود. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

در حال حاضر بیش از 200 کارخانه و ش��رکت 
تولی��دی در صنع��ت مواد ش��وینده و بهداش��تی 
مش��غول به فعالیت در ایران هستند. برای آشنایی 
بیشتر از چگونگی فعالیت این گونه شرکت ها سراغ 
ش��رکت گلرخ رفتی��م و از آقای عب��اس زاهدی، 
مدیرعام��ل این ش��رکت تولی��دی درباره س��ابقه 
فعالی��ت و نح��وه تولید محصول خود که ش��امپو 

گلرخ است، پرسیدیم. 

از قدیمی های این صنعت
حدود 33 س��ال پیش و در حوالی شهرس��تان 
قم ش��رکت تولیدی گلرخ با هدف تولید ش��امپو 
راه ان��دازی ش��د. زاه��دی درباره س��رمایه گذاری 
اولی��ه در زمان ش��روع ب��ه کار ای��ن کارخانه به 
»فرصت ام��روز« می گوید: آن روزها س��رمایه ای 
که برای ایجاد این ش��رکت و خرید دس��تگاه ها و 
تاسیس��ات هزینه ش��د مبلغی بالغ بر 15 میلیون 
ری��ال بود که به م��رور زمان و همگام با توس��عه 
فناوری های س��اخت و تولید س��رمایه گذاری های 
مج��ددی نیز ص��ورت گرفت ک��ه در حال حاضر 
میزان این س��رمایه گذاری بی��ش از 100 میلیارد 

ریال برآورد می شود. 

سهم بازار
مدیرعام��ل ش��رکت تولیدی گلرخ ب��ا تاکید بر 
اینکه در همان زمان ش��روع ب��ه کار این کارخانه 
مصم��م بودیم که ظروف پالس��تیکی م��ورد نیاز 
محصوالتم��ان را نیز خودمان تولی��د کنیم، افزود: 
ای��ن اقدام در راس��تای پایی��ن آوردن قیمت تمام 
ش��ده محصوالتمان بسیار مفید بود و ما توانستیم 
همزمان با بازاریابی و تبلیغات رسانه ای جای خود 
را در ب��ازار فروش این گونه محصوالت به خوبی باز 
کنیم. وی س��هم کنونی تولیدات شرکت گلرخ در 
بازار مص��رف را حدود 5 درصد عن��وان می کند و 
برای رسیدن به این میزان تولید از 50 نفر نیروی 
کار متخصص در شبکه تولید و توزیع بهره می برد. 

راه های حفظ بازار
از عب��اس زاهدی درباره کمتر ش��ناخته ش��ده 

بودن نام محصوالت تولیدی ش��رکتش می پرسیم 
و وی در پاس��خ می گوی��د: در گذش��ته ب��ه خاطر 
ک��م بودن هزینه ه��ای تبلیغ��ات و درج آگهی در 
رس��انه ها و مطبوعات حض��ور پررنگ تری در بین 
س��ایر محص��والت داش��تیم، به وی��ژه در آن زمان 
 ک��ه تع��داد تولیدکنن��دگان داخلی آنچن��ان زیاد 

نشده بود. 
نمایش��گاه  نخس��تین  در  حض��ورش  از  وی 
محصوالت شوینده و بهداشتی می گوید که در آن 
حداکثر 30 ش��رکت حضور داش��تند ولی در حال 
حاضر هر روز ش��اهد رش��د تعداد این ش��رکت ها 
هستیم. مدیرعامل شرکت تولیدی گلرخ در ادامه 
توضیح می دهد که در حال حاضر بیش��تر فعالیت 
خود را به جای تبلیغات بر محور بازاریابی متمرکز 
کرده ای��م و بعضا در فواصل مختلفی برای بیش��تر 
ش��دن میزان فروش م��ان از هدایایی متناس��ب با 

محصوالتمان نیز استفاده می کنیم. 

حضور در کشورهای همسایه
این شرکت در حال حاضر با بازارهای کشورهای 
همسایه همچون افغانس��تان و پاکستان ارتباطات 
بسیار خوب و فعالی دارد و طبق گفته های زاهدی 
با ش��رکت در بازارچه های مرزی و مالقات با تجار 
این کش��ورها اق��دام به ص��ادرات محصوالت خود 
می کنند. همچنین در فواصل مختلفی در گذشته 
با کش��ور عراق و شهر اربیل نیز در زمینه صادرات 
همکاری ه��ای خوب��ی ص��ورت گرفته ب��ود و این 
ش��رکت در چندین نمایشگاه و بازار فروش در آن 

نواحی شرکت فعال داشته است. 

تقلب و قاچاق
زاه��دی با تاکید بر اینکه تولیدات ش��رکت های 
داخل��ی به کلی می توان��د نیاز جامع��ه را برطرف 
مش��ابه  محص��والت  بی روی��ه  واردات  از  کن��د 
خارجی گالیه مند اس��ت و اعتق��اد دارد که بیش 
از 80درص��د این گونه واردات که به ش��کل قاچاق 
انجام می ش��ود، محصوالت کش��ور چین هس��تند 
که ن��ه تنه��ا از اس��تانداردهای الزم ب��رای ورود 
به کش��ور برخوردار نیس��تند، بلکه ب��ا کپی از نام 

برنده��ای معتب��ر جهانی بازار ف��روش داخل را به 
دس��ت گرفته اند که این امر ن��ه تنها باعث خروج 
مق��دار زیادی ارز از مملک��ت و ایجاد بحران برای 
س��ایر تولیدکنن��دگان داخل��ی می ش��ود بلکه به 
دلیل عدم نظ��ارت بر واردات و انجام آزمایش��ات 
مختلف از اصالت این محصوالت اطالعی در دست 
نیس��ت که همین امر باعث ضررهای زیادی برای 
 مصرف کنن��دگان در زمین��ه تهدید سالمت ش��ان 

خواهد شد. 

انبوهی از مشکالت
وی نب��ود ثبات در قیمت م��واد اولیه و تغییرات 
دائم آن را از بزرگ ترین مش��کالتی عنوان می کند 
که ادامه فعالیت مراک��ز تولیدی را با خطر مواجه 
کرده اس��ت. زاهدی در ای��ن رابطه می گوید: برای 
خری��د مواد اولی��ه محصوالت اصل��ی و همچنین 
مواد اولیه پالس��تیک که برای تولید ظروف مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرند هیچ گونه ثب��ات قیمتی 
وجود ن��دارد و ما برای انج��ام این گونه خریدها و 
ب��ه دس��ت آوردن قیمت تمام ش��ده محصوالت و 
برنامه ری��زی ب��رای آین��ده قرارداده��ای فروش با 

مشکالت فراوانی روبه رو هستیم. 
همچنی��ن واردات بی رویه اجن��اس خارجی که 
در ح��ال حاضر دامنه آن به فروش��گاه های معتبر 
و سراس��ری نیز کشیده ش��ده عامل مهم دیگری 
اس��ت که به مش��کالت تولیدکنندگان این صنعت 
اف��زوده اس��ت؛ کاالهایی ک��ه از نظ��ر کیفیت در 
س��طح بس��یار پایین تری نس��بت ب��ه نمونه های 
 داخلی هس��تند و از حداقل های اس��تاندارد بسیار 

فاصله دارند. 

نظارت مداوم بر تولید و قیمت ها 
وی در بخ��ش دیگری از صحبت هایش در مورد 
قیمت گذاری غیرمنطقی برای محصوالت که بعضا 
ب��رای مصرف کنندگان ایجاد می ش��ود تاکید کرد 
که این اقدام در ح��ال حاضر به دلیل نظارت های 
دقیق و مس��ئوالن همچ��ون س��ازمان حمایت از 
مصرف کننده و انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده 

و بهداشتی تقریبا غیرممکن است. 

گزارشی از سرمایه گذاری در تولید مواد شوینده و بهداشتی در گفت وگو با مدیرعامل برند گلرخ

حضور در بازارهای منطقه ای با شرکت در بازارچه های مرزی

محمدرضا نجفی

ترجمه: فهیمه خراسانی

جدول قیمت مواد شوینده در بازار

قیمت )تومان(مواد شوینده

1850پودر ماشین آنزیم دار بانو 500 گرمی

1250پودر دستی بانو 500 گرمی با آنزیم

1800پودر ماشین بدون آنزیم عاج 500 گرمی

5۶00سفیدکننده معطر اکتیو 400 گرمی زرد

سفید کننده معطر اکتیو 1000 میلی 
لیتری  زرد

1۶50

3000مایع ظرفشویی 1 لیتری بانو

1700مایع ظرفشویی 1 لیتری بانو )لیمویی(

10900مایع ظرفشویی 4 لیتری بانو )لیمویی(

3400مایع ظرفشویی گلسیرینه صحت 750 گرمی

2700مایع دستشویی اکتیو 450 گرمی نارنجی

4100مایع دستشویی صحت 500 گرمی )خیار(

2400مایع دستشویی صحت صدفی 500 گرمی

13000مایع لباسشویی اکتیو 2500 گرمی سبز

۶100مایع لباسشویی اتک یک لیتری

5000پاک کننده چندمنظوره اتک 500 سی سی

4400مایع گاز پاک کن اتک 500 سی سی
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شنبه
2215خرداد1395 کافه مدیران

نگاهی به مولفه های رشد اقتصادی 
در ایران 

از زمان لغو تحریم های اقتصادی ایران تاکنون، یکی 
از مس��ائل مورد توجه تحلیلگران اقتصادی، چگونگی 
رش��د و تحول اقتصادی این کش��ور در سایه شرایط و 
فرصت های به دس��ت آمده در دوران پساتحریم است. 
اگرچه ایران از س��د سنگین تحریم ها با موفقیت عبور 
کرده است، اما بسیاری از تحوالت منطقه ای و سیاسی، 
در چگونگی پیش��برد اه��داف این کش��ور تاثیر گذار 
هس��تند. به عبارت دیگ��ر، اکنون و پس از گذش��ت 
هیجانات ماه های اولیه پساتحریم، دیدگاه های صد در 
صد کمال گرایانه نسبت به وضعیت اقتصادی با چاشنی 

واقع بینی اقتصادی آمیخته شده است. 

اشتغال و کارآفرینی 
موضوع��ی که بارها و باره��ا در تحلیل های مختلف 
اقتص��ادی در خصوص جمعیت ج��وان و جویای کار 
ایران مطرح ش��ده اس��ت، بحث اشتغال و کاریابی این 
قش��ر است. یکی از مس��ائل مهمی که نه فقط اقتصاد 
کوتاه م��دت، بلکه اقتصاد بلند مدت ایران را تحت تاثیر 
قرار داده و روند توسعه را متحول می کند. خبرگزاری 
رویت��رز در نخس��تین تحلیل های پس��اتحریم خود با 
اشاره به انتظارها برای رش��د اقتصادی ایران و حضور 
س��رمایه گذاران بین المللی در این کش��ور نوشت: اگر 
دولت ایران به افزایش آهنگ رش��د اقتصادی کش��ور 
تمای��ل دارد، چ��اره ای ج��ز تمرکز بر کاه��ش تورم و 
افزایش اشتغال نخواهد داشت. دو مقوله ای که تاثیری 
مشخص بر وضعیت رضایت اجتماعی و اقتصاد داخلی 
ایران می گذارد. موضوع مهم در این میان فرصت هایی 
است که پس از لغو تحریم ها در بخش کارآفرینی ایجاد 
شده اس��ت. درواقع حذف سیاست های دست وپاگیر و 
محدود کننده و توس��عه فضا برای کارآفرینی می تواند 

نقشی مهم در افزایش نرخ اشتغال ایفا کند. 

اقتصاد داخلی و بین الملل
وضعی��ت فعلی اقتص��اد جهانی چندان درخش��ان 
نیس��ت، افت قیمت جهانی نفت و مش��کالت حاصل 
از این س��قوط نرخ در بس��یاری از کش��ورها و به ویژه 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس و اعض��ای اوپک باعث 
ش��ده، اگرچه ایران پس از لغ��و تحریم ها نرخ صادرات 
خ��ود را به ش��دت افزایش دهد، اما با مش��کل کاهش 
قیمت نیز روبه رو باشد. درواقع ایران برای رشد داخلی 
با چالشی جدی به نام رشد در عرصه بین الملل روبه رو 
است. دیدارهای اخیر مقامات ایرانی با مقامات بلندپایه 
کش��ورهای اروپایی و گس��ترش مناسبات اقتصادی با 
سایر کشورها نش��ان می دهد دولت تالش های خود را 
برای ارتقای س��طح کیفی روابط بین الملل، از مدت ها 

پیش آغاز کرده است. 
سوزان مالونی، معاون سیاست های خارجی موسسه 
بروکینز و عضو ارش��د شورای مطالعات سیاست های 
خاورمیانه، معتقد است ایران بزرگ ترین سود شرایط 
پساتحریم را از گسترش مناسبات خود با کشورهای 
توسعه یافته و جذب سرمایه های خارجی برای توسعه 
زیرس��اخت های خود خواهد برد. با این وجود برخی 
کارشناسان داخلی معتقدند تکیه بر مناسبات خارجی 
و وابستگی به سرمایه گذاری های کشورهای اتحادیه 
اروپ��ا نمی تواند بهترین راه حل موجود برای توس��عه 

باشد. 

راه 100 ساله را یک شبه نمی توان رفت 
نش��ریه لس آنجلس تایم��ز در گزارش��ی به موضوع 
اهمی��ت زمان در توس��عه اقتصادی ای��ران پرداخته 
اس��ت. در این گزارش تحلیل��ی صحبت های فیلیپ 
گ��وردون، عض��و س��ابق وزارت امور خارج��ه ایاالت 
متحده و کارش��ناس امور خاورمیانه بازتاب داده شده 
اس��ت. براساس نظر وی، انتظارها از دولت در شرایط 
پس��اتحریم در برخی م��وارد اغراق آمی��ز و غیر قابل 
انطباق با ش��رایط موجود است. به عبارتی، نمی توان 
انتظار داش��ت که همه چیز به محض بس��ته ش��دن 
قرارداد تفاهم به پایان رس��یده و ایران به س��رعت در 
ش��رایط جدید قرار گیرد. واضح اس��ت که ایران یک 
قدرت بالقوه برای گس��ترش بازاره��ای تجارت غرب 
در منطقه خاورمیانه به ش��مار م��ی رود و می تواند با 
گس��ترش فعالیت های اقتص��ادی رون��د تغییرات را 
ب��ه وضوح حس کند، اما این تغیی��رات برای بازدهی 
داش��تن نیاز به زمانبندی دقی��ق و فرصت هایی برای 

ایجاد زیرساخت های الزم دارد. 
پایگاه خبری المانیتور نیز ضمن اش��اره به افزایش 
ص��ادرات نفتی ای��ران در روزهای اخی��ر، به اهمیت 
قدرت گرفتن مجدد ای��ران در بخش صادرات انرژی 
اش��اره کرده و می نویس��د: به نظر می رس��د ایران به 
اهداف صادراتی پساتحریم خود به شدت نزدیک شده 
و حتی برخی کارشکنی های دولت عربستان برای بر 
هم زدن س��اختار بودجه ایران نتوانسته مانعی ایجاد 
کند. با این حال برخ��ی منتقدان هنوز هم معتقدند 
افزایش ص��ادرات نفتی دلیل محکم��ی برای قدرت 
گرفتن مجدد اقتصاد ایران نیس��ت و ش��اخصه های 
دیگ��ری چون ت��ورم و بی��کاری از اهمی��ت باالتری 

برخوردارند. 
تالش برای افزایش زیرساخت های تولید و صادرات 
کاالهای غیر نفتی و کاهش وابس��تگی به درآمدهای 
نفت��ی از جمله راهکارهایی اس��ت که بارها توس��ط 
کارشناس��ان داخلی و خارجی مطرح ش��ده اند، اما به 
س��بب بحران های پیش بینی نشده و وابستگی فعلی 
ای��ران ب��ه درآمدهای نفت��ی در مرحله اج��را ناتمام 
مانده ان��د. با این وجود حرکت های اخیر اقتصاد ایران 
به س��مت گس��ترش مناسبات در س��طح بین المللی 
نش��ان می دهد اهمیت توس��عه روابط خارجی برای 
تحول اقتصادی به عنوان بخش��ی از الگوی پیشرفت 
اقتصادی در نظر گرفته می شود. مسئله مهم دیگر به 
افزایش رقابت تولید کنندگان داخلی با رقبای خارجی 
باز می گردد، گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی 
و مجال همکاری این بخش با س��رمایه گذاران غربی 
می تواند فرصت مناس��بی برای اقتصاد ایران باشد تا 

شیوه ای نوین از تعامالت اقتصادی را تجربه کند. 

آزموده

دولت نهم و دهم درآمدی نوبرانه از نفت به 
دست آورده بود و نگاه پوپولیستی قوه مجریه 
باعث شده بود  سیاست های اجرایی در همین 
محور باشد. بالطبع تحریم ها فشارهای تورمی 
س��نگینی روی دوش اقتصاد ایران گذاش��ته 
بود، دولت کمبود های خود را از ذخیره خزانه 
تامی��ن می کرد، ام��ا فعاالن اقتص��ادی به آن 
خزانه دسترسی نداشتند و نمی توانستند پول 
بدون پش��توانه چاپ کنند. در نتیجه خیلی ها 
ورشکسته ش��دند و نرخ بیکاری باال رفت. در 
عین حال سیاس��ت های رفاهی دولت از جمله 
هدفمندی یارانه ها ک��ه در نفس خیلی خوب 
بود، اما خوب اجرا نش��د و باعث افزایش تقاضا 
درخص��وص کااله��ای اساس��ی ش��د و بحث 
هدفمندی در ح��وزه حامل های انرژی مجدد 
ی��ک افکتوس را برای تولید به همراه داش��ت. 
روی هم رفته تورم را آنچنان بزرگ کردند که 
این دایناس��ور غیرقابل کنترل ش��ود، تا جایی 
ک��ه ما ت��ورم 45 درصد را نی��ز تجربه کردیم 
و ای��ن درحالی بود ک��ه میانگین تورم جهانی 
حدود 2 تا 3درصد بود. تفاوت همین اختالف 
و انباش��تگی تورم در کش��ور به نسبت جامعه 
جهان��ی و همزمان��ی آن با تش��دید تحریم ها 
یک سیس��تم پیچیده ایجاد کرد که خروجی 
آن مطل��وب نبود و نوس��انات ارزی یکی دیگر 
از محصوالتش بود و در نهایت بحران ارزی در 

کشور ما اتراق کرد. 
در اقتصاده��ای مبتن��ی بر مناب��ع طبیعی 
به خص��وص اقتصاده��ای نفتی ای��ن وضعیت 
چن��دان دور از ذهن نیس��ت و ما در دوره های 
مختلف در اقتصاد ایران ش��اهد آن بوده ایم و 
هر وقت دولتی پوپولیست بر سر کار بوده این 

احتمال تشدید شده است. 
با وجود این دو عامل، زمانی که درآمد نفتی 
کش��ور زیاد بشود، دولت با اتخاذ سیاست های 
انبس��اطی و رفاهی پوپولیستی )آن هم از نوع 
نامعق��ول( میزان تقاضا را باال می برد و فش��ار 
تورم��ی را نس��بت به جامعه جهان��ی افزایش 
می دهد که می��وه آن کاهش ق��درت رقابتی 
تولی��دات داخل��ی در بازاره��ای بین الملل��ی 
خواه��د ب��ود و ای��ن وضعیت به ص��ورت یک 
نمودار سینوس��ی نامیرا تکرار می ش��ود )البته 
راهکارهایی برای خ��روج از بحران پیش بینی 
شده است( و اقتصاد ما همزمان دچار چندین 
بیم��اری بود. بیماری هلن��دی که یکی از آنها 
بود هی��چ، در همین ح��ال تحریم ها خود راه 
تنفس اقتصاد را به زور بسته بودند. در چنین 
ش��رایطی اگر رژیم غذایی برای اقتصاد در نظر 
گرفته نش��ود، تورم بی حس��اب و کتاب رشد 
می کند و مش��کالت پولی و مالی ش��دیدی را 
متوجه کشور می کند که یکی از آنها مشکالت 
ارزی است که نتیجه اش گوشه گیری از اقتصاد 
جهانی می شود و در نتیجه اقتصاد پس از یک 
دوره بحرانی به مس��یر خود باز نمی گردد و به 
دوره بحران دیگری رو می آورد. در دوران پس 
از انقالب سه بار این امر اتفاق افتاده است. یک 
ب��ار بعد از پیروزی انقالب اس��المی که در هر 
انقالب��ی کامال طبیع��ی و غیر قابل جلوگیری 
اس��ت، یک بار بعد از جن��گ تحمیلی با عراق 
ک��ه آن هم از کنترل خارج اس��ت و بار س��وم 
هم اواخر دولت دهم بود که می گذاریم به پای 
تحریم ها نه بی تجربگی سیاس��ی که اقتصاد را 
خزان کرد. البته تحریم ادویه همیشگی انقالب 
ب��وده و به همین خاط��ر من فکر نمی کنم که 
تحری��م یگانه علت بحران های ارزی در بحران 

سوم اقتصاد کشور بوده باشد. 
البت��ه تحریم ها هم نقش داش��ته اس��ت و 

بحران ه��ای اقتصادی را ش��دت بخش��یده و 
س��اختار اقتص��ادی کش��ور را مخت��ل کرده 
اس��ت، به این معنا که سیاست های رانت طلب 
و غیرش��فاف را به دنبال داش��ته و جنبه های 
سیاسی عمده  ای در برداشته است که به آسانی 
نمی توان با این جنبه ها مقابله کرد. بحران های 
ارزی توأم با تحریم اقتصاد کش��ور را شکننده 
کرده  و باعث ش��ده نتوان با نوسان های قیمت 
نفت یا نوس��ان های اقتصادی دنی��ا به خوبی 
مقابله کرد و در برابر آن ایستاد، بنابراین چهار 
عاملی که کلیت اوضاع اقتصاد ایران را تا حدی 
می تواند توضیح دهد، عبارت اس��ت از اقتصاد 
مبتن��ی بر منابع طبیعی )نف��ت(، تحریم های 
گسترده، سیاس��ت های پوپولیستی و شعاری 
و در نهای��ت مدیریت نا مطل��وب اقتصادی که 
خامی سیاس��ی در بحران س��وم ب��ه آن طعم 

دوچندانی بخشید. 
ع��دم اطمینان ش��دید در اقتص��اد و تورم 
سرس��ام آور به دلیل مشخص نبودن سرانجام 
مذاکرات هس��ته ای، مش��کل دول��ت روحانی 
و کابین��ه اش را دوچن��دان ک��رد. سیاس��ت 
هوشمندانه تیم اقتصادی دولت اولویت دهی به 
کاهش تورم برای ایجاد ثبات اقتصادی نسبی 
که سیاست موازی اعتمادسازی جامعه جهانی 
با آن همزمان شده، بسیار صحیح بود و تقریبا 
دولت در دو س��ال اول فعالیت خود روی این 
موضوع متمرکز کرد. قاعدتا زمانی که بخواهیم 
از منفی به مثبت حرکت کنیم، همیشه باید به 
صفر برسیم و بعد به سوی مثبت برویم و وقتی 
از ت��ورم به رونق اقتصادی بخواهیم برویم باید 
رکود را نیز قدری تحمل کنیم. در نتیجه رکود 
اقتص��ادی فعلی به نظرم دور از ذهن نیس��ت، 
اما تکانه های موجود امیدبخش است و گویای 
یک پرتاب موفق در آینده نزدیک خواهد بود. 
دولت اساس��ا در دو سال اول خود کاری غیر از 
این نمی توانست بکند و از این لحاظ خیلی هم 
موفق بوده است. البته که در هیچ کجای دنیا 
و هیچ جای تاریخ اقتصاد جهانی دولتی بدون 
اشتباه در سیستم پیچیده و آشوبناک اقتصاد 
کالن مشاهده نشده و کم و کاستی های موجود 

کامال موجه است. 
ب��ه نظرم دول��ت در برخ��ی حوزه ها پس از 
برداشته شدن تحریم ها می توانست بهتر عمل 
کند، برای مثال ما نیازمند سیاس��ت های بدل 
در مقاب��ل تحریم ه��ای محتمل آت��ی بودیم. 
درس��ت اس��ت که اصالح قیم��ت حامل های 
انرژی، نظام بانکی و سیاس��ت های رفاهی در 
دستور کار دولت قرار گرفته و خروجی هایی را 
مشاهده می کنیم اما فکر نمی کنم تصمیمات، 
هوشمندانه باشد. بنابراین ما نباید نه سیاست 
پوپولیس��تی داش��ته باش��یم و نه سیاس��ت 

سرمایه گذاری و فئودالی. 
این در حالی است که روش های اتخاذ شده 
در سیاس��ت دور زدن تحریم ها بس��یار اشتباه 
ب��ود، چرا ک��ه رانت های اقتص��ادی فراوانی را 
متولد کرد و سوء استفاده های زیادی در اقتصاد 
کشور به وجود آمد. این کار یعنی متولد کردن 
اقتصاد سیاس��ی و آنهایی که به دولت نزدیک 
بودن��د از این وضعیت س��ود می بردند، همین 
یک سیاس��ت اش��تباه خود پایه ه��ای اقتصاد 
کشور را نابود می کند. دولت آقای روحانی باید 
این ماجرا را دس��تخوش اصالحات شدید قرار 
دهد، البته شرایط فعلی با تالش دکتر ظریف و 
هیأت مذاکره کننده بسیار مطلوب تر از گذشته 
شده اما مسلما آنهایی که از کیهان دیگر آمده 
بودند و از این رانت ها برخوردار بودند، مخالف 
تغییر در این سیاست خواهند بود و همین طور 
که می بینیم هنوز هم هستند. جنبه سیاسی و 
حزبی درس��ت همین جاست و همین موضوع 
اقتصاد را دچ��ار چالش خواهد ک��رد. در این 

وضعیت دولت باید هوشمندانه عمل کند و هنر 
سیاسی خود را به نمایش بگذارد و با گفت وگو 
در س��طوح مختلف بین حزب��ی یک گفتمان 
مشترک برای برون رفت از این وضعیت ایجاد 
کند. درمان یک سرطان اصوال سخت و دشوار 
و نیازمند حمایت، صبر و روحیه قوی خانواده 
خواهد بود و مردم خانواده این اقتصاد مریض 
هستند، دولت نیز باید بتواند حمایت مردم را 
به دست آورد تا این سیاست های سخت حوزه 

اقتصاد سیاسی را به خوبی سپری کند. 
به انضمام این موض��وع تدابیر جدیدی باید 
برای موضوع هدفمندی یارانه ها اتخاذ ش��ود. 
پول های پرقدرت را که می توانند اهرم اقتصاد 
باش��ند، تبدیل به پول های بی ق��درت کردند، 
بنابراین پیشنهاد می کنم به جای حذف یارانه 
بگی��ران و اعطای یارانه به م��ردم دیگر، آنها را 
جمع کنید و با تاسیس کارخانه هایی با ثروت 
مردم، خودش��ان را س��هامدار کنید تا هم یک 
درآمد ثابت داش��ته باش��ند، هم صنعت رونق 
پیدا کند و هم به معضل بیکاری کمکی کرده 

باشید. 
یک مسئله دیگر هم قیمت حامل های انرژی 
است. حتی این صحبت مطرح است که قیمت 
بنزین دوباره دو نرخی ش��ود. چنین سیاستی 
هم از نقطه  نظر اقتصادی معقول نیست و هم از 
نظر مدیریت مشکالتی را در بر خواهد داشت. 

به انضمام آنکه دوباره خریدوفروش کارت بنزین 
در جایگاه ها را خواهیم دید. البته قیمت بنزین 
در س��طح جهانی کاهش یافته است، بنابراین 
اکنون تغییر قیمت آن شاید چندان اضطراری 
نباش��د، اما در ه��ر حال بای��د آینده نگر بود و 
دانس��ت که قیمت جهانی نفت ثابت نمی ماند 
و نوس��ان دارد و ممکن است باز افزایش یابد. 
بنابرای��ن در وضعیت کنونی بای��د خودمان را 
آماده کنیم تا بتوانیم با بی اطمینانی های بازار 
جهانی نفت در آینده بهتر سازگار شویم، ضمن 
آنکه پیشنهاد می کنم مثل تمام کشورهای دنیا 
قیمت سوخت را روزانه بگذارید، بازار خودش را 

تطبیق می دهد. 
مسئله مهم بعدی نظام پولی بانکی است که 
خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی و تیم وی 
با کاهش سود بانک ها تغییرات خوبی را شروع 
کرده اند اما خیلی تغییرات در نظام پولی بانکی 
باید اتف��اق بیفتد. یکی از اث��رات تحریم جدا 
ش��دن نظام بانکی ایران از دنیا بود و بنابراین 
باید کاری کرد که ارتباط دوباره برقرار شود و 
الزمه اش هم فقط این نیس��ت که آمریکایی ها 
یا اروپایی ها به بانک های شان دستور بدهند که 
با ایران معامله کنند. البته این اتفاق افتاده اما 

هنوز روابط به حالت عادی بازنگش��ته اس��ت. 
م��ا باید بپذیریم بانک ه��ای بین المللی که در 
سراس��ر دنیا خصوصی  هس��تند، طبق قوانین 
عم��ل می کنند. وظیفه دول��ت، بانک مرکزی 
و بانک ه��ای تج��اری و تخصص��ی در ای��ران 
از ای��ن حیث، اینچنین اس��ت که با ش��فاف 
ک��ردن معامالت نظام بانکی کش��ور و تقویت 
س��رمایه های بانک های تج��اری و تخصصی، 
نظام بانکی ایران را معتبر و قابل اعتماد کنند 
و با این ش��یوه اطمینان بانک های خارجی را 
به نظام بانکی کش��ور جلب کنند تا معامالت 
بانک ه��ای ایرانی و خارجی کم کم به وضعیت 
گذشته بازگردد و تجار و دیگر سرمایه گذاران 
بین المللی هم از نظام بانکی ایران و هم از نظام 
بانکی منطقه و دنیا به بهترین ش��کل استفاده 
کنند و از این طریق تس��هیالتی برای افزایش 
سرمایه گذاری فراهم ش��ود که آن نیز خود با 
افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تولید اتفاق 
می افت��د. افزایش عرضه هم موجب��ات ایجاد 
اش��تغال بوده و خود به خود فش��ار تورمی را 

کاهش می دهد. 
البته این مشکلی نیست که در چند ماه حل 
شود یا با بخشنامه بتوان حلش کرد. برای ایجاد 
یک جو مناس��ب برای سرمایه گذاری به روابط 
شفاف و هدف های مشخص و اعتماد دو جانبه 
نیاز است. با گذاشتن همایش، سمینار و... هم 
این مش��کالت حل نخواهد شد و کار جهادی 

الزم است. 
از آنج��ا ک��ه ت��ورم در دنیا به می��زان قابل 
مالحظه  ای کاهش پیدا کرده است، در آمریکا 
حدود صفر تا یک درصد و در اروپا صفر درصد 
و در بیش��تر کشورهای طرف معامله ایران نیز 
روی هم رفته تورم کمتر از 2 تا 3درصد است، 
کشور مستعد کاهش تورم و افزایش تولید است. 
در جهت این سیاست گذاری باید سیاست های 
داخلی را تعدیل کن��د و مدیریت اقتصادی را 
متحول و در نهایت ساختار اقتصادی کشور را 
اصالح کند تا قدرت رقابت پذیری با کشورهای 
دیگر را به دس��ت آورد، البته این نکته مغفول 
نمان��د که ما نباید در تمام حوزه ها ورود کنیم 
و تنه��ا باید به مزیت های رقابتی خود متمرکز 

شویم. 
اقتص��اد ملی م��ا در دوران طوالنی ای مورد 
تحریم های پیوس��ته بوده و همیش��ه مسائل 
سیاسی در اقتصاد درگیر بوده، به همین جهت 
حذف این قیدها از دوش اقتصاد بدون شک به 
رشد و توس��عه اقتصادی کشور کمک خواهد 
ک��رد. در وضعیت کنونی باید به تقویت پیکره 
اقتصادی و ظرفیت های تولید ملی و خروج از 
اقتصاد نفتی توجه کنیم، ما باید به زمینه های 
زیربنای��ی بپردازی��م تا ق��درت رقابتی خود را 
مج��ددا تقویت کنیم و بتوانی��م از وضعیت به 
وجود آمده پس از برجام اس��تفاده کنیم. برای 
رس��یدن به این هدف به اجرای سیاست های 
بنیادی برای اصالح س��اختار اقتصادی کشور 

نیاز داریم. 
مسئله مهم دیگر این است که نرخ های بهره 
س��پرده های بانکی نس��بت به تورم در شرایط 
فعلی در س��طح خیلی باالیی قرار دارد. بانک 
مرک��زی و ش��ورای پ��ول و اعتبار ت��ا به حال 
توانس��ته اند دو بار این نرخ ها را کاهش دهند، 
اما هنوز نرخ بهره سپرده های بانکی نسبت به 
تورم در سطح خیلی باالیی قرار دارد. تورم در 
ایران ح��دود 10درصد اس��ت و اگر نرخ بهره 
س��پرده های بانکی 18یا حتی 16درصد باشد، 
درآمد واقعی سپرده گذاری در بانک حدود 6 تا 
8 درصد خواهد بود که خیلی زیاد است. بانک 
وقتی که می خواهد به بخش تولید وام بدهد، 
چن��د درصد هم به آن 16ت��ا 18درصد اضافه 
می کن��د، یعنی تولید کننده بای��د بتواند روی 

وامی که گرفته اس��ت حدود 25درصد س��ود 
بدهد و این در بلندمدت ممکن نیس��ت. پس 
نرخ های بهره بانکی هم به تدریج باید کاهش 
یابد تا تقاضا برای سرمایه گذاری افزایش پیدا 

کند. 
در سال 1379 صندوق ذخیره ارزی با هدف 
نوسان های ارزی و قیمت نفت پایه گذاری شد 
و تا یک مدت هم ذخیره مناسبی در آن جمع 
شده بود، اما سیاست های پوپولیسی آن ذخیره 
را دود کرده و به آسمان فرستاد. البته صندوق 
ذخی��ره ارزی را دوب��اره می ت��وان راه اندازی و 
تقوی��ت کرد. ایران اکن��ون درآمد زیادی برای 
ذخیره کردن در چنین صندوقی ندارد بنابراین 
راه انداختن آن چن��دان فوریتی ندارد، اما اگر 
مقدمات چنین صندوقی را آماده نکنیم، ممکن 
است درآمد ایران به مقدار چشمگیری افزایش 
یابد و در آن صورت باز دچار مش��کل خواهیم 
ش��د و به ص��ورت طبیعی اقتص��اد در معرض 
نوسان های ارزی و مالی خواهد بود. همچنین 
حامل ه��ای انرژی هم از ای��ن موضوع تبعیت 
می کنن��د. ایران از ه��ر دو موضوع تحت خطر 
اس��ت و بنابراین باید مراق��ب اتفاقات بحرانی 

باشیم. 
سیلو را باید قبل از بروز بحران ساخت، چرا 
ک��ه گن��دم در دوران بحران یافت نمی ش��ود. 
صن��دوق ذخیره ارزی را باید مجددا احیا کرد. 
یک نکته مهم در اقتصاد این است که بسیاری 
از سیاس��ت ها بی درنگ یا به عنوان مثال بعد از 
سه ماه و چهار ماه و یک سال عمل نمی کنند. 
غالبا س��ه تا چهار س��ال و گاه��ی حتی هفت 
س��ال زمان می برد تا پیامد ه��ای آنها را بتوان 
دید. از این رو بررسی و اجرای این سیاست ها 
را بای��د هر چه زودتر ش��روع کرد. متخصصان 
باید بررس��ی کنند که در قالب نظام اقتصادی 
و سیاسی ایران و برای وضعیت کنونی آن چه 
نوع صندوق ذخیره ای مناسب است. چنان که 
می دانید، امروزه در دنیا، از کشورهای اروپایی 
فاقد نفت گرفته تا تمام کش��ورهای نفت خیز 
خلی��ج فارس، صندوق ذخیره ارزی به نام های 
گوناگ��ون کامال جا افتاده اس��ت، پس چرا ما 
نباید از این سیاس��ت اثبات شده و کم ریسک 

استفاده کنیم؟ 
مشکل ایران فقط سیاست های پولی و مالی 
و نظیر اینها نیست، مسائل ساختاری مهم ترین 
مش��کل کش��ور ماس��ت. اقتصاد ایران تحریم 
ب��وده اس��ت و تحریم ها هم غالب��ا کوتاه مدت 
نبوده اند. نمی توان اینه��ا را نادیده گرفت و به 
دنبال حل مسائل با سیاست های پولی و مالی 
صرف بود. منظورم به هیچ  وجه این نیست که 
سیاس��ت های پولی و مالی مهم نیستند. بله، 
بس��یار مهم و اثر گذار هستند و باید به گونه  ای 
باش��ند که ثبات اقتص��ادی ایجاد کنند تا بعد 
سیاس��ت های تعدیلی و بنیادی را بتوان اجرا 
کرد. این سیاس��ت ها مکمل همدیگر هستند. 
ب��رای مثال رش��د نقدینگی را باید در س��طح 
معقول��ی تعیین ک��رد. لزومی ندارد که رش��د 
نقدینگی در ایران همیش��ه در س��طح پایینی 
باشد بلکه در شرایط کنونی که تحریم برداشته 
ش��ده و قید های بین الملل��ی روی نظام بانکی 
به تدریج کاهش پیدا می کند، می توان رش��د 
نقدینگ��ی را تا حدی افزای��ش داد بدون آنکه 
به تورم دامن زده ش��ود. اتفاقات دو س��ه سال 
گذشته هم این را نشان می دهد و دولت خوب 

آن را مدیریت کرده است. 
تکنول��وژی دیجیتالی و اینترن��ت دنیا را در 
حوزه روابط تج��اری، مالی، اجتماعی و بانکی 
در سراسر جهان به هم مرتبط کرده، پس باید 
سیاست هایی اتخاذ ش��ود که حداقل مغایر با 
سیاست اقتصاد جهانی نباشد و نسخه درمان 

اقتصاد ما همین خواهد بود. 
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سیدعلیرضا بهبهانی 
مشاور سرمایه گذاری و اقتصادی

شرایط اقتصادی چگونه شکل گرفته و به کجا می رود؟ 

برجام اقتصادی

در وضعیت کنونی باید به تقویت 
پیکره اقتصادی و ظرفیت های تولید 
ملی و خروج از اقتصاد نفتی توجه 

کنیم، ما باید به زمینه های زیربنایی 
بپردازیم تا قدرت رقابتی خود را 
مجددا تقویت کنیم و بتوانیم از 

وضعیت به وجود آمده پس از برجام 
استفاده کنیم. برای رسیدن به این 
هدف به اجرای سیاست های بنیادی 
برای اصالح ساختار اقتصادی کشور 

نیاز داریم



دستاورد جدید ال جی
ال ج��ی، این غول ک��ره ای صنعت 
الکترونیک ب��ه تازگی قرار اس��ت 
تلویزیون جدیدی را به بازار عرضه 
کند که پش��ه ها را دف��ع می کند. 
ال جی ب��رای مقابله با پش��ه ها که حامل بس��یاری از 
بیماری ها مانند ماالریا و زیکا هس��تند، دست به ابتکار 
جدیدی زده اس��ت. با آغ��از رقابت های ی��ورو 2016، 
خریدوفروش تلویزیون رونق گرفته است. تلویزیون های 
جدی��د ال جی ع��اوه بر کارایی خ��ود به عنوان پخش 
تصویری، به دس��تگاه فرستنده س��یگنال های صوتی 
مجهز اس��ت که پش��ه ها را غیر فعال می کن��د. با این 
دس��تاورد جدید ش��رکت ال جی، طرف��داران فوتبال 
می توانند بدن مزاحمت پش��ه ها به تماشای رقابت های 
هیجان انگیز فوتبال بپردازند. کمپانی ال جی با استفاده 
از تکنولوژی فراصوتی این سری از تلویزیون های جدید 

حشرات موذی را دفع می کند. 

این فناوری بدون صدا و بو و به کمک امواج صوتی 
حشرات را غیر فعال می کند. متخصصان ال جی این 
فناوری جدید را با هدف س��الم نگه داش��تن فضای 
منزل طراحی کرده ان��د. در این فناوری از هیچ ماده 
خطرناکی استفاده نشده است و فقط با امواج صوتی 

کار می کند. 
از ای��ن پس هندی ه��ا می توانند ب��دون مزاحمت 
پش��ه ها از تماش��ای تلویزیون لذت ببرن��د، چرا که 
فروش این تلویزیون ها در هند به زودی آغاز می شود. 
ای��ن تلویزیون ها در اندازه مش��خص 32 اینچ و 42 
اینچ تولید می شوند. قیمت آنها به ترتیب 400 دالر 

و 700 دالر تعیین شده است. 
پی��ش از اینه��ا در برزیل رادیو با انتش��ار امواج با 
فرکانس ه��ای باال با پش��ه های آلوده ب��ه زیکا مقابله 

کرده بود. 

ردیابی وسایل گم شده 
و این����ک گجت��ی 
راه  در  هوش���مند 
اس��ت که ش��ما را 
از گم ش��دن وس��ایل در امان نگه می دارد. به تازگی 
گجتی طراحی ش��ده اس��ت که می تواند از گم شدن 
کیف پول و کلید و گوش��ی موبایل ش��ما جلوگیری 

کند. 
 Tile برای ردیابی اشیای گم شده گجت هایی مانند
و BluetoothTracker طراح��ی ش��ده اند. ای��ن 
گجت ه��ای پاس��تیکی کوچ��ک 1.2 اینچی و 1.5 
اینچی را می توانید روی اشیایی که می خواهید آن را 
ردیابی کنید نصب کنید. این گجت ها تا فاصله بیش 

از 30 متر کارایی خواهند داشت.

 ب��ه کمک این گجت ها می توانید وس��ایل مورد نظر 
خود را روی نقش��ه گوشی یا تبلت ردیابی کنید. این 
گجت ها با سیس��تم های عامل اندروی��د و آی او اس 
سازگاری دارند. بدنه آنها ضدآب است و وزن چندانی 
ندارند. وزن آنها حدود 8 تا 10 گرم است. طول عمر 
باتری آنها نسبتا طوالنی است و حدود یک سال کار 
می کند. گجت دیگری ب��ا همین قابلیت وجود دارد. 
گجت TrackDot با اس��تفاده از شبکه های سلولی 
کار می کند و به صورت آناین محل دقیق وسیله گم 
ش��ده را به شما نش��ان می دهد. این وسیله به کمک 
پیامک یا تماس تلفنی یا ایمیل محل کنونی وس��یله 

گم شده شما را نشان می دهد. 

تازه ترین آمار نش��ان می دهد س��رمایه گذاران درحال خارج کردن میلیاردها پوند از 
دارایی هایش��ان از بریتانیا در پی نزدیک ش��دن به همه پرس��ی درباره خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا )Brexit(  هستند. 
در ماه ه��ای مارس و آوریل ح��دود 65 میلیارد پوند از بریتانیا خ��ارج یا به ارزهای 
دیگر تبدیل ش��ده اس��ت. این رقم بزرگ ترین میزان دارایی خارج شده از بریتانیا پس 

از بحران اقتصاد جهانی است. 
در شش ماهه منتهی به آوریل سال جاری میادی 77میلیارد پوند از بریتانیا خارج 
شد که در مقایسه با تنها 2میلیارد پوند خارج شده در شش ماهه منتهی به اکتبر سال 

2015 رشد شگفت آوری داشته است. 
این آمار که از سوی بانک مرکزی انگلیس منتشر شده در پی نگرانی سرمایه گذاران 
درباره سقوط ارزش پوند پس از خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا چنین افزایشی 

داشته است. 
چون فراز و نش��یب بازارهای مالی کاما وابسته به نگرانی های جمعی است، دیدگاه 
س��رمایه گذاران عامل اصلی در تعیین میزان سقوط ارزش پوند پس از خروج احتمالی 

بریتانیا از اتحادیه اروپا است. 
در ماه فوریه امس��ال بانک HSBC هشدار داد که اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج 
شود، 20 درصد از ارزش پوند کاسته می شود. در ماه مه  نیز این آمار از سوی موسسه 
ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی )NIESR(  تایید ش��د. موسس��ه ملی تحقیقات 
اقتصادی و اجتماعی، قدیمی ترین موسس��ه تحقیقاتی و اتاق فکر ثبت شده در بریتانیا 

است که مقر آن در لندن قرار دارد. 
پوند انگلیس سه ش��نبه هفته گذش��ته شدیدترین س��قوط ارزش را ظرف سه هفته 
تجرب��ه کرد. این س��قوط احتماال تاحدی در پاس��خ ب��ه نتایج نظرس��نجی ها بود که 

گروه های هوادار خروج بریتانیا در صدر آن هستند. 
این بیش��ترین میزان س��قوط ارزش پوند در برابر دالر در ی��ک روز پس از حمایت 
بوریس جانس��ون، ش��هردار س��ابق لندن و نیز بیش��ترین س��قوط یک روزه در دوران 

نخست وزیری دیوید کامرون است. 
سقوط پوند در پایان ماه ژوئن یعنی بریتانیا قدرت خود را در هزینه کردن از دست 

می دهد. همچنین کاالهای وارداتی مثل برق احتماال به شدت گران خواهند شد. 
صادرات بریتانیا و ورود گردشگران به این کشور نیز نسبت به سایر نقاط دنیا ارزان تر 

خواهد شد. 
یک سری از سازمان های پیشروی اقتصادی جهان هشدار داده اند که خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا می تواند اثر منفی پررنگی بر اقتصاد بریتانیا داش��ته باش��د؛ موسس��ه 
مطالعات مالی، صندوق بین المللی پول و س��ازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از 

جمله نهادهای مهم مالی دنیا هستند که دراین باره هشدار داده اند. 
در م��ورد خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا تاکنون هش��دارهای زیادی داده ش��ده 
ک��ه از هزینه ه��ای بریتانی��ا ب��رای خ��روج ت��ا احتم��ال فروپاش��ی اتحادی��ه اروپا را 
دربرمی گیرد. گفته می ش��ود خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپ��ا 100میلیارد پوند برای 
این کش��ور هزینه دارد. مارتین ش��ولتز، رئیس پارلمان اروپا نیز دو ماه پیش هش��دار 
 داده ب��ود که خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپا ممکن اس��ت به فروپاش��ی این اتحادیه 

بیانجامد. 
ح��دود دو هفت��ه تا برگزاری همه پرس��ی درب��اره خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
باقی  مانده اس��ت. این همه پرس��ی روز 23 ژوئن مصادف با س��وم تیرماه برگزار شد و 
 م��ردم بریتانیا موافقت و مخالفت خ��ود را برای خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا اعام 

می کنند. 

سرمایه گذاران درحال خارج کردن پول های خود از بریتانیا هستند

دردسرهای یک خروج

ماه گذشته نش��ریه واشنگتن پست خبر 
از ش��غلی جدی��د در س��یلیکون ولی داد؛ 
روبات نویسنده. الیزابت داسکین، نویسنده 
ای��ن مقاله می گوید: »هم��ه روزه به تعداد 
ش��اعرها، کمدین ه��ا، داس��تان نویس ها و 
صاحبان سایر مشاغل هنری که مسئولیت 
مهندس��ی ش��خصیت ها را برای یک سری 
ابزاره��ای هوش مصنوعی ب��ر عهده دارند، 

افزوده می شود.« 
س��یری اپل، کورتانای مایکروس��افت و 
الکس��ای آمازون همه شخصیت دارند. این 
ش��خصیت ها از نگاه داس��کین به زودی به 
روبات های پیش��رفته س��اخت شرکت های 
دیگر می پیوندند؛ س��وفی و مولی یا همان 
آواتارهای پرس��تار که می توانند با بیمارها 
درباره ش��رایط پزشکی شان صحبت کنند، 
روبات ه��ا هس��تند؛  ای��ن  از  نمونه های��ی 
محصوالتی هیجان آور که نش��انی از آینده 
دارند. همین یک دهه پیش بود که امکان 
حرف زدن ب��ا برنام��ه ای کامپیوتری مثل 
قصه ای تخیلی ب��ود اما حاال تحقق رویایی 

قدیمی است. 
مدت ه��ا پیش از آنکه فن��اوری بتواند به 
این محصوالت شخصیت بدهد، شرکت ها از 
عروسک های بزرگ شانس بیار برای به وجود 
آوردن شیئی س��خنگو استفاده می کردند. 
نمون��ه س��اده اش عروس��ک های بزرگ��ی 
هستند که جلوی رس��توران ها می ایستند 
و م��ردم را دع��وت می کنن��د. ش��رکت ها 
می دانن��د مش��تری ها ی��ا مصرف کنندگان 
ب��ه محصوالت��ی ک��ه به گون��ه ای ب��ا آنها 
 ارتب��اط ش��خصی برق��رار می کنند، جذب 

می شوند. 
شرکت های معروف آمریکایی در گذشته 
از عروس��ک هایی که فقط خودشان حرف 
می زدن��د و قابلی��ت برق��راری ارتب��اط با 
م��ردم را نداش��تند، اس��تفاده می کردن��د. 
این تعام��ل یک طرفه از ن��گاه متخصصان 
بازاریابی باعث می شود مصرف کننده برای 
شیء شخصیت انس��انی قائل شود؛ اتفاقی 
که نه تنها س��ودآور اس��ت بلک��ه یک جور 
وف��اداری به آن نام تج��اری به خصوص به 
وجود می آورد. در سال 2010، مقاله ای در 
ژورنال روان شناس��ی مصرف کننده منتشر 
شد که می گفت وقتی مصرف گنندگان در 
ذهن خود برای محصوالت شخصیت قائل 
می شوند، نمی توانند خودشان را جایگزین 

آنها ببینند. 
در س��ال 2008 گروه��ی از متخصصان 
بازاریاب��ی و روان شناس��ی، تحقیقی را در 
ژورن��ال تحقیق��ات مصرف کننده منتش��ر 
کردند که نشان می داد کاربران محصوالت 
اپ��ل بعد از مدتی خاقانه تر رفتار می کنند 
و آنهای��ی ک��ه طرفدار محص��والت دیزنی 
هس��تند، صادقانه تر. ش��اید عجیب به نظر 
برسد اما افراد محصوالت اینچنینی را الگو 
در نظ��ر می گیرند. ب��رای مردم محصوالت 
اینچنین��ی اغلب ط��وری رفت��ار می کنند 
که مردم عادی نمی کنن��د. مقاله ای تحت 
عنوان »که یا چ��ه را باور کنیم« در ژوئیه 
سال گذشته در ژورنال بازاریابی منتشر شد 
که می گفت اف��رادی که به دیگران اعتماد 
می کنند، بیش��تر به اش��یای شخصیت دار 
مثل المپ های سخنگو یا فنجان های قهوه 

گوش می دهند. 
البته که این نتای��ج تحقیقاتی نمی تواند 
ب��ه طور مس��تقیم به روبات های س��خنگو 
ربط پیدا کند. عروس��ک های شانس بیار را 
می ت��وان دید اما س��یری تنه��ا صدایی در 
گوش های کاربرانش است. اما اگر یک روز 
ای��ن محصوالت واقعا بتوانن��د با ما مکالمه 
کنند، دنیا دیگر ش��بیه امروز نخواهد بود؛ 
می شود چیزی ش��بیه به فیلم »او«، یکی 
از محصوالت جنجال برانگیز سینما در سال 

 .2013
آن فیلم داس��تان عاش��قانه انسان با یک 
روب��ات را به تصویر کش��یده اما در زندگی 
واقعی، روبات ه��ای جالب و هیجان انگیزی 
طراحی می ش��وند که هر کدام ش��خصیت 
جذاب مخصوص ب��ه خود را دارند. هر چه 
این ش��خصیت ها قوی تر شوند، قطعا تاثیر 
بیش��تری روی کاربر و بالطبع سود زیادی 
ب��رای ش��رکت های صاحب ش��ان خواهند 

داشت. 
به عن��وان مث��ال فیس بوک یک س��ری 
روبات مخصوص چت در دس��ت س��اخت 
دارد که می توانند به پرس��ش های کاربران 
درباره خریدهای احتمالی شان پاسخ دهند. 
پدیده »وجه مجازی اشیا« تا همین جا هم 
محصوالت سخنگوی زیادی را به خانه های 

ما آورده است. 
مث��ا می توانی��م از آمازون اک��و درباره 
وضعی��ت ه��وا بپرس��یم؛ ش��اید در آینده 
بتوانی��م با نور خانه  یا در گاراژ حرف بزنیم. 
یا مثا از تلویزیون مان بپرسم که برنج کی 
آماده می ش��ود یا برای بیرون رفتن از خانه 

رانندگی کنیم یا سوار مترو شویم. 
ام��ا مکالم��ه با یک ش��یء اص��ا معنی 
دارد؟ کافی اس��ت یک بار با سیری درباره 
دغدغه ه��ای وج��ودی خود ح��رف بزنید، 
ت��ا پاس��خ این س��وال را پیدا کنی��د. مثا 
روب��ات بودن��ش را به روی��ش بیاورید، در 
پاسخ به ش��ما می گوید: »باید در این باره 
با س��یلیکون ول��ی حرف بزنی��د.« اما این 
محصوالت ب��ه همان اندازه ک��ه می توانند 
کاربران را از همدیگر دور کنند، می توانند 
روی آنها تاثیر هم بگذارند. همین حاال هم 
آمریکایی ها به طور متوس��ط 4/7 س��اعت 
از روز را پای گوش��ی های هوشمندش��ان 
می گذرانند. اگر بعضی وقت ها زبان س��یری 
تند و تیز می شود، آیا نمی توان گفت زبان 
کارب��ران جدی آیفون ه��م در آینده کمی 

تند و تیزتر شود؟ 
ش��خصیت دادن به محصوالت اینچنینی 
می تواند برای ش��رکت ها خطرس��از باشد. 
ب��ا محص��والت  ش��اید مصرف کنن��دگان 
احس��اس  مقطع��ی  به ص��ورت  س��خنگو 
صمیمیت و دوستی کنند اما بعد از مدتی، 
درس��ت مث��ل اتفاقی ک��ه در فیل��م »او« 
 افتاده، احس��اس کنند به آنها خیانت شده 

است. 
هوش آش��کار محصوالت س��خنگو مردم 
را به خود ج��ذب می کند اما در عین حال 
خاطرش��ان را آزرده ه��م می کند و مهم تر 
از هم��ه اینک��ه، تعامل با ای��ن روبات ها و 
س��ایر محص��والت س��خنگو می تواند روی 
نحوه ارتباط انس��ان ها با هم تاثیر بگذارد. 
روبات های سخنگو جایگزین دوست، آشنا 
یا همراه می شوند و می توانند تعامل انسانی 
را مختل کنند؛ همان کاری که اینترنت با 
تمام ویژگی ها و خاس��تگاه هایش هر روز با 

کاربران خودش می کند. 
بای��د قبول کرد ک��ه روبات ها ما را تغییر 
می دهن��د. اگر خیلی خوب باش��ند، دیگر 
قادر به تمییز دادن آنها با انسان های واقعی 
نیستیم. جواب های پیش فرض گوشی های 
همراه مثل »االن نمی توانم جواب دهم« یا 
»سر جلسه هس��تم، بعدا تماس می گیرم« 
آش��کارا به انس��ان می گوید این نه انسان 
صاح��ب گوش��ی ک��ه کامپیوتر اس��ت که 
جواب می دهد. تنها در صورت پذیرش این 
حقیقت که »روبات سخنگو انسان نیست« 
تعامل با محصوالت سخنگوی عصر فناوری 
عادی خواهد شد و ما می فهمیم که چطور 

با روبات ها راحت رفتار کنیم. 

قیمت بلیت هواپیما

روبات های سخنگو، دوست یا دشمن انسان؟ 

یک ده��ه پیش وقتی هوگوچاوز، رئیس جمهور ونزوئا در اوج قدرت بود و سراس��ر 
آمریکای التین را با ش��عارهای پرش��ورش متاطم کرده بود، جهان ب��ا حیرت و البته 
نگران��ی نظاره  گر او و تح��والت این منطقه بود. تحلیلگران، گذش��ته و آینده ونزوئا و 
همس��ایگانش را از نظر اجرای سیاست های چاوز بررس��ی می کردند و درباره خطرات 
پوپولیس��م هش��دار می دادند. اکثر ای��ن تحلیل ها به گونه ای بود ک��ه گویی این نوع از 
پوپولیسم مخصوص چپ گرایان، آن هم جناح چپ آمریکای التین است. اکنون اما به 
نظر می رس��د پوپولیسم چاوزی سراس��ر دنیا را فرا گرفته است. نگاهی به نقاط مختلف 
دنیا از آمریکای شمالی تا شمال و جنوب اروپا و از غرب تا جنوب آسیا، چهره هایی در 
عرصه سیاس��ت ظهور کرده اند که نقطه مشترک ش��ان شعارهای پوپولیستی در عرصه 
سیاس��ت و اقتصاد است. همین نقطه اشتراک باعث اقبال رأی دهندگان به آنها شده و 

اکنون ستاره رسانه های جهانی هم هستند. 
 بعضی کش��ورها، مانند آمریکا، پوپولیس��ت هایی از هر دو جناح دارند، یعنی هم در 
جناح راس��ت محافظه کار و هم چپ دموکرات. رقابت های انتخابات ریاس��ت جمهوری 
امس��ال آمریکا ش��اهد حضور دو نامزد جنجالی از دو جن��اح جمهوریخواه و دموکرات 
اس��ت که همه محاس��بات ای��ن دو حزب س��نتی را برهم زده اس��ت. دونال��د ترامپ 
میلی��اردر و ش��ومنی که یک س��ال پیش اعام نام��زدی اش در رقابت ه��ای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا مایه طنز رسانه ها و سیاس��تمداران این کشور بود، اکنون در 
جایگاه نامزد نهایی حزب جمهوریخواه نشس��ته و فاصله چندانی با کاخ س��فید ندارد. 
موضع گیری های سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی او بیشتر به شوخی و کاریکاتور شبیه 
اس��ت و س��خنرانی هایش به اس��تندآپ کمدی می ماند. کمتر تحلیلگ��ری در داخل و 
خ��ارج آمری��کا، تحلیل موضع گیری های ترامپ را در ش��أن خود می داند. س��خنان او 
چارچوب سیاس��ی یا اقتصادی جناح راست یا چپ را ندارد و تنها در تعریف پوپولیسم 
و عوام فریبی می گنجد. در آن س��وی طیف سیاس��ی یعنی در اردوگاه دموکرات ها هم 
برنی سندرز شعارهایی کم و بیش شبیه ترامپ می دهد، البته معقول تر و منطقی تر. او 
همانند چاوز سیستم های حاکم بر اقتصاد جهان را ناعادالنه می داند و خواستار برابری 
و تقسیم ثروت و شورش علیه وضعیت موجود است. سندرز این درخواست را به خارج 
از آمریکا هم برده و چندی پیش در سخنرانی در واتیکان خواستار تاش جهانی برای 
تغییر نظام سرمایه داری حاکم بر جهان شد. شورش در مقابل وضعیت موجود از سوی 
سندرز تا آنجا پیش رفته که حتی سازوکار حاکم بر رقابت های درون حزبی را هم قبول 
ندارد و باوجود روشن شدن اینکه رقابت ها را به هیاری کلینتون واگذار کرده، اما اصرار 
دارد که همچنان در دور باقی بماند. جنوب اروپا هم در سال های اخیر شاهد ظهور احزاب 
و چهره هایی با ش��عارهای پوپولیستی بیشتر از جناح چپ بود. یونان و اسپانیا دو نمونه 
از این وضعیت هستند. هفته گذشته همچنین نمونه ای از این پوپولیسم در شمال اروپا 
و این بار در س��وییس ظهور کرد. همه پرسی به پیش��نهاد گروهی از فعاالن مدنی برای 
پرداخت حقوق ثابت ماهانه 2500 دالری به همه ش��هروندان در س��وییس برگزار ش��د 
که البته با رأی 80 درصدی مردم رد ش��د. آن س��وتر در آسیا، فیلیپین این روزها شاهد 
چهره ای جدید در مقام ریاست جمهوری است که از گفتن هر حرفی که خوشایند مردم 

باشد و او را در صدر اخبار رسانه ها نگه دارد، ابایی ندارد. 
نارضایتی مردم از وضعیت موجود به ویژه اقتصاد و معیش��ت، بی ثباتی و آش��فتگی و 
گس��ترش دسترس��ی مردم به رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی که هر شهروندی را در 
مقام تحلیلگر یا جنباننده جریان های اجتماعی قرار می دهد، از جمله عواملی است که 
به ظهور چاوزهای جدید در عرصه سیاس��ی در سراس��ر جهان منجر شده  است. ممکن 
است عمر کاری این چهره های جنجالی چندان زیاد نباشد و به همان سرعت که ظهور 
می کنند، به افول برس��ند، اما تاثیر تصمیمات آنها در داخل کشورهایش��ان و در عرصه 

جهانی، به این کوتاه مدتی نیست. 

ظهور چاوزهای جدید در جهان
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صفحه 16
نگاه آخر

جدول امروز

بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان قصد دارد دس�ت به »انقالب مرغی« زده و با اهدای 100 هزار جوجه به مردم فقیر جهان به ریش�ه کنی فقر در این خانواده ها کمک 
کند. بیش�تر کش�ورهای مدنظر گیتس در آفریقا هستند. این اقدام گیتس باعث می ش�ود فقرا 1250 دالر در سال درآمد بیشتری داشته باشد. این کمک بزرگی به این 

خانواده ها است که روزانه تنها 2 دالر درآمد دارند. 

سبک زندگی

تلفن مستقیم: 86073283شماره 527 www.forsatnet.ir

آزاده اتحاد
منبع: نیویورکر

نیلوفر قدیری
کارشناس مسائل بین الملل

ترجمه: سارا گلچین
independent :منبع

نرخ بلیت)تومان( عوارض شهرداری 6درصد عوارض فرودگاهی نرخ پایه مقصد مبدا

88.700 4.700 7.000 77.000 اهواز تهران

441.000 24.600 7.000 409.400 بندر عباس تهران

106.700 5.700 7.000 94.000 شیراز تهران

142.700 7.700 7.000 128.000 کیش تهران

90.800 4.800 7.000 79.000 ساری مشهد

289.000 16.000 7.000 266.000 تبریز کرمان
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