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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

 مسیر توسعه از فوالد می گذرد
تحققظرفیت55میلیونتنیتولیدفوالدازمنظرزنجیرهتولیدبررسیمیشود

در چشم انداز 1404 در حوزه فوالد پیش بینی شده است 
که با سیاس��ت گذاری هایی که انجام می شود ظرفیت تولید 
ف��والد باید به 55 میلیون تن برس��د. ظرفیت��ی که به زعم 
برخی کارشناس��ان نه تنها قابل دس��تیابی نیست که حتی 
تحقق آن به ضرر اقتصاد کش��ور اس��ت. در ابتدا سیاس��ت 
دس��تیابی به افزایش ظرفیت تولید را ایج��اد زنجیره تولید 

مطرح کردند تا ش��رکت های بزرگ با ایجاد این زنجیره های 
تولید بتوانند س��ودآوری را در هم��ه زنجیره پخش کنند و 
مجزا بودن بخش های مختلف و کم سود بودن برخی بخش ها 
مانع حرکت زنجیره تولید از نقطه A به D نشود. زنجیره ای 
که توس��ط برخی ش��رکت های بزرگ تامین شد، اما در این 
میان شرکت های کوچکی که توان ایجاد زنجیره در ساختار 

خود را نداش��تند به حاشیه رانده شدند که سیاست زنجیره 
خوش��ه ای برای آنها تعریف ش��د تا این شرکت ها با در کنار 
یکدیگر قرار گرفتن یا حتی پیوس��تن به شرکت های بزرگ 
بتوانند از حداکثر پتانس��یل خود استفاده کنند و در زنجیره 

تولی��د و رقابت از بین نروند. رون��دی که به این 
15آسانی قابل طی شدن نیست و هزاران مشکل و...

سرمقـاله
صنعتفوالدنیازمند
سرمایهگذارخارجی

اینکه روند تولید فوالد در سال 
1404 ب��ه ظرفی��ت 55 میلیون 
تن برسد به سیاست های دولت، 
و  فوالد  پتانس��یل های صنع��ت 
بین الملل��ی  وضعی��ت  جای��گاه 
اقتصاد ایران باز می گردد. اما اگر 
بخواهی��م این افق را در وضعیت 
فعلی بسنجیم به نظر می آید که 
این ظرفیت تولید محقق نخواهد 
ش��د. دولت تغییری در این افق 
اعمال کرد و چشم انداز تولید را 
44میلی��ون در نظر گرفت که با 
ش��رایط فعلی این می��زان را هم 
قابل دستیابی نمی بینم. تا سال 
1404 تنها 9 س��ال باقی اس��ت 
و ظرفی��ت تولید ام��روز ما 17 

میلیون تن است. 
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دهمی��ن همایش مش��ترک انجمن مدیریت 
ایران و دانشگاه خاتم با عنوان همایش علمی، 
کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 28 شهریور 
سال 1395، در محل دانشگاه خاتم و با حضور 
استادان برجسته کش��ور، اقتصاددانان، اعضای 
انجمن های علم��ی، اعضای انجم��ن مدیریت 
ای��ران، کارشناس��ان و جمعی از دانش��جویان 

برگزار شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، در 
ای��ن همایش، علی کاردر، مدیرعامل ش��رکت 
ملی نفت ایران در خصوص برنامه های صنعت 
نفت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

سخنرانی کرد. 
اب��الغ  خص��وص  در  ابت��دا  در  وی 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی گفت: 
اقتصاد مقاومتی از جمله سیاس��ت هایی 
است که توسط مقام معظم رهبری ابالغ 
ش��د و به اعتقاد من جزو سیاس��ت های 
بس��یار هوشمندانه  اس��ت. برداشت های 
م��ا از قوانین باال دس��ت عموم��ا دارای 
اس��تنباط های مختل��ف اس��ت، ح��وزه 
اقتصاد مقاومت��ی به صورت ریزتر امور را 
تبیین ک��رده و برای همه قس��مت ها از 
جمله بخش صنعت، تکالیفی را مشخص 
افراط  از  اقتصاد مقاومت��ی  کرده اس��ت. 
و تفری��ط جلوگی��ری کرده  اس��ت. این 
اقتصاد، به معنای انزوای کش��ور نیست 
بلکه ب��ه همه ابعاد پرداخته  اس��ت. وی 
ب��ه تعریفی ک��ه مقام معظ��م رهبری از 
اقتصاد مقاومتی ارائه داده اند اشاره کرد 
و ادامه داد: ایشان فرموده اند که اقتصاد 
مقاومتی معنایش این اس��ت که ما یک 
اقتصادی داشته  باش��یم که هم روند رو 
به رش��د اقتص��ادی در کش��ور محفوظ 

بماند و هم آسیب پذیری اقتصادی کاهش پیدا 
کند. در بیانات ایش��ان به کاهش آسیب پذیری 
اقتصادی اش��اره شده اس��ت. به این معنا که ما 
باید ریس��ک را شناس��ایی کنیم و با مدیریت 
ریسک، آن را از بین ببریم. بی شک نمی توانیم 
آن را به طور کامل از بین ببریم بلکه می توانیم 

آن را کاهش دهیم. 
وی به عدالت بنیان��ی، مردمی بودن، دانش 
بنیان��ی، درون زای��ی و برون گرای��ی به عن��وان 
رویکرده��ای اصلی اقتص��اد مقاومتی اش��اره 
ک��رد و ادام��ه داد: بنده��ای 13، 14 و 15 از 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم 
به صنعت نفت مرتبط هستند. بند13 به مقابله 
با ضربه پذیری درآم��د حاصل از صادرات نفت 
و گاز از طری��ق انتخ��اب مش��تریان راهبردی، 
ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن 
بخش خصوص��ی در فروش، افزای��ش صادرات 
گاز، افزای��ش صادرات ب��رق، افزایش صادرات 
پتروش��یمی و افزایش ص��ادرات فرآورده های 

نفتی اش��اره دارد. در بند 14 بر افزایش ذخایر 
راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری 
در بازار جهانی نفت و گاز و بر حفظ و توسعه، 
ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین 
مشترک تاکید شده است و در بند 15، افزایش 
ارزش اف��زوده از طریق تکمی��ل زنجیره ارزش 
صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای 
بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف 
ان��رژی( و باال بردن ص��ادرات برق، محصوالت 
پتروش��یمی و فرآورده های نفتی ب��ا تاکید بر 
برداشت صیانتی از منابع مطرح  شده است. وی 
افزود: ضمن آنکه ما توس��عه ذخایر راهبردی را 

خواهیم داش��ت، افزایش ظرفیت انجام خواهیم 
داد. این به آن معنا نیس��ت که حتما تولیدمان 
را مورد مصرف قرار دهیم یا حتما صادر کنیم. 
ایجاد ظرفیت و تولید دو مقوله کامال مس��تقل 
اس��ت. ما فارغ از آنکه ب��ازار چه عکس العملی 
نس��بت به حوزه عرضه  و ف��روش ما دارد، یک 
نقشه دیگری داریم که ظرفیت خود را افزایش 
دهیم. در حقیقت ابت��دا ذخایر راهبردی خود 
را افزای��ش می دهی��م، بعد در ح��وزه فروش و 

صادرات ورود پیدا خواهیم کرد. 
وی در ادام��ه ب��ه عناوی��ن برنامه های اصلی 
صنعت نفت در تحقق اقتصاد مقاومتی اش��اره 
و تصری��ح ک��رد: تولید نفت و گاز ب��ا تاکید بر 
میدان های مشترک، توس��عه و تنوع بازارهای 
صادرات��ی نف��ت و گاز، تکمی��ل زنجیره ارزش 
با توس��عه صنایع پتروش��یمی، تکمیل زنجیره 
ارزش با توسعه و بهینه سازی صنایع پاالیشی، 
پژوهش و فناوری )دانش بنیان کردن فرآیندها 
و فناوری ها در حوزه صنعت نفت(، بهینه سازی 

مصرف انرژی با هدف کاهش ش��دت و افزایش 
بهره وری انرژی از جمله  این برنامه هاست. 

وی ضمن اش��اره به برنامه 20 ساله افزایش 
تولی��د هیدروکربوره��ای مایع بین س��ال های 
1404 – 1384 ادامه داد: ما اگر هیچ اقدامی 
در س��رمایه گذاری نکنیم، میادین ایران رو به 
کاهش است یعنی اگر سرمایه گذاری های ویژه 
همراه با تکنولوژی های جدید صورت نگیرد، با 
فاجعه در کاهش میادین روبه رو خواهیم ش��د. 
س��رمایه گذاری، افزایش ظرفیت و تولید س��ه 
مقوله بس��یار جدی در صنعت نفت است. این 
صنعت بس��یار سرمایه بر است و منابع مالی که 
در این صنعت خرج می شود قابل مقایسه 

با سایر صنایع نیست. 
وی همچنین با تشریح طرح های افزایش 
تولید نف��ت و گاز با تاکید ب��ر میدان های 
مشترک تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این 
اس��ت که میادین ما رو به کاهش هستند 
و به جز غ��رب کارون، میادین مان کوچک 
می ش��وند که نیاز به س��رمایه گذاری های 
بیشتری دارد. معاون وزیر در ادامه با اشاره 
به تولید نفت خ��ام ایران و وضعیت رقبای 
منطقه ای تصریح کرد: حداکثر تولید ایران 
در س��ال 86، برابر با 4094 هزار بشکه در 
روز بوده اس��ت. عراق در س��ال 1375 تنها 
960 هزار بشکه در روز تولید می کرده است 
و در جوالی 2016 به بیش از 4300 هزار 
بش��که در روز رسیده اس��ت. عربستان در 
سال 1375، 8 میلیون بشکه و در جوالی 
2016، 10.5 میلیون بش��که در روز نفت 
تولید کرده است. ما اگر بخواهیم سهم اوپک 
خود را که 14 درصد است حفظ کرده و از 
رقبا عقب نیفتیم، باید به 5292 هزار بشکه 

تولید برسیم که توجه جدی را می طلبد. 
علی کاردر ب��ا بیان برنامه های افزایش تولید 
گاز با تاکید بر میدان های مشترک به دستاورد 
ش��رکت ملی نفت ایران در س��ه سال گذشته 
در رف��ع نقاط  ضع��ف اقتصادی اش��اره کرد و 
اف��زود: حجم قابل توجه مصرف س��وخت مایع 
در نیروگاه  های کشور از مهم ترین نقاط ضعف 
اقتصاد کش��ور بوده  که با افزایش تولید گاز در 

سال های اخیر مرتفع شده است. 
در  مه��م  کاری  بی��ان حوزه ه��ای  ب��ا  وی 
قرارداده��ای بیع متقابل نفت��ی جدید تصریح 
ک��رد: توس��عه میدان ه��ای مش��ترک نفت و 
گاز و افزای��ش ضریب بازیاف��ت نفت به ویژه از 
میدان های در حال بهره ب��رداری از حوزه های 
کاری مهم در قراردادهای نفتی هستند. ضمن 
آنکه اجرای طرح های توس��عه میادین جدید، 
حف��ظ و نگه داش��ت تولی��د و افزایش ضریب 
بازیاف��ت تولی��د از میادین در ح��ال تولید، به 
حدود 100میلیارد دالر سرمایه گذاری احتیاج 

دارد. 

مدیرعاملشرکتملینفتایرانتبیینکرد
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قرارداده��ای جدید نفتی از 
س��وی رئیس مجلس شورای 
اس��المی به دولت ابالغ شد و 
این اقدام بدین معنا است که 
ای��ن قراردادها مغایرتی  متن 
دول��ت  و  ن��دارد  قان��ون  ب��ا 
مناقصات  نخس��تین  می تواند 
قرارداده��ای جدی��د نفتی را 
براساس آخرین اظهار نظر، در 
مهرماه امس��ال عملیاتی کند 
اما همچنان نگرانی نسبت به 
وجود  قراردادها  این  مخالفان 
دارد ک��ه با مخالفت هایش��ان 
امنیت روانی این قراردادها را 

تهدید کنند. 
حس��ین امی��ری خامکانی، 
نای��ب رئیس اول کمیس��یون 
ان��رژی مجل��س در ای��ن باره 
با بیان اینک��ه ایجاد »امنیت 
اقتص��ادی و روانی« در جذب 
دارد،  اهمی��ت  س��رمایه گذار 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
ای��ن ابالغیه بدین معناس��ت 
ک��ه ش��یوه نامه قرارداده��ای 
نفتی مغایرتی با قوانین ندارد 
و دول��ت می تواند قراردادهای 
کن��د.  عملیات��ی  را  جدی��د 
مجل��س از نظ��ر حقوق��ی و 
قانون��ی این موض��وع را تایید 

کرده است. 
در قان��ون ش��رح وظای��ف 
وزارت نف��ت، دول��ت مکل��ف 
ش��د به منظور ارائه الگوهای 
جدی��د، قرارداده��ای نفت��ی 
را بازنگ��ری کند تا ب��ا ایجاد 
قراردادها  ای��ن  در  جذابی��ت 
س��رمایه گذاران  جذب  زمینه 
فراهم ش��ود. به ای��ن ترتیب 
دول��ت باید ش��یوه نامه جدید 
قراردادهای نفتی را تهیه کند 
و ب��ه تصویب هی��أت تطبیق 
قوانین مجلس برساند. وزارت 
نفت ب��ه نمایندگ��ی از دولت 
ای��ن ش��یوه نامه را تهیه کرد، 
اما ب��ه دلیل اعت��راض برخی 
قراردادها،  ای��ن  مخالف��ان  از 
فرآیند تصویب آن در مجلس 
با کندی مواجه ش��د. در این 
میان دو بار بخشی هایی از این 

شیوه نامه توسط دولت اصالح 
شد تا در نهایت این شیوه نامه 
از منظ��ر قانونی م��ورد تایید 
مجلس قرار گرفت و به دولت 

ابالغ شد. 
امیری خامکان��ی ضمن ابراز 
امی��دواری مبن��ی ب��ر اینکه 
مخالفان  ایرادات  و  اعتراضات 
ای��ن قراردادها برطرف ش��ده 
باش��د، می افزاید: قراردادهای 
جدید مراح��ل قانونی خود را 
ط��ی کرده اس��ت و حال باید 
منتظ��ر ماند ت��ا قراردادهای 
جدی��د نفت��ی که ب��رای هر 
میدان متفاوت است به مرحله 
اجرا برس��د، زیرا دولت مجوز 
قانون��ی ای��ن کار را دریاف��ت 

کرده است. 
ان��رژی  عض��و کمیس��یون 
مجلس ب��ا بیان اینکه س��ایر 
نهاده��ای نظارت��ی می توانند 
ب��ر نحوه اج��رای قراردادهای 
نفتی نظارت داش��ته باش��ند، 
ام��ا این نظ��ارت ب��ه معنای 
قراردادها  ب��ودن  غیرقانون��ی 
نیس��تند، می گوی��د: ایراداتی 
نس��بت به ای��ن قراردادها در 
قال��ب اعتراض به م��واردی از 
نفتی  قراردادهای جدید  متن 

از س��وی نهادهای��ی همچون 
دی��وان  بازرس��ی،  س��ازمان 
دی��وان عدالت  و  محاس��بات 
اداری وج��ود داش��ت که باید 
ای��ن اعتراضات  امی��دوار بود 
برطرف شده باشد، اما مجلس 
مش��کل قانون��ی ب��رای ای��ن 

قراردادها نمی بیند. 
در ای��ن ب��اره صالح��ی ب��ا 
بیان اینکه اب��الغ قراردادهای 
دولت،  ب��ه  نفت��ی  جدی��دی 
بدین معناست که دولت نباید 
در  سرمایه گذاری  فرصت های 
میادین نفت و گاز به خصوص 
میادین مش��ترک را از دست 
بده��د، ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: نهاده��ای نظارتی 
ب��ر عملکرد دولت مش��خص 
هس��تند. یکی از این نهادها، 
مجلس اس��ت که موضع خود 
قرارداده��ای  ب��ه  نس��بت  را 
جدی��د نفتی کامال مش��خص 
ک��رده اس��ت و با اب��الغ این 
قرارداده��ا از دولت خواس��ته 
این قراردادها عملیاتی شود. 

وی با بی��ان اینکه مخالفان 
می توانن��د  قرارداده��ا  ای��ن 
اعتراضات ش��ان را نس��بت به 
ای��ن قرارداده��ا ب��ه مجلس 

انتق��ال دهند اما ب��ار دیگر با 
مخالفت های شان امنیت روانی 
این قراردادها را تحت الش��عاع 
قرار ندهن��د، می افزاید: نباید 
بی��ش از این مانع دولت ش��د 
ت��ا منابع کش��ور از بین برود، 
از این رو ب��ا حمایت از دولت 
می ت��وان عالوه بر دس��تیابی 
به ذخای��ر نف��ت و گاز، برای 
تع��داد بی ش��ماری از جوانان 
کش��ور اش��تغال ایج��اد کرد 
همچنی��ن ای��ن قرارداده��ا و 
خارجی  سرمایه گذاران  جذب 
می تواند اقتصاد کش��ور - که 
ح��دود یک دهه از توس��عه و 
رش��د عقب مانده اس��ت - را 

پویا کند. 
صالح��ی بر این باور اس��ت 
که ایران ظرفیت و اس��تعداد 
این را دارد ک��ه بازیگر اصلی 
در صنع��ت نفت و گاز منطقه 
ش��ود اما در جای��گاه حقیقی 
خود قرار ن��دارد. ایجاد فضای 
اقتصاد  توس��عه  برای  امنیتی 
کش��ور موضوع مهمی اس��ت 
که در کش��ور وج��ود دارد و 
تنه��ا برخ��ی از معترضان به 
کشور  اقتصادی  سیاست های 
مان��ع از جذب س��رمایه گذار 

ش��ده اند، این در حالی اس��ت 
ک��ه بنگاه ه��ای فع��ال بخش 
خصوصی می توانند در فضای 
تشکیل  قالب  در  پس��اتحریم 
کنسرس��یوم یا جوینت ونچر 
شدن با ش��رکت های خارجی 
ب��ا انتق��ال دانش م��ورد نیاز، 
صنع��ت نفت را بومی س��ازی 

کنند. 
ب��ا این وجود بن��ا به اعالم 
نف��ت  وزی��ر  مع��اون  نظ��ر 
نفتی در  قراردادهای جدی��د 
مهرماه امسال اجرایی خواهد 
ش��د و نخس��تین مناقص��ات 
ای��ن قراردادها مهرماه برگزار 
خواهد ش��د. ای��ن ابالغیه از 
س��وی مجل��س می تواند مهر 
قراردادهایی  بر  باشد  تاییدی 
که پ��س از کش و قوس های 
ف��راوان رنگ و ب��وی اجرایی 
به خود گرفته اس��ت و حتی 
می ت��وان امی��دوار ب��ود ک��ه 
فرصت س��وزی ها در برداشت 
از میدان های مشترک نفت و 

گاز تمام شود. 
ابراهیمی،  س��یدنصراهلل  اما 
ارش��د حقوقی کمیته  مشاور 
بازنگری در قراردادهای نفتی 
درب��اره وضعی��ت قراردادهای 
جدید نفت��ی، با بی��ان اینکه 
آن  مخالف��ان  همچن��ان 
کلیات  به  نس��بت  اعتراضاتی 
و حت��ی جزئی��ات آن دارند، 
 به »فرصت ام��روز« می گوید: 
مجلس  ک��ه  اس��ت  درس��ت 
موضع خود را نس��بت به این 
قرارداده��ا از نظ��ر حقوقی و 
قانونی مش��خص کرده است، 
اما باید منتظر ماند و دید که 
دولت چه زمانی ابن قراردادها 
را ب��رای اجرایی ش��دن ابالغ 

می کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هنوز 
خ��ود  موض��ع  نف��ت  وزارت 
اس��ت،  نک��رده  مش��خص  را 
می گوید: در این فضا صحبت 
کردن از این قراردادها به صالح 
نیست و تنها باید منتظر ماند 
ت��ا واکنش مخالف��ان در برابر 
ای��ن قراردادها توس��ط  ابالغ 

مجلس، مشخص شود. 

فصل جدید قراردادهای نفتی 

موانع قانونی برطرف شد 

بح��ران آب و پیامدهای ناگوار 
سیاس��ی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
ناش��ی از ای��ن معض��ل طبیعی 
هشداری است برای تمامی افراد 
به ویژه متخصصان و کارشناسان 
ت��ا  کش��اورزی  و  آب  بخ��ش 
راهکارهای مقابل��ه با این پدیده 
را ارائ��ه دهند. در همین راس��تا 
ایران  بیوتکنولوژی  پژوهش��کده 
در س��ال های اخیر که کش��ور با 
کم آبی  بحران ه��ای  و  خش��کی 
مواجه ش��ده، با استفاده از علوم 
ژنتیک،  مانند مهندس��ی  جدید 
ت��الش ک��رده راهکارهایی برای 
برون رف��ت از این چال��ش ارائه 

دهد. 
نیراعظ��م  دکت��ر  گفت��ه  ب��ه 
رئی��س  خ�وش خ�ل�ق س���یما، 
پژوهش��کده بیوتکنولوژی ایران، 
ای��ن  پژوهش ه��ای  از  بخش��ی 
موسسه به این موضوع اختصاص 
یافت��ه اس��ت. وی معتقد اس��ت 
خش��کی و بیکاری ناشی از آن، 
دو عام��ل تهدیدکنن��ده طبیعی 
برای کشور محس��وب می شوند 
و پژوهشگران و محققان باید در 
این زمینه هم��کاری کنند و به 
کمک دولت بیایند، هر چند که 
برخی افراد س��ودجو منافع شان 
را در واردات می بینند و با تولید 

داخل مخالف هستند. 
پاس��خ  در  خوش خلق س��یما 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« مبنی بر 
در  پژوهش��گاه  دس��تاوردهای 
زمین��ه بح��ران آب، اظهار کرد: 
تهدیده��ای جدی ب��رای بخش 
کش��اورزی تهدیده��ای طبیعی 
مانن��د خش��کی و تغیی��ر اقلیم 
اس��ت و در کش��ور ما خش��کی 
دو  آن،  از  ناش��ی  بی��کاری  و 
 تهدید بزرگ و جدی محس��وب 

می شوند. 
بر همین اس��اس پژوهش��کده 
بیوتکنول��وژی ب��ا توج��ه به این 
تهدیدها بخش��ی از فعالیت ها و 

پژوهش های خود را در مهندسی 
ژنتی��ک به تحقیقات نس��ل دوم 

معطوف کرده است. 
وی افزود: در گذشته برنج های 
وحشی داشتیم که با ریشه های 
بلند نفوذپذیری باالیی داشتند و 
به خوبی آب را جذب می کردند. 
ای��ن برنج ها نی��از ب��ه آب زیاد 
ندارن��د وم��ا این ژن ه��ا را برای 
افزای��ش مقاومت برنج به کم آبی 
شناس��ایی و جداسازی کرده ایم 
و می خواهیم برنجی تولید کنیم 
که به خوب��ی در خاک نفوذ و با 
ریش��ه عمی��ق آب و مواد غذایی 
ج��ذب کند ت��ا نیاز ب��ه آبیاری 
زیاد )غرقابی( نداشته باشد. این 
یعنی مقابله با خش��کی و بحران 
آب و هر محقق��ی که در زمینه 
کش��اورزی کار می کن��د باید به 
ای��ن دو مقول��ه اساس��ی توجه 

داشته باشد. 
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی 
ایران ادامه داد: یکی از کارهایی 
که در مهندسی ژنتیک در نسل 
دوم انج��ام داده ای��م، در زمینه 
روغن ه��ای خوراک��ی  کیفی��ت 
اس��ت. اف��زون ب��ر تولی��د برنج 
مقاوم به خشکی، بهبود کیفیت 
روغن با کاهش اسیدهای چرب 

تران��س، ارائ��ه راهکارهای نوین 
مولکول��ی و بهب��ود و اس��تقرار 
نهال های بلوط در تنش خشکی 
نیز از جمله دستاوردهایی است 
که پژوهش��گران این پژوهشگاه 

روی آن کار می کنند. 
به  ادامه  در  خوش خلق س��یما 
کارش��کنی برخی افراد در تولید 
ژنتیک  مهندس��ی  محص��والت 
)تراریخت( اش��اره کرد و افزود: 
م��ا در چارچوب قان��ون ایمنی 
زیستی هیچ مشکلی برای تولید 
و  ژنتیک  مهندس��ی  محصوالت 
تراریخته نداریم و مشکل اصلی 
ما اجرا نکردن قانون اس��ت. اگر 
قانون ایمنی زیس��تی در کشور 
اجرا شود، پنبه و برنج تراریخته 
بیوتکنولوژی  با مج��وز کمیت��ه 
وزارت جهاد کش��اورزی به ودی 

رهاسازی می شود. 
وی ای��ن کمیت��ه را متش��کل 
بهداش��ت،  وزارت  نمایندگان  از 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
محیط زیس��ت دانس��ت و گفت: 
ای��ن کارشناس��ان از ه��ر جهت 
موضوع را بررسی کرده و ارزیابی 
ریس��ک را که از س��وی محقق 
به خوبی  درخواس��ت می ش��ود 

انجام می دهند. 

پ��ژوه�ش���ک�ده  رئ�ی���س 
بیوتکنول��وژی ای��ران ادامه داد: 
ما در ح��ال حاضر درخواس��ت 
رهاس��ازی پنب��ه تراریخته را به 
کمیت��ه داده ای��م و موض��وع در 

دست بررسی است. 

محالفت با تولید؛ واردات 
ادامه دارد

در  ه��م  هن��وز  اف��زود:  وی 
محص��والت  واردات  خص��وص 
آنچنان��ی  مخالف��ت  تراریخت��ه 
نمی شود و واردات کمابیش ادامه 
دارد. سازمان محیط زیست تنها 
با تولیدات داخلی مخالف است. 
کس��انی که جار و جنجال به پا 
کرده ان��د نیز بهت��ر می دانند که 
ما می خواهیم جلوی وابس��تگی 
بیش از حد کش��ور ب��ه واردات 
محصوالت کش��اورزی را بگیریم 
و چون منافع وارداتی شان را در 
خطر می بینند، انگ صهیونیست 

بودن به ما می زنند. 

از تحقیقات تراریخته 
به شدت حمایت می کنیم

اس��کندر زن��د، مع��اون وزیر 
رئی��س  و  کش��اورزی  جه��اد 
آم��وزش  تحقیق��ات،  س��ازمان 

در  نی��ز  کش��اورزی،  تروی��ج  و 
تراریخته،  محص��والت  خصوص 
تصری��ح ک��رد: در زمین��ه تولید 
داخل��ی محص��والت تراریخت��ه 
قانون ایمنی زیس��تی کمیته ای 
را مش��خص کرده ک��ه از تمامی 
جوانب و زوایای فنی، بهداشتی، 
و زیس��ت محیطی ه��ر محصول 
تراریخت��ه را قبل از رهاس��ازی 
بررس��ی و پس از تایی��د، اجازه 
رهاس��ازی صادر کنند. در حال 
حاضر مهم ترین بحث مربوط به 
واردات است که به نظر می رسد 
کس��انی که نس��بت ب��ه مبحث 
تراریخته اب��راز نگرانی می کنند، 
باید بیش��تر در این بخش تمرکز 

کنند. 
بح��ث  در  داد:  ادام��ه  وی 
مقول��ه  س��ه  بای��د  تراریخت��ه 
تحقیقات، تولید داخلی و واردات 
را جداگانه مورد بررسی قرار داد. 
محقق��ان کش��ور باید ب��ا همه 
تکنیک ه��ا و فناوری های جدید 
آش��نا باش��ند و ما نیز به ش��دت 
از تحقیقات ای��ن حوزه حمایت 
می کنی��م. قان��ون هم ب��ه هیچ 
عنوان پژوه��ش در این زمینه را 

محدود نکرده است. 
و  ج�ه�ت گ�ی�ری ه��ا  وی 
مخالفت ه��ا علی��ه تحقیق��ات و 
تولی��د محص��والت تراریخته را 
بیش از واردات دانس��ت و افزود: 
تجهیز محققان کشور به آخرین 
دس��تاوردهای علم��ی در حوزه 
محصوالت تراریخته و رهاسازی 
محصوالت تولیدی پس از تایید 
کمیته ایمنی زیستی جای هیچ 
نگرانی باقی نخواهد داشت. باید 
مباح��ث تخصصی و فن��ی را به 
متخصصان سپرد و سپس مقوله 
تراریخت��ه را به بحث��ی عمومی 
تبدیل کرد تا افراد غیرمتخصص 
غیرکارشناس��ی،  اظه��ارات  ب��ا 
مخت��ل  را  جامع��ه   آرام��ش 

نکنند. 

نسل دوم تحقیقات مهندسی ژنتیک در خدمت مقابله با بحران آب

آب

برقنفت

سوخت

 »آب تیمور« و »منصوری«
  زیر ذره بین لوک اویل 

مدیرعام��ل ش��رکت »لوک اویل« روس��یه گفت: 
نتایج مطالعات اولی��ه میدان های نفتی آب تیمور و 
منص��وری را در آینده نزدیک به ش��رکت ملی نفت 

ایران ارائه می کنیم. 
ب��ه گ��زارش وزارت نفت، »واگی��ت آل اکپروف«  
پ��س از دیدار با وزیر نفت جمهوری اس��المی ایران 
در جمع خبرنگاران اعالم کرد که کارشناسان ما در 
حال مطالعه اطالعات این میدان ها هس��تند و برای 

بررسی بیشتر در اهواز نیز حاضر می شوند. 
وی افزود: با توجه به وسعت زیاد میدان های نفتی 
ایران و همچنین حجم باالی ذخایر، به طور طبیعی 
یک ش��رکت نمی تواند توسعه همه میدان های نفتی 
را به خود اختص��اص دهد به همین دلیل تمرکز ما 
روی دو میدان یادش��ده اس��ت تا با سرعت بیشتر و 

زمان کمتر به نتیجه برسد. 
آل اکپروف تاکید کرد که زیرس��اخت های توسعه 
ای��ن میدان ها نیز به طور قطع بررس��ی می ش��ود و 
اف��زود: افزون بر میدان ه��ای آب تیمور و منصوری، 
این ش��رکت مطالعه بررس��ی منطقه خلیج فارس را 
نی��ز به عهده دارد که در آین��ده نزدیک آن را اعالم 

می کنیم. 
وی درباره چگونگی سرمایه گذاری در میدان های 
نفتی ایران افزود: مطالعه درباره نوع س��رمایه گذاری 

در حال انجام است. 
مدیرعامل ش��رکت ل��وک اویل با تایی��د مطالعه 
الگ��وی جدید قراردادهای نفتی ایران گفت: با توجه 
به وسعت و حجم میدان های نفتی مالحظاتی برای 

امضای این قراردادها وجود دارد. 
وزیر نف��ت نیز در این دیدار گفت: ش��رکت لوک 
اوی��ل یادداش��ت تفاهم��ی ب��رای توس��عه یکی از 
میدان ه��ای نفتی امضا کرده اس��ت ک��ه امیدواریم 

هرچه زودتر عملیاتی شود. 
بی��ژن زنگنه ایج��اد بنیان هم��کاری بلندمدت 
میان ش��رکت مل��ی نفت ای��ران و ل��وک اویل را 

خواستار شد. 
مدیرعام��ل ل��وک اویل نیز گفت: این ش��رکت به 
سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران عالقه مند است. 
وی اف��زود: امیدواری��م مطالعه دو می��دان نفتی 
منص��وری و آب تیم��ور منجر به توس��عه روابط دو 

جانبه شود. 
می��دان نفتی منصوری در اس��تان خوزس��تان در 
فاصل��ه 50 کیلومتری از جنوب ش��رقی اهواز و 60 

کیلومتری شمال خلیج فارس قرار دارد. 

هند برای ذخایر راهبردی 6میلیون 
بشکه نفت از ایران می خرد

منابع صنعتی در هند اعالم کردند این کشور برای 
ذخایر راهبردی خود 6میلیون بش��که نفت از ایران 

خریداری می کند. 
به گ��زارش ایرنا، گفته می ش��ود این تصمیم هند 
به دنب��ال بن بس��ت گفت وگوه��ای این کش��ور با 
امارات متح��ده عربی برای خرید نف��ت برای ذخایر 

راهبردی این کشور صورت گرفته است. 
هن��د 80 درصد از نفت خام م��ورد نیاز خود را از 
خارج تامین می کن��د و در نظر دارد با ایجاد ذخایر 
اضط��راری در زیر زمین با گنجای��ش 36 میلیون و 

870 هزار بشکه بر امنیت انرژی خود بیفزاید. 
هند قصد دارد در ماه های اکتبر و نوامبر امس��ال 
6میلیون بش��که نفت از ایران بخرد و در تاسیس��ات 
ذخیره س��ازی نف��ت مانگل��ور در ایال��ت کارنات��اکا 

درجنوب غربی هند ذخیره کند. 
مناب��ع یاد ش��ده اع��الم کردند ش��رکت بهارات 
پترولیوم، دو محموله 2میلیون بش��که ای و ش��رکت 
پاالیش و پتروشیمی مانگلور 2میلیون بشکه نفت از 

ایران خریداری می کند. 
ی��ک منب��ع دیگ��ر نیز گف��ت ک��ه گفت وگوهای 
ش��رکت »ادنوک« با امارات متح��ده عربی تاکنون 
پیشرفتی نداشته اس��ت. وزارت نفت هند و شرکت 
 ادنوک از اظهارنظر درخص��وص این خبر خودداری 

کردند. 
خبرگ��زاری رویترز نی��ز در گزارش��ی اعالم کرد 
ط��رف هن��دی هفت��ه گذش��ته گفت وگوهای��ی با 
»صف��ر علی کرامت��ی« معاون بازاریاب��ی و عملیات 
 ش��رکت ملی نف��ت ایران ب��رای خرید نف��ت انجام 

داده است. 
کرامت��ی به رویت��رز گفته بود که اگر مش��تریان 
هندی برای دریافت نفت بیش��تر به ما مراجعه کنند 
تالش خود را برای تامین نیاز آنها به کار می گیریم. 
براس��اس آماره��ای ورود تانکره��ا، هن��د در ماه 
جوالی امس��ال روزانه 461 هزار بشکه نفت از ایران 
خری��داری کرده که این میزان نس��بت به ماه ژوئن 

21 درصد افزایش نشان می دهد. 

اختصاص 7500 میلیارد تومان اوراق خزانه 
اسالمی برای پرداخت طلب صنعت برق 
برنامه ریزی وزارت نیرو برای 

پرداخت 25درصد از کل بدهی اش
محمدپارس��ا، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق گفت: به ظاهر در س��ال ج��اری 7500 میلیارد 
توم��ان اوراق خزان��ه اس��المی ب��رای صنع��ت برق 
تخصی��ص داده ش��ده که مع��ادل 25 درصد از کل 

بدهی وزارت نیرو است. 
پارس��ا در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به دالیل 
کمب��ود نقدینگی در وزارت نیرو با بیان اینکه قیمت 
ب��رق غیر واقعی اس��ت، گفت: بحث ه��ای مربوط به 
واقعی  س��ازی قیمت برق از آنجایی مطرح ش��د که 
قرار بود نیروگاه  ها و س��ایر صنایع مانند پاالیشگاه ها 
به بخش خصوصی واگذار ش��وند ت��ا با ایجاد رقابت 
بین ش��رکت های خصوصی قیمت ها واقعی ش��ده و 
ش��رکت ها با اصالح ساختار به افزایش راندمان و در 

نتیجه قیمت های رقابتی برسند. 
عضو هیات مدیره س��ندیکای صنع��ت برق ضمن 
انتق��اد از سیاس��ت های خصوصی س��ازی در دولت  
قبل و ممانعت مجلس هفتم از واقعی ش��دن قیمت 
انرژی گفت: مجموع این عوامل موجب ش��د تعادل 
بودج��ه دولت برهم خ��ورد و همچنین باعث ش��د 
رئیس جمه��وری دول��ت قبل در پای��ان دولت خود 
500 ه��زار میلیارد توم��ان بدهی برج��ای بگذارد. 
یعنی دولتی که بیشترین درآمد را داشت بیشترین 

بدهکاری را به بار آورد. 
وی با بیان اینکه این خصوصی سازی با آزاد کردن 
قیمت ها همراه نبود، اظهار کرد: در واقع دولت قبل 
باید ابتدا قیمت ها را آزاد می  کرد و س��پس دست به 

واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی می زد. 
به گفته عضو هیات مدیره س��ندیکای صنعت برق، 
اشتباه دیگر توس��ط مجلس هفتم اتفاق افتاد که از 
روند افزایش��ی قیمت حامل  های ان��رژی مانند برق، 
گاز، گازوییل و... جلوگیری کرد، به طوری که جلوی 
افزایش قیمت س��ال به س��ال که منج��ر به تعدیل 
قیمت ها می  ش��د گرفته ش��د و یارانه ای که قبل از 
سال 1384 پرداخت می  شد در سال 138۹ از حدود 
20 ه��زار میلیارد تومان به حدود 300 هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت. 
وی ادامه داد: امروز نی��ز با وجود تخصیص یارانه 
هن��وز ردیف بودجه مش��خصی در ای��ن رابطه دیده 
نمی ش��ود و بدهی ه��ای دولت ب��ه تولیدکنندگان و 
پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات برق قرار است 
به ص��ورت اوراق خزان��ه اس��المی و روش های دیگر 

پرداخت شود. 
عضو هیات مدیره س��ندیکای صنعت برق با اشاره 
به حذف بن��د قانونی پرداخت مابه  التف��اوت با آغاز 
هدفمندی یارانه  ها اظهار کرد: به نظر من هدفمندی 
یارانه  ها برنامه غلطی بود، چراکه در هدفمندی قبل 
از ه��ر چیز باید قیم��ت ارز واقعی باش��د. برخالف 
برنام��ه چه��ارم و پنجم توس��عه که طب��ق آن باید 
قیمت ارز به صورت ش��ناور و ب��ا تفریق تورم داخلی 
از تورم خارجی اصالح شود، دولت وقت قیمت ارز را 

همچنان پایین نگه داشت. 

هوشمندسازی سامانه توزیع سوخت 
به مهار قاچاق کمک می کند

هوشمندس��ازی س��امانه توزیع س��وخت و حذف 
عوامل انس��انی س��بب کاهش قاچ��اق فرآورده های 

نفتی در کشور می شود. 
حس��ین عادلی، رئیس اداره پیش��گیری از عرضه 
خارج از ش��بکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی 
در این باره به شانا گفت: ایجاد سامانه BSS با هدف 
حذف عامل انس��انی برای کنترل توزیع سوخت در 

مرزها صورت گرفته است. 
وی با اش��اره به اینکه استفاده از سامانه هوشمند 
توزیع س��وخت ضریب اطمینان کنت��رل را افزایش 
می دهد، افزود: این سامانه شفاف سازی و روان سازی 

عملیات توزیع سوخت را به عهده دارد. 
عادل��ی با اعالم اینک��ه این س��امانه در چند مرز 
کش��ور به صورت پایلوت اجرا ش��ده است، ادامه داد: 
سامانه هوشمند توزیع سوخت در مرزهای تمرچین 
)جن��وب آذربایج��ان غرب��ی(، دو قارون )خراس��ان 
رضوی( و باشماق )مرز بازرگان( به صورت آزمایشی 

اجرا شده است. 
به گفته رئیس اداره پیش��گیری از عرضه خارج از 
ش��بکه و مقابله با قاچاق فرآورده ه��ای نفتی، نتایج 
حاص��ل از رصد و آسیب شناس��ی به کارگیری طرح 
سامانه هوشمند توزیع س��وخت مثبت بوده است و 

به زودی در دیگر مرزها اجرا خواهد شد. 
به گزارش ش��انا، قاچاق بنزی��ن از مرزها به دلیل 
واقعی ش��دن قیمت تقریبا به صفر رسیده است، اما 
قاچاق گازوییل همچنان به دلیل قیمت پایین ادامه 

دارد. 
در طول چند سال گذشته ایران یکی از بزرگ ترین 
مصرف کنن��دگان گازویی��ل در می��ان کش��ورهای 
منطق��ه خاورمیانه و حتی جهان ب��ود، به طوری که 
میانگی��ن مصرف گازوییل کش��ور هم��واره بیش از 
100میلی��ون لیت��ر در روز بود و حتی در زمس��تان 
 ای��ن رقم از م��رز 120میلی��ون لیت��ر در روز عبور 

می کرد. 

الهه ابراهیمی 
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3 تولید، تجارت، خدمات

صادرات صنایع غذایی در پنج ماهه 
اول س��ال ج��اری تنها 2درصد رش��د 
را نس��بت ب��ه مدت مش��ابه در س��ال 
گذش��ته نش��ان می دهد؛ خب��ری که 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت داده 
و افزای��ش قیمت م��واد اولیه موردنیاز 
صنای��ع غذای��ی را مهم تری��ن دلی��ل 
اصلی این رش��د ان��دک و پایین آمدن 
ق��درت رقابت بنگاه��ای ایرانی عنوان 
کرده اس��ت. حوزه ای که در یک سال 
گذشته از نگاه هیأت های خارجی دور 
نمان��ده و اغل��ب آن را به عن��وان یکی 
از پتانس��یل های ای��ران ب��رای جذب 

سرمایه گذاری خارجی می دانند. 
مجتبی خسروتاج همچنین به گالیه 
برخی شرکت ها اش��اره کرده است که 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده را هزینه ای 
تحمیل ش��ده بر تولید ی��ا صادرکننده 
می دانن��د. این مقام ارش��د دولتی که 
صنای��ع غذای��ی را از حوزه های مورد 
توجه صادرات مطرح کرده و از تصمیم 
ج��دی دول��ت در تمرک��ز ب��ر کاهش 
هزینه ه��ای ص��ادرات مواد غذایی خبر 
داده اس��ت. اما کاهش هزینه ها در چه 
مرحله ای از تولید مواد غذایی می تواند 
درقیمت تمام ش��ده آن تاثیر بگذارد و 
ق��درت رقابت بنگاه��ای داخلی را باال 

ببرد. 
و  کش��اورزی  کمیس��یون  رئی��س 
صنای��ع غذای��ی اتاق ته��ران در مورد 
تاثی��ر افزایش قیمت م��واد خام اولیه 
ب��ر ص��ادرات صنایع غذای��ی با رئیس 
کمیس��یون صادرات هم عقیده اس��ت. 
ام��ا کاوه زرگ��ران دالی��ل اصل��ی و 
تاثیر گ��ذار دیگ��ری هم ب��ه آن اضافه 
می کند. او قیمت ب��االی مواد خام در 
کشور را دلیل اصلی عدم افزایش رشد 
صادرات صنایع غذایی می داند. زرگران 
به »فرصت ام��روز« می گوید: ما برای 
حمایت از بخش های زراعت و باغبانی 
هرس��ال قیمت های تضمینی را بدون 
توج��ه به ش��رایط اقتص��ادی در دنیا، 
افزایش می دهیم. در سه سال گذشته 
از یک طرف قیم��ت جهانی مواد خام 
س��یر نزولی داش��ته  و از طرفی دیگر 
قیمت مواد خام در کش��ور ما براساس 
قانون خرید تضمینی س��یر صعودی را 
طی ک��رده. این افزای��ش قیمت ها در 
داخل باعث ش��ده فاصل��ه قیمتی بین 
کاالی خام وارداتی و کاالی خام تولید 
داخل ایران هر سال شکاف بزرگ تری 
داش��ته باش��د؛ فاصله ای ک��ه در حال 
حاضر به شکاف خیلی بزرگ و به یک 
معض��ل چه در حوزه صادرات و چه در 
حوزه تامین سبد غذایی خانوار تبدیل 
ش��ده اس��ت. به گفت��ه او، بین قیمت 
موادخ��ام واردات��ی و موادخ��ام تولید 
داخل به طور متوس��ط 40 تا 50درصد 

تفاوت وجود دارد. 
سیاس��ت گذاری  ب��ه  زرگ��ران  کاوه 
درقیم��ت خرید تضمین��ی انتقاد دارد. 
او می گوید: سیاست های حمایتی کامال 
درست اس��ت و در همه کش��ورها هم 
انجام می ش��ود. اما متاسفانه ما شیپور 
را از دهانه گشادش می زنیم، برای مواد 
خ��ام تعرفه می گذاری��م که قیمت های 
جهانی را به قیمت های خودمان نزدیک 
کنیم و این باعث می شود که روز به روز 
ق��درت خرید مردم کاه��ش پیدا کند. 
این فع��ال در حوزه صنای��ع غذایی در 
ادامه راه��کاری هم دارد. پیش��نهاد او 
خارج کردن یارانه حمایتی کش��اورزان 
از دل قیمت تمام ش��ده محصول است. 
به اعتقاد زرگران، اص��الح قانون روش 
خرید تضمینی چاره این کار اس��ت. به 
گفته، با این اصالح می توان محصول را 
از کش��اورز به روز و جهانی خرید و در 

کنارش به او یاران��ه حمایتی پرداخت. 
زرگ��ران معتقد اس��ت با ای��ن کار هم 
ماده خام تولید ش��ده رقابتی می ش��ود 
و ه��م میزان ص��ادرات افزایش خواهد 
یاف��ت. زرگران درباره رقب��ای ایران در 
بازاره��ای بین المللی، ترکی��ه را رقیب 
اصل��ی می داند و در این ب��اره می گوید: 
در بازارهای خلیج فارس شاید به دلیل 
مناسبات سیاسی آنچنان شانس خوبی 
نداری��م، اما ترکیه در بازارهای هدف ما 
مثل عراق و روسیه رقیب ما است و در 
این دو بازار ترکیه خیلی پیشتاز است. 
به گفت��ه او، حمل و نقل رای��گان، یارانه 
صادرات��ی، هزینه ه��ای پایی��ن، اصالح 
ب��ه روز قوانی��ن به نفع تولی��د کننده، 
صادرکنن��دگان ت��رک را در بازاره��ای 
مش��ترک با ایران هر روز قوی تر کرده 

است. 
زرگ��ران ناتوانی ای��ران در بازارها را 
در مس��ئله قدیمی مانند قیمت خرید 
تضمینی جس��ت وجو کرده، اما مهدی 
معصوم��ی دیگ��ر عض��و کمیس��یون 
کش��اورزی و صنایع غذایی اتاق تهران 
که صادرکننده در این حوزه اس��ت از 
زاویه ای دیگر به این چالش نگاه کرده 

است. 
 ب��ه گفت��ه ای��ن کارآفری��ن، غیبت 
ش��رکت های تولیدی برای صادرات از 
بزرگ ترین مشکالت در صنایع غذایی 
اس��ت. ای��ن کارآفری��ن در توضیحات 
معم��وال  م��ا  می گوی��د:  بیش��تری 
ش��رکت های تولیدی را به شکل عام و 
ب��رای محصول داخلی طراحی و ایجاد 
کردی��م. یک ش��رکت ب��رای محصول 
داخل��ی ایج��اد می ش��ود و در واق��ع 
س��ایز، ذائقه و س��لیقه داخلی را پاسخ 
می دهد، بعد در یک مقطعی به او فشار 
می آوریم که ص��ادرات کند، در حالی 
که برای صادرات س��اخته نشده است. 
در صورتی که در کشوری مانند ترکیه 
کارخانجات با هدف صادرات س��اخته 
می شوند. معصومی معتقد است تمامی 
زیرساخت ها هم برهمین اساس تعریف 
و اجرا می ش��ود. او توضی��ح می دهد: 
مثال م��واد اولیه ای ک��ه وارد می کنیم 
چ��ون ب��رای تولید داخل اس��ت، یک 
س��ری عوارض به آن تعل��ق می گیرد، 
به برخ��ی از آنها ارزش اف��زوده تعلق 
می گی��رد، پس قیمت تمام ش��ده باال 
می رود و ام��کان صادرات وجود ندارد. 
در حال��ی که اگرش��رکتی برای داخل 
تولی��د می کند و تولی��د برای صادرات 
ه��م دارد، ش��رایطی مانن��د عوارض و 
ورود موقت و بس��یاری از موارد دیگر 

برای صادرات باید متفاوت باشد. 
معصوم��ی ایج��اد خط تولی��دی را 
فقط ب��رای صادرات ض��روری می داند 
و می گوی��د: مثال برای ورود کاالیی که 
برای صادرات استفاه می شود، عوارض 
وضع نش��ود، یا مثال هدف گذاری کند 
ک��ه 300 هزار تن تخم م��رغ به قصد 
ص��ادرات تولی��د ش��ود، م��واد اولیه، 
هزینه های��ش و هم��ه ش��رایطش باید 

متفاوت از تولید داخل باشد. 
معصومی معتقد اس��ت، ب��ا امکانات 
و ظرفی��ت و دان��ش فنی ک��ه در این 
حوزه در ایران وجود دارد، اگر تعاریف 
برای تولی��د صادراتی متفاوت از تولید 
داخل باش��د ایران از جمله قوی ترین 
کش��ورهای صادرکننده صنایع غذایی 
خواهد ب��ود. ب��ه گفت��ه او، هم اکنون 
کش��ور ما در تولی��د تخم مرغ و مرغ از 
نظ��ر تکنولوژی مواد اولیه و بس��یاری 
از فرآورده ه��ای ای��ن دو محص��ول از 
توان  اما  کشورهاس��ت،  پیشرفته ترین 

صادرات نداریم. 
او صادرات و رش��د آن را یک اتفاق 
می دان��د و می گوید: یک مش��کل بین 
دول��ت ترکی��ه و عراق پی��ش می آید 

و تخم م��رغ از ترکیه به ع��راق صادر 
نمی ش��ود، آنها هم می آین��د و اتفاقی 
به م��دت دو م��اه از ای��ران تخم مرغ 
می خرند و ما آنه��ا را در آمارصادراتی 
می آوریم و خوشحالیم که داریم صادر 
می کنی��م، در حال��ی که این درس��ت 
نیست. عدم ش��کل گیری شرکت های 
تامین صادرات موضوع دیگری اس��ت 
که این فع��ال اقتصادی به آن اش��اره 
می کند. موسس��اتی که به گفته او باید 
توس��ط بخش خصوصی ش��کل گرفته 
و کاالی بازار ه��دف را به تولید کننده 

سفارش دهد. 
معصوم��ی در بازاره��ای بین المللی 
ای��ران را ب��ا ترکی��ه مقایس��ه می کند 
تولی��د،  در  م��ا  و می گوی��د: کش��ور 
زیرس��اخت ها و م��واد اولی��ه بهترین 
شرایط را برای تولید دارد، در حالی که 
ترکیه هیچ کدام از اینها را ندارد، اما از 
بزرگ تری��ن تولید کنندگان مواد غذایی 
اس��ت چون با نیت ص��ادرات کارخانه 

تاسیس کردند. 
 به گ��زارش »فرصت ام��روز«، این 
دو فعال صنعت غ��ذا همچنین اعتقاد 
دارن��د صنای��ع غذایی ای��ران می تواند 
اولویت ه��ای ص��ادرات غیرنفت��ی  در 
قرار بگیرد و به رش��د س��االنه این نوع 
ص��ادرات کمک کند. ب��ه گفته رئیس 
سازمان توس��عه تجارت در پسابرجام 
برای توس��عه همکاری با کش��ورهای 
خارجی ش��رایط بسیار مناسب شده و 
زمینه بازاریابی های جدید جهانی برای 
محص��والت و کاالهای ایران��ی فراهم 
است. این مقام ارشد دولتی همچنین 
از گس��ترش دامن��ه بازاره��ای صنایع 
غذایی ایران در کش��ورهایی مضاف بر 
کش��ورهای ه��دف قبلی مانن��د عراق 
و افغانس��تان خب��ر داده اس��ت. اینکه 
دول��ت چقدر  سیاس��ت های حمایتی 
می تواند هم راستا با هدف هایش اصالح 
ش��ده و به پیش برود، باید منتظر ماند 

و دید. 

دو فعال صنایع غذایی از موانع صادرات گفتند

 سیاست های خرید تضمینی 
بالی جان صادرات محصوالت غذایی 

درخواست خسرو تاج از تولیدکنندگان: 
صادرات را به اهلش بسپارید

درپ��ی انتق��ادات نس��بت ب��ه ع��دم حض��ور 
ش��رکت های خصوصی توانمند ایرانی در صادرات 
و اینکه ۹4 درصد از صادرکنندگان فعال نیستند، 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت تاکی��د کرد که 
تولیدکنن��دگان باید کار تج��ارت و صادرات را به 

اهلش بسپارند. 
مجتبی خس��روتاج افزود: در زمینه واردات اگر 
ش��رکتی نیاز به محصول یا ماده اولیه ای داش��ته 
باش��د، ممکن اس��ت ترجیح دهد س��فارش های 
عم��ده  وارد کنن��ده  ی��ک  طری��ق  از  را   خ��ود 

تامین کند. 
وی با اش��اره ب��ه مالحظات بخ��ش دیگری از 
تولیدکنندگان و ش��رکت ها در بحث صادرات نیز 
گف��ت: برخی خودش��ان وارد تج��ارت و صادرات 
نمی ش��وند و آن  را ب��ه کس��انی ک��ه در این کار 

حرفه ای هستند، واگذار می کنند. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه 
اتفاقا توصیه ما هم به تولیدکنندگان همین است، 
اظهار کرد: صادرات مثل س��ایر رشته های کاری، 
تخصص های خاص خود را می طلبد و دلیلی ندارد 

که هر تولیدکننده ای وارد تجارت شود. 
ب��ه گفته خس��روتاج، همان طور ک��ه کار تولید 
نیازمن��د تخصص ه��ای مرب��وط به خود اس��ت، 
صادرات هم به متخصص��ان این عرصه نیاز دارد، 

بنابراین باید کار را به اهلش سپرد. 
وی اضافه کرد: اگ��ر یک واحد تولیدی بخواهد 
وارد کار ص��ادرات ش��ود بای��د ی��ک دپارتم��ان 
صادراتی متش��کل از افراد حرف��ه ای و متخصص 
را در خ��ود ایجاد کن��د یا اینک��ه می تواند آن را 
 برون س��پاری و ب��ه یک ش��رکت صادراتی واگذار 

کند. 

به منظور توسعه صادرات غیرنفتی
درخواست ایران برای همکاری 

نمایشگاهی با آذربایجان

حس��ین اس��فهبدی، مع��اون وزی��ر صنع��ت، 
مع��دن و تجارت و مدیر عامل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران ب��ه منظ��ور 
توس��عه ص��ادرات غیرنفتی ایران ب��ه آذربایجان، 
 خواس��تار توس��عه همکاری های نمایش��گاهی دو 

کشور شد. 
اسفهبدی در گفت وگو با پایگاه خبری سازمان 
توس��عه تجارت، از پیش��نهاد ایران به آذربایجان 
برای همکاری های نمایش��گاهی خبر داد و گفت: 
ای��ن نوع همکاری ها به نفع اه��داف اقتصادی هر 
دو کشور اس��ت و می تواند روابط تجاری دو جانبه 
را ارتق��ا دهد. براس��اس اهداف اقتص��اد مقاومتی 
م��ا باید ص��ادرات محص��والت غیرنفت��ی خود را 
افزایش دهیم و توسعه همکاری های نمایشگاهی 
 با کش��ورهای همس��ایه ما را به تحقق اهداف مان 

نزدیک می کند. 
اس��فهبدی اظهار داش��ت: در جریان برگزاری 
دومین نمایشگاه تخصصی »ایران پروژه« در باکو 
به مسئوالن آذربایجانی پیشنهاد دادیم که »باکو 
اکسپو سنتر« با »شرکت س��هامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران« تفاهم نامه همکاری نمایشگاهی 
به امضا برساند که در صورت فراهم بودن شرایط 
از س��وی طرف آذری می توانیم به صورت متقابل 
در تهران و باکو نمایش��گاه های تخصصی مختلفی 

را برگزار کنیم. 
اس��فهبدی یادآور ش��د: در این صورت ایران و 
آذربایج��ان می توانن��د به ص��ورت رای��گان زمین 
برگزاری نمایش��گاه را در اختیار طرف مقابل قرار 
دهند و در همان متراژ در آن کش��ور نمایش��گاه 

برگزار کنند. 
وی ضم��ن دع��وت از تج��ار آذربایجان��ی برای 
مشارکت در نمایش��گاه های ایران، اضافه کرد: در 
تهران ساالنه 80 عنوان نمایشگاهی معتبر برگزار 
می شود که بس��یاری از آنها مانند نمایشگاه نفت 
و گاز، پتروشیمی، س��اختمان، ایران هلث و... در 
خاورمیانه حرف اول را می زند، ضمن اینکه ایران 
نیز در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی جهان 

حضور دارد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان توس��عه 
تجارت، دومین نمایشگاه تخصصی »ایران پروژه« 
در باک��و با مجوز س��ازمان توس��عه تج��ارت و به 
همت ش��رکت پارس پگاه تج��ارت هم اکنون در 
باکو اکس��پو س��نتر آذربایجان در ح��ال برگزاری 
اس��ت. در این نمایشگاه که امروز به کار نود پایان 
می دهد، 54ش��رکت ایران��ی آخرین محصوالت و 
دس��تاوردهای خود را در زمینه ه��ای مختلف به 

معرض نمایش گذاشته اند. 

در 5ماهه نخست امسال 
54تن زعفران صادر شد

در پنج ماه نخس��ت امسال 54 تن زعفران به ارزش 
242 میلیارد و 883 میلیون تومان صادر شده که این 
میزان افزایش 5درصدی نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل را نش��ان می هد. براساس اطالعات گمرک کشور، 
س��ال گذش��ته صادرات زعفران ایران��ی در پنج ماهه 

نخست سال 51 تن بوده است. 
کشورهای مقصد صادرات زعفران ایرانی، استرالیا، 
اس��پانیان، ژاپن، هنگ کنگ، ام��ارات متحده عربی، 

فرانسه، لبنان، انگلستان، چین و... بوده اند. 
برخی مشتریان زعفران ایرانی به این شرح هستند: 

- امارات متحده عربی مع��ادل 1۹ تن به ارزش ۹8 
میلیارد تومان

- اس��پانیا مع��ادل 14 تن ب��ه ارزش 55 میلیارد 
تومان

- چین معادل 5 تن به ارزش 26 میلیارد تومان
اطالعات گمرک ایران نشان می دهد که در پنج ماه 
نخست سال گذشته صادرات زعفران ایرانی معادل 51 
تن بوده که 218 میلیارد و 220 میلیون تومان ارزش 

داشته است. 

5هزار میلیارد تومان از طلب 
گندمکاران پرداخت نشده

30ه��زار میلیارد ری��ال از مطالبات گندمکاران به 
حس��اب آنان واریز شد و فقط 5 هزار میلیارد تومان 
از بدهی دولت در ازای خرید تضمینی این محصول 
باقی مانده اس��ت. ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت جهاد کش��اورزی، در دو روز گذش��ته 3هزار 
میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران کش��ور 
که محصول تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی 
ب��ه دول��ت تحویل داده ان��د، از محل ف��روش اوراق 
مشارکت و بانک کشاورزی به حساب آنان واریز شد. 
وزارت جه��اد کش��اورزی و مجموع��ه نهاد ه��ای 
ذی رب��ط اقتص��ادی دولت ب��ه طور وی��ژه در حال 
پیگیری و تالش هستند تا باقی مطالبات گندمکاران 
در کوتاه ترین زمان تامین و پرداخت شود. به گزارش 
ایرنا، از آغاز فصل برداش��ت تاکن��ون 11 میلیون و 
500 هزارتن گندم به ارزش 14 هزار و 500 میلیون 
تومان از کش��اورزان خری��داری و تاکنون 105 هزار 

میلیارد ریال بابت آن پرداخت شده است. 
بیس��ت و نهم ش��هریورماه، وزیر جهاد کشاورزی 
اعالم کرد تاکنون مبلغ6 هزار میلیارد تومان از پول 
کشاورزان پرداخت شده اس��ت و از مجموع 8 هزار 
میلی��ارد تومان باقیمانده از مطالب��ات گندمکاران3 
ه��زار میلیارد تومان آن در این هفته از محل فروش 

اوراق مشارکت تامین و پرداخت می شود. 

صنعت غذایی تجارت

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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بان��ک مرکزی ایران باره��ا وعده داده 
اس��ت که قیمت ارز را تک نرخی خواهد 
ک��رد، اما با این وجود تحوالت سیاس��ت 
خارجی در پرونده برجام و رفت و آمد ارزها 
به خزانه بانک مرکزی موجب شد تا این 

برنامه به تاخیر افتد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« خاطره 
دس��تاورد مهم سیاست تک نرخی شدن 
ارز در س��ال های پایان��ی دهه 70 که در 
س��ال های ابتدای��ی دهه 80 ه��م ادامه 
داشت هنوز در ذهن اقتصاد ایران طنین 
خوش��ایندی دارد؛ دوره ای ک��ه در آن 
فع��االن اقتصادی ب��ا رضایت از وضعیت 
باثبات بازار ارز می توانستند قیمت ارز را 
برای بازه های کوتاه مدت پیش بینی کنند 
و س��رمایه گذاری های خود را براس��اس 
آن ب��ه انجام برس��انند اما ب��ا این وجود 
این دس��تاورد نتوانست حفظ شود و ارز 
چند نرخی با ش��دت بیشتری به اقتصاد 
ایران بازگشت؛ بازگشتی که موجب شده 
بود قیمت بسیاری از اقالم مصرفی مردم 
را ب��ا خود دچ��ار تالطم قیمتی کند. در 

آن س��ال ها قیمت انواع کاالهای وارداتی 
و تولید داخل به بهانه افزایش قیمت ارز 
افزای��ش پی��دا می کرد و ت��ورم کاالهای 
مصرفی تا میزان قابل توجهی رشد پیدا 

کرده بود. 
اما بانک مرکزی در دوره س��یف بارها 
وع��ده داد که ارز را دوباره به آن وضعیت 
ثبات قیمتی باز خواهد گرداند. در حالی 
که نرخ تورم از نردبان صعود پایین آمده 
بود ولی اهلل س��یف وع��ده داد که ارز هم 
تک نرخی خواهد شد اما تا پایان سال 94 
برخالف گفته های وی این اتفاق رخ نداد و 
معلوم هم نیست که در نیمه دوم سال 95 

این وعده محقق می شود یا خیر؟

پیچیدگی های سخت پرونده 
هسته ای

نیم��ا بحری، کارش��ناس اقتصادی در 
این باره به »فرصت امروز« گفت: پرونده 
هس��ته ای و گفت وگوی ه��ای ای��ران و 
غرب درباره آن فراز و فرودهای س��خت 
و غیر قاب��ل پیش بینی داش��ته اس��ت و 
همان ط��ور ک��ه دیدیم اج��رای آن هم 
فرازوفرودهای بس��یاری داشت، بنابراین 

زمان های��ی ک��ه بان��ک مرک��زی اعالم 
می کرد که مثال در نیمه دوم س��ال 94 
ارز تک نرخی می ش��ود یا بعد از برداشته 
شدن تحریم ها این اتفاق می افتد خیلی 
مبنای درستی نداشت چون اساسا بانک 
مرکزی فکرش را هم نمی کرد که با چنین 

پیچیدگی هایی روبه رو شود. 
 این کارش��ناس اقتصادی تاکید کرد: 
نبای��د نقش حکم قاض��ی آمریکایی در 
توقیف بخش��ی از دارایی ه��ای خارجی 
ای��ران را کمرن��گ تلقی ک��رد. این اقدام 
موجب ش��د تا بانک مرکزی بخش��ی از 
ارزهای پش��توانه خود را از دست بدهد و 
به همین دلیل انگیزه بانک مرکزی برای 
اج��رای ارز تک نرخی ت��ا حدودی تحت 

تاثیر این رخداد قرار گرفت. 

اشتباه دولت قبل و حکم دادگاه 
آمریکایی

وی افزود: البته این به آن مفهوم نیست 
ک��ه بانک مرکزی برای اجرای سیاس��ت 
تک نرخی شدن ارز به این دارایی ها اتکای 
کامل داش��ته است، پیش از این بارها در 
خالل مذاکرات هسته ای مسئوالن بانک 
مرک��زی اعالم کرده بودند که اجرای ارز 
تک نرخی را به بعد از بسته شدن پرونده 
مذاکرات و رفع تحریم ها موکول می کنند، 
چراکه اجرای سیاس��ت ارز تک نرخی در 
بدو امر نیاز به پشتوانه کافی برای تزریق 
مق��دار قاب��ل توجهی از ارز ب��ه بازار دارد 
ت��ا عطش بازار را ب��رای تحوالت قیمتی 

پاسخگو باشد. 
بح��ری اظهار کرد: رخداد حکم دادگاه 
آمریکا موجب شد تا بانک مرکزی غافلگیر 
ش��ده و دارایی هایی را که در دولت قبل 
براس��اس یک سیاس��ت غلط خریداری 

ش��ده بود از دست بدهد و به این ترتیب 
منابع بانک مرکزی برای اجرای سیاست 

تک نرخی شده با یک وقفه مواجه شد. 
وی اف��زود: اگ��ر به اظه��ارات ولی اهلل 
س��یف درباره نحوه لغو تحریم ها از غرب 
که کامال صادقانه بود دقت کنیم متوجه 
دالیل به تاخیر افتادن اجرای سیاس��ت 
ارز تک نرخی می ش��ویم. اتفاقا تصور من 
این است که کار بانک مرکزی در تعویق 
سیاس��ت تک نرخی کردن ارز سیاس��ت 
درس��تی بوده اس��ت چرا که اجرای این 
سیاس��ت در زمان نامناسب می توانست 
پیامدهای نامناس��بی برای اقتصاد کشور 

به دنبال داشته باشد. 

نقش سیاست های انقباضی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته 
در ای��ن میان نباید نقش سیاس��ت های 
انقباض��ی دولت را کمرن��گ دید. وجود 
این سیاست ها موجب شد بستر مناسبی 
برای اجرای ارز تک نرخی وجود نداش��ته 
باش��د. این سیاست موجب شد تا دولت 
اجازه رشد قیمتی را به برخی محصوالت 
نده��د و به صورت دس��توری قیمت این 
کاالها را کنترل کرد. دولت در این دوره 
با بدهی های پیمانکاران و بانک ها مواجه 
بود که بر ش��انه اقتصاد کش��ور سنگینی 
می ک��رد. وج��ود این بدهی ه��ا موجب 
می ش��ود ریال نتواند تناس��ب خود را با 
ارزهای خارجی حفظ کند و به اصطالح 
پول کشور را تضعیف می کند. به همین 
دلیل فکر می کنم تسویه بدهی های دولت 
با بانک ها و پیمانکاران که قرار اس��ت از 
محل تسعیر ارز اتفاق بیفتد رخداد مثبتی 
ب��رای بازار ارز اس��ت و می تواند تاثیرات 

خوبی را در ثبات قیمتی داشته باشد. 

بی��ش از دو م��اه از ماج��رای پرحاش��یه 
برکناری اعضای هیأت عامل صندوق توسعه 
مل��ی و انتخاب اعضای جدید گذش��ته، اما 
صن��دوق همچنان در س��کوت بوده و هیچ 
اطالع رسانی در رابطه با شرایط و برنامه های 
تازه آن، عملکرد گذش��ته و آنچه قرار است 
تیم جدید اجرایی کنند، نش��ده است. البته 
این اتفاق تازه ای برای مسئول ذخیره سازی 
میلیاردها دالر منابع نفتی ایران نیس��ت و 
اغلب به اعالم گزارش��ی نس��بتا مختصر از 

عملکرد ساالنه آن اکتفا شده است. 
به گزارش ایسنا، بعد از حواشی پیش  آمده 
در رابطه با فیش ه��ای حقوقی در چندماه 
اخیر پای این ماجرا به صندوق توسعه ملی 
نیز باز شد و با مطرح شدن بحث حقوق های 
چن��د ده میلیون��ی اعض��ای هی��أت عامل 
صندوق، در نهایت تصمیم برآن شد که اعضا 
کناره گیری کرده و از صندوق بروند؛ هرچند 
مش��خص نشد فیش های نجومی که درباره 
صفدر حس��ینی و اعضای هی��أت عاملش 
مطرح ش��د یا بیانیه ای که بع��د از ماجرا از 
سوی وی منتش��ر و اعالم شد که دریافتی 
ماهانه او تا ۱8 میلیون تومان بیشتر نبوده، 

تا چه اندازه صحت داشته است. 
ولی بع��د از حدود ی��ک ماه ام��ا و اگر در 
رابطه ب��ا تعیین اعض��ای جدید، س��رانجام 
احمد دوست حس��ینی به عنوان رئیس هیأت 
عامل صن��دوق تعیین و در ادامه س��ه نفر از 
اعضا انتخاب شدند. در این بین حمید تهرانفر 
به عنوان عضو دیگر انتخابی انصراف داد و هنوز 
هم جایگزی��ن او در هیأت عامل مش��خص 
نشده اس��ت. در شرایطی حدود پنج سال از 
تاس��یس صندوق توسعه ملی گذشته که با 
وج��ود اهمیت و موقعیت ویژه آن در رابطه 
با ذخیره س��ازی میلیاردها دالر منابع ارزی، 
کمت��ر زمانی بوده که اعضای هیأت عامل و 
در واقع مجموعه صندوق برای اطالع رسانی 
عمومی در مورد آن در مقابل افکار عمومی 
حاضر ش��ده باش��ند؛ روالی که بعید نیست 

اعضای جدید نیز از آن تبعیت کرده و همان 
را در پیش گیرند. آن هم در ش��رایطی که 
ضروری است در رابطه با سازمانی که ساالنه 
۲0 درصد منابع نفتی به آن وارد شده و قرار 
اس��ت با انجام سرمایه گذاری در بخش های 
خصوص��ی محل��ی ب��رای ذخی��ره ارز در 
نسل های بعد و مصرف هدفمند درآمدهای 
کالن نفتی باشد، شفاف س��ازی الزم انجام 
شده و مشخص شود منابعی که تخمین زده 
می ش��ود اکنون تا بیش از 80 میلیارد دالر 
رسیده، چگونه سرمایه گذاری شده، به کدام 
بخش ها اختص��اص پیدا کرده و بازده  خرج 

آن چگونه بوده است؟ 
ای��ن در حالی اس��ت که بع��د از گزارش 
عملکرد سال ۱۳9۳ صندوق توسعه ملی که 
در سال ۱۳9۳ منتشر شد، تاکنون جزییاتی 
از عملکرد آن در س��ال گذش��ته و ماه های 

ابتدایی امسال منتشر نشده است. 
براس��اس آمارهای قبلی، منابع صندوق 
ت��ا پایان س��ال ۱۳9۳ ح��دود ۶8 میلیارد 
دالر ب��وده و طبق آنچه به ط��ور محدود از 
عملکرد سال قبل اعالم شده، منابع صندوق 
به حدود 80 میلیارد دالر می رس��د. س��ود 
خالص صن��دوق در دو س��ال پیش حدود 
۲۲8۳ میلی��ارد تومان بوده ک��ه البته این 
رق��م حسابرس��ی  نش��ده، اس��ت. جزییات 
دیگر حاکی از آن اس��ت که تا پایان س��ال 
۱۳9۳ حدود ۲۳ میلی��ارد و ۲۱7 میلیون 
دالر ق��رارداد عاملی��ت ارزی ب��ا بانک ها و 
موسس��ات اعتباری منعقد شده و از سوی 
دیگر با توجه به اینکه براساس قانون بودجه 
۱۳9۳ ح��دود ۱0درص��د از منابع ورودی 
به صندوق برای پرداخت تس��هیالت بخش 
کش��اورزی و ۱0درصد ب��رای صنایع قابل 
خرج است، حدود ۲950 میلیارد تومان نیز 
قرارداد ریالی برای بخش آب، کش��اورزی و 
صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین معادل 
همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و 

گردشگری هزینه شده است. 

 موجودی صندوق توسعه ملی 
همچنان نامشخص

باوجود عالقه بانک مرکزی 

چرا هنوز ارز تک نرخی نشده؟ 

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

 احتمال تبعات تورمی
تک نرخی شدن ارز

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید با علم به اینکه 
می دان��م امکان دارد تک نرخی کردن ارز مقداری ابعاد 
تورمی داش��ته باش��د، اما معتقدم این موضوع یکی از 
سیاس��ت هایی اس��ت که می تواند به خارج شدن بازار 

سرمایه ایران از رکود، کمک کند. 
فردی��ن آقابزرگی در گفت وگو با ایس��نا، درباره این 
روزهای بازار س��رمایه ایران، اظهار کرد: در حال حاضر 
نخس��تین مش��کل بورس، کمبود نقدینگی است که 
عمدتا ناشی از عدم وصول نقدی درآمدهای حاصل از 
صادرات دولت اس��ت. بدین معنی که وجه نقد حاصل 
از صادرات نف��ت و قراردادهای نفتی به صورت جریان 
نقدی روان به چرخه اقتصاد وارد نمی ش��ود، یا سرعت  

جریان ورود عایدات خارجی بسیار کند است. 
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده ادامه داد: براساس 
اطالعات ارائه شده از سوی مسئوالن، دولت از گذشته 
بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و این مقدار 
بدهی در مقایسه با تولید ناخالص ملی به اندازه ایست 
ک��ه در جری��ان فعالیت بنگاه ه��ای اقتص��ادی تاثیر 
منفی ایجاد می کند. آقابزرگ��ی درباره تاثیر انتخابات 
ایاالت متحده آمریکا بر اقتصاد ایران و جهان نیز گفت: 
انتخابات آمریکا بر وضعیت اقتصادی اکثر کشورها در 
دنی��ا تاثیر دارد و ایران هم اگ��ر چه در حوزه بازارهای 
مالی با آمریکا ارتباطی مستقیم ندارد، اما از این موضوع 
مستثنی نیست و به واسطه احتمال افزایش یا کاهش 
تقاضا، این انتخابات بر اقتصاد و بازار سرمایه ایران نیز 
اثر گذار خواهد بود. این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره 
به کاهش حجم ارزش معامالت در بورس، تش��ریح کرد: 
مشاهده می کنیم که حجم معامالت با کاهش محسوسی 
مواجه ش��ده، اما از طرفی اوراق بده��ی از طریق بورس 
برای پوشش بعضی از بدهی های دولت منتشر می شود 
مثال اوراق س��لف موازی گندم یا اسناد خزانه با رقم قابل 
توجهی به تازگی منتش��ر می شود. ریشه این موضوعات 
بر می گردد به بدهی های پیش��ین دولت، چرا که به این 
وسیله این بدهی ها یا به نوعی تسویه می شوند یا به تاخیر 
می افتند. وی افزود: نح��وه بازارگردانی اوراقی همچون 
س��لف موازی، اوراق مش��ارکت یا اساسا صکوک اجاره 
برای کارشناس��ان بازار سرمایه جای تحلیل و بررسی 
بیشتر دارد و باید روی این موضوع کامال حساب شده 
برنامه ریزی و اقدام کرد. مطمئن هس��تم که ریس��ک 
نکول این اوراق صفر نیست، ولی اصوال باید ریسک آنها 

توسط موسسات رتبه بندی اندازه گیری و اعالم شود. 
آقابزرگی ادامه داد: در حال حاضر شاهد هستیم که 
طی یک هفته بی��ش از 400 میلیارد تومان در بورس 
معامله نمی شود ولی در مقابل به یک باره ظرف دو روز 
۲۶00 میلیارد تومان اوراق س��لف م��وازی در بورس 
خریدوف��روش می ش��ود و نحوه عرضه ای��ن اوراق نیز 
مشابه پذیره نویسی و عرضه اولیه است که این موضوع 

نشان دهنده جریان نقدینگی است. 

نرخنــامه
 دالر3,561 تومان 

صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ال ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,5۶۱ تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 

را۱,۱۱4,۱00 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد4,000 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز4,۶95 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
5۶8,000 تومان و هر ربع س��که۲98,000هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی۱88,000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی ۱8 عیار۱۱۳,۲۶4 

تومان قیمت خورد. 

FATF واکنش تلگرامی سیف به
 رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف 
ایران از فهرست سیاه FATF  نوشت: رئیس پارلمان 
فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای 

اجرای تعهداتش در برجام می داند. 
به گزارش مهر، ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی 
در کان��ال تلگرام��ی که به تازگی راه ان��دازی کرده، در 
خص��وص الحاق ایران به FATF نوش��ته اس��ت: »در 
مالقات��ی که ب��ا آقای بارتلون، رئیس پارلمان فرانس��ه 

داشتم، به نکته جالبی اشاره می کرد.«
وی در ادامه نوش��ته اس��ت: »ایش��ان ضمن تاکید بر 
به کارگیری همه امکانات برای تحقق کامل مفاد برجام و 
اعالم تعهد فرانسه به این امر، تعلیق نام ایران از لیست 
سیاه FATF را به عنوان یک عامل موثر فشار بر آمریکا 

برای انجام تعهداتش در برجام می داند.«
رئیس کل بانک مرکزی کانال تلگرام خود را چهارشنبه 
۲۶ خرداد )۱5 ژوئن۲0۱۶( راه اندازی کرده و نخستین 
پس��ت تلگرامی خود را در تاریخ ۲0 ش��هریور امس��ال 
)۱0سپتامبر( نوشته است. دومین پست وی، در تاریخ 

۲9 شهریورماه )۱9 سپتامبر(، منتشر شده است. 
س��یف همچنین در این کانال به س��خنان محس��ن 
جالل پ��ور، رئی��س س��ابق ات��اق بازرگان��ی و صنایع و 
مع��ادن ای��ران که نس��بت به رفتار برخ��ی بانک ها در 
مقابل مش��تریان گالیه مند بود، نیز توضیحاتی را ارائه 
کرده اس��ت: »ایشان )جالل پور( از رفتار برخی بانک ها 
در محاس��به نرخ س��ود تس��هیالت، حتی در مواجهه با 
مشتریان شناخته شده و خوش حساب گالیه داشتند و 
خواهان توجه بانک مرکزی و برخورد با تخلفات بودند. 
البت��ه تاکی��د و تصریح کردند که همه بانک ها این گونه 
نیس��تند و اذعان داش��تند که اصالحات قابل توجهی در 

سال های اخیر در حوزه بانکی اعمال شده است. 
به ایشان و جمع حاضر توضیح دادم که بازرسان بانک 
مرکزی، پیوس��ته به بازرسی نامحسوس از شعب بانک ها 
و کنترل عملیات بانکی مبادرت می کنند و گزارش آنها، 
بررسی می شود و تاکنون پرونده های متعددی در هیأت 
انتظامی تخلفات بانک ها تشکیل و احکامی برای جریمه 
و برخورد صادر ش��ده اس��ت. از ایش��ان خواستم نام بانک 
متخلف را برای بررس��ی بیش��تر اعالم کنند، تا رسیدگی 
شود.  آنچه الزم به تاکید می نماید، نگاه ریشه ای به مسائل 
بانکی و توجه به زمینه های ش��کل گیری مس��ائل امروزی 
است. خبرگان دلسوز می دانند که پیش زمینه حل معضل 
بزرگی چون نظام بانکی به عنوان یکی از حلقه های بزرگ 
س��پهر اقتصادی کش��ور در گام نخست، نیازمند شناخت 
درست و واقع بینانه مسئله از سوی همه عوامل درگیر و 
تصمیم گیر اس��ت تا با ش��ناخت و تعریف درست صورت 

مسئله بتوان نسبت به حل مشکالت اقدام کرد. 
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مهم به خوبی 
انجام ش��ده و نگاه کارشناس��ی نسبت به مسائل بانکی 
پدی��د آمده اس��ت. در پرت��و این بینش و نگرش، دولت 
شامل شخص رئیس جمهوری و معاون اول، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز 
بانک مرکزی، در چاره اندیش��ی برای از میان برداش��تن 
موانع و حرکت به س��مت پیش��رفت، همگام و همنفس 
ش��ده اند.  در این میان، باعث تاس��ف اس��ت که برخی 
اقدام ه��ا برای همراه ش��دن با اس��تانداردهای جهانی، 
حساسیت های بیش از حد و به تبع آن، توقف هایی را 

ایجاد و در نتیجه سرعت را کند می کند.« 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
۳,5۶۱دالر آمریکا

4,000یورو اروپا

4,۶95پوند انگلیس

97۳درهم امارات

۱,۲۱8لیر ترکیه

545یوان چین

۳5ین ژاپن

۲,7۳0دالر کانادا

۳۶۶0فرانک سوئیس

۱۱,750دینار کویت

948ریال عربستان

۲80دینار عراق

55روپیه هند

908رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
49۱,000مثقال طال

۱۱۳,۲۶4هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,۱۱۳,000سکه بهار آزادی
۱,۱۱4,500سکه طرح جدید

5۶8,000نیم سکه

۲98,000ربع سکه
۱88,000سکه گرمی

بانکنامه

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

چهارشنبه
31 شهریور 1395

شماره 609

پنجشنبه
14 مرداد 1395
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توصیه به ناشران اوراق بهادار و 
نهادهای مالی

سرپرس��ت مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس 
و اوراق بهادار به نهادهای مالی هش��دار داد س��قف مجاز 
خریدهای اعتباری برای مشتریان را مطابق مقررات و با 
رعایت تناسب میان دارایی ها با بدهی ها و تعهدات در نظر 
بگیرند. سیدمرتضی شهیدی گفت: نهادهای مالی به ویژه 
شرکت های کارگزاری باید جهت پوشش مخاطرات آتی 
خویش، نسبت به اصالح ساختار مالی از طریق اقدامات 
مورد نی��از از قبیل افزایش س��رمایه، اس��تقرار و اعمال 
کنترل های داخلی، پایش مستمر آخرین وضعیت اعتباری 
مشتریان، اخذ تضامین قابل اتکا، تسویه مطالبات ناشی از 
خریدهای اعتباری مطابق قراردادهای منعقده و س��ایر 
روش های قابل اطمینان با لحاظ ریسک های سامانه ای و 
فرا دستگاهی به قید فوریت اقدام کنند. وی از کلیه مدیران 
شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از 
جمله ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی خواست نسبت 
به اعمال و استقرار نظام کنترل داخلی شرکت اقدام کنند 
و از مشاوره های حقوقی متخصص در این زمینه بهره مند 
شوند. شهیدی همچنین توصیه کرد که شرکت و مدیران 
ارش��د آن مطابق مقررات اس��اس نامه خود عمل کنند و 
توجه به توصیه ها و دستورات ناظران بازار و نیز واحدهای 

نظارتی سازمان را نصب العین خود قرار دهند. 

پرداخت طلب گندمکاران از طریق انتشار 
اوراق سلف، اتفاقی مثبت در بازار سرمایه

اوراق سلف موازی گندم که به تازگی از سوی شرکت 
بازرگان��ی دولتی در ب��ورس کاال و به منظور پرداخت 
مطالبات گندمکاران منتشر شد و به تأمین مالی 2هزار 
و 650 میلیارد تومانی ظرف دو روز ختم ش��د، اتفاقی 
مثبت در بازار سرمایه بود. سیدعباس موسویان، عضو 
شورای عالی بورس و دبیر کمیته فقهی سازمان بورس 
با بی��ان مطلب فوق گفت: مق��رارت مربوط به فرآیند 
انتش��ار اوراق سلف موازی اس��تاندارد به طور کامل در 
ش��ورای عالی بورس بررسی شده و از لحاظ فقهی نیز 
هیچ مش��کلی برای این روند تأمین مالی وجود ندارد 
و ما امیدوار هس��تیم این ابزار بتواند به عنوان یک ابزار 
فراگیر برای صنایع مختلف و دولت مورد استفاده قرار 
بگیرد. وی با اش��اره به انتشار اوراق سلف موازی گندم 
در ب��ورس کاال و پرداخت مطالبات گندمکاران از این 
طریق، گفت: عالوه بر انتشار اوراق سلف گندم و تأمین 
مالی صورت گرفته، تولیدکنندگان سایر محصوالت و 
همچنین دولت نیز می تواند در آینده از طریق این ابزار 
مالی قابل اعتماد و در ساختاری شفاف همچون بورس 
کاال ب��ه تأمین مالی بپردازند. وی با بیان اینکه قرارداد 
اوراق سلف موازی به همراه سایر ابزارهای مالی می تواند 
موجب رونق بنگاه های اقتصادی ش��ود، اظهار داشت: 
استفاده از اوراق سلف استاندارد موجب کاهش ریسک 
معامله گران ش��ده و در مدت زم��ان کوتاهی می تواند 

سرمایه در گردش بنگاه ها را فراهم کند. 

فرابورس ایران 700 میلیارد ریالی شد
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام فرابورس ایران 
روز گذشته با حضور بیش از 60درصد از سهامداران برگزار 
شد که با موافقت آنها، افزایش سرمایه 75 درصدی فرابورس 
رسما تحقق یافت. در ابتدای این جلسه مدیرعامل فرابورس 
با ابراز رضایت از حضور سهامداران در مجمع فوق العاده عنوان 
کرد: فرابورس ایران در نظر دارد س��رمایه خود را با افزایش 
300 میلیارد ریالی از دو محل سود انباشته و اندوخته طرح 
و توسعه به 700 میلیارد ریال افزایش دهد. امیر هامونی با 
بیان اینکه این میزان افزایش سرمایه صرف توسعه بسترهای 
مبتنی بر فناوری اطالعات به ویژه در بازار بدهی فرابورس ایران 
خواهد شد، افزود: همواره توسعه بازارها و ابزارهای فرابورس 
را در دس��تور کار داشته ایم و برای تحقق این مهم تالش و 
برنامه ریزی می کنیم. وی همچنین از موافقت سازمان بورس 
و اوراق به��ادار با ورود تعاونی ها به فرابورس ایران خبر داد و 
گفت: با موافقت سازمان، تعاونی های سهامی عام در تابلویی 
مجزا در فرابورس پذیرش خواهند شد. هامونی با اعالم اینکه 
با پذیرش ش��رکت های کوچک، متوسط و دانش بنیان در 
بازار SME نیز این بازار به زودی افتتاح می ش��ود، ادامه داد: 
همچنین بازار پایه پس از بررسی پرونده شرکت های موجود 
در این بازار و تقسیم بندی آنها در سه تابلوی الف، ب و ج در 

قالبی جدید کار خود را در آینده آغاز خواهد کرد. 

عرضه 137 هزار تن انواع کاال
ت��االر صادرات��ی ب��ورس کاالی ایران روز دوش��نبه 
29ش��هریور ماه میزبان عرضه 137 ه��زار و 250 تن 
انواع کاال بود. بر این اساس تاالر صادراتی شاهد عرضه 
76 هزار تن انواع قیر، یک هزار تن لوب کات س��بک، 
5 ه��زار تن وکیوم باتوم، 250 تن عایق رطوبتی و 55 
هزار تن س��نگ آهن دانه بندی ب��ود. 97 هزار و 258 
تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، 100 تن 
روغن س��ویا، 2 هزار و 400 تن شکر سفید، 2هزار تن 
کنجاله سویا، یک هزار و 500 تن گندم دوروم نیز در 
تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی نیز در این روز عرضه 3هزار و 480تن 

شمش آلیاژی و بیلت شرکت ایرالکو را تجربه کرد. 

عرضه  متانول  پتروشیمی شیراز و 
فن آوران

در ب��ورس ان��رژی ای��ران، ح��الل 402 پاالیش 
نف��ت تبریز و س��وخت هوایی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت اراک به مقاصد 
اراک، ارمنس��تان و افغانس��تان در رینگ بین الملل 
بورس انرژی ایران عرضه ش��دند. عالوه بر معامالت 
مس��تمر در بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد 
برق و قراردادهای با سررس��ید یک سال و بیشتر در 
بازار مش��تقه، کاالهای متانول پتروش��یمی شیراز، 
متانول پتروشیمی فن آوران، برش سنگین و سوخت 
کوره س��بک پتروشیمی تبریز و حالل 410 پاالیش 

نفت آبادان در رینگ داخلی معامله شد. 

بورس کاال

بورس انرژی

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در پایان معامالت روز 
دوش��نبه با 105 واحد صعود 
در ارتف��اع 76 ه��زار و 272 
روز گذشته  ایس��تاد.  واحدی 
ب��ازار س��هام ب��ازاری تح��ت 
حمایت و متع��ادل بود که به 
پش��توانه حمایت حقوقی های 
بازار سهام ش��اهد غلبه تقاضا 
ب��ر عرضه با پیش��رو ش��دن 
نماده��ای گ��روه خودروی��ی 
ب��ود. ب��ازاری که ای��ن روزها 
ب��ه تکاپوی یافتن س��هم های 
پرب��ازده افتاده اس��ت. بر این 
اس��اس به نظر می رس��د با به 
ماه  رس��یدن ش��هریور  پایان 
و گذر از نیمه نخس��ت سال، 
اندکی از فشار عرضه ها کاسته 
شده و بازار سهام وارد روندی 
متعادل ش��ود. این حرکت در 
گروه قطعات خودرویی بیشتر 
به چش��م می خ��ورد. از طرف 
دیگ��ر آغ��از نیمه دوم س��ال 
در  ش��ده  داده  وعده ه��ای  و 
بس��یاری از حوزه ها، از جمله 
تک نرخی ش��دن ارز و بهبود 
اوض��اع اقتص��ادی، در کن��ار 
تب و تاب ناش��ی از انتخابات 

آمریکا، انتظ��ار حال و هوایی 
متف��اوت را در ب��ازار س��هام 

تهران ایجاد خواهد کرد. 

با گروه های بازار سهام
در معامله های روز دوشنبه 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
گ��روه س��یمان، آه��ک و گچ 
روزی کم حجم را پش��ت سر 
گذاش��ت. گروه خودرو روز را 
متع��ادل و مثبت آغاز کرد به 
طوری ک��ه اکثر نمادهای این 
گ��روه با افزایش قیمت مواجه 
ش��دند. اما در گروه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری این روزها 
ش��اهد معامالت��ی کم رمق و 
کم حجم هستیم. در گروه قند 
و ش��کر، پس از مدت ها، طی 
روز های گذش��ته که با اقبال 
خری��داران روبه رو ش��ده بود، 
روز را با معامالت منفی پشت 

سر گذاشت. 

ادامه بازارگردانی 
حقوقی ها

روز دوش��نبه اندک��ی بیش 
از 494 میلی��ون س��هم بانک 
بی��ش  ارزش  ب��ه  پاس��ارگاد 
از 52.5 میلی��ارد توم��ان ب��ه 
کدهای درون گروهی س��هام 

عمده به ص��ورت بلوکی انتقال 
داده ش��د. 230 میلیون سهم 
میدکو نیز ب��ه ارزش بیش از 
48.5میلی��ارد توم��ان انتقال 
داده ش��د. 111 میلیون سهم 
س��ایپا نیز ب��ه ارزش بیش از 
13میلی��ارد تومان با معامالت 
انتقال��ی از س��وی س��هامدار 
عم��ده ک��د هم��راه ب��ود. در 
سرمایه گذاری توسعه ملی اما 
44میلیون س��هم کدبه ارزش 
بی��ش از 7میلی��ارد تومان با 
ه��دف تجمیع س��هام کد به 
کد ش��د. کمتر از 30 میلیون 
س��هم صنعتی برای ایران نیز 
ب��ه ارزش بی��ش از 8 میلیارد 
تومان کد به کد شد. در عین 
حال کمتر از 30 میلیون سهم 
توسعه معادن و فلزات به ارزش 
بیش از 2.5میلیارد تومان کد 
به کد ش��د و معامالت کد به 
کد در معدن��ی و صنعتی گل 
گهر نیز با جابه جا ش��دن 20 
میلیون سهم به ارزش بیش از 
3 میلیارد تومان ادامه یافت و 
در نهایت بیش از 16.5میلیون 
س��هم صنایع آذرآب به ارزش 
بی��ش از 8میلی��ارد تومان به 
کدهای درون گروهی سهامدار 

عمده انتقال داده شد. 

رشد 1.5 واحدی شاخص 
فرابورس

دادوس��تدهای  معامله گران 
فراب��ورس  دوش��نبه  روز 
ح��دود  نقل وانتق��ال  ب��ا  را 
431میلی��ون ورق��ه بهادار به 
ارزش 2ه��زار و 498میلیارد 
ریال پی گرفتند که این حجم 
دادوس��تد در 17 هزار و 928 
دفعه صورت گرفت. معامالت 
بازار س��هام فرابورس متشکل 
از بازاره��ای اول، دوم و پایه، 
862 میلی��ارد ریالی ش��د که 
سهم 34درصدی از ارزش کل 
معامالت این رکن بازار سهام 
را به خ��ود اختصاص می داد. 
در ای��ن بازار نم��اد معامالتی 
خریدوف��روش  ب��ا  توکاری��ل 
20.6میلیون س��هم به ارزش 
باالترین  ری��ال  میلی��ارد   51
حج��م و ارزش معام��الت را 
تجرب��ه ک��رد. در ب��ازار اوراق 
ب��ا درآمد ثاب��ت فرابورس نیز 
حجم معامالت به یک میلیون 
و 330 هزار ورقه و ارزش آن 
به یک ه��زار و 341میلیارد و 
790میلیون ریال رس��ید. در 
واقع بی��ش از نیمی از ارزش 
در  ایران  فراب��ورس  معامالت 
روز گذش��ته به ب��ازار اوراق با 

درآمد ثابت اختصاص داشت. 
نماد اوراق مشارکت شهرداری 
مشهد باالترین حجم و ارزش 
معام��الت را در ای��ن ب��ازار با 
دادوس��تد 410ه��زار ورقه به 
در  ریال  ارزش 425میلی��ارد 
اختیار گرفت. ارزش معامالت 
اس��ناد خزانه اسالمی مراحل 
س��وم تا هفتم نیز در مجموع 
به 204میلیارد و 160میلیون 
ریال رسید، ضمن آنکه حجم 
معامالت ای��ن اوراق نیز بیش 
از 213 ه��زار ورق��ه ب��ود. در 
ح��ال حاضر در ب��ازار ابزارهای 
نوی��ن مالی نیز قیمت هر ورقه 
تس��ه در بازه قیمت��ی 890 تا 
920هزار ریال مورد معامله قرار 
می گیرد که روز گذشته برخی 
اوراق ت��ا حدود یک درصد افت 
قیمتی را تجربه کردند. صندوق 
س��رمایه گذاری اعتمادآفری��ن 
معامل��ه  ب��ا  نی��ز  پارس��یان 
9.6میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش 
135میلی��ارد ری��ال در ص��در 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
قابل معامله ایس��تاد. در نهایت 
در پای��ان معام��الت فرابورس 
ای��ران ش��اخص کل با رش��د 
1.5واح��دی در نزدیکی ارتفاع 

811واحدی قرار گرفت. 

با کاهش عرضه ها رقم خورد

بازار سهام در مسیر صعود

س��ازمان  جدی��د  تصمی��م 
ب��ورس درباره حد نص��اب جدید 
صندوق های سرمایه گذاری و الزام 
تزریق نقدینگی این صندوق ها به 
بازار س��هام اقدام خوبی در جهت 
بهبود وضعیت بازار اس��ت. محمد 
کفاش پنجه ش��اهی، مدیرعامل 
کارگ��زاری خب��رگان س��هام در 
گفت وگو با سنا در خصوص تأثیر 
ابالغیه جدید س��ازمان بورس به 
صندوق ه��ا س��رمایه گذاری برای 
افزایش س��هم این صندوق ها در 
بازار س��رمایه با تأکی��د بر اینکه 
این تصمی��م تأثیر مثبت��ی را بر 
ب��ازار س��رمایه خواهد گذاش��ت، 
گفت: با اجرای این ابالغیه توسط 
س��رمایه گذاری،  صندوق ه��ای 
نقدینگی های جدی��دی وارد بازار 

سهام می شود. وی با اشاره به اینکه 
از این به بعد حرکت صندوق ها و 
بازار سرمایه همسوتر خواهد شد، 
اظهار داشت: به این ترتیب با رشد 
صندوق های سرمایه گذاری به بازار 

سرمایه نیز کمک می شود. 
ای��ن کارگ��زار بازار س��رمایه با 
تأکید ب��ر مزیت های این تصمیم 
س��ازمان بورس تصری��ح کرد: در 
ش��رایط جدید صندوق ها باید با 
تحلیل بیش��تری حرک��ت کنند 
ب��ه خصوص  چراک��ه صندوق ها 
صندوق ه��ای با درآمد ثابت تعهد 
و پیش بین��ی س��ود دارن��د و ب��ا 
س��رمایه گذاری در اوراق با درآمد 
ثابت و س��پرده های بانکی، س��ود 
آنها مشخص بود، اما از این بعد که 
قرار است بخش��ی از سرمایه های 

ای��ن صندوق ها وارد بازار س��هام 
ش��ود ریس��ک آنها نی��ز افزایش 
خواهد یافت و این نهادهای مالی 
هم راستا با بازار سهام دچار نوسان 
می ش��وند. کفاش پنجه شاهی با 
تأکید بر اینک��ه با اجرای تصمیم 
جدید سازمان بورس، حجم قابل 
توجه��ی از نقدینگی ه��ای جدید 
وارد بازار سرمایه می شود، افزود: با 
توجه به اینکه تعداد صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل توجه است، 
رقمی که قرار اس��ت از طریق این 
صندوق ها وارد بازار س��هام شود، 
می تواند بازار س��رمایه را متحول 
و زمینه رش��د شاخص و قیمت ها 
را ایجاد کند. مدیرعامل کارگزاری 
خبرگان سهام با اش��اره به اینکه 
بورس  تصمیم جدی��د س��ازمان 

یک عامل کمک کننده برای بازار 
سرمایه است، گفت: همچنین باید 
در سطح کالن اقتصادی تمهیدی 
برای بهبود اوضاع اندیشیده شود 
چراک��ه در کنار افزایش نقدینگی 
در بازار سرمایه باید اوضاع صنایع 
نیز بهتر ش��ود تا س��ودآوری آنها 

افزایش یابد. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه باید به 
صنایع کمک ش��ود، ادامه داد: با 
بهبود ش��رایط صنایع، شرکت ها 
نیز ب��ا افزایش س��ودآوری مواجه 
می شوند، در صورتی که سودآوری 
ش��رکت ها تغییر نکند، رونق بازار 
س��رمایه با هر راه��کاری موقتی 
خواه��د ب��ود و حت��ی گاه تعبیر 
حبابی از آن می ش��ود در صورتی 
ک��ه افزایش قیمت س��هام همراه 

با رشد س��ودآوری شرکت پایدار 
خواهد بود. کفاش پنجه ش��اهی 
هرچند به لزوم حمایت از صنایع 
برای بهبود شرایط شرکت ها تأکید 
ک��رد، تصمیم حمایتی س��ازمان 
ب��ورس را برای افزای��ش حجم و 
ارزش معام��الت و تحریک تقاضا 
در بازار مفید دانست و گفت: این 
تصمیم به تغییر مسیر حرکتی و 
روند بازار کم��ک می کند و باعث 
می شود بازار سهام از حالت رکود 
خارج ش��ود. مدیرعامل کارگزاری 
خبرگان س��هام در پای��ان گفت: 
به ط��ور قطع اجرای ای��ن ابالغیه 
باع��ث می ش��ود تقاض��ا در بازار 
افزای��ش یابد و جابه جایی س��هام 
و افزایش معام��الت به رونق بازار 

منجر شود. 

مدیرعامل ب��ورس انرژی گفت: 
خری��داران خارج��ی ب��ا اخذ کد 
مزایده  س��هامداری می توانند در 
کاالهای بورس انرژی رقابت و اقدام 
به خرید کنند و هیچ محدودیتی 
برای فعالیت آنان در بورس انرژی 
وجود ن��دارد. به گ��زارش بورس 
پرس، سیدعلی حس��ینی درباره 
اقدام��ات بورس ان��رژی در جذب 
سرمایه گذار خارجی گفت: شرکت 
سپرده گذاری مرکزی تاکنون برای 
تع��دادی از خریداران خارجی کد 
س��هامداری صادر ک��رده و هیچ 
محدودیتی برای حضور سهامداران 
خارج��ی در این ب��ورس کاالیی 
وجود ندارد. این مقام مس��ئول با 
بیان اینکه رینگ بین الملل بورس 
انرژی بی��ش از 50درصد حجم و 
ارزش معام��الت این ب��ورس را از 
آن خ��ود کرده، اف��زود: هر هفته 
عرضه ه��ای صادرات��ی در رینگ 

بین الملل بورس ان��رژی با هدف 
ص��ادرات انج��ام می پذی��رد. وی 
گفت: خری��داران خارجی در این 
مزایده ها ش��اید به شکل مستقیم 
خری��د نکنن��د، ام��ا می توانند با 
صادرکنندگان  توس��ط  واس��طه 
ایرانی ب��ه کاالهای عرضه ش��ده 
در ای��ن ب��ورس دسترس��ی پیدا 
کنن��د. حس��ینی درب��اره مزیت 
حض��ور س��رمایه گذار خارجی در 
بورس های کاالیی از جمله بورس 
انرژی گف��ت: بورس های کاالیی، 
کااله��ا در دو رینگ مجزا عرضه 
می شوند، درعین حال قیمت های 
پایه در رینگ داخلی در مقایسه با 
قیمت های پایه در رینگ صادراتی 
بورس  اس��ت. مدیرعامل  ارزان تر 
انرژی تصریح کرد: مبنای قیمت ها 
براس��اس  صادرات��ی  رین��گ  در 
ارزش ه��ای روز جهان��ی تعیی��ن 
می ش��ود درحالی که بعضی اوقات 

قیمت ه��ای پایه در رینگ داخلی 
از مصرف کننده  جنبه حمایت��ی 
داخل��ی دارد و ب��ه همی��ن دلیل 
رینگ داخلی و صادراتی از یکدیگر 
مجزا هس��تند. این مقام مسئول 
اظه��ار داش��ت: توس��عه رین��گ 
بین الملل��ی به نف��ع عرضه کننده 
اس��ت و ضمن آنک��ه تولید کننده 
می تواند به قیمت باالتری کاالهای 
خود را عرضه کن��د، در واقع یک 
بازار مس��تمر و قابل اعتماد برای 
عرضه و تقاضاست. حسینی اضافه 
کرد: توس��عه رین��گ بین المللی 
امکان برندس��ازی برای کاالهای 
ایران��ی و به این زمینه آش��نایی 
بیش��تر خارجی ها ب��ا محصوالت 
داخل��ی را فراه��م س��ازد و ای��ن 
تعامل زمینه کس��ب سود بیشتر 
را ب��رای تولیدکنندگان داخلی به 
همراه خواهد داش��ت. وی تصریح 
ک��رد: عرضه کنن��دگان داخل��ی 

ک��ه تولی��دات خ��ود را در بورس 
انرژی عرضه می کنن��د، به دنبال 
توس��عه عرضه ه��ای بین المللی و 
راهیابی به بازاره��ای صادراتی از 
راه بورس هستند زیرا درآمدهای 
مستمر از طریق صادرات و فروش 
بین الملل را یک مزیت به ش��مار 
می آورند. مدیرعامل بورس انرژی 
درباره تأثیر حضور سرمایه گذاران 
خارجی در ب��ازار س��رمایه ایران 
نیز گف��ت: ب��ازار س��رمایه ایران 
اع��م از ب��ازار کاال و اوراق بهادار، 
با مشارکت س��رمایه گذار خارجی 
ارزش بیش��تری پی��دا می کند و 
عالوه ب��ر اوراق به��ادار، کاال هم 
با قیم��ت مناس��ب تری عرضه و 
فروخته می شود. به گفته وی، هر 
ق��در تقاضا ب��رای اوراق یا کاالیی 
افزایش پیدا کند در قیمت آن نیز 
اثر خواهد گذاشت و عالوه بر آن، 
کماکان قیم��ت اوراق و کاالها در 

ایران با توجه ب��ه مزیت هایی که 
در بحث انرژی و نیروی کار وجود 
دارد، قیمت های مناس��بی است. 
ورود سرمایه گذار  حسینی گفت: 
خارجی به ایران یک بازی برد- برد 
برای دو طرف است و سرمایه گذار 
خارج��ی به بازار دارای��ی و کاال با 
قیمت مناسب دست پیدا می کند 
و همچنین تولیدکنندگان داخلی 
و ناشران اوراق بهادار از قیمت های 
ب��رای عرضه ه��ای خود  باالتری 
استفاده می کنند. پس از موافقت 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
بورس انرژی به عن��وان چهارمین 
بورس کشور در بخش اوراق سلف 
برق، اوراق قرارداد محور کاالهای 
انرژی مانند زغال س��نگ، نفت و 
انرژی های س��بز مانند انرژی های 
خورشیدی، در برنامه کاری سال 
1390 بازار س��رمایه ای��ران قرار 

گرفت. 

رونق بازار سهام با ورود نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری

استقبال بورس انرژی از سرمایه گذاران خارجی 

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کاشی پارس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که قند نقش جهان در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

7.0625کپارس
6.7604.97قنقش
3.1284.93البسا

1.4594.89کلوند
2.4134.78کساوه
1.3414.77خکاوه
3.5434.67فاما

 بیشترین درصد کاهش
کش��ت و صنعت پیاذر صدرنش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. ش��هد در رده دوم این گروه ایستاد 
و پش��م شیشه ایران هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.97(3.213غاذر
)4.49(4.193قشهد
)4.48(11.457کپشیر
)4.26(4.429قزوین
)4.11(3.850قمرو
)3.96(1.793قشکر
)3.68(1.727قنیشا

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم پتروشیمی شازند پرمعامله ترین سهم بازار 
بورس شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. 

ایران خودرو دیزل هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

34.948 1351شاراکح

30.924 1148خساپا
28.156 1210خاور
25.613 544فملیح
17.170 4963فاذر
16.551 434ورناح

14.659 1179خرینگ

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  ب��ه خود اختصاص داد و حق تقدم پتروش��یمی 
ش��ازند رتب��ه دوم را به دس��ت آورد. صندوق س��رمایه 
گذاری پارند پایدار سپهر هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام
85.212 4963فاذر

47.209 1351شاراکح
42.921 10402پارند

41.259 3026خودرو
39.926 3862مداران
35.503 1148خساپا
34.061 1210خاور

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که ای��ران خودرو دیزل 
در این گروه دوم ش��د و رینگ س��ازی مش��هد در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11481908خساپا
12101444خاور

11791387خرینگ
13091155خپارس
30261119خودرو
5441117فملی ح
13411020خکاوه

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاش��ی و سرامیک حافظ به دست آورد. سایپا دیزل در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

30371518کحافظ
13411341خکاوه
847847پالسک
2917729فمراد
2844569فلوله
3335476پتایر
6994411چفیبر

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس جایگاه 

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

10742.86وخارزم
10002.99پردیس
10153.61وپاسار
19293.66وبانک
25133.91شاراک
80704.16شبهرن
28434.19پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

االن خانه بخرید بفروشید
اختالف قیم��ت واحدهای مس��کونی ۱۰۰متری 
در مناطق ش��مالی و جنوبی پایتخت به حدود یک 
میلیارد تومان هم می رس��د که این موضوع درمورد 

سایر مناطق کمتر مشاهده می شود. 
تازه ترین بررس��ی میدانی مهر نش��ان می دهد 
مس��کونی  واحده��ای  قیم��ت  اخت��الف  ک��ه 
۱۰۰مت��ری با عمر کمتر از ۱۰ س��ال در مناطق 
ش��مالی و جنوب��ی پایتخت بس��یار چش��مگیر و 
حدود یک میلیارد تومان اس��ت که این موضوع 
درمورد س��ایر مناطق کمتر مش��اهده می ش��ود. 
به عن��وان نمونه باالترین تف��اوت قیمت آپارتمان 
میان دومنطقه ش��رق وغرب حدود ۶۰۰میلیون 

تومان اس��ت. 
بررسی تحوالت بازار مسکن و سیاست های دولت 
در این حوزه حاکی از آن اس��ت که بازار مسکن در 
دوران پیش رونق به س��رمی برد و هم اکنون بهترین 

زمان برای خریدوفروش مسکن است. 
بر این اس��اس، در تازه ترین بررس��ی میدانی از 
بازار مس��کن، قیم��ت واحدهای مس��کونی ۱۰۰ 
مت��ری پایتخ��ت در پن��ج منطق��ه از ش��هرتهران 
)ش��مال، غرب، مرکز، ش��رق و جنوب( مورد رصد 
قرار گرفته اس��ت تا چنانچه شما قصد خرید واحد 
مس��کونی۱۰۰ مت��ری درپایتخ��ت را دارید مظنه 
قیمت را در اختیار داش��ته باشید. قیمت های درج 
ش��ده در این گ��زارش مربوط ب��ه آپارتمان های با 
عمر کمتر از ۱۰ س��ال بوده و قطعی نیست و یک 

برآورد تقریبی اس��ت. 

قیمت)میلیون تومان(متراژ)متر(منطقه

۱۰۰۱۲۵۰نیاوران

۱۰۰۹۰۰جردن

۱۰۰۹۵۰شهرک غرب

۱۰۰۵6۰سردارجنگل

۱۰۰۷۵۰توانیر

۱۰۰۳۵۰طالقانی

۱۰۰۳۷۰دالوران

۱۰۰۳۸۰پیچ شمیران

۱۰۰۳۱۳نازی آباد

۱۰۰۳۱۰شهرری

ایران از خرید 6 فروند هواپیمای 
ایرباس صرف نظر کرد

یک مقام ایرانی به رویترز گفت که به دلیل تأخیر 
در صدور مجوزهای مربوطه از سوی آمریکا، ایران از 
خرید شش فروند هواپیماهایی که قرار بود از شرکت 

ایرباس خریداری کند، انصراف داده است. 
به گزارش ایسنا، این مقام ایرانی در حاشیه نشست 
هوانوردی ایران که در تهران برگزار شد به رویترز گفت: 
تع��داد هواپیماهای��ی که قصد خرید آنه��ا را از ایرباس 
داشتیم شش فروند کاهش یافته است. این شش فروند 
هواپیما قرار بود در س��ال 2۰۱۶ به ایران تحویل داده 
شود. او گفت: بنابر توافق میان ایران و شرکت ایرباس 
که ممکن است طی هفته های آینده نهایی شود به جای 
۱۱8 فروند ۱۱2 فروند هواپیما خریداری خواهد شد و 
این درحالی اس��ت که ایران در ماه ژانویه اعالم کرد که 
قصد دارد ۱۱8 فروند هواپیما به ارزش 27 میلیارد دالر از 
شرکت ایرباس خریداری کند. آمریکا پس از توافق میان 
ایران و ایرباس به دلیل آنکه بخش هایی از این هواپیما 
قطعات آمریکایی دارند از صدور مجوز امتناع و همواره 
در روند نهایی شدن این توافق کارشکنی کرده است. 

۷۰ کیلومتر دیگر از جاده هراز تا 
پایان سال دو بانده می شود

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه 7۰ کیلومتر از 
محور هراز تا پایان س��ال س��اخته می شود، گفت: کل 

این مسیر نیاز به اعتبار هزار میلیارد تومانی دارد. 
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی در افتتاح بخش��ی 
از بان��د دوم مح��ور هراز در جم��ع خبرنگاران گفت: 
مح��ور ه��راز یکی از مهم ترین محورهای دسترس��ی 

به استان های شمالی با طول ۱۰۰ کیلومتر است. 
وی با بیان اینکه امسال ۱۰۰ میلیارد تومان به این 
پروژه اختصاص می دهیم، گفت: به ساخت پنج محور 
فیروزکوه، هراز آزادراه ش��مال، محور منجیل-رش��ت 
و پروژه قزوین-الموت نیز هزار میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص خواهیم داد.  وی ادامه داد: در این محورها 
باید چندین دستگاه تونل، پل ساخته شود. همچنین 
چندین کیلومتر از این مسیر نیاز به دیواره سازی دارد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه محور هراز را با 
بانده کردن به س��ه اولویت تقس��یم کردیم که اظهار  دو 
داش��ت: نخس��تین اولویت حد فاصله بایجان تا آمل به 
طول ۶2 کیلومتر است که از این مسیر تنها 8.5 کیلومتر 
بانده  دوبانده نش��ده اس��ت و باقی مس��یر تا به امروز دو
کرده ای��م.  آخون��دی با بیان اینکه امروز ۱۰ کیلومتر از 
این مس��یر دو بانده هم به افتتاح می رس��د، گفت: 8.5 
کیلومتر باقی مانده از اولویت اول را هم تا پایان سال به 
اجرا می رسانیم به این ترتیب ۶2 کیلومتر اولویت اول 

تا پایان سال به طور کامل دو بانده می شود. 

عمران

 

ش��هرهای بزرگ دیگر امکان 
ساخت و سازهای جدید را ندارند. 
ای��ن ش��اید یک��ی از اصلی ترین 
گزاره هایی اس��ت که در تشریح 
آینده بازار مس��کن تردیدی در 

آن وجود ندارد. 
هجوم س��ودجویان به سمت 
اراضی، جنگل ها، کوه ها و دریاها 
زن��گ خطری را به صدا درآورد 
که نپرداختن به آن می توانس��ت 
ش��رایط بازار مس��کن را به طور 
قابل توجهی تغییر دهد. هرچند 
در این بین پیگیری برای افزایش 
توان نهاده��ای نظارتی اهمیت 
بس��یاری دارد اما در عین حال 
افزای��ش این س��ودجویی ها یک 
پی��ام دیگر را نیز مبادله می کند 
و آن به پایان رس��یدن ظرفیت 
در  جدی��د  ساخت و س��ازهای 

شهری مانند تهران است. 
رسیدن به این نقطه به معنای 
لزوم اندیشیدن به راه حلی جدید 
اس��ت؛ موضوعی که خیلی زود 
ب��ه راه حلی قطعی رس��ید و آن 
نوس��ازی بافت های فرس��وده و 
اس��تفاده از ظرفی��ت موجود در 
ای��ن بافت ه��ا ب��رای تأمین نیاز 
ش��هرهای بزرگ ب��ه خانه های 
جدی��د اس��ت. در ش��رایطی که 
طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی 
ح��دود ۱۰میلی��ون ایران��ی در 
زندگ��ی  فرس��وده  بافت ه��ای 
می کنند، قطعاً اس��تفاده از تنها 
بخشی از ظرفیت های موجود در 
این عرصه می تواند به معنی باز 
ش��دن گره ای ج��دی در عرضه 

مسکن باشد. 
رس��یدن به ای��ن جمع بندی 
باعث شد وزارت راه و شهرسازی 
س��ال گذش��ته در تفاهم نامه ای 

رس��می ب��ا انبوه س��ازان بحث 
س��اخت واحدهای جدید در این 
عرصه را پیگیری و از سوی دیگر 
با افزایش وام نوس��ازی، ساکنان 
ای��ن بافت ه��ا را نیز به تغییر در 
ش��رایط خانه های ش��ان ترغیب 

کند. 
ب��ا وج��ود اندیش��یدن به این 
راه حل ه��ا اما همچنان یک ابهام 
ج��دی باقی ماند و آن چگونگی 
برنامه ری��زی برای تملک اراضی 
بافت ه��ای فرس��وده و س��اخت 
طرح هایی کالن در محوطه هایی 
اس��ت ک��ه عبور و م��رور از آنها 
دش��وار اس��ت. موضوع��ی ک��ه 
پیگیری آن بس��یار دشوار بود و 
همین امر س��بب ش��د این طرح 
ب��رای چن��د ماه در اغما فرو رود 
و ح��اال وزارت راه و شهرس��ازی 
طرح��ی جدید برای عبور از این 

چالش ارائه کرده است. 
ای��زدی، مدیرعامل ش��رکت 
عم��ران و بهس��ازی ش��هری در 
ای��ن رابطه گفته در حال نهایی 
کردن یک مدل جدید هس��تیم 
که می توان��د امتیاز خوبی برای 
ورود انبوه سازان برای مشارکت 
با دولت باش��د و آن مدل زمین 
صف��ر اس��ت. بدین ص��ورت که 

م��ا اراض��ی و امالک��ی را که در 
محدوده ه��ای ه��دف در اختیار 
داری��م ب��ا قیمت صف��ر در دوره 
مش��ارکت س��اخت در اختی��ار 
انبوه س��ازان ق��رار می دهیم و با 
آنه��ا تواف��ق می کنیم که با رقم 
ثابت س��ود در پایان دوره س��هم 
خود را بردارند و هرچه باقی ماند 
عایدی دولت شود تا از طریق آن 
پروژه های بعدی را تعریف کنیم. 

انبوه سازان آماده مشارکت 
در بافت های فرسوده 

هستند
ب��ا وجود آنکه معاون آخوندی 
گفته به نظر می رسد انبوه سازان 
نق��ش مربوط به خ��ود را تقبل 
نمی کنن��د اما صحبت های عضو 
هیأت مدیره کانون انبوه س��ازان 
آنه��ا  ک��ه  دارد  آن  از  نش��ان 
آماده هس��تند در ص��ورت ارائه 
پیش��نهادی نهای��ی، کار خود را 

با جدیت پیگیری کنند. 
ای��رج رهب��ر در گفت وگ��و با 
»فرص��ت ام��روز« تصریح کرد: 
در ن��گاه مش��ترکی ک��ه از چند 
س��ال قبل میان انبوه س��ازان و 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
شکل گرفت، استفاده از ظرفیت 

بافت های فرسوده به عنوان یکی 
در  موج��ود  اولویت ه��ای  از 
کالنش��هرها مطرح شد و از این 
رو حت��ی طرح هایی ابتدایی نیز 

برای آن شکل گرفت. 
وی ب��ا اش��اره به ط��رح انجام 
گرفته در منطقه سیروس تهران، 
اظه��ار کرد: ط��رح ابتدایی این 
ب��ود که ب��ا تملک محدوده ای از 
بافت های فرسوده و نوسازی آن، 
ام��کان جابه جایی کلید به کلید 
ب��ه وجود آی��د، در عمل اما این 
کار بس��یار دشوار بود، زیرا حتی 
ب��ا تملک بخش قابل توجهی از 
اراضی، امکان باقی ماندن برخی 
خانه ها وجود داش��ت و این امر 

طرح کلی را برهم می ریخت. 
ای��رج رهب��ر ب��ا بی��ان اینکه 
انبوه س��ازان از ورود به بافت های 
فرس��وده اس��تقبال می کنند اما 
ای��ن امر نیاز به برطرف ش��دن 
مش��کالت در عرصه عمل دارد، 
گف��ت: در نظر گرفتن اراضی که 
قابلیت ساخت و ساز در آن وجود 
دارد، امری بسیار مهم و کلیدی 
است و در صورتی که وزارت راه 
اع��الم کرده زمین هایی دارد که 
امکان ساخت و ساز در آنها وجود 
دارد، قطعاً انبوه سازان نیز از آن 

استقبال می کنند. 
احس��ان رجبی ش��اد، فع��ال 
بازار مس��کن نی��ز درگفت وگو با 
»فرص��ت ام��روز«، تملک کامل 
اراض��ی را یک��ی از اصلی تری��ن 
دغدغه های موجود در بافت های 
فرسوده دانست و افزود: نوسازی 
بافت های فرسوده در سطح کالن 
نی��از به یک برنامه ریزی کالن و 
همه جانب��ه دارد. م��ا بای��د با در 
نظر گرفتن تصویر دقیقی که از 
آینده بازار مسکن داریم، نسبت 
به ورود به بافت های فرس��وده و 
در نظ��ر گرفتن منابع مالی الزم 

برای آنها تصمیم گیری کنیم. 
به گفته وی نوسازی بافت های 
طراح��ی  ب��ه  بای��د  فرس��وده 
ش��هرک های جدید مس��کونی 
بینجام��د و از ای��ن رو نمی توان 
انتظار داشت این راه با باقی ماندن 
برخ��ی واحده��ا به ش��کل قبل 
معن��ی پیدا کند. به همین دلیل 
در ابت��دا بای��د مکانیزم��ی برای 
راضی کردن ساکنان این بافت ها 
به نوس��ازی امالک شان طراحی 
ش��ود و از س��وی دیگر ش��رایط 
برای س��رمایه گذاران طوری در 
نظ��ر گرفته ش��ود ک��ه حداقل 
صرف��ه اقتصادی تضمین ش��ده 
باش��د.  با وج��ود تمام ابهام های 
باقیمان��ده در این زمینه، به نظر 
می رس��د ن��گاه دول��ت و وزارت 
از  حمای��ت  وشهرس��ازی  راه 
سرمایه گذاران و انبوه سازان است 
و ط��رح زمین های صفر می تواند 
یک��ی از مهم تری��ن ابهام ه��ای 
موج��ود در این عرصه را برطرف 
کند. انبوه س��ازان آماده اند با رفع 
ابهام ها به نوس��ازی این واحدها 
اقدام کنند و ش��اید طرح جدید 
دول��ت بتواند ای��ن آمادگی را به 

عمل برساند. 

تالش دولت برای برطرف کردن نگرانی انبوه سازان 

زمین های صفر قیمت؛ گره نوسازی 
بافت های فرسوده را باز می کند

تلفن مستقیم: 86073288شماره 609 www.forsatnet.ir
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بد عهدی فولکس 
با مشتریان اروپایی خود

گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان در پی استفاده 
از نرم افزاره��ای تقلبی در پیش��رانه خودروهای دیزلی 
خود که جنجال های بسیاری را برای این شرکت آلمانی 
به همراه داشت، هم اکنون در زمینه رفع این نقص فنی 
عمدی نیز بس��یار کند و نامناس��ب عمل می کند. در 
همین رابطه این خودروس��از بزرگ آلمانی براس��اس 
اطالعات موجود تنها کمتر از 10درصد از پیشرانه های 
دیزلی مجهز به نرم افزارهای آلوده را تعمیر کرده است. 
در این راستا شرکت » KBA motor vehicle« که 
به روند تعمیر خودروهای دیزلی فولکس نظارت دارد، 
فعالیت های اخیر این ش��رکت آلمان��ی در زمینه آغاز 
فرآیند تعمیر پیش��رانه های دیزلی معیوب محصوالت 
خود را تأیید کرده اس��ت. »مانفرد بورت« مدیر پروژه 
فراخ��وان خودروه��ای دیزلی معی��وب فولکس واگن 
در اروپ��ا اعالم کرد 5 میلیون و 100 هزار دس��تگاه از 
خودروهای دیزلی این شرکت در اروپا طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته باید تعمیر شده و نرم افزار تقلبی و معیوب 
نصب شده در پیشرانه این خودروها باید مورد بازبینی 
ق��رار گیرد. مدیر پ��روژه فراخ��وان خودروهای دیزلی 
فولکس واگن در اروپا طی مصاحبه ای با نشریه داخلی 
این خودروس��از آلمانی اظهار داش��ت: »تا به امروز 10 
درص��د از محصوالت دیزلی فولکس که نرم افزار نصب 
شده در موتور آنها معیوب بوده تعمیر شده و آزمایشات 
انجام شده بیانگر آن است که نتایج تغییرات نرم افزاری 

اعمال شده روی این خودروها مثبت بوده است.«
اقدام دیرهنگام و کند گروه خودروسازی فولکس واگن 
آلمان در جهت رفع ایراد نرم افزاری خودروهای دیزلی 
این شرکت که به یک جنجال بین المللی بدل شد، در 
ش��رایطی صورت می پذیرد که در مجموع 11 میلیون 
دستگاه از محصوالت دیزلی این شرکت به نرم افزارهای 
معیوب آلوده بوده و 8/5 میلیون دستگاه از این خودروها 
در بازار خودروی اروپا به فروش رفته است. شایان ذکر 
است که براس��اس جزییات موجود، خودروهای دیزلی 
1/2 و 2لیتری فولکس واگن برای رفع مشکل آالیندگی 
خود تنها به یک به روزرس��انی نرم افزاری نیاز دارند، اما 
مدل های 1/6لیتری این خودروساز آلمانی عالوه بر به 
روزرس��انی نرم افزاری به نصب یک قطعه در کنار فیلتر 
هوای خودرو برای کاهش میزان آالیندگی آن نیاز دارد. 
در همین چارچوب »مانفرد بورت« اعالم کرد شرکت 
فولکس واگن در حال توس��عه نرم افزارهای متعدد و 
متنوعی برای رفع مشکل آالیندگی خودروهای خود 
بوده و قصد دارد برنامه ریزی صورت گرفته برای رفع 
نقص فنی موجود در محصوالت دیزلی این شرکت را 

به بهترین شکل ممکن حل و فصل کند. 

قیمت محصوالت پژو

قیمت مدل خودرو
قیمت آزادنمایندگی

پژو 206 اس دی 
V837,388,00038,200,000 فول

پژو 206 اس دی 
V834,992,0000

32,666,00034,800,000پژو 206 تیپ 2

34,452,0000پژو 206 تیپ 5

پژو 206 تیپ 
536,848,00038,000,000 فول

GLX 405 29,038,00030,600,000پژو

 GLX 405 پژو
30,806,00032,800,000دوگانه

SLX 405 30,873,00033,000,000پژو

 AT پژو پارس
45,330,00051,000,000سال

ELX 39,087,00041,000,000پژو پارس

 LX پژو پارس
37,461,00040,000,000سال

پژو پارس سال
داشبورد جدید با 

دو ایربگ
35,484,00036,200,000

36,928,00038,800,000پژو پارس دوگانه

قیمت خودرو بین الملل

7 خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت که برای افتتاح دومین 
نمایش��گاه ایران پروژه به باکو 
رفته اس��ت، خبر خوش��ی را 
به خودروس��ازان ایرانی داد و 
گف��ت: جمه��وری آذربایجان 
نی��از ب��ه خودروه��ای ایرانی 
دارد و شرکت های خودروساز 
کش��ورمان مشکلی در فروش 
محصوالت خود در این کشور 

ندارند. 
جعفر سرقینی در گفت وگو 
ب��ا پای��گاه خب��ری س��ازمان 
توس��عه تجارت، ب��ا بیان این 
مطلب افزود: طبق بررس��ی ها 
و گزارش های میدانی مشکلی 
در ف��روش خودروهای ایرانی 
در کش��ور آذربایج��ان وجود 
ندارد، چراکه متوس��ط قیمت 
خودروه��ای ایرانی متناس��ب 
با توانمندی طیف وس��یعی از 

مردم آذربایجان است. 
وی افزود: اگرچه بس��یاری 
جه��ان  خودروس��ازهای  از 
هم اکنون در آذربایجان حضور 
جدی دارند اما مردم متناسب 
ب��ا درآمده��ای خ��ود خرید 
می کنن��د و مش��کلی در این 

باره وجود ندارد. 
سرقینی با بیان اینکه دو ماه 
پیش کلنگ س��اخت کارخانه 
ایران خ��ودرو در آذربایجان از 
س��وی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت زده ش��ده، گفت: این 
کارخان��ه در ف��از اول فعالیت 
اتومبیل های  خود، نخس��تین 
مونتاژ ش��ده را در مه  2017 
وارد بازار آذربایجان می کند و 
پس از تکمیل و توس��عه، در 
انتهای فاز س��وم قطعه سازی 
هم در این کشور انجام خواهد 

شد. 
وی در ادامه افزود: بی شک 
حضور خودروس��ازها می تواند 
تأثیر مثبت��ی در بهبود روابط 

دو کشور داشته باشد، چراکه 
ب��ه دنبال آنها، پای بس��یاری 
از صنای��ع وابس��ته از جمل��ه 
قطعه س��ازها به این کشور باز 

خواهد شد. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت خاطرنش��ان کرد: 
در زمین��ه ف��والد نی��ز زمینه 
همکاری بین دو کشور فراهم 
است و مس��ئوالن آذربایجان 
ه��م ب��رای همکاری بیش��تر 
و  آمادگ��ی کرده ان��د  اع��الم 
حتی بح��ث معافیت گمرکی، 
معافیت مالیاتی و تخفیف در 
تحویل زمین و. . . مطرح شده 

است. 
وی در عی��ن ح��ال تصریح 
ک��رد: در بخش م��س و طال 
ه��م ش��رایط هم��کاری بین 
و  دارد  وج��ود  دوکش��ور 
ایرانی ه��ا از گذش��ته صنعت 
م��س و ط��الی آذربایجان را 

در دس��ت داش��ته  اند، اما این 
همکاری ها بیش��تر به صورت 
ش��خصی انجام می ش��ده که 
امیدواری��م بتوانی��م آن را در 
و  رس��می  هم��کاری  قال��ب 
حض��ور ش��رکت های ایران��ی 

تبدیل کنیم. 
س��رقینی اف��زود: ب��ا توجه 
در  ای��ران  توانمن��دی  ب��ه 
صنایع داروی��ی، فوالد، فلزات 
غیرآهن��ی، صنای��ع غذایی و 
زمینه  الستیک سازی،  صنایع 
ایرانی  ش��رکت های  فعالی��ت 
دارد،  وج��ود  آذربایج��ان  در 
چراکه در این حوزه ها صاحب 
تکنولوژی هستیم، در صادرات 
مهندس��ی،  فن��ی،  خدم��ات 
و  آب  توس��عه  طرح ه��ای 
فاضالب، ب��رق و الکترونیک و 
نفت و گاز و معادن هم شرایط 
همکاری روزافزون دو کش��ور 

فراهم است. 

اینکه  بی��ان  ب��ا  س��رقینی 
آذربایجان  و  ای��ران  تج��ارت 
هنوز به حد مقبول نرس��یده 
اس��ت، اظهار داش��ت: اگرچه 
نش��ان دهنده  تج��اری  آم��ار 
رواب��ط  70درص��دی  رش��د 
تج��اری دوکش��ور در هف��ت 
ماه��ه س��ال ج��اری میالدی 
اس��ت، اما این میزان هنوز در 
ح��د 300میلیون دالر اس��ت 
ک��ه درخ��ور توانمندی ه��ا و 
ظرفیت ه��ا تجاری دو کش��ور 

نیست. 
سرقینی در ادامه با اشاره به 
مش��ترکات ایران و آذربایجان 
و  آداب  کش��ور  دو  گف��ت: 
رسوم، فرهنگ، دین و مذهب 
مش��ترک دارن��د و ب��ه دلیل 
همی��ن علقه ه��ای فرهنگ��ی 
م��ردم آذربایج��ان از ایران و 
محصوالت کشورمان استقبال 
ایرانی  می کنند و شرکت های 

همانط��ور که در کش��ورهای 
س��رمایه گذاری  مختل��ف 
می کنن��د بای��د در آذربایجان 
ه��م حض��ور ج��دی داش��ته 

باشند. 
این مقام مسئول در وزارت 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
تصریح کرد: اگر چه بس��یاری 
از کشورها مانند ترکیه زودتر 
از م��ا وارد ب��ازار آذربایج��ان 
ش��ده اند، اما باید برای کسب 
س��هم از ب��ازار این همس��ایه 
شمالی با رقبای خود بجنگیم. 
دومین  پایان  در  س��رقینی 
نمایش��گاه تخصص��ی ای��ران 
پروژه را نسبت به دوره قبل از 
نظر تعداد مشارکت کنندگان، 
برگ��زاری  کیف��ی  س��طح 
حض��ور  تن��وع  نمایش��گاه، 
شرکت ها و... مثبت ارزابی کرد 
امیدوارم شرکت های  و گفت: 
ایرنی در جریان این نمایشگاه 
بتوانند با همتایان آذری خود 
همکاری های مشترکی را آغاز 

کنند. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
تج��ارت،  توس��عه  س��ازمان 
دومی��ن نمایش��گاه تخصصی 
ایران پ��روژه در باکو با حضور 
54 ش��رکت فع��ال ایرانی در 
حوزه های صنعت س��اختمان، 
تجهی��زات صنایع نفت و گاز، 
سازه های مهندسی، پروژه های 
توس��عه  مهندس��ی،   � فن��ی 
ساخت وس��ازها،  و  ش��هری 
آسفالت،  پل سازی،  راه سازی، 
انتق��ال لوله های نف��ت و گاز، 
صنع��ت پتروش��یمی، مصالح 
ساختمانی، سنگ و شیشه در 
فضایی حدود 2هزار مترمربع 
دوش��نبه 29 شهریورماه سال 
1395 در باکو اکس��پو سنتر 

گشایش یافت. 
این نمایش��گاه امروز به کار 

خود پایان می دهد. 

خبر خوش معاون وزیر صنعت برای خودروسازها: 

نیاز جمهوری آذربایجان به خودروهای ایرانی

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
31 شهریور 1395

شماره 609

معراج آگاهی
منبع: رویترز



رئیس جمهوری کش��ورمان در دیدار با فیدل کاسترو 
رهبر انقالب کوبا تأکید کرد که ملت بزرگ ایران به رغم 
فشارها و تحریم ها توانسته است به رشد اقتصادی خود 
ادامه دهد. به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی که به دعوت رسمی رئیس جمهوری کوبا 
برای سفری دو روزه وارد هاوانا شده است، بامداد دیروز 
در دیدار فیدل کاس��ترو رهبر انقالب این کشور افزود: 
خوش��حالم که نخستین سفر دو جانبه من به آمریکای 
التین از کوبا آغاز می ش��ود که نماد مقاومت و مبارزه با 

استعمار در این قاره است. 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینک��ه ملت های ایران و 
کوبا هر دو در مقابل فشارهای خارجی استقامت کردند، 

افزود: انقالب مردم کوبا تحت ش��دیدترین تحریم های 
اقتصادی آمریکا قرار گرف��ت و ملت ایران نیز در طول 
هش��ت س��ال جنگ تحمیلی در حالی ایستادگی کرد 
که ش��رق و غرب به متجاوز کم��ک می کردند. بنابراین 
ایران و کوبا نماد مقاومت در برابر شدیدترین تحریم ها 
هس��تند. روحان��ی تأکید ک��رد که ملت ای��ران به رغم 
فش��ارها و تحریم های ظالمانه مس��یر توس��عه و رشد 

اقتصادی خود را ادامه می دهد. 
فیدل کاس��ترو نیز در این دیدار با اشاره به بررسی و 
پیگیری س��یر انقالب اس��المی در ایران گفت: در آغاز 
پی��روزی انقالب اس��المی در ایران نظ��ر مثبت خود را 
درم��ورد امام خمین��ی)ره( و انقالب مل��ت ایران اعالم 

ک��ردم. رهبر انق��الب 1959 کوبا مقاوم��ت ملت ایران 
در برابر فش��ارها و تحریم ها را تحس��ین برانگیز خواند 
و اف��زود: این موضوع نش��ات گرفته از آگاهی و رش��د 

فرهنگی مردم ایران است. 
فیدل کاس��ترو با اش��اره به حض��ور رئیس جمهوری 
کش��ورمان در اجالس س��ران جنبش عدم تعهد ادامه 
داد: سخنرانی چشمگیر شما در این اجالس را به دقت 
گ��وش دادم و این س��خنان و حضورتان در این منطقه 

روحیه مثبتی در آمریکای التین ایجاد کرده است. 
وی در پایان با اش��اره به بحران آب در نقاط مختلف 
جهان تأکید کرد که در برنامه ریزی آینده کش��ورهای 

جهان، آب مسئله محوری خواهد بود. 

همزم��ان با عید س��عید غدیر خم، عید 
امام��ت و والیت، و عی��ُد اهللِ االَکبر، صبح 
دیروز  ه��زاران نفر از قش��رهای مختلف 
م��ردم با رهبر معظم انقالب اس��المی، در 
حسینیه امام خمینی  )ره( دیدار کردند. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک عید 
س��عید غدیر خم، مهم ترین پیام ماجرای 
غدیر را تعیین  »امامت« به عنوان ضابطه 
و قاع��ده حکومت در اس��الم بیان کردند 
و با اش��اره به ویژگی ه��ای منحصربه فرد 
حض��رت عل��ی )ع( به وی��ژه خصوصیات 
حکومتی ایش��ان، الزمه تمسک به والیت 
امیرالمومنین علی )ع( را حرکت در مسیر 
خصوصی��ات و عم��ل ب��ه توصیه های آن 

شخصیت ممتاز دانستند. 
ایش��ان با اش��اره به برخی تعابیر که از 
عید غدیر به عنوان  »عید بزرگ الهی« یاد 
کرده اند، گفتند: عل��ت این تعابیر، رویداد 
بس��یار مهمی اس��ت که در ماجرای غدیر 
محقق ش��د و آن، تعیی��ن ضابطه و قاعده 

حکومت در اسالم است. 
ایش��ان افزودن��د: ای��ن ضابط��ه، همان 
امامت و والیت در جامعه اس��المی اس��ت 
که به دس��تور خداوند و به وسیله پیامبر 

اسالم )ص( اعالم شد. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
ع��الوه بر تعیین ضابطه، حضرت علی )ع( 
به عن��وان مص��داق امامت معرفی ش��دند 
که ش��خصیتی بزرگ، نورانی، قدس��ی و 

غیرقابل خدشه بودند. 
ایشان افزودند: البته هیچ کس در مقام 
امام��ت و رهبری جامعه اس��المی به قله 
بی همتای امیرالمؤمنین دسترسی ندارد و 
بزرگ ترین شخصیت های علمی و عرفانی 
تاریخ اس��الم همچون امام بزرگوار ما که 
شخصیتی بزرگ، جامع االطراف و برجسته 
ب��ود، در مقابل امیرالمؤمنین )ع( همچون 

شعاع و پرتوی از نور خورشید هستند. 
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان 

خود تأکید کردن��د: واقعه غدیر، پایه گذاری 
قاعده حکومت در جامعه اس��المی است و 
نشان می دهد اسالم به غیر  از ضابطه امامت 
و والیت، مدل های حکومت های سلطنتی، 
ش��خصی، زر و زور، زیاده خواه، متکبر، پیرو 

شهوات و اشرافی را قبول ندارد. 
ایش��ان در بیان اهمی��ت موضوع غدیر 
به دس��تور خداوند ب��ه پیامبر اعظم )ص( 
مبنی بر اینکه ابالغ رس��الت در گرو ابالغ 
امامت اس��ت، اش��اره کردند و گفتند: این 
اعتقاد اسالمی مبتنی بر مبانی مستحکم 
و اس��تدالل های غیرقابل خدشه است اما 
پایبن��دی به این اعتق��اد و بیان آن، نباید 
با تحریک احساس��ات برادران اهل سنت 
همراه باشد، زیرا این کار خالف سیره ائمه 

معصومین )ع( است. 
رهبر انقالب اس��المی ب��ا تأکید مکرر بر 
اهمیت وحدت در دنیای اس��الم و با اشاره 
به اینکه هرگونه ناسزاگویی به بزرگان اهل 
س��نت، در واقع مانع از شنیده شدن مبانی 
منطقی و مستدِل اعتقاد به امامت می شود، 
خاطرنشان کردند: تحریک احساسات دیگر 
فرق اسالمی به اسم شیعه، در واقع  »شیعه 
انگلیسی« است و نتیجه آن، ظهور گروه های 
خبیث و مزدور وابسته به آمریکا و سرویس 
جاسوسی انگلیس همچون داعش و النصره 
اس��ت که جنایات و ویرانی های زیادی را در 

منطقه به راه انداخته اند. 
ایش��ان در ادام��ه با اش��اره ب��ه صفات و 
خصوصی��ات معن��وی و انس��انی حض��رت 
)ع( همچون ایمان عمیق، س��بقت در  علی 
اسالم، فداکاری در راه اسالم، اخالص، علم و 
معرفت باهلل، شجاعت، ترُحم، ایثار و گذشت، 
افزودن��د: بخش دیگ��ری از خصوصیات آن 
حض��رت مربوط به ش��یوه حکوم��ت داری 
اس��ت که از جمله آنها عدالت، انصاف، برابر 
دانستن همه آحاد مردم، اجتناب از زخارف 
دنیا، تدبیر، س��رعت عمل در انجام وظیفه، 
تبیین، هدایت جامعه به تقوا و بی باک بودن 

در عمل به حق و در عمل به عدل، است. 

رهب��ر انق��الب اس��المی در خص��وص 
اجتناب امیرالمؤمنین علی )ع( از امکانات 
دنیوی و حکومتی برای مصارف شخصی، 
تأکید کردند: وسوسه شدن برای استفاده 
از منابع مال��ِی در اختیار، یکی از بالهایی 
اس��ت که حکومت ها به آن مبتال هستند، 
درحالی که حکومت امامت با این مس��ائل 
جداً مخالف و استفاده شخصی از امکانات 

عمومی ممنوع است. 
رهبر انقالب اسالمی در خصوص تدبیر 
حضرت علی )ع( در جامعه اسالمی، تأکید 
کردند: آن حضرت در ش��ناخت دوست و 
دش��من و در دس��ته بندی دش��منان نیز 
تدبیر داشتند و رفتار ایشان در سه جنگ 

خود با دشمنان کاماًل متفاوت بود. 
را  )ع(  عل��ی  امیرالمومنی��ن  ایش��ان، 
شخصیتی جامع االطراف، عظیم و غیرقابل 
توصیف دانستند و افزودند: وظیفه ما حرکت 
به سمت این قله و بهره مندی از آن صفات 

به اندازه توان و ایمان خود است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به لزوم 
زینت بودن ش��یعیان برای اه��ل بیت )ع( 
در اثر تبعیت و الگوگی��ری از آن بزرگواران 
گفتن��د: کس��ی که رش��وه می گی��رد یا از 
بیت المال زیاده خواهی می کند، یا بر بدی ها 
چشم می بندد و هیچ احساس مسئولیتی در 
قبال هدای��ت جامعه نمی کند، برای نظام و 
جامعه اسالمی، زینت نیست و در واقع مایه 

عیب برای شیعه است. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ما 
هیچ گاه نمی توانیم همچون حضرت علی )ع( 
زاهد باش��یم اما می توانیم با حرکت در آن 
مسیر نورانی، از اس��راف و زیاده روی پرهیز 
کنی��م، گفتند: متأس��فانه جامعه ما گرفتار 
پدیده زشت اسراف شده است و این اسراف 
در ابع��اد مختلف از جمل��ه در زندگی های 

شخصی خود را نشان می دهد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از تبعات 
س��وء اس��راف در جامعه را، ضربه خوردن 
اقتص��اد کش��ور دانس��تند و خاطرنش��ان 

کردن��د: اگ��ر جامعه ای بخواه��د از لحاظ 
اس��تحکام درونی اقتصاد به نقطه مطلوب 

برسد حتماً باید جلوی اسراف را بگیرد. 
رهبر انقالب اسالمی ممانعت از اسراف 
را در درج��ه اول وظیف��ه آح��اد م��ردم 
برش��مردند و با تأکید بر اینکه تمسک به 
والی��ت امیرالمومنی��ن  )ع( باید در عمل 
خود را نشان دهد، گفتند: یکی از راه هایی 
ک��ه دش��من از آن طریق ضرب��ه می زند، 
اس��تفاده از نقاط ضعف جامعه اس��ت که 

باید این نقاط ضعف اصالح شوند. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، هدف اصلی 
دشمن در شرایط کنونی را اخالل در اقتصاد 
کشور دانستند و با اشاره به تأکید های مکرر 
خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزودند: 
دش��من به دنبال بد شدن شرایط اقتصادی 
مردم و در نهایت ایجاد نارضایتی از اسالم و 

نظام اسالمی است. 
ایشان تأکید کردند: در چنین شرایطی، 
مس��ئوالن  و  مجل��س  دول��ت،  وظیف��ه 
بخش ه��ای مختل��ف و همچنی��ن آح��اد 
مردم، برنامه ریزی و اقدام در نقطه مقابِل 
هدف گیری دش��من اس��ت. رهبر انقالب 
اس��المی در عی��ن حال حرک��ت عمومی 
کش��ور را به برکت جوان های بی ش��ماری 
که ب��رای احی��ای اس��الم و اقام��ه دین 
ت��الش بی وقفه می کنند، خ��وب توصیف 
کردن��د و افزودند: ای��ن جوان ها به فضل 
الهی هر دش��منی از جمله آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را به زانو درخواهند آورد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
علت اینک��ه مک��رر در صحبت های خود، 
نسبت به آینده اظهار خوشبینی می کنم، 
وجود همین واقعیت های خوب اس��ت که 
می تواند کش��ور را به پیش براند. ایش��ان، 
جوانان مؤمن، با انگیزه باال و آماده حضور 
در میدان های مجاهدت و دفاع از کشور را 
فراوان خواندند و تأکید کردند: این، همان 
انگیزه ای اس��ت که کشور را نجات خواهد 

داد و باید آن را تقویت کرد. 

با تدوین پیش نویس اس��اس نامه و تشکیل کمیته های 
عضو گیری، برگزاری مجمع و اطالع رسانی، انجمن صنفی 
روزنامه ن��گاران اس��تان تهران یک گام دیگر به تش��کیل 

نزدیک شد. 
بدرالسادات مفیدی، س��خنگوی هیأت موسس انجمن 
صنف��ی روزنامه ن��گاران اس��تان تهران با اع��الم این خبر 
گفت: پیش نویس پیش��نهادی اس��اس نامه انجمن صنفی 
روزنامه ن��گاران در دومی��ن نشس��ت هیأت موس��س این 
انجمن با انجام اصالحاتی تدوین و آماده انتش��ار عمومی 
شد و در چند روز آینده برای آگاهی روزنامه نگاران استان 

تهران، منتشر خواهد شد. 
وی تأکی��د کرد: همکاران روزنامه ن��گار می توانند برای 
اعم��ال نظ��رات اصالحی خود از فرص��ت مجمع عمومی 

انجمن استفاده کنند. 
سخنگوی هیأت موس��س انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اس��تان تهران گفت: برآورد ما این اس��ت که پیش نویس 
پیشنهادی اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران با استقبال اکثریت خانواده مطبوعات مواجه خواهد 
شود زیرا دربرگیرنده اصلی ترین مطالبات اکثریت است. 

مفیدی با بیان این نکته تأکید کرد: با توجه به انتش��ار 

عمومی متن پیش نویس پیشنهادی طی چند روز آینده، 
شایس��ته است همکاران از قضاوت ش��تابزده خودداری و 
اع��الم دیدگاه های خود را به مرحله پ��س از مطالعه این 
پیش نوی��س موکول کنند. وی خاطرنش��ان کرد: طبیعی 
اس��ت به علت گس��تردگی خان��واده مطبوع��ات و تنوع 
مطالبات آنها هیچ متن��ی نمی تواند رضایت صددرصدی 
درون صنفی ایجاد کن��د و بهترین پیش نویس ها، هم در 

نهایت،  حمایت اکثریت را در پی خواهد داشت. 
وی همچنین از تش��کیل کمیته ه��ای متولی برگزاری 
مجمع عمومی انجمن در ش��رف تأس��یس روزنامه نگاران 

استان تهران خبر داد. 
سخنگوی هیأت موس��س انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اس��تان تهران گفت: به منظور تس��هیل در امور برگزاری 
نخس��تین مجمع عمومی انجمن صنف��ی روزنامه نگاران 
استان تهران، س��ه کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی، 
برگ��زاری و عضوگیری تش��کیل و اعض��ای این کمیته ها 
انتخاب شدند. به گفته مفیدی، در این جلسه مصوب شد 
انجام امور کمیته روابط عمومی و اطالع رس��انی به عهده 
پژمان موسوی، اعظم ویسمه، علی ذهابی، حمید جعفری 

و صبا شعردوست است. 
همچنی��ن اعضای کمیته برگ��زاری مجم��ع عبارتند از 
محمدرضا مقیس��ه، هوش��نگ صدفی، آزاده محمدحسین، 
محمد نوری، سیامک رحمانی، کیوان کثیریان، امیرعباس 
نخعی، مهدی افروزمنش، سروش فرهادیان، ایمان پاکنهاد، 

گیسو فغفوری، علیرضا کریمی و اسماعیل حق پرست.
کمیت��ه عضوگیری را نیز مین��و بدیعی، بهروز گرانپایه، 
بدرالس��ادات مفیدی، علی کدخدا زاده، ش��هریار شمس 
مستوفی، کس��ری نوری، داود محمدی، مسعود هوشمند 
رضوی، مهرداد خدیر، محمدجواد روح و معصومه ستوده 

تشکیل می دهند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای: 

هدف اصلی دشمن اخالل در اقتصاد کشور است

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران یک گام دیگر به تشکیل نزدیک شد

در پ��ی حمل��ه  هوای��ی روز دوش��نبه به ی��ک کاروان 
امدادرسان به ش��هر حلب و به تعلیق درآمدن برنامه های 
امدادی صلیب سرخ جهانی در سوریه، روز گذشته وزرای 
امور خارجه روس��یه و ایاالت متحده در حاش��یه نشست 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل در نیویورک ب��ا هم دیدار 
کردند ت��ا پیرامون تواف��ق اخیر آمریکا و روس��یه درباره 
س��وریه مذاکره کنند. آمریکا روس��یه را عامل حمله روز 
دوشنبه می داند و رس��ما از دولت مسکو خواسته آنچه را 
که  »نقض برنامه ریزی شده حقوق غیرنظامیان در سوریه 

و تعدی به آنها« می خواند، متوقف کند. 

حمله روز دوش��نبه ب��ه کاروان امدادرس��انی حلب که 
به کش��ته شدن 16 امدادرس��ان عضو هالل احمر سوریه 
منجر ش��د، با واکنش های جهانی مواجه بوده و س��ازمان 
ملل آمریکا، فرانس��ه، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای 
جهان به آن واکنش نشان دادند. جان کری، وزیر خارجه 
آمریکا نیز با متهم کردن روسیه به انجام این حمله گفت: 
واش��نگتن در همکاری های آتی خود با روس��یه بازنگری 
خواه��د کرد. کاروانی که هدف حمله قرار گرفت هم برای 
دولت س��وریه و هم برای روسیه کامال شناخته شده بود و 

حمله به آن قابل قبول نیست. 

دیدار کری و الوروف پس از بمباران کاروان امدادرسانی سازمان ملل

  کاخ سفید اعالم کرد رئیس جمهوری 
آمریکا و نخس�ت وزیر چین در زمینه 
افزای�ش هم�کاری در ش�ورای امنیت 
س�ازمان ملل و مجراهای ضابط قانون 
برای برخورد با کره شمالی و حامیان این 

کشور توافق کردند. 
 جورج ب�وش پ�در، رئیس جمهوری 

جمهوریخواه س�ابق ایاالت متحده در 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو این 
کشور در ماه نوامبر به هیالری کلینتون، 

نامزد دموکرات رأی خواهد داد. 

یک آمریکایی افغان تبار با نام احمد خان رحمی در رابطه با انفجار روز شنبه 
نیویورک که تحت تعقیب پلیس فدرال این کشور قرار داشت، بازداشت شد

تیتر اخبار

صبح روز گذش��ته تصادفی مرگبار میان یک دس��تگاه 
اتوبوس با مینی بوس  در آزاد راه کرج تهران یک کش��ته و 

10 زخمی برجای گذاشت. 
س��رهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلی��س راهور ناجا با بیان اینک��ه اتوبوس مذکور 
متعلق به شرکت واحد و حامل 1۳سرنشین بود، به ایسنا 
گفت: بررسی های اولیه ماموران پلیس حاکی از این است 
ک��ه عدم رعایت فاصله طولی از س��وی راننده اتوبوس بنز 

باعث این حادثه شده است. 

همچنی��ن بنابر اع��الم روابط عمومی اورژانس کش��ور، 
ای��ن اتوبوس س��رویس ای��اب و ذهاب کارکنان ش��رکت 
ایران خ��ودرو و محل وق��وع این حادث��ه در الین جنوبی 
اتوبان ک��رج - تهران روبه روی ش��هرک خاتم االنبیا بوده 
اس��ت. همچنی��ن بالفاصله اع��زام آمبوالنس ها از س��وی 
پایگاه های اورژانس 115 البرز صورت گرفته، به طوری که 
نخس��تین آمبوالنس اعزامی در مدت زمانی دو دقیقه به 
محل رس��یده و عملیات تریاژ و امداد رسانی را آغاز کرده 

است. 

تصادف مرگبار اتوبوس حامل کارکنان ایران خودرو در آزادراه تهران - کرج

چاوش�ی،  سیدش�هاب الدین    

معاون اس�تاندار ته�ران از آموزش 
۱۰۰هزار نیرو برای برگزاری انتخابات 

الکترونیکی در پایتخت خبر داد. 
پرندگان  قاچاقچ�ی    بزرگ تری�ن 

وحشی دستگیر ش�د. یک محموله 
۷میلی�ارد تومانی در ب�اغ پرندگان 
چهارباغ س�اوجبالغ و باغ پرندگان 
تهران از این فرد کشف و ضبط شده 

است. 
جشن شکوفه ها امروز در دبستان های کشور برگزار می شود و یک میلیون و ۴۰۰ 

هزار کالس اولی به مدرسه می روند
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ب��ه دنبال ادام��ه واکنش های س��ینماگران به توهین و 
هتاکی های نشریه یالثارات، س��خنگوی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی بر لغو مجوز این نشریه تأکید کرد و گفت 

که این نشریه به لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارد. 
س��ینماگران ایرانی در جش��نواره انجم��ن منتقدان که 
به گفته برخی رسانه ها بیش��تر شبیه به گردهمایی برای 
اعت��راض به هتاکی های نش��ریه یالثارات ب��ود، به صورت 
جمع��ی از مانی حقیقی گرفته تا ابراهیم حاتمی کیا اعالم 
کردند این قبیل رفتارهای ناعادالنه و خشن را برنمی تابند 

و این ماجرا را پیگرد قانونی خواهند کرد. 
اعتراض های س��ینماگران در اختتامیه نخس��تین دوره 

جش��نواره مردم��ی فیلم و عک��س چهل چراغ ه��م ادامه 
داشت. داوود میرباقری، کارگردان سریال  »امام علی )ع(« 
ک��ه برای فیلم  »مس��افر ری«، جایزه بهترین فیلمنامه را 
دریافت کرد، ش��رایط حاکم بر بخش��ی از مطبوعات این 

روزهای کشور را  »شرم آور« خواند. 
نش��ریه یالث��ارات باوجود لغ��و مجوز فعالیت از س��وی 
وزارت ارشاد و اعتراض س��ینماگران، همچنان به فعالیت  
و رفت��ار غیرحرفه ای در قبال س��ینماگران ادامه می دهد 
اما س��ینماگران می گویند این بار از حق خود تمام قد دفاع 
خواهند کرد، حتی اگر مس��ئوالن اقدامی در این راس��تا 

نکنند. 

تأکید وزارت ارشاد بر غیرقانونی بودن انتشار یالثارات

  علیرضا شجاع نوری هم به فهرست 
بازیگران  »ماه  تی تی« تازه ترین پروژه 
شبکه خانگی داوود میرباقری اضافه 

شد. 
  عل�ی مطه�ری، نای�ب رئی�س دوم 
مجلس ش�ورای اس�المی روز گذشته 
در صفح�ه اینس�تاگرام خ�ود ضم�ن 
احترام به رای بنیاد فارابی نوشت فیلم 
»فروشنده« اصغر فرهادی، چهره خوبی 
از جامعه ایران نشان نمی دهد و به همین 
خاطر  انتخاب خوبی برای نماینده ایران 

در اسکار نبوده است. 

همزمان با ششمین جشنواره سراسری دف نوازی با عنوان ›دف نوای رحمت‹ 
با حضور 2۱ اس�تان کشور در سنندج کردستان یک هزار دف نواز در عمارت 

خسروی سنندج هم نواز شدند
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برانکو ایوانکوویچ، س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس 
روز گذش��ته در نشس��ت خبری پی��ش از دیدار تیمش 
برابر س��پاهان گفت که دیدار برابر سپاهان برای تیمش 
س��ومین داربی محس��وب می ش��ود. او گفت: همیش��ه 
وقت��ی به اصفه��ان می آییم هیجان خاص��ی داریم زیرا 
بازی با س��پاهان برای ما همیشه جایگاه ویژه ای داشته 
اس��ت، بعد از بازی با تراکتورس��ازی و اس��تقالل، حاال 
باید مقابل س��پاهان قرار بگیریم. هیچ چیز قشنگ تر از 
این گونه بازی ها نیس��ت. در مورد س��پاهان صحبت های 
زی��ادی می ش��ود. تیم��ی ک��ه در 10 س��ال گذش��ته 
پرافتخارترین تیم در ایران بوده و بیش��ترین قهرمانی را 

داش��ته است. طبیعی است که بعد از کار موفق پارسال، 
تیم  امسال کامل تر و جوان تر شده سال گذشته و مربی 
تیم قهرمان س��ال گذش��ته، امسال مربی این تیم است. 
ایش��ان سال گذشته به عنوان بهترین مربی برگزیده شد 
و باید ب��ه او و تیمش تبریک عرض کن��م به این دلیل 
که آقای ویس��ی در زمان کوتاهی موفق ش��د تیمش را 
ببن��دد و با کیفی��ت خوبی در کنار ما و تراکتورس��ازی 
از تیم ه��ای مطرح باش��د. همین ط��ور از فضایی که در 
ورزش��گاه حاک��م خواهد ب��ود خوش��حالیم. انتظار یک 
دارب��ی واقع��ی را داریم. مثل همیش��ه ک��ه بازی های 

پرس��پولیس و س��پاهان جذاب بوده اس��ت. 

برانکو: بازی با سپاهان سومین داربی بزرگ ما است

صفح�ه  در  کریم�ی  عل�ی    
تعطیلی های  ب�ه  اینس�تاگرام خود 
پیاپی لیگ برتر اعتراض ش�دیدی 
ک�رد و ای�ن موض�وع را ب�ه ضعف 
مدیریت مهدی تاج مرتبط دانست. 
  تیم ملی والیبال بانوان ایران در 
جام کنفدراس�یون های آسیا ششم 
ش�د. این تیم در آخرین بازی خود 
به مصاف  در جام کنفدراس�یون ها 
چی�ن تایپ�ه رفت و س�ه ب�ر صفر 

شکست خورد. 

جانی براونلی ورزش�کار رشته مس�ابقات س�ه گانه در رقابت های سه گانه 
جهان�ی که در فاصله ۷۰۰ متری تا خط پایان به دلیل رطوبت و گرمای هوا 
تعادل خود را از دس�ت داد، با کمک الیس�تر، برادرش توانست رتبه دوم 

جهان را به دست آورد
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وقتی تنیس به هنر تبدیل می شود

آن��درس بال ک��ه در ح��ال حاضر مدی��ر خدمات 
مش��تری در Organic و ی��ک هنرمند تجس��می 
پرکار اس��ت، در کالج از بازیکن��ان عالقه مند تنیس 
به شمار  می آمد. اما با اتمام دوره کالج، با وجود مهیا 
بودن ش��رایط برای آغاز حرفه ای تنیس، مس��یری 
متفاوت را ب��رای ادامه زندگی خود برگزید. با وجود 
اینه��ا، او در حال حاضر در ح��ال بهره گیری از این 

ارتباط خود با تنیس برای خلق آثار هنری است. 
کار او با اس��کچ های استاندارد یا نقاشی های رنگ 
روغن از پرت��ره بازیکنان افس��انه ای تنیس متفاوت 
اس��ت؛ او از رسانه ای کامال جدید و امروزی استفاده 

کرده  است. 
جریانی که به عنوان پرتره ه��ای بازیکنان معروف 

تنیس مانند راجر فدرر ش��کل گرفت، از راکت های 
دس��ته دومی آغاز شد که خیلی س��ریع به پروژه ای 
بزرگ تر و پرش��ورتر تغییر شکل داد و توانست نظر 
اینستاگرام را به خود جلب کند. این شبکه اجتماعی 
اخیرا از اعضای Organic کمک گرفته تا بخش��ی 
از کاره��ای خالقان��ه خ��ود را در اختیار ه��واداران 
U.S.Open  قرار دهند تا در طول مس��ابقات لذت 

ببرند. 
ب��ه  اینس��تاگرام   U.S.Open آغ��از  از  پی��ش 
جس��ت وجوی هنر مرتبط با تنی��س پرداخت و در 
این مس��یر با کارهای بال آشنا شد و پس از برقراری 
ارتباط با او، از بال خواس��ت بخش��ی از کارهایش را 
ب��ه نمایش بگذارد و تع��دادی اثر جدی��د نیز برای 
مس��ابقات خلق کند. بال می گوی��د: »برنامه ما ابتدا 
تولید پرتره بود، ام��ا از لحاظ منطقی جوابگوی کار 
نبود. U.S.Open  از ما خواست که هشتگ هایی را 

برای مسابقات ایجاد کنیم.«
س��ه ع��دد از کارهای��ی ک��ه در طول مس��ابقات 
رس��می  هش��تگ های  می ش��ود،  داده   نمای��ش 
مس��ابقات را دربرمی گیرند؛ هش��تگ هایی از قبیل: 
#winning.دو  و    NYisOpen، #usopen#
کار دیگر، آثاری هس��تند که بال در سال های 2014 

و 2015 خلق کرده  است. 
در واقع بال با یک راکت س��اده تنیس تحت تاثیر 
قرار گرفته  بود. مش��اهده لوگویی که روی س��یم ها 
ش��کل گرفته  بود او را بر آن داش��ت که پرتره هایی 

را با نقاشی روی سیم های راکت به تصویر بکشد. 
ام��ا او از همه این ها یک ق��دم جلوتر رفت، چرا 
ک��ه صرف قرار دادن جوهر روی س��یم در نظرش 
کار س��اده ای بود و به جای آن از قرار دادن سیم ها 
روی یکدیگر بهره گرفت و در همین بین، ایده های 
انتزاعی نیز عالوه بر پرتره در ذهنش شکل گرفت. 
بال می گوید: »به واسطه تجربه بازی کردن تنیس، 
کار ک��ردن ب��ا این مواد طبیعی تر و س��یال تر از کار 

کردن با موادی مانند رنگ روغن است.«
ب��ال در U.S.Open در کویین��ز نیویورک حضور 
خواهد داش��ت و کار های خ��ود را بازنمایی خواهد 

کرد. 
منبع:  ام بی ای نیوز 
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آگهی Ford- شعار: کاوش جدید فورد – ماجراجویی وقتی آغاز می شود که وارد آن شوید. 
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کتانی  هوشمندی که به شما در 
گرفتن Pokemon ها کمک می کند

  Pokemon Go هاتون درPokedex برای تکمی��ل
مش��کل دارید؟ یک کتانی به بازار آم��ده که می توانید از 
آن برای گرفتن Pokemon های وحشی استفاده کنید! 

ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، این  یک کتان��ی الکترونیک 
هوشمند اس��ت که می تواند با Pokemon Go و سایر 
هماهن��گ   augmented-reality اپلیکیش��ن های 
ش��ود. وقتی این کفش هاPokemon های وحشی را از 
طریق سنسورهای جهت یابی شان پیدا می کنند، از طریق  
لرزش و صفحه LED  صاحبان کفش را به س��مت محل 
قرارگی��ری آنها هدایت می کنن��د. Vixole Matrix به 
زمان هایی که در مرخصی هستید نیز فکر کرده  است. این 
کمپانی که نخس��تین تولیدکننده کتانی های الکترونیک 
در دنیاس��ت، یک کتانی طراحی کرده که می تواند ش��ما 
را از تماس ه��ای دریافتی، پیام ها، ایمیل ها و ش��بکه های 
اجتماع��ی مطلع کن��د. همچنین صفح��ات LED این 
کتانی ها به شخصی سازی های خالقانه مجال می دهد که 

طرح مورد عالقه یا کاراکتر خود را بسازد. 

شماره 609 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

پرواز کودک با بال کفش دوزک 
کیانوش هاتفی، مدیر ایده پردازی و مشاور 
تبلیغاتی در مورد طرح آگهی تبلیغاتی برند 
بال می گوید: طرح آگهی برند بال را می توان 
از دو زاویه ویژوال و ایده پردازی مورد بررسی 
ق��رار داد. آگهی مورد نظر از لحاظ ویژوال و 
اجرا قابل قبول اس��ت و تکنیک عکاس��ی و 
گرافیکی به کار رفت��ه در آن جالب توجه و 
درست است. در این طرح آگهی کودکی در 
حال پرواز با بال کفش دوزک نشان داده شده 
که اگر جلوه های ویژه بصری حرکت و پرواز 
در گرافیک کار بیش��تر و به طور ملموس��ی 
در کاراکت��ر کودک دیده می ش��د، جذابیت 
بیش��تری پیدا و مخاطب ارتب��اط بهتری با 
آن برق��رار می کرد. درب��اره ایده پردازی این 
طرح آگه��ی باید بگویم که هماهنگی المان 
کف��ش دوزک با ح��وزه کاری برند کفش بال 
باع��ث ارتباط بهت��ر گروه مخاطب��ان یعنی 
کودکان با طرح آگهی خواهد ش��د. معموال 
این کف��ش دوزک در اکثر طرح ها با روحیه 
داده  نمای��ش  دوست داش��تنی  و  مهرب��ان 
می ش��ود و این نیز در جل��ب توجه کودکان 
بی تاثیر نخواهد بود. کف��ش دوزک از لحاظ 
بصری نیز خوب اس��ت و شادابی خاصی به 

طرح آگهی داده است. 
هاتفی می گوید: درست است که خریداران 
اصلی کف��ش بال والدی��ن و پ��در و مادرها 
هستند، اما به هرحال کودکان در این خرید 
بی تاثیر نیس��تند و ایجاد جذابیت بصری در 
پوس��ترها و تحریک احساسات آنها از طریق 
المان هایی مانند کفش دوزک می تواند باعث 
افزای��ش فروش این فروش��گاه ش��ود. البته 
والدی��ن نیز با المان کف��ش دوزک به خوبی 
آش��نا هستند و در بس��یاری از کارتون های 
دوران کودکی ش��ان از ای��ن کف��ش دوزک 
استفاده شده است و ش��اید بتوان گفت که 
ای��ن المان حس نوس��تالوژیک را در والدین 
زنده می کن��د. هاتفی درباره گروه مخاطبان 
فروش��گاه کف��ش ب��ال می گوید: ای��ن طرح 
تبلیغات��ی به مناس��بت بازگش��ایی مدارس 
اس��ت و گروه با توجه به تصویر کودکی که 
در طرح آگهی اس��تفاده کرده اند، مش��خص 
اس��ت که کودکان 10 تا 12 را مخاطب قرار 
داده ان��د. پس با توجه به ای��ن رویکرد گروه 
مخاطبان نیز در این طرح آگهی به درستی 

انتخاب شده اند. 

ویترین فروشگاه تبدیل به رسانه 
محیطی شده است

هاتفی درباره رسانه ای که برای اکران طرح 
آگهی برند بال استفاده شده و تبلیغات درون 
فروشگاهی این برند می گوید: برند بال برای 
اکران طرح آگهی خود از رسانه هایی که در 
اختیارش بوده، اس��تفاده کرده اس��ت. این 
شیوه عمومی اس��ت که بسیاری از برندهای 
دنیا از آن اس��تفاده می کنند. در این ش��یوه 
ویترین فروش��گاه تبدیل به رسانه محیطی 
ش��ده و مخاط��ب با گ��ذر از کن��ار آن پیام 
تبلیغاتی برند را دریافت می کند. شیوه مورد 
نظر از لح��اظ هزینه برای برند نیز به صرفه 
اس��ت. البته برند بال قبال نیز از این ش��یوه 
تبلیغات��ی بهره ب��رداری و حتما از آن نتیجه 

خوبی دریافت کرده که مجددا به س��راغ آن 
رفته اس��ت. در نتیجه ش��یوه اجرایی توسط 
برند بال شیوه خالقی نیست و می توان گفت 
که روش استفاده شده یک روش معمولی و 

عمومی است. 

تبلیغات درون فروشگاهی بخش مهمی 
از تبلیغات نقطه فروش است

هاتفی درباره تبلیغات درون فروش��گاهی 
می گوی��د: در این ش��یوه تبلیغاتی برند باید 
تمام خالقیت خود را به کار گیرد تا بتواند در 
همان لحظه خرید پیام خود را به مخاطبان 
منتقل و آنها را جذب محصوالت کند. برندها 

در این ش��یوه به دنبال راهکاری برای 
ارتباط بهتر با مخاطبان شان می گردند. 
چنی��ن تبلیغاتی را می ت��وان به مانند 
یک جشن بزرگ دانس��ت که برند در 
درون فروشگاه برای مشتریانش برگزار 
می کند. برای مثال برند بال باید فضای 
درون فروشگاه را به شکلی تزیین کند 
که ان��گار کودکان یا گ��روه مخاطبان 
در جش��ن تولدی ش��رکت کرده اند. با 
ای��ن کار کودکان مش��تاقانه در درون 
فروش��گاه باقی مانده و ناخ��ودآگاه به 
س��مت محصوالت جذب خواهند شد. 
به هرح��ال مخاطبان هر چقدر با ایده 
این ش��یوه تبلیغاتی درگیرتر ش��وند، 

فروش برند افزایش خواهد یافت.
 در تم��ام دنی��ا برندها ب��رای جذب نظر 
مخاطب به دنبال راهکارهای تازه می گردند. 
در ایران نیز برندها به تازگی در حال یافتن 
راه های��ی ت��ازه هس��تند. چون ب��ه هرحال 
رسانه های سنتی از تاثیرگذاری شان کم شده 
و باید به دنبال رسانه های جدید بود. هرچند 
خلق رس��انه جدید دردس��رهای خودش را 

دارد و فع��االن تبلیغاتی ب��ه دالیل مختلف 
ب��ه مانن��د محدودیت ه��ای موج��ود تالش 
کم��ی در راس��تای به کارگیری رس��انه های 
نو ب��رای اجرای تبلیغات ش��ان می کنند. در 
نتیجه تبلیغات درون فروشگاهی را می توان 
بخش مهمی از تبلیغات نقطه فروش در نظر 

گرفت. 

کمپینی در جهت افزایش فروش برند
امیرعباس کمال��ی، مدیر آژانس تبلیغاتی 
بلندگو مج��ری طرح آگهی فروش��گاه رفاه 
درب��اره آن می گوید: مس��ئوالن فروش��گاه 
کفش بال برای فروش فصلی و تخفیفی خود 

خواستار اجرای کمپینی تبلیغاتی بودند. در 
این کمپین قرار اس��ت درب��اره آغاز فروش 
فصل��ی فروش��گاه های بال که به مناس��بت 
بازگشایی مدارس اجرایی شده، به مخاطبان 
اطالع رسانی شود. به دلیل همزمانی برگزاری 
این کمپین با زمان بازگشایی مدارس سعی 
کردیم ک��ه محور اصلی مخاطب��ان را روی 
کودکان قرار دهیم. این کمپین با استفاده از 

شیوه تبلیغات در نقطه فروش برنامه ریزی و 
اکران شده است و برای اجرای آن از تمامی 
وس��ایلی که در نقطه فروش فروشگاه بال در 
دسترس داش��تیم، بهره برداری کرده ایم. به 
نوعی از ویترین فروش��گاه و از فضای داخلی 
آن به عنوان رس��انه های تبلیغاتی اس��تفاده 
کردیم. فروش��گاه بال برای این فروش 700 
ن��وع محصول مختلف در نظر گرفته اس��ت. 
پس با این کار عالوه بر جلب توجه کودکان 
می توانس��تیم هن��گام خرید ب��ه والدین نیز 

اطالعات الزم را ارائه کنیم.
 ب��ا این کار می توانس��تیم ف��روش را نیز 
افزایش دهی��م. در نتیجه ای��ن کمپین هم 
با هدف اطالع رس��انی و ه��م با هدف 
افزایش فروش النچ شده است. کمالی 
درباره اینکه چرا از المان کفش دوزک 
در طرح تبلیغاتی فروش��گاه کفش بال 
استفاده ش��ده، می گوید: این المان به 
دالیل مختلفی اس��تفاده ش��ده است. 
ن��ام کف��ش دوزک ی��ادآور حرف��ه ای 
ب��ود ک��ه کفش ب��ال در ح��ال اجرای 
کف��ش دوزک   همچنی��ن  اس��ت،  آن 
دوست داش��تنی اس��ت و معم��وال در 
داس��تان ها و کارتون ه��ای کودکان��ه 
مشغول دوخت ودوز کفش است. عالوه 
برای��ن، این المان از رنگ   آمیزی خوبی 
نی��ز برخوردار اس��ت و در طرح آگهی 
ک��ه برای ک��ودکان طراحی ش��ده به خوبی 
دیده می ش��ود، بنابراین با توجه به کاری که 
فروشگاه بال می خواس��ت انجام دهد، المان 

کفش دوزک شاید بهترین انتخاب بود. 

طرح،  تلفیقی از نقاشی دیجیتال با 
تکنیک عکاسی است

کمالی درباره اجرای طرح آگهی فروشگاه 

ب��ال می گوید: ای��ن طرح تلفیقی از نقاش��ی 
دیجیتال با تکنیک عکاسی است. سعی مان 
برای��ن ب��ود از تکنیکی اس��تفاده کنیم که 
برای کودکان یا مخاطبان امروزی فروشگاه 
بال آش��نا باش��د و در این طرح از چهره  یک 
کودک ایران��ی بهره برداری کردیم، چهره ای 
که باز برای مخاطبان ایرانی ش��ناخته شده 
باش��د. همچنی��ن در این طرح ب��رای ایجاد 
نشاط بیش��تر از رنگ های ش��اد و کودکانه 
اس��تفاده کردیم. رن��گ قرمز و آبی ش��اید 
بهتری��ن انتخاب برای این طرح بود که رنگ 
قرمز را المان کف��ش دوزک در اختیار گروه 

قرار می داد.
 رن��گ آبی نی��ز تداعی کننده آس��مان و 
فضای پ��رواز کف��ش  دوزک اس��ت. کمالی 
درب��اره رس��انه به کارگرفت��ه ش��ده در این 
کمپین می گوید: ش��رکت بال در سطح شهر 
نزدیک به 40 فروشگاه دارد، این فروشگاه ها 
خودش��ان می توانند نقش رس��انه تبلیغاتی 
را ب��ازی کنن��د. بنابرهمین موضوع س��عی 
کردیم در جهت صرفه جویی هزینه از فضای 
داخلی فروش��گاه به عنوان رس��انه تبلیغاتی 

بهره برداری کنیم. 
ویترین ها نقش رس��انه های محیطی را در 
این کمپین بازی کرده ان��د. مخاطبان خواه 
ناخ��واه وقتی از خیابان ه��ای اصلی و مقابل 
فروش��گاه های بال عبور می کنند، در معرض 
پی��ام تبلیغاتی این برند ق��رار می گیرند. در 
داخل فروش��گاه های بال نیز از دنگلر )وسیله  
اطالع  رس��انی در فروش��گاه ها که از س��قف 
آوی��زان می ش��ود( و پوس��ترهای مختلف با 
ط��رح کف��ش دوزک بهره ب��رداری کرده ایم. 
طب��ق آمارهای ارائه ش��ده، تبلیغات صورت 
گرفت��ه رروی فروش برن��د تاثیرگذار بوده و 

فروش را افزایش داده است. 

درست است که خریداران اصلی کفش بال والدین 
و پدر و مادرها هستند، اما به هرحال کودکان در 

این خرید بی تاثیر نیستند و ایجاد جذابیت بصری 
در پوسترها و تحریک احساسات آنها از طریق 

المان هایی مانند کفش دوزک می تواند باعث افزایش 
فروش این فروشگاه شود. البته والدین نیز با المان 
کفش دوزک به خوبی آشنا هستند و در بسیاری از 

کارتون های دوران کودکی شان از این کفش دوزک 
استفاده شده است و شاید بتوان گفت که این المان 

حس نوستالژیک را در والدین زنده می کند

بازگش�ایی م�دارس فرصت تازه ای ب�رای تبلیغات ب�ه برندها داده 
است؛ برندهایی که در این فصل محصوالت مرتبطی را برای محصالن 
و دانش آموزان تولید می کنند، ش�روع به اجرای کمپین و اکران طرح 
آگهی های مختلفی کرده اند. برندها بیش�تر تبلیغ�ات این فصل را با 
هدف افزایش فروش اجرایی می کنند. یکی از برندهایی که این روزها 

کمپین تبلیغاتی را درحال اجرا دارد، فروش�گاه کفش بال است. برند 
ب�ال در این کمپین ک�ودکان را مخاطب اصلی خود ق�رار داده و طرح 
آگهی ای را برای این گروه مخاطب طراحی کرده اس�ت. در این طرح 
آگه�ی از المان کفش دوزک به منظور رس�اندن پی�ام تبلیغاتی برند 

بهره برداری شده است.
 ای�ن کمپی�ن درون فروش�گاهی اکران ش�ده و گ�روه اجراکننده 
از تمام�ی رس�انه هایی ک�ه در درون فروش�گاه های بال در دس�ترس 

داش�ته اند، بهره برداری کرده اند؛ رس�انه هایی مانند ویترین و فضای 
داخلی فروش�گاه. به منظور بررس�ی عملکرد تبلیغاتی و طرح آگهی 
تبلیغاتی برند بال گفت وگوی�ی را با کیانوش هاتفی، مدیرایده پردازی 
و مشاور تبلیغاتی داش�ته ایم. همچنین برای دریافت اطالعات دقیق 
درب�اره کمپین تبلیغاتی برند بال به س�راغ امیرعب�اس کمالی، مدیر 
آژانس تبلیغات�ی بلندگو و مجری طرح آگهی فروش�گاه بال رفته ایم 

که در ادامه می خوانید. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

نگاهی به تبلیغات درون فروشگاهی برند بال

نوستالژی شاد کودکانه



اواخر شهریورماه طبق سنت 
هر س��اله اپل، محصول جدید 
ای��ن ش��رکت طی مراس��می 
سانفرانسیس��کو  ش��هر  در 
رونمایی  معرفی ش��د.  رس��ما 
از آیفون های جدید هر س��ال 
اوایل سپتامبر برگزار می شود و 
در این مراسم عالوه بر معرفی 
آیفون های جدید از محصوالت 
جدید دیگ��ری ه��م رونمایی 
این گوش��ی جدید  می ش��ود. 
دارای دوربی��ن پیش��رفته تر و 
ویژگی ه��ای جدی��دی چ��ون 
حذف جک هدف��ون و ضدآب 
ب��ودن و عرض��ه در رنگ های 
تیره اس��ت. البته کمپانی هایی 
ک��ه پیش از این گوش��ی هایی 
ب��ا دوربی��ن دوگان��ه و امکان 
ضد آب داش��ته اند، ش��روع به 
دست انداختن آیفون به سبب 
کپ��ی کاری کرده اند. اما به نظر 
می رس��د این برند پاس��خ این 
کارزاره��ای تبلیغات��ی را ب��ه 
ش��کل مقابله به مثل نمی دهد 
و همیش��ه بر عطش مخاطب 
وفادار برای خرید محصوالتش 
تکیه می کند. برای ارزیابی این 
محص��ول از منظ��ر بازاریابی و 
بررس��ی محصول سراغ حمید 
محمدی پور، مدرس و مش��اور 
بازاریابی رفتیم تا پاسخ سواالت 

خود را از او بگیریم. 

تمایز و تشکیل مفهوم برند
حمید محم��دی پور، مدرس 
و مش��اور بازاریاب��ی در م��ورد 
ارزیاب��ی خود از محصول جدید 
اپل به »فرصت امروز« می گوید: 
اجازه بدهید پی��ش از هر چیز 
به این مس��ئله اش��اره کنم که 
به عن��وان یک��ی از طرف��داران 
پروپ��ا قرص کمپان��ی اپل پس 
از معرف��ی محص��والت جدید 
اپل تاحدی نا امید ش��دم! یکی 
از مهم ترین سوءبرداش��ت ها در 
فضای برندینگ و بازاریابی این 
جمله نادرس��ت اس��ت که برند 
س��بب تمایز می شود. در حالی 
که هرگز این گونه نیست و این 
  )Differentiation( تمای��ز 
اس��ت که سبب تشکیل شاکله 
و مفهوم برند می ش��ود. برخی 
برندها تصور می کنند به سبب 
و داشتن  جایگاه سازی مناسب 
اعتب��ار قابل توج��ه در زمین��ه 
برندین��گ هر محص��ول بعدی 
آنها لزوم��ا با اس��تقبال مواجه 
می ش��ود! در حالی ک��ه بر پایه 
آفرینش مداوم تمایز اس��ت که 
تقوی��ت برند انجام می ش��ود و 
نام تج��اری محبوب تری ایجاد 
خواهد ش��د. در مراس��م اخیر 
اپل از دو محصول سخت افزاری 
جدی��د این کمپانی ب��ا نام اپل 
واچ س��ری 2 و گوشی آیفون 7 
و آیفون 7 پالس رونمایی ش��د 
که تمرکز م��ا در این گفت وگو 
استراتژیک  تحلیل محصول  بر 
آیفون است. اما در مورد تمایزها 
و مزیت ه��ای رقابت��ی آیف��ون 
جدی��د، اپ��ل اعالم ک��رده که 
براساس استاندارد IP67، آیفون 
جدید در برابر گرد و غبار و آب 
مقاوم است. این استاندارد به این 
معنی اس��ت که اگر گوشی 30 
دقیق��ه در عمق یک متری قرار 

بگیرد، دچار مشکل نخواهد شد. 
ای��ن در حالی اس��ت که رقبای 
اپل مانند سونی و سامسونگ در 
مورد گوشی های مشابه خود از 
استانداردهای پیشرفته تری بهره 
می برن��د و در مقاب��ل نفوذ آب 
مقاوم ترند. جالب تر اینجاست که 
بر خالف رقبا، گوشی جدید اپل 
در زمینه نفوذ مایعات به درون 
آن مشمول گارانتی نیست! نکته 
بعدی استفاده از دوربین دوگانه 
)تنه��ا در مدل آیفون 7 پالس( 
است که با س��روصدای زیادی 
معرفی ش��د. امکان��ی که پیش 
از این توس��ط کمپانی هوآوی 
و درگوش��ی P9 استفاده شده 
ب��ود. اپل همواره ت��الش کرده 
تا حق امتی��از نوآوری های تازه 
را ب��ه ن��ام خودش ثب��ت و در 
آیف��ون اس��تفاده کن��د که در 
محصول جدید خب��ر چندانی 
از این مس��ئله نیس��ت. ش��اید 
تنها نوآوری منحص��ر به فرد و 
خ��اص در مدل تازه، اس��تفاده 
از هدف��ون بی س��یم )ایرپاد( به 
سبک اپل باشد که نکته جالب 
آن قیمت بسیار باالی آن است 
و ای��ن فقط یک معنی از منظر 

بازاریاب��ی دارد؛ اس��تفاده 
 از تکنی��ک فروش جانبی

  )Cross-Sell ing (
برای کس��ب سود بیشتر 
از ه��ر خری��د مش��تری. 
در مجم��وع ی��ک نگرانی 
ب��زرگ در م��ورد رون��د 
اپل وجود دارد.  ش��رکت 
به نظ��ر می رس��د اپل با 
اتکا به نام تجاری محبوب 
خ��ود و ارائ��ه مزیت های 
کوچک  بس��یار  رقابت��ی 
ت��الش دارد از برندی که 
با نوآوری ف��راوان به این 
موفقیت رسانده، استفاده 
حداکثری کن��د. به بیان 
دیگ��ر، خیلی ب��ه دنبال 

کاشت نیست و ترجیح می دهد 
میوه نوآوری های گذش��ته خود 
را ب��دون کاش��تن نوآوری های 
برداشت  آینده،  برای  چشمگیر 
کن��د. این کار در نوع خود غلط 
نیست، اما مناسب کمپانی هایی 
اس��ت که دیگر نوآوری دغدغه 
اصل��ی آنه��ا نیس��ت و ترجیح 
می دهن��د صرفا با تکی��ه بر نام 
تجاری محبوب خود مش��تری 
را متقاع��د کنند که ب��از هم از 
ما بخری��د که قطعا این رویکرد 
مناس��ب نام اپل که ب��ا نوآوری 
عجین است، نیست. بدون شک 
با توجه به رقابت شدید در بازار 
و فعالیت جدی برندهایی مانند 
سامسونگ، س��ونی، هوآوی و... 
اگر نسل بعدی آیفون، با جهش 
بزرگ��ی در زمینه نوآوری و یک 
مزیت رقابتی منحص��ر به فرد 
اجرا نش��ده توسط کمپانی های 
دیگر همراه نباشد، اپل به شدت 
دچ��ار مش��کل در س��هم بازار 

خواهد شد. 

بردار تمایز 
ای��ن کارش��ناس بازاریاب��ی 
در م��ورد مزی��ت رقابت��ی این 
ادام��ه می دهد: یکی  محصول 
از مباح��ث ج��ذاب در زمینه 
بحث طراحی محصول، مبحث 
VOD ی��ا ب��ه عب��ارت دیگر 
بردار تمایز اس��ت که براساس 

آن همواره سازمان های پیشرو 
در ب��ازار با معرف��ی مزیت های 
رقابت��ی نقط��ه ای در ب��ازار و 
تبدیل آن به ی��ک خط به نام 
ب��ردار تمایز، مس��یر خ��ود را 
تبیی��ن می کنند. بهتر اس��ت 
نگاهی فهرست وار به مزیت های 
رقابت��ی مهم و برجس��ته ارائه 
شده در همایش اخیر بیندازیم:

1- رنگ ه��ای جدی��د مانند 
 Jet Black  مش��کی براق ی��ا
)بخش زیادی از قس��مت اول 
معرفی آیفون 7 به این مسئله 

پرداخت!(
2- اس��پیکر اس��تریو ب��رای 
گوش��ی های  در  نخس��تین بار 

آیفون
3- دوربین دوگانه )در مدل 

آیفون 7 پالس(
4- خاصیت ض��دآب و غبار 
گوشی جدید )اس��تاندارد ارائه 
ش��ده به معنی گارانتی گوشی 
در مقابل نفوذ مایعات نیست!(

5- هدفون )ایرپاد( بی س��یم 
ب��ا تکنولوژی جدی��د و حذف 

ورودی جک هدفون. 
س��ایر ویژگی های ارائه شده 
مانند بهبود دوربین عقب و جلو، 

افزایش کیفیت صفحه نمایش، 
 Home تغییر عملکرد دکمه 
و افزایش یکی، دو ساعته عمر 
باتری در مقایسه با مدل قبلی 
هم ج��ز ویژگی های��ی بود که 
به آن اش��اره ش��د. همان گونه 
که اش��اره شد متاس��فانه اکثر 
مزیت های رقابت��ی جدید اپل 
به سبب کپی برداری از رقبا در 
راس��تای VOD یا بردار تمایز 
ق��رار نمی گیرد و ت��ا حدودی 
نشان دهنده ضعف اپل در ارائه 

مزیت های رقابتی بدیع است. 

مخاطبانی که همه مردم 
هستند 

او در م��ورد جامع��ه ه��دف 
این محص��ول می افزای��د: اگر 
بخواهیم براساس مدل معروف 
بخش بن��دی،  یعن��ی   STP
هدف گذاری و جایگاه سازی در 
این مورد صحب��ت کنیم، باید 
گفت مخاطبان و جامعه هدف 
محصوالت جدید اپل )به طور 
وی��ژه آیفون( تقریبا همه مردم 
هستند. البته با توجه به شیوه 
ارائه محصول در بعضی کشورها 
که مشمول قرارداد با اپراتور ها 
نمی ش��ود )مانند ایران( گاهی 
قیم��ت آن تا ح��د محصوالت 
لوکس باال می رود. با این وجود، 
تیم کوک در این مراس��م آمار 
حیرت انگی��ز و خیره کننده ای 

را اع��الم ک��رد. براس��اس آمار 
میلی��ارد عدد  ی��ک  تاکن��ون 
گوشی آیفون در دنیا به فروش 
رسیده اس��ت! ناگفته پیداست 
که با یک حس��اب سرانگشتی 
می ت��وان اعالم ک��رد که تعداد 
قاب��ل توج��ه ای از ای��ن ع��دد 
فوق العاده مربوط به مشتریانی 
می شود که چند مدل گوناگون 
از آیفون را تهیه کرده اند. پس 
می ت��وان گف��ت دو گ��روه در 
جامعه ه��دف اصلی اپل وجود 
دارد؛ گروه اول مش��تریانی که 
تاکن��ون از محص��والت آیفون 
استفاده نکرده اند و تمایل دارند 
ب��ه دنیای IOS پای بگذارند و 
گروه دوم مش��تریانی که پیش 
از ای��ن از مدل ه��ای قدیمی تر 

آیفون استفاده کرده اند. 

همایش هایی پر از نقاط 
قوت 

او در پاس��خ به این سوال که 
ن��وع معرفی محص��ول جدید 
ارزیاب��ی می کنید،  را چگون��ه 
می گوید: اپل همواره به جهت 
نحوه ویژه ارائه محصوالت خود 
در ب��ازار زبانزد بوده و در رأس 
ای��ن تفکر خود اس��تیو 
جاب��ز هم��واره حض��ور 
داش��ته اس��ت. لحظ��ه 
معرفی نخس��تین نسل 
آیفون توس��ط خ��ود او 
ماندگارتری��ن  از  یک��ی 
کسب و کار  در  صحنه ها 
جه��ان و پ��ر از ن��کات 
اس��ت.  موثر  آموزش��ی 
در  کتاب های��ی  حت��ی 
جه��ان با عنوان ش��یوه 
ارائه مطلب توسط استیو 
جابز در جهان منتش��ر 
ش��ده که در ایران هم با 
عناوین گوناگون ترجمه 
پ��اس کاری  ش��ده اند. 
دقیق سخنرانی ها توسط 
مدی��ران اپ��ل، زمان بندی های 
دقیق و دع��وت از خوانندگان 
مع��روف برای اج��را در انتهای 
نق��اط  از  همیش��ه  برنام��ه، 
ق��وت همایش ه��ای معرف��ی 
بوده  اپ��ل  محص��والت جدید 
است. خوش��بختانه رویه ای که 
توس��ط اس��تیو جابز در جهت 
ارائ��ه محص��ول جدی��د بنیان 
نهاده شد، توس��ط تیم کوک، 
مدی��ر عامل فعل��ی مجموعه و 
سایر مدیران اپل ادامه یافت و 
جلسات معرفی محصول جدید 
شرکت اپل به یک اتفاق خاص 
در صنع��ت فن��اوری اطالعات 
جهان تبدیل ش��ده است. خود 
اس��تیو جاب��ز جمل��ه معروفی 
دارد ب��ا این مضمون که »نحوه 
معرفی هر چیز، میزان اهمیت 
آن را نشان می دهد.« همچنین 
رونمای��ی  مراس��م  چن��د  در 
جدی��د اپل، ب��رای مش��اهده 
زنده مراس��م دیگر نی��ازی به 
داش��تن محصوالت اپل نیست 
و حتی با مرورگر تازه ش��رکت 
مایکروس��افت هم می شود این 
مراسم جذاب را به صورت زنده 

مشاهده کرد. 

درز کردن اطالعاتی که 
جذاب است 

حمی��د محمدی پور در مورد 
اینکه جوسازی های قبل و بعد 

از ارائه محص��ول در این موارد 
تا چه حد ب��ر فروش محصول 
اثرگ��ذار اس��ت، ادامه می دهد: 
یکی از جذابیت های حاشیه ای 
مرب��وط به آیف��ون، درز کردن 
برخی اطالع��ات در مورد مدل 
جدی��د از چن��د م��اه پیش از 
رونمایی در برخی وب سایت ها 
اس��ت. ای��ن اطالع��ات، از نام 
مدل جدید تا امکانات و شکل 
ظاهری و تصاوی��ر و رنگ های 
جدی��د آن را در ب��ر می گی��رد. 
در روز رونمای��ی از محص��ول 
جدید، بس��یاری از این اخبار و 
تصاویر دروغ از آب در می آید، 
اما پیگی��ری این اخب��ار برای 
عالقه من��دان همیش��ه جذاب 
امس��ال  رونمایی  اس��ت.  بوده 
همچنی��ن با یک نکته بس��یار 
مه��م هم��راه ب��ود و آن وجود 
مشکل در گوش��ی های جدید 
سامس��ونگ و انفج��ار تعدادی 
از آنه��ا بوده اس��ت. از آنجایی 
به عنوان رقیبی  که سامسونگ 
ج��دی اپل را دنب��ال می کند، 
این اتفاق ب��ار تبلیغاتی مهمی 
در زمینه ف��روش مدل جدید 
آیفون خواهد داشت. همچنین 
ب��ا توجه به امکان��ات جدیدی 
که اپ��ل معرفی ک��رد، پس از 
مراس��م ارائه محص��ول جدید 
شرکت های هوآوی، سامسونگ 
و سونی عکس العمل هایی قابل 
توجه نش��ان دادند که می تواند 
آثار مثب��ت و منفی در فروش 

آیفون بگذارد. 

عدم مقابله به مثل با 
کارزارهای تبلیغاتی 

ای��ن کارش��ناس در انتها در 
مورد نحوه مدیریت بازخوردهای 
مثبت و منفی منتقدان نظر خود 
را به این ص��ورت بیان می کند 
ک��ه روابط عمومی س��ازمان ها 
مرک��ز هدایت اف��کار در هنگام 
تبلیغاتی  انتق��ادی  هجمه های 
ب��ه ارزش های یک برند اس��ت. 
نمونه تازه عملکرد سامس��ونگ 
در مقابل اتف��اق عجیب انفجار 
برخی از گوشی های جدید خود 
اس��ت. پیش از این هم اتفاقات 
جال��ب برای اپل افت��اده بود. با 
ارائه گوش��ی آیفون 6 و معرفی 
گوش��ی 4.7 اینچ��ی که نقض 
ایده اس��تیو جابز فقید بود که 
اعالم کرده بود به گوش��ی های 
بزرگ تر از 4 اینچ نیازی نیست، 
بالفاصله سامسونگ پوستری در 
به س��خره گرفتن ایده محصول 
جدید اپل طراحی کرد. حاال نیز 
کمپانی هایی که پی��ش از این 
گوش��ی هایی با دوربین دوگانه 
و امکان ضدآب داشته اند، شروع 
به دس��ت انداخت��ن آیفون به 
سبب کپی کاری کرده اند. البته 
اپل همواره نش��ان داده پاس��خ 
این کارزاره��ای تبلیغاتی را به 
ش��کل مقابله به مثل نمی دهد 
و همیش��ه بر عط��ش مخاطب 
وفادار برای خرید محصوالتش، 
بیالن مالی، آم��ار فروش، رتبه 
برند در سیستم های امتیاز دهی 
برنده��ای جهان��ی و مباح��ث 
تبلیغات��ی این چنین��ی تکیه و 
تاکید می کند. یک ب��ار دیگر با 
هم تعداد کل گوشی های آیفون 
فروش رفته در جه��ان را مرور 

کنیم: یک میلیارد عدد! 

آموزش تحقیقات کیفی بازار
مشاهده مکانیکی

ط��ی دو ده��ه گذش��ته، تکنی��ک »ویدئوگرافی« 
هم در عرص��ه حرفه ای و هم در عرصه دانش��گاهی 
تحقیق��ات بازاریابی و رفتار مصرف کننده به پذیرش 
و حتی مقبولیت قابل توجهی دس��ت یافته است. در 
پژوهش مصرف کننده، ویدئوگرافی ش��امل استفاده 
از دس��تگاه های ضبط صوتی-تصوی��ری برای ضبط 
داده های مش��اهده ای و مصاحب��ه ای طبیعی ایجاد 
شده توسط مصرف کنندگان و درباره مصرف و سپس 
اس��تفاده بعدی از آثار صوتی و تصویری تدوین شده 
برای نمایش دادن این یافته ها به صورت دانش مفید 
است. پس درس��ت همان طور که مردم نگاری هم به 
عم��ل انجام پژوهش جای گرفته به صورت طبیعی و 
هم به محصول مکتوب ی��ا متنی این پژوهش گفته 
می شود، ویدئوگرافی نیز هم به استفاده از ضبط های 
صوت��ی –تصویری برای جم��ع آوری داده ها و هم به 

نمایش پژوهشی گفته می شود. 
مصاحبه های فردی یا گروهی فیلمبرداری ش��ده، 
ش��ایع ترین و ش��اید معمولی ترین کابرد ویدئوگرافی 
است. این مصاحبه ها را می توان در یک مرکز پژوهشی 
یا ترجیحا به طور هماهنگ تر با اصول طبیعت گرایانه 
پژوهش مردم نگارانه و مشاهده ای، در شرایط میدانی 
انج��ام داد. در مقایس��ه با ضبط صوت��ی مصاحبه ها، 
مصاحب��ه از طریق ایمیل، مصاحبه ب��ا تلفن و غیره 
مصاحبه های فیلمبرداری ش��ده مزیت های عمده ای 
دارند، از آن جهت که امکان ضبط ایما و اشاره، حالت 
ص��ورت، حرکات و دیگر ابع��اد زمانی و فضایی رفتار 
انس��انی و معنای اجتماعی را فراهم می کنند. دومین 
اس��تفاده رایج از ویدئو، به کارگیری دوربین ویدئویی 
برای ثبت مش��اهدات طبیعت گرایانه اس��ت. این نوع 
روش های مش��اهده ای می تواند شامل نصب دوربین 
یا اس��تفاده از دوربین ها باش��د. در بسیاری از موارد، 
محل های مورد نظر از قبل دوربین مداربس��ته دارد. 
در صنعت، ولی نه در دانشگاه استفاده از دوربین های 
نص��ب ش��ده روش بس��یار مقبول��ی ب��رای پژوهش 
مصرف کننده ش��ده اس��ت. در یک کارب��رد متداول، 
پژوهشگران بازاریابی خانه مصرف کنندگان را انتخاب 
و در محل ه��ای مورد نظ��ر با تواف��ق مصرف کننده 
دوربی��ن نصب می کنند. برای نصب دوربین در محل 
کار یا زندگی مصرف کننده پاداش پرداخت می شود. 
در یک مطالعه انجام ش��ده با استفاده از یک دوربین، 
افراد در حال تماشای تلویزیون، فیلمبرداری شدند تا 
معلوم ش��ود که افراد در حقیقت نسبت به تبلیغاتی 
که در محل نمایش داده می ش��ود، چگونه التزام پیدا 
کرده یا از آنها چشم پوش��ی می کنن��د. وقتی داده ها 
جمع آوری شد می توان آن را از نظر الگوهای رفتاری 
م��ورد تجزیه و تحلیل ق��رار داد. حت��ی برنامه هایی 
هس��ت که به پژوهش��گران در کدگ��ذاری و تحلیل 
داده های ویدئویی کم��ک می کند. به این صورت که 
به آنها اجازه می دهد تک تک فریم ها و سکانس های 
فیلم را بررس��ی، دس��ته بندی و توضیح گذاری کنند. 
ام��ا در حال حاضر و عمدتا در دنیای صنعت، نس��ل 

جدیدی از پژوهش مشاهده ای در جریان است. گروه 
کیمبرل��ی کالرک ابزار جدیدی را به وجود آورده که 
حرکات ش��بکیه چشم را ردگیری و هر نگاه مختصر 
مصرف کننده را ثبت می کند. با اس��تفاده از این ابزار، 
راهروهای مج��ازی خرید ایجاد و از مصرف کنندگان 
درخواست ش��د در این مرکز مجازی، کاالهای مورد 
نظر خود را خریداری کنند. سپس رفتار خرید توسط 
ای��ن ابزار ضبط و از این مش��اهدات برای درک رفتار 

مصرف کننده استفاده شد.
 این ش��رکت امیدوار اس��ت این راهروهای مجازی 
خرید ب��ه درک بهت��ر رفتار مصرف کنن��ده کمک و 
آزم��ون محص��والت جدی��د را س��ریع تر، راحت تر و 
دقیق تر کن��د. واحد آزمون تلفن هم��راه معموال در 
اس��تودیوی جدید با فناوری پیشرفته قرار دارد. این 
اتاق صفحه نمایشی به شکل U از سقف تا کف اتاق 
دارد که جزیی��ات داخلی یک خرده فروش��ی واقعی 
را که محص��والت در آنجا به ط��ور مجازی به فروش 

می رسد، بازتولید می کند. 
می توان مکان مجزایی را برای شبیه س��ازی واقعی 
داخل��ی فروش��گاه رزرو ک��رد که آن م��کان قابلیت 
تغییر مطابق شکل کف، سیس��تم روشنایی و قفسه 
خرده فروشی هایی نظیر گروه تارگت و مغازه های وال 
مارت را دارد. ش��رکت کیمبرلی کالرک از داده های 
آزمون شبیه سازی شده واقعی مشتریان جهت تعیین 
عملکرد محصوالت در حال توسعه استفاده می کند. 

در جلسه آتی به بررسی شبکه نگاری به عنوان یکی 
دیگ��ر از ابزارهای تحقیقات کیف��ی پرداخته خواهد 

شد. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )62(
مشتریان خود را بیابید

شناخت مش��تریان نخستین و اصلی ترین قدم در 
راه تامین نیازهای آنان در قالب کاال و خدمات است. 
بس��یاری از برندها در سراسر دنیا شناخت مشتریان 
را از راه هایی نظیر گفت وگوی مستقیم با مشتریان، 
بهره گیری از تجارت کارشناس��ان ماهر و همچنین 
اس��تفاده از مجالت معتبر در زمینه بازاریابی دنبال 

می کنند. 
در عی��ن حال یک��ی از راه های بس��یار موثر و در 
عی��ن حال اندکی دش��وار، اجرای یک نظرس��نجی 
دقیق اس��ت. با اینکه این روش اغلب به دشواری در 
اجرا مشهور است، اما بدون شک اطالعات دقیقی از 
شیوه تحلیل کاالی مشتریان تان در اختیار شما قرار 
خواهد داد. با این حال مرحله ای که بسیار دشوارتر 
از اجرای نظرسنجی اس��ت، طراحی سواالت دقیق 
و کارشناسی ش��ده به گونه ای که توانایی گردآوری 
اطالعات مورد نیاز را داش��ته باش��د، اس��ت. پس از 
طی همه ای��ن مراحل در حالی ک��ه همگان گمان 
ب��ر اتمام کار دش��وار اجرای نظرس��نجی دارند، اما 
خط��ر اصلی همچنان پابرجاس��ت؛ در واقع احتمال 
اینکه بعضی شرکت کنندگان نظرسنجی را به عنوان 
ام��ری غیر جدی تلق��ی کرده و نظر اصل��ی خود را 
ارائ��ه ندهند وجود دارد؛ همان طور که احتمال عدم 
همکاری افراد به منظور ش��رکت در نظرسنجی دور 
از ذهن نیست. با این حال آنهایی که در نظر سنجی 
ش��رکت نمی کنن��د حداق��ل پیام واضحی به ش��ما 
منتق��ل خواهند کرد، اما آن گروه��ی که اطالعات 
غلط به ش��ما می دهند کل نظر س��نجی شما را زیر 
س��وال خواهند برد. با این حال الزم نیست بیش از 
حد نگران باش��ید، برای این گونه مش��کالت معموال 

بیش از یک راه حل مطمئن وجود دارد. 

ایده
 SurveyMonkey آنالین  نظرس��نجی  سامانه 
سیس��تمی هوش��مند با س��واالت از پی��ش تعیین 
ش��ده اس��ت که ام��کان طراحی طیف وس��یعی از 
نظرس��نجی ها را به شما می دهد. همچنین سواالت 
از پیش طراحی ش��ده این سیس��تم آنالین بالغ بر 
20 گون��ه متفاوت را در بر گرفته که بدون ش��ک به 
س��ازماندهی نظرس��نجی ش��ما کمک خواهد کرد. 
مزیت اصلی این سیس��تم آنالین بودنش اس��ت که 
ای��ن امکان را به ش��رکت کنندگان می دهد تا در هر 
زمان اق��دام به ثبت نظر خود کنن��د. از این طریق 
عالوه بر اینکه در وقت شرکت کنندگان صرفه جویی 
می شود، هزینه های شما نیز کاهش خواهد یافت. در 
عین حال به دلیل خاصیت این گونه نظرس��نجی ها 
که محدودیت زمانی معینی را برای شرکت کنندگان 
ایج��اد نمی کند، افراد به ط��ور دقیق تر از هر حالت 
دیگری به س��واالت پاسخ داده و به دنبال آن نتایج 

نظرسنجی معتبرتر خواهد شد. 

الزم به ذکر اس��ت این سیستم نظرسنجی آنالین 
کام��ال رایگان بوده و هزینه ای را برای ش��ما در پی 
نخواهد داش��ت. با ای��ن حال اگر ش��ما نیاز به یک 
نظرس��نجی با سواالت پیچیده و بسیار دقیق داشته 
باش��ید، شرکت در ازای دریافت مبلغ معقولی آن را 

برای شما طراحی خواهد کرد. 
هم��ه افراد برای طراحی نظرس��نجی و همچنین 
دسترس��ی به نتایج آن نیازمند ثبت ن��ام و ورود به 
حس��اب کارب��ری خود هس��تند. این حس��اب ها به 
ط��ور رای��گان قابل ثبت هس��تند. این امر به ش��ما 
این ام��کان را می دهد تا به جای حضور در فس��ت 
فودها، س��الن های آرایشی، فروش��گاه ها و همچنین 
خیابان های شلوغ در منزل یا محل کار خود نشسته 
و س��واالت را طراحی و به ش��رکت کنندگان عرضه 
کنی��د. در طرف مقابل نیز ش��رکت کنندگان امکان 
پاس��خگویی به س��واالت را در منزل خ��ود و حتی 
در نیمه ه��ای ش��ب دارند. با اندکی خالقیت ش��ما 
می توانید ش��رکت در نظرس��نجی را برای مشتریان 
خود به گونه ای به تفریح و س��رگرمی بدل کنید. در 
واقع از اینجا به بعد میدان به روی ش��ما باز است تا 
هرچه می توانید ش��رکت کنندگان بیشتری را جذب 
نظرس��نجی خود س��ازید، پس از خالقیت و هوش 

خود بهره بجویید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در طراحی سواالت نظرسنجی خود دقت کنید. 
اگر الزم است چندین جلد کتاب در مورد شیوه های 
اج��رای نظرس��نجی مطالعه کنی��د. در هر حال پی 
بردن به اش��تباه در نظرس��نجی پ��س از اجرای آن 
هزینه ه��ای گزافی را می تواند برای ش��ما به همراه 

داشته باشد. 
- در همه حالت ش��ما باید ادب و احترام را حفظ 
کنید. در عین حال بهتر اس��ت ابتدا نظرس��نجی را 
به صورت محدود و آزمایش��ی انجام دهید تا ایرادات 

آن برای شما آشکار شود. 
- طراحی ش��کل ظاهری نظرس��نجی را به دقت 

انجام دهید. 
- توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه هرچقدر س��واالت 
نظرس��نجی ش��ما دقیق تر باش��د، نتایج نظرسنجی 
نیز از اعتبار بیش��تری برخوردار خواهد بود. در عین 
حال اس��تفاده از حداقل 200 شرکت کننده مناسب 

خواهد بود.

چهارشنبه
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران )14(
با منشی خود در تعامل باشید

همان طور که در ایده قبلی توضیح داده ش��د، در 
اختیار داش��تن یک منشی یا دستیار مجرب یکی از 
مزیت های اصلی در کسب  و کارهای مدرن است. با 
این حال شاید چنین مزیتی نیز به تنهایی موثر واقع 
نشود. عالوه بر ارائه آموزش های حرفه ای به دستیار 
خود، شما نیاز دارید با وی به گونه ای مناسب تعامل 
داشته باش��ید. این واقعیت که بدون تعامل مناسب 
می��ان افراد ام��کان هماهنگ��ی میان آنه��ا به طور 
چش��مگیری کاهش خواهد یافت نکته ای است که 

اغلب به آن توجه کافی نمی شود. 

ایده
ب��ه ط��ور معمول ایج��اد رابط��ه نزدی��ک و بیان 
صریح اهداف امری اس��ت که در فض��ای پرتنش و 
نفس   گیر کس��ب و کار جای��ی ن��دارد. در واقع اغلب 
مدی��ران در توجیه عدم ارائه دقی��ق انتظارات خود 
از کارمندان ش��ان از این نوع اس��تدالل ها اس��تفاده 
می کنند. با این حال ص��رف اندکی زمان به منظور 
برق��راری رابط��ه نزدیک با کارمن��دان و به خصوص 
دستیار و منشی ش��رکت می تواند کمک شایانی به 
ش��ما در راس��تای مدیریت بهینه زمان و همچنین 

دستیابی آسان تر به اهداف  تان کند. 
در این میان بهتر اس��ت ب��رای درک بهتر اهمیت 
برقراری ارتباط نزدیک کاری با دس��تیاران و منشی 
ش��رکت به الگوی مدیریتی برندهای بزرگ و موفق 
جهان نگاهی کنیم. به طور معمول جلس��ه مشترک 
غیر رس��می میان مدیر ش��رکت، دستیاران و منشی 
در نخس��تین ساعات کاری انجام می شود. این موقع 
درست زمان چک کردن ایمیل های کاری تمام افراد 
شرکت است. پس از بررس��ی ایمیل ها و با توجه به 
محتوای آنها که ت��ا حدودی برنامه کاری آن روز را 
مش��خص می کنند، نوبت به طرح مسائل و طراحی 
سریع برنامه کاری آن روز خواهد رسید. در حقیقت 
فایده اصل��ی چنین گردهمایی های غیر رس��می در 
اول صبح هماهنگ ساختن برنامه های افراد کلیدی 
شرکت و به تبع آن بهبود شیوه مدیریت زمان است. 
با این حال باید توجه داش��ت که الزم نیست چنین 
جلس��ه مش��ترکی حتما در ابتدای روز کاری برگزار 
ش��ود. به عبارت بهتر در مورد ریزه کاری ها دس��ت 
شما کامال باز اس��ت. به خصوص اینکه در سال های 
اخیر رشد سریع شبکه های اجتماعی امکان تشکیل 
چنی��ن میزگردهای��ی را از راه دور نیز میس��ر کرده 

است. 
تفاوتی ندارد که ش��ما به عنوان مدیر یک شرکت 
از کدام ش��یوه برای برقراری ارتباط با دس��تیاران و 
منش��ی خود اس��تفاده می کنید. تنها نکته مهم در 
اینجا به یاد داش��تن لزوم ایجاد ارتباط نزدیک میان 

کارمندان اصلی شرکت و کادر مدیریتی است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید

- منش��ی ش��ما بای��د به ط��ور کام��ل از اهداف 
کوتاه مدت و در ص��ورت امکان اهداف بلند مدت تان 
آگاه باش��د. همچنی��ن ب��ه منظ��ور بهره گی��ری از 
توصیه ه��ای او در زمینه مدیری��ت بهینه زمان بهتر 
اس��ت تنظی��م مالقات ه��ا را کامال به منش��ی خود 
بس��پارید. ع��الوه بر ای��ن در زمینه تنظی��م برنامه 
کاری ش��رکت نیز الزم است با منشی و به خصوص 
دس��تیاران خود مش��ورت های الزم را انجام دهید. 
همچنین مش��اوره ب��ا آژانس ه��ای بازاریابی در این 
زمین��ه نی��ز موثر خواهد ب��ود. این توصی��ه به طور 
ویژه برای مدیران و کارآفرینان تازه کار بس��یار موثر 
خواهد ب��ود. تجربه ه��ای یک منش��ی از مهم ترین 
مواردی اس��ت که هر ک��س در ابت��دای راه اندازی 

کسب و کار خود به آن نیاز دارد. 
- به طور معمول تمام مدیران خواهان دس��تیاران 
و منش��ی هایی هستند که در مس��افرت های کاری 
بتوانن��د به آنها اطمینان ک��رده و با خیال راحت به 
فعالیت های تجاری خود در هنگام س��فر رس��یدگی 
کنن��د. در همین راس��تا و ب��ه منظور رس��یدن به 
چنی��ن هدفی باید به خاطر داش��ته باش��ید که اگر 
می خواهید یک دس��تیار درست شبیه شما شرکت 
را اداره کند، باید ش��یوه های مدیریتی خود را به او 
آموزش دهید، در غیر این صورت هرگز به خواس��ته 
خود دس��ت نخواهید یافت. بنابراین در گام نخست 
باید دستیاران خود را به طور کامل با شیوه مدیریت 
خود آشنا کنید. سپس می توانید مطمئن باشید که 
در غیاب ش��ما نیز امور مدیریتی شرکت تان به طور 

عادی جلو خواهد رفت. 

چهارشنبه
3111 شهریور 1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: این روزها بازار کسب وکارهای 
سنتی وضعیت مناسبی ندارند. اکثر آنها به خاطر افزایش 
هزینه ها به خصوص اجاره کارگاه و دس��تمزد کارگران و 
فروش پایین محصوالت دچار بحران ش��ده اند. برخی از 
آنها به س��راغ توسعه محصول رفته اند، اما این شیوه نیز 
گاهی برای آنها کارساز نیست. دراین باره کسب وکارها 

می توانن��د، راهکارهای مختلف��ی را اجرایی کنند؛ یکی 
از آنها تغییر فضای کس��ب وکارش��ان اس��ت. البته این 
تغییر باید با توجه نوع کسب وکار و شرایط بازار صورت 
بگیرد. در واقع می توان فضای کس��ب وکار را آنالین و از 
این طریق محصوالت را به مش��تریان ارائه کرد. در این 
حالت کس��ب وکار مستقیما با مشتریان در ارتباط است 
و نیازی ب��ه واگذار کردن محصوالت از طریق واس��طه 
برای توزیع نیست. کسب وکارهایی مانند تولید پاکت ها 
هدیه می توانند با آنالین کردن کسب وکارشان از نیروی 
کار ارزان تری نیز مانند خانم های خانه دار استفاده کنند 

و دیگ��ر فضایی را ب��رای کارگاه اج��اره نکنند و هزینه 
اجاره را در بخش توزی��ع محصوالت صرف کنند. البته 
کسب وکار موردنظر در راستای مشتریان بیشتر می تواند 
با بانک ها و موسس��ات اعتب��اری قراردادهایی را امضا و 
برحس��ب نیاز آنها اقدام به تولید پاکت برای کارت های 
هدیه این حوزه کند. با تمام این توصیفات آنالین کردن 
کس��ب وکار یکی از راهکارهایی اس��ت که کسب وکارها 
می توانن��د برای خالصی از بح��ران درنظر بگیرند. برای 
این کار بهتر است با یک مشاور تخصصی ارتباط برقرار 

کرده و از آن مشورت های الزم را دریافت کنند. 

تغییر فضای کسب وکار از سنتی 
به آنالین

پرسش: کسب وکاری کوچک را در حوزه تولید پاکت های هدیه مدیریت می کنم. کسب و کارم در حد یک کارگاه کوچک است که 
نزدیک به 10 کارگر در آن مشغول به کار هستند. بازاریابی و فروش محصوالت نیز در درون کسب وکار انجام می شود. چند وقتی  
است کسب وکارم دچار بحران شده است. در این راستا کسب وکار دچار کمبود نقدینگی شده و هزینه ها بسیار باالتر از درآمد است. البته چندین رقیب نیز وارد بازار 
این حوزه شده اند که همین عامل دلیلی بر وخیم شدن اوضاع شده است. راهکارتان برای بهبود اوضاع کسب وکارم چیست. به نظرتان در این بازار پررقیب می توانم باقی 

بمانم یا اینکه بهتر است، به سراغ کسب وکار دیگری بروم؟ 

کلینیک کسب و کار

روبات ه��ا در حال تس��خیر 
س��ازمان های  کاری  فض��ای 
ام��روزی هس��تند. ای��ن تیتر 
یک��ی از مج��الت علم��ی به 
اس��ت    knowledge ن��ام 
ک��ه نش��ان دهنده چگونگ��ی 
تغییر مش��اغل با اتوماس��یون 
اس��ت. اما آی��ا ای��ن موضوع 
م��ا  اس��ت؟  ب��د  حقیقت��ا 
اخب��ار زی��ادی درب��اره تاثیر 
ماشین ها بر مش��اغل امروزی 
راننده ه��ای  از  می ش��نویم؛ 
کامیون ت��ا روزنامه ن��گاران و 
کامپیوت��ر.  برنامه نویس ه��ای 
دالیلی برای خوش��بینانه نگاه 
ک��ردن به ای��ن اتف��اق وجود 
انتقال  اتوماسیون سبب  دارد. 
فرصت ها ه��م برای کارمندان 
و هم برای موسساتی می شود 

که در آن کار می کنند. 

همگرایی و غنی سازی
برای درک بهتر این موضوع 
بهتر اس��ت نگاهی به آخرین 
میرچندانی��ز  وین��ی  کت��اب 
 Silicon Collar یعن��ی 
بیندازیم که در مورد رنسانس 
دیجیت��ال نوش��ته و ابت��دای 
کتابش را با این جمله ش��روع 
کرده ک��ه: »به عن��وان فردی 
ک��ه سال هاس��ت عالقه من��د 
ب��ه تکنولوژی هس��تم، به این 
فکر می کنم که با جدی شدن 
اتوماس��یون در ادارات حقیقتا 
چه چیزی را از دست خواهیم 
داد و چ��را بعض��ی از افراد در 
این خصوص بدبین هستند؟« 
افراد بدبین توانایی مش��اهده 
ای��ن رویک��رد و  مزیت ه��ای 
چگونگی اتصال میان نیروهای 
کس��ب وکارهای مختلف، کار، 
جامع��ه و تکنولوژی را ندارند، 
اتصال��ی که س��بب همگرایی 
آنها می ش��ود.  غنی س��ازی  و 
امروزه روبات ها و دس��تگاه ها، 
هم��کار م��ا در انج��ام ام��ور 
ش��ده اند و نبای��د بیش از حد 
نگران حضور روبه رشد آنها در 
وینی  باشیم.  آینده سازمان ها 
این وس��ایل  می گوید: حضور 
و ابزاره��ا در کن��ار ما س��بب 
می شود کارمندان برجسته ای 
باش��یم و روزب��ه روز نیز بهتر 
ش��ویم.« او فرهن��گ ژاپنی را 
ترکیبی از هنر و اتوماس��یون 
در کار مثال می زند که در آن 
صنعتگری و هنر به ش��یوه ای 
مناس��ب با یکدیگ��ر آمیخته 
ش��ده اند. در دنی��ا، ژاپ��ن به 
سمبل استفاده از روبات ها در 
کار تبدیل ش��ده است. وینی 
می گوی��د: م��ا از کار کردن با 
نیستیم،  بلکه  انسان ها خسته 
اش��تباهات  کاهش  خواه��ان 
و قصور آنها در کار هس��تیم. 
همان  می توانن��د  ماش��ین ها 
کار را با اش��تباه کمتری انجام 
دهند. ع��الوه بر این، هنگامی 
که انسان و ماشین برای انجام 
یک کار ب��ا یکدیگر همکاری 
نتیج��ه  معم��وال  می کنن��د، 

بهتری کسب می شود. 

دوره های مختلف تکامل 
فناوری در سازمان ها 

س��یر تکامل فناوری اداری 
فن��اوری  دوره ه��ای  ش��امل 
رایان��ه ای  فن��اوری  اداری، 
و فن��اوری ارتباطات اس��ت. 
کارفرمای��ان  اول  دوره  در 
در ت��الش بودند ت��ا محیطی 
را ب��ه وجود آورن��د که جدا 
از مس��ائل کارخان��ه ای و در 
معن��ای ع��ام محی��ط تولید، 
کلیه امور اداری، پرس��نلی و 
تجارتی در آن صورت گیرد، 
از مهم ترین شاخصه های این 
دوره انجام مطالعاتی درمورد 
مکان یابی و فضاس��ازی برای 

بود.  اداری  محیط های 
بع��د(  ب��ه   20 )ده��ه 
ای��ن  در  درحقیق��ت 
ج��دا  در  س��عی  دوره 
فعالیت ه��ای  س��اختن 
فعالیت ه��ای  از  اداری 
تولیدی بود و درنهایت 
س��تادی  واحده��ای 
از  مکان��ی  لح��اظ  از 
جدا  اجرایی  واحدهای 
ش��دند. تفکر این دوره 
ای��ن بود ک��ه محیطی 
با ش��رایط بهت��ر برای 
که  اداری  ام��ور  انجام 
در آن زم��ان، بیش��تر 
نظیر  محاس��باتی  امور 

حسابداری، حقوق و دستمزد 
و مالی بود، فراهم ش��ود. در 
فن��اوری  یعن��ی  دوم  دوره 
رایان��ه، ب��ا ورود رایانه ه��ای 
و  س��رعت  از  ک��ه  کوچ��ک 
دقت باالی��ی بهره مند بودند، 
که  گرفتند  تصمی��م  مدیران 
با اس��تفاده از این وس��ایل و 
رایانه ای  در  س��رمایه گذاری 
از  خ��ود  س��ازمان  ک��ردن 
س��رعت و دق��ت رایان��ه در 
کاه��ش زم��ان کار و حذف 
اش��تباهات انس��انی استفاده 
ک��رده و پیامد ای��ن حرکت 
بود که  ای��ن  به وج��ود آمده 
امور  انجام  ب��رای  را  کاربران 
یاری  خوبی  به  روزمره ش��ان 
کرد. دوره سوم یعنی فناوری 

گس��ترش  ب��ا  ارتباط��ات، 
روزافزون و همه جانبه علوم 
و فناوری رایانه و استفاده از 
وسایل جانبی آن و یکپارچه 
از  هری��ک  ادغ��ام  و  ش��دن 
ای��ن سیس��تم ها در یکدیگر 
حقیق��ت  در  ب��ود.  هم��راه 
ام��روزه سیس��تم های اداری 
سیس��تم های جهانی هستند 
ایجاد  اصلی ش��ان  که وظیفه 
ارتباطات  بهب��ود  و  ارتب��اط 
است. نوعا ارتباطات از لحاظ 
اهمیت  از  تج��اری  اطالعات 
به س��زایی برخوردار است. از 
مش��خصات دیگ��ر این دوره 
ک��ه در ح��ال حاض��ر در آن 
این اس��ت  به س��ر می بریم، 

و ش��رکت ها  س��ازمان ها  که 
ب��ه ارزش واقعی اطالعات به 
هن��گام یا کیفیت پی برده اند 
پیچی��ده  بازاره��ای  در  و 
با منابع  ارتباط  نبود  امروزی 
اطالع��ات به معن��ای از دور 
خارج ش��دن س��ازمان است. 
ب��ه دس��ت آوردن ارتباطات 
درست و با کیفیت و مربوط، 
به معنی هماهنگی و سازگار 
و  ب��ا محیط  بودن س��ازمان 
جواب گ��و ب��ودن نس��بت به 

تغییرات است. 

مزایا و معایب اتوماسیون 
دیجیتال��ی،  کانال ه��ای 
کلوده��ا، روباتی��ک و تحلیل 
برای  داده ه��ا، روش جدیدی 

هوش��مندانه و بهتر کارکردن 
جمل��ه  از  داده ان��د.  ارائ��ه 
اتوماس��یون  که  مزیت های��ی 
می توان��د ب��رای ما ب��ه همراه 
داشته باشد می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: وابستگی کمتر 
ب��ه ادارات دیگ��ر ب��رای تهیه 
کپ��ی، چ��اپ و امور مش��ابه 
دیگر، نیاز کمتر به تشریفات و 
کنترل جهت نظارت بر جریان 
کار بی��ن ادارات. ب��ه دلی��ل 
افزایش اثربخشی کارکنان در 
انجام کاره��ای خاص رضایت 
ش��غلی آنها افزایش می یابد و 
ب��ه دلیل ارائ��ه بهتر اطالعات 
و خدم��ات به موق��ع، رضایت 
مشتریان بیش��تر می شود، اما 
کارب��رد سیس��تم های 
اداری  اتوماس��یون 
معایبی را نیز دربر دارد 
که عبارتن��د از: ایجاد 
تغیی��رات در محی��ط 
انس��انی، نادیده گرفته 
روابط  برخ��ی  ش��دن 
انس��انی  و  اجتماع��ی 
درکاره��ا و به ص��ورت 
درآم��دن  مکانی��زه 
پیچی��ده  فعالیت ه��ا، 
ش��دن و سختی کار با 
سیستم ها، بروز اخالق 
اش��تباهات  توجی��ه 
صورت گرفته و نسبت 
سیستم،  به  آنها  دادن 
کارکنان  جس��مانی  مشکالت 
در کار ب��ا رایان��ه، نپذیرفت��ن 
توسط  مکانیزه  سیس��تم های 
مدیران یا کارکنان، کم شدن 
امنی��ت اطالعات ه��م از نظر 
دسترسی و هم از نظر تخریب. 

تغییر 
اوق��ات پیش می آید  گاهی 
که مجبور به مکانیزه ش��دن و 
اتوماسیون در سازمان  اجرای 
هس��تیم. یکی از ای��ن موارد 
مدیریت تغییر اس��ت. در اکثر 
موارد ب��رای مدیری��ت تغییر 
فعالیت هایی  ک��ه  اس��ت  نیاز 
دیجیتالی ش��دن  جه��ت  در 
پیش گیریم. بیشتر پروژه های 
مدیریت  عناصر  از  اتوماسیون 

تغییر بهره می برند و برعکس. 
ذکر  اتوماسیون  پروژه های  در 
دو مورد حائز اهمیت اس��ت؛ 
اول اینک��ه تغیی��رات فناوری 
همیش��گی و پیوسته است. از 
دهه 50 می��الدی به بعد علم 
روباتیک روز به روز پیش��رفته 
ش��ده و در بس��یاری از کسب 
وکارها جای انس��ان را گرفته 
اس��ت. دوم اینک��ه در کاربرد 
سیستم های اتوماسیون اداری 
و اعم��ال تغیی��ر و تحوالت از 
طریق آنه��ا باید ب��ه مباحث 
)مهندس��ی  ارگونومی��ک 
انس��انی( و مقاوم��ت در برابر 
تکنیک های  و  کارکنان  تغییر 
مقاومت  ب��ر  غلب��ه  مناس��ب 
آنها نیز توجه اساس��ی داشته 
باشیم و با اس��تفاده از نگرش 
سیس��تمی، اق��دام ب��ه تغییر 
به کارگی��ری  و  تح��والت  و 
سیستم های اتوماسیون اداری 
کنی��م و بدانی��م ک��ه نیروی 
به عنوان مهم ترین  انسانی هم 
عامل ایجادکننده تغییر و هم 
پذیرنده و اجراکننده آن است. 

شایستگی در انجام امور 
دقیق و ظریف

توانای��ی انتق��ال محصوالت 
و خدم��ات بر مبنای همکاری 
در همه سطوح و بر مبنای آن 
چیزی اس��ت که سیستم های 
منف��رد می توانن��د ب��ه انجام 
برس��انند. روبات ها، دستگاه  ها 
مختل��ف  الگوریتم ه��ای  و 
می توانند از پس وظایف دقیق 
و جزیی برآیند. تولیدکننده ها 
و سیس��تم ها ممکن است نیاز 
ب��ه همکاری ب��ا یکدیگر برای 
سفارشی  محصوالت  توس��عه 
داشته باش��ند و در این میان 
چی��زی جز دیجیتالی ش��دن 
و اتوماس��یون ب��ه آنها کمک 
مهندس��ان  ک��رد.  نخواه��د 
اتوماس��یون نیاز ب��ه همکاری 
دارند.  یکدیگ��ر  ب��ا  نزدی��ک 
دارای  س��ازمان ها  بیش��تر 
پیش��ینه ضعیف��ی در اجرای 
پروژه های مرتبط با تکنولوژی 
هس��تند. اتوماس��یون به آنها 
واقع گرایانه در  ارزیابی  مبنای 
موفقی��ت پروژه ه��ا را خواهد 
داد. وین��ی اعتق��اد دارد ک��ه 
و  کارمن��دان  اتوماس��یون 
س��ازمان را ت��ا جای��ی ارتق��ا 
خواه��د داد که رقب��ا تا چند 
س��ال آین��ده نتوانند ب��ه آنها 
برس��ند. خودت��ان را درگی��ر 
کثیف  کس��ل کننده،  کارهای 
و خطرناک نکنید، بلکه اجازه 
دهید ماش��ین ها و دستگاه ها 
این وظایف را به عهده بگیرند.
 آی��ا دوس��ت نداری��د که 
خالقانه  ت��ر  را  کارهای ت��ان 
و ب��ا بهره وری بیش��تر انجام 
اتوماسیون  با  دوستی  دهید؟ 
به نفع شماس��ت. کار کردن 
با ای��ن ابزاره��ای دیجیتالی 
در نهای��ت به ش��ما مهارتی 
خواهد داد که در آینده ای نه 
چن��دان دور تبدیل به مزیت 
رقابت��ی ش��ما برای تس��خیر 

بازار خواهد شد. 

از جمله مزیت هایی که اتوماسیون 
می تواند برای ما به همراه داشته 
باشد می توان به موارد زیر اشاره 

کرد: وابستگی کمتر به ادارات دیگر 
برای تهیه کپی، چاپ و امور مشابه 

دیگر، نیاز کمتر به تشریفات و کنترل 
جهت نظارت بر جریان کار بین 

ادارات. به دلیل افزایش اثربخشی 
کارکنان در انجام کارهای خاص 

رضایت شغلی آنها افزایش می یابد و 
به دلیل ارائه بهتر اطالعات و خدمات 

به موقع، رضایت مشتریان بیشتر 
می شود

شماره 609 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

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

کارتابل

ترجمه: علی آل  علی

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

نگاهی به پیامدهای تسخیر فضاهای کاری توسط روبات ها

اتوماسیون محل کار، نابودی مشاغل یا 
ایجاد فرصت های غیرمنتظره؟ 

آمار خواندنی در مورد شبکه 
اجتماعی اشتراک گذاری آپارات 

یا یوتیوب ایرانی! 

اینک��ه در دل محدودیت ه��ا یک ی��ا چند نفر 
تصمی��م بگیرند و کاری بکنند ب��ه نظر من جای 
قدردان��ی دارد. یک��ی از محدودیت های��ی که در 
کش��ور به لطف خودسانس��وری انجام ش��د فیلتر 
کردن س��رویس محب��وب اش��تراک گذاری ویدئو 
یوتیوب ب��ود، اما اینکه تیمی آس��تین باال بزند و 

یوتیوب ایرانی بسازد جای شکرش باقی است. 
آپارات وطنی وقتی در س��ال 1389 متولد شد 
شاید فکرش را هم نمی کرد روزی برسد که بیش 
از 7.5میلی��ون ویدئو به صورت روزانه در آن دیده 

شود! 
به لط��ف فیلتر بودن یوتیوب، آپارات توانس��ت 
خود را توس��عه دهد و زیرس��اخت های مناس��بی 
بس��ازد و بانک��ی بش��ود از داده ه��ای ویدئویی با 
محت��وای ایران��ی و بومی، چیزی ک��ه در دنیا نیز 
رایج اس��ت. در دنیا نیز نمونه ه��ای فراوانی وجود 
دارد که به شکل بومی فعالیت می کنند و البته در 

حوزه خود نیز موفق بوده اند. 
به تازگ��ی آپارات وطنی به لطف رکوردزنی خود 
دس��ت به اجرای یک کمپین تبلیغاتی زده و این 
موفقیت را با مردم ش��هر در میان گذاشته است. 
در اینجا بد نیس��ت نگاهی بکنیم به آمار و ارقامی 
که در سایت رسمی آپارات به لطف این رکوردزنی 

اشاره  شده است: 

آپارات اع��الم کرده که آم��ار بازدید ویدئوهای 
روزانه آن به بیش از 7.5میلیون رسیده است.

 ای��ن عدد مع��ادل 45میلیون دقیقه تماش��ای 
ویدئو یا 85 س��ال تماش��ای ویدئو برای یک نفر 
است و این یعنی اگر امروز نوزادی به دنیا بیاید با 

آپارات پیر می شود! 
ای��ن تع��داد نمای��ش در س��ال 2015 بیش از 
4.47میلیون ویدئو بوده و این در حالی اس��ت که 
در س��ال 2012 تنها 60هزار ویدئو در یک روز به 

نمایش درمی آمد. 
10ش��هر پرترافیک��ی ک��ه از آپارات اس��تفاده 
می کنند به جز ش��هرهای ب��زرگ همچون تهران، 
اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز، شهرهای همدان، 
اهواز، ارومیه، اراک و کرج هستند، اما شبکه هایی 
که بیش��ترین ترافیک اس��تفاده از آپارات را دارند 
به ترتیب ایرانس��ل، مخابرات ای��ران و همراه اول 

هستند. 
آپ��ارات در م��ورد میانگی��ن س��نی کاربرانش 
نیز آم��اری ارائه داده که همانط��ور که انتظارش 
می رفت نزدیک 70درص��د از کاربران آپارات زیر 
35 س��ال س��ن دارند. هرچند ای��ن موضوع قابل 
پیش بینی اس��ت، ام��ا انتظار می رود ک��ه آپارات 
برای افراد مس��ن تر که می توانند مخاطب بهتری 
برای تلویزیون اینترنتی باشند برنامه هایی داشته 
باشد. چنانچه در آمار آپارات اعالم شده است تنها 
17درصد از کاربران آپارات بیش از 45 سال سن 

دارند! 

ام��ا موضوعی که باید موردتوجه باش��د س��هم 
استفاده از آپارات روی دستگاه های مختلف است. 
تنها 30درصد از کاربران آپارات از طریق دسکتاپ 
به این س��رویس دسترس��ی دارند و این در حالی 
اس��ت که ب��االی 60 درصد از کارب��ران از طریق 

موبایل آپارات را می بینند و استفاده می کنند. 
ام��ا آپ��ارات در س��ال های اخی��ر فعالیت های 
متعددی داش��ته و ت��الش کرده تا پ��ا را فراتر از 
اش��تراک گذاری ویدئو بگ��ذارد و وارد حوزه های 
مختلف بش��ود؛ یکی از این حوزه ها برنامه س��ازی 

است. 
برنام��ه دید در ش��ب ک��ه با مجری گ��ری رضا 
رش��یدپور اجرا شد یکی از موفق ترین برنامه هایی 
بود که توس��ط آپارات اجرا شد و تا جایی به ثمر 
نشس��ت که وزیر امور خارجه آقای ظریف در این 
برنامه حضور یافتند. این موفقیت س��بب ش��د تا 
برنامه های مختلف دیگری در این شبکه اجتماعی 

شکل بگیرد. 
اما باید منتظر بود و دید که آیا دیگران نیز وارد 
این بازی ش��ده و به رقیبی ب��رای آپارات تبدیل 
می شوند؟ شاید شاتل یا ایرانسل برنامه هایی برای 
حضور در این حوزه داشته باشند اما باید به جرات 
گفت که این روزها فقط آپارات، تنها آپارات وطنی 

است. 
www. imarketor. com

مدیریت امروز

سهیل قدری
مشاور بازاریابی و تبلیغات/ مجله بازاریابی آیمارکتور



 نکاتی درباره خرید باصرفه 
در آستانه بازگشایی مدارس

با پایان فصل تعطیالت، آغاز سال جدید تحصیلی به 
سرعت فرا  می رسد. هر سال جدید تحصیلی فرصت های 
تازه زیادی برای فرزندان و چالش هایی برای والدین به 
همراه دارد. س��ال تحصیلی جدید با مخارج مشخصی 
فرا  می رسد: شهریه مدارس، لباس مدرسه، لوازم و همه 

ضمیمه هایی که باید پرداخت شود. 

از پیش برنامه ریزی کنید
سعی کنید زود خرید کنید. در حالت ایده آل والدین 
تا حاال دیگر باید برنامه ریزی برای خرید مدرسه را آغاز 
کرده باش��ند. وقتی زود خرید می کنید، بدون فش��ار 
ناشی از کمبود زمان، تعجیلی نیست و شما می توانید 
فروش ه��ای ویژه را پیدا کرده و س��ود ببرید. با خرید 
دقیقه آخری پیدا کردن تخفیف ها س��خت می ش��ود. 
در ضمن، آن زم��ان احتم��اال دوره اوج قیمت ها برای 
خرید س��ال تحصیلی خواهد بود. اگر چیزهایی وجود 
دارد که فرزندتان به آنها نیاز فوری ندارد و چند هفته 
می تواند صبر کند، ممکن است بخواهید منتظر بمانید 

تا زمانی که اجناس به فروش نرفته تخفیف بخورند. 

لیست لوازم مدرسه را مرور کنید
لیس��ت لوازم مدرس��ه می تواند خیلی مفید باش��د. 
لیست را موشکافانه تهیه کنید. آیا فرزندتان به تک تک 
اجناس آن نیاز دارد؟ بررس��ی کنی��د که فرزندتان در 
پایان س��ال تحصیل��ی قبل چه چیزهای��ی را به خانه 
برگردانده اس��ت. ببینید آیا چیزی هست که در سال 
جدی��د بتواند از آن اس��تفاده کند؟ از چیزهایی که در 
خانه می یابید غافلگیر خواهید شد؛ بنابراین می توانید 
از اتالف پول برای خرید مجدد آنها اجتناب کنید. مهم 
اس��ت چیزهایی را که خریده ای��د در ذهن نگه دارید. 
لیستی تهیه کرده و یکی هم به فرزندتان بدهید. باید 
بش��ود روی آنها برای نگه��داری از چیزهایی که دارند 
حساب باز کرد و از آنها توقع داشت که در پایان سال، 

خیلی از آنها را سالم برگردانند. 

بودجه تعیین کنید
اغلب افراد توانایی خرید تک تک اقالم لیس��ت لوازم 
مدرس��ه را ندارند. چقدر پول برای خرج کردن دارید؟ 
برای خرید لوازم مدرسه شامل کتاب ها، غذای مدرسه، 
سرویس مدرس��ه، لباس مدرسه و... بودجه مشخصی 
تعیین کنی��د. از روی اولویت بندی لیس��ت تان خرید 
کنید و به آن پایبند باشید. این طور به لیست خریدتان 
نگاه کنید که فرزندتان قرار است از روی آن درس های 
ارزشمندی درباره مسائل مالی فرابگیرد. درباره تفاوت 

بین خواسته ها و نیاز ها با او حرف بزنید. 

دست به دست کنید
لب��اس مدرس��ه از ضروریات و جزو ثابت لیس��ت 
خرید مدرس��ه اس��ت. هر بچه ای عاش��ق این است 
که هر س��ال یکی جدیدش را داش��ته باشد اما اگر 
خواهر یا ب��رادر کوچک تری وجود دارد که به همان 
مدرسه می رود، عالی به نظر می رسد که حتی اگر از 
پس خرید لباس جدید هم برمی آیید، باز اگر لباس 
قبلی هنوز در وضعیت خوبی است همان را به فرزند 
کوچک تر بدهید. خرید لباس دست دوم هم اگر در 

شرایط خوبی باشد، ایرادی ندارد. 

فعالیت های فوق برنامه 
اج��ازه دادن ب��ه فرزندت��ان ب��رای ش��رکت در 
فعالیت ه��ای ف��وق برنام��ه ب��رای کمک ب��ه اینکه 
مهارت ه��ا و استعدادهایش��ان را ب��ه عرص��ه ظهور 
دربیاورند و پیش��رفت کنند، مهم است. اما فرزندتان 
قرار نیس��ت در تم��ام فعالیت ها ش��رکت کند؛ باید 
تعادلی وجود داش��ته باشد تا مطمئن شوید که آنها 
تحت فشار نیستند. بودجه بیشتر خانواده ها قادر به 
تقبل بیش از یک یا دو فعالیت فوق برنامه نیس��ت. 
بگذاری��د فرزندتان فعالیت مورد عالقه اش را انتخاب 
کند و به دنبال گزینه ارزان تری در بیرون مدرسه و 

به خصوص در روزهای تعطیل باشید. 

به کیفیت بیش از کمیت اهمیت بدهید
خرید یک کیف مدرسه ارزان قیمت وسوسه کننده 
اس��ت، اما چیزی که االن مقرون ب��ه صرفه به نظر 
می رسد ممکن است به مرور زمان غیر قابل استفاده 
ش��ود. می ارزد که برای اجن��اس خوب و بادوام پول 
بیش��تری بپردازی��د و در عوض زم��ان طوالنی تری 
قابل اس��تفاده خواهند بود. کودکان با فش��ار زیادی 
از طرف همساالن خود مواجه هستند و هنگامی که 
به مدرس��ه بروند و ببینند همه چیز دوستان شان از 
مال آنها گران تر است آزرده می شوند. این مهم است 
ک��ه والدین اگر به دنبال پ��رورش فرزندان بااعتماد 
به نفس و موفق هس��تند برای صحب��ت درباره این 

موضوع چالش انگیز وقت بگذارند. 

سرویس مدرسه را نوبتی کنید
با افزایش قیمت س��وخت سرویس مدرسه خیلی 
گران ش��ده است. دنبال گزینه س��رویس چرخشی 
باش��ید. با ای��ن روش والدین برای رس��اندن بچه ها 
به مدرس��ه نوبت تعیین می کنند. ای��ن کار در پول 
سوخت والدین صرفه جویی می کند. همچنین اندکی 
از وقت والدین را که صرف رس��اندن فرزندش��ان به 

مدرسه می شد آزاد می کند. 

آیا از پس قیمت ها برمی آیید؟ 
مش��کالت اقتصادی امروزی بس��یاری از والدین را 
در تأمی��ن مخارج تحصیل فرزندان ش��ان به س��ختی 
انداخته اس��ت. اگر فرزند ش��ما با استعداد و درخشان 
است احتماال فرصت هایی برای بورسیه های تحصیلی 
و آموزش��ی برایش وجود دارد که باید پیدایشان کنید. 
مراقب باشید معیشت و برنامه های بازنشستگی خود را 
برای تأمین هزینه های گزاف و تمام نشدنی مدرسه به 
خطر نیندازید. اگر ورشکسته شوید شرایط برای همه 

افراد خانواده بدتر خواهد شد. 

چهارشنبه
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گزارش 2

امس��ال دانش آم��وزان آمریکای��ی در کنار 
ش��لوارهای چسبان که هر سال برای مدرسه 
به پا می کنند، اش��تیاق زی��ادی به مدل های 
کالس��یک کفش ه��ای ورزش��ی، تاپ ه��ای 
آس��تین دار، لپ تاپ  ه��ای س��بک و راحت و 

USB نشان داده اند. 
تقاض��ا ب��رای ای��ن محص��والت به ب��ازار 
بازگش��ایی م��دارس در آمری��کا کمک کرده 
تا امس��ال بیش��ترین رش��د را در چهار سال 
گذش��ته تجربه کند. این برای خرده فروشان 
که دومین فصل مهم ف��روش خود را تجربه 

می کنند، مزایای زیادی دارد. 
مردم آمریکا برای خرید بازگشایی مدارس 
که پ��س از حجم ب��االی خرید روز جش��ن 
ش��کرگزاری که دومین فص��ل پررونق خرید 
اجناس اس��ت، وقت زیادی گذاشته و تقریبا 
سه ماهه سوم س��ال را صرف خرید می کنند. 
در فصل بازگش��ایی م��دارس، خرید لباس، 
کفش، وسایل الکترونیک و کوله پشتی رونق 
خاصی دارد. از ماه جوالی تا س��پتامبر خرید 
بازگش��ایی م��دارس در آمریکا ب��ه اوج خود 
رسیده و باعث فروش و سود خوب برای این 

بخش می شود. 
ام��ا درحالی که تقاض��ا در ای��ن فصل باال 
م��ی رود، خرده فروش ه��ا باید ب��رای فروش 
بیش��تر س��خت  کار کرده و با پیش��نهادهای 
وی��ژه ای چ��ون ب��ن تخفی��ف ی��ا تعیی��ن 
روزه��ای خاص برای تخفیف بیش��تر بتوانند 
مش��تری های بیش��تری جذب کنند. در این 
خرید ها س��هم پدر و مادرهای نس��ل »وای« 
یا همان نس��ل هزاره بیشتر است. آنها تالش 
می کنن��د ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای فناوری 

بهترین خرید را انجام دهند. 
هوای خوب هم دیگر عامل رونق داش��تن 

خری��د فص��ل مدرس��ه در آمری��کا اس��ت. 
چرب زبان��ی و تبلیغ��ات پرآب وت��اب ب��رای 
محصول، کار همه فروش��نده ها در این فصل 
اس��ت، از خرده فروش های��ی ک��ه مغازه های 
کوچک دارند گرفته تا فروش��نده های مراکز 
خری��د ب��زرگ و فروش��گاه های زنجی��ره ای. 
در این می��ان، رقابت مراکز خری��د واقعی با 
فروش��گاه های مجازی هم دیدنی اس��ت. در 
 J. C. Penney آمریکا فروش��گاه هایی چون
و Macy's  با فروشگاه آنالینی چون آمازون 

در رقابت ش��دید ب��رای ف��روش محصوالت 
مربوط به بازگشایی مدارس هستند. 

براس��اس اعالم ش��رکت فناوری پرداخت 
First Data امس��ال کل ف��روش مربوط به 
بازگش��ایی مدارس در ماه ج��والی 2درصد 
افزای��ش داش��ت. این رقم نس��بت به رش��د 
یک درصدی در مدت مشابه سال های 2014 
و 2015 و رش��د 0.2درصدی س��ال 2013 

افزایش خوبی نشان می دهد. 
براساس بررسی ساالنه انجمن خرده فروشی 

آمریکا که با نام »فدراسیون ملی خرده فروشی« 
شناخته می شود، امسال خانواده های آمریکایی 
برای خرید محصوالت فصل مدرسه و دانشگاه 
75.8 میلیارد دالر هزین��ه کردند که این رقم 
از سال های قبل بیشتر است. سال گذشته نیز 
آمریکایی ها 68 میلیارد دالر خرج نوشت افزار، 
پوشاک و سایر اقالم موردنیاز مدرسه و دانشگاه 
کردند. به این ترتیب امس��ال کار فروش��ندگان 

سکه تر از پارسال بود. 
تحلیلگ��ر  کوه��ن،  مارش��ال  به گفت��ه 

 ،NPD Group ش��رکت تحقیق��ات ب��ازار
مشتری های کم سن وس��ال که همان بچه ها 
باش��ند، معموال از مادرهای شان می خواهند 
بیش��تر خرید کنند چون موافق این هستند 
که ب��ه مغازه ه��ای خرده فروش��ی بروند که 

قیمت کمتری دارند. 
براساس اعالم ش��رکت پرداخت الکترونیک 
First Data، در ماه جوالی فروش محصوالت 
الکترونی��ک 5.5درص��د افزای��ش داش��ت که 
بیشترین رش��د در چهار سال گذشته را نشان 
می دهد. بازار ابزارهای الکترونیک از تبلت های 
کم حجم و ک��م وزن گرفته تا USB  امس��ال 
به ویژه برای کاالهایی که تخفیف ویژه داشتند، 

فروش بسیار خوبی داشت. 
باتوجه به اینکه در مدارس از دانش آموزان 
خواس��ته ش��ده درس ها و جزوه های خود را 
به جای دفت��ر در USB  ذخیره کنند، تقاضا 
برای این ابزار کوچک و پرکاربرد الکترونیک 

بسیار باال رفته است. 
هرچن��د افزایش اش��تغال و رون��ق بازارها 
باعث بهبود وضع مالی مردم در س��ال جاری 
میالدی ش��ده اس��ت، اما مش��تری ها هنوز 
بیش��تر از هر چیز به برندها ارزش می دهند 
و خری��د برندها هم از عهده ه��ر خانواده ای 
برنمی آید. بنابراین برخی تحلیلگران هش��دار 
می دهن��د که این نوع ط��رز فکر مانعی برای 
رش��د هزینه کردن در میان مش��تریان است 
چون آنها حت��ی با افزایش درآمد هم از پس 

خرید اجناس برند برنمی آیند. 
افزایش  تحلیلگ��ران همچنین می گوین��د 
درآم��د در می��ان خانواده ه��ای آمریکای��ی 
سریع تر از آن است که الگوهای صرفه جویی 
را تغییر دهد، بنابراین س��خت می شود تصور 
کرد که حتی در این شرایط خوب برای بازار 
بازگش��ایی مدارس هم مردم دست از اصرار 

برای خرید برندها بکشند. 

بازار سکه فصل بازگشایی مدارس در آمریکا
ترجمه: سارا گلچین

reuters :منبع

بازار داغ مدارس و کمک هزینه های تحصیلی
در ش��رایطی که اقتصاد اروپا با مشکالت 
زی��ادی مواجه اس��ت، به خص��وص پس از 
بحران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، آغاز 
سال تحصیلی جدید می تواند اوضاع تجاری 

کشورهای اروپا را اندکی بهبود بخشد. 
اگرچه مدارس در همه جای دنیا معموالً 
بع��د از تعطی��الت تابس��تانی آغ��از به کار 
می کنند، اما این زمان نس��بت به ش��رایط 
اقلیم��ی و جغرافیایی آنها متفاوت اس��ت؛ 
م��دارس کش��ورهای نیمک��ره ش��مالی در 
اواخر آگوس��ت و مدارس نیمک��ره جنوبی 
اواخ��ر ژانوی��ه و اوای��ل فوریه بازگش��ایی 
می ش��وند. درحالی که در برخی نقاط دیگر 
جهان دانش آموزان هنوز در حال گذراندن 
تعطیالت تابستانی خود هستند، در برخی 
دیگر از کش��ورها س��ال تحصیل��ی جدید 
آغاز ش��ده یا حت��ی مدتی نی��ز از آغاز آن 
گذش��ته اس��ت. به عنوان مثال در استرالیا 
دانش آم��وزان در ی��ک س��ال تحصیلی که 
200 روزه اس��ت از اواخ��ر م��اه ژانوی��ه یا 
اواس��ط ماه دس��امبر به مدرس��ه می روند. 
در فرانس��ه نیز س��ال تحصیلی به سه ترم 
تقس��یم می ش��ود که دانش آم��وزان از ماه 
س��پتامبر ت��ا ژانوی��ه ت��رم اول، از ژانویه تا 
آوریل ت��رم دوم و از آوریل تا ماه ژوئن ترم 
سوم آموزش��ی را می گذرانند. در انگلستان 
مقام��ات محلی و مس��ئوالن مدارس، زمان 
آغاز س��ال تحصیل��ی را تعیین می کنند اما 
 به طور معمول این تاریخ هفته اول سپتامبر 

است. 
تحقیقات  در  مؤسس��هGFK، متخصص 
ب��ازار و ف��روش، به بررس��ی تأثیراقتصادی 
بازگشایی مدرس��ه و آغاز سال تحصیلی از 
طریق می��زان خریدوفروش لوازم تحریر در 
اروپا پرداخته اس��ت. آغاز خرید لوازم تحریر 
معم��والً از نیمه دوم ماه آگوس��ت ش��روع 

می شود. 
نخس��تین گزارش این مؤسس��ه نش��ان 
می دهد در س��ال 2015 برخالف سال های 
قب��ل، خری��د لوازم تحری��ر در طول س��ال 
کاه��ش چش��مگیری داش��ت و در عوض 
مردم برای خرید وس��ایل مربوط به مدرسه 
تا هفته های آخر قبل از بازگش��ایی مدارس 

صبر کردند. 

خریدهای فصلی
بر اس��اس اطالعاتی که از فروش��گاه ها 
 GFK و هایپرمارکت ها توس��ط مؤسس��ه
جمع آوری شده، اوج خرید لوازم تحریر در 
اروپ��ا، در ماه ژوئیه و اوایل ماه س��پتامبر 
اس��ت که ای��ن رقم 53درص��د حجم کل 
معامالت را تش��کیل می دهد. س��خنگوی 
ای��ن مؤسس��ه می گوید: »این ب��ازار، یک 
ب��ازار کام��اًل فصلی اس��ت. با آغاز س��ال 
تحصیل��ی جدی��د دانش آموزان ب��ه تکاپو 

می افتن��د و بازار خری��د لوازم تحریر رونق 
می ِیاب��د. در هفته های 27 ت��ا33، نیمی 
از خریده��ا مربوط به خری��د لوازم تحریر 
جدی��د  تحصیل��ی  س��ال  آغ��از   ب��رای 

است.«
اگرچ��ه در ای��ن تحقی��ق، GFK  ب��ه 
افزایش قیمت محصوالت اش��اره نکرده، اما 
به بررس��ی میزان خرید تولیدات داخلی و 
خارجی پرداخته اس��ت. ب��رای مثال طبق 
آمار به دس��ت آمده از مجم��وع کل میزان 
خرید مداد، خودکار و س��ایر نوشت افزارها، 
83.5 درصد آنها ش��امل محصوالت تولید 
داخلی کشور ها بوده اند. )0.6 درصد افزایش 
نسبت به س��ال قبل( و همچنین 60درصد 
تولی��دات کاغ��ذی  )دفتر، برچس��ب های 
کاغذی و...( نیز س��اخت داخل بوده اند که 
این رقم نس��بت به س��ال قب��ل یک درصد 

افزایش داشته است. 

بوی ماه مهر و فصل کمک هزینه های 
تحصیلی 

در اکث��ر کش��ور ها، م��دارس در آس��تانه 
بازگش��ایی هس��تند. قفس��ه  فروش��گاه ها از 
لوازم تحریر و لوازم گوناگون مدرسه پر است، 
اما همه خانواده  ه��ای اروپایی بضاعت خرید 
لوازم تحریر اولیه را ندارند. برخی کش��ور های 
اروپایی مانند فرانس��ه، بلژیک، لوکزامبورگ، 
لهس��تان و ایرلن��د به خانواده ه��ای با درآمد 
متوس��ط، کمک هزینه تحصیل��ی پرداخت 
می کنند. در پرداخ��ت این کمک هزینه های 
کش��ور ها  س��ایر  از  فرانس��ه  تحصیل��ی، 
دست ودل باز تر است. در فرانسه، خانواده های 
کم درآمد منتظر 19 آگوس��ت )تاریخ ساالنه 
دریافت کمک هزینه مدرسه( هستند تا کمک  
هزینه تحصیلی و خری��د لوازم تحریر از طرف 

دولت به حساب  آنها واریز شود. 
در س��ال 2014، ای��ن کم��ک هزینه به 3 

میلی��ون خانواده فرانس��وی تعلق گرفت که 
نس��بت به س��ال گذش��ته خود، 0.7 درصد 
افزایش داش��ت. نزدیک به 40 سال )از سال 
1974( اس��ت که دولت فرانس��ه هر سال در 
آس��تانه بازگش��ایی مدارس به خانواده های 
کم درآم��د کمک هزین��ه مدرس��ه پرداخت 

می کند. 
در حال حاضر این طرح در چند کش��ور 
دیگ��ر اروپای��ی اج��را می ش��ود. مث��ال در 
بلغارس��تان، قسمتی از هزینه های دولت به 
کمک هزین��ه تحصیلی اختص��اص دارد. در 
این کش��ور، خانواده هایی ک��ه فرزندان آنها 
برای گذراندن دوره ابتدایی خود در مدارس 
دولتی ثب��ت نام کرده ان��د و درآمد خالص 
آنه��ا کمتر از 350 ل��و  )179 دالر( در ماه 
باش��د، کمک هزینه مدرسه در قالب هزینه 
اتوبوس یا قطار برای س��فر های مدرسه ای 
به آنها تعلق می گیرد. اما براساس اطالعات 

س��امانهMISSOC  )سیس��تم حفاظ��ت 
از اطالع��ات متقابل اجتماع��ی( و صندوق 
مل��ی کمک های خان��وار، تنها پنج کش��ور 
از 27 کش��ور اتحادیه اروپا هر س��ال دقیقا 
تح��ت عن��وان کمک هزین��ه مدرس��ه ب��ه 
خانواده ه��ای کم درآم��د کم��ک می کنند؛ 
کش��ور های فرانسه، بلژیک، ایرلند، لهستان 

و لوکزامبورگ. 
بلژیک

در بلژیک، یک »مکمل سن ساالنه« به هر 
فرزند یک تا 25 س��اله در ماه ژوئن هر سال 
پرداخت می ش��ود. این کمک هزینه، در سال 
2015، برای کودکان زیر پنج سال، برابر با 20 
یورو و برای هر کودک 6 تا 11 س��ال معادل 
40 ی��ورو و برای کودکان 12 تا 17 س��ال به 
60 یورو می رس��ید. افراد باالی 18 س��ال تا 
24 س��الگی که در ح��ال تحصیل بودند هم 
نزدی��ک به 80 یورو در س��ال از طرف دولت 

کمک هزینه تحصیلی دریافت می کردند. 
ایرلند 

در ایرلند، کمک هزینه تحصیلی برای تهیه 
لباس مدرسه و تجهیزات ورزشی فرزندان به 
خانوار ها پرداخت می شود. خانواده های واجد 
ش��رایط دریافت این کمک هزینه، مبلغی تا 
س��قف 100 یورو برای فرزندان 4 تا 11 ساله 
و تا سقف 200 یورو برای فرزندان 12 تا 22 

ساله خود دریافت می کنند. 
لوکزامبورگ

در لوکزامبورگ، دولت کمک هزینه ای برای 
کودکان باالی شش سال در نظر گرفته است. 
خانواده هایی که فقط یک فرزند داشته باشند، 
کمک هزینه ای برابر با 113 یورو برای کودک 
6 تا 11 س��ال خود و 161 ی��ورو برای باالی 
12 س��ال دریافت می کنند. برای آن دسته از 
خانواده هایی که دارای دو فرزند باش��ند، هر 
فرزند 6 تا 11 س��ال، کمک هزینه ای برابر با 
194 یورو و فرزند باالی 12 سال، 242 یورو 
دریافت می کنند. این مبلغ برای خانواده های 
دارای س��ه فرزند در بازه سنی 6 تا 11 سال، 
274 یورو و گروه سنی باالی 12 سال، 323 

یورو خواهد بود. 
لهستان 

کم��ک هزین��ه تحصیل��ی ب��ه ص��ورت 
تحت اللفظ��ی در ای��ن کش��ور تح��ت نام 
»مکمل��ی برای آغ��از س��ال تحصیلی« به 
خانواده های واجد شرایط پرداخت می شود. 
ای��ن مبل��غ مع��ادل 24 یورو اس��ت که به 
حساب مادر، پدر یا سرپرست کودک واریز 

می شود. 
فرانسه

در می��ان همه کش��ور های عضو اتحادیه 
اروپا،  فرانس��ه بیشترین میزان کمک هزینه 
تحصیل��ی را به خانواده ها پرداخت می کند. 
سال گذش��ته نزدیک به 4 میلیون و 800 
هزار کودک فرانسوی از کمک هزینه دولتی 
ب��ه مبلغ یک میلی��ارد و 800 ه��زار یورو 

بهره مند شدند. 

ترجمه: شبنم شمس مقدم
punchng :ترجمه: گلنوش محب علیمنبع

Eroupe1 :منبع
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اش��تباه تکنولوژی تشخیص 
خط دروازه، فض��ای بازی های 
لیگ یک فرانسه را متشنج کرد. 
ورزشگاه  گذش��ته  یکشنبه 
ولودروم فرانس��ه، شاهد بازی 
دو تیم مارسی و لیون بود. این 
دو تیم که برای کس��ب امتیاز 
برتر ب��ازی، رقابتی س��نگین 
داش��تند بارها برای دستیابی 
به موفقیت و دستیابی به گل 
مب��ارزه کردند. ام��ا این بازی 
در ش��رایطی با نتیجه مساوی 
خاتم��ه یافت ک��ه طرفداران 
ه��ر دو تی��م معتق��د بودن��د 
با خطاهای آش��کار  مس��ابقه 
داوری به پایان رس��یده است. 
اگرچه بخش��ی از اعتراضات با 
خطاهای انس��انی مرتبط بود، 
اما پی��کان برخی انتقادات نیز 
به س��مت سیس��تم تشخیص 
خ��ط دروازه معطوف ش��ده و 
طرف��داران مارس��ی معتقدند 
در دقای��ق ابتدای��ی نیمه اول 
بازی، گل س��الم آنها توس��ط 
تکنولوژی به ش��کل اش��تباه 

مردود اعالم شده است. 
مسئله وقتی جنجالی تر شد 
که فدراس��یون فوتبال فرانسه 
این موض��وع را رد نکرده و به 
عبارتی به ط��ور ضمنی با نظر 

هواداران موافق است. 

تکنولوژی تشخیص خط 
دروازه از کجا آمد؟ 

تکنول��وژی  از  اس��تفاده 

تش��خیص گل در بازی ه��ای 
تاریخچ��ه ای  رس��می 
واق��ع  در  ن��دارد.  طوالن��ی 
تکنول��وژی  ی��ا  سنس��ور 
دروازه خ��ط   تش��خیص 

 )Goal line technology(
پیش از کاربرد رس��می بارها 
مورد آزم��ون، چالش و حتی 
انتقاد قرار گرفت. بس��یاری از 
کارشناس��ان داوری و فوتبال 
معتقد بودند اس��تفاده از این 
تکنیک، به ضرر داوران است 
و تصمیم ه��ای آن��ان را زی��ر 
س��وال می برد. از سوی دیگر 
این سیس��تم معتقد  موافقان 
سنسورهای  از  استفاده  بودند 
تش��خیصی، ضری��ب رضایت 
هواداران و بازیکنان فوتبال را 
افزایش می ده��د و به کاهش 

اعتراضات آنان می انجامد. 

ب��ا ای��ن وج��ود، حواش��ی 
جام جهان��ی 2010 آفریقای 
جنوبی و مردود اعالم ش��دن 
لمپارد  فران��ک  گل صحی��ح 
باعث ش��د فیف��ا در خصوص 
تکنولوژی  ای��ن  از  اس��تفاده 
تجدی��د نظ��ر و در نهایت در 
از  اس��تفاده   ،2012 ژوئی��ه 
این سیستم را به طور رسمی 
تأیی��د کن��د. ام��ا همانط��ور 
ک��ه انتظار می رف��ت تصمیم 
جدید فیفا نی��ز بدون منتقد 
نبود. اکنون با ب��روز هرگونه 
تشخیصی  سیس��تم  در  خطا 
دروازه،  خ��ط  الکترونی��ک 
منتق��دان مواض��ع انتق��ادی 
خود را در رسانه های مختلف 
منتش��ر ک��رده و خواهان لغو 
اس��تفاده از ای��ن سنس��ورها 

هستند. 

روش کار سنسورهای 
تشخیص خط دروازه 

منتش��ر  اطالعات  براس��اس 
شده توس��ط وب سایت رسمی 
فیف��ا، دو سیس��تم رای��ج برای 
تشخیص صحت گل وجود دارد. 
 goalref یکی از این سیستم ها
اس��ت ک��ه توس��ط ش��رکتی 
آلمانی طراحی ش��ده و دیگری 
Hawk-eye که توس��ط یک 
ش��رکت بریتانیای��ی رونمای��ی 
شده اس��ت. هر دو سیستم در 
لیگ های برت��ر اروپا و جام های 
جهانی اس��تفاده ش��ده اند و به 
اعتراضات  ان��دک،  جز مواردی 

چندانی ایجاد نکرده اند. 

 Hawk-eye روش
در ای��ن روش هفت دوربین 
با سرعت ش��اتر بسیار باال، در 

هر دروازه نصب می ش��ود. این 
دوربین ها به طور دائم در حال 
آنالی��ز وضعیت توپ هس��تند 
و در نهای��ت به مح��ض اینکه 
توپ از خط دروازه عبور کند، 
اطالعات مرتب��ط با عبور توپ 
به ساعت مچی هوشمند داور 
ارسال می ش��ود. فاصله زمانی 
عب��ور ت��وپ از خط و ارس��ال 
اطالع��ات به س��اعت داور زیر 
یک ثانی��ه رخ می ده��د. تنها 
محدودی��ت ای��ن سیس��تم را 
می توان در نوع تش��خیص گل 
دانست. درواقع برای تشخیص 
عب��ور توپ از خط باید حداقل 
25 درصد از توپ در زاویه دید 

دوربین ها قرار گرفته باشد. 

 goalref روش
 این روش براساس اتصاالت 
فع��ال  ال�ک�ت�روم�غناطی��س 
می ش��ود. درواقع تراش��ه های 
الکترونیکی جاس��ازی ش��ده 
در تیره��ای دروازه به محض 
از  ارتعاش��اتی ک��ه  دریاف��ت 
طری��ق توپ ه��ای هوش��مند 
ارس��ال می ش��ود، از طری��ق 
گل  پی��ام  رایانه ای  سیس��تم 
ش��دن توپ یا ع��دم موفقیت 
در گل زدن را ثب��ت می کند. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه در این 
سیستم دوربینی وجود ندارد، 
امکان پخش تصاویر گل برای 
تماش��اچی ها نیست. اما مانند 
روش قبل��ی در این روش نیز 
پیغام گل در گوشی هوشمند 

داور ارسال می شود. 

 »هفته استعدادهای فناورانه« لندنی ها 
در حال��ی آغاز ش��د که براس��اس آمارها 
بیش از 1.5 میلیون ش��غل فناوری محور 
و مرتب��ط با دنیای تکنولوژی در سراس��ر 
بریتانی��ا وجود دارد؛ مش��اغلی که به نظر 
می رس��د در مقایس��ه با س��ایر ش��غل ها، 

گردش مالی باالتری دارند. 
بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه 
و توس��عه یافته جه��ان ب��ا فرصت دهی به 
مش��اغل فن��اوری محور، در تالش��ند در 
بازارهای جهانی نفوذ بیش��تری به دست 
آورده و موف��ق باش��ند. بریتانی��ا یکی از 
کش��ورهایی اس��ت ک��ه به مش��اغل این 
ح��وزه توجه وی��ژه ای داش��ته و در حوزه 

استعدادیابی نیز موفق ظاهر شده است. 
براس��اس آماره��ای رس��می، در برخی 
مناطق این کش��ور بالغ بر 7 هزار ش��غل 
فناوری محور وجود دارد. در نگاه نخست 
ب��ه نظ��ر می رس��د عم��ده این مش��اغل 
در مناط��ق مه��م بریتانی��ا و به وی��ژه در 
پایتخت آن متمرکز شده اند. با این وجود 
بررس��ی های دقیق تر نش��ان می دهد، این 
ی��ک تصور غلط اس��ت. درواقع بس��یاری 
از مش��اغل مبتنی بر فن��اوری در مناطق 

نه چن��دان مهم بریتانیا و به ش��کل محلی 
در حال ارائه خدمات هستند. 

ابینگدن، برانکل و آکسفورد 
رکورددارند 

نتایج مطالعات در سراس��ر بریتانیا نشان 
می دهد س��ه دانش��گاه ابینگدن، برانکل و 
آکسفورد موفق ترین دانشجویان مهندسی 
را روان��ه بازارهای کاریابی کرده اند. بیش از 
نیمی از فعاالن عرصه تکنولوژی در بریتانیا 
از همین دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند. 
این مس��ئله تا ح��دود زیادی ب��ه کیفیت 

باالی آموزش و مطابق بودن سرفصل های 
تدری��س ش��ده با نیازه��ای ب��ازار داخلی 
و بین المل��ل مرتب��ط اس��ت. اگرچه لندن 
جایگاه ش��ایان توجهی در حوزه فناوری به 
دس��ت آورده، اما منچستر و ساوتهمپتون 
دو منطقه ای هس��تند که به س��بب تعدد 
ش��رکت های مخابرات��ی و آی تی، پذیرای 
این  فارغ التحصیل  بیش��ترین مهندس��ان 
رشته ها محسوب می شوند. درواقع این دو 
شهر یکی از نخستین انتخاب های افرادی 
اس��ت که به دنبال کسب تجربه و پیشرفت 

هستند. 

کدام شهرها میزبانان فناوری هستند؟ 
توسعه فضاهای شغلی فناورانه، نه تنها نرخ 
اش��تغال و کارآفرینی را افزایش می دهد، بلکه 
رواب��ط تجارت بین الملل را رونق می بخش��د. 
بسیاری از ش��هرهای بریتانیا با ارائه خدمات 
داخل��ی و خارج��ی، میزب��ان ش��رکت های 
بین المللی و نام آشنای عرصه فناوری هستند 
و ب��ه این واس��طه س��االنه مبال��غ معتنابهی 
گردش مالی کسب می کنند. براساس آمارها، 
در ش��هر لندن 328 هزار شغل فناوری محور 
وجود دارد. از هر 100 س��اکن این شهر چهار 
نف��ر در این حوزه کار می کنند. تخصص افراد 
شاغل در لندن عمدتا در محورهای تکنولوژی 
مال��ی، رس��انه های دیجیت��ال و ش��بکه های 
اجتماعی متمرکز است. شرکت های خارجی 
موجود در این ش��هر گوگل، آم��ازون، فیس 
 بوک و مایکروس��افت هس��تند و شرکت های

و   shazam، citymapper، deliveroo
transferwise از مش��هور ترین شرکت های 
محلی لندن محس��وب می ش��وند. منچستر 
دیگر شهر بریتانیایی است که با 52 هزار شغل 
فناورانه در جایگاه دوم ایس��تاده اس��ت. از هر 
100 منچستری، 10 نفر مشاغل فناوری محور 
دارند و بازاریابی دیجیتال، برنامه های توس��عه 
و س��رگرمی های دیجیت��ال از محبوب ترین 

حوزه های فعالیت افراد محسوب می شوند. 

آغاز هفته استعداد های فناورانه در لندن

نان تکنولوژیست ها در روغن است

گزارش2

کدام مرورگر بهتر است؟ 

اغلب کاربران امروزی دنیای مجازی انواع راه درروها و 
روش های مرور و بررسی جدید اطالعات را می دانند، اما 
هنوز هم استفاده از مرورگر ها از مهم ترین روش ها برای 
دس��تیابی به انواع اطالعات تصویری، صوتی، ویدئویی 
و. . . محس��وب می ش��ود. ب��ا این وجود بی��ن کاربران 
درخصوص این نکته که کدام مرورگر از س��ایرین برتر 
است اختالف نظر هایی وجود دارد. مرورگرهای متعددی 
مانند اپرا، گوگل کروم و... بین کاربران محبوب هستند 
و انتخاب یکی از آنها به عنوان مرورگر برتر چندان ساده 
نخواهد بود. به همین دلیل است که می توان با بررسی 
برخی نکات و اطالعات، روند انتخاب مرورگر مناس��ب 

را تسهیل کرد. 

مرورگری برای کودکان و نوجوانان 
مرورگر »اج« یکی از برترین انتخاب ها برای کاربران 
ویندوز 10 محسوب می شود. این مرورگر شامل برخی 
امکان��ات و قابلیت ه��ای ویژه و مفید کاربردی اس��ت. 
بخش های یادداش��ت نویسی، اش��تراک گذاری متون 
و اطالع��ات، اش��تراک صفح��ات وب و ارس��ال رایگان 
آگهی ها از بخش های ویژه این مرورگر هستند. بسیاری 
از دانش آم��وزان و نوجوانان با اس��تفاده از امکانات این 
مرورگر قادر به ثبت و دسترسی به اطالعات مورد نیاز 

خود در اسرع وقت خواهند بود. 

حفظ حریم خصوصی 
حف��ظ حریم خصوصی، مس��دود کردن تبلیغات و 
مواردی از این دست جزو مهم ترین نکاتی هستند که 
اغلب کاربران تمایل دارند در سیس��تم جست وجوی 
آن��ان رعایت ش��ود. ب��ا این وجود برخ��ی مرورگرها 
همچون اپرا، گوگل کروم و فایرفاکس با دسترس��ی 
به حالت مرور خصوصی، وضعیت جست وجو را تا حد 

زیادی ایمن تر از سایر مرورگرها کرده اند. 
اگرچه نمی توان برای دستیابی به امنیت اطالعات 
تنها به وضعیت مرورگر متکی بود و باید به مواردی 
مانند سایت های مورد جست وجو و لینک های مخرب 

نیز توجه داشت. 

گزینه های اضافی و ضروری 
ابزاره��ای  و  س��امانه ها  ب��ه  مرورگره��ا  برخ��ی 
جس��ت وجوی س��ریع و اضافی مجهز هستند. گاهی 
این ابزارها و افزونه ها چندان پیچیده نیستند و شامل 
ابزاری برای اشتراک گذاری یا نشر اطالعات هستند. 
اما همین ابزارهای س��اده بس��یار مفیدند. در دنیای 
ام��روز ک��ه اکثر افراد عادت دارن��د اطالعات و موارد 
دلخواه خود را با دوستان ش��ان به اش��تراک بگذارند، 

چنین امکاناتی بسیار مناسب به نظر می رسد. 
در ح��ال حاضر مرورگرهای��ی همچون فایرفاکس 
و ک��روم با دسترس��ی ب��ه فن��اوری ادوب فلش جزو 
مرورگرهای مناسب برای دسترسی به انواع محتواها 
و به اش��تراک گذاری آنها محسوب می شوند. از سوی 
دیگر بس��یاری از توس��عه دهندگان وب، در مقاطع 
زمانی متفاوت نسبت به استفاده از این امکان تمایل 
نش��ان می دهن��د. همین موضوع باعث ش��ده چنین 

قابلیتی برای اغلب کاربران وب مفید باشد. 

باتری و مسائل مرتبط با شارژ
موضوع مهم درخصوص استفاده از فضای مجازی، 
چگونگ��ی مصرف باتری لپ تاپ و انواع رایانه اس��ت. 
گزارش های منتش��ر شده درخصوص دنیای فناوری 
ادعا می کنند کروم قاتل ش��ارژ باتری اس��ت. در ماه 
ژوئن س��ال گذشته ش��رکت مایکروسافت یک ویدئو 
منتشر کرد که در آن نشان داده می شد مرورگر »اج« 
تا چه حد در حفظ باتری موفق عمل می کند. مدتی 
بع��د نیز مرورگر اپرا اع��الم کرد که در حال آزمودن 
طرح هایی برای کاهش مصرف باتری است. طرح هایی 
که قرار است به عنوان مزیتی رقابتی با سایر مرورگرها 
در نظر گرفته شوند. با این وجود به نظر می رسد بین 
تمامی مرورگرها، فایرفاکس به مراتب مصرف باتری 

کمتری دارد.

همگام سازی 
بس��یاری از افرادی که در حال مطالعه این مقاله 
هس��تند، افزون بر رایانه، تلفن همراه هوش��مند یا 
تبل��ت هم دارند. بر این اس��اس یک��ی از مهم ترین 
مس��ائل در خصوص اس��تفاده از مرورگرها کیفیت 
و نح��وه همگام س��ازی اطالع��ات ای��ن وس��ایل با 
یکدیگر اس��ت. اما منظور از همگام سازی چیست؟ 
همگام س��ازی یعن��ی تطابق تمام��ی بوک مارک ها، 
یادداش��ت ها، کلم��ات عبور و. . . در دس��تگاه های 
مختل��ف. این قابلیت کمک می کند در هر ش��رایط 
و زمانی که به دستگاه های مختلف خود دسترسی 
نداری��د از سیس��تم های جایگزین اس��تفاده کامل 
ببری��د. با کمک فایرفاکس می توان سیس��تم عامل 
ios را ب��ا سیس��تم رایان��ه ای همگام ک��رد، اما در 
بخ��ش بوک مارک ها، تنها می توان از تلفن به رایانه 
همگام س��ازی انجام داد. این محدودیت در سیستم 
عامل اندروید وجود ندارد. مایکروس��افت »اج« نیز 
قادر به همگام س��ازی اطالعات با ویندوز 10 است، 
ام��ا ای��ن قابلیت را در تقابل با سیس��تم عامل های 

تلفن همراه ندارد. 
همگام س��ازی نکت��ه ای مفید اس��ت. اما همه چیز 
نیس��ت! درواق��ع اگر به مرورگری خاص دلبس��تگی 
داری��د، دلیلی ندارد مرورگر محبوب تان را به س��بب 

برخی محدودیت های همگام سازی کنار بگذارید.

وضعیت ICT تا پایان خردادماه 
ضریب نفوذ موبایل ۹۷درصد شد

بر مبن��ای ش��اخص های اصلی بخ��ش ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات کش��ور، 22 میلی��ون ایرانی از 
 ADSL اینترنت موبایل و ۹ میلیون نفر از اینترنت
اس��تفاده می کنن��د. ضریب نفوذ موبایل در کش��ور 

نزدیک به ۹7.5 درصد است. 
به گزارش مهر، شاخص های مهم بخش ارتباطات 
و فناوری اطالعات کش��ور اعالم ش��د که طبق آن، 
نزدی��ک به 22 میلیون ایران��ی از اینترنت موبایل و 
۹ میلیون نفر از اینترنت ADSL استفاده می کنند. 
ای��ن درحالی اس��ت که آخرین آماری که از س��وی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منتش��ر ش��ده 
بود و مربوط به پایان س��ال ۹۴ می شد از وجود 1۶ 
میلیون کاربر اینترنت موبایل و بیش از 8.5 میلیون 
کاربر س��رویس اینترنت پرسرعت ADSL حکایت 

داشت. 
برآورد شده است که تا پایان خرداد ۹5، ضریب 
نفوذ مش��ترکان فع��ال موبایل در ایران به ۹7.۴8 
درصد رسیده و مشترکان پهن باند سیار  )اینترنت 
موبایل( بالغ بر 21 میلیون و 3۴8 هزار و ۴85 نفر 
هس��تند. این درحالی اس��ت که تعداد مش��ترکان 
پهن باند ثابت  اینترنت پرسرعت)ADSL( حدود 
۹ میلیون و 1۴هزار و 31۴ مش��ترک اعالم ش��ده 

است. 
درهمین حال دفتر بررس��ی های فن��ی اقتصادی 
معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، جداول مربوط 
به وضعیت شاخص های ICT  را طی 10 سال اخیر 

منتشر کرده است. 
همچنین، ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه 
از 3۹درصد در س��ال 8۶ به بی��ش از ۹7درصد در 

سال ۹5 رسیده است. 

۵۰۰ میلیون دالر، درآمد بالقوه 
موتورهای جست وجو

مدیر اجرایی موتور جس��ت وجوی »پارس��ی جو«، 
بهب��ود تج��ارت الکترونیک ایران و کس��ب س��االنه 
حداق��ل 500میلی��ون دالر را از مهم تری��ن نتای��ج 
اقتص��ادی ش��کل گیری موتوره��ای جس��ت وجوی 
بومی دانس��ت و رقابت میان موتورهای جس��ت وجو 
و پیشرفت آنها را موجب ارتقای دیگری اعالم کرد. 
امیرعل��ی خیراندی��ش در گفت وگ��و با ایس��نا، 
با اش��اره ب��ه تأثی��رات درآمد موتور جس��ت وجو 
اظهار ک��رد: در حال حاضر پارس��ی جو به صورت 
مس��تقیم ح��دود 50 نف��ر نی��رو دارد، اگ��ر تمام 
الزام��ات و کمک هایی که ب��رای راه اندازی موتور 
جس��ت وجوی بومی الزم است تحقق یابد، مطمئنا 
حداقل به ص��ورت بالقوه می توانی��م 500میلیون 
دالر درآمدزایی داشته باشیم. همچنین می توانیم 
حداق��ل حدود 2000 نیرو داش��ته باش��یم که به 
صورت غیرمس��تقیم باعث می شود 2میلیارد دالر 

صرفه جویی اقتصادی حاصل ش��ود. 
وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه چ��را زمانی ک��ه موتور 
جس��ت وجوی عامی مانن��د گوگل ج��واب کاربر را 
می ده��د، موت��ور جس��ت وجوی بومی الزم اس��ت؟ 
گفت: دالیل مختلفی از جمل��ه فرهنگی، اجتماعی 
و س��رویس های ارزش افزوده وج��ود دارد، اما یکی 
از مهم تری��ن دالی��ل آن مبح��ث اقتصادی اس��ت. 
جس��ت وجوگرها جنبه اقتصادی پررنگی داش��ته و 
ظرفیت بالقوه ای دارن��د که در حال حاضر در ایران 
محقق نش��ده اس��ت و اگر این اتف��اق بیفتد، باعث 
می ش��ود تج��ارت الکترونیک ای��ران جهش خوبی 

داشته باشد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر بح��ث اقتص��ادی موتورهای 
جس��ت وجوی موفق در دنیا بیان کرد: گوگل با ارائه 
جهانی خدمات، حدود ۶0 هزار نیرو دارد و درآمدش 
در س��ال گذش��ته 72 میلیارد دالر بوده اس��ت، اما 
موتور جس��ت وجوی بوم��ی چین به اس��م »بایدو« 
با ارائه خدمات به این کش��ور، دوس��وم گوگل نیرو 
دارد  )حدود ۴2 هزار نفر( و 10 میلیارد دالر درآمد 
در سال گذش��ته داشته است. همچنین »یاندکس« 
روس��یه با بیش از 5000 نیرو در حدود یک میلیارد 
دالر یا موتور »کره جنوبی« حدود 2.5 میلیارد دالر 
درآمد کس��ب کرده اس��ت، بنابراین می توان نتیجه 
گرف��ت که موتورهای جس��ت وجو جنب��ه اقتصادی 

خوبی دارند. 

مایکروسافت به مبارزه با سرطان 
می رود

اندرو فیلیپس، مدیر بخش محاس��بات بیولوژیکی 
مایکروسافت اعالم کرد این شرکت تا 10 سال آینده 
راهکاری مطمئن برای حل مشکل بیماران سرطانی 

ارائه خواهد داد. 
به گزارش »فرصت امروز«، ش��رکت مایکروسافت 
در ح��ال آزم��ودن طرح��ی نرم اف��زاری اس��ت که 
سلول های س��رطانی را مشابه با ویروس های مخرب 
در نظ��ر گرفت��ه و ب��رای از می��ان برداش��تن آنها، 
برنامه ریزی می کند. پس از حل مش��کل سلول های 
س��رطانی، این ش��رکت برای دوران نقاهت بیماران 
نیز برنامه هایی منطبق بر رژیم های سالمتی تنظیم 

کرده است. 
س��رطانی  بیم��اران  تع��داد  حاض��ر  ح��ال  در 
رون��دی صع��ودی دارد و این طرح امیدوار اس��ت 
ب��ا راهکاره��ای کاهش��ی خ��ود، نرخ بیم��اران را 
نی��ز کاهش دهد. کری��س بیش��اپ، رئیس بخش 
کمبری��ج  مؤسس��ه  در  مایکروس��افت  تحقیق��ات 
معتقد اس��ت »اگرچه مس��ائل مرتبط با س��رطان 
و زیست شناس��ی ب��دن انس��ان بس��یار پیچی��ده 
اس��ت، اما ما امیدواریم ب��ه زودی در طرح کنترل 
سلول های س��رطانی براساس داده های الکترونیک 
موفق ش��ویم. ما معتقدیم همانطور که برنامه های 
کامپیوت��ری قابلی��ت اص��الح و بازس��ازی دارند، 
س��لول های انس��ان ها نیز قابل اصالح و بازس��ازی 

مجدد هس��تند. درواقع می توان امیدوار بود.«

خبـــر چهارشنبه با سایت

فناوری؛ ناجی شکست خورده مسابقات فوتبال
سیستم تشخیص خط دروازه فریب خورد 
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شات

Philips  wake up light   ابداعی هوش�مندانه برای افرادی اس�ت که هنگام بیدار ش�دن از خواب با مشکل مواجه می شوند . استفاده از نور شدید به جای 
صدای زنگ روش�ی اس�ت که ش�رکت فیلیپس برای حل این وضعیت پیشنهاد می دهد . این گجت با اتصال به تلفن همراه کاربر قابل تنظیم است. قیمت این 

محصول 16۹ دالر است . 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com
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ش�رایط و محدودیت های یک خلبان

از آنجای��ی که هدای��ت هواپیما به منزله در دس��ت 
داشتن جان مسافران یا جابه جایی محموله های تجاری 
در سراس��ر جهان اس��ت، به همین دلیل فردی که این 
ش��غل را انتخاب می کند باید مهارت های الزم را داشته 
و آموزش ه��ای ض��روری را دیده باش��د. به طورکلی در 
هواپیم��ا دو خلبان اصلی کار هدای��ت را به عهده دارند، 
یکی کاپیتان که در حقیقت همان خلبان فرمانده است 
و دیگری که افس��ر اول و دستیار اصلی خلبان محسوب 
می شود. در حین پرواز هر یک از این دو شخص وظایف 
مشخصی دارند، کنترل هواپیما و راندن آن و همچنین 
تماس با عامل کنترل وظیفه خلبان اصلی بوده و دیگری 
نیز وظیفه کنترل هوایی و مکاتبات را به عهده دارد. در 
برخی موارد که مس��افت های طوالنی را شامل می شود، 
ی��ک گروه خلبانی در هواپیما حضور دارند که به ترتیب 
وظایف فوق را انجام می دهند. اما ش��ایان ذکر است که 
مسئولیت کلی و تامین ایمنی مسافران بر عهده کاپیتان 
پرواز است. به همین دلیل نیز دیدن آموزش های دقیق 

از ضروریات این شغل محسوب می شود. 

مسئولیت های اصلی خلبان
هر خلبان باید قبل از پرواز وضعیت هواپیما را کنترل 
کن��د تا در صورت بروز نقص فنی و دیگر مش��کالت، از 
آن باخبر ش��وند. مسئولیت بررسی شرایط آب و هوایی 
و توجیه خدمه کابین نیز از مس��ئولیت های اصلی یک 
خلبان هواپیما به ش��مار می رود. همچنین اطمینان از 
ایمنی سطح سوخت، درستی کارکرد دیگر سیستم های 
ایمن��ی هواپیما، توجیه خدم��ه و حفظ ارتباط منظم با 
آنها در ط��ول پرواز، برقراری ارتب��اط با کنترل ترافیک 
هوای��ی، فهم و تفس��یر داده ها و کنترل آنه��ا، برقراری 
ارتباط با مس��افران، واکنش سریع و مناسب به تغییرات 
زیست محیطی و شرایط اورژانسی، به روز رسانی سفرنامه 
هواپیما و نوش��تن یک گزارش در پایان پرواز با توجه به 
مش��کالت و حوادث احتمالی هواپیم��ا از دیگر وظایف 

اصلی یک خلبان محسوب می شود. 

میزان دستمزد
میزان دستمزد یک خلبان نیز با توجه به نوع هواپیما و 
شرکتی که با آن همکاری می کند، متفاوت است، برخی 
از خلبان ه��ا که دوره های کارآموزی خود را می گذرانند، 
حقوق کمتری دریافت می کنند که البته شرایط آموزشی 
آنها در این امر دخیل اس��ت، اما به طور کلی حقوق یک 
افسر اول که به تازگی واجد شرایط این شغل شده است، 
اگر با یک ش��رکت کوچک همکاری کند حدود 21هزار 
یورو اس��ت، البته اگر با ش��رکت های بزرگ تر همکاری 
کن��د این مقدار بین 22هزار تا 24هزار یورو خواهد بود. 
همچنین حقوق خلبان های باتجربه تر که در نقش افسر 
اول به فعالیت می پردازند به مراتب بیش��تر بوده و بین 
36هزار تا 48هزار یورو در نوس��ان اس��ت. ش��ایان ذکر 
است دستمزد کاپیتان به مراتب بیشتر از افسر اول پرواز 
محاسبه می ش��ود، به طوری که یک کاپیتان در شروع 
کار خ��ود و هم��کاری با یک خط هوایی متوس��ط بین 
57هزار تا 78هزار یورو دریافت می کند، همچنین اگر با 
شرکت های هوایی بزرگ تری همکاری کند این میزان به 
97هزار تا 140هزار یورو نیز خواهد رسید. به طور کلی 
باید گفت میزان حقوق و دس��تمزد خلبان ها، به صورت 
تدریج��ی رو به افزایش بوده و باتوجه به تجربه و مهارت 

آنها در نوسان خواهد بود. 

ساعات کاری
س��اعت کاری یک خلبان دوره مش��خصی ن��دارد و 
شرایط غیرمعمول تری نسبت به دیگر مشاغل دارد. طول 
ی��ک روز کاری بس��ته به نوع پرواز و ش��رکتی که با آن 
کار می کند متفاوت بوده و از 3 تا 12 س��اعت را ش��امل 
می شود. زمان ش��روع کار نیز ساعت مشخصی نداشته 
و در همه س��اعات روز و ش��ب امکان پرواز وجود دارد و 
این امر بستگی به مسیر پرواز دارد؛ گاهی مواقع ممکن 
است صبح زود باشد و گاهی اوقات نیز در اواخر شب. به 
همین دلیل نمی توان یک ساعت کاری مشخص را برای 
خلب��ان تنظیم کرد که مطابق ب��ا آن برنامه های خود را 
تنظیم کند. به طور کلی استاندارد پرواز یک خلبان باید 
900س��اعت پرواز در طول یک سال باشد. ضمن اینکه 
ای��ن حجم کاری به طور مس��اوی در همه فصول انجام 
نشده و در تابستان ها س��اعات کاری خلبان ها بیشتر از 

فصول سرد سال است. 

شرایط احراز دوره آموزشی خلبانی
فردی که به دنبال آموزش خلبانی می رود باید حداقل 
پنج دیپلم و دو س��طح A را احراز کرده باش��د تا واجد 
شرایط آموزش خلبانی شود، ضمن اینکه افرادی که به 
دنبال این رش��ته می روند باید درک درستی از مفاهیم 
ریاضی و فیزیک نیز داشته باشند تا بتوانند آموزش های 
این ش��غل را فرا بگیرند. داش��تن مدارج باالتر که با این 
شغل مرتبط باشد، مانند درجه کارشناسی یا کارشناسی 
ارش��د، در احراز این دوره آموزش��ی الزم نیست، اگرچه 
داش��تن آنها به پیش��رفت فرد کمک بیش��تری خواهد 
ک��رد. با دیدن دوره های آموزش خلبانی، یک گواهینامه 
خلبان��ی خصوصی به اف��راد داده می ش��ود و هر فردی 
ک��ه بخواهد به عنوان یک خلبان با یک ش��رکت هوایی 
هم��کاری کار کند بای��د حتما مجوز این ش��غل را که 
 )ATPL(  می نامند، دارا باشد. این مدرک اولیه با عنوان

frozen ATPL شناخته می شود و زمانی که فرد بعد از 
انجام ساعات معینی از پرواز، تجربه الزم را در این شغل 

به دست آورد، به عنوان unfrozen تغییر نام می یابد. 
www. prospects. ac. uk :منبع

بازار جهانی
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گزارش »فرصت امروز« از وضعیت فعالیت در آموزشگاه های خلبانی 

پرواز 90 میلیونی
خلبانی هر چند حرفه ای جذاب، باکالس 
و پردرآمد به نظر می رس��د اما ش��اید بهتر 
اس��ت س��ختی ها و خطرات این حرفه را از 
زبان یک خلبان ش��نید تا بت��وان در مورد 
آن قض��اوت کرد. خلبان در طول پرواز خود 
مس��ئولیت جان صدها مس��افر را بر دوش 
دارد. داشتن توانایی مدیریت بحران و حفظ 
قوه تعقل و تفکر و خونس��ردی حتی تا دم 
م��رگ توانایی هایی اس��ت که ی��ک خلبان 
ب��ه آن نی��از دارد. گرفت��ن بهترین تصمیم 
در کوتاه تری��ن زمان با حفظ خونس��ردی، 
همان مدیریت عالی بحران اس��ت. از همین 
رو ش��اید خلبانی یکی از مشاغلی باشد که 
برای ورود افراد به آن باید دقت نظر باالیی 
داش��ت و همین سبب می ش��ود که شرایط 
ب��رای ورود اف��راد عالقه مند ب��ه این حرفه 
سخت تر و خلبانی و پرواز به یکی از آرزو ها 
و حرفه ه��ای دس��ت نیافتنی تبدیل ش��ود. 
متاس��فانه به علت ضعف در اطالع رس��انی 
در زمین��ه خلبانی هواپیماهای مس��افربری 
خیلی از افراد از چگونگی ورود به این دوره 
اط��الع ندارند و درصد زی��ادی از افراد فکر 
می کنند برای ورود به این رش��ته اول باید 
وارد ارتش ش��ده س��پس از طریق ارتش به 
خلبان��ی هواپیماهای مس��افربری بروند، در 
صورتی ک��ه نمی دانند همه افرادی که وارد 
ارتش می شوند نیز خلبان نمی شوند و فقط 
یک سری افراد خاص براساس رتبه ای که به 
دست می آورند می توانند خلبان هواپیماهای 
جنگنده شوند. برای خلبان شدن شما باید 
از طریق آموزشگاه هایی که زیر نظر سازمان 
هواپیمایی کش��وری فعالیت می کنند اقدام 
به ثبت نام کنید و مطابق با منابع آموزش��ی 
و سرفصل های تعیین شده تحت تعلیم قرار 
بگیری��د. برای بررس��ی بیش��تر و پی بردن 
با چند و چون ش��رایط ورود به این ش��غل 
حساس و پرخطر با کاپیتان محمد حسنی، 
سرپرست و عضو هیات مدیره مرکز آموزش 

خلبانی آرتاکیش به گفت وگو نشسته ایم. 

شرایط خلبان شدن
نخس��تین راه ورود به حرفه خلبانی ورود 
ب��ه دانش��گاه و پذیرش کنکور اس��ت. برای 
ورود به دانش��کده پرواز شرکت هواپیمایی 
کش��ور، فرد متقاض��ی بای��د دارای مدرک 
دیپلم متوسطه و مدرک پیش دانشگاهی در 
رشته ریاضی باش��ند و در کنکور سراسری 
ش��رکت کند. البته تازه این اول راه اس��ت 
و فرد در صورت کس��ب نمره علمی الزم و 
انتخاب کد رش��ته خلبانی در انتخاب رشته 
خود می تواند وارد مرحله معاینه پزش��کی، 
مصاحب��ه و گزین��ش ش��رکت هواپیمایی 
کش��وری ش��ود. ش��اید اگر ما در چند دهه  
بای��د همچنان  گذش��ته زندگی می کردیم 
در حسرت دس��تیابی به آرزوهایمان بودیم 
اما گس��ترش آموزش های غیردولتی و رشد 
موسس��ات خصوص��ی کار را ب��رای تحقق 
آرزوهایمان آس��ان تر کرده اس��ت. اگر شما 
هم جزو آن دس��ته از کس��انی هس��تید که 
نتوانس��ته اید آرزوی پ��رواز را ب��ا ورود ب��ه 
دانش��گاه محقق کنید، راه دیگری پیش پا 
دارید؛ راهی که کمی آسان تر به نظر می رسد 
اما هزینه مالی بسیاری در بردارد. از آنجایی 
ک��ه ام��روز فضای مج��ازی کار دسترس��ی 
ب��ه اطالعات را ب��رای ما آس��ان کرده، یک 
گشت زنی ساده در اینترنت می تواند چندین 
موسس��ه آموزش��ی را پیش پای شمایی که 
عزم ت��ان را ب��رای خلبان��ی و پ��رواز ج��زم 
کرده ای��د، بگذارد. آموزش��گاه آرتاکیش در 

س��ال 1380 تاسیس شده و 15 سال است 
که در زمینه آموزش علوم و فنون هوانوردی 
به عالقه مندان به پرواز فعالیت می کند. این 
مرک��ز یکی از بزرگ تری��ن واحدهای تعلیم 
و یادگی��ری خلبانی در منطق��ه خاورمیانه 
اس��ت و درحال حاضر ب��ا بهره گیری از 25 
استاد خلبان، بیش از 300 دانشجوی دختر 
و پس��ر را جذب کرده و آم��وزش می دهد. 
مح��ل برگزاری کالس ه��ای عملی فرودگاه 
پیام واقع در مهرش��هر کرج است. 90درصد 

متقاضیان پسر و مابقی دختر هستند. 
کاپیتان حس��نی در م��ورد وضعیت کلی 
این حرفه کامال تخصصی می گوید: خلبانی 
ش��غلی اس��ت که در عین جذابیت بس��یار 
حساس است و نیاز به مهارت ها، خونسردی 
و مدیریت بحران عال��ی دارد. باالترین فرد 
در سیس��تم هدای��ت و کنت��رل و نظ��ارت 
هواپیما خلبان اس��ت ک��ه در واقع فرمانده 
هواپیمایی که  میلیون ها دالر ارزش دارد به 
حساب می آید. در حال حاضر چهار مدرسه 
خصوصی خلبانی در کشور فعال هستند که 
زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت 
می کنند. مواد آموزش��ی و سرفصل دروس 
ارائه ش��ده کامال منطبق با اس��تانداردهای 
روز دنیا و تحت نظارت س��ازمان هواپیمایی 
کشوری اس��ت و چیزی خارج از موارد ذکر 
شده در آیین نامه اجرایی و آموزشی سازمان 
تعلی��م داده نمی ش��ود. این اس��تانداردها و 
مقررات آموزش��ی به طور دائم و همیشگی 
در حال به روز شدن است تا مبادا از شرایط 

روز دنیا عقب بمانیم. 

شرایط عمومی و اختصاصی
س��ابق بر این رسیدن به ش��غل خلبانی 
به راحتی ممکن نبود، اما االن با اس��تفاده 
از ش��رایط جدید آموزشی و فعالیت بخش 
خصوص��ی در رابط��ه با آم��وزش و تربیت 
کادر پروازی این مش��کل هم برطرف شده 
است. حداقل سن برای ورود به کالس های 
آموزش��ی 18 سال اس��ت که برای آقایان 
باید وضعیت سربازی ش��ان مش��خص شده 
باش��د. حداق��ل تحصیالت دیپلم اس��ت و 
اگر هنرجویان دانش��جوی رشته های دیگر 
دانش��گاهی هم باش��ند، اش��کالی ندارد و 
بالمانع اس��ت. از س��المتی کامل برخوردار 
باشند و سابقه عمل جراحی و بیماری های 
حاد هم نباید داش��ته باشند. زبان تدریس 
در این دوره ها انگلیسی است که متقاضیان 
باید به آن اش��راف داشته باشند. حتی اگر 

خیلی مس��لط نباشند مشکل خاصی ندارد 
و می توانند در کالس های جانبی به تقویت 
زبان انگلیس��ی بپردازند. از نظ��ر بینایی و 
قدرت دید نیازی به سالمت کامل چشم ها 
نیست. حتی با لیزرینگ و داشتن درصدی 
آستیگماتیسم منعی برای شرکت در حرفه 
خلبانی نیس��ت. این مسائل بیشتر مختص 
به هواپیماهای ش��کاری و جنگنده اس��ت 
که ش��رایط خاص تری را می طلبد. در حال 
حاضر افراد عالقه مند با دندان های پر کرده 
هم می توانند در این ش��غل دوره ببینند و 
فعالیت کنند. حداقل قد 165 س��انتیمتر و 
حداکثر وزن هم 95 کیلوگرم اس��ت. البته 
بین قد و وزن افراد متقاضی باید تناس��ب 
و هارمون��ی وجود داش��ته باش��د تا در کار 
دس��تگاه های داخلی ب��دن اختاللی پیش 

نیاید. ب��رای حض��ور در دوره های آموزش 
خلبان��ی محدودیت س��نی وج��ود ندارد و 
هر کس��ی که س��نش باالی 18 سال باشد 
و تست های پزشکی را با موفقیت بگذراند، 
می توانند به عنوان دانشجوی خلبانی تحت 

تعلیم قرار بگیرد.
حسنی در مورد وضعیت سنی می گوید: 
این مس��ئله مانعی برای هنرجوی خلبانی 
ایجاد نمی کند و افراد باالی 18 س��ال این 
ام��کان را دارند ک��ه بتوانند در این دوره ها 
ش��رکت کنند. این موض��وع فقط در موقع 
کار و اس��تخدام م��ورد توجه اس��ت و هر 
چقدر س��ن داوطلب کمتر باش��د، ش��انس 
اس��تخدام در  و  ب��رای ج��ذب  بیش��تری 
ایرالین ه��ا خواهد داش��ت و ش��رکت های 
هواپیمای��ی تمایل دارند ک��ه از نیروهایی 
با س��ن کمتر اس��تفاده کنند. ضمن اینکه 
محدودیتی از لحاظ جنس��یت وجود ندارد 
و خانم ه��ا و آقای��ان می توانن��د دوره های 

آموزش��ی را بگذرانند. 

کیفیت باالست! 
از قرار معل��وم کیفیت آموزش��ی و نحوه 
تعلی��م امور مربوط به تربی��ت کادر پروازی 
در کش��ور بس��یار باالس��ت و از این لحاظ 
جزو کش��ورهای ت��راز اول جهان هس��تیم. 
کاپیتان حس��نی در این خصوص می افزاید: 
کیفیت کاری و آموزش��ی م��ا خیلی خوب 
اس��ت و از ای��ن جهت در دنی��ا در رده های 
ب��االی تربی��ت خلبان ق��رار داری��م. حتی 
بورس��یه های س��ازمان هواپیمایی کشوری 
ه��م در همین آموزش��گاه ها دوره می بینند 
و خلبان می ش��وند. این دانشجویان در خود 
س��ازمان کالس های تئ��وری را می گذرانند 
و برای دوره های عملی به آموزش��گاه هایی 
مانند ما فرس��تاده می شوند. در حال حاضر 
کش��ورهای آمری��کا، آلم��ان و انگلیس در 
صدر بهترین های جهان در آموزش خلبانی 
هس��تند، ولی م��ا از لحاظ تئوری��ک از آنها 
جلوتر هستیم، تازه ما امکانات آنها را هم در 
اختیار نداریم. تنها مش��کل ما دراین زمینه 
کمبود و نداشتن هواپیمای کافی است. این 
را هم بگویم که ما درخواست های زیادی از 
کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای منطقه 
برای تعلی��م فنون هوان��وردی داریم که به 
خاط��ر مس��ائل امنیتی و حفاظت��ی مقدور 
نیس��ت و دانش��جوهای خارج��ی پذیرش 
نمی ش��وند ولی ما این توان را داریم که در 
صورت رفع موانع قانونی و امنیتی، در زمینه 
آموزش به اتباع خارجی هم فعالیت داش��ته 

باشیم. 

دوره های پروازی
 یک خلبان به دلیل در اختیار داش��تن 
ی��ک هواپیما ک��ه  میلیون ه��ا دالر ارزش 
دارد باید ش��رایط پذیرش این مس��ئولیت 
خطیر را داش��ته باش��د که ای��ن آمادگی 
طی مراحلی س��نجیده می ش��ود. در گام 
اول متقاض��ی باید از از لحاظ جس��می و 
تایید ش��اخص های س��المتی در معاینات 
پذیرفته ش��ود. بع��د از گذران��دن تمامی 
معاینات پزش��کی در صورت قبولی کارت 
AMC  داده می ش��ود ک��ه نش��ان دهنده 
سالمت کامل فرد است و مجاز به شرکت 

در کالس های خلبانی خواهد بود. 
در ص��ورت قبول��ی در آزم��ون علمی و 
پزش��کی اولی��ه چنانچه زبان انگلیس��ی را 
خ��وب بدانن��د نیازی ب��ه گذران��دن دوره 
کالس زب��ان ندارن��د، ام��ا در صورتی که 
آمادگی الزم را نداش��ته باش��ند باید دوره 

آم��وزش زب��ان انگلیس��ی را ط��ی کنند. 
چنانچ��ه دانش��جویان در دروس تئ��وری 
نمرات الزم را کس��ب ک��رده و در آزمایش 
کتب��ی، ش��فاهی و عملی پ��رواز نیز موفق 
ش��وند در ای��ن مرحله گواهینام��ه خلبانی 
ش��خصی)PPL(  به آنها داده می ش��ود و 
از ای��ن به بعد به عنوان ی��ک خلبان دارای 
گواهینامه می توان��د پرواز کند ولی قوانین 
به ای��ن دس��ته از خلبانان اج��ازه فعالیت 
حرفه ای نمی دهد، یعنی نمی توانند ش��غل 
خلبانی را پیش��ه کنند و صرف��ا می توانند 
به عن��وان تفری��ح یا با هواپیمای ش��خصی 
خود پرواز داش��ته باشند و مجاز به پرواز با 
هواپیماهای س��نگین و مسافربری یا باری 
و غیره نیس��تند، و اگر شخص قصد داشته 
باش��د یک خلبان حرفه ای بشود الزم است 
دوره عالی خلبانی را طی کند که این دوره 
ش��امل خلبانی بازرگانی )CPL(، خلبانی 
ب��ا هواپیم��ای چن��د موتوره و ی��ک دوره 
کوتاه مدت آموزش سیستم های هواپیمایی 
که قرار اس��ت ب��ا آن پرواز کند، اس��ت تا 
بتواند جذب ش��رکت های هواپیمایی شده 
و به  عنوان یک خلبان حرفه ای مشغول به 
خدمت ش��ود. یک خلبان به لحاظ تنظیم 
س��اعات پرواز در اوقات متفاوت نمی تواند 
برای زندگی ش��خصی  برنامه ریزی دقیقی 
خود داش��ته باش��د و بیش��تر بای��د از یک 
برنامه شناور اس��تفاده کند. بدین گونه که 
در هرهفته ی��ا هر ماه برنامه پ��رواز تغییر 
می کن��د و چنانچ��ه با این تغییرات آش��نا 
نباش��د، در زندگی ش��خصی دچار مشکل 
خواهد ش��د.  ف��رد خلبان باید از س��المت 
جس��می و روحی برخوردار باشد به همین 
لحاظ تا س��ن تقریبا 40 س��الگی هر س��ال 
یکبار و بعد از س��ن 40سالگی هر شش ماه 
یکبار مورد آزمایش��ات خاص قرار می گیرد. 
در کل ف��رد داوطل��ب ای��ن رش��ته باید به 
موقعیت حس��اس و پرمخاطره این رش��ته 
توجه داش��ته باش��د و با اطالع��ات کافی و 

کاملی متقاضی این رشته شود. 

شرایط کاری
خلبانی ش��غلی است که نیاز آن همواره 
احساس می شود و در بخش های مختلفی 
از خدمات این صنف اس��تفاده می ش��ود. 
فعالی��ت در ح��وزه پ��رواز ب��ه بخش های 
مختلفی تقس��یم می ش��ود و تخصص های 
باالیی را در زمینه ه��ای مختلف آموزش، 
تعمی��رات، نگهداری و س��ایر مهارت های 
جانب��ی می طلب��د. حس��نی در این مورد 
می گوی��د: اگ��ر تحریم ه��ا به ط��ور کامل 
برداش��ته و هواپیماهای جدید وارد کشور 
ش��ود، بدون تردید کمبود خلبان خواهیم 
داش��ت و بای��د نف��رات جدی��د جایگزین 
ش��وند. وی در م��ورد هزینه های آموزش 
و پرخرج ب��ودن آن می افزاید: طول مدت 
دوره های س��ه گانه دو س��ال است و صفر 
تا ص��د آن بین 90 ت��ا 95 میلیون تومان 
هزین��ه دارد. البت��ه این مبلغ ب��ا توجه به 
فعل��ی ممکن اس��ت  اقتص��ادی  ش��رایط 
زی��اد باش��د ول��ی همی��ن رقم یک س��وم 
قیمت جهانی اس��ت و این درحالی اس��ت 
ک��ه کیفیت کاری و آموزش��ی ما بس��یار 
باالس��ت. پرس��نل کادر پرواز تربیت شده 
خودمان هس��تند و بیش��تر هنرجوها هم 
جذب ش��رکت های هوایی شده اند. حسنی 
در مورد دس��تمزد یک خلب��ان می گوید: 
حقوق پرداختی به یک خلبان بس��تگی به 
ساعت پرواز، سابقه، مسافت طی شده و... 
دارد که به طور معمول از 5 میلیون تومان 

شروع می ش��ود و به 25 میلیون می رس��د. 

برای راه اندازی یک آموزش��گاه خلبانی به مبلغ زیادی 
احتیاج دارید. توجه داش��ته باش��ید با پول کم کاری از 
پیش نخواهید برد. برای تاسیس یک آموزشگاه هوانوردی 
مهم ترین وس��یله و ابزار کار خود هواپیماس��ت که برای 
ش��روع به 4 تا 6 فروند نمونه مخصوص آموزش )دونفره 
و چهار نفره( نیاز است. قیمت هواپیماهای آموزشی بین 
700 تا 800 میلیون تومان برای هر فروند است. ضمن 
اینکه هزینه های دیگری از قبیل لوازم و قطعات یدکی، 

سوخت هواپیماها، هزینه تعمیرات و نگهداری را باید کنار 
بگذارید. برای تهیه یک دفتر کار و برگزاری کالس های 
تئوری به فضای مناس��ب احتیاج دارید که 4-5 میلیارد 
هزینه س��اختمان می ش��ود. تجهیز مرکز آموزش، تهیه 
ادوات و تجهی��زات مورد نی��از و همه چیزهایی که برای 
یک آموزش��گاه الزم است، باید حداقل مبلغ 20 میلیارد 
تومان خرج کنی��د. این رقم می تواند ب��ه 100 میلیارد 

تومان هم برسد. 

آموزش هوانوردی و خلبانی یک کار بسیار حساس 
و تخصصی اس��ت که نیاز ب��ه مهارت های باالیی دارد. 
تم��ام فعالیت ه��ای مراک��ز خلبانی زیر نظر س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری اس��ت و همه مجوزهای الزم از 
س��وی این مرکز صادر می ش��ود. ضمن اینکه تمامی 
گواهینامه ها در هر رده و درجه ای که باش��د از سوی 

این سازمان اعطا می شود. 
از مهم ترین کاستی های موجود در این حرفه کمبود 

هواپیم��ا و قطعات یدکی آن اس��ت، به طوری  که در 
زمینه تعمیرات و نگهداری آن مش��کلی نداریم و همه 
خدم��ات فنی و اورهال در داخل کش��ور و به دس��ت 
متخصص��ان داخلی انجام می ش��ود. مهم ترین چالش 
این صنعت تحریم های بین المللی اس��ت که راه تامین 
و خری��د لوازم و ادوات مورد نیاز را دش��وار می کند و 
موج��ب تاخیر در ام��ر آموزش و باال رفت��ن هزینه ها 

می شود. 

ترجمه: فهیمه خراسانی

علی علمی

مجوزها و ریسک ها سرمایه اولیه

PPL گواهینامه شخصی
 حداقل مدت دوره هشت ماه،  496  ساعت کالس زمینی دوره PPL ،چهل 
.TB21 پنج ساعت پرواز با شبیه ساز  ،PIPER 28 ساعت پرواز با هواپیمای

ای��ن مرحل��ه دوره آغازی��ن آم��وزش خلبانی اس��ت که دانش��جو پس از 
فارغ التحصیلی امکان پرواز با هواپیمای شخصی در روز و شرایط آب و هوایی 
مناسب را دارد، به طوری که دانشجو برای یک پرواز تفریحی و با هواپیمای 

سبک قابلیت الزم را کسب کرده است. 
در این مرحله دانش��جو »SOLO« می ش��ود و قدرت پرواز انفرادی را پیدا 
می کند، یعنی پس از حدود 14 ساعت پرواز با استاد خلبان به تشخیص استاد 
خود می تواند به تنهایی پرواز کند. مسیریابی در این مقطع به صورت دید بیرون 

و عوارض زمین )VFR(  با استفاده از نقشه های مخصوص انجام می شود. 

CPL گواهینامه بازرگانی
   حداق��ل مدت دوره 10 ماه، 385س��اعت کالس زمین��ی دوره  CPL، صد 

.TB21 و 10ساعت پرواز با شبیه ساز PIPER 28 ساعت پرواز با هواپیمای
دومی��ن دوره آموزش خلبانی پ��رواز بازرگانی اس��ت فارغ التحصیالن این 
دوره جهت اس��تخدام در شرکت هایی که خدمات هوایی ارائه می دهند مانند 
»شرکت های مسافربری، حمل و نقل، سمپاشی، ایرتاکسی« تربیت می شوند. 
مدت پرواز در این دوره 100 ساعت است مسیریابی در این مقطع به صورت 
دید بیرون و عوارض زمین )VFR(  با استفاده از نقشه های مخصوص انجام 
می ش��ود که در این دوره دانشجو با پرواز مستقل )SOLO(  به نقاط دورتر 
به تجربه های جدیدتری در مس��یریابی و نقش��ه خوانی، مکالمات پیشرفته با 

برج مراقبت دست می یابد. 

IR گواهینامه پرواز با دستگاه
320س�����اعت  م�����اه،  س��ه  دوره  م�����دت  حداق������ل    
هواپیم��ای ب��ا  پ��رواز  س��اعت  بیس��ت   ،IR دوره  زمین��ی   کالس 
.TB21 ساعت پرواز با شبیه ساز  CESSNA 172 & PIPER 28، 20 

این مرحله دوره تکمیلی PPL,CPL اس��ت. در این دوره دانش��جو پرواز 

بدون دید را می آموزد. در این مرحله دانشجو با استفاده از تجهیزات ناوبری 
هواپیما بدون بهره گیری از دید بیرونی تمامی مراحل مسیریابی پرواز را فرا 
 می گیرد. پرواز در این مرحله 40 ساعت است که دانشجو می تواند 20 ساعت 
پرواز با هواپیمای واقعی و 20 ساعت دیگر را با شبیه ساز )سیموالتور( مورد 

تایید سازمان هواپیمایی کشوری در این مقطع انجام دهد. 

AFI گواهینامه استاد خلبانی
 

- حداقل مدت دوره سه ماه
AFI 65  ساعت کالس زمینی دوره -

PIPER 28 50  ساعت پرواز با هواپیمای -
ای��ن دوره مختص متقاضیانی اس��ت که تمای��ل دارند هنر و عل��م پرواز را 
به دیگر دانش��جویان بیاموزند. هر خلبانی که عالقه مند به اس��تاد خلبانی در 
 مدارس و مراکز آموزش خلبانی باش��د باید 50 ساعت تحت آموزش این دوره

 قرار گیرد. 

با این گواهی نامه ها پرواز کنید

در حال حاضر چهار مدرسه خصوصی 
خلبانی در کشور فعال هستند که زیر 

نظر سازمان هواپیمایی کشوری 
فعالیت می کنند. مواد آموزشی و 
سرفصل دروس ارائه شده کامال 
منطبق با استانداردهای روز دنیا و 
تحت نظارت سازمان هواپیمایی 

کشوری است و چیزی خارج از موارد 
ذکر شده در آیین نامه اجرایی و 

آموزشی سازمان تعلیم داده نمی شود



علی نادری، مدیرعامل شرکت 
میکا س��ازه معتقد است که باید 
در ح��وزه محص��ول نیمه نهایی 
که ب��رای ما ایجاد مزیت رقابتی 
در منطقه می کند افزایش تولید 

داشته باشیم. 
ب�ا توجه ب�ه افقی ک�ه برای 
س�ال 1404 در حوزه افزایش 
ظرفی�ت تولید ف�والد تا 55 
میلیون تن پیش بینی ش�ده 
است و راه رسیدن به این امر 
را تقوی�ت زنجیره های تولید 
ارزیابی شما  مطرح کرده اند، 
چش�م انداز  ای�ن  تحق�ق  از 
مبتن�ی ب�ر تقوی�ت زنجیره 

تولید چیست؟ 
بی برنامگی  ب��ا  قب��ل  دول��ت 
و ب��دون هی��چ دلی��ل و برهانی 
ظرفی��ت 55 میلی��ون تن��ی را 
برای تولید فوالد در سال 1404 
پیش بینی ک��رد؛ ظرفیتی که با 
نامناس��ب  سیاس��ت گذاری های 
ساختار ایمیدرو را به هم ریخت 
و ظرفیت ه��ای موج��ود را نی��ز 
انداخ��ت. اکنون بدون  به خطر 
مطالع��ه این چش��م انداز دنبال 
می ش��ود که الزم اس��ت تغییر 
کند زیرا نمی توان براساس یک 
برنامه ری��زی غلط برنامه ریخت. 
از آنجا ک��ه نیاز تولیدات داخلی 
ما بیش از 30میلیون تن نیست 
می توان در چش��م انداز ظرفیت 
35 میلیون تنی را در محصوالت 
نیمه نهایی مانند آرماتور، ورق و 
تیرآهن بگذاری��م. موضوعی که 
باید اصالح ش��ود ن��وع ظرفیت 
تولید اس��ت. مثال م��ا در حوزه 

آهن اسفنجی، دی ای آر و بولوم 
می توانی��م ظرفی��ت تولیدم��ان 
را حت��ی تا 70 درص��د افزایش 
دهیم. وقت��ی می گوییم ظرفیت 
تولید فوالد باید 55 میلیون تن 
بش��ود، داریم از ورق، آرماتور و 
تیرآه��ن صحب��ت می کنیم. ما 
هرگ��ز نباید بی��ش از 30 تا 35 
میلی��ون تن که مص��رف نهایی 
ما است تولید داش��ته باشم. به 
این علت ک��ه در مصرف نهایی 
پایین  ب��ا تکنول��وژی  کاالهایی 
مانن��د آه��ن و آرمات��ور در دنیا 
رقیب زیادی داریم. کش��ورهای 
همس��ایه م��ا درcIA ، چی��ن 
س��رمایه گذاری های  ترکی��ه  و 
کالن��ی در ح��وزه ف��والد انجام 
داده ان��د که توان رقاب��ت با آنها 
را نداری��م. ترکی��ه اکنون روی 
60 میلیون ت��ن محصول نهایی 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. ما 
اکن��ون 17 میلیون ت��ن تولید 
داری��م و درنهایت بتوانیم به 30 
میلیون تن برسیم. تازه این 30 
میلی��ون تن افزون بر نیاز داخلی 
ما اس��ت و باید بخشی از آن را 
صادر کنیم. حتی در حوزه هایی 

همیشه نیاز به واردات داریم. 
این نی�از ب�ه واردات در چه 
چ�را  و  اس�ت  حوزه های�ی 
نمی توانیم آن را صفر کنیم؟ 
به عن��وان  مبارک��ه  ف��والد 
تولی��د  کارخان��ه  بزرگ تری��ن 
ب��ا ظرفیت  ف��والد خاورمیان��ه 
9 ت��ن در ح��ال فعالیت اس��ت 
ک��ه در کن��ار ف��والد هرمزگان 
تن  و چهارمح��ال 12 میلی��ون 

محصول نهای��ی تولید می کنند، 
اما با همه ظرفی��ت تولیدی که 
ای��ن کارخانه ها دارند نمی توانند 
200 م��دل ورق تولی��د کنن��د 
چ��ون تغییر ورق نی��از به تغییر 
غلتک دارد و تغییر مداوم غلتک 
می دهد،  کاه��ش  را  به��ره وری 
بنابراین زمانی که فوالد مبارکه 
یا به  می تواند ورقه ه��ای کیفی 
اصطالح API اپ��رو بزند دلیلی 
ندارد ک��ه ورق 2میلی متر بزند. 
باال  کیفیت  با بنابراین ورق هایی 
می زند، به ان��دازه نیاز داخل بر 
م��ی دارد و بقیه را صادر می کند 
و به جای آن با هزینه کمترمثال 

ورق 2میلی مت��ر وارد می کن��د. 
بنابرای��ن اگ��ر م��ا ب��ه ظرفیت 
35میلی��ون ت��ن نی��ز برس��یم 
8 میلی��ون تن آن را باید صادر و 
بنابراین  7میلیون را وارد کنیم. 
مطمئن باش��ید که منافع ایران 
بی��ش از 35 میلی��ون تن تولید 
محص��ول نهای��ی نخواه��د بود. 
در کش��ورهای منطقه که فوالد 
درص��د   50 می کنن��د  تولی��د 
آنها م��واد اولیه مانن��د گندوله، 
آهن اس��فنجی و بول��وم ندارن��د 
و ای��ن مزیت ب��رای ایران وجود 
دارد که بیش از 35 میلیون تن 
مصرف داخلی نهایی 35 میلیون 

محصول نیمه نهایی تولید کند و 
به این کش��ورها صادر کند. 80 
درصد قیم��ت فوالد به محصول 
نیمه نهای��ی آن باز می گردد که 
مزیت ما در تولید و صادر کردن 

آن است. 
با توجه به این ظرفیت تولید 
نهایی برای صادرات که برای 
رش�د اقتصادی بس�یار الزم 
اس�ت را داریم، چه مشکلی 
س�بب ش�ده ما نتوانی�م به 
افزای�ش تولید محصول نیمه 

نهایی دست پیدا کنیم؟ 
و  ن��اک��ارآم��د  م��دی���ران 
غیر متخصص��ی ک��ه در دول��ت 
قب��ل مدیری��ت ایمی��درو را بر 
عهده گرفتند س��بب ش��دند تا 
توس��عه م��وزون یک س��ازمان 
تخصصی که تا پی��ش از آن در 
دوره آقای جهانگیری و مدیریت 
برنامه ریزی  ب��ا  موذن زاده  آقای 
درس��ت  جه��ت  در  مناس��ب 
قدم برمی داش��ت دچار مش��کل 
شود و س��اختار تولید محصول 
نیمه نهایی ک��ه مزیت صادراتی 
و رش��د درآمد داخل��ی برای ما 
ایجاد می کرد دچار مشکل شود. 
اکنون بهترین راهکار این اس��ت 
تمام بخش های دولتی به بخش 
خصوص��ی واگذار ش��ود تا این 
ت��وازن در صنعت ف��والد فراهم 

شود. 
ح�ال معتقدید دول�ت فعلی 
در چش�م انداز 55 میلی�ون 
تنی تغیی�ر و هدف متفاوتی 

ایجاد کند؟ 
100درصد این اتفاق می افتد. 

دول��ت قب��ل 60 میلی��ون ت��ن 
س��رمایه دس��ت م��ردم داده اند 
که کار اش��تباهی اس��ت و همه 
اف��راد دخیل در زنجی��ره تولید 
فوالد ورشکس��ت می ش��وند. ما 
رقبای قدری در چین داریم که 
س��االنه 200 میلیون تن تولید 
دارن��د ب��ا توجه به ع��دم توازن 
 بازار در حال کاهش این ظرفیت 

است. 
ح��وزه  در  م��ا  یعن��ی  ای��ن 
محص��والت نهایی تنه��ا باید به 
ان��دازه نیاز داخل��ی تولید کنیم 
و ب��ه ج��ای آن محص��ول نیمه 
نهای��ی که برای ما مزیت رقابتی 
ایجاد کرده اس��ت تولید کنیم و 
متاسفانه در استان ها مثل ریگ 
بیابان به مردم پروانه تولید نورد 
داده ان��د ک��ه با وام ه��ای اندک 
توقع تولی��د از این کارخانه های 
کوچک دارند که این کارخانه ها 
نه ت��وان تولی��د و ن��ه رقابت با 
غول های��ی مانند ف��والد مبارکه 
را دارن��د و تنه��ا ب��ا ای��ن رویه 
 محک��وم به ورشکس��ت ش��دن 

هستند. 
الزم اس��ت تا ای��ن کارخانه ها 
در  و  دهن��د  کارب��ری  تغیی��ر 
حوزه های��ی مانند ش��یت و پک 
ک��ردن ورود کنن��د ت��ا صنعت 
فوالد تهدید نشود. این شرکت ها 
می توانند ضمن ترکیب شدن با 
ش��رکت های بزرگ یا با ترکیب 
شدن به ش��کل خوشه ای کمک 
کنن��د زنجیره های تولید کارآمد 
فعال شود و محصول نیمه نهایی 

جهت صادرات تولید کنند. 

محم��د افخم��ی، قائ��م مقام 
ف��والد خراس��ان معتقد اس��ت 
زنجیره تولید برای رس��یدن به 
ه��دف تولید 55 میلی��ون تنی 
فوالد فراهم شده و نگرانی برای 

امروز بی دلیل است. 
توس�عه  پنج�م  برنام�ه  در 
پیش بینی  ب�رای س�ال1404 
ش�ده ظرفی�ت تولی�د فوالد 
به 55 میلیون تن برس�د که 
کارشناسان معتقدند با ایجاد 
زنجی�ره تولی�د می ت�وان در 
تحقق این امر قدم برداش�ت. 
اساس�ا ارزیابی ش�ما از روند 
تقویت زنجیره تولید و تحقق 
ظرفی�ت 55 میلی�ون تن�ی 

تولید چیست؟ 
در اوخ��ر دهه 70 ب��رای افق 
ک��ه  ش��د  پیش بین��ی   1404
ظرفی��ت تولی��د ف��والد به 55 
میلیون تن برس��د. م��ا به عنوان 
بخش��ی از زنجی��ره تولید فوالد 
خراس��ان،  اس��تان  ح��وزه  در 
ظرفی��ت تولی��د فوالد خ��ام را 
از 630 ه��زار ت��ن بای��د ب��ه 2 
میلیون تن می رس��اندیم. 720 
هزار تن م��اه آین��ده وارد مدار 
می ش��ود که تا س��ال 1404 ما 
فاز 3فوالدسازی مان را به ماخذ 
750 یا ی��ک میلیون تنی فعلی 
اضاف��ه می کنیم که در اس��تان 
خراسان به آن س��هم 2میلیون 
تنی که برای ما پیش بینی شده 

حتی بیشتر دست پیدا کنیم. اما 
این محدود به اس��تان خراسان 
اس��ت، ام��ا در حوزه مل��ی اگر 
بخواهیم ن��گاه کنیم با توجه به 
سیاس��ت ها و برنامه هایی که در 
حال حاضر در حال پیاده سازی 
است در مجموعه زنجیره تولید 
اگ��ر حاال نه دقی��ق 55 میلیون 
تن ام��ا ظرفیت تولید تا س��ال 
1404 چی��زی نزدی��ک به این 
رس��ید. مس��ئوالن  رقم خواهد 
در وزارت صنای��ع ب��ا توج��ه به 
پروژه های��ی ک��ه کلن��گ آنه��ا 
زمین زده ش��ده، ظرفیت بیش 
از 30 میلی��ون تن��ی را برآورد 
می کنند که با توجه به 9س��ال 
باقی مانده و ظرفیت فعلی، فکر 
 می کن��م رق��م 55 میلی��ون تن 

نزدیک شود. 
در حوزه زنجیره تولید شرایط 

را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
در حوزه زنجی��ره تالش هایی 
ش��ده اس��ت. مث��ال در ح��وزه 
س��نگان 20میلیون تن زنجیره 
فوالد فراهم ش��ده است. در آن 
مکان س��نگ آهن موجود است 
و 20میلیون تن مجوز کنسانتره 
واحد ه��ای  در  ک��ه  داده ان��د 
2.5میلی��ون تن��ی و 5میلی��ون 
تنی تخس ش��ده است. بخشی 
از آن را ف��والد مبارکه، بخش��ی 
را بان��ک مل��ی و بخش��ی را هم 
بنیاد و فوالد خراسان گرفته اند. 

در ای��ن زنجی��ره 20میلیون تن 
ت��ن  20میلی��ون  و  کنس��انتره 
گندول��ه می زنند. خ��ب این امر 
در زنجیره اتفاق می افتد. در گل 
گهر نیز چنین زنجیره ای تعبیه 
ش��ده و در حال افزایش ظرفیت 
تولید هس��تند که با ظرفیت 16 
میلیون تنی که تا به حال فراهم 
ب��وده م��ن فکر می کن��م حدود 
زنجیره ب��ه زودی به ظرفیت 55 
میلیون تنی دس��ت پی��دا کند. 
اینکه در محص��ول فوالد نهایی 
بتوان به 55 میلیون تن رس��ید، 

تاکنون صادر ش��ده  مجوزهایی 
و در ح��ال احداث هس��تند اما 
اینک��ه در عمل بتوانن��د به 55 
میلیون تن تولید برسند بستگی 
به س��اختار ای��ن واحدهای تازه 

احداث دارد. 
بنا بر صحبت های ش�ما، پس 
در زنجی�ره تولی�د مش�کلی 
نیست و با روندی که در حال 
طی ش�دن است افق 1404 به 

راحتی قابل وصول است؟ 
تقریبا با همین رویکرد صحبت 
ک��ردم. ببینید زنجی��ره به این 

شکل اس��ت که در ابتدا ما باید 
معدن داشته باش��یم که ما سه 
معدن بزرگ سنگان، گل گهر و 
فالت مرکزی ی��ا بافق را داریم. 
در زنجیره ما نیاز به سنگ آهن 
داریم، پس از آن س��نگ آهن با 
دانه بندی باید کنس��انتره شود و 
پس از آن گندوله شود. گندوله 
باید بیاید به واحد احیا و در آن 
واحد آهن اسفنجی تولید شود و 
با ذوب آن در کوره، فوالد خادم 
دس��ت می آی��د که ای��ن همان 
محص��ول نهای��ی 55 میلی��ون 
تن اس��ت. در ح��وزه گندوله و 
ش��ده  برنامه ری��زی  کنس��انتره 
است. سنگ آهن نیز که موجود 
اس��ت و واحد های احیا که آهن 
اسفنجی تولید می کنند در سرتا 
سر کشور احداث شده اند و تنها 
در حوزه گرفتن آهن اس��فنجی 
وریخت��ن آن در ک��وره ظرفیت 
کم��ی داریم که تقریب��ا به نظر 
من زنجی��ره تولید آماده و فعال 
اس��ت. اگر ضعف هایی هم باشد 
به نظ��ر من در مدت باقی مانده 

قابل ترمیم است. 
برخی کارشناس�ان معتقدند 
ک�ه در ح�وزه م�واد اولیه با 
رو  ب�ه  رو  محدودیت های�ی 
هس�تند و ممک�ن اس�ت تا 
دوس�ال آینده منابع س�نگ 
تمام  موجود  معدن های  آهن 
ش�ود و همین زنجی�ره فعال 

تولی�د فلج ش�ود و معتقدند 
برای روند رو به رشد زنجیره 
اکتش�اف  ب�ه  نی�از  تولی�د 
مع�ادن جدید اس�ت ک�ه با 
در  س�رمایه گذاری  کمب�ود 
این حوزه ه�ا نگرانی برای از 
بین رفت�ن روند تولید وجود 
دارد، ارزیابی شما از این نظر 

چیست؟ 
اینکه این مس��ئله را مش��کل 
ام��روز ببینیم چنین مس��ئله ای 
اکنون وج��ود ن��دارد. اینکه در 
آین��ده نیاز به اکتش��اف اس��ت، 
بله صحبت درس��تی اس��ت. اما 
م��ا روی کمربند زمین شناس��ی 
هستیم که س��نگ آهن به وفور 
در آن یافت می شود. همین االن 
مرکزی  ف��الت  نزدیک  ایمیدرو 
نش��انه هایی از س��نگ آهن پیدا 
ک��رده که معدن بس��یار بزرگی 
اس��ت و نش��ان می ده��د ای��ن 
بضاعت و پتانس��یل در کشور ما 
وج��ود دارد. بخش خصوصی به 
دلیل هزینه زیاد اکتشاف و این 
ریس��ک که اکتش��اف به نتیجه 
برس��د، نگران ورود به این حوزه 
هس��تند اما اگ��ر س��رمایه گذار 
خارجی تش��ویق به ورود ش��ود 
با توجه ب��ه تکنولوژی های قوی 
ک��ه در اختیار دارند با ریس��ک 
کمت��ری می توانن��د وارد حوزه 
اکتشاف شوند و نگرانی سال های 

آینده را از میان بردارند. 

چهارشنبه
3115 شهریور 1395 کافه مدیران

 صنعت فوالد نیازمند 
سرمایه گذار خارجی 

اینک��ه رون��د تولی��د ف��والد در س��ال 1404 به 
ظرفی��ت 55 میلی��ون تن برس��د به سیاس��ت های 
دولت، پتانسیل های صنعت فوالد و جایگاه وضعیت 
بین المللی اقتصاد ایران باز می گردد. اما اگر بخواهیم 
این افق را در وضعیت فعلی بسنجیم به نظر می آید 
ک��ه این ظرفی��ت تولید محقق نخواهد ش��د. دولت 
تغیی��ری در این افق اعمال کرد و چش��م انداز تولید 
را 44میلیون در نظر گرفت که با ش��رایط فعلی این 

میزان را هم قابل دستیابی نمی بینم. 
تا س��ال 1404 تنها 9 س��ال باقی است و ظرفیت 
تولید امروز ما 17 میلیون تن است. اگر بخواهیم به 
ظرفی��ت 44 میلیون تن نیز برس��یم یعنی باید این 
تولید س��ه برابر شود. با توجه به کمبود برق و آب از 
یک سو و نداشتن جاده های مناسب برای حمل و نقل 
و مس��یرهای ریلی در کنار عدم س��رمایه گذاری در 
حوزه اکتش��اف، بعید است که ظرفیت تولید چنین 
رشدی را تجربه کند و با این مشکالت بی شک برای 
رس��یدن به هدف س��ال 1404 به مش��کل خواهیم 

خورد. 
صنعت فوالد در کنار صنعت پتروش��یمی صنعت 
پراهمیتی است چرا که ما هم به لحاظ منابع سنگ 
آه��ن در کنار ان��رژی ارزانی که در اختی��ار داریم، 
در ای��ن حوزه می توانیم قوی عم��ل کنیم، بنابراین 
اهمی��ت این ح��وزه برای دولت زیاد اس��ت و دولت 
ت��الش می کند تا ب��ا س��رمایه گذاری در این حوزه 

پتانسیل های موجود را به فعل در بیاورد. 
صنعت ف��والد هرچن��د در داخل پتانس��یل های 
مناسبی دارد اما برای رشد نیاز به 200 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در س��ال دارد. با توجه به درآمد های 
دول��ت و ع��دم تمای��ل س��رمایه گذاران داخل��ی به 
س��رمایه گذاری در این بخش، بی شک برای رسیدن 
به این رقم نیاز به س��رمایه گذاری خارجی است. به 
دلیل مش��کالت سیاس��ی و منطقه متاسفانه چنین 
س��رمایه گذاری تاکنون محقق نشده است. اما به هر 
حال اگر با توجه به ش��رایط نتوانی��م به 55میلیون 
تن برس��یم این به آن معنا نیس��ت ک��ه باید تالش 
کنیم تا مث��ال به 40میلیون تن تولید برس��یم. من 
هرچند معتقدم در ش��رایط فعلی تحقق 55میلیون 
تن امکان پذیر نیست اما با کوشش می توانیم حداقل 

به رقم نزدیک به این رقم برسیم. 
اما اگر بخواهیم ش��رایط را تغییر دهیم به نظر من 
الزم اس��ت مش��کالت زنجیره تولیدی را که اکنون 
فعال اس��ت به حداقل برس��انیم. باید زنجیره تولید 
به نحوی تکمیل ش��ود که هم��ه بخش ها با یکدیگر 
همخوانی داش��ته باشند. مثال در حوزه معدن تنها با 
30درصد ظرفی��ت کار می کنیم و با توجه به پایین 
بودن ظرفیت 30درصدی مع��دن نیازی نداریم که 
در حوزه نورد س��رمایه گذاری صورت بگیرد. یا مثال 
در ح��وزه ذوب با 50 تا 70درص��د ظرفیت مان کار 
می کنیم. چرا این ظرفیت صد در صد نیس��ت چون 
آهن اس��فنجی با حداکث��ر ظرفی��ت کار می کند و 
نمی تواند میزان نی��از ذوب یا نورد ما را تامین کند. 
پس سرمایه گذاری الزم است در حوزه هایی صورت 
بگیرد که نیاز زنجیره تولید اس��ت و در اولویت قرار 
دارن��د. وقتی همه زنجیره در همه بخش ها به تعادل 
برس��ند و در نهایت همه بخش ها مش��تری خود را 
داش��ته باش��ند، س��رمایه گذاران دیگ��ر را تش��ویق 
می کنند که وارد این حوزه ش��وند. نباید سرمایه در 

جایی هزینه شود که خروجی ندارد. 
در شرایط فعلی اگر همه پتانسیل ها را فعال کنیم، 
توان تولید ما افزایش یک درصد تولید در سال است 
ام��ا اگر بخواهیم به چش��م انداز 1404 برس��یم که 
معادل رش��د 6 الی 9درصد س��االنه اس��ت این امر 
مگ��ر با حضور س��رمایه گذار خارجی محقق نخواهد 
ش��د. در دولت فعلی قیمت نفت کاهش پیدا کرده و 
درآمد دولت بسیار پایین است و نمی تواند درآمدی 
را صرف پروژه های عمرانی کند. متاس��فانه در دولت 
نهم با وجود باال بودن درآمد های نفتی، هزینه ای در 
حوزه پروژه های عمرانی نش��د و درآمد ها یا حیف و 
میل یا در حیطه های نامناس��ب هزینه ش��د و سبب 

شد تا فرصت های طالیی از بین برود. 
ما اکنون 2میلیون بشکه در روز نفت صادر می کنیم 
که با توجه به هزینه استخراج، بشکه ای 30دالر درآمد 
هر بش��که است که درآمد ساالنه ما در سال حدود 30 
میلیارد دالر خواهد شد. این کل درآمد های نفتی دولت 
اس��ت که با توجه به هزینه ه��ای جاری دولت در کنار 
نیاز سرمایه گذاری 200 میلیون دالری صنعت فوالد، 
س��رمایه گذاری دولت عمال ناممکن است. بنابراین در 
ش��رایط فعلی و با پتانس��یل های موج��ود اگر بتوانیم 
مشکالت را کنار بزنیم، می توانیم تنها سالی یک درصد 

به تولید بیفزاییم. 
مس��ئله ای که مطرح می ش��ود این اس��ت که اگر 
س��رمایه گذاری خارجی محقق شود و ما به ظرفیت 
55 میلیون تن در س��ال 1404 دست پیدا کنیم، با 
توجه به چش��م انداز 1404 م��ا 40 میلیون مصرف 
داخل��ی خواهیم داش��ت و پیش بینی ش��ده که 14 
میلی��ارد آن ص��ادر ش��ود. اگر این ه��دف محقق و 
توس��عه ایجاد نش��ود به همان تناس��ب، مصرف مان 
کاه��ش پیدا می کند و تولیدات م��ان به اندازه فعلی 
عرضه و اضافه آن صادر می شود. هفت سال پیش در 
پیک مصرف 24 میلیون تن مصرف داشتیم که 14 
میلیون تن آن تولید می شد و مابقی وارد می شد. در 
این هفت س��ال نه تنها مصرف ما افزایش پیدا نکرده 
که به 16 تا 17 میلیون تن کاهش پیدا کرده است. 
این نش��ان می دهد ک��ه صادرات م��ان افزایش پیدا 
ک��رده تا 5میلی��ون تن اما از آن س��و 4 میلیون تن 
واردات داری��م که کال بخواهیم در نظر بگیریم، تنها 
یک میلیون تن جدای از تهاتری که انجام می دهیم 
صادرات داری��م. بنابراین در ش��رایط فعلی افزایش 
ظرفی��ت تولید حتی با بهبود زنجیره تولید به جز با 

سرمایه گذاری خارجی محقق نخواهد شد. 

زنجیره ای به قدرت فوالد 

صنایع وابس��ته به فل��زات از جمل��ه قدیمی ترین 
صنایع زندگی بشری هس��تند. از سال ها پیش، ملل 
مختل��ف با تکیه ب��ر صنایع فوالد به گ��ذران روزگار 
و چرخاندن معیش��ت زندگی خود می پرداختند. در 
سیس��تم صنعتی ام��روز، چگونگی تش��کیل زنجیره 
تولید اهمیت بس��یاری دارد. ش��کل دهی به زنجیره 
تولید قوی و کارآمد به ش��کل گیری سیستم تولیدی 
قدرتمن��د کمک ش��ایانی می کن��د. بر این اس��اس 
کش��ورهای فع��ال در عرص��ه تولید ف��والد بر اصول 
مهمی تاکید دارند که س��نگ بنای تجارت موفق را 

پایه ریزی خواهد کرد. 

ادغام واقعی برتر از ادغام مجازی است 
در سیس��تم های قدیم��ی تجارت ف��والد و صنایع 
وابس��ته از تکنیک ه��ای ادغام مج��ازی بهره گیری 
می ش��د، ام��ا ای��ن روزها ادغ��ام حقیق��ی اهمیت و 
اولویت باالتری یافته اس��ت، اما مفهوم ادغام حقیقی 
چیست؟ یک ش��رکت تولیدی فوالد در اغلب موارد 
با صنایع دیگری همچون زغال س��نگ، سنگ آهن، 
آلومینیوم س��ازی و... همپوش��انی و وابس��تگی دارد. 
بس��یاری از ش��رکت های تولید کننده ف��والد بزرگ 
و شناخته ش��ده جهان از ادغام ای��ن صنایع در کنار 
یکدیگ��ر و همکاری آنه��ا با یکدیگر س��ود می برند. 
کش��ور هند از موفق ترین کش��ورهایی اس��ت که با 
کمک یکپارچه س��ازی صنایع وابس��ته ب��ه یکدیگر، 
ن��ه تنها در کنترل هزینه ها موفق ظاهر ش��ده، بلکه 
 در تامی��ن مواد خ��ام اولیه نیز با مش��کالت کمتری 

روبه رو است. 

نزدیک بودن به مواد اولیه 
یکی از اش��تباهات رای��ج در صنای��ع تولید فوالد 
ک��ه اغل��ب در کش��ورهای کمت��ر توس��عه یافته رخ 
می دهد، پراکندگی دسترس��ی نس��بت به مواد اولیه 
ضروری اس��ت. درواقع در چنین کشورهایی، اولویت 
با مش��تری اس��ت و تولید کنندگان در تالش��ند تا با 
کاهش مس��افت خود نس��بت به مش��تریان رضایت 
آنان را جلب کنند. این در ش��رایطی اس��ت که یک 
زنجیره صحیح و استاندارد تولیدی، پیش از رسیدن 
به هدف به مسیرهای رسیدن به آن می اندیشد. یکی 
از مهم ترین مس��یرهای دس��تیابی ب��ه تولید موفق، 
دسترس��ی س��ریع به مواد اولیه اس��ت. آمارها نشان 
می دهد صنایع فوالد بیش از هر چیز به س��نگ آهن 
وابستگی دارند، بنابراین نزدیکی به منابع سنگ آهن 
سرعت رشد و پیشرفت در برابر سایر رقبا را به شدت 

افزایش خواهد داد. 
ش��رکت تولید ف��والد posco وابس��ته به دولت 
کره جنوب��ی از موفق تری��ن ش��رکت های جه��ان در 
خص��وص برنامه ریزی های هوش��مندانه برای حفظ 
چرخه تولید است. این شرکت اخیرا با سرمایه گذاری 
بالغ بر 12میلیارد دالری در هند، تالش کرده طرحی 
مبتنی ب��ر زنجی��ره اجرا کند؛ طرحی که س��ود آوری 
تضمین ش��ده و مناس��بی خواهد داشت. هدف کره 
جنوبی برای س��رمایه گذاری در هند، افزایش فاصله 
رقابتی خود با س��ایر کش��ورهای شرق آسیا تخمین 

زده می شود. 

حفظ زنجیره تولید و تقاضا 
دهه 80 میالدی، دهه ای بود با تغییراتی ش��گفت 
در عرص��ه تولی��د و تکنولوژی. در ای��ن میان صنایع 
وابسته به فلزات رشد قابل توجهی داشتند. در نتیجه 
س��ودآوری در این عرصه به منتهای درجه رسید. با 
ای��ن وجود چنین پدی��ده ای دائمی نیس��ت. اگرچه 
فعالی��ت در بازارهای فلزات و مع��ادن جزو بازارهای 
تجاری مطمئن و س��ودآور طبقه بندی می ش��ود، اما 
نمی توان انتظار داش��ت این بازاره��ا به طور دائم در 
حالت س��ودآوری باقی بمانند. بر این اس��اس، حفظ 
تعادل در بخش های تولید و تقاضا و ش��ناخت کافی 
نسبت به نبض بازار تولید و فروش، به ویژه در عرصه 

بین الملل، حائز اهمیت بسزایی است. 

آشنایی به نبض بازار و سیستم قیمت گذاری 
یک��ی از بخش ه��ای مهم در ح��وزه صنایع فوالد، 
ش��ناخت کافی نس��بت به بازار و روند افت و صعود 
قیمت هاس��ت. در بس��یاری از موارد به محض پایان 
یافتن کار تولیدکننده، قیمت ها در دام نوسان افتاده 
و ب��اال و پایین می روند. آش��نایی ب��ا اصول تجارت و 
سیس��تم تعیین قیمت در چنین ش��رایطی بس��یار 
مهم اس��ت. مدیریت زنجیره تولی��د یک دانش تمام 
عیار اس��ت که نه تنها تکنیک های تولید و خدمات، 
بلکه روش های فروش و ارائه محصوالت را نیز شامل 
می ش��ود. مصون س��ازی صنایع نس��بت به نوسانات 
ب��ازار و حف��ظ ش��رایط تع��ادل در وضعی��ت رکود 
 ب��ازار برای حی��ات و آینده نهاد تولید کننده بس��یار 

ضروری است. 

تحکیم وضعیت برتر از رقابت است 
جک ول��ش، مدیرعامل اس��بق جن��رال الکتریک 
س��خنی مش��هور دارد: »مهم نیس��ت چند ش��رکت 
در منطقه، فعالیتی مش��ابه با ش��ما انجام می دهند، 
مهم این اس��ت که ش��ما از س��ایرین برتر باشید...« 
بسیاری از شرکت های شناخته شده فوالد در جهان 
نه تنها از س��ایر رقب��ای منطقه ای خود نترس��یدند، 
بلکه ب��ا ادغام در آنها یا تالش برای س��بقت گرفتن 
از رقبا، ش��انس اصل��ی را به نفع خ��ود ثبت کردند. 
تجرب��ه ادغام ش��رکت های مش��هوری چون تیس��ن 
کروپ آلمان، صنایع فوالد بریتانیا و فوالد س��لطنتی 
 هلن��د نمون��ه ای از ادغام ه��ای موفق و پر س��ود در 

جهان است. 
صنای��ع ف��والد الکش��می میت��ال نی��ز از جمل��ه 
ش��رکت هایی است که در پی رکود بی سابقه در سال 
2004 به س��رعت درصدد جبران وضعیت برآمد و با 
احی��ای صنای��ع فوالد خود در 14 کش��ور جهان، به 
سود آوری 4.5میلیارد دالری دست یافت و در نهایت 

وضعیتی تثبیت شده کسب کرد. 

آزموده دیدگاه
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تحقق ظرفیت55 میلیون تنی تولید فوالد از منظر زنجیره تولید بررسی می شود

مسیرتوسعهازفوالدمیگذرد

علی نادری: 

نمی توان براساس یک برنامه ریزی غلط اقدام کرد

محمد افخمی: 

تحقق 55 میلیون تن تولید امکان پذیر است 

سارا برومند 

در چش�م انداز 1404 در حوزه فوالد پیش بینی ش�ده اس�ت که با 
سیاس�ت گذاری هایی که انجام می ش�ود ظرفیت تولی�د فوالد باید 
ب�ه 55 میلیون تن برس�د. ظرفیتی که به زعم برخی کارشناس�ان 
نه تنها قابل دس�تیابی نیس�ت که حتی تحقق آن ب�ه ضرر اقتصاد 
کش�ور است. در ابتدا سیاست دستیابی به افزایش ظرفیت تولید را 
ایجاد زنجیره تولید مطرح کردند تا ش�رکت های بزرگ با ایجاد این 
زنجیره های تولید بتوانند سودآوری را در همه زنجیره پخش کنند 
و مجزا بودن بخش های مختلف و کم سود بودن برخی بخش ها مانع 
حرکت زنجیره تولید از نقطه A به D نش�ود. زنجیره ای که توس�ط 
برخی ش�رکت های بزرگ تامین ش�د، اما در این میان شرکت های 
کوچکی که توان ایجاد زنجیره در ساختار خود را نداشتند به حاشیه 
رانده شدند که سیاست زنجیره خوشه ای برای آنها تعریف شد تا این 
شرکت ها با کنار یکدیگر قرار گرفتن یا حتی پیوستن به شرکت های 
بزرگ بتوانند از حداکثر پتانس�یل خود استفاده کنند و در زنجیره 
تولید و رقابت از بین نروند. روندی که به این آسانی قابل طی شدن 
نیس�ت و هزاران مشکل و اما و اگر بر سر راه آن قرار دارد از تامین 
مناب�ع انرژی مانن�د آب و برق گرفته تا تامین م�واد اولیه از طریق 
اکتش�اف که دیر یا زود در صورت عدم اکتش�اف به پایان می رسند 
و زنجی�ره تولید را متوقف می کنند؛ مقوالتی که با سیاس�ت گذاری 
مناسب و جذب س�رمایه گذاری خارجی می تواند حل شود و مسیر 
رشد صنعت فوالد را هموار کند تا به توسعه اقتصاد کشور بینجامد. 

 سیدرضا شهرستانی
عضو هیات مدیره انجمن تولید فوالد ایران



شبنم شمس مقدم
منبع: گاردین

اخالق خودپسندانه تکنولوژی؛ 
قضیه پول است نه مردم

سیلیکون ولی را نابغه های متفاوتی بنیان نهاده اند که 
رفتارهای ش��ان ضد تش��کیالتی و ضد فرهنگی ارزیابی 
می ش��ود. همانطور که اس��تیو جابز گفت��ه، آنها »خل و 
چل ها، نخاله ها، شورش��یان، دردسرس��ازها و مهره های 
گرد در س��وراخ های مربعی« هستند، برعکس اهالی وال 
اس��تریت که طبق گفته مطبوعات کارهای ناشایس��ت 

نمی کنند. 
ب��رای ملت های��ی که به دنب��ال تک��رار موفقیت های 
س��یلیکون ولی هستند این س��وال همیشه مطرح بوده 
اس��ت: چرا ما یک گ��وگل، یک اپل یا ی��ک فیس بوک 
نداری��م؟ جواب خوب��ی دارد. قس��متی از ج��واب پول 
اس��ت- ک��ه در آن فقدان صبر و س��رمایه بلند مدت هم 
مس��تتر اس��ت- و فرهنگ کارآفرینی و فق��دان »خل و 
چل ها«. س��رمایه عمومی در قال��ب هزینه های دفاعی و 
دانشگاه های تحقیقاتی تراز اول، سیلیکون ولی را ساخته 
است. ظهور کامپیوتر های شخصی به عنوان ابزاری برای 
آزادی فردی نوعی فرهنگ اخالقی خودپسندانه را حاکم 
کرده است. اکنون با آمدن رسانه های اجتماعی، فناوری 
دیجیتال خودش را به عن��وان یک نیروی ویژه مصلحت 
جهانی در نظر می گیرد. این امر باعث می ش��ود این علم 
حس��ی همچون یک مذهب را القا کند که متون مقدس 
آن به راحتی برای سیاس��ت گذاران قابل درک نیس��ت. 
صنعت فناوری اطالعات به آرامی بر جهان غرب س��لطه 
یافته و نتیجه بی رحمانه است؛ سرمایه داری با پنجه های 
خونین. بسیاری از فناوری های انقالبی به سادگی راه هایی 
برای کس��ب س��ودهای کالن و غیرقابل نظارت اختراع 
کرده اند. با وجود ش��عارهای رقاب��ت و بازار، هدف نهایی 
فناوری غالبا ایجاد سریع ترین راه های انحصاری دستیابی 
به سود اس��ت. این ابزارهای اجتماعی ثروت را در دست 
چن��د برنامه نویس و مخترع متمرکز می کنند. در زمینه 
جس��ت وجوی اطالعات گوگل  )75 میلیارد دالر سود( 
در شبکه های اجتماعی، فیس بوک  )1.65 میلیارد کاربر، 
5 میلیارد س��ود( و در خرده فروش��ی آنالین آمازون  )با 
س��ود سه ماهه آخر س��ال نزدیک به 900 میلیون دالر( 
را می توان نام برد. سیاستمداران نمی خواهند کارشان به 
دفاع از گذشته ختم شود، اما الزم است در جهت منافع 

ملی به امور این غول های جهانی سر و سامان بدهند. 
سال گذشته هنگامی که ائتالف محافظه کاران بریتانیا 
با رفع محدودیت به مالکان خانه ها اجازه داد امالک شان 
را برای کمتر از سه ماه اجاره دهند، قرار بود برای »اقتصاد 
مشارکتی« مفید باشد، اما در عوض به نظر می رسد برنده 
اصلی اپ های اجاره هستند که از اجاره بهای بیشتر برای 
اجاره های کوتاه مدت س��ود می برند. این کار قیمت ها را 
باال نگه م��ی دارد و زندگی را برای افراد با درآمد پایین و 

متوسط سخت می کند. 
ب��ا وجود دس��تیابی به س��بک نوین مس��افربری، راز 
پش��ت پرده »اوبر«، اپ تاکس��ی یاب آن است که قوانین 
محل��ی را در امنیت و با خیال راح��ت دور می زند. طرح 
صادق خان ش��هردار لن��دن برای س��اماندهی رانندگان 
این شرکت قدم خوبی محسوب می ش��ود. استفاده اوبر 
از اطالعات مش��تریان آموزنده است. اوبر می داند که یک 
فرد هنگامی که باتری تلفنش دارد خالی می ش��ود، چه 
قیمت��ی را می پذیرد. البته خودش ادع��ا می کند از این 
اطالعات برای گرفتن قیمت های بیشتر استفاده نمی کند 
و م��ا راه��ی برای بررس��ی کردنش نداریم. اوبر و س��ایر 
شرکت های الگوریتم محور باید مورد پرسش قرار گیرند 
تا چنین اعمالی فاش ش��ود. این کاری اس��ت که دولت 
می تواند طی تصویب الیحه اقتصاد دیجیتال انجام دهد. 
ما نباید کمپانی هایی خلق کنیم که مشتریان و کارکنان 
را بی رحمانه اس��تثمار می کنند. داده های کالنی که ما را 
به دسته های »ارزنده« و »بی ارزش« طبقه بندی می کند 
باید شفاف سازی شوند. ما به سیلیکون ولی نیاز نداریم. ما 

به سرمایه داری مسئوالنه نیازمندیم. 

دانشگاهی برای گیمرها
پرداخت هزینه های دانشگاه همواره 
دغدغه اصلی دانشجویان محسوب 
ش��ده و بس��یاری از آنان در دوران 
تحصی��ل خود به منظ��ور پرداخت 
ش��هریه دانش��گاه به کارهای نیمه وقت می پردازند. حال 
 California-Irvine به نظر می رس��د ک��ه دانش��گاه
در جن��وب ایالت کالیفرنیای آمری��کا در پی رفع نگرانی 
دانش��جویان از چگونگی تأمین هزینه های تحصیل شان 
اس��ت. در این راس��تا چنانچه ش��ما نیز در پی ش��رایط 
تحصیلی ای��ده آل و تقریباً رای��گان در یکی از بهترین و 
زیباترین دانش��گاه های جهان هس��تید، ممکن است از 
بورسیه ای که دانشگاه California-Irvine قصد دارد 

در اختیار دانشجویان قرار دهد استقبال کنید. 
براس��اس اخبار منتش��ر ش��ده، مدیران این دانشگاه 
قصد دارند تعداد محدودی از ظرفیت بورس��یه های خود 
را ب��ه بازی ه��ای رایان��ه ای اختصاص دهن��د. در همین 
 eSports arena راس��تا و در آس��تانه افتتاحیه مرکز
 در این پردیس دانش��گاهی، به نظر می رس��د دانش��گاه 
California-Irvine ب��ه زودی ب��ه معبد بس��یاری از 
گیمرها بدل خواهد شد و آن دسته از افراد خوش شانسی 
 California-Irvine که با این بورس��یه در دانش��گاه
پذیرفته می ش��وند، قادر خواهند ب��ود ضمن طی کردن 
دوران تحصی��ل خود، ب��ه بازی های ویدئوی��ی پرداخته 
و از این طریق هزینه های مربوط به ش��هریه دانش��گاه را 
بپردازن��د. مارک دپ، مدیر اجرای��ی طرح و مغز متفکر 
آن معتقد اس��ت ارائه بورسیه به گیمرهای مجرب برای 
تحصیل در این دانشگاه می تواند فرصت ایده آلی را برای 
تحصیل و کس��ب درآمد آن دسته از جوانانی که توانایی 
پرداخت شهریه های دانشگاه را نداشته و در عین حال به 

بازی های رایانه ای نیز عالقه دارند فراهم کند. 
ب��ه منظور تحقق این ایده، آق��ای دپ که طراح اصلی 
آن محسوب می شود س��الن استخر مجتمع دانشگاهی 
California-Irvine  را ب��ه مرکزی مجهز برای انجام 
بازی ه��ای ویدئویی بدل کرده و طبق جدول زمان بندی 
موج��ود این مرکز در تاریخ 23 س��پتامبر س��ال جاری 
میالدی به بهره برداری خواهد رس��ید. شایان ذکر است 
تیمی از دانشجویانی که با اس��تفاده از این بورسیه وارد 
دانش��گاه California-Irvine می شوند در مسابقات 
جهانی بازی های رایانه ای که میلیون ها دالر جایزه در آن 

توزیع می شود حضور خواهند یافت. 

براس��اس س��ه بیانیه جدید ارائه شده از 
س��وی مقامات بازنشس��ته ارت��ش آمریکا 
و مام��وران امنی��ت مل��ی پیش��ین ای��ن 
کش��ور، اثرات تغییرات اقلیم��ی تهدیدی 
ب��رای عملک��رد ارت��ش آمریکاس��ت. این 
تهدی��د جهان��ی همچنی��ن می تواند خطر 
کشمکش های بین المللی را افزایش دهد. 

در بیانیه مرکز اقلی��م و امنیت اتاق فکر 
واش��نگتن که به تازگی منتش��ر شد، آمده 
است: »پاسخ های ساده ای دراین باره وجود 
دارد، اما یک چیز مش��خص است: تراژدی 
فعل��ی تغیی��رات اقلیمی ی��ک خطر عمده 
اس��تراتژیک برای امنیت ملی آمریکاس��ت 
و بی تفاوتی نس��بت به آن نمی تواند گزینه 

همیشگی باشد.«
پای این بیانیه امضای ده ها نفر از مقامات 
ارتش و امنیتی سابق آمریکا از جمله ژنرال 
آنتونی زینی، فرمانده ستاد مشترک آمریکا 
و دریاساالر بازنشسته، ساموئل الکلیر دیده 

می شود. 
آنه��ا در این بیانیه از رئیس جمهور آینده 
آمریکا خواس��ته اند کابینه ای تشکیل دهد 
که توانایی کنار آمدن ب��ا معضل تغییرات 
اقلیم��ی و اثر آن بر امنی��ت ملی آمریکا را 

داشته باشد. 
گ��زارش دیگری که گروه��ی از مقامات 
نظامی بازنشسته آمریکا منتشر کردند، نیز 
حاکی از این اس��ت که گرم ش��دن بیشتر 
هوا تهدیدی برای تاسیسات نظامی ساحلی 

آمریکاست. 
در بخش��ی از ای��ن گزارش آمده اس��ت: 
»ارتباط پیچیده میان افزایش س��طح آب 

دریا، امواج دریایی ناشی از توفان و آمادگی 
و مسئولیت جهانی برای مقابله با آنها باید 
به س��طح عملیاتی در تمامی س��رویس ها 
و نیروهای مش��ترک برس��د و در س��طح 

استراتژیک هم به آن اهمیت داده شود.«
اوایل س��ال جاری میالدی، یک گزارش 
دیگر نش��ان داد که افزایش سریع تر سطح 
آب دری��ا در نیمه دوم قرن بیس��ت و یکم 
باعث جاری ش��دن سیل و وقوع اتفاق های 
روزانه ناخوش��ایند برای برخی تاسیس��ات 

نظامی خواهد شد. 
فرانس��یس فمیا، یک��ی از بنیانگذاران و 
رئی��س مرک��ز اقلیم و امنی��ت در این باره 
گفت که گزارش ها نش��ان می دهد مقامات 
نظام��ی و امنیت مل��ی آمری��کا معتقدند 
واکن��ش ب��ه تغیی��رات اقلیمی چن��دان با 

تهدیدی که دارد متناسب نیست. 
وقتی امض��ای تعداد زی��ادی از مقامات 
پیش��ین نظامی آمریکا که ب��ه هیچ یک از 
دو حزب اصلی وابس��تگی ندارند، پای این 
گزارش ها دیده می ش��ود، یعنی فشارها بر 
دولت آین��ده آمریکا برای بیش��تر اهمیت 
دادن ب��ه ای��ن موضوع و اختص��اص منابع 
بیش��تر برای مب��ارزه با تغیی��رات اقلیمی 

افزایش یافته است. 
البته نکته اینجاست که تغییرات اقلیمی 
برای هیچ ک��دام از کمپین ه��ای رقیب در 
ریاس��ت جمهوری امسال آمریکا در اولویت 
قرار ندارد چون به نظرش��ان مسائلی مثل 
اقتصاد، تجارت و سیاس��ت خارجی مهم تر 

است. 
دونالد ترام��پ، نامزد حزب جمهوریخواه 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری آمریکا در 
اظهارنظ��ری دراین باره اعالم کرد گرمایش 

جهانی مفهومی اس��ت ک��ه چینی ها آن را 
س��ر زبان ها انداختند و می خواهند به این 
وسیله به کسب وکارهای آمریکایی ها ضربه 

بزنند. 
هیالری کلینتون، نامزد حزب دموکرات 
انتخابات ریاس��ت  جمه��وری آمریکا اما در 
مقابل اع��الم کرده که اگ��ر رئیس جمهور 
ش��ود تا س��ال 2030 یعنی 14 سال دیگر 
50 درص��د ان��رژی مصرف��ی آمریکایی ها 

انرژی های پاک خواهد بود. 
معض��ل تغیی��رات اقلیمی آنق��در برای 
ارتش آمریکا مه��م بوده که برخی مقامات 
بازنشس��ته این کشور دس��ت به قلم شده 
نوش��ته اند.  دراین ب��اره  گزارش های��ی  و 
هیچ ک��دام از آنها وابس��تگی علن��ی به دو 
حزب آمریکای��ی ندارند و حاال نگرانی های 
خود را نس��بت به معضل گرم شدن زمین 
علنی کرده اند. این مقامات که در اصطالح 
دوحزبی یا bipartisan خوانده می شوند، 
نگرانی هایی جدی درباره تاسیسات نظامی 
آمری��کا درص��ورت ادامه روند گرم ش��دن 

زمین دارند. 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا آبان 
م��اه امس��ال برگ��زار می ش��ود و از میان 
کلینت��ون ی��ا ترام��پ هری��ک در ابتدای 
س��ال می��الدی آینده پ��ا به کاخ س��فید 
 بگذارد، مسئولیت س��نگینی دراین زمینه 

خواهد داشت. 
گرمایش زمی��ن نه تنها آمری��کا که کل 
دنیا را تهدید می کند. در صورت ادامه این 
روند و تغییرات اقلیمی، جهان با معضالتی 
مواجه خواهد ش��د که نی��از به بودجه های 
هنگفت و استراتژی های پیچیده برای مهار 

و توقف آن به وجود خواهد آمد. 

تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای ارتش آمریکا

هجوم س��رمایه گذاران به بازارهای نوظهور در چند سال گذشته باعث شد تا این 
بازارها روزهای خوش و درخش��انی به خود ببینند. اما ظرفیت کم کم درحال تمام 
ش��دن است و سرمایه گذاری های س��نگین در آینده ای نزدیک دیگر ثبات گذشته 

را نخواهد داشت. 
همزمان با افزایش ریس��ک های سیاسی در کش��ورهای دارای بازار نوظهور، هم 
سیاس��ت های پولی حمایت کننده از این کش��ورها از س��وی گروه 20 کم ش��ده و 
احتمال بی ثباتی در جغرافیای سیاس��ی این کش��ورها باال رفته اس��ت. نتیجه این 
فش��ارها از بین رفتن محیط  های مالی خواهد بود که قبال ش��رایط بسیار مساعدی 

برای بازارهای نوظهور ایجاد کرده بود. 
اگرچه کشورهای دارای اقتصاد نوظهور مثل ترکیه، برزیل و تایلند در کشمکش 
با افزایش خطرات سیاسی هستند، اما وال استریت همچنان تمایل به سرمایه گذاری 
در اقتصادهای نوظهور نشان داده و همزمان در انتظار اقدام کشورهای توسعه یافته 

برای آرام کردن اوضاع در این کشورها است. 
هرچه به پایان س��ال 2016 نزدیک تر می ش��ویم وضع بازاره��ای نوظهور، بدتر 
می ش��ود، چراکه جغرافیای سیاس��ی این کشورها تنش های بیش��تری را به خود 
می بین��د. بدتر ش��دن وضعی��ت اقتصادهای نوظه��ور درحالی اتف��اق می افتد که 
ریس��ک پذیری کشورهای توس��عه یافته همچنان معقول و در سطح متوسط است. 
همی��ن باعث می ش��ود س��رمایه گذاران به زودی از آرام ش��دن وضعیت سیاس��ی 
نوظهوره��ا ناامید ش��ده و با در نظر گرفتن توازن ریس��ک/پاداش در کش��ورهای 

توسعه یافته دوباره مسیرشان را به سمت این بازارها کج کنند. 
در س��ال های اخیر، سیاس��ت های پولی مثل نگه داشتن همیشگی نرخ سود در 
س��طح پایین و مشارکت در کاهش کمی که ریش��ه اش به کشورهای توسعه یافته 
برمی گردد، ناخودآگاه در راستای حمایت از اقتصادهای نوظهور بود تا آستانه تحمل 
 این کش��ورها در برابر ریسک بازار باالتر رفته و س��رمایه گذاران را به این کشورها 

بکشاند. 
سیاس��ت نهادهای مالی در گوش��ه و کنار جهان، از بانک مرکزی ژاپن گرفته تا 
بان��ک مرکزی انگلیس و از بانک مرک��زی اروپا گرفته تا فدرال رزرو یا همان بانک 
مرکزی آمریکا در س��ال های اخیر سیاس��ت ها طوری بود که س��رمایه گذاران را به 
س��مت تجمع در بازارهای سرمایه گذاری نوظهور برده که بازگشت سرمایه در آنها 

می تواند بسیار باال باشد. 
درست اس��ت که در زمانی متعارف چشم انداز مثبت سرمایه گذاری در بازارهای 
نوظه��ور ادام��ه پیدا می کند، اما آنچ��ه در جهان دور و بر ما در حال  گذار اس��ت 
چیزی غیر  از ش��رایط معمول و متعارف است. بنابراین ریسک های سرمایه گذاری 
در بازاره��ای نوظه��ور در ادامه س��ال 2016 ادامه خواهد یاف��ت، درحالی که این 
 ریس��ک ها در کش��ورهای توس��عه یافته در ماه های باقی مانده از سال 2016 کمتر 

خواهند شد. 
برای مثال، ناآرامی های سیاس��ی در ترکیه س��رمایه گذاران را مجبور کرد از این 
کش��ور خارج ش��وند. بنابرای��ن در بازارهای نوظهوری مثل ترکیه وقتی مش��خص 
نیست که فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد و احساسات مردم بازار را به چه سمتی 
می کشاند، سرمایه ها هم از این کشور فراری خواهند شد. در عوض اما ارقام تولید 
ناخالص ملی باثبات در کش��وری چون چین باعث می شود سرمایه گذاران راغب به 

حضور در این بازار باشند. 
در نتیجه سیاس��ت های پولی ش��روع به جداس��ازی خود از ریسک های سیاسی 
خواهند کرد؛ دو پدیده ای که اوایل امسال به  هم گره خورده بودند. این جداسازی 
قطعا به نفع کش��ورهای توس��عه یافته خواهد بود و باعث می شود سرمایه گذاران از 
تعطیالت تابس��تانی در کش��ورهای نوظهور به خانه برگشته و به کارشان در کشور 

خود ادامه دهند. 
businessinsider :منبع

خطر در کمین بازارهای نوظهور
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 چین با ادغام دو ش�رکت بزرگ فوالدس�ازی به نام های  ووهان آیرون اند استیل و بائو استلیل، با ظرفیت نزدیک به 
61 میلی�ون ت�ن فوالد، به دومی�ن تولیدکننده فوالد دنیا تبدیل ش�د. اولی�ن تولیدکننده فوالد در جهان، ش�رکت 

چندملیتی آرسلور میتال در لوکزامبورگ است که در رده بندی فوربس هفتادمین شرکت مهم دنیاست.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 609 www.forsatnet.ir

ترجمه: سارا گلچین
reuters :منبع

کاریکاتور

طرح: داوود کاظمی8میلیون چک برگشت خورد

باراک اوباما، رئیس جمهوری ایاالت متحده قصد دارد س��ران دنیا را تشویق کند 
برای حل بحران پناهندگی چاره بیشتری بیندیشند. دیروز، اوباما میزبان نشستی 
در حاشیه اجالس ساالنه سازمان ملل متحد بود که به بحران پناهندگی پرداخت. 
گفته می شود دولت اوباما قصد دارد پناهندگان بیشتری را بپذیرد و در سال مالی 
2017 اجازه ورود 110هزار پناهنده را به س��رزمینش دهد. اوباما همین خواسته 

را از سایر سران دنیا هم دارد. 
ام��ا از آنجای��ی که همکاری بین المللی برای رس��یدگی به مس��ئله پناهندگی و 
اسکان پناهندگان سخت پیش می رود، اوباما هم با موانع زیادی برای پیاده کردن 

سیاست های تازه اش در خانه مواجه خواهد شد. 
جان ک��ری، وزیر امور خارجه ایاالت متحده هم چش��م انداز دول��ت اوباما برای 
افزایش اس��کان پناهندگان در س��ال مالی پیش رو را به کنگره آمریکا اعالم کرد. 
دولت اوباما پیش از این قول داده بود که در س��ال مالی 2016، ٨5 هزار پناهنده 

خواهد پذیرفت. 
البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از این پناهندگان جدید سوری خواهند 
ب��ود؛ به گفته مرکز بررس��ی پناهندگان، دولت اوباما ب��ه تازگی از رقمی )10هزار 
نفری( که در س��ال 2016 برای پناهندگان س��وری در نظ��ر گرفته بود هم باالتر 

رفته است. 
اینه��ا قدم های��ی اس��ت که در واکن��ش به آنچه س��ازمان ملل بدتری��ن بحران 
پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم می نامد، برداش��ته ش��ده است. گزارش های 
آژان��س پناهندگی س��ازمان ملل نش��ان می دهد بی��ش از 65/3 میلی��ون نفر در 
 س��ال 2015 بی خانمان ش��ده اند، این رقم در س��ال 2014 نزدیک به 60 میلیون 

نفر بود. 
جنگ س��وریه یکی از عوامل اصلی بی خانمانی این جمعیت است. سال گذشته، 
4/9 میلیون نفر از پناهندگان، س��وری بودند. سوریه در میان جمعیت پناهندگان 
دنیا بیش��ترین س��هم را دارد. اما حمالت تروریس��تی که طی یک س��ال گذشته 
در اروپ��ا و ای��االت متحده رخ داد، نگرانی هایی را بر س��ر فرآیند س��قف دادن به 
پناهندگان به وجود آورده اس��ت؛ حتی با وجود اینکه به گفته موسس��ه سیاس��ت 
مهاجرت��ی کاتلین نیولند، از میان 7٨4 هزار پناهن��ده ای که از زمان حمالت 11 
سپتامبر به ایاالت متحده آمده اند، تنها سه نفر به اتهام مشارکت در طرح حمالت 

تروریستی دستگیر شده اند. 
اما وضعیت در اروپا متفاوت اس��ت. در پی حمالت تروریستی که در این منطقه 
رخ داد و ترسی که گریبان اروپایی ها را گرفته است، راست گراهای اروپایی با ورود 
پناهندگان، سرسختانه مخالفت می کنند. از سوی دیگر جمهوریخواهان آمریکا هم 
به دنبال حمالت تروریس��تی پاریس، از دولت اوباما خواس��تند اسکان پناهندگان 

سوری را متوقف کند. 
اختالف میان جمهوریخواهان و دولت اوباما در پی بیانیه هایی که اخیرا از سوی 
اعضای کنگره صادر می شود، آشکار است. یک نماینده جمهوریخواه اقدامات اخیر 

اوباما در این خصوص را »بیهوده و افراطی« خوانده است. 
این در حالی اس��ت که برنامه ه��ای فعلی دولت اوباما برای اس��کان پناهندگان 
در قی��اس ب��ا ش��مار پناهندگان��ی ک��ه س��ایر کش��ورها و حت��ی خ��ود آمریکا 
در مقاط��ع دیگ��ر تاری��خ پذیرفت��ه، معتدالن��ه اس��ت؛ آن ه��م در واکن��ش به 
 بحران هایی که مقیاس��ش ب��ا مقیاس بحران فعل��ی پناهندگی دنی��ا قابل قیاس 

نبوده است. 
منبع: آتالنتیک

جمهوریخواهان آمریکایی و راست گراهای 
اروپایی، موانع حل بحران پناهندگی
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