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 قائم مقام وزیر صنعت در گفت وگو با »فرصت امروز«
از طرح جمع آوری کاالی قاچاق از سطح عرضه رونمایی کرد

هدف: همه حلقه های 
زنجیره قاچاق

 اقدام شهرداری در پرداخت هزینه مداحان
و سخنرانان مذهبی بررسی می شود

 هزینه هایی که
نظارت شورا را می طلبد

15

ولی اهلل س��یف که برای همراهی با حس��ن روحانی در سفر به جنوب 
شرق آسیا از شرکت در اجالس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی جا مانده اس��ت، معتقد است که این دوره از اجالس، 
پیامی دلگرم کننده با خود به همراه داش��ته است. ش��اید...

تداوم رایزنی در حاشیه اجالس برای رفع محدویت های بانکی ایران 

 وزش نسیم امید از اجالس
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

8 محرم 1438 - سـال سوم
شماره 625- 20صفحه - 1000 تومان
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 بسیج کشوری برای
سفرهای چند میلیون نفری

»فرصت امروز« تمهیدات اندیشیده شده برای سفرهای اربعین را بررسی می کند 

پیش بینی می ش��ود جمعیت زائران اربعین حس��ینی در 
س��ال جاری در مقایس��ه با س��ال گذش��ته حدود ۵۰ درصد 
افزایش یابد. این آخرین اظهار نظر رسمی وزیر کشور درباره 

س��فرهای اربعین س��ال 9۵ اس��ت؛ موضوعی که نشان از آن 
دارد که مدیریت س��فرهای امس��ال حتی از سال های پیش 
نیز پیچیده تر خواهد بود. در طول سال های گذشته با توجه 

به روی کار آمدن دولت های میانه رو و البته بازگشت نسبی 
امنیت به خاک عراق، رس��می که در طول تاریخ 

6برای شیعیان جهان باقی بوده بار دیگر از ...
سرمقـاله

اقدامات فرهنگی 
شهرداری باید مجوز 

قانونی داشته باشد

آنگون��ه که در برخ��ی خبرها 
تهران  ش��هرداری  اس��ت،  آمده 
تصمیم دارد به غیر  از اختصاص 
منابع��ی ب��ه منظ��ور کم��ک به 
مس��اجد و حس��ینیه ها در ای��ام 
و  مداحی ه��ا  هزین��ه   مح��رم، 
از  بیش  س��خنرانی های مذهبی 
هزار مس��جد در تهران طی ایام 
مح��رم و صف��ر را نیز بپ��ردازد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه گفته 
می شود ش��هرداری این اقدام را 
به شکل غیرقانونی و بدون مجوز 
و مصوب��ه ش��ورای ش��هر تهران 
انج��ام می ده��د.  البت��ه مطابق 
سازمان ها  ش��هرداری ها،  قانون، 
و ارگان ه��ای دیگ��ر می توانن��د 

2درصد از درآمد خودشان...
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براس��اس اطالعات مرکز آم��ار ایران ضریب جینی در دو س��ال اخیر 
با ش��یب مالیمی روند صعودی گرفته اس��ت و بیش��ترین نابرابری ها در 
ش��هرهای اس��تان گلس��تان و تهران میان طبقات مختلف جامعه وجود 
دارد.  آخرین اطالعات ضریب جینی که توس��ط مرکز آمار ایران منتشر 
شد نشان می دهد ضریب جینی در حالی در سال ۱۳9۴ به ۰.۳9 درصد 
رسیده است که این شاخص در سال ۱۳9۳ معادل ۰.۳۸درصد، در سال 
۱۳92 معادل ۰.۳۷ درصد، در سال ۱۳9۱ معادل ۰.۳۷، در سال ۱۳9۰ 

معادل ۰.۳۷ درصد و در سال ۱۳۸9 معادل ۰.۴۱ درصد بوده  است. 
اطالع��ات مرکز آمار همچنین گویای آن اس��ت ک��ه وضعیت ضریب 
جینی در روس��تاها بهتر از مناطق ش��هری اس��ت همچنان که در سال 
۱۳9۴ ضریب جینی در روستاها معادل ۰.۳۴ درصد و در شهرها معادل 

۰.۳۷ درصد بوده است. 
جدول زیر س��هم هزین��ه ناخالص هر دهک را در س��ال های ۱۳9۳ و 

۱۳9۴ نشان می دهد: 

همچنی��ن اطالعات مرکز آم��ار ایران در زمین��ه ضریب جینی حاکی 
از آن اس��ت که در میان شهرها بیش��ترین نابرابری به ترتیب در استان 
تهران با ضریب جینی ۰.۳۸درصد، اس��تان گلس��تان ب��ا ضریب جینی 
۰.۳۸درصد، اس��تان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶درصد و استان اصفهان 
با ضریب جینی ۰. ۳9 درصد اس��ت.   همچنین بیشترین نابرابری ها در 
روستاها به ترتیب در استان کرمان با ضریب جینی ۰.۳۶درصد، گلستان 
۰.۳۴درصد و آذربایجان ش��رقی و مرک��زی با ضریب جینی ۰.۳۴درصد 
اس��ت.  همچنین کمترین نابرابری ها در ش��هرهای استان یزد با ضریب 
جینی ۰.2۵درصد، البرز، آذربایجان غربی، لرس��تان و ایالم ۰.2۶ درصد 
محقق شده است. کمترین نابرابری در روستاهای استان خراسان جنوبی 

و البرز با ضریب جینی ۰.2۴درصد، زنجان و آذربایجان با ضریب جینی 
۰.2۵درصد و ایالم و کردستان ۰.2۶درصد است. 

اقتصاد ایران در حالی هر ماه بار مالی ۳هزار 
و ۴۰۰میلی��ارد تومان��ی از باب��ت یارانه نقدی 
متحمل می شود که با بحران کاهش بهای نفت 

و بدهی های قبلی روبه رو است. 
 ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، در حالی که دولت 
ایران از س��ه س��ال قبل تاکن��ون بحران های 
ناش��ی از پرداخ��ت یاران��ه ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ 
تومانی به تمامی ش��هروندان ایرانی را گوشزد 
کرده اس��ت، این روزها در محافل سیاس��ی و 
اقتصادی شعارهایی در خصوص پرداخت یارانه 
۱۰۰هزار تومانی از س��وی برخی کاندیداهای 
احتمالی ریاست جمهوری به گوش می رسد و 
این در حالی اس��ت که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند الزم اس��ت تدابی��ری برای عدم مانور 
کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری آتی بر 
سر مسئله یارانه ها اندیشیده شود، چرا که این 
اقدام می تواند زمینه س��از بروز بحران های آتی 
نیز باش��د. از س��ویی ادامه بار مالی یارانه های 
کنونی از عهده اقتصاد ایران خارج است به این 
دلیل ک��ه منابعی برای پرداخ��ت این یارانه ها 
وجود ن��دارد، به طوری که دولت ناچار اس��ت 
از مناب��ع بودجه ه��ای عمرانی بکاه��د و پول 
نق��د در اختیار مردم ق��رار بدهد، در حالی که 
تکمیل پروژه های عمرانی نه تنها موجب توسعه 
اقتص��اد، بلکه موجب ایجاد اش��تغال و افزایش 
تولید ناخالص داخلی در کشور می شود که  این 
موضوع مصداق بارز ی��اد دادن ماهی گیری به 

جای ماهی گرفتن است. 

اقتصاد ای��ران درحالی هر ماه بار مالی بیش 
از ۳ ه��زار و ۴۰۰میلی��ارد تومان از بابت یارانه 
نقدی را تحمل می کند که بررس��ی ها نش��ان 
می دهد ای��ن رقم، هزینه های س��نگینی را به 
بودجه ه��ای عمران��ی و همچنی��ن اعتب��ارات 

زیرساختی کشور تحمیل کرده است. 

 ش��عارهایی در خص��وص پرداخ��ت یاران��ه 
۱۰۰ه��زار تومان��ی درحال��ی از س��وی برخی 
مطرح می ش��ود که طرفداران رئیس جمهوری 
سابق چندی پیش از طرحی برای رسیدن رقم 
یارانه ها به 2۵۰ هزار تومان س��خن می گفتند 
که با واکنش منفی بس��یاری از کارشناسان و 

دست اندرکاران اقتصاد روبه رو شد. 
 بررسی ها نش��ان می دهد مانور بر سر مسئله 
افزایش یارانه ها در ش��رایطی ک��ه تدابیری برای 
راضی ک��ردن برخورداران از انصراف در دس��تور 
کار دول��ت ق��رار دارد، می تواند اث��رات مخربی 
ب��ر جامعه ایران به ج��ا بگذارد.   براس��اس این 

گزارش، شعارهایی از این دست حتی اگر عملی 
نشود، افکار عمومی را نسبت به آنچه حق تلقی 
نمی ش��ود، طلبکار می کند و همین امر می تواند 
بحرانی را در اقتصاد و سیاس��ت و اجتماع ایران 
پدی��د بیاورد.   ایران در ش��رایط کنونی با هزینه 
بس��یار س��نگینی که بابت یارانه ه��ا می پردازد، 
در عی��ن کاه��ش قیم��ت نفت، با خشکس��الی 
مال��ی و اقتصادی روبه رو اس��ت که این امر خود 
موید بحرانی جدی در این زمینه اس��ت.  برخی 
کارشناسان معتقدند الزم است محدوده هایی برای 
مانور کاندیداه��ا و طرفداران ش��ان برای تبلیغات 
انتخاباتی مشخص شود تا پس از پایان کارزار جامعه 

دچار مشکالت ناشی از تبلیغات غیر واقعی نشود. 
این نکته که اقتصاد ایران کش��ش پرداخت 
۱۰۰ه��زار توم��ان یارانه به هر ش��هروند را در 
ماه ندارد، امری پوش��یده نیس��ت، چرا که در 
ص��ورت اجرایی ش��دن این طرح الزم اس��ت 
ه��ر ماه مبلغ��ی معادل ۸هزار میلی��ارد تومان 
پرداخت شود و این در حالی است که پرداخت 
هزینه ه��ای یاران��ه ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان��ی 
خود مش��کالتی جدی را متوجه اقتصاد ایران 
کرده اس��ت.  س��خنگوی دولت در واکنش به 
این ش��عارها گفته الزم است کسانی که چنین 
طرح های��ی ارائ��ه می دهند مح��ل پرداخت را 
مشخص کنند، چرا که در صورت وجود شرایط 
کنونی باید قیمت ارز به ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان 
برسد تا امکان پرداخت یارانه ۱۰۰هزار تومانی 

فراهم شود. 

فاصله طبقاتی در کدام استان ها بیشتر است؟ 

فشار هزینه های سنگین یارانه ها به بودجه های عمرانی

سیدناصر 
موسوی الرگانی 

نماینده مجلس

گزارش »فرصت امروز« از وضعیت جهانگردی مردم جهان

رشد 4درصدی گردشگری 
جهان در سال 2016

مدیـران

14

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

هیل
 س

یه
سم

دهک پنجم   دهک ششم   دهک هفتم    دهک هشتم  دهک نهم  دهک دهم دهک چهارم   دهک سوم  دهک دوم                    دهک اول 
۰.۳۰  ۰.۱۶  ۰.۱2  ۰.۱۰  ۰.۰۸  ۰.۰۷  ۰.۰۶  ۰.۰۵  ۰.۰۴  ۰.۰2  ۱۳9۳
۰.۳۱  ۰.۱۶  ۰.۱2  ۰.۱۰  ۰.۰۸  ۰.۰۷  ۰.۰۶  ۰.۰۵  ۰.۰۴  ۰.۰2  ۱۳9۴

برادران عزیز کرمانشاهی
 درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده
و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمت مسالت می نماییم.

روزنامه فرصت امروز و برادران سوری
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دلواپسان  تراشی های  بهانه 
و  یازده��م  دول��ت  علی��ه 
نفت��ی  جدی��د  قرارداده��ای 
تمامی ندارد. آنان که تا دیروز 
ای��ن قرارداده��ا را عامل کنار 
توانمند  شرکت های  گذاشتن 
داخل��ی می دانس��تند، پ��س 
از امض��ای نخس��تین قرارداد 
جدی��د نفتی با ش��رکت های 
ایرانی، در ادعایی عجیب این 
ق��رارداد را زیر س��وال برده و 
آن را ج��اده صاف کن حضور 

خارجی ها اعالم کرده اند. 
به گ��زارش ایرنا، همزمان با 
اعالم برنامه وزارت نفت برای 
اصالح قراردادهای نفتی و ارائه 
یک مدل جدید با هدف جذب 
جدی��د  س��رمایه گذاری های 
و جب��ران عقب ماندگی ه��ای 
انتقاده��ا و  گذش��ته، س��یل 
دلواپس��ان  بهانه تراش��ی های 

آغاز شد. 
از نظر کارشناس��ان، بخشی 
از این انتقادها درست و برای 
تامین منافع حداکثری کشور 
الزم ب��ود و بر این اس��اس، با 
تایی��د مقام های ارش��د نظام 
نهادهای  ب��ه  اص��الح  ب��رای 

ذیربط ارجاع داده شد. 
کلی  چارچوب  نهای��ت،  در 
قرارداده��ا پ��س از اصالح به 
تایی��د هیأت دولت رس��ید و 
رئیس مجلس شورای اسالمی 
نیز آن را برای اجرا ابالغ کرد. 
سیاسی  دلواپسان  واقع،  در 
ب��رای  اب��زاری  ه��ر  از  ک��ه 

س��نگ اندازی و زی��ر س��وال 
بردن عملک��رد دولت یازدهم 
همچنان  می کنند،  اس��تفاده 
در پی بهانه تراش��ی در مسیر 
اج��رای قرارداده��ای جدی��د 
نفتی هس��تند و تاکنون انواع 
انتقاده��ا را نث��ار قراردادهای 
که  کرده ان��د  نفت��ی  جدی��د 
ش��امل ایرادات فنی، شکلی و 
سیاسی است. به عنوان نمونه، 
آنه��ا در انتقادهای خود اعالم 
ک��رده بودن��د که ب��ا امضای 
توس��عه  قرارداده��ای جدید، 
میدان ها و مخازن نفتی ایران 
ب��ه خارجی ها س��پرده ش��ده 
و ش��رکت های ایران��ی بدین 

ترتیب حاشیه نش��ین خواهند 
شد. 

ب��ا وجود آنک��ه وزارت نفت 
اعالم کرده اس��ت در صورت 
با شرکت های  قرارداد  امضای 
خارجی، آنها ملزم به شراکت 
با ایرانی ها ب��وده و 70 درصد 
ایرانی ه��ا  نی��ز  را  پروژه ه��ا 
انجام خواهند داد، دلواپس��ان 
ب��ر مواض��ع خود  همچن��ان 

پافشاری می کنند. 
تازه تری��ن  در  دلواپس��ان 
ب��ا  مقابل��ه  ب��رای  س��ناریو 
برنامه های دولت برای توسعه 
س��ریع تر میدان ه��ای نفت��ی 
امض��ای  از  پ��س  مش��ترک، 

نخستین قرارداد جدید نفتی، 
مدعی شده اند که وزارت نفت 
قصد دارد برای پایان دادن به 
قراردادهای  درباره  اعتراض ها 
جدید نفتی، برخی از میادین 
نفت��ی را در قالب قراردادهای 
ایرانی  به ش��رکت های  جدید 

واگذار کند. 
به ادع��ای آنها، وزارت نفت 
قرار اس��ت برخی میدان های 
نفتی را به شرکت های ایرانی 
همچون قرارگاه خاتم و ستاد 
)ره(  ام��ام  فرم��ان  اجرای��ی 
واگذار کند تا منتقدان نتوانند 
نسبت به واگذاری میادین به 

خارجی ها معترض شوند. 

ن��دارد  تعج��ب  ج��ای 
دلواپس��انی ک��ه هدف��ی جز 
پ��ای  پی��ش  س��نگ اندازی 
دولت نداش��ته و در سه سال 
گذش��ته نش��ان داده اند با هر 
اقدام دولت مخالفت کرده اند، 
م��دل  اج��رای  مقاب��ل  در 
جدید قرارداده��ای نفتی نیز 

بهانه تراشی کنند. 
ب��ه گفت��ه یک کارش��ناس 
صنعت نفت که تمایلی به ذکر 
نامش ندارد، مشکل دلواپسان 
قراردادهای  با م��دل جدی��د 
نفتی نیست، بلکه مشکل آنها 
امضای این قراردادها در دولت 
یازدهم اس��ت، زیرا در دولت 
گذش��ته برای اج��رای برخی 
قراردادها، امتیازات عجیبی به 
داده شد  شرکت های خارجی 
که البته واکنش و انتقادی را 

به همراه نداشت. 
از  گ��روه  ای��ن  بنابرای��ن، 
منتقدان که اهداف سیاس��ی 
ه��ر  از  دارن��د  جناح��ی  و 
برای سنگ اندازی  وس��یله ای 
قرارداده��ا  ای��ن  اج��رای  در 
اس��تفاده می کنن��د ت��ا مدل 
نفتی که  قرارداده��ای  جدید 
با ه��دف توس��عه میدان های 
نفت و گاز مش��ترک است به 
سرانجام نرسد، حتی به قیمت 
از دس��ت رفتن منافع ملی و 
س��رازیر کردن ده ه��ا میلیارد 
دالر از ث��روت این کش��ور در 

جیب کشورهای همسایه. 

بهانه تراشی های جدید دلواپسان نسبت به قراردادهای جدید نفتی

چرا با شرکت ایرانی قرارداد امضا کردید؟ 

وزی��ر نی��رو گف��ت ب��رق 
نیروگاه  نخس��تین  تولی��دی 
زمی��ن گرمای��ی کش��ور در 
مشگین ش��هر ت��ا نیم��ه دوم 

سال 96 وارد مدار می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، حمید 
چیت چیان در جریان بازدید 
نی��روگاه  اح��داث  مح��ل  از 
زمین گرمایی مش��گین شهر 
با همت  افزود: خوش��بختانه 
کارشناس��ان این م��رز و بوم 
دانش حفر چاه های ژئوترمال 
در کش��ور بومی س��ازی شده 

است. 
وی بی��ان ک��رد: در ح��ال 
حاضر ایران ب��رای حفر چاه 
ژئوترمال از وجود کارشناسان 
خارجی از جمله کارشناسان 
نیوزیلند،  ایسلند،  کشورهای 
فیلیپین وس��ایر کش��ورهای 
ای��ن فن��اوری بی نیاز  دارای 

شده است. 
وی اضاف��ه کرد: ب��ا پایان 
عملیات حفاری 11حلقه چاه 

ژئوترمال در ارتفاعات سبالن 
نتایج  ب��ودن  و رضایت بخش 
حاصل��ه ب��ه زودی عملی��ات 
 D نص��ب توربین در س��ایت

این نیروگاه آغاز می شود. 
چیت چی��ان با بی��ان اینکه 
نی��روگاه  بخ��ش  مهم تری��ن 
ژئوترمال حف��ر چاه های مورد 
نیاز اس��ت، اف��زود: توربین و 
ژنراتور مورد نیاز نیز از کش��ور 
ایتالی��ا خری��داری ش��ده و تا 
دوم��اه آینده به کش��ور حمل 
خواهد شد. وی با بیان محاسن 
گفت:  ژئوترمال  نیروگاه ه��ای 
عدم نیازاین نیروگاه به هرگونه 
سوخت و نداشتن آالیندگی از 
ویژگی های نی��روگاه ژئوترمال 

است. 
وزیر نی��رو اظهار امیدواری 
ک��رد که ب��ا راه ان��دازی این 
نی��روگاه زمینه ایجاد س��ایر 
با  مرتب��ط  صنای��ع جانب��ی 
بخ��ار داخل زمی��ن از جمله 
گلخان��ه ای،  ش��هرک های 

و  ماه��ی  پ��رورش  م��زارع 
در  گردش��گری  شهرک های 
شهرس��تان مش��گین ش��هر 
فراهم ش��ود. نی��روگاه زمین 
به عنوان  گرمایی مشگین شهر 
ژئوترمال  نیروگاه  نخس��تین 
3هزار  ارتفاع  در  خاورمیان��ه 
مت��ری کوهس��تان س��بالن 

احداث می شود. 
ای��ن نی��روگاه در ص��ورت 
تولید  قابلیت  تکمیل ش��دن 
55م��گاوات ان��رژی ب��رق با 
اس��تفاده از ح��رارت داخ��ل 
زمی��ن را دارد. وزیر نیرو در 
جریان س��فر رسمی یک روزه 
خ��ود ب��ه اس��تان اردبیل در 
اقتص��اد  کارگ��روه  جلس��ه 
ش��رکت  اس��تان  مقاومت��ی 
و چن��د ط��رح توس��عه ای و 
توزیع ب��رق را افتت��اح کرد. 
حمی��د چیت چیان همچنین 
از چند واح��د تولیدی و نیز 
اردبیل  استان  برق  طرح های 

بازدید کرد. 

برق تولیدی نخستین نیروگاه زمین گرمایی ایران سال96 
واردمدار می شود

دنبال اجرایی شدن IPC هستیم
 آمادگی حضور در پروژه ها را داریم

مدی��ر دفتر به��ره وری بخش 
س��اختمان س��ازمان به��ره وری 
ان��رژی ایران )س��ابا( از طراحی 
صف��ر  ان��رژی  س��اختمان های 
متناس��ب با اقلیم ه��ای مختلف 
برای نخستین بار در کشور خبر 

داد. 
به گزارش ایلنا، »سعید امانی« 
با اعالم ای��ن خبر گفت: مصرف 
س��اختمان  بخ��ش  در  ان��رژی 
غیر مولد  بخ��ش  ی��ک  به عنوان 
ارزش افزوده ای برای کش��ور به 
بنابراین هرچقدر  ن��دارد،  دنبال 
قدر در این بخ��ش صرفه جویی 
شود برای کش��ور ارزش افزوده 

بیشتری ایجاد می شود. 
وی افزود: مدتی اس��ت س��ابا 
در جه��ت بهینه س��ازی مصرف 
انرژی در بخش ساختمان تمرکز 
ک��رده و در ت��الش اس��ت همه 

مصرف  کاه��ش  پتانس��یل های 
انرژی در این بخش را شناسایی 

کند. 
استفاده  داش��ت:  اظهار  امانی 
از  یک��ی  روز  فناوری ه��ای  از 
فرصت هایی است که باید مدنظر 
ق��رار دهی��م، ای��ن کار می تواند 
به عنوان یک راه حل اساس��ی ما 

را به نقطه قابل قبولی برساند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه تلفیق 
تکنولوژی های صرفه جویی انرژی و 
انرژی های تجدیدپذیر در بخش 
فناوری های  از  یکی  س��اختمان 
موج��ود در جهان اس��ت که ما 
نیز به این سمت در حال حرکت 
هستیم، گفت: اگر ساختمانی را 
از نظر مص��رف انرژی حرارتی و 
ان��رژی الکتریک��ی بی نی��از و به 
ج��ای آن از مناب��ع تجدیدپذیر 
استفاده کرد، در این صورت یک 

فرآین��د برد - برد اتف��اق افتاده 
است. 

مدی��ر دفتر به��ره وری بخش 
س��اختمان س��ازمان به��ره وری 
انرژی ایران )س��ابا( تصریح کرد: 
ب��ا این کار عالوه بر جلوگیری از 
تبدیل س��وخت فس��یلی به برق 
در نیروگاه ها، س��اختمان از نظر 
تولی��د آالینده های ان��رژی مبرا 
ش��ده و نیاز به س��رمایه گذاری 
در بخ��ش انتقال و توزیع از بین 

می رود. 
وی اف��زود: ترکی��ب فن��اوری 
ان��رژی  مص��رف  بهینه س��ازی 
در  تجدیدپذی��ر  انرژی ه��ای  و 
ب��ه  فن��اوری ای  در  س��اختمان 
ان��رژی صف��ر  ن��ام س��اختمان 
متبل��ور ش��ده که براس��اس آن 
می شوند  ساخته  ساختمان هایی 
که از نظر مص��رف انرژی بهینه 

بوده و انرژی باقیمانده را از منابع 
تجدیدپذیر تامین می کنند. 

اینک��ه  ب��ر  تاکی��د  ب��ا  وی 
می��زان تولی��د و مص��رف انرژی 
با  صفر  ان��رژی  س��اختمان های 
یکدیگر برابر اس��ت، گفت: عالوه 
هستند  س��اختمان هایی  آنها  بر 
ک��ه به صورت کام��ل خودتامین 
نیس��تند و در برخ��ی زمان ها از 
ش��بکه برق گرفت��ه و در برخی 
م��وارد نیز مازاد ان��رژی خود را 
به ش��بکه تحوی��ل می دهد که 
ممکن اس��ت در یک بازه زمانی 
هزینه ه��ای آن س��اختمان صفر 

شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات 
س��ازمان به��ره وری ان��رژی در 
خصوص شناس��ایی فناوری های 
س��اختمان انرژی صف��ر و ورود 
انتق��ال تکنولوژی آن به کش��ور 

گفت: حدود هش��ت سالی است 
ک��ه س��ابا در زمینه شناس��ایی 
و  صف��ر  ان��رژی  فناوری ه��ای 
تکنولوژی  ورود  انتقال  چگونگی 
و بومی س��ازی آن متناس��ب ب��ا 
شرایط فرهنگی، ش��رایط منابع 
انرژی و ساختار شبکه مطالعات 

بسیاری انجام داده است. 
ب��ا  داش��ت:  اظه��ار  امان��ی 
کمک مش��اور چند م��دل نمونه 
ساختمان انرژی صفر متناسب با 
اقلیم های مختلف برای نخستین 
بار در کش��ور ب��ا جزئیات کامل 

طراحی شده است. 
در  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
مطالعات خود س��عی کردیم در 
ابتدا س��اختمان های انرژی صفر 
را ب��رای بخ��ش اداری و پس از 
آن برای ساختمان های مسکونی 

طراحی کنیم. 

عض��و هیات مدی��ره انجم��ن 
و  مهندس��ی  ش��رکت های 
پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی 
گف��ت ک��ه ب��دون تردی��د ما 
به دنب��ال این هس��تیم که آی. 
پی. س��ی اجرایی ش��ود، چون 
نفت  باالدست  پروژه های  وقتی 
راه بیفتد بخش پایین دس��ت و 

میان دست نیز رونق می گیرد. 
عضو  طبی��ب زاده،  محمدرضا 
شرکت های  انجمن  هیات مدیره 
مهندس��ی و پیمان��کاری نفت، 
گاز و پتروش��یمی )APEC( در 
گفت وگو با ایلنا درباره اظهاراتی 
مبنی ب��ر اینکه اجرایی ش��دن 
ش��رکت های  حض��ور  و   IPC
خارج��ی جای��ی ب��رای حضور 
ش��رکت های پیمان��کاری ایرانی 
باق��ی نمی گذارد، گف��ت: بدون 
تردید ما به دنبال این هستیم که 
آی.پی.س��ی اجرایی شود، چون 
وقتی پروژه های باالدس��ت نفت 
راه بیفت��د بخش پایین دس��ت و 

میان دست نیز رونق می گیرد. 

برنام��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
مجموعه متبوعش برای حضور 
در پروژه های��ی ک��ه در قال��ب 
می ش��ود،  اجرایی  آی. پی.س��ی 
افزود: م��ا EPC کار ب��وده و با 
توجه به شرایط حاکم بر آی. پی. 
سی منتظر اعالم درجه بندی از 
سوی وزارت نفت و غربالگری ها 
هس��تیم و در ص��ورت عب��ور از 
رتبه بندی ه��ا ب��رای حض��ور در 

پروژه ها آمادگی داریم. 
 طبی��ب زاده درب��اره مذاکره 
با ش��رکت های خارج��ی برای 
اظه��ار  نی��ز  جوین��ت ش��دن 
داش��ت: بع��د از مذاک��رات ب��ا 
از  زی��ادی  ش��رکت های   5+1
کش��ورهای آس��یایی و اروپایی 
برای مذاکره و جوینت ش��دن 
به ایران آمده اند، اما مش��کالت 
سیس��تم بانکی بازدارنده است، 
لذا باید این مسائل حل شود تا 
شرکت های خارجی رغبت پیدا 
مذاکرات  امیدواری��م  که  کنند 

مسئوالن فضا را مثبت کند. 

طراحی ساختمان های »انرژی صفر« متناسب با اقلیم های مختلف کشور

انرژی

پتروشیمینفت

برق

 فاجعه ۳۰۰ میلیارد دالری 
در صنعت نفت

س��رمایه گذاری ها در سال های ٢015 و ٢016 در 
ب��ازار جهانی نفت بیش از 300 میلیارد دالر کاهش 

یافته است. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، محم��د بارکین��دو، دبیر کل 
س��ازمان اوپک گف��ت: س��رمایه گذاری ها در زمینه 
اکتش��اف و تولی��د نف��ت در س��ال ٢015 ح��دود 
٢6درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود که 
در س��ال جاری )٢016( نیز ٢٢درصد دیگر کاهش 
یاب��د که ارزش آن در مجم��وع برابر با بیش از 300 

میلیارد دالر است. 
وی که در نشست روز پنجشنبه )پانزدهم مهرماه( 
وزی��ران گ��روه ٢٤ در واش��نگتن دی س��ی س��خن 
می گفت، افزود که وضع دو س��ال گذشته بازار نفت، 
آینده را در معرض خطر قرار داده اس��ت و ما اکنون 
ش��اهد کاهش قاب��ل مالحظه س��رمایه گذاری ها در 

بازارهای نفت هستیم. 
به گفته دبیر کل اوپک، تصمیم تاریخی نشس��ت 
یکص��د و هفتادم فوق العاده این س��ازمان در الجزایر 
درباره تعیین س��قف تولید میان 3٢میلیون و 500 
ه��زار ت��ا 33 میلی��ون بش��که در روز ب��ا تمرکز بر 
ل��زوم تس��ریع در کاهش ذخیره س��ازی های مازاد و 

بازگرداندن توازن به بازار گرفته شده است. 
بارکین��دو اف��زود: ای��ن تصمیم پ��س از برگزاری 
چندین دور نشست های مشورتی و مذاکرات فشرده 
گرفته شد و تاکیدی بر تعهد همیشگی این سازمان 
ب��ر ایجاد ثبات پای��دار در بازارهای نفت برای منافع 
کشورهای تولیدکننده، عرضه کافی و تضمین شده 
نفت به مصرف کنندگان و بازگش��ت عادالنه سرمایه 

همه تولیدکنندگان است. 
وی تاکی��د کرد: م��ا براین باوریم ک��ه توافق نامه 
الجزیره به نفع اقتصاد کش��ورهای ما، مشتریان مان 
در بازار جهانی نفت و به طورکلی اقتصاد جهان است. 
دبی��ر کل اوپک افزود: ثبات در بازار کاالهای قابل 
عرضه در ب��ورس برای دورنمای رش��د آتی اقتصاد 

جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
به گفت��ه بارکین��دو، توافق اوپ��ک در الجزیره به 
بازگش��ت ثبات به بازار جهانی نف��ت کمک خواهد 

کرد و نوسان را کاهش خواهد داد. 
وی تاکی��د کرد که اوضاع بازاره��ای جهانی نفت 
در طول هفته گذش��ته بیشتر بهبود یافته است زیرا 
مش��اوره میان 1٤ عضو اوپک ادامه یافته و گام هایی 
ب��رای ادام��ه مش��اوره ها در س��طوح بلندپایه میان 
مقام های کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپک برداشته 

شده است. 
دبیرکل اوپ��ک افزود: ما برای��ن باوریم که زمینه 
مس��تحکم و مش��ترکی برای همکاری های پیوسته 
می��ان تولید کنندگان عض��و و غیرعضو اوپک وجود 

دارد. 
کش��ورهای ایران، الجزایر، گابن، نیجریه، ونزوئال، 
مصر، آفریقای جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
آرژانتین، برزی��ل، کلمبیا، گواتم��اال، مکزیک، پرو، 
هند، لبنان و پاکس��تان از جمل��ه اعضای گروه ٢٤ 
هس��تند. این گروه در س��ال 1971 با مشارکت ٢٤ 

کشور در حال توسعه تشکیل شد. 

مناطق نفت خیز جنوب آماده تولید 
روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه 

نفت است
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیزجنوب از 
آمادگی کامل مجموعه فنی و عملیاتی این ش��رکت 
به منظور جه��ش و عبور از تولید 3میلیون بش��که 

نفت خام در روز خبر داد. 
به گزارش ش��انا، بیژن عالیپور در مراس��م معارفه 
مدیران عامل جدید ش��رکت های نفت وگاز مسجد 
س��لیمان و آغاج��اری، گفت: هم اکن��ون تولید نفت 
ش��رکت مل��ی مناط��ق نفت خیزجن��وب نزدیک به 

3میلیون بشکه در روز است. 
وی اف��زود: با اقدام های اصالح��ی فنی در چاه ها، 
خط��وط لول��ه و همچنین آمادگی کام��ل مجموعه 
مدیریتی و عملیاتی این شرکت و شرکت های تابعه، 
این آمادگی را داریم که تولید را به فراتر از 3میلیون 

بشکه در روز برسانیم. 
عالیپور، به فعالیت های تعمیراتی این ش��رکت در 
سال 9٤ اش��اره کرد و افزود: پارسال ٢٢ هزار مورد 
فعالیت ه��ای مهندس��ی درون چاه��ی و 300 مورد 
تعمیرات اساس��ی توربین و کمپرسور در بخش های 
عملیاتی و فن��ی مجموعه مناط��ق نفت خیزجنوب 

انجام شد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب 
ادامه داد: در ٢٢ ماه گذش��ته بیش از ٤هزار و 300 
مورد تعمیرات اساس��ی تجهیزات انجام شد که این 
حج��م بزرگ از عملیات با چیزی جز همت بلند و از 
خودگذشتگی کارکنان برای اعتالی نام صنعت نفت 

و کشور محقق نمی شود. 
وی همچنین در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت 
نف��ت و گاز آغاجاری بر عزم این ش��رکت بر افزایش 
تولید حداکث��ری با تکیه بر صیان��ت از منابع نفتی 

تاکید کرد. 
براس��اس این گزارش، طی اح��کام جداگانه ای از 
س��وی عالیپور، ابراهیم پیرامون به عنوان مدیرعامل 
جدید ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت و گاز آغاجاری 
و قب��اد ناص��ری به عنوان مدیرعامل جدید ش��رکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان معرفی شدند. 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی: 
 مذاکره با شرکت های آلمانی 

ادامه دارد

مذاکره با ش��رکت های آلمان��ی عالقه مند به حضور 
در صنعت پتروشیمی ایران همچنان ادامه دارد و این 

شرکت ها خواهان حضور فعال در کشورمان هستند. 
به گزارش نیپنا، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: 
درس��فر هفته گذش��ته وزیر اقتصاد آلمان به ایران در 
جریان مذاکره با خانم س��ایپرس معاون وزارت اقتصاد 
این کشور، نحوه حضور شرکت های آلمانی در صنعت 

پتروشیمی ایران مورد مذاکره و بررسی قرار گرفت. 
شاهدایی افزود: شرکت هایی مانند بی اس اف، لینده 
و ایرلیکوئی��د به همراه چند ش��رکت دیگ��ر در حال 
نهایی کردن نحوه حضور و سرمایه گذاری درطرح ها و 

مجتمع های پتروشیمی هستند. 
ش��اهدایی در خصوص علت طوالنی ش��دن فرآیند 
مذاکره تا حضور ش��رکت های خارجی از جمله آلمانی 
در صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: مشکالت فنی دلیل 
حضور شرکت های خارجی در ایران نیست، بلکه وجود 
برخی مسائل بانکی، از جمله مباحث مربوط به نقل و 
انتقال پول از موانع موجود اس��ت که امید است هرچه 

زود تر این مشکالت مرتفع شود. 
وی گف��ت: مذاکره با ش��رکت های آلمانی با س��ایر 
ش��رکت های خارجی عالقه مند در صنعت پتروشیمی 
ای��ران اندکی متفاوت اس��ت. به عبارتی ش��رکت های 
آلمانی بس��یار عالقه مند هس��تند که مطالعات فنی و 
اقتصادی خود را بدون امضای تفاهم نامه ای انجام دهند. 

نماینده ارشد نفت، گاز و انرژی سوجیتز: 
ژاپن با اهداف بلند مدت در صنعت 

پتروشیمی ایران است
نماینده ارش��د شرکت س��وجیتز ژاپن از برنامه های 
کوتاه مدت و بلند مدت ش��رکت های ژاپنی در صنعت 

پتروشیمی ایران خبر داد. 
ماسارو ساتو نماینده ارشد نفت، گاز و انرژی شرکت 
س��وجیتز در گفت وگو با نیپنا، در رابطه با اهداف این 
شرکت برای همکاری با پروژه های صنعت پتروشیمی 
ایران گفت: ما امیدواریم با همکاری شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی، یک مجتمع تولیدی در عسلویه احداث 

کنیم. 
ساتو در مورد علت س��رمایه گذاری شرکت ژاپنی 
در ای��ران، گفت: ما در حال حاض��ر در بیش از 50 
کش��ور جهان در زمینه تولید محصوالت پتروشیمی 
و انرژی س��رمایه گذاری کرده ایم. ای��ران با توجه به 
منابع گس��ترده طبیعی و دانش و ت��وان تخصصی، 
س��رمایه گذاری و دس��تیابی ب��ه اهداف ش��رکت را 

تسهیل می کند. 
نماینده ارش��د ش��رکت س��وجیتز در مورد میزان 
س��رمایه گذاری این ش��رکت در ایران گف��ت: در حال 
حاض��ر نمی توان��م میزان دقیق��ی از س��رمایه گذاری 
ش��رکت س��وجیتز اع��الم کن��م، ام��ا بع��د از انجام 
تحقیقات کارشناس��ی در پروژه های پتروشیمی ایران 
و امکان س��نجی پروژه های آینده در مدت تعیین شده 
ش��ش ماه می توانیم در مورد میزان سرمایه گذاری در 

ایران اظهارنظر کنیم. 
وی در ادام��ه افزود: ش��رکت های خارج��ی زیادی 
برای س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران ابراز 
عالقه من��دی کرده اند و امیدواریم بع��د از امضای این 
تفاهم نامه همکاری بین صنعت پتروشیمی ایران و ژاپن 
توسعه یابد و در پروژه های پتروشیمی ایران حضور پر 
رنگی داش��ته باش��یم. ایران از دانش باالیی در صنعت 
برخوردار است و ما می توانیم از این دانش، توان و منابع 
طبیعی برای گس��ترش همکاری ها استفاده کنیم و به 
آینده این تفاهم نامه بسیار امیدوار و خوشبین هستیم. 
گفتنی اس��ت، روز گذش��ته طی مراسمی با حضور 
مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، تفاهم نامه ای در قالب مطالعات 
فنی - اقتصادی با ش��رکت س��وجیتز ژاپن به امضای 

طرفین رسید. 

شناور شدن تعرفه های برق صنعتی 
تا پایان سال

یکی از مزایای به کارگیری کنتورهای هوشمند ایجاد 
امکان مدیریت بار و انرژی توس��ط مشترکان است که 
برای اجرایی ش��دن این مس��ئله مشوق هایی همچون 
شناور شدن تعرفه در نظر گرفته شده و در حال حاضر 
قرار است تا پایان سال در بخش صنعتی عملیاتی شود. 
نادر س��الک گیالنی، رئیس گروه ل��وازم اندازه گیری 
معاونت سیس��تم های اندازه گیری و ش��بکه هوشمند 
س��ازمان بهره وری انرژی ایران )س��ابا( در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٤0هزار کنتور 
هوشمند در کشور نصب شده است، گفت: بیش از پنج 
سال است که بحث پیاده سازی زیرساخت اندازه گیری 
هوش��مند در قالب طرح فهام در کش��ور ب��ا توجه به 
مصوبات هی��أت دولت، ماده٤7 قان��ون اصالح الگوی 
مصرف، مصوب مجلس و برنامه پنجم توسعه کشور در 
دستور کار وزارت نیرو و سازمان بهره وری انرژی ایران 
قرار گرفته، اما امس��ال با توج��ه به تکالیف مندرج در 
برنامه های اقتصاد مقاومتی، این موضوع اهمیت ویژه ای 

یافته است. 
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3 تولید، تجارت، خدمات

باالخ�ره مبارزه با قاچاق 
در س�طح عرضه ب�ه طور 
جدی به دیگ�ر برنامه های 
مب�ارزه ب�ا قاچ�اق افزوده 
ش�د. این دس�ت برنامه ها 
همیشه مبارزه در مرزهای 
ورودی را ب�ه ذهن متبادر 
می کن�د، اما ح�اال آخرین 
ب�ا  مرتب�ط  ک�ه  حلق�ه 
مصرف کنن�ده اس�ت، باید 
به نفروخت�ن کاالی قاچاق 
این  افزودن  متعهد ش�ود، 
حلق�ه را چق�در درکاهش 
موث�ر  قاچ�اق  واردات 

می دانید؟ 
برخ��ورد ب��ا قاچ��اق حتما 
باید جامع و سیس��تمی باشد. 
مب��ارزه با قاچ��اق نباید فقط 
به مزرها، انبارها یا کامیون ها 
در مس��یرهای داخلی محدود 
ش��ود، ن��گاه باید جام��ع و به 
تمام سطوح قاچاق و همزمان 
باشد. بنابراین در این زنجیره 
مب��ارزه اولوی��ت ب��ه مرزها و 
بازارهای پش��ت... برمی گردد. 
برخ��ورد،  م��دل  ای��ن  در 
هیچ ی��ک از حلقه ه��ای این 
به  آسودگی  احس��اس  زنجیر 
قاچاقچ��ی نمی دهد. همه این 
قاچاقچی  ب��رای  باید  حلقه ها 
تنگ شود. این رفتار به تدریج 
هزین��ه قاچاق را ب��اال خواهد 
برد. درحالی تا به حال مقابله 
با قاچاق درهمه سطوح نبوده 
و به نظر من این نوع عملکرد، 
همیش��ه ریس��ک قاچ��اق را 
ان��دک و در نهایت هزینه آن 

را پایین نگه داش��ته است. اما 
با باال رفت��ن هزینه قاچاق در 
اس��ت  ممکن  کاال ها  بعض��ی 
واردات کاالی قاچاق، معنایی 
نداش��ته باشد و خریداری هم 
نباش��د اما در بعضی از کاالها 
ممک��ن اس��ت آنق��در فاصله 
قیمتی زیاد باش��د که باوجود 
اینک��ه هزینه ها ب��رای قاچاق 
هم باال م��ی رود ول��ی بازهم 
برای قاچاقچی صرف دارد که 

قاچاق کند. 
اما برخی از این حلقه ها، 
در واق�ع گل�وگاه قاچ�اق 
اس�ت و کنترل آن ممکن 
اس�ت بخش�ی بزرگ�ی از 
را فلج کند،  این زنجی�ره 
آی�ا در برنامه ه�ای جدید 
ای�ن موضوع دیده ش�ده 

است؟ 
وارد  مرزه��ا  از  قاچ��اق 
می ش��ود، مس��یر خودش را 
تا بنک��داری ادام��ه می دهد 
و بع��د هم به خرده فروش��ی 
دس��ت  ب��ه  درنهای��ت  و 
م�ی رسد.  مص���رف کنن��ده 
چندین بار در س��تاد مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال بحث ش��ده 
است که اگر مبارزه با قاچاق 
تمام س��طوح  و در  یکپارچه 
نباش��د، قاچاقچ��ی این امید 
اگ��ر محموله اش  را دارد که 
از م��رز رد ش��ود در دیگ��ر 
زنجیره ها با مش��کلی روبه رو 
نخواه��د بود، ام��ا امروز که 
قاچاق  می ش��ویم  ما خبردار 
در حج��م انب��وه و به صورت 
می ش��ود،  انجام  کانتین��ری 
اولوی��ت م��ا بای��د در مرزها 

باش��د. اخب��ار و گزارش��ات 
در  می دهد  نش��ان  گم��رک 
چندین ماه گذشته کشفیات 
قاچ��اق در مرزه��ا و مبادی 
رس��می و غیر رس��می بسیار 
ما  پ��س  اس��ت.  بوده  زی��اد 
بای��د وقت و  ب��رای مرزه��ا 
سرمایه بیش��تری بگذاریم و 
دستگاه های  همکاری  با  باید 
و  س��رنخ ها  نظارت��ی، 
پیدا  قاچ��اق  سرش��اخه های 
ش��ود، چون کامال مش��خص 
ش��ده است که پش��ت ورود 
قاچ��اق به ایران ی��ک تیم و 
برنامه حرف��ه ای وجود دارد. 
ب��رای مث��ال ش��ما وقتی در 
قاچ��اق  می بینی��د  کش��ور 
عرضه اش  ورودش،  س��یگار، 
و قیمتش همه س��امان داده 
ش��ده اس��ت، این کار بدون 

برنامه حرفه ای نیست. 
یک رفتاری که همیش�ه 
در این مواقع دیده ش�ده، 
مقاومت دربرابر برنامه های 
جدید ب�ه دالی�ل مختلف 
اس�ت، مث�ا برخ�ی برای 
مب�ارزه ب�ا قاچ�اق کاال و 
را  ل�وازم خانگ�ی قیم�ت 
بهان�ه می کنند و می گویند 
از آنجای�ی ک�ه در س�طح 
انبوه�ی کاالی قاچ�اق در 
کش�ور وج�ود دارد، ای�ن 
نوع مقابله ممکن اس�ت به 
گرانی منجر شود و دودش 

به چشم مردم برود؟ 
س��تاد با اجرایی کردن این 
برنامه هرگز به دنبال افزایش 
قیمت ها نیس��ت و این اتفاق 
نبای��د بیفت��د. کاالهای��ی که 

امروز رقم باالیی را در قاچاق 
دارند، پوشاک، لوزام بهداشتی 
و آرایش��ی و تا ح��دودی هم 
لوازم خانگی اس��ت. در مورد 
پوشاک در داخل کشور تولید 
قابل توجهی داریم. ش��اید در 
طراحی و مد واحد های داخلی 
توج��ه خاص��ی به مش��تری 
ندارند ی��ا برخی محدودیت ها 
برای واحد های صنعتی ایجاد 
ش��ده که قادر به پاسخگویی 
به مردم نیستند و نمی توانند 
آنطورکه س��لیقه مردم است، 
تولید کنند. اما ماش��ین آالت، 
ظرفی��ت و صاح��ب نظ��ران 
پوش��اک و نس��اجی در کشور 
ما کم نیس��تند. ما س��ال های 
س��ال صادرکننده این کاال به 
خارج از کشور بودیم. واقعیت 
این است که تولید ما بیش از 
نیاز داخلی اس��ت. به نظر من 
در برخ��ی کاالها ما کمبودی 
نداریم، بس��یاری از واحد های 
مش��تری  نب��ود  ب��ا  صنف��ی 
بخ��ش  در  ه��م  مواجهن��د؛ 
پوشاک و هم در لوازم خانگی. 
متاس��فانه بعض��ا ب��ه دلی��ل 
و  مناسب  اطالع رس��انی  عدم 
این  از  ع��ده ای،  طم��ع ورزی 
و  کرده  سوء اس��تفاده  شرایط 
قیمت ها را ب��اال می برند. باید 
نظام تجاری به صورت روان و 
اطالع رسانی  و  کارکند  شفاف 
به مردم به موقع انجام شود. 

کس�انی که ممکن است 
کاالی ش�ان را گران کنند، 
در واقع برای اجرای مبارزه 
با قاچاق در س�طح عرضه 
مانع گ�ذاری می کنن�د، آیا 

پیش بینی ه�ای الزم انجام 
شده است؟ 

براس��اس مصوب��ه ش��ورای 
اقتص��اد بعض��ی از کاالها جزو 
گروه یک طبقه بندی شده اند، 
دول��ت بر این کاال ه��ا در همه 
حال کنت��رل ن��رخ دارد، آنها 
عموما اق��الم ضروری خوراکی 
هس��تند. گ��روه دیگ��ر که در 
اولویت بعدی ق��رار می گیرند، 
گ��روه دوم��ی هس��تند ک��ه 
دس��تگاه های دولتی موظف به 
رصد کردن آنها هستند. یعنی 
تولی��د، انب��ار و موجودی بین 
راهی مرتبا کنترل می شود که 
کمبودی پیش نیاید. در مورد 
گران��ی ب��ه نظر من س��ازمان 
و  مصرف کنن��ده  از  حمای��ت 
تولید کننده باید ضمن نظارت، 
بیش��تر اطالع رس��انی کن��د و 
البته موظف اس��ت در صورت 
از  ش��کایت مصرف کنن��دگان 
واحده��ای تولی��دی یا صنفی 
به شکایت آنها رسیدگی کند. 
حت��ی در برخ��ی کاالها مثل 
موبای��ل که قیمت گ��ذاری آن 
دس��ت ما نیست مصرف کننده 
می توان��د به س��ازمان حمایت 
ش��کایت و این س��ازمان باید 

رسیدگی کند.
م��ا ب��رای این مس��ئله که 
واحد ه��ای صنفی چند درصد 
اجازه دارند برای خرده فروشی 
بکش��ند،  کاال  قیم��ت  روی 
مصوب��ه داری��م، آنه��ا نبای��د 
تخطی کنن��د و مصرف کننده 
باید برای هر گرانی س��ازمان 
ب��ه  مجب��ور  را  حمای��ت 

پاسخگویی کند. 

س�طح  از  قاچ�اق  کاالی  جم�ع آوری  ط�رح 
عرض�ه، تکمیل کنن�ده طرح زنجی�ره اقدامات 
ب�رای مبارزه با قاچاق کاال اس�ت؛ طرحی که به 
قص�د یکپارچه ش�دن مقابله با قاچ�اق به این 
فرآین�د کهن�ه و کجدارومری�ز افزوده ش�ده و 
بازرسان اتاق های اصناف و اتحادیه های سراسر 
کش�ور هم در آخری�ن حلقه ای�ن زنجیر به آن 
پیوس�تند. این طرح ش�امل هم�ه صنوف حتی 
واحده�ای صنفی بدون مجوز هم خواهد ش�د. 

در این مورد س�خنگوی س�تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز هم گفته اس�ت همه جنبه های قاچاق 
از مب�ادی ورودی تا انب�ارداری و عرضه، جرم و 
س�هم همه اینها مش�ابه اس�ت. پیش از این در 
اردیبهش�ت گذش�ته وزارت صنع�ت، معدن و 
تجارت دس�تورالعملی را صادر کرد که براساس 
آن پوش�اکی که به صورت قاچاق در سطح بازار 
وجود دارد، مش�مول طرح مبارزه با قاچاق کاال 
می ش�ود. همچنین از اوایل مهرماه اتاق اصناف 

به واحدهای صنف�ی عرضه کننده لوازم خانگی 
فرص�ت داد در م�دت دو هفت�ه کاالی قاچ�اق 
خ�ود را جمع آوری کرده ی�ا فاکتور خرید آن را 
تهی�ه کنند. موضوعی که واکنش هایی به دنبال 
داشت و برخی هم از گران شدن احتمالی برخی 
کاالها حرف زدند. مجتبی خسروتاج، قائم مقام 
وزیرصنعت و رئیس س�ازمان توسعه تجارت در 
پاس�خ به »فرصت امروز«، در گفت وگوی زیر از 

چگونگی تاثیر احتمالی این طرح گفته است. 

قائم مقام وزیر صنعت در گفت وگو با »فرصت امروز« از طرح جمع آوری کاالی قاچاق از سطح عرضه رونمایی کرد

 هدف: همه حلقه های زنجیره قاچاق

روز گذشته وزارت خزانه داری 
آمریکا دس��تورالعمل ت��ازه ای را 
منتش��ر کرد ک��ه براس��اس آن 
تحریم های دالری برداش��ته شد 
و از ای��ن پس ام��کان معامالت 
براس��اس دالر با کش��ورمان به 
وجود آم��د؛ اتفاقی که به اعتقاد 
رئیس کمیسیون صنعت و معدن 
ات��اق تهران می توان��د گام رو به 
جلوی بسیار قابل توجهی باشد. 
»این  می گوید:  پورقاضی  مهدی 
خزانه داری  وزارت  ک��ه  مجوزی 
آمریکا داده یک قدم  رو به جلو و 
گام قابل توجهی است که باعث 
می ش��ود نگرانی س��ایر کشورها 
در م��ورد معامله با ایران کاهش 
پیدا کن��د، البته ای��ن به معنی 
حل کامل مش��کل نیس��ت ولی 
همین قدر که کش��ورهای دیگر 
بپذیرند که می توانند از این پس 
معامالت شان را با ایران براساس 
دالر انجام دهند البته با شرط و 
شروطی که گذاشته شده و جای 

ابهام ه��م دارد، ای��ن خود قدم 
مثبتی اس��ت، به خص��وص برای 

شرکت های اروپایی.«
او در ادام��ه می گوی��د: »فکر 
می کن��م ای��ن ی��ک مرحل��ه از 
چیزی است که بعد از توافق نامه 
برج��ام انتظار می رف��ت اجرایی 
ش��ود و حتم��ا روی بازرگان��ی، 
و...  ص��ادرات  س��رمایه گذاری، 

مثبت��ی خواهد  بس��یار  اث��رات 
گذاش��ت و تص��ورم این اس��ت 
ک��ه صنعتگ��ران و بازرگانان ما 
می توانن��د از این اتف��اق جدید 

بسیار بهره ببرند.«
پورقاضی درباره اینکه آیا پیش 
زمینه خاصی ب��رای اینکه بتوان 
از این تح��ول اس��تفاده بهتری 
برد، وجود دارد یا خیر، می گوید: 

و  خارج��ه  وزارت  »مس��ئوالن 
اقتص��اد و دارایی بای��د موضوع 
و تح��ول جدید را ب��رای فعاالن 
اقتصادی ش��فاف بی��ان کنند و 
ضوابط این نوع معامالت دالری 
را به زبان انگلیس��ی و فارس��ی 
تش��ریح و منتشر کنند تا فعاالن 
اقتصادی بتوانند برای طرف های 
تج��اری کش��ورمان ک��ه ب��رای 

سرمایه گذاری،  ایران،  در  حضور 
تج��ارت و... مردد هس��تند، این 
اطالع رس��انی را به خوبی انجام 
دهن��د تا بتوانیم ج��و باقی مانده 
تحریم ها را بش��کنیم و این خود 
به خود اثرات بعدی زیادی دارد 
که ظرف چند ماه خود را نش��ان 

خواهد داد.«
رئی��س کمیس��یون صنعت و 
مع��دن ات��اق ته��ران می گوید: 
طرف های  و  خارجی ه��ا  »اگ��ر 
بین الملل��ی در معامالت متقاعد 
می توانن��د حت��ی  ک��ه  ش��وند 
براس��اس دالر با ما وارد معامله 
شوند و دل نگرانی از تحریم ها و 
مجازات های آمریکایی کم شود 
و از بین برود، اثراتش این خواهد 
ب��ود که می��زان مبادالت ش��ان 
را ب��ا کش��ور م��ا ب��اال می برند 
را  سرمایه گذاری های ش��ان  و 
در  ای��ن  و  می دهن��د  توس��عه 
مجم��وع بس��یار به نفع کش��ور 

خواهد بود.«

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در واکنش به دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا:

مجوز معامات دالری با ایران یک گام قابل توجه و رو به جلو است

اتاق بازرگانی

آسیا گزینه جدید ایران مقابل اروپا

سفر اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری به آسیای 
جنوب ش��رقی س��فر مهمی اس��ت؛ این س��ه کشور از 
کش��ورهای بس��یار مهم آس��یایی در اقتص��اد جهانی 
و آس��یایی هس��تند. بعضی از کش��ورهای آسیایی در 
حوزه اقتصاد بس��یار پیشرفته هس��تند. کشورهایی که 
به ببرهای آس��یایی معروف هس��تند؛ هنگ کنگ، کره 
جنوبی، سنگاپور و تایوان. اما سه کشور ویتنام، مالزی و 
تایلند هم از کش��ورهای بسیار مهم آسیایی هستند که 
مقصد س��فر اخیر رئیس جمهوری است. این کشورها با 
سرعت استثنایی، معجزه اقتصادی خود را بنا می کنند. 
ویتن��ام، مقصد اول حس��ن روحانی، دوران س��ختی را 
پشت س��ر گذاشته اس��ت ولی آنها با یک اراده  آهنین 
با آمریکا مبارزه و در نهایت با تجارب ارزنده ای کش��ور 
خود را بازسازی کردند. امروز این کشور جزو کشورهای 
پیش��رفته است. آنها در حوزه کشاورزی مکانیزه و تنوع 
محصوالت کش��اورزی تجارب ارزنده ای دارند و اقتصاد 

این کشور با اقتصاد ایران مکمل هم هستند. 
دومین مقصد رئیس جمهوری کش��ور مالزی است 
که جزو کشورهای پیش��رفته صنعتی است؛ آنها در 
صنایع الکترونیکی و IT بس��یار پیشرفته هستند و 
روابط خوبی با ایران دارند. آنچه در عرصه سیاس��ت 
بین الملل��ی باقی می ماند اتخاذ تصمیمات عاقالنه بر 
مبن��ای منافع ملی اس��ت. ایران و مالزی پتانس��یل 

بسیار باالیی برای همکاری های اقتصادی دارند. 
تایلند از تنوع جغرافیایی بسیار باالیی برخوردار است 
حتی این کش��ور نسبت به دو کشور قبلی فرصت های 
باالتری دارد. شمال تا جنوب این کشور حدود 3000 
کیلومتر ط��ول دارد، یعنی از مناطق برفی و س��رد تا 
مناطق حاره که باعث شده این کشور تنوع کشاورزی 
بسیار باالیی داشته باش��د که تابه حال فقط برنج این 
کشور نصیب ما شده است. تایلند به صنایع ایران نیاز 
دارد، ایران مناطق خش��ک دارد و برای همین صنعت 
چینی س��ازی و سرامیک پیشرفته اس��ت و مازاد نیاز 
داخلی، تولید داریم. تایلند کش��ور بسیار خوبی برای 
محصوالت اینچنینی ایران اس��ت. آنها توان تولید این 
محصوالت را به دلیل آب وهوای خاص خودشان ندارند. 
صنایع پتروشیمی در ایران بسیار پیشرفته است و آنها 
مصرف کننده این محصوالت ما هستند. اما وارد شدن 
ای��ران ب��ه اتحادیه های متعدد مث��ل »آس آن« خیلی 
نمی تواند به نفع ایران باش��د. ورود ای��ران به اتحادیه 
جنوب ش��رقی آسیا، آرزو اس��ت. آنها در منطقه خود 
اس��تراتژی ژئوپلیتیکی را دنبال می کنند که خیلی با 
ای��ران و منافع ایران ارتباط نزدیکی ن��دارد اما ما باید 
بتوانیم از فرصت های جهانی، منطقه ای و آس��یایی به 

نفع خود استفاده کنیم. 
از طرف دیگر، ما در منطقه خود عضو اکو هستیم، 
همکاری با کشورهای اکو در قبل از انقالب شروع شده 
است ولی این همکاری هرگز موفق نبود. برای اینکه 
همکاری گروه اکو بر مبنای مس��ائل سیاسی شروع 
ش��د این کشورها آمادگی ندارند که خود را به قیود 
سیاسی متعهد کنند. در قالب اتحادیه ها باید اصولی 
رعایت ش��ود که ش��اید ما چندان آمادگی انجام آن 
را نداری��م. کش��ورها به اس��تقالل و آزادی و قوانین 
داخلی خود تعهد بیش��تری دارند و این قوانین گاه 
در مقابل قوانین این اتحادیه هاست. در اتحادیه مهم 
این اس��ت که ریسک اتحادیه اقتصادی یا سیاسی را 
بپذیری��م. مثال مرزها را برداریم، آزادی عبور و مرور 
باش��د، تعرفه و گمرک تغیی��ر کند و خیلی از موارد 
دیگر اتفاق بیفتد، اما ایران در شرایط حاضر آمادگی 

پذیرش چنین ریسکی را ندارد. 
اما آنچه در ش��رایط حاضر ب��رای ایران اهمیت دارد 
این اس��ت ک��ه از فرصت های جهانی و آس��یایی برای 
اهداف اقتصادی و سیاسی خود استفاده کند. از طرف 
دیگ��ر، ما در قالب یک اتحادی��ه منطقه ای مثال اتحاد 
بین کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، آذربایجان و عراق 
می توانیم برخ��ی قوانین مثل تعرفه، گم��رک، ویزا و 
عبورومرور آزاد را تسهیل کنیم تا ارتباط راحت تر باشد. 
البته این هم مس��تلزم این است که رقابت خانمانسوز 
در منطقه فروکش کند. این چند کشور همه پتانسیل 
صنعتی، سوق الجیش��ی، اقلیمی و انرژی خوبی دارند. 
این اتحادیه را باید در مناطق خود جس��ت وجو کنیم. 
رئیس جمهوری قبل از شروع سفر به سه کشور آسیایی 
جمله طالیی داشت که »قرن 21 قرن آسیاست« اما من 
معتقدم آسیا همیشه اهمیت داشته است. سال ها سرکوب 
در دوران استعمار بر آسیا تحمیل شده بود و سال هاست که 
آسیا از آن خواب بیدار شده است. آسیا فرهنگ بسیار غنی 
و فرصت های اقتصادی خوبی دارد. مسیر دریایی و خشکی 
در این قاره امکان تجارت را تسهیل می کند. به عنوان مثال 
تایلند و ویتنام ارزش های فرهنگی ارزشمند دارند؛ نیروی 
انسانی، نیروی کار و منابع طبیعی قابل توجهی دارند. معتقد 
هس��تم که در حال حاضر دوره برندهای اروپایی گذشته 
اس��ت؛ االن دوران رقابت همه کشورها، کشورهای غربی 
و شرقی است. البته صنعت غرب در سطوح تخصصی تر 
است ولی در شرق آسیا هم رشد و رقابت اقتصادی بسیار 
باالست. ایران در دوران تحریم ها رابطه خوبی با کشورهای 
شرق را تجربه کرده است، طوری که در این دوران انحصار 
عرضه کاال توس��ط غرب شکسته شد و این انحصار برای 
همیش��ه از بین رفت. ایران قدرت های آسیا را شناخته و 
با رابطه اقتصادی با این کشورها نیاز خود را برآورد کرده 
است. ما در این دوره باید سعی کنیم که آنها هم بازار ایران 
را بشناسند و نیاز خود را از بازار ایران تامین کنند. از طرف 
دیگر راه های دریایی ایران و کشورهای آسیایی می تواند 

هزینه این مراودات را به حداقل برساند. 
س��فر رئیس جمهوری به کشورهای ویتنام، مالزی 
و تایلند ضمن اینکه می تواند س��فر خوبی به آس��یا 
باشد، اما هشداری هم به غرب است که اگر با ایران 
کن��ار نیایند، اگر تحریم های ظالمان��ه علیه ایران را 
به خوبی رف��ع نکنند، غرب برای همیش��ه بازارهای 
ایران را از دس��ت خواهد داد و بازارهای آس��یا جای 
غ��رب را خواه��د گرفت. ما هم به جای پیوس��تن به 
باشگاه های اقتصادی، باید با برنامه و هدف مشخص، 

همکاری منطقه ای را در اولویت خود قرار دهیم. 

هندی ها مشتری 90درصد از بادام 
چهارمحال وبختیاری

م��دی���ر ام��ور ب��اغب��ان��ی جه��ادکش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: تاجران کشور هندوستان 
مشتری 90 درصد از محصول بادام »مامایی« تولید 
این اس��تان هستند. ابراهیم شیرانی در گفت و گو با 
ایرنا، میزان محصول بادام تولیدی سال جاری استان 
را 23 ه��زار تن ب��رآورد کرد و اف��زود: 65 درصد از 
محصول بادام تولیدی استان را رقم مامایی صادراتی 

تشکیل می دهد. 
وی قیم��ت هر کیلوگرم محصول ب��ادام صادراتی 
اس��تان را 300 ه��زار ری��ال ذکر و اظه��ار کرد: به 
دلی��ل مرغوبی��ت این محص��ول، کش��ورهای حوزه 
خلی��ج فارس نی��ز متقاض��ی خرید این ن��وع بادام 
جهادکش��اورزی  باغبان��ی  ام��ور  مدی��ر   هس��تند. 
چهارمحال و بختیاری سطح زیرکشت باغ های بادام 
اس��تان را 14هزار هکتار اعالم کرد و افزود: 2 هزار و 
300هکتار از این باغ ها به صورت نهال و نابارور است. 
وی تصری��ح ک��رد: چهارمح��ال وبختی��اری رتبه 
نخس��ت تولید بادام کش��ور را دارد و امسال به طور 

میانگین حدود 2 تن در هکتار تولید شده است. 
40هزار و 890 هکتار از زمین های کشاورزی این 
اس��تان به کشت محصوالت باغی اختصاص دارد که 
30هزار و 704هکتار آن بارور و مابقی شامل نهال و 

درختان غیربارور است. 
از  بی��ش  وبختی��اری  چهارمح��ال  در  س��االنه 
یک میلیون و 500هزار تن محصوالت باغی، زراعی، 
دامی و ش��یالت تولید می ش��ود و س��طح زیرکشت 

استان 270هزار هکتار با 60هزار بهره بردار است. 

طعم ماکارونی ایران 
از دهان روس ها افتاد

س��یدمهدی آثاری��ان، رئی��س انجم��ن صنف��ی 
کارخانج��ات ماکارون��ی دلی��ل ایجاد مش��کل برای 
ص��ادرات این ماده غذایی به روس��یه را توضیح داد 
و تاکی��د کرد که برخ��ی از راه های مختلف، گندم و 
آرد ارزان تر به دست شان می رسد و رقابت ناسالم در 

بازار ایجاد می کنند. 
آثاریان در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال صادرات 
ماکارونی به کشورهای CIS و به ویژه روسیه نیز گفت: 
متاس��فانه در زمان بعد از جنگ تحمیلی و زمانی که 
قانون صادرات در مقابل واردات با کشور روسیه وجود 
داش��ت، برخی افراد اقدام به ص��ادرات ماکارونی با هر 
کیفیتی به این کش��ور برای واردات کاالهای موردنظر 
خود از جمله آهن آالت کردند و به نوعی می توان گفت 
که طعم ماکارونی ایران از دهان روس ها افتاد و همزمان 
با برداش��تن قانون صادرات در مقابل واردات، صادرات 
ماکارونی به این کش��ور نیز قطع ش��د. وی با اشاره به 
صادرات این محصول به کش��ورهای منطقه ادامه داد: 
میزان دقیق ص��ادرات را نمی دانیم و رق��م آن را باید 
از گمرکات کش��ور استعالم بگیریم، اما به کشورهایی 
همچون عراق، افغانس��تان و برخی کش��ورهای شرق 
آفریقا صادرات ماکارونی داریم. حتی ش��نیده ام که در 
آن زمان ماکارونی را به وسیله مینی بوس به کشورهای 
CIS و روسیه می بردند و در روستاها می فروختند که 

این ماکارونی ها کیفیت بسیار پایینی داشت. 

بانک صنعت و معدن انجام می دهد
گشایش ال سی طرح الکترود 

گرافیتی اردکان
مهدی کرباس��یان، مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و رییس هیأت عامل س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران گفت: بانک 
صنع��ت و معدن گش��ایش ال س��ی ط��رح الکترود 

گرافیتی اردکان را انجام می دهد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک صنعت و معدن، 
مهدی کرباسیان تصریح کرد: طرح الکترود گرافیتی 
اردکان جزو پروژه های تاریخی اس��ت و ما توانستیم 
ماش��ین آالت آن را به کمک ش��رکت های آلمانی و 
ایتالیایی با وام یا فاینانس، تامین مالی کنیم که 50  
میلی��ون یورو در مرحله نهایی اس��ت و 30  میلیون 

یورو دیگر نیز به زودی نهایی می شود. 
کرباسیان افزود: در این خصوص ضمانت ایمیدرو 
و بانک صنعت ومعدن را پذیرفته اند، یعنی ال س��ی با 
بانک صنعت  و معدن با ضمانت ایمیدرو باز می شود 
و ماش��ین آالت را از طریق بان��ک اروپایی )آلمانی( 

BHF می فرستند. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در مورد 
تامی��ن اعتب��ار یاد ش��ده به رغ��م مش��کل برقراری 
ارتباطات بانکی کشورمان گفت: بانک صنعت ومعدن 
در این باره فعال است. ایمیدرو هم اعتبار بین المللی 
دارد. ایمی��درو در س��ال های گذش��ته ب��ا اعتبار و 
ضمانت خود، توانس��ته طرح هرم��زال را راه بیندازد 
که بزرگ ترین طرح آلومینیوم جنوب اس��ت و برای 
خ��ودش اعتب��اری بین المللی با بانک های فرانس��ه، 

ایتالیا و آلمان داشته و دارد. 
وی در مورد مش��کالت بدهی آلومینیوم المهدی 
)هرمزال( و کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران به 
ی��ک بانک آلمانی گفت: اوال به دلی��ل نبود تعهد در 
س��ال های 84 تا 86، پول پرداخت نش��ده بود. دوما 
به دلی��ل تحریم، حتی اگر در مقطعی می خواس��تند 
پ��ول را پرداخت کنند، قب��ول نمی کردند، چون در 
فهرس��ت س��یاه بودیم. در ه��ر صورت بع��د از این 

مذاکرات، قرار شد بدهی ها پرداخت شود. 

صنعت غذایی

صنعت

یادداشت

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فریدون مجلسی
تحلیلگر روابط بین الملل

مینو گله
minoo.galeh@gmail.com
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م�روز-  ف��رص���تا
ب��رای  ک��ه  ولی اهلل س��یف 
روحانی  حس��ن  با  همراهی 
در س��فر ب��ه جنوب ش��رق 
آسیا از ش��رکت در اجالس 
پایی��زه صن��دوق بین المللی 
بان��ک جهان��ی جا  پ��ول و 
اس��ت  اس��ت، معتقد  مانده 
از اجالس،  ای��ن دوره  ک��ه 
پیام��ی دلگرم کننده با خود 
ب��ه هم��راه داش��ته اس��ت. 
ش��اید بخش��ی از دلگرم��ی 
س��یف به دلیل نتیجه بخش 
ب��ودن رایزنی های��ی باش��د 
در  همچن��ان  طیب نیا  ک��ه 
به آن  این اجالس  حاش��یه 
ادامه می ده��د؛ رایزنی هایی 
که منجر ب��ه تصمیم جدید 
خزانه داری آمریکا شد و در 
آن به بانک ها و شرکت های 
خارج��ی اطمین��ان داد که 
ایران  ب��ا  دالری  مب��ادالت 

دچار مش��کل نخواهد ش��د. 
این درحالی است که بانک 
بیانیه ای  انتش��ار  ب��ا  مرکزی 
درمورد نشست پاییزه صندوق 
بین الملل��ی پ��ول ب��ه تحلیل 
اجالس  ای��ن  دس��تاوردهای 
پرداخت. در این بیانیه تاکید 
ش��ده اس��ت که اعضای گروه 
اج��رای کامل  24 خواس��تار 
اصالحات سهمیه و حاکمیتی 
مصوب س��ال 2010 صندوق 
بین المللی پول تا مهلت مقرر 
سال 2017 در جهت افزایش 
س��هم اقتصاده��ای نوظهور و 
کش��ورهای در حال توس��عه 

شدند. 
قائم مقام این بانک که در 
غیبت ولی اهلل سیف، طیب نیا 
را همراه��ی می کرد با هیأت 
هم��راه در جلس��ات معاونان 
و وزرای گ��روه 24 ش��رکت 
ای��ن  در  کمیجان��ی  ک��رد. 
جلس��ات به عوام��ل اثرگذار 
از جمله  اقتص��اد جه��ان  بر 
رش��د ضعی��ف اقتصاده��ای 
پیش��رفته، تنش های سیاسی 
از خروج  ناشی  نااطمینانی  و 
اروپا  اتحادی��ه  از  انگلس��تان 
اقتصادهای  از  اش��اره کرد و 
پیش��رفته درخواست شده با 
استفاده از ابزار مالی مناسب 

س��اختاری،  اصالح��ات  و 
سیاس��ت های پولی مناس��ب 
خ��ود را به منظ��ور افزایش 
رش��د و تقاض��ای جهانی به 

کار برند. 

گنجاندنیواندرسبد
حقبرداشتمخصوص

آنگون��ه که بان��ک مرکزی 
گ��زارش داده اس��ت اعضای 
گ��روه 24 ضم��ن اس��تقبال 
از گنجان��دن ی��وان چین در 
برداشت مخصوص  سبد حق 
صن��دوق  از   )SDR(
 ،)IMF( پ��ول  بین الملل��ی 
 )WBG( گروه بانک جهانی
و س��ایر نهاده��ای ذی رب��ط 
درخواس��ت کردن��د اقدامات 
خ��ود را در خص��وص یافتن 
برای  ملم��وس  راه حل ه��ای 
رفع مش��کل کاه��ش روابط 
بی��ن بانک��ی و جلوگیری از 
بیش��تر  مالی  محدودیت های 

ارائه کنند. 
اعض��ای گروه 24 همچنین 
اصالح��ات  کام��ل  اج��رای 
و حاکمیتی مصوب  س��همیه 
صن��دوق   2010 س��ال 
بین المللی پول تا مهلت مقرر 
سال 2017 در جهت افزایش 
س��هم اقتصاده��ای نوظهور و 

کش��ورهای در حال توس��عه 
ع��الوه  را خواس��تار ش��دند. 
براین، ایج��اد تعادل و رعایت 
منطقه ای و جنس��یتی در امر 
استخدام نیروهای کارشناسی 
از کش��ورهای عض��و و ایجاد 
دیگ��ر  از  دوره ه��ای ش��غلی 
خواسته های اعضای گروه 24 

از صندوق بود. 
هیأت بانک مرکزی در این 
جلساتی  برگزاری  س��فر طی 
ب��ا ادارات مختل��ف صن��دوق 
بین المللی پ��ول، در خصوص 
مس��ائل مختل��ف اقتص��ادی 
کش��ور در زمین��ه اس��تفاده 
و  آموزش��ی  دوره ه��ای  از 
کمک ه��ای فنی در راس��تای 
ای��ن  تج��ارب  از  اس��تفاده 

صندوق مذاکره کردند. 
عالوه بر این، دکتر کمیجانی 
در جلسه ای با دبیرکل هیأت 
اس��المی  مال��ی  خدم��ات 
)IFSB(، در رابطه با مقدمات 
انتقال ریاس��ت آن موسسه به 
جمهوری اس��المی ای��ران از 
برگزاری  ابتدای سال 2017، 
نشست سیاس��ت گذاری اعضا 
برگ��زاری کارگاه  و همچنین 
ابزارهای  آموزش��ی در زمینه 
تامین مالی اسالمی در تهران 

مذاکره کرد. 

کاهشنرخبهرهتسهیالت
صندوقبینالمللیپولبه
کشورهایکمدرآمد

هی��أت بان��ک مرک��زی در 
ادام��ه س��فر خود ب��ه آمریکا 
در اج��الس س��االنه صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی 
ش��رکت کرد. در این اجالس، 
مدیرعامل صندوق بین المللی 
پ��ول و رئیس بان��ک جهانی 
اقدام��ات خ��ود را در جه��ت 
بهبود وضع اقتصادی و کاهش 
فقر در کشورها اعالم کردند. 

صن��دوق  مدی���رع���امل 
تکمی��ل  پ��ول،  بین الملل��ی 
س�اخت��اری  اص���الح���ات 
ی��وان  گنجان��دن  صن��دوق، 
چین در س��بد حق برداش��ت 
کاهش   ،)SDR( مخص��وص 
نرخ بهره تس��هیالت صندوق 
ب��ه کش��ورهای ک��م درآم��د 
ب��ه س��طح صف��ر درص��د و 
برای  افزایش مناب��ع صندوق 
اعطای تس��هیالت به س��طح 
340میلی��ارد دالر را از جمله 
اقدام��ات صن��دوق طی یک 

سال گذشته برشمرد. 
رئی��س بان��ک جهان��ی نیز 
بان��ک  هزینه ه��ای  کاه��ش 
مناب��ع  افزای��ش  و  جهان��ی 
اعط��ای  ب��رای  موردنی��از 

تسهیالت را از جمله اقدامات 
مهم این بانک دانست و میزان 
تسهیالت اعطایی توسط بانک 
جهانی و موسس��ات تابعه آن 
ط��ی چهار س��ال گذش��ته را 
دالر  میلی��ارد   240 ح��دود 

اعالم کرد. 
 »جی��م یون��گ کی��م« به 
تجرب��ه  گذاش��تن  اش��تراک 
کش��ورهای عض��و از طری��ق 
پروژه های جدید در کش��ورها 
را نی��ز مورد تاکید ق��رار داد. 
ش��ایان ذکر اس��ت اخیرا طی 
رأی گی��ری ص��ورت گرفت��ه، 
ب��ر  الگارد  خان��م  ریاس��ت 
و  پول  بین الملل��ی  صن��دوق 
آق��ای کیم در بان��ک جهانی 
پنج س��اله  دوره  ی��ک  ب��رای 

تمدید شد. 
قائ��م مق��ام بان��ک مرکزی، 
همچنی��ن در کمیت��ه مال��ی 
بین الملل��ی صندوق  پول��ی  و 
بین المللی پول شرکت کرد. در 
این جلسه مدیرعامل صندوق 
ب��ا اش��اره ب��ه ضعف ش��رایط 
اقتصاد جهانی، انجام اصالحات 
اولویت بندی شده و  ساختاری 
مش��ارکت بین المللی را الزمه 
غلب��ه ب��ر ضعف ه��ای اقتصاد 
جهانی دانست. در بیانیه کمیته 
نیز بر به کارگیری سیاست های 
بودجه ای، پولی و مالی مناسب 
توس��ط کش��ورها و همچنین 
مش��ارکت بین المللی تاکید و 
وظیفه صندوق بین المللی پول 
در این راس��تا، ارائه کمک های 
فنی ب��ه اعض��ا در زمینه های 

مختلف اعالم شده است. 
عالوه ب��ر این، در حاش��یه 
اجالس، جلس��ات دوجانبه ای 
کش��ورهای  مقام��ات  ب��ا 
مختل��ف برگزار و در خصوص 
رواب��ط  تقوی��ت  چگونگ��ی 
بانک��ی و رفع موان��ع موجود 
تب��ادل نظ��ر ش��د. همچنین 
 جلس��اتی با رسانه های خبری
 Institutional Investors  
و  برگ��زار   Euromoney و 
دستاوردهای دولت یازدهم در 
زمینه ش��رایط اقتصاد کالن و 
سیاست های پولی، اعتباری و 
ارزی و برنامه جامع اصالحات 

نظام بانکی تشریح شد. 

گرچه آمارهای بانک مرکزی از 
افزایش سهم تسهیالت پرداختی 
در شبکه بانکی خبر می دهد و از 
س��ویی دیگر با کاهش نرخ س��ود 
ت��ا حدی از حجم اقس��اط ماهانه 
وام ها کم ش��ده، اما مدیران شعب 
بانک ه��ا گله مندانه می گویند که 
مش��کل همیش��گی آنها که هنوز 
ه��م ادام��ه دارد، ع��دم پرداخت 
اقساط و عقب افتادن آن از سوی 

گیرندگان وام است. 
به گزارش ایس��نا، سرکش��ی به 
ش��عب بانک ه��ا و نشس��تن پای 
صحب��ت مدی��ران آن با گله هایی 
از ش��رایط موجود فض��ای بانکی 
هم��راه ب��ود، ام��ا موضوعی که به 
نظر می رس��یدجدی تر از هر مورد 
دیگری برآن تاکید داشته و در بین 
عم��ده آنها مش��ترک بود، مربوط 
به تس��هیالت اس��ت، زمانی که با 
کمبود منابع مواجهند، س��ودهای 
دریافت��ی پاس��خگوی هزینه های 
موج��ود نیس��ت و مهم ت��ر آنک��ه 
بازپرداخ��ت  ت��وان  مش��تریان 
تس��هیالت دریافت��ی را ندارن��د و 
بانک با حجمی از معوقات مواجه 

می شود. 
بانکی ه��ا اظهار می کنند حجم 
تس��هیالت تکلیفی با بانک ها و از 
س��ویی دیگر تقاضا برای دریافت 
تس��هیالت از س��وی مش��تریان 
و به ط��ور عم��ده تولیدکنندگان 
باالس��ت، اما گاه ش��عب منابع و 
مصارف ترازی نداشته و نمی توانند 
پاسخگوی نیاز متقاضیان باشند. 
توضیحات بیشتر مدیران بانکی 
در رابطه با ش��رایط موجود از این 
حکای��ت دارد ک��ه با قفل ش��دن 
بخ��ش عم��ده ای از منابع بانک ها 
در قالب معوقات و همچنین طلبی 
که از دولت داشته یا منابعی که در 

بخش های مختلف و در دوره های 
زمانی قبل س��رمایه گذاری شده، 
اکن��ون مناب��ع نق��د قابل توجهی 
در اختی��ار بانک ه��ا قرار ندارد، از 
ای��ن رو ب��ا توجه ب��ه اینکه عمده 
مح��ل درآم��د ش��بکه بانک��ی از 
طری��ق نرخ س��ودی اس��ت که از 
تسهیالت دریافت می شود در حال 
حاضر که این س��ود طی کمتر از 
یک سال تا 10درصد کاهش یافته 
و به 1۸درصد رس��یده اس��ت، بار 
س��نگینی در نح��وه  تامی��ن مالی 
بانک ه��ا تحمیل کرده و نمی تواند 

جوابگوی هزینه های آنها باشد. 
همچنی��ن می گویند وقتی نرخ 
س��ود سپرده طی فرآیندی سریع 
کاه��ش می یاب��د، ام��ا همچنان 
حساب های با سود باال از قبل در 
بانک ها وجود داشته و آنها از بیم 
از دست رفتن مشتری نمی توانند 
یکب��اره س��ود س��پرده را کاهش 
داده و ب��ه روز کنن��د، در نتیج��ه 
بهای تمام ش��ده پول باالبوده و با 
درآمد موجود همخوانی ندارد، به 
عبارتی ترازی بین درآمد و هزینه 
بانک ها نیس��ت و با مشکل مواجه 

می شوند. در این شرایط نمی توان 
انتظار داشت به راحتی منابع برای 
تمامی طرح های تسهیالتی که به 
ش��بکه بانکی تحمیل و از س��وی 
بان��ک مرک��زی ب��ه بانک ها ابالغ 
می ش��ود ی��ا تقاضای مش��تریان، 

تجهیز کرده و به آن پاسخ داد. 
مدیران ش��عب می گویند حال 
در ش��رایطی که مناب��ع را تامین 
می کنی��م ت��ا بت��وان تس��هیالت 
پرداخت کرد، تازه مشکالت جدید 
درس��ت می ش��ود آن ه��م اینکه 
مش��تری توان پرداخت اقساط را 
ن��دارد و در م��وارد زی��ادی پیش 
می آی��د که گیرنده وام با اقس��اط 
معوق مواجه ش��ده و مشکل بین 

بانک و وی شروع می شود. 
بانکی ه��ا درب��اره اینک��ه مگ��ر 
پرداخ��ت  از  قب��ل  بانک ه��ا  در 
از  اعتبار س��نجی  تس��هیالت 
مش��تریان انجام نمی ش��ود که باز 
هم تس��هیالت گیرندگان عمدتا با 
پرداخت اقس��اط مشکل داشته و 
بانک را با معوقات روبه رو می کنند؟ 
این گون��ه توضی��ح می دهن��د که 
اتفاقا عمده یا همه کسانی که وام 

می گیرند در اعتبارسنجی بانک ها 
رتبه های)A(  دریافت کرده و فرد 
مورد تاییدی هس��تند، اما باز هم 
در میانه راه با اقساط معوق همراه 

هستیم. 
دالی��ل این موض��وع نیز از نگاه 
کارکن��ان بانک��ی بیش��تر به این 
برمی گردد که در ش��رایط رکودی 
که اکنون بر اقتصاد حاکم بوده و 
س��طح درآمدها با هزینه  خانوارها 
چندان منطبق نیس��ت و از سویی 
دیگ��ر کارهای تولی��دی که برای 
آنها وام دریافت و س��رمایه گذاری 
می کنن��د از رونق��ی برخ��وردار 
نمی ش��ود، درآمد چندانی وجود 
ندارد که بتوانند اقساط را پرداخت 
کنند. در همین جریان ش��اهدیم 
که میزان چک های برگش��تی نیز 
در سال های اخیر با روندی رو به 

رشد همراه شده است. 
فرآین��د پرداخ��ت و دریاف��ت 
اقس��اط تس��هیالت در شرایطی از 
چالش ه��ای ش��بکه بانکی عنوان 
می شود که در مقابل مشتریان نیز 
عمدت��ا از رون��د موجود در بانک ها 
گله مندن��د، چرا ک��ه بعد از آوردن 

چن��د وثیق��ه و موفق ش��دن برای 
دریافت وام با این معضل مواجهند 
ک��ه بانک مورد نظ��ر حدود 20 تا 
2۵ درص��د تس��هیالت دریافتی را 
ن��زد خ��ود بلوکه ک��رده و تا پایان 
دوره بازپرداخت اقس��اط در اختیار 
مش��تری قرار نمی دهد، به عبارتی 
س��ود کل را از تس��هیالت گرفته و 
در بخش��ی دیگر باید به آن س��ود 
منابع بلوکه شده طی چند سال را 
نیز اضافه کرده که در مجموع سود 
تس��هیالت را از 1۸ درصد موجود 
ش��بکه بانکی باالتر ببرد. یا اینکه 
در م��وردی دیگر بانک ها تقاضای 
س��پرده گذاری م��دت دار اما بدون 
برداشت برای پرداخت تسهیالت به 
مشتریان دارند که خود از تخلفات 

بانکی محسوب می شود. 
مدی��ران در این رابطه نیز عدم 
وج��ود منابع کافی را دلیل چنین 
درخواست هایی از مشتری عنوان 
ک��رده و می گوین��د ک��ه ناچاریم 
برای رساندن هزینه های موجود، 
بخش��ی از تسهیالت را نگه داریم 
تا بتوان از سود ناشی از آن کسری 

سود تسهیالت را جبران کرد! 
در  موج��ود  ناهماهنگی ه��ای 
سود سپرده و تسهیالت اکنون از 
مهم تری��ن چالش های نظام بانکی 
اس��ت و با وج��ود کاهش های رخ 
داده که به دلیل کاهش نرخ تورم 
و البته فشارهای موجود مبنی بر 
عدم تعادل سود های باال با شرایط 
اقتص��ادی بوده، چندان بانک ها را 
راض��ی نک��رده و تاکی��د دارن��د 
ک��ه فاصله 3درصدی بین س��ود 
س��پرده 1۵درصدی و تسهیالت 
1۸درص��دی با جریان و س��اختار 
نظ��ام بانکی ایران همخوانی ندارد 
و باید حداقل تا ۵درصد این فاصله 

حفظ شود. 

پایدرددلمدیرانشعببانکها

ازدغدغهقسطهایعقبافتادهتادردسرمعوقات

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

صدورکارتاعتباریدرشعبههای
بانکپاسارگاد

بانک پاس��ارگاد جهت رفاه حال مش��تریان اقدام به 
صدور کارت های اعتباری تا سقف ۵00میلیون ریال 

می کند. 
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی، 
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این بانک ضمن 
اعالم این خبر گفت: بانک پاسارگاد کارت های اعتباری در 
سه سطح برنزی رنگ تا سقف 100میلیون ریال، نقره ای 
رنگ تا سقف 300میلیون ریال و طالیی رنگ تا سقف 
۵00میلیون ریال صادر می کند. وی ادامه داد: این مبالغ 
س��قف هر س��طح است و مشتریان می توانند در صورت 
تمایل کارت اعتباری به مبالغ کمتر نیز درخواست کنند. 
رفیعی تصریح کرد: داش��تن حداقل س��ن 1۸ سال 
تمام، دارا بودن یکی از انواع حساب های قرض الحسنه 
جاری، پس انداز یا س��پرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
ن��زد ش��عبه های بانک پاس��ارگاد، عدم س��ابقه چک 
برگش��تی نزد ش��بکه بانکی کش��ور، نداش��تن بدهی 
غیرجاری در شبکه بانکی، ارائه مدارک شناسایی الزم، 
ارائه تضمینات یا وثایق مورد قبول بانک، ارائه مدارک 
شغلی دربردارنده نوع شغل و میزان درآمد و رعایت 
سقف ۵00 میلیون ریالی مجموع کارت های اعتباری 
دریافت ش��ده توس��ط مشتری از بانک های مختلف از 
جمله شرایط اخذ کارت اعتباری مرابحه هستند. وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از این کارت ها تنها 
از طریق دستگاه های کارتخوان)POS(  و پایانه های 
مج��ازی )اینترنت( امکان پذیر اس��ت. گفتنی اس��ت 
مشتریان گرامی می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر 
با مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 
۸2۸90 تماس حاصل کرده یا به شعبه های این بانک 

در سراسر کشور مراجعه کنند. 

بانکسامانبهسرمایهگذارانخارجی
خدماتارزیویژهمیدهد

بان��ک س��امان در راس��تای س��هولت ورود و فعالیت 
سرمایه گذاران خارجی در کشورمان خدمات ویژه برای 

دریافت و ارسال حواله های ارزی ارائه می کند. 
ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عموم��ی بانک س��امان، 
مدیری��ت بین الملل اعالم کرد: در ادامه روند توس��عه 
خدمات ارزی بانک، تمام افراد مقیم خارج از کش��ور 
که متقاضی س��رمایه گذاری در ایران هس��تند، پس از 
دریافت مجوز از س��ازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران می توانند نسبت به ارسال حواله 
نقدی اقدام کنند. براس��اس این گزارش، نقل وانتقال 
ارزی مطاب��ق ب��ا قوانین کش��ورمان از طریق هریک از 
بانک ه��ای خارج��ی ط��رف قرارداد با بانک س��امان و 
ب��ه انواع ارزه��ای معتبر صورت می گیرد. این گزارش 
می افزاید: ارز واریزی سرمایه گذاران خارجی به صورت 
سپرده کوتاه مدت در بانک سامان نگهداری و مشمول 

س��ود قانونی خواهد ش��د. 
 این گزارش حاکی اس��ت، بانک س��امان هم اکنون با

330 بان��ک در 70 کش��ور جه��ان از جمل��ه بلژی��ک، 
هندوستان، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوییس، ترکیه، اسپانیا، 
فرانسه، جمهوری چک و چین روابط کارگزاری دارد که 
با بهره گیری از این شبکه گسترده امکان ارسال حوالجات 
نقدی، صدور ضمانت های ارزی، گشایش اعتبار اسنادی 
و انجام بروات اسنادی فراهم است. تجار و بازرگانان برای 
دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه می توانند به شعب 
بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند یا با شماره 

تلفن 2309۵۵01-021 تماس بگیرند. 

بانکگردشگریازنخبگانو
رتبههایبرترکنکورتقدیرکرد

در نشس��تی که روز 17 مهرماه با حضور رئیس 
هیأت مدی��ره و مع��اون بانکی بانک گردش��گری و 
مدیرعامل دانش��گاه علمی- کاربردی »کاراد« در 
سالن جلسات س��تاد بانک گردشگری برگزار شد، 
از نف��رات برتر کنکور س��ال 139۵ کش��ور تقدیر 
ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک گردش��گری، 
در ای��ن نشس��ت »محمدصادق طاه��ری«، رئیس 
هیأت مدی��ره، با تبریک موفقیت چش��مگیر نفرات 
برت��ر کنک��ور به عن��وان جدی تری��ن و معتبرترین 
رقاب��ت علمی در کش��ور، بهره گی��ری از فرصت ها 
و تصمیم گیری درس��ت در لحظ��ات مهم را الزمه 
موفقیت هایی از این دس��ت دانس��ت و گفت: »در 
اقتص��اد بانک محور کش��ور که بانک ه��ا در تعیین 
ش��رایط اقتصادی نقش بارزی ایف��ا می کنند، هر 
گونه تحول از دل ارتباط با نخبگان جامعه به ویژه 
نخبگان علمی میس��ر خواهد شد و تصمیم نفرات 
برگزیده جامعه در مورد نوع خدمتی که می توانند 
ب��ه مردم خود ارائ��ه دهند تاثیر زی��ادی بر آینده 

کش��ور می گذارد«. 
وی اف��زود: »تربی��ت نیروه��ای ج��وان و علمی 
برای ایف��ای نقش های مدیریت��ی و اجرایی کلیدی 
سازمان های کشور و اس��تفاده همزمان از پویایی ها 
و خالقیت ه��ای جوانان در کنار تجربه و دلس��وزی 
پیشکسوتان، از نکات مهم در مسیر پیشرفت جامعه 

است.«
ب��ر اس��اس این گ��زارش، طب��ق اع��الم »محمد 
ربی��ع زاده«، معاون بانکی بانک گردش��گری، نفرات 
برتر آزمون سراس��ری از این پس به عنوان مشتریان 
VIP بانک گردش��گری تلقی می شوند و از خدمات 
وی��ژه بانکی در چارچوب مق��ررات بهره مند خواهند 

شد. 
در این نشس��ت همچنین نف��رات برتر کنکور هم 
دیدگاه ه��ای خود را در خصوص مس��ائل مختلف و 
چگونگ��ی تعام��ل هرچه  بهت��ر دانش��گاه و بانک ها 
اع��الم کردن��د. گفتنی اس��ت بانک گردش��گری از 
بدو تاس��یس، با راه اندازی دانش��گاه علمی کاربردی 
»کاراد«، ارائه آموزش های علمی به نیروهای خود و 
س��ایر عالقه مندان به حوزه های بانکی و گردشگری 
را جدی گرفته اس��ت و تقدی��ر از نفرات برتر کنکور 
سراسری نیز در راستای ارج نهادن به جایگاه علم و 

دانش صورت می گیرد. 

نرخنــامه
دالر3,580تومان

صراف��ان بازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر آمریکا را 3,۵۸0 
توم��ان و ه��ر قطعه تم��ام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

1,1۸2,۸00 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد4,044 تومان و هر پوند نیز 4,۵30 
توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که ۵46,000 
تومان و هر ربع س��که2۸7,000هزار تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی1۸0,000 تومان خریدوفروش شد و 

هر گرم طالی 1۸ عیار110,0۸1 تومان قیمت خورد.

بیمه»ما«موفقبهکسبرتبهیک
توانگریمالیشد

سطح یک توانگری مالی شرکت سهامی بیمه »ما« 
توس��ط بیمه مرک��زی جمهوری اس��المی ایران برای 

سومین سال متوالی تایید شد. 
 ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه »م��ا«، در اجرای 
ماده )6( آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری 
مالی موسسات بیمه )ش��ماره 69( و حسب بررسی و 
کنترل های انجام ش��ده، بر اساس آخرین صورت های 
مالی ارائه شده و نتایج محاسبات، سطح یک توانگری 
مالی شرکت س��هامی بیمه »ما« توسط بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تایید شد. 
این شاخصه نشان دهنده توان مالی و سرمایه های 
موج��ود و دارایی ه��ای ج��اری نس��بت ب��ه ان��واع 
ریس��ک های بیمه گری و بازار و نقدینگی و... است و 
پارامتری اس��ت که مشتریان به کمک آن می توانند 
از وضعی��ت مال��ی و توانمن��دی و دارایی ه��ای یک 
ش��رکت بیمه گر مطلع شوند تا بر اساس اطمینان و 
اعتماد حاصله بتوانند ریس��ک و خطرات کسب و کار 

خود را به او واگذار کنند. 

بیمهالبرزدرانفورماتیکاولشد
ش��رکت بیمه البرز رتب��ه اول انفورماتیک را در بین 

تمامی شرکت های بیمه کسب کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه البرز، بر اس��اس 
رتبه بندی انفورماتیک ش��رکت های بیمه که از سوی 
بیم��ه مرکزی انجام ش��د، بیمه البرز با کس��ب امتیاز 
۸0.33 از 100 امتیاز، توانس��ت رتبه اول انفورماتیک 
را در بین 24 ش��رکت بیمه فع��ال در صنعت بیمه به  

دست آورد. 
بر ای��ن اس��اس، بیمه الب��رز در ش��اخص خدمات 
الکترونی��ک و پرت��ال با کس��ب ۸۵ امتی��از در صدر 
شرکت های بیمه و 23 امتیاز بیشتر از میانگین صنعت 

بیمه کسب کرده است. 
همچنین این ش��رکت در ش��اخص بهره ب��رداری از 
سنهاب امتیاز کامل را به دست آورده و ۵درصد باالتر 

از میانگین صنعت بیمه قرار دارد. 
در ش��اخص نرم افزارهای پش��تیبانی و ستادی نیز 
بیمه البرز با کس��ب 90 امتیاز در صدر ش��رکت های 
بیم��ه قرار دارد و 24 امتی��از بیش از میانگین صنعت 

بیمه کسب کرده است. 
همچنین بر اساس اعالم بیمه مرکزی، امتیاز شرکت 
بیمه البرز در حوزه زیرساخت، ارتباطات و مرکز داده 
بیش��تر از میانگین ش��رکت های بیمه است و عملکرد 
خوب��ی در حوزه ارتباط��ات با ش��عب و نمایندگی ها، 

 انتقال داده ها و کفایت نسخه پشتیبان دارد. 
در ح��وزه امنی��ت نیز این ش��رکت در صدر صنعت 
 بیم��ه ق��رار دارد ک��ه موف��ق ب��ه اخ��ذ گواهینام��ه

»ISMS« شده است. 
همچنی��ن در حوزه منابع ف��اوا نیز بیش از میانگین 
ش��رکت های بیمه اس��ت و این ش��رکت اقداماتی به 
منظ��ور اثربخش��ی آموزش ها انج��ام داده و بر همین 
اساس میانگین نفرساعت آموزش این شرکت دو برابر 

میانگین شرکت های بیمه است. 
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قیمتنوعارز

3,۵۸0دالر آمریکا

4,044یورو اروپا

4,۵30پوند انگلیس

9۸1درهم امارات

1,197لیر ترکیه

۵۵0یوان چین

3۵ین ژاپن

2,740دالر کانادا

36۸6فرانک سوییس

11,۸۸0دینار کویت

9۵6ریال عربستان

2۸0دینار عراق

۵۵روپیه هند

909رینگت مالزی

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

قیمتعنوان
477,300مثقال طال

110,0۸1هر گرم طالی 1۸ عیار

1,0۸1,000سکه بهار آزادی
1,0۸2,700سکه طرح جدید

۵46,000نیم سکه
2۸7000ربع سکه

1۸0,000سکه گرمی

خبرنامه

گزارش 2

دوشنبه
19 مهر 1395

شماره 625

پنجشنبه
14 مرداد 1395

تداومرایزنیدرحاشیهاجالسبرایرفعمحدویتهایبانکیایران

وزش نسیم امید از اجالس صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی
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پرداخت بیش از 15 هزار میلیارد ریال 
سود به سرمایه گذاران

مدیر مالی ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( گفت: مبلغ 15 هزار 
و 695میلیارد ریال س��ود سهام و تسویه اوراق )اسناد 
خزانه اس��امی و اوراق مشارکت مجد( در شهریورماه 
امسال به حس��اب سرمایه گذاران واریز شد. به گزارش 
س��مات، س��یدکیومرث بزرگی نهاد با بیان اینکه مبلغ 
تسویه اوراق اسناد خزانه اسامی و اوراق مشارکت مجد 
10هزار و 615 میلیارد ریال بود، افزود: مبلغ تس��ویه 
اسناد خزانه اسامی 9 هزار و 864 میلیارد ریال و اوراق 
مش��ارکت مجد 751 میلیارد ریال بود که ماه گذشته 
به طور کامل پرداخت شد. وی اظهار داشت: سود اوراق 
صکوک ش��رکت مخابرات ایران، گروه مپنا، فوالد کاوه 
جن��وب کیش، بانک س��امان، هواپیمایی ماهان، قطار 
مسافربری جوپار، خدمات ارتباطی رایتل، دانا پتروریگ 
کیش، موتور گیربکس و اکسل سایپا، بنا گستر کرانه 
و صنعت��ی معدنی توس��عه ملی به مبلغ ی��ک هزار و 
82میلیارد ریال پرداخت ش��د. بزرگی نه��اد ادامه داد: 
شرکت سپرده گذاری مرکزی ماه گذشته سود یک هزار 
و 524 سرمایه گذار اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا، 
گلگهر، سایپا، هلدینگ خاورمیانه، مجد مشهد، شرکت 
ملی نفت ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت 
نفت، شهرداری های شیراز، مشهد، دزفول، تبریز، کرج، 
اصفه��ان، ق��م و تهران به مبلغ 4 ه��زار و 54 میلیارد 
ریال را به حس��اب آنها واریز کرد. مدیر مالی س��مات 
خاطرنش��ان کرد: س��ود اوراق گواهی سپرده لیزینگ 
رایان سایپا، بانک گردشگری و سود سهام شرکت های 
فرابورس ایران و خوراک دام پارس نیز ش��هریورماه از 
طریق ش��رکت س��پرده گذاری به 41 سرمایه گذار این 
شرکت ها پرداخت شد. وی در خصوص آنالیز پرداخت 
س��ود در ماه گذشته گفت: 6 هزار و 560 سرمایه گذار 
حقیقی 401 میلیارد ریال و یک هزار و 81 سرمایه گذار 
حقوقی یک هزار و 539 میلیارد ریال سود در مرداد ماه 
دریافت کردند. هم اکنون 53 نوع اوراق )اجاره، مرابحه، 
مشارکت و گواهی سپرده( در بازار سرمایه منتشر شده 
اس��ت که سود این اوراق به صورت ماهانه یا هر سه ماه 

یک بار به سرمایه گذاران پرداخت می شود. 

 »شتران« مسافر بورس تهران شد
مدیریت پذیرش اوراق بهادار بورس تهران اعام کرد: 
با توجه به موافقت هیأت  پذیرش اوراق بهادار در جلسه 
مورخ 21 اردیبهشت ماه 1395 با پذیرش سهام شرکت 
پاالی��ش نفت تهران در ب��ورس اوراق بهادار تهران و با 
عنایت به احراز موارد تعیین ش��ده در مصوبه   مزبور از 
س��وی آن شرکت، از تاریخ 17 مهرماه 1395 ، شرکت 
پاالیش نفت تهران به عنوان پانصد و دومین ش��رکت 
پذیرفته ش��ده در بخش »س��اخت کک، فرآورده های 
حاصل از تصفیه نفت و س��وخت های هسته ای«، گروه 
و طبقه »س��اخت فرآورده  های نفتی تصفیه ش��ده« با 
کد صنعت »232010« و نماد »ش��تران« در فهرست 
نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش��ده 
اس��ت. برای نخس��تین بار اندکی بی��ش از 3میلیون 
س��هم پاالیش نفت تهران در تاریخ 19 مهرماه 91 از 
سوی سازمان خصوصی س��ازی براساس سیاست های 
اصل44قانون اساس��ی در فرابورس ای��ران عرضه و به 
قیمت هر سهم 7500 تومان کشف قیمت شد و پس 
از یک سال قیمت این سهم به بیش از 124 هزار تومان 

رسید. 

صف نشینی عراق، افغانستان و 
پاکستان در تاالر سبز

از هفته آخر مهرماه 95 عرضه نفت گاز ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بورس 
انرژی ایران با تن��وع در مقاصد فروش، افزایش حجم و 
اصاح ش��یوه قیمت گذاری مجددا از سر گرفته خواهد 
شد. مدیر عامل بورس انرژی در گفت وگو با فارس، گفت: 
عرضه های نفت گاز به مقاصد مختلف شامل افغانستان، 
پاکستان و عراق از هفته آینده در حالی انجام خواهد شد 
که عرضه نفت گاز افغانس��تان از مبادی ساری و مشهد 
ه��ر یک به حجم 5 هزار تن، عرضه نفت گاز پاکس��تان 
از انبار نفت چابه��ار به حجم 5هزارتن و عرضه نفت گاز 
عراق از انبار نفت تبریز به حجم 10 هزار تن خواهد بود. 
سیدعلی حسینی با اشاره به اصاح فرمول قیمت گذاری 
عرضه محصوالت ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده های 
نفتی ایران افزود: این فرمول قیمت گذاری دس��تخوش 
تغییراتی شده به نحوی که برای عرضه های هفته آینده، 
90 درصد قیمت فوب خلیج فارس به عاوه دیس��کانت 
یا پریمیوم لحاظ ش��ده از طرف ش��رکت ملی پخش در 
نظر گرفته خواهد شد. حسینی با بیان اینکه عرضه های 
گاز مایع ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران 
از س��ال 1393 در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران انجام می گی��رد، عنوان کرد: امید می رود با 
توجه به این تجربه موف��ق همچنان با تاش کارگزاران 
بورس انرژی ایران بازار صادرات سایر فرآورده های نفتی 
از جمل��ه نف��ت گاز نیز بیش از پیش رون��ق یابد. گفته 
می ش��ود روز یکش��نبه هفته آینده محمول��ه 10 هزار 
تنی نفت گاز )گازوییل( به مقصد اقلیم کردستان کشور 
عراق از سوی ملی پخش فرآورده های نفتی روانه رینگ 
بین الملل بورس انرژی می شود. براساس نامه محمدرضا 
مظلومی، سرپرست صادرات و واردات شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران فرمول قیمت گذاری این فرآورده 
ب��رای صادرات تغییر کرده، به طوری که باید قیمت پایه 
براس��اس 90درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای 10 
دالر محاس��به ش��ود. مقدار این محموله 10 هزار تن از 
محل انبار نفت تبریز ش��رکت ملی پخش و نوع فرآورده 
نفت گاز 7000ppm به مقصد اقلیم کردس��تان است. 
نحوه محاسبه قیمت پایه فوب خلیج فارس جهت واریز 
پیش پرداخت بر مبنای میانگین آخرین پنج نرخ اعامی 
نشریه PLATTS است. قیمت پایه فوب خلیج فارس 
ب��رای واریز پیش پرداخ��ت 440 دالر ب��ه ازای هر تن 
متریک عنوان ش��ده و مهلت برداشت محموله حداکثر 
50 روز کاری برای 5هزارتن از تاریخ انعقاد قرارداد است. 

بورس انرژی

در دادوس��تدهای دومی��ن 
روز معاماتی هفته، ش��اخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران 
توانس��ت ب��ا صع��ودی 218 
واح��دی ب��ه کار خ��ود پایان 
ده��د. در عی��ن ح��ال هفت 
ش��اخص منتخب بورسی نیز 
صع��ودی بودن��د و گروه های 
خ��ودرو، محص��والت فلزی و 
کانه ه��ای فلزی با بیش��ترین 
معام��ات  ارزش  و  حج��م 
گروه های  برتری��ن  در ص��در 
بازار  گرفتن��د.  ق��رار  صنعتی 
سهام در حالی روزی کم حجم 
را تجرب��ه ک��رد ک��ه گ��روه 
معدنی ها و فلزات اساس��ی با 
اقبال خریداران اغلب حقیقی 
با  روبه رو ش��دند. گروهی که 
پیشرو شدن بازار و جابه جایی 
از  کوتاه م��دت  معامله گ��ران 
گ��روه خودروی��ی  ب��ه گ��روه 
معدن��ی  و فلزات اساس��ی، به 
س��بزپوش ش��دن نماگرهای 
منتخ��ب ب��ازار س��هام یاری 
رس��اندند. هر چند با افزایش 
عرض��ه از س��وی معامله گران 
حقوق��ی و حمای��ت ناچیز در 
نتوانس��ت  ب��ازار،  این گ��روه 
صف های خرید پایدار در گروه 
فلزات اساسی و معدنی  شکل 
بگی��رد. در این گ��روه انتظار 
گزارش ه��ای  انتش��ار  ب��رای 
عملکردی شش ماهه مناسب 
باعث شده تا اقبال خریداران 
به این گروه افزایش یابد. روز 
گذش��ته تک س��هم های گروه 
قطعه س��ازی نی��ز همچن��ان 
برای خری��داران بازار س��هام 
ج��ذاب ب��ود. در عی��ن حال 
در گ��روه قندی  نی��ز پس از 
پشت س��ر گذاش��تن اص��اح 
قیمت��ی، ب��رای معامله گ��ران 
خرید  جذابی��ت  کوتاه م��دت 

ایجاد کرد. گروه س��اختمانی  
نیز در حالی با غلبه عرضه بر 
تقاضای س��هام مواجه شد که 
به نظر می رس��د معامله گران 
حرفه ای بازار برای شناس��ایی 
س��ود کوتاه مدت همچنان به 
س��اختمانی ها می نگرن��د. آن 
چه از ش��رایط ای��ن روزهای 
بازار س��هام بر می آی��د، غلبه 
دوب��اره ن��گاه کوتاه م��دت بر 
معامات است و بدین ترتیب 

شاهد رشد پایدار نیستیم. 

معامالتی سبز در فرابورس 
ایران

ای��ران در دومین  فرابورس 
روز از هفته معاماتی، با ثبت 
رش��د 2.6 واحدی ش��اخص 
کل، معاماتی س��بز را تجربه 
کرد. آیفک��س در جریان بازار 
دیروز ب��ا افزایش 2.6 واحدی 
در ارتفاع 818 واحدی ایستاد 

تا نماد »مارون« نیز به عنوان 
نخس��تین نمادی که باالترین 
تاثی��ر مثب��ت را ب��ر آیفکس 
واحد( گذاشته شناخته   2.8(
»ش��راز«،  نماده��ای  ش��ود. 
»ذوب« و »هرم��ز« نیز دیگر 
نمادهایی بودند که تا س��قف 
تاثی��ر  واح��د   0.8 حداکث��ر 
مثب��ت بر نماگ��ر فرابورس به 
جا گذاش��تند. در ای��ن میان 
نمادهای »شتران«، »شاوان« 
تاثی��ر  باالتری��ن  »ارف��ع«  و 
منفی را بر ش��اخص فرابورس 
گذاشته و مانع از صعود بیشتر 
آن شدند. نگاهی به معامات 
ص��ورت گرفت��ه در بازارهای 
اول، دوم و پایه نشان می دهد 
نماده��ای »ذوب«، »دماوند« 
پربیننده تری��ن  »وه��ور«  و 
نماده��ای معامات��ی بوده اند 
که از میان آنها ذوب و دماوند 
با رش��د قیمتی روبه رو ش��ده 

ام��ا نم��اد ش��رکت مدیریت 
ان��رژی امید تاب��ان هور بیش 
از 2.5درص��د ریزش کرد. در 
مجموع این سه بازار نیز تعداد 
105میلی��ون ورقه س��هام به 
ارزش 369میلیارد ریال مورد 
مبادل��ه قرار گرفت که س��هم 
20درصدی از ارزش معامات 
ب��ازار فراب��ورس را ب��ه خود 
اختصاص می داد. نماد شرکت 
باالترین حجم  پردازسیر  ریل 
معاماتی به تعداد 22میلیون 
س��هم و نماد ش��رکت تولید 
بیشترین  کهنوج  ماه تاب  برق 
ارزش معامات��ی را به میزان 
42.6میلی��ارد ری��ال تجرب��ه 
کردند. س��هامی که با س��قف 
رشد روزانه قیمتی نیز روبه رو 
ش��دند، نماده��ای »ش��لیا«، 
»مفاخ��ر«  و  »غگلس��تا« 
بودن��د، در حالی که نمادهای 
»کتوکا«، »ارفع« و »شاوان« 

تا س��قف حداکثر 4.3 درصد 
افت قیمتی را تجربه کردند. 

ارزش معامالت فرابورس 
بیش از یک هزار و 
807میلیارد ریال

در بازار اوراق با درآمد ثابت 
فرابورس نیز تعداد 1.2میلیون 
ورقه به��ادار معامله ش��د که 
ارزش آن بی��ش از یک ه��زار 
و 209میلیارد ری��ال بود. در 
بازار پذیره نویس��ی اوراق  این 
اجاره ش��رکت تامین سرمایه 
لوت��وس پارس��یان در نم��اد 
»لوت��وس991« خاتمه یافت. 
اوراق 480هزار  ای��ن  تع��داد 
ورق��ه ب��ه ارزش 480میلیارد 
ریال اس��ت که نرخ س��ود آن 
16درصد تعیین ش��ده است. 
در این ب��ازار ارزش معاماتی 
اسناد خزانه اس��امی مرحله 
چهارم تا شش��م ب��ه بیش از 
270میلی��ارد ری��ال رس��ید. 
اسناد خزانه اس��امی مرحله 
بازپرداخت  به منظور  نیز  سوم 
وج��ه اس��می ای��ن اوراق در 
روز چهارش��نبه 21مهرماه در 
آخری��ن روز معامات��ی هفته 

قبل متوقف شده است. 
اوراق  ح��ال  همی��ن  در 
تس��هیات مس��کن در ادامه 
روند کم نوس��ان روزهای اخیر 
خود در ب��ازه قیمتی 855 تا 
879هزار ریال دست به دست 
شد که باالترین نرخ این اوراق 
مرب��وط به امتیاز تس��هیات 
کمتری��ن  و  دی94  مس��کن 
قیم��ت آن مربوط ب��ه امتیاز 
شهریور93  مسکن  تسهیات 

بود. 
در نهای��ت ب��ازار ب��ا نقل و 
ورق��ه  انتق��ال 167میلی��ون 
از  بی��ش  ارزش  ب��ه  به��ادار 
یک ه��زار و 807میلیارد ریال 

پایان یافت.

خوشبینی بازار سهام به گزارش های 6ماهه و افزایش قیمت بازارهای جهانی

معدنی ها دستگیر شاخص کل شدند

با اج��رای برنامه جام��ع اقدام 
افزای��ش  )برج��ام(،  مش��ترک 
می��زان س��رمایه گذاری خارجی 
در تم��ام عرصه ها م��ورد انتظار 
اس��ت. این گون��ه انتظ��ارات در 
رابطه با س��رمایه گذاری در بازار 
س��رمایه )FPI(  نی��ز متص��ور 
اس��ت. به گزارش ب��ورس امروز، 
پس��ابرجام  دوران  در  اگرچ��ه 
می��زان س��رمایه گذاری خارجی 
س��رمایه گذاران  تع��داد  و 
نوظه��ور  ب��ازار  ب��ه   عاقه من��د 
ایران   )Emerging Market(
توسعه یافته اس��ت، اما همواره از 
موانعی س��خن به می��ان می آید 
که مانع گس��ترش هرچه بیشتر 
بازار  س��رمایه گذاری خارجی در 
س��رمایه اس��ت. س��خن از ای��ن 
موان��ع در حالی مطرح می ش��ود 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  ک��ه 
برخ��اف تص��ور برخ��ی اف��راد، 
از راه ه��ای متنوع��ی می توانن��د 
وارد بازار س��رمایه ش��وند و ورود 
آنه��ا در این ب��ازار معط��وف به 
 فعالیت نهادهای متولی حس��اب 
  )Global Custodian (
نیس��ت. یک��ی از ای��ن موان��ع، 
فعالیت نک��ردن نهادهای متولی 
 Global( جهان��ی  حس��اب 
Custodian( در بازار س��رمایه 
ایران اس��ت اما به ط��ور کلی از 
شش مسیر امکان سرمایه گذاری 
خارج��ی در بازاره��ای س��رمایه 
وج��ود دارد ک��ه در ادامه به طور 

مختصر به آنها پرداخته می شود: 
1- س��رمایه گذاری از طری��ق 
دسترس��ی مس��تقیم ب��ه ب��ازار 
سرمایه )Direct Access(؛ به 
معنی حضور سرمایه گذار خارجی 
به طور مستقیم در بازار سرمایه 
کش��ور هدف و س��رمایه گذاری 
مانند سایر سرمایه گذاران محلی. 
2- س��رمایه گذاری از طری��ق 
به نمایندگان محلی  دسترس��ی 
ای��ن  ب��ر  )Local Agent(؛ 
اس��اس س��رمایه گذاران خارجی 
از طری��ق نهادهای مالی کش��ور 
مانن��د  س��رمایه گذاری  مقص��د 
ی��ا  س��بدگردان  ش��رکت های 
صندوق های سرمایه گذاری اقدام 
به س��رمایه گذاری در زمینه های 
مورد عاقه خود در بازار سرمایه 

مقصد می کنند. 
طری��ق  از  س��رمایه گذاری   -3
نهاده��ای متولی حس��اب جهانی 
در  )Global Custodian(؛ 
این روش س��رمایه گذاران خارجی 
با مراجعه به ش��عب نه��اد متولی 
حساب جهانی در کشور خود اقدام 
به سرمایه گذاری کرده و مدیریت 
وجوه خود را برای س��رمایه گذاری 
م��ورد نظرش��ان در اختی��ار نهاد 
مزبور قرار می دهن��د. نهاد متولی 
حس��اب جهانی از طریق ش��عب 
خ��ود در کش��ور هدف اق��دام به 
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران 
خارجی می کند و به نیابت از آنها 
مدیریت دارایی و سایر امور مربوط 
به سرمایه گذاری ایشان را بر عهده 

می گیرد. 

به واسطه  4- س��رمایه گذاری 
س��پرده گذاری  شرکت  عضویت 
ش��رکت های  ن��زد  مرک��زی 
سپرده گذاری مرکزی بین المللی 
)ICSD(؛ چنانچه ش��رکت های 
سپرده گذاری مرکزی محلی مبدأ 
و مقص��د س��رمایه گذاری تحت 
یک نهاد س��پرده گذاری مرکزی 
بین المللی فعالی��ت کنند، آنگاه 
با سرمایه گذاری وجوه مورد نظر 
در کش��ور مقصد سرمایه گذاری، 
امکان تس��ویه معامات و س��ایر 
ش��ئون س��رمایه گذاری در مبدأ 
خواهد  ممک��ن  س��رمایه گذاری 
س��پرده گذاری  شرکت های  بود. 
مانن��د  بین الملل��ی  مرک��زی 
یوروکلیر و کلیراستریم عمدتا در 

اروپا مستقر هستند. 
واسطه  به  س��رمایه گذاری   -5
اتصال سپرده گذاری های مرکزی 
ای��ن  در  )CSDs Linkage(؛ 
مدل نی��ز چنانچه ش��رکت های 
سپرده گذاری مرکزی محلی مبدأ 
و مقصد به صورت دو یا چندجانبه 
ب��ه ه��م متص��ل باش��ند امکان 
تسویه  و  سرمایه گذاری مشترک 
معامات مزبور از طریق تعامات 

طرفین ممکن خواهد بود. 
6- سرمایه گذاری غیرمستقیم 
س��پرده  گواه��ی  طری��ق  از 
 Depository( به��ادار  اوراق 
Receipt( ی��ا پذی��رش دوگانه 
ای��ن  ب��ر  )Dual listing(؛ 
اس��اس س��رمایه گذاران خارجی 
در ب��ازار س��رمایه کش��ور خود 
کش��ور  به��ادار  اوراق  و  س��هام 

مقصد سرمایه گذاری را از طریق 
گواهی سپرده یا پذیرش دوگانه 
و متقاط��ع خری��داری می کنند. 
این گونه تعام��ل میان بازارهای 
سرمایه مستلزم اتصال بورس ها و 
شرکت های سپرده گذاری هر دو 

کشور است. 
همان طور  اس��اس،  ای��ن  ب��ر 
که مش��خص اس��ت تنه��ا یکی 
س��رمایه گذاری  مس��یرهای  از 
کش��ورها  س��ایر  در  خارج��ی 
اقدام از طری��ق نهادهای متولی 
حس��اب جهان��ی اس��ت، اگرچه 
اس��تفاده  م��ورد  مس��یر  ای��ن 
قرار  س��رمایه گذاران  از  بسیاری 
می گیرد، ام��ا آنچه در این میان 
اهمیت بیش��تری دارد، در کنار 
فعال س��ازی س��ایر مس��یرهای 
ارائه  خارج��ی،  س��رمایه گذاری 
خدم��ات مورد نظری اس��ت که 
در قال��ب متولی گ��ری حس��اب 
ی��ا کاس��تودی ارائ��ه می ش��ود. 
ای��ن خدم��ات ش��امل خدمات 
امانت پذیری  دارایی ها،  مدیریت 
بهادار،  اوراق   )Safekeeping(
تسویه معامات، گزارش دهی به 
سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان، 
خدم��ات بانک��ی و بین الملل��ی، 
مدیری��ت  ش��رکتی،  اقدام��ات 
امور مالیاتی و... اس��ت. در حال 
حاض��ر در ب��ازار س��رمایه ایران 
برخی از خدمات��ی که نهادهای 
متولی حس��اب ارائ��ه می کنند، 
توسط برخی نهادهای مالی ارائه 
می ش��ود. به عنوان مثال خدمات 
به��ادار،  اوراق  امانت پذی��ری 

گزارش دهی،  معامات،  تس��ویه 
اقدام��ات ش��رکتی و برخ��ی از 
امور مالیاتی سرمایه گذاران رأسا 
س��پرده گذاری  ش��رکت  توسط 
مرکزی و تس��ویه وجوه به انجام 
می رس��د. بنابراین در کنار لزوم 
فراه��م آوردن زمین��ه فعالی��ت 
نهادهای متولی حس��اب در بازار 
س��رمایه ایران، می توان به جای 
تمرک��ز ب��ر یک راه ح��ل خاص، 
ب��ه روش ه��ای دیگ��ری نیز که 
سرمایه گذاران  نیازهای  می تواند 
را مرتفع س��ازد، اندیشید. بر این 
اساس و متناسب با نیازهایی که 
از سوی سرمایه گذاران خارجی و 
در تعامل با ایشان مطرح می شود، 
پیگیری هموارس��ازی مسیرهای 
س��رمایه گذاری خارج��ی م��ورد 
اش��اره و حتی راهکارهایی موقت 
و اعتمادس��از در جه��ت تامی��ن 
خواست س��رمایه گذاران خارجی 
با هدف زمینه سازی مناسب برای 
توس��عه س��رمایه گذاری خارجی 
از س��وی ارکان ب��ازار س��رمایه 
در جریان اس��ت. ب��ه طور حتم 
تطبیق کامل فضای ساز وکارهای 
عملیاتی و اجرایی بازار س��رمایه 
ایران )که بعضا بومی و متناس��ب 
با شرایط و نیازمندی های داخلی 
طراحی ش��ده است( با مناسبات 
بین المللی مس��تلزم  رویه های  و 
بخش ه��ای  در  تغیی��ر  اعم��ال 
زیرس��اختی و مقرراتی گوناگون 
اس��ت ک��ه ای��ن ام��ر نی��ز خود 
پیش بینی ه��ای الزم در خصوص 

اثرات تغییرات را می طلبد. 

عرضه محصوالت کشاورزی در 
ب��ورس کاال و جایگزین��ی قیمت 
تضمینی به جای خرید تضمینی، 
راهکار مناس��بی برای اصاح بازار 
محصوالت کشاورزی و شفاف سازی 
قیمت هاس��ت ک��ه این ط��رح با 
موفقی��ت در بورس کاال در جریان 
است. در این بین عمل کردن دولت 
به تعهداتش در قبال کشاورزان از 
اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت. 
عباس پاپی زاده، عضو کمیس��یون 

کش��اورزی آب و مناب��ع طبیعی 
مجل��س در گفت وگو با س��نا، به 
دستور وزیر کشاورزی برای عرضه 
کاالی اساسی در بورس کاال اشاره 
کرد و گفت: مزیت های زیادی برای 
معامله کاالهای اساسی در بورس 
کاال وجود دارد زی��را بورس باعث 
شفاف ش��دن قیمت ها و کمرنگ 
شدن فعالیت دالالن می شود. وی 
درباره عرضه محصوالت کشاورزی 
در ب��ورس و جایگزین��ی قیم��ت 

تضمینی به جای خرید تضمینی 
گفت: یک��ی از راهکارهای کمک 
به بخش کش��اورزی، شفاف سازی 
و نظام مند کردن بازار است که در 
این خصوص باید از ابزار بورس کاال 
کمک گرفته ش��ود. در این راستا 
مجلس در ماده 33 قانون افزایش 
به��ره وری این اختی��ار را به دولت 
داده که غی��ر  از خرید تضمینی از 
قیم��ت تضمینی اس��تفاده کند و 
این موضوع اب��زار جدیدی را برای 

رس��یدن به اهداف تعیی��ن کرده 
اس��ت. این نماینده مجلس اظهار 
داش��ت: با بهره گیری از سیاس��ت 
قیمت تضمینی می توان بخشی از 
بار پرداخ��ت وجه خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی را از دوش 
دولت برداش��ت و در طرف مقابل 
بخش مناس��بی از پول کشاورزان 
را در اس��رع وق��ت پرداخت کرد. 
پاپ��ی زاده تاکید ک��رد: جایگزینی 
قیم��ت تضمینی به ج��ای خرید 

تضمینی و عرض��ه ذرت و جو در 
بورس کاال طرح بسیار خوبی است 
که با توج��ه به مزیت های زیاد آن 
توسط هیأت دولت تصویب شده و 
در حال اجراست، اما در این طرح، 
تفاوت قیمتی که بین نرخ کش��ف 
ش��ده در بورس و قیمت تضمینی 
دولت وج��ود دارد، بای��د به موقع 
از س��وی دولت پرداخت ش��ود تا 
کش��اورزان همگی از این سیاست 

جدید استقبال کنند.

شش گانه ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران

موفقیت طرح قیمت تضمینی در بورس کاال

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

آبسال در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خود کرد که مع��ادن منگنز ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.4194.99البسا
2.5314.98کمنگنز
2.5064.81تمحرکه

1.9744.78خچرخش
1.7554.78کچاد
4.1404.68بالبر
3.1714.62ختور

 بیشترین درصد کاهش
صنایع شیمیایی س��ینا صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. س��خت آژند در رده دوم این گروه 
ایستاد و سرمایه گذاری نیرو هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(15.868شسینا
)4.63(4.366ثاژن
)4.31(1.576ونیرو
)4.19(2.266کسرام
)4.04(6.079ختراک
)3.45(1.037خزر
)3.42(2.627تایرا

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
س��ایپا در رده دوم این گروه ایستاد. حق تقدم سرمایه 

گذاری رنا هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

91.971 1138خزامیا

85.143 1403خساپا
65.754 411ورناح

44.358 1070وخارزم
27.986 625کچادح
27.369 1755کچاد

22.004 1311ومعادن

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خ��ود اختص��اص داد و صنای��ع آذرآب رتب��ه دوم را به 
دس��ت آورد. زامیاد هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

119.478 1403خساپا
106.951 4880فاذر

104.685 1138خزامیا
51.081 3466خودرو
50.518 5201شبریز
48.025 1755کچاد

47.462 1070وخارزم

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که زامیاد در این گروه 
دوم ش��د و حق تقدم س��رمایه گذاری رنا در رتبه سوم 

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

14034746خساپا
11384260خزامیا
4112759ورناح

10702143وخارزم
34661568خودرو
17551538کچاد
13971278قثابت

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

30681534کحافظ
13801380خکاوه
824824پاسک
3015754فمراد
3499700فلوله
3915559پتایر
6769398چفیبر

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

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

10702.85وخارزم
16152.99واعتبار
11753.52پردیس
10003.56وپاسار
18813.57وبانک
26804.17شاراک
81474.20شبهرن

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

تهران پیشگام رشد معامالت مسکن
رئی��س اتحادی��ه صنف مش��اوران امالک از رش��د 
18درصدی معامالت مسکن در تهران طی شش ماه 

نخست امسال خبر داد. 
خبرگ��زاری  ب��ا  گفت وگ��و  در  عقبای��ی   حس��ام 
صدا و س��یما گفت: بازار مس��کن بعد از سه سال که در 
رکود به سر می برد امروز در حال گذر از دوره رکود است. 
وی ادامه داد: ارائه تس��هیالت بانکی باعث ترغیب 
بازار تقاضا ش��ده و متقاضیان بازار مس��کن باالخص 

در بخش خرید واحدهای کوچک زیاد شده است. 
عقبایی تصریح کرد: براساس آمار و ارقام، نشانه های 
خروج از رکود در معامالت مس��کن و همچنین ورود 

به دوران پیش رونق را شاهد هستیم. 
وی افزود: در شهر تهران در شش ماه اول سال 95 
حجم معامالت س��یر صعودی داش��ته که این رشد به 
معنی رونق نیس��ت اما این روند مبین عبور از رکود 

و ورود به دوران پیش رونق است. 
وی تاکید کرد: در شهر تهران در ماه مرداد 18هزار 
و 699 قرارداد خریدوفروش و در شهریور 15هزار و 
379 قرارداد خریدوفروش داشتیم که این آمار مبین 

افزایش حجم معامالت به طور نسبی است. 
رئی��س اتحادی��ه صنف مش��اوران ام��الک گفت: 
میانگین معامالت در کل کش��ور کاهش داش��ته اما 
بازار مسکن الگو و نشأت گرفته از بازار پایتخت است 
به طوری که بازار پایتخت اگر وارد رونق و پیش رونق 

شود سایر استان ها نیز رونق پیدا می کنند. 
وی گفت: بخشی از معامالت در شهر تهران عالوه بر 
ب��ازار مص��رف رویکرد س��رمایه ای دارد و این انگیزه 
س��رمایه گذاری در س��ایر استان ها بسیار پایین است. 
وی ادامه داد: هر چند در کل کشور رویکرد سرمایه ای 
کاهش پیدا کرده اما به صفر نرس��یده و در بس��یاری 
از شهرستان ها و شهرهای کوچک رویکرد سرمایه ای 
نزدیک به صفر است که باعث کاهش معدل معامالت 

در سطح کشور می شود. 
عقبایی تصریح کرد: در سه تا چهار ماه آینده یعنی 
اواخر پاییز و اوایل زمستان 95، شاهد افزایش حجم 
نسبی معامالت در مراکز استان ها هستیم و در پایان 
سال نیز افزایش معامالت به شهرهای کوچک تر نیز 

می رسد. 

فرونشست های جدید در  دشت ورامین
رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری 
مرک��ز تحقیق��ات راه، مس��کن و شهرس��ازی درباره 
فرونشس��ت زمی��ن در اط��راف مترو قی��ام گفت: این 
فرونشس��ت به علت حفاری های صورت گرفته برای 

احداث خط 7 مترو تهران است. 
علی بیت اللهی در گفت وگو با مهر، افزود: براساس 
مش��اهدات میدان��ی کارشناس��ان مرک��ز تحقیقات، 
فرونشس��تی دایره ای ش��کل با قطر تقریبی ۲۰ تا ۲5 
مترمربع در حوالی ایستگاه مترو قیام رخ داده است. 
وی ادامه داد: ترک های ناش��ی از فرونشست زمین 
در پیاده روهای اطراف هم اثرگذار بوده و آسفالت کف 

خیابان هم مواج شده است. 
ب��ه گفت��ه دبیر کارگروه ملی زلزله، لغزش الیه های 
زمین، ابنیه و شهرس��ازی، رش��ته قنات های قدیمی 
تهران در این منطقه قراردارد و خاک منطقه میدان 
قیام هم درصد ماسه ای باالیی دارد و به همین علت 
چسبندگی خاک ضعیف و احتمال ریزش آن باالست 
که مجموع این عوامل موجب فرونشس��ت زمین در 
منطقه میدان قیام ش��ده اس��ت.  سرپرس��ت حوزه 
پژوهش��ی ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی ادامه داد: درحال حاضر ترک ها 
و ش��کاف های جدی��دی در منطقه دش��ت ورامین و 
معین آباد ایجاد شده که تاسیسات خطوط انتقال نیرو، 
مخازن آب و مناطق روس��تایی را درگیر کرده اس��ت.  
وی اظهارداش��ت: بخش��ی از فرونشست زمین در این 
منطقه مربوط به تابستان سال گذشته بوده اما ایجاد 
ترک های جدید مربوط به یک هفته گذشته است که 
آبیاری مزارع منطقه را با مشکل مواجه کرده است. 
سرپرس��ت حوزه پژوهشی س��اختمان و ابنیه فنی 
با اشاره به افزایش فرونشست زمین در تهران گفت: 
باید در هنگام گودبرداری یا احداث تاسیس��ات مترو 
به بحث فرونشست و احتمال فروریزش توجه داشته 
باش��یم. بی��ت الله��ی اف��زود: بای��د در مناطقی که با 
گودب��رداری راه قن��وات را می بندیم آب را به مس��یر 
قبل��ی بازگردانی��م تا موجب آب شس��تگی و س��پس 

فرونشست یا فروریزش نشود. 

زمانی برای کنار گذاشتن ترکیه ای ها
ب��ا وج��ود آنک��ه ایران تمام تالش خ��ود را به کار 
بس��ته ت��ا مش��کالت و اختالفات ماه های گذش��ته 
منطق��ه  ترانزیت��ی  کالن  برنامه ه��ای  در  خلل��ی 
ایجاد نکند، اما ش��رایطی که همس��ایه غربی ایران 
ب��ه وج��ود آورده و ب��ه نظر می رس��د قص��دی برای 
اص��الح آن ن��دارد، س��وال هایی ج��دی پیش روی 
 ت��داوم ترانزی��ت در مرز مش��ترک با ترکیه به وجود 

آورده است. 
به گزارش ایس��نا، حدود یک س��ال پیش بود که 
دولت ترکیه ناگهان تصمیم گرفت با اعتراضی رسمی 
به بحث مابه التفاوت نرخ سوخت که در ایران گرفته 
می شد، مرزهای دو کشور را با التهابی جدی روبه رو 

کند. 
به دنبال این تصمیم یک جانبه، مرز بازرگان برای 
چند روز وارد ش��رایطی غیرعادی ش��د تا ترافیکی 
چند روزه برای عبور از آن تش��کیل ش��ود. با وجود 
ای��ن تصمی��م اما ایران با برنامه ریزی که نس��بت به 
حفظ رابطه خود با همس��ایگان داش��ت، نس��بت به 
تداوم مذاکرات با ترکیه اقدام کرد تا س��رانجام این 

اختالف حل شود.  
پس از اختالفات ترانزیتی نوبت به ناامنی سیاسی 
در خاک ترکیه رسید که باعث شد مرز برای مدتی 
بسته شده و شرایط ملتهب شود. در این ایام حمله 
گروه های ناشناس به چند خودروی ایرانی در خاک 
ترکیه نیز مزید بر علت ش��د تا تصمیم گیری درباره 
آینده ترانزیتی ایران و ترکیه با دشواری هایی همراه 

شود. 
چند ماه پس از این اتفاقات و در شرایطی که به نظر 
می رسید اوضاع به سمت عادی شدن حرکت می کند، 
این بار خبرهای جدید حکایت از طوالنی شدن صف 
وارد ش��دن کامیون ها از ترکیه به س��مت ایران دارد. 
هرچن��د بخ��ش زیادی از ای��ن کامیون ها ترکیه ای 
هستند، اما قرار گرفتن کامیون های ایرانی در صف 
طوالنی بازگشت به ایران مشکل ساز شده به خصوص 
در جایی که خبرها حکایت از آن دارد که مسئوالن 
ت��رک در ص��ف اخ��الل به وجود می آورن��د و با نگه 
داش��تن رانندگان ایرانی، خودروهای خودش��ان را 

ترخیص می کنند. 
هرچن��د ایران هن��وز موضع گیری رس��می در این 
رابط��ه نکرده، اما درخواس��ت های مکرر برای افزایش 
زیرس��اخت های گمرک ترکیه با مخالفت آنها همراه 
ش��ده و این موضوع می تواند آخرین ضربه را بر تداوم 
همکاری ها با همسایه غربی کشور وارد کند به خصوص 
پس از آنکه ایران توانست چند هفته قبل با مذاکراتی 
جدی طرح کریدور خلیج فارس تا دریای س��یاه را به 
تواف��ق ابتدای��ی برس��اند و از این پس امکان آن وجود 
دارد با همکاری چند کشور منطقه کاالهای ترانزیتی 

از طریق شمال به اروپای غربی برسد. 

بویینگ و ایرباس امتیاز ساخت 
قطعه به ایران بدهند

درحالی که کش��ور به دنب��ال نهایی کردن قرارداد 
خری��د 97 فرون��د هواپیما با هزین��ه 9هزار میلیارد 
تومان اس��ت، برخی معتقدند این دو ش��رکت باید 
سهم مونتاژ قطعات کوچک و برخی تجهیزات را در 

اختیار ایران قرار دهند. 
به گزارش مهر، اگرچه تعمیرات س��نگین هواپیما 
از جمل��ه به روزرس��انی بخش ه��ای الکترونیک��ی، 
به روزرس��انی کاکپیت )قس��مت کنت��رل هواپیما( 
و کابین مس��افران در داخل کش��ور انجام می ش��ود 
و س��االنه رقم��ی حدود ۲۰ میلی��ون یورو صادرات 
دربخ��ش خصوص��ی صنای��ع ه��وا و فض��ا انج��ام 
می ش��ود.  عل��ی محم��د خان محمدی، کارش��ناس 
صنای��ع ه��وا و فضای کش��ور در م��ورد قراردادهای 
خری��د هواپیما گفت: مراح��ل نهایی خرید هواپیما 
در حال س��پری ش��دن است و براساس مجوز اوفک، 
 خری��د 17 فرون��د ایرباس و 8۰ فروند بویینگ تایید 

شده است. 
وی اف��زود: میانگی��ن قیمت هواپیماهای نو حدود 
۲5۰میلیون دالر است که با توجه به قیمت کنونی 
دالر )3ه��زار و 5۰۰ توم��ان( رقم��ی ح��دود 9هزار 
میلیارد تومان برای خرید هواپیما باید هزینه شود. 
وی ادامه داد: در 3۰ س��ال آینده، چهار برابر رقم 
کنون��ی خری��د، باید برای تعمیر و نگهداری قطعات 
هواپیماه��ا هزینه ش��ود که همی��ن موضوع اهمیت 

بخش تعمیر و نگهداری را دوچندان می کند. 

عمران

پیش بینی می شود جمعیت 
زائ��ران اربعی��ن حس��ینی در 
س��ال ج��اری در مقایس��ه ب��ا 
سال گذشته حدود 5۰ درصد 
افزایش یابد. این آخرین اظهار 
نظر رس��می وزیر کشور درباره 
س��فرهای اربعی��ن س��ال 95 
اس��ت؛ موضوعی که نش��ان از 
آن دارد که مدیریت س��فرهای 
امسال حتی از سال های پیش 

نیز پیچیده تر خواهد بود. 
در طول س��ال های گذشته 
ب��ا توج��ه ب��ه روی کار آمدن 
دولت های��ی میان��ه رو و البته 
بازگشت نسبی امنیت به خاک 
عراق، رسمی که در طول تاریخ 
برای شیعیان جهان باقی بوده 
بار دیگر از سر گرفته شده است 
تا در روز بیس��تم ماه صفر هر 
س��ال مصادف با چهلمین روز 
ش��هادت امام س��وم شیعیان 
جمعیتی چند میلیون نفری به 
عراق و شهر کربال سفر کنند. 
ای��ران نیز به عن��وان یکی از 
مراکز اصلی ش��یعیان هر سال 
تع��داد زی��ادی از زائ��ران را به 
س��مت عراق روان��ه می کند و 
ای��ن امر در ایام اربعین به اوج 

خود می رسد. 
با وجود آنکه در این ایام تمام 
امکانات کش��ور برای مدیریت 
این س��فرها بسیج می شود اما 
همچنان به نظر می رسد آنچه 
تدارک دیده ش��ده با تقاضای 
س��فر همس��انی ندارد و سال 
قب��ل به خصوص در مرز مهران 
تجمع زائران باعث کند ش��دن 
تردده��ا ش��د؛ موضوعی که به 
نظر می رس��د در س��ال جاری 
برنام��ه ریزی ه��ا برای برطرف 
کردن مش��کالت مربوط به آن 

انجام گرفته است. 

از پیگیری اتصال ریلی تا 
تعریض جاده ها

سفرهای زیارتی ایرانی ها به 
ع��راق در ح��ال حاضر تنها در 

دو عرصه هوایی و زمینی انجام 
می گیرد. 

در بخ��ش هوای��ی پرواز ها به 
مقص��د نجف انجام می ش��وند 
و هرچن��د محدودیت ظرفیت 
آنها باعث می شود سهم چندان 
باالیی در جابه جایی های اربعین 
نداش��ته باشند، اما حاشیه های 
زیادی را در س��ال های گذشته 
ب��ه وجود آوردند. در اربعین دو 
س��ال قب��ل با توجه ب��ه امکان 
جدیدی که در متنوع سازی نرخ 
بلیت ه��ا به وجود آمد برخی از 
پروازهای چارتری با قیمت های 
بسیار باالیی انجام گرفتند و این 
امر اوضاع بازار را بر هم ریخت. 
هرچن��د س��ال گذش��ته و در 
جریان مذاکراتی که س��ازمان 
هواپیمایی با شرکت ها داشت، 
افزای��ش نرخ بلی��ت پروازها تا 
ح��د زیادی کنترل ش��د، اما با 
نزدیک ش��دن به اربعین امسال 
ب��از هم لزوم مدیریت قیمت ها 
احساس می شود، موضوعی که 
هنوز سازمان هواپیمایی برنامه 
دقیق خود را در این زمینه اعالم 

نکرده است. 
در ح��وزه جاده ای اما اوضاع 

متفاوت است. با وجود آنکه کار 
در بزرگ��راه کرب��ال هنوز ادامه 
دارد و قطعات��ی از ای��ن جاده 
مه��م ب��ه افتتاح نرس��یده اند، 
ام��ا برنامه ریزی برای توس��عه 
و تعری��ض جاده ه��ای منتهی 
ب��ه م��رز زمین��ی مه��ران در 
ماه های گذشته پیگیری شده 
و آخرین خبر در این زمینه به 
برنامه ریزی برای اجرای قطعه 
دوم تعری��ض راه ایالم به پایانه 
مرزی مهران مربوط می ش��ود 
که سازمان راهداری به اجرای 
قریب الوقوع امید بس��ته است. 
این در حالی است که با توجه 
ب��ه نهایی نش��دن طرح اتصال 
ریل��ی به ع��راق که احتماال به 
س��فرهای اربعین س��ال آینده 
خواهد رس��ید، همچن��ان بار 
اصل��ی انتق��ال را پایانه ه��ای 
مرزی زمینی کش��ور به دوش 
خواهن��د کش��ید و از ای��ن رو 
س��ازمان راهداری برای توسعه 
آنها اقداماتی جدی به کار بسته 

است. 
براس��اس اع��الم عطرچیان 
مدیرکل پایانه مرزی س��ازمان 
راهداری باتوجه به مش��کالت 

ایجاد ش��ده درس��ال گذشته 
و حج��م زی��اد مس��افران در 
پایانه ه��ای م��رزی، گیت های 
گذرنام��ه مرزهای ش��لمچه و 
چزاب��ه نس��بت به س��ال 9۴، 

دوبرابر شده است. 
وی همچنی��ن اع��الم کرده 
زیرس��اخت های پایان��ه مرزی 
مهران، ش��لمچه و چزابه آماده 
پاس��خگویی به زائران اربعین 
حسینی است و هرکدام از این 
پایانه ها ظرفیت پاسخگویی به 
تعداد مشخصی مسافر را دارند 
و در صورتی که تعداد مراجعات 
بی��ش از ظرفی��ت پیش بینی 
ش��ده باشد، با ازدحام و تاخیر 

در عبور مواجه خواهیم بود. 

تمام توان ناوگان اتوبوسی 
بسیج می شود

رئی��س اتحادی��ه تعاون��ی 
مس��افربری کش��ور از بسیج 
تم��ام امکان��ات موجود برای 
اربعین  س��فرهای  مدیری��ت 
خب��ر داد و گف��ت: ن��اوگان 
اتوبوس��ی کش��ور تا جایی که 
نی��از به جابه جایی مس��افران 
وج��ود داش��ته باش��د آماده 

خدمت رس��انی خواهد بود. 
احمدرض��ا عامری در گفت 
وگو ب��ا »فرصت امروز« تاکید 
کرد: همان طور که در سال های 
گذش��ته نیز این تجربه وجود 
داشته، امسال نیز اتحادیه تمام 
ت��وان خود را برای انجام کامل 
سفرها به کار خواهد بست. در 
حال حاض��ر نمی توان به طور 
دقی��ق درب��اره تع��داد ناوگان 
فع��ال در این س��فرها س��خن 
گف��ت، اما تالش بر این اس��ت 
ک��ه تمام نیازها پوش��ش داده 
ش��ود. ما س��ال گذشته تنها از 
ته��ران بیش از ۲5۰۰ اتوبوس 
به سمت مرزها روانه کردیم و 
امس��ال شاید این رقم افزایش 

یابد. 
وی درباره احتمال اس��تفاده 
از ناوگان اتوبوس های ش��هری 
نیز در س��فرهای اربعین گفت: 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه امنیت 
مس��افران برای ما بیش��ترین 
اهمی��ت را دارد تنها رانندگان 
اتوبوس های بین ش��هری که از 
تجربه کافی و آشنایی با جاده 
برخوردارند برای این سفرها در 
نظر گرفته می ش��وند و ناوگان 
ش��هری ب��رای جابه جایی های 
داخل��ی م��ورد اس��تفاده قرار 

می گیرد. 
عامری درب��اره قیمت بلیت 
در ای��ام اربعین نیز اعالم کرد: 
هرچند تا زمان نزدیک ش��دن 
به س��فرها تصمی��م قطعی در 
این زمینه گرفته نمی شود، اما 
ب��ا توجه به اینکه این س��فرها 
به ش��کل یک سر خالی انجام 
می ش��ود باید سیاستی در نظر 
گرف��ت ک��ه رانندگان نیز ضرر 

نکنند. 
س��فرهای اربعی��ن به نوعی 
آزمونی برای حمل و نقل کشور 
به حس��اب می آی��د. مدیریت 
چن��د میلی��ون س��فر در طول 
تنه��ا چن��د روز کاری دش��وار 
اس��ت که به نظر می رسد تنها 
بسیج تمام بخش ها می تواند از 

پس از آن برآید. 

قط��ر 3۰ فرون��د از هواپیمای 
نس��ل جدی��د بویینگ 787s  و 
1۰ فرون��د بوئین��گ 777s  را 
ب��ه قیم��ت 11.7میلی��ارد دالر 
خری��داری می کند. ضمن اینکه 
قرارداد برای خرید هواپیماهای 
در  ق��رارداد  نخس��تین   737
طول 15س��ال گذش��ته اس��ت 
ک��ه براس��اس آن قط��ر ایرویز 
هواپیماه��ای باری��ک را ب��رای 
خط��وط هوایی خ��ود خریداری 

می کند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی به نقل از دیلی میل، 
شرکت هواپیمایی قطر اعالم کرد 
ک��ه این هواپیمایی روز جمعه به 
دلی��ل تاخی��ر ایرب��اس در ارائه 
هواپیماهای خریداری ش��ده این 
کشور، قرارداد خرید 6.9میلیارد 
دالری با بویینگ امضا کرده است. 

براساس این توافق، قطر 3۰ فروند 
از هواپیمای نسل جدید بویینگ 
787s  و 1۰ فرون��د بویین��گ 
777s  را به قیمت 11.7میلیارد 

دالر خریداری می کند. 
قط��ر  هواپیمای��ی  ش��رکت 
همچنی��ن درنامه ای از قصد خود 
ب��رای خری��د 6۰ فروند بویینگ 
737 ب��ا بدن��ه باری��ک خبر داده 
اس��ت. این قرارداد در کل ارزشی 
از  دارد.  دالری  18.6میلی��ارد 
ق��رارداد برای خرید بویینگ های 
737s  در شرایطی رونمایی شده 
که انتقادهای زیادی از جانب قطر 
به ایرباس صورت گرفته اس��ت و 
اکبر الباکر، رئیس هواپیمایی قطر 
ایرویز انتقادهایی را به این شرکت 
هواپیماس��ازی فرانسوی به دلیل 
تاخی��ر در ارائه هواپیماهای مدل 

A320neo  وارد کرده است. 

گفت��ه می ش��ود تاخیر در ارائه 
ای��ن هواپیماها به دلیل نقص در 
موتورش��ان بوده است. الباکر روز 
جمعه گفت که این سفارش برای 
پاسخگویی به تقاضای روز افزون 
برای رشد سفرهای هوایی صورت 

گرفته است. 
الباک��ر اذعان کرده اس��ت که 
ق��رارداد با بویین��گ ارتباطی نیز 
ب��ا تاخیرهای ایرب��اس دارد. وی 
گف��ت: بویینگ قب��ل از هر کس 
دیگری ش��روع به ساخت وس��از 
هواپیما در دنیا کرده اس��ت. آنها 
بهترین هواپیماها را می س��ازند و 
رقبای بویینگ از اینکه من چنین 
چی��زی را می گویم ممکن اس��ت 

ناراحت شوند. 
الباک��ر در عین حال اعالم کرد 
که ش��رکتش، همکاری با ایرباس 
را ادام��ه داده و منتظر زمانی که 

این ش��رکت بتوان��د هواپیماها را 
تحویل دهد، می ماند. 

خبرگ��زاری  ب��ه  وی 
م��ا  گف��ت:  آسوش��یتدپرس 
نمی خواهیم انگش��ت به س��مت 
ایرباس اش��اره  یا تالش کنیم این 
شرکت هواپیماسازی را شرمنده 
سازیم. ما روابط نزدیکی با ایرباس 
داری��م و ب��ه ادامه ق��رارداد خود 

متعهد می مانیم. 
وی اف��زود: »تصمی��م ما برای 
خری��د هواپیم��ا از بویینگ برای 
ماموریت ه��ای خاص��ی ص��ورت 
می گی��رد ک��ه ام��روز هواپیمای 
ایرباس قادر به انجام آن نیس��ت، 
ام��ا در هر ص��ورت همه تعهدات 
خود را به ایرباس حفظ می کنیم.« 
ق��رارداد برای خرید هواپیماهای 
737 نخس��تین قرارداد در طول 
15 سال گذشته است که براساس 

آن قطر ایرویز هواپیماهای باریک 
را ب��رای خط��وط هوای��ی خ��ود 

خریداری می کند. 
الباکر در ماه آوریل سال جاری 
می��الدی ایرب��اس را تهدید کرده 
ب��ود که ق��رارداد خود را به دلیل 
مش��کالت ایجادشده برای موتور 
ای��ن هواپیماها و همچنین دیگر 
س��ختی های موجود در س��ر راه 
اجرای��ی کردن این ق��رارداد، لغو 

خواهدکرد. 
او تاخی��ر ایرب��اس را غیر قابل 
قبول دانس��ت و عن��وان کرد که 
م��ا ب��ه دنبال برنام��ه بعدی خود 
می روی��م. قطر ایرویز خرید یکی 
در  را  ایرب��اس  هواپیماه��ای  از 
همین راستا لغو کرد. با این حال 
بویین��گ نیز هن��وز بازه ای زمانی 
ب��رای تحوی��ل هواپیماه��ا اعالم 

نکرده است.

تالش کشورهای منطقه در تصاحب هاب هوایی

»فرصت امروز« تمهیدات اندیشیده شده برای سفرهای اربعین را بررسی می کند 

بسیج کشوری برای سفرهای چند میلیون نفری
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در راستای تامین اهداف پیمان اقلیمی پاریس 
انجام می شود

منع شماره گذاری خودروهای 
سوخت فسیلی در آلمان از ۲۰۳۰

بنا بر مصوبه ش��ورای فدرال آلمان از سال ۲۰۳۰ 
تنها به خودروهایی که س��وخت غیرفسیلی مصرف 

می کنند مجوز شماره گذاری داده می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ش��ورای ف��درال آلم��ان 
)بوندس رات( اخیرا تصمیم گرفته از س��ال ۲۰۳۰ 
ص��دور مجوز ب��رای خودروهای بنزین��ی و دیزلی 
)دارای موتورهای احتراقی( و ش��ماره گذاری آنها 

ممنوع شود. 
آلمان برای آنکه اه��داف پیمان اقلیمی پاریس را 
تامین کند باید تا سال ۲۰۵۰ تولید دی اکسیدکربن 

را به میزان ۹۵ درصد کاهش دهد. 
یکی از تدابیر در این راستا حمایت از تولید و رواج 
خودروهای برقی اس��ت که تاکن��ون موفقیت باالیی 

نداشته است. 
کمک مال��ی دولت به خریداران این نوع خودرو 
ه��م چندان تاثی��ر مثبتی نگذاش��ته، زی��را هنوز 
در مجم��وع، قیم��ت این گون��ه خودروها در مقام 

مقایسه باالست. 
به گ��زارش دویچه ول��ه، هفته نامه »اش��پیگل« 
در ش��ماره جدی��د خود که دیروز منتش��ر ش��ده 
می نویس��د به نس��خه ای از این مصوبه دست یافته 

است. 
در این مصوبه از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته 
می ش��ود مالیات و عوارض ب��ر خودروهای دیزلی و 
بنزینی در کش��ورهای عضو را ب��ا توجه به ضرورت 
حمای��ت از حمل و نقلی که با پخش و نش��ر گازهای 
گلخان��ه ای همراه نباش��د، ارزیابی کن��د و آنها را در 
تعیین ای��ن مالیات ها و عوارض را به جهتی س��وق 
دهد که تا س��ال ۲۰۳۰ فقط خودروهای غیربنزینی 
و غیردیزل��ی امکان ش��ماره گذاری و دریافت مجوز 

پیدا کنند. 
نروژ نیز اخیرا اعالم کرده که از س��ال ۲۰۲۵ تنها 
به خودروهایی مجوز خواهد داد که از س��وخت های 
غیرفسیلی اس��تفاده کنند. افزایش تدریجی قیمت 

بنزین گامی در این راستاست. 

مدیرعامل شرکت سایپادیزل خبر داد
اجرایی شدن قرارداد تولید مجدد 

کامیون های رنو در ایران

مذاکرات متعدد مدیران ارش��د شرکت سایپادیزل 
ب��ا همتایان فرانس��وی خود در ش��رکت رنوتراکس 
نتیجه بخش بود و کامیون های با کیفیت رنو مجددا 

در ایران تولید خواهد شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، زعف��ر تنهاپ��ور، مدیرعامل 
ش��رکت س��ایپادیزل اظه��ار ک��رد: همزم��ان ب��ا 
عق��د قراردادهای گس��ترده خودروس��ازان بزرگ 
کش��ورمان با ش��رکای تج��اری فرانس��وی خود، 
شرکت سایپادیزل هم قرارداد ادامه همکاری برای 
راه اندازی مج��دد خطوط تولیدی کامیون های رنو 

را نهایی کرد. 
وی افزود: در س��فر هفته گذشته بلیس، قائم مقام 
مدیرعامل رنوتراکس - و هیأت همراه، ضمن توافق 
در خصوص اجرایی شدن قرارداد فیمابین، مقرر شد 
کامیون های رنو پس از وقفه ای پنج ساله مجددا در 

این شرکت تولید شود. 
تنهاپور در ادامه از تحویل نخس��تین محموله از 
کامیون های رنو میدالم به متقاضیان تا پایان سال 
جاری خبر داد و یادآور ش��د: ب��ا توجه به زمان بر 
بودن پروس��ه تولید محص��والت به صورت قطعات 
کامال منفصل و س��اخت داخل و آماده سازی خط 
تولید، قرار بر این ش��د سفارش گذاری در فاز اول 
به صورت  CBU )به صورت پیش س��اخته( انجام 
ش��ود. ضمن اینک��ه در فاز بعدی با داخل س��ازی 
قطع��ات بدن��ه و رن��گ و مونت��اژ، پروس��ه تولید 
محص��ول با افزایش س��اخت داخل ت��ا ۳۰ درصد 

ادامه یابد. 
وی ب��ا اش��اره به س��ابقه تولی��د کامیون های رنو 
در شرکت س��ایپادیزل خاطرنش��ان کرد: از ابتدای 
همکاری با ش��رکت رنو تراکس تا سال ۱۳۹۰، بیش 
از ۵۵۰۰ دس��تگاه کامیون رنو »می��دالم« و حدود 
۱۰ هزار کامیونت »بادس��ان« تولید و به بازار عرضه 
شد و پیش بینی می شود با توجه به کیفیت مناسب 
کامیون ه��ای رنو و خوش نامی آنها نزد کامیون داران 
ایران��ی، این محصول با اس��تقبال مجدد بازار مواجه 

شود. 

خبر بینالملل

7 خودرو

روز گ���ذشت��ه محس���ن 
صالحی نیا، رئیس هیات مدیره 
ایران خودرو، تایید کرد که از 
س��مت خ��ود در هیات مدیره 
این ش��رکت اس��تعفا داده تا 
فقط در یک ش��غل و آن هم 
به عن��وان معاون ام��ور صنایع 
وزی��ر صنع��ت، ب��ه فعالی��ت 
خ��ود ادامه دهد. ام��ا آیا این 
اس��تعفا را می ت��وان به عنوان 
عقب نش��ینی دولت از صنعت 

خودرو تلقی کرد؟ 
پس از اینکه نام صالحی نیا از 
اطالع رسانی  پورتال  اطالعات 
ایران خودرو حذف شد، او در 
گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
خبر از اس��تعفای خود از این 
س��مت داد. دلیل این استعفا 
اول  مع��اون  اخیر  بخش��نامه 
ب��ر  مبن��ی  رئیس جمه��وری 
س��تادی  فعالیت  ممنوعی��ت 
ش��د.  عن��وان  ش��غل  دو  در 
همواره بر س��ر اینکه مدیران 
ارش��د دو خودروس��از بزرگ 
بوده  دولتی  منصوبی��ن  ایران 
ی��ا از معاونین وزی��ر صنعت 

انتخ��اب می ش��دند، نقد وارد 
ب��ود و مهم ترین دلیل آن هم 
که این روزها رنگ بیش��تری 
به خود گرفته، به مش��ارکت 
ب��ا خودروس��ازان خارجی باز 
می گش��ت، چراکه ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان، بی��ش از اینکه 
دو  توانایی ه��ای  و  ماهی��ت 
ای��ران  دولت��ی  خودروس��از 
برای س��رمایه گذاران خارجی 
مطلوب باش��د این استفاده از 
ران��ت دولتی موج��ود در این 
دو خودروساز بود که شرکای 
خارجی را به سمت آنها سوق 
م��ی داد و این گون��ه ب��ود که 
شانس توسعه بخش خصوصی 
خودرو، کمتر و کمتر می شد. 
دلیل دیگر این بود که گرچه 
دو شرکت ایران خودرو و سایپا 
چند سال پیش حرکت ناقصی 
ب��ه س��مت خصوصی س��ازی 
داش��ته اند، ام��ا وج��ود همین 
مدیران دولتی هی��چ گاه اجازه 
نخواه��د داد که س��اختار آنها 
ب��ه س��اختار س��ودده بخ��ش 
خصوص��ی تبدیل ش��ود. حاال 
یکی از معاونین وزارت صنعت 
به گفته خودش خودخواسته از 

این سمت استعفا داده؛ اتفاقی 
که در صورت ادامه و جایگزین 
نش��دن یک مقام دولتی دیگر، 
می تواند گام مهمی محس��وب 
شود، اما آیا می توان این گام را 
به معنای عقب نشینی دولت از 

صنعت خودرو تعبیر کرد؟ 
استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران، 
در پاس��خ به این پرس��ش به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»گرچ��ه اقدام آق��ای صالحی 
نی��ا قاب��ل تقدی��ر اس��ت، اما 
متاس��فانه نمی ت��وان آن را به 
منظور عقب نش��ینی دولت از 
صنعت خودرو تعبیر کرد. باید 
به ای��ن موضوع توج��ه کنیم 
غیرموظف  اعض��ای  که حتی 
هیات مدیره شرکت هایی نظیر 
ایران خ��ودرو، نقش��ی کلیدی 
برعهده دارند و نیاز به تمرکز 
کاف��ی دارن��د، بنابرای��ن باید 
اف��رادی در ای��ن هیات مدیره 
حضور داشته باشند که صرفا 
باش��ند،  داش��ته  یک ش��غل 
بنابرای��ن اس��تعفای افراد دو 
ش��غله و دولت��ی اتفاق خوبی 

خواهد بود.«

او می افزاید: »این گام خوب 
را نمی ت��وان تغییر تفکر دولت 
ب��رای حضور در صنعت خودرو 
تلقی کرد، زیرا استراتژی ای که 
دولت در قراردادهایی مانند رنو 
در پیش گرفت��ه کامال خالف 
این است که بخواهد از صنعت 
خودرو عقب بکشد، بلکه بیشتر 
نشان دهنده تمایل دولت برای 
حضور بیش��تر در این صنعت 

است.«
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو نی��ز در این ب��اره در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
اظه��ار می کند: »کن��ار رفتن 
مس��ئوالن وزارت صنع��ت از 
مدیریت خودروسازی ها همان 
موضوع��ی بود ک��ه از مدت ها 
پی��ش از آن به عن��وان الزمه 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
یاد می ش��د. خروج صالحی نیا 
از صنعت خودرو بس��یار مهم 
اس��ت و این پیغام را به سایر 
شرکا می دهد که نگران رقابت 

با ایران خودرو نباشند.«
او ادامه می دهد: »این اقدام 
نش��ان دهنده ای��ن اس��ت که 
دولت به این نتیجه رسیده که 

باید اجازه دهد فضا به سمت 
برود  پی��ش  ش��دن  رقابت��ی 
تا بهب��ودی در ش��رایط بازار 
خودرو تغییر کند. خروج یک 
مقام ارش��د دولتی از مدیریت 
رقابتی  نگرانی  خ��ودرو  ایران 
نبودن فض��ای ب��ازار را برای 

سایر شرکا کم می کند.«
زاوه درب��اره حض��ور دولت 
در ق��رارداد رن��و نی��ز تصریح 
می کند: »سهامداری ایدرو در 
جوینت ونچر رنو کار درستی 
راهکار  ش��اید  ول��ی  نب��وده، 
دیگ��ری ه��م وجود نداش��ته 
است. اما جایی که مدیریتش 
خودروس��از  ی��ک  برعه��ده 
خارجی اس��ت، توانایی مقابله 
ب��ا دس��تورالعمل های داخلی 
را دارد و می توان��د به ص��ورت 

مستقل پیش برود.«
پ��س از اس��تعفای رئی��س 
خ��ودرو،  ایران  هیات مدی��ره 
این بار باید منتظر کناره گیری 
عض��و  قنات��ی،  امیرحس��ین 
هیات مدیره س��ایپا و مدیرکل 
و صنایع  نیرومحرک��ه  دفت��ر 
خ��ودروی وزارت صنع��ت از 

یکی از سمت هایش بود. 

گزارش »فرصت امروز« از تغییرات در هیات مدیره ایران خودرو

لبخند ایران خودرو به شرکای خارجی و بخش خصوصی
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حجت االسالم و المس��لمین حسن روحانی، ریاست 
جمهوری روز گذشته وارد بانکوک، پایتخت تایلند شد 
و از س��وی پرایوت چان او چاریا، نخست وزیر این کشور 
مورد استقبال رس��می قرار گرفت. در نشست مشترک 
هیات ه��ای عالی رتبه ایران و تایلند در بانکوک، ایران و 
تایلند اعالم کردند که آماده اند فصل تازه ای را در روابط 
دو کشور بگشایند و یکدیگر را در دستیابی به بازارهای 
ش��رق آس��یا و منطقه غرب و مرکزی آسیا و در نهایت 

اروپا، یاری دهند. 
دکتر روحانی در این نشس��ت گف��ت: امروز اراده دو 
دولت، توس��عه روابط دوجانبه در حوزه های سیاس��ی، 

اقتصادی، فرهنگی و علمی است. 
رئیس جمه��وری خطاب ب��ه »پرایوت چ��ان او چا«، 
نخس��ت وزیر تایلند گف��ت: تایلند می توان��د پلی برای 
ارتباطات اقتصادی ایران در منطقه ش��رق آس��یا باشد 
و ای��ران نیز با زیرس��اخت های مناس��ب در حوزه بنادر 
و کریدوره��ای حمل و نقل ریلی میان جنوب و ش��مال، 
همچنین به عنوان باثبات ترین و امن ترین کشور منطقه 
و در قلب ب��ازاری 400 میلیون نف��ری بهترین دروازه 
برای توسعه روابط تجاری شرق آسیا و تایلند با منطقه، 

آسیای میانه، قفقاز و اروپا است. 
روحانی با اشاره به ضرورت بهره گیری از فرصت های 
برج��ام برای بهره گیری کامل از ظرفیت های گس��ترده 
همکاری دو کشور، تصریح کرد: توسعه و تحکیم روابط 
دوجانب��ه میان ایران و تایلند هم تامین کننده منافع دو 

ملت و هم مکمل همکاری های منطقه ای است. 
رئیس جمه��وری تقویت همکاری های بانکی میان دو 
کشور را برای گسترش همکاری های اقتصادی ضروری 
خواند و گفت: برای اجرای قراردادهای جدید اقتصادی، 
گام های نخس��ت را برداشته ایم و باید خود را برای آغاز 

تجارت ترجیحی آماده کنیم. 
روحانی با تاکید بر اینک��ه هیچ مانعی در ایران برای 
توس��عه روابط با تایلند وجود ندارد، افزود: به زودی و با 
اجرای توافق ها و پیشبرد طرح ها و برنامه های مشترک، 
می توانی��م می��زان مب��ادالت اقتصادی می��ان تهران و 
بانکوک را به دو برابر سطح کنونی ارتقا دهیم و ضروری 

است تالش ها در این راستا متمرکز شود. 
رئیس جمه��وری، تس��هیل در فعالی��ت بخش ه��ای 
خصوص��ی دو کش��ور را در توس��عه و ارتق��ای س��طح 
همکاری های مش��ترک بس��یار اثرگذار دانست و گفت: 
دو کش��ور می توانند در بخش ه��ای مرتبط با نفت، گاز 
و پتروشیمی، شیالت، راهسازی، تولید قطعات خودرو، 
کشاورزی و مبادالت محصوالت باغی و زراعی همکاری 

و سرمایه گذاری کنند. 
روحانی با اشاره به برگزاری نشست روز شنبه فعاالن 
بخش خصوصی دو کشور در بانکوک، تکرار این جلسات 
را در توس��عه و تعمیق همکاری ها، ارزشمند برشمرد و 
تاکی��د کرد دولت ایران از توس��عه همکاری های بخش 

خصوصی دو کشور حمایت می کند. 
رئیس جمه��وری همچنین به برق��راری مجدد پرواز 
میان دو کش��ور اش��اره کرد و گفت: توس��عه ارتباطات 
ناوگان هوایی می تواند به توسعه متوازن همکاری ها در 

حوزه گردشگری کمک کند. 
روحان��ی در ابتدای این نشس��ت نیز ب��ا قدردانی از 
برنامه ری��زی مناس��ب تایلند ب��رای برگ��زاری دومین 
اجالس س��ران مجمع گفت و گوی  همکاری های آسیا، 
اب��راز امیدواری کرد که این اجالس س��رآغاز توس��عه 

سریع تر روابط آسیا - آسیا باشد. 
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود نیز 
به موضوع تروریس��م و خطرات آن برای جهان اش��اره 

کرد و گفت: تروریس��م، خشونت و افراطی گری معضلی 
جهانی اس��ت و مبارزه با آن نیز نیازمند همکاری همه 
کشورهاست. روحانی تصریح کرد: در مبارزه با تروریسم 
باید به ریش��ه های فکری و فرهنگ��ی این معضل توجه 

داشت و تالش ها را بر رفع این ریشه ها متمرکز کرد. 
»پرای��وت چان او چ��ا«، نخس��ت وزیر تایلند نیز در 
این دی��دار با تاکید بر اینکه بای��د صفحه جدیدی در 
روابط دو کشور گشود، تصریح کرد: دولت تایلند برای 
توس��عه و تعمیق روابط با جمهوری اسالمی ایران عزم 

راسخ دارد. 
او با اش��اره به ش��ش دهه رواب��ط دیپلماتیک تهران 
- بانک��وک، میزبانی از رئیس جمه��وری و هیأت ایرانی 
را افتخ��ار بزرگ��ی ب��رای تایلند برش��مرد و گفت: باید 
ظرفیت های همکاری را هرچه س��ریع تر فعال کنیم، ما 
برای ارتقای سطح روابط در همه حوزه ها کامال آماده ایم 
و از مشارکت شرکت های ایرانی در پیشبرد پروژه ها در 
تایلند اس��تقبال و همزمان ش��رکت های تایلندی را به 

مشارکت در پروژه های ایران تشویق می کنیم. 
نخست وزیر تایلند گفت: ایران می تواند پیوند  دهنده 

تایلند با منطقه مرکزی و غرب آسیا و اروپا شود. 
»پرایوت چ��ان او چا« همچنین ب��ر ضرورت اجرای 
س��ریع و کامل همه توافقات میان دو کشور تاکید کرد 
و افزود: روابط دو کش��ور بای��د در حوزه های فرهنگی، 
آموزش��ی و علم��ی هم همپ��ای حوزه های سیاس��ی و 

اقتصادی توسعه یابد. 
او ب��ا تقدی��ر از تالش ه��ا و سیاس��ت های منطقه ای 
و بین الملل��ی ای��ران در تقویت صلح و ثب��ات، گفت: با 
رویکرد ش��ما درباره تروریس��م کامال موافقم. تروریسم 
مش��کل جهان��ی اس��ت و باید قب��ل از ه��ر اقدامی با 

ریشه های آن مبارزه کنیم. 

در آس��تانه دی��دار حس��اس ای��ران و 
کره جنوبی در روز تاسوعا، ورزشگاه آزادی 

حال و هوای عاشورایی گرفت. 
به گ��زارش ایس��نا، ورزش��گاه آزادی 
سه ش��نبه از س��اعت ۱۸ میزب��ان دیدار 
و  ای��ران  سرنوشت س��از  و  حس��اس 
از هفت��ه چه��ارم مرحل��ه  کره جنوب��ی 
انتخاب��ی ج��ام جهان��ی ۲0۱۸ روس��یه 
خواه��د بود و با توجه ب��ه همزمانی این 
دی��دار حس��اس با ای��ام ع��زاداری امام 
تاس��وعا، مس��ئوالن  روز  و  حس��ین)ع( 
فدراس��یون فوتبال ایران، وزارت ورزش 
و... تالش زیادی را برای برگزاری هرچه 
بهتر ای��ن دیدار و رعایت ش��ئونات این 

ایام انجام داده اند. 
در همی��ن رابط��ه و در فاصله یک روز 
مان��ده به برگ��زاری این دیدار، ورزش��گاه 
آزادی آماده این دیدار ش��ده و دور تا دور 
طبق��ه دوم ورزش��گاه آزادی با پرچم های 
مش��کی پوشانده ش��ده و این ورزشگاه از 

االن حال و هوای محرمی گرفته است. 
ع��الوه ب��ر ورزش��گاه، در مس��یرهای 
منتهی به ورزش��گاه آزادی و سردر این 
ورزش��گاه نیز، پرچم ه��ای منقش به نام 
امام حس��ین)ع( نصب و برافراشته شده 
اس��ت. همچنین ق��رار اس��ت مداحانی 
مانن��د غالمرض��ا کویتی پ��ور، عبدالرضا 
هالل��ی و محم��د علی��زاده ب��ه مداحی 

بپردازند. 

بهانه تراشی کره ای ها در تهران 
و کره جنوب��ی ج��دای  ای��ران  ب��ازی 
حساس��یتی ک��ه در مرحل��ه مقدمات��ی 
مس��ابقات جام جهانی دارد، با حواش��ی 
زیادی هم همراه بوده اس��ت. از یک سو 
همزمانی بازی با روز تاس��وعا مخالفت و 
اعتراض عده ای را برانگیخت و از س��وی 
دیگ��ر ورود کاروان تی��م مل��ی فوتبال 
کره جنوب��ی به ایران حاشیه س��از ش��د. 
ماج��را از این قرار اس��ت که این کاروان 
که با ماس��ک های مشکی به صورت شان 
وارد ته��ران ش��دند، گالی��ه زی��ادی از 
وضعیت امکانات خ��ود در تهران دارند. 
نخس��تین حاش��یه  ب��ا صحبت ه��ای کو 
جائ��ه چول، بازیک��ن تیم مل��ی فوتبال 
کره جنوبی ش��روع ش��د. او گفت: تهران 
یک ش��هر معمولی برای من نیست. من 
از تهران می ترس��م. تهران شهر قدیمی 
اس��ت و م��ردم آن نامهرب��ان و ناراحت 
هس��تند. تم��ام خانه ه��ا و آپارتمان ه��ا 
فض��ای بس��ته ای دارن��د. نمی دان��م چه 

ایده ای پشت آن است. 
کو جائه چول که تنها ش��هر تهران را از 
پنجره اتوبوس دیده است، ادامه داد: مربی 
به ما گفت که فق��ط در هتل بمانید و در 
شهر تهران قدم نزنید. من با هتل آشنایی 
دارم. همچنین زمین تمرین و ورزش��گاه 
را می شناس��م و البت��ه همیش��ه پلیس و 
اس��کورت هم��راه ما هس��تند تا مش��کل 

خاصی برای ما ایجاد نشود. 
جائه چول درباره جو ورزشگاه آزادی نیز 
گفت: من در سراسر جهان و ورزشگاه های 
مختلف و مشهوری بازی کرده ام ولی چیزی 
ش��بیه ورزش��گاه آزادی تاکنون ندیده ام. 
ورزش��گاهی که ۱00 هزار نفر تماشاگر در 
آن دارد و تمام ظرفیت آن پر می ش��ود. در 
دی��داری که ما یک بر صفر باختیم، بعد از 
سوت پایان مسابقه، دیدیم که تماشاگران 
چطور س��روصدا ایجاد می کردند و چه جو 
عجی��ب و غریبی ایجاد ش��ده بود که هیچ 
وق��ت از یادم نم��ی رود و همیش��ه از این 

ورزشگاه و تهران هراس دارم. 
اما ماجرا به همین جا ختم نشد، سایت 
کره ای یونهاپ هم در صحبت های مشابه با 
جائه چول نوشت: »تیم ملی کره به دنبال 
نخستین برد خود در ورزشگاه آزادی برابر 
ایران اس��ت، ولی ش��رایط میزبانی به نظر 
ای��ن اجازه را ب��ه آنها نمی ده��د. ترافیک 
بس��یار زیاد و معطل��ی، نرس��یدن کافی 
وس��ایل همراه، چم��ن نامطلوب و نور کم 
ورزشگاه موضوعاتی بوده است که کاروان 

کره جنوبی به آن اعتراض داشته است.«
این خبرگزاری همچنین از بازیکنان کره 
خواس��ته مراقب خودشان باش��ند، چراکه 
تماش��اگران ایرانی بطری و س��نگ پرتاب 
می کنند. این سایت نوشته است: تماشاگران 
ایرانی در بازی قبل برابر قطر نش��ان دادند 
که ش��رایط س��ختی برای تیم رقیب ایجاد 

می کنند و این می تواند باعث ش��ود شرایط 
میزبانی سخت شود. انداختن لیزر از سوی 
تماش��اگران، پرتاب بطری و سنگ به زمین 
اقداماتی اس��ت که ه��واداران ایران در بازی 
ب��ا قطر انج��ام دادن��د و اکنون مس��ئوالن 
فدراسیون کره مراقب هستند تا در صورت 

تکرار این اقدامات، آن را گزارش کنند. 
همچنین سایت کره ای ابراز نگرانی کرد 
ظرفی��ت ۱0 درصد کره ای ه��ا در بازی با 
ایران رعایت نشود و هواداران کره نتوانند 

در این دیدار حضور داشته باشند. 

نکونام: شاید کره ای ها ترسیده اند که 
مسخره شوند

ج��واد نکون��ام، مربی تیم مل��ی فوتبال 
ایران هم در واکنش به این حواشی گفت 
ش��اید دلی��ل ماس��ک زدن کره ای ها در 
فرودگاه ترس از مس��خره شدنش��ان بوده 

باشد. 
به  گزارش  ایس��نا، جواد نکونام، مربی 
تیم   ملی فوتبال ایران درباره مصاف این 
تی��م برابر کره جنوبی، گف��ت : بازی ما و 
ک��ره همیش��ه خاص بوده اس��ت. زمانی 
هم ک��ه من ب��ازی می کردم جوس��ازی 
کره ای ها وجود داش��ت و طبیعی اس��ت 
ک��ه بخواهن��د این حرف ه��ا را بزنند. ما 
سه بازی آخر را برابر این تیم برده ایم و 
امیدواریم بتوانیم بار دیگر برابر این تیم 

پیروز شویم. 

ورزشگاه آزادی عاشورایی شد

در پی وتوی پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در 
خصوص حلب، قطعنامه پیش��نهادی روس��یه نیز در این 
خصوص نتوانست نظر شورای امنیت را به خود جلب کند. 
به گزارش ایسنا، قطعنامه پیشنهادی روسیه در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد که در آن مسکو خواستار تخلیه 
تروریست های جبهه النصره از حلب به منظور تحقق صلح 
و ثبات در این منطقه ش��ده بود، ب��ا مخالفت اعضای این 
شورا مواجه ش��د و نتوانست برای تصویب رأی الزم را به 

دست آورد. 
روس��یه این پیش نوی��س را به عن��وان جایگزینی برای 
طرح پیش��نهادی فرانس��ه به منظور حل بحران در حلب 

ارائه کرده بود. پیش از این، روس��یه پیش نویس قطعنامه 
پیشنهادی فرانسه در ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
در خصوص توق��ف درگیری ها و آتش بس در حلب را وتو 
کرد. گفته می ش��ود علت این وتوی روسیه از این  رو است 
که پیش نویس مورد پیش��نهاد مسئله مقابله با شورشیان 
مرتب��ط با جبهه النص��ره را به اندازه کاف��ی لحاظ نکرده 

است. 
وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرده بود، متن قطعنامه 
پیشنهادی فرانس��ه پیچیدگی اوضاع در منطقه را نادیده 
گرفته و این تصویر را به دست می دهد که سوریه و روسیه 

رویکردی تهاجمی دارند. 

شورای امنیت در تصویب ۲ قطعنامه پیشنهادی درباره حلب ناکام ماند

  رودریگو دوترته، رئیس جمهوری 
فیلیپی�ن در اظه�ارات جدی�د خود 
علی�ه آمری�کا ب�ا تهدید ب�ه پایان 
روابط با واشنگتن خطاب به مقامات 
آمری�کا گفت: ب�ا ما مث�ل »پادری« 

رفتار نکنید. 
  دبیر کل س�ازمان مل�ل، خواهان 
تحقیقات ف�وری درب�اره حمله روز 
ش�نبه ائتالف متج�اوز عربی به یک 

مراسم ختم در صنعا شد. 

س�ناتور جان مک کین و کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایاالت  متحده در 
دوره ریاس�ت جمهوری جورج ب�وش حمایت خود را از دونال�د ترامپ، نامزد 
جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل صحبت های ضد زن او پس 

گرفتند

تیتر اخبار

روز گذش��ته جلس��ه دادگاه رس��یدگی ب��ه اتهامات دو 
نشریه »صدا« و »یالثارات« برگزار شد. علی اکبر کسائیان، 
س��خنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوع��ات در گفت وگو 
ب��ا خبرگزاری فارس درباره پرون��ده هفته نامه »یالثارات« 
گف��ت: ای��ن هفته نام��ه در اته��ام توهین به اش��خاص و 
مس��ئوالن، توهین به معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و نش��ر مطالب خ��الف واقع و پخش ش��ایعات با اکثریت 
آرا مجرم ش��ناخته نش��د، ام��ا در مورد اته��ام توهین به 

رئیس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. 

کس��اییان تصریح کرد: ضمنا هی��أت منصفه مطبوعات 
اس��تان تهران با اکثری��ت آرا متهم را مس��تحق تخفیف 

دانست. 
او همچنین از رسیدگی به پرونده نشریه هفته نامه صدا 
در این جلسه خبر داد و گفت که این نشریه هم در مورد 
اتهام توهین به رئیس جمهوری و در رابطه با نش��ر مطالب 
خالف واقع به قصد تش��ویش اذه��ان عمومی به اتفاق آرا 
مجرم شناخته شد و هیأت منصفه مطبوعات استان تهران 

به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست. 

»صدا« و »یالثارات« به اتهام توهین به روحانی مجرم شناخته شدند

  رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی 

ش�ورای اسالمی ش�هر تهران گفت: 
متاس�فانه مگس های سفید هر سال 
بیشتر می شوند و مناطق میانی شهر 
ته�ران از ای�ن مهم رن�ج فراوانی را 
متحمل می ش�وند و این در شرایطی 
اس�ت که اقدامات شهرداری در این 
زمینه فانتزی و ناکارآمد بوده است. 
  فرمان�ده انتظامی اس�تان ضمن 
تکذیب تیراندازی به هیأت عزاداری 
در شهرس�تان ساری، از شناسایی و 
دستگیری چهار متهم به تیراندازی 
در یک منطقه مس�کونی در کمتر از 

۲4 ساعت خبر داد. 

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
ایسنا ضمن اشاره به اینکه در سال های فعالیتش تنها از دانشگاه حقوق گرفته، 
گف�ت: وقتی هنوز حقوق 700 تا 800هزار تومانی وجود دارد، دریافت حقوق های 

باال هیچ توجیهی ندارد. 

تیتر اخبار

حجت االس��الم والمس��لمین عباس دانش��ی، مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان قم در نامه ای خطاب به 
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار استعفا 
از این س��مت شد. او ضمن اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در 
رابطه با برگزاری کنس��رت در ق��م رخ داده، گفت: با نظر 
داش��ت این موارد با توجه به رنج��ش خاطر این عزیزان، 
باوجود اینک��ه هیچگونه تخلف عمدی از معیارهای دینی 
از طرف اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی صورت نگرفته 
برای باز گذاشتن دست حضرتعالی در مدیریت این رویداد 
و کاهش انتقادات علیه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

و دول��ت محترم به ویژه در ش��رایط حس��اس کنونی الزم 
می دانم مراتب استعفای خود را به جنابعالی تقدیم دارم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به این نامه گفت: 
س��پاس از خدم��ات ارزنده جناب عال��ی در طول دو دهه 
گذش��ته به ویژه در مناطق مح��روم و دورافتاده، با عنایت 
ب��ه توضیحات جناب عالی در خصوص دغدغه های مراجع 
عظام تقلید نسبت به جایگاه شهر مقدس قم و حریم حرم 
مطهر کریم��ه اهل بیت )س��الم اله علیها( و رنجش خاطر 
برخ��ی از فضالی حوزه علمیه ق��م از برگزاری یک برنامه 

هنری با استعفای شما موافقت می شود. 

وزیر ارشاد با استعفای مدیرکل ارشاد قم موافقت کرد

  آیت اهلل هاش�می درب�اره نمای�ش 
فیل�م رس�تاخیز گفت امی�دوارم با 
تدبی�ر رئیس جمه�وری و درای�ت و 
قاطعیت ارش�اد هر چه زودتر موانع 

اکران فیلم رفع شود. 
داوران  هی�أت  وی�ژه  جای�زه   
بخش مس�ابقه بین الملل جش�نواره 
ن�ام عب�اس  ب�ه  »س�ینماحقیقت« 
فقید سینمای  فیلمساز  کیارستمی، 

ایران اهدا خواهد شد. 

حمید فرخ نژاد که روز ش�نبه به خاطر مش�کل کیس�ه صفرا در بیمارستان 
بستری شده بود، روز گذشته عملش را با موفقیت پشت سر گذاشت و امروز 

مرخص می شود

تیتر اخبار

مربی تیم ملی فوتبال ای��ران گفت: کادر فنی تیم ملی 
و بازیکنان ش��ناخت کافی از بازیکنان کره جنوبی دارند و 
در دیدار مقابل این تیم در چارچوب رقابت های مقدماتی 

جام جهانی ۲0۱۸ روسیه در اندیشه پیروزی هستند. 
 »مارکار آقاجانیان« در حاشیه تمرین روز یکشنبه تیم 
ملی فوتبال ایران در گفت و گو با خبرنگاران گفت: هر دو 
تیم ایران و کره جنوبی در شمار برترین های آسیا هستند 
و بیشتر بازیکنان کره جنوبی در لیگ های معتبر خارجی 

بازی می کنند. 

وی افزود: کادر فنی و بازیکنان ایران ش��ناخت خوبی از 
بازیکن��ان کره جنوبی دارند و به دنبال کس��ب س��ه امتیاز 
دیدار حساس مقابل این تیم هستند. مربی تیم ملی فوتبال 
ایران گفت: دیدار دو تیم فوتبال ایران و کره جنوبی همواره 
از حساسیت زیادی برخوردار بوده است و این حساسیت ها 

همیشه حاشیه هایی را به وجود آورده است. 
آقاجانی��ان گفت: در روز بازی با ک��ره جنوبی و حضور 
پرشور هواداران حسینی در استادیوم آزادی، فوتبال خوب 
ایرانی به نمایش درمی آید و واقعیت ها مشخص می شود. 

مربی تیم ملی فوتبال: در اندیشه شکست کره جنوبی هستیم

  مدی�ر مجموعه آرارات در پاس�خ 
ب�ه انتقادهای تیم ملی ک�ره درباره 
تمری�ن در ورزش�گاه آرارات گفت�ه 
اس�ت ای�ن ورزش�گاه م�ورد تایید 
بازی ه�ای  و  اس�ت  فدراس�یون 

مختلفی در آن برگزار می شود
  س�یدجالل حس�ینی، مدافع باسابقه 
تیم ملی فوتب�ال ایران گف�ت: در دیدار 
مقابل تیم فوتبال کره جنوبی در چارچوب 
رقابت ه�ای مقدماتی ج�ام جهانی ۲018 
روس�یه به همه دنیا نش�ان خواهیم داد 
که یار امام حسین)ع( هستیم و فرهنگ 

عاشورایی را تبلیغ می کنیم.
تعدادی از هواداران ایرانی باشگاه تاتنهام به محل تمرین تیم ملی کره جنوبی 

رفتند تا با سون هیونگ مین ستاره کره ای تاتنهام عکس یادگاری بگیرند

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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7تصور اشتباه در حوزه برندینگ

فعالی��ت در ح��وزه برندینگ بس��یار س��خت و 
پیچی��ده اس��ت. برندینگ ح��وزه ای کامال متنوع 
و جام��ع محس��وب می ش��ود بنابرای��ن تعجب��ی 
ن��دارد که بس��یاری از مردم در برداش��ت خود از 
 برندین��گ و نح��وه فعالیت در ای��ن زمینه دچار

 اشتباه می شوند. 
بس��یاری از کارزاره��ای تبلیغات��ی دیجیت��ال 
هنگامی که به ش��کل مناس��بی فعالیت های خود 
را در زمینه برندینگ یکپارچه س��ازی نمی کنند با 
مش��کالت بسیاری مواجه شده و اغلب با شکست 
مواج��ه می ش��وند. در ادامه ای��ن مطلب به هفت 
برداشت نادرست از مبحث برندینگ که در اغلب 
اوق��ات بازاریاب ه��ای دیجیتال را دچار مش��کل 

می کند، اشاره خواهیم کرد.
 

1- لوگو کافی است
برندهای بزرگ امروزه کامال در لوگوهای ش��ان 
حل شده و تعداد اندکی از مردم میان این برندها 
و لوگوی آنها تفاوت قائل می شوند. این به معنای 
آن اس��ت که به منظور درگیر کردن مشتریان در 
حوزه برندینگ این فرآیند باید کامال برنامه ریزی 

شده و منظم باشد. 
رس��اندن پی��ام ب��ه مخاطب��ان، محافظ��ت از 
ارزش ه��ای برن��د، ایجاد تمایز نس��بت به س��ایر 
برندهای مش��ابه، ش��خصیت و اخالق س��ازمانی 
بخشی از عناصری هستند که شما باید در فرآیند 
برندینگ به صورت کامل و جامع به آن عمل کنید 
و ب��ه مرحله اجرا درآوری��د. مصرف کنندگان تنها 
زمانی قادر به ورود به فرآیند برندینگ هستند که 

بتوانند این عناصر را شناسایی کنند. 

2- شبکه های اجتماعی بهترین ابزار برای 
وارد ک�ردن مخاطب�ان به پروس�ه برندینگ 

است
برخ��ی افراد ورود مخاطبان به فرآیند برندینگ 
را با ارتباط مس��تقیم مش��تری و شرکت تجاری 
اشتباه می گیرند. با این وجود این تنها جزء اصلی 
ارتباط با مش��تریان از طریق وارد ساختن آنان در 
برندینگ اس��ت. تمرکز روی چنی��ن مرز باریکی 
در نهای��ت می تواند منجر به شکس��ت کامل یک 

پویش تبلیغاتی شود. 
شبکه های اجتماعی یکی از مهم ترین کانال های 
ارتباطی با مخاطبان اس��ت. تحقیقات و مطالعات 
ص��ورت گرفته حاکی از آن اس��ت ک��ه برقراری 
ارتب��اط از طریق کانال های مختلف ارتباطی یکی 
از مهم تری��ن بخش های درگیر ک��ردن مخاطبان 
در پروس��ه برندینگ محسوب ش��ده و بسیاری از 
ش��رکت های تجاری از این روش برای دس��تیابی 
به اهداف از پیش تعیین ش��ده خود از آن استفاده 

می کنند. 

3- حضوری احساسی و خاطره انگیز 
ای��ن روزها جلب توج��ه دیگ��ران در بازارهای 
جهان��ی باتوجه ب��ه تع��دد رس��انه ها و ابزارهای 
ارتباطی بس��یار دش��وار به نظر می رس��د. رقابت 
شدید برندها و شرکت های تجاری در جهان دیگر 
تنها به ارائه یک کدپس��تی از س��وی آنها محدود 
نمی شود. این مسائل درنهایت می تواند بازاریاب ها 
و مدیران ش��رکت های تجاری را متقاعد کند که 
ب��رای حضور جدی و پررنگ در بازار باید اقدامات 

پرهزینه و پر سروصدا انجام دهند. 
در بیش��تر م��وارد، پویش های موف��ق در زمینه 
بازاریاب��ی دیجیتال ب��ه نوعی نقط��ه مقابل ایده 
مطرح ش��ده در رابطه با برندینگ هستند چراکه 
این پویش ها اتکای بس��یار زیادی به جلب توجه 
داشته و دقت بسیاری در فرآیند اختصاص بودجه 

به این پررژه ها صورت می گیرد. 
بازاریاب های��ی که مس��ئولیت ای��ن کارزارهای 
تبلیغات��ی دیجیتال را برعهده دارند معموال نیازها 
و خواس��ته های مش��تریان را باالتر از خواسته ها 
و اه��داف خ��ود و ش��رکت متبوع ش��ان در نظر 
می گیرن��د. ای��ن در حالی اس��ت که اس��تفاده از 
دیگ��ر مُتده��ا نظیر ص��رف بودجه ه��ای کالن و 
اقدامات پر سروصدا در نهایت ممکن است اهداف 
بازاریاب ه��ا را در معرض خط��ر قرار دهد چرا که 
در این ش��یوه تمامی منابع در اختیار برند و جلب 
توجه دیگران نس��بت به آن قرار گرفته و اساس��ا 
توجهی به نیازها و خواست های مشتریان نخواهد 
ش��د. این موض��وع در نهایت می توان��د منجر به 

شکست پویش تبلیغاتی دیجیتال شود. 
ادامه دارد.... 
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تبلیغات خالق

 protox آگهی حشره کش

ایستگاه تبلیغات

ماجرای کفش های عجیب آدیداس

در دنی��ای جادویی امروز، معلولی��ت به معنای پایان 
زندگی یک فرد فعال نیس��ت. در همین راستا کمپینی 
جدید و شگفت انگیز از هند توجه همگان را به پدیده ای 
نادر جلب می کن��د: چرا دونده ای تک پا باید یک جفت 

کفش ورزشی گران قیمت را بخرد؟ 
ای��ده س��اخت ای��ن آگه��ی تبلیغات��ی مبتکران��ه و 
منحصربه فرد هندی از لزوم امکان خرید یک جفت کفش 
کتانی مخصوص پای چپ یا راس��ت برای ورزش��کاران 
پارالمپیکی الهام گرفته ش��ده است. به گفته مدیر ارشد 
بازاریابی آدیداس، دامیانت سینگ، آدیداس به این سبک 
ورزشکاران پارالمپیکی را به نمایش بهترین عملکرد خود 
حین شرکت در مسابقه تشویق می کند. به گزارش ام بی ای 
 نیوز، این شرکت امیدوار است که داستان موفقیت های

 »Majr DP Singh« بتوان��د الهام بخ��ش معل��والن 
بیشتری برای تحقق رویاهای شان باشد. در ادامه می توان 
ثابت کرد که ورزش چه قدرت خارق العاده ای برای تغییر 
مس��یر زندگی افراد دارد. راوی این آگهی تبلیغاتی یک 

عدد کفش است. 
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کافه تبلیغات

روند صحیح ارتباط گیری با مخاطب 
دکت��ر حمیدرضا قاضی مق��دم، مدرس و 
مش��اور بازاریابی و تبلیغ��ات درباره کمپین 
برند کوریزان شرکت دکتر عبیدی می گوید: 
قب��ل از هر چیز الزم می دانم به این موضوع 
اش��اره کنم، ف��ارغ از اینکه بهترین ش��یوه 
برای تبلیغات این محصول اس��تفاده شده یا 
خی��ر، دو نکته بس��یار جالب در این کمپین 
به چش��م می خورد؛ نخس��ت اینکه تصمیم 
یک برن��د دارویی ب��رای به کارگیری چنین 
ش��یوه نوین��ی از تبلیغات )حت��ی به کمک 
مش��اورها و آژانس ه��ای تبلیغاتی( تصمیم 
بس��یار ش��جاعانه و ارزش��مندی اس��ت که 
حقیقتا جای تحسین دارد چراکه استفاده از 
ابتکاری در تعریف کمپین های  رویکردهای 
این چنینی هنوز در کشور ما در مراحل اولیه 
به سر می برد و بسیاری از برندهای شناخته 
ش��ده تر و مصرفی تر همچنی��ن اقداماتی را 
صورت نداده اند. نکت��ه دوم نیز به بها دادن 
و اس��تفاده از ظرفیت های فضای دیجیتال و 
رسانه های اجتماعی در کنار فضای محیطی 
در برگ��زاری چنین کمپین��ی بازمی گردد. 
البت��ه در کش��ور نمونه ه��ای متع��ددی از 
به کارگیری ش��بکه های اجتماعی در معرفی 
و اطالع رسانی کمپین های اینچنینی وجود 
دارد ک��ه عمدتا معطوف به کس��ب و کارهای 
اصطالحا اس��تارتاپی است ولی نمونه عملی 
اس��تفاده از ای��ن نوع کمپین ه��ای مجازی 
در صنایع��ی نظی��ر دارو )آن هم معطوف به 
ی��ک قلم داروی خاص( مورد نس��بتا نادری 
است که از ش��ناخت اهمیت توجه به رفتار 
مخاطب در مجموعه داروسازی دکترعبیدی 
حکای��ت دارد. به این ترتی��ب، همانطور که 
عن��وان ک��ردم، نقش توجه ب��ه مخاطب در 
حوزه هایی نظیر رس��انه های در دس��ترس، 
بررس��ی و تحلی��ل رفتار ک��ودکان به عنوان 
مصرف کنن��دگان نهایی و نیز به��ا دادن به 
موضوع��ات که قب��ال عنوان ک��ردم، حاکی 
از در پی��ش گرفت��ن روند صحیح��ی برای 

ارتباط گیری با مخاطب است. 

شناسایی نقش های دخیل در فرآیند 
تصمیم به خرید

قاضی مقدم می گوید: ب��ا این حال، با کمی 
دق��ت نقدهای��ی را می توان به ای��ن کمپین 
وارد دانس��ت. به عنوان ی��ک نقد کلی، یکی از 
موضوعات بسیار حائزاهمیت در علم بازاریابی 
و به طور خاص رفتار مصرف کننده، بررس��ی و 
شناسایی نقش های دخیل در فرآیند تصمیم 
به خرید است. براساس این مفهوم، در فرآیند 
تصمیم گی��ری خری��د محص��والت مصرفی، 
پنج نقش عمده ش��امل پیش��قدم، تاثیرگذار، 
تصمیم گیرن��ده، خری��دار و اس��تفاده کننده 
قابل شناس��ایی اس��ت. در تطابق این مفهوم 

ب��ا کیس یادش��ده، می ت��وان والدین را 
به عن��وان تصمیم گیرن��ده و خری��دار و 
ک��ودک را به عن��وان مصرف کنن��ده در 
نظر گرفت. حال بیاییم سناریوی خرید 
داروی یادش��ده در داروخان��ه را م��رور 
کنیم: یک یا ه��ر دوی والدین، باکودک 
یا بدون همراهی ک��ودک وارد داروخانه 
می شوند و بسته به برنامه ریزی قبلی یا 
ب��دون آمادگی قبلی اقدام به خرید دارو 
می کنند. در این بین، اصوال چون والدین 
به عنوان تصمیم گیرنده و خریدار محصول 
محس��وب می ش��وند، عمده تصمیمات 
مرب��وط به ح��وزه بازاریاب��ی و تبلیغات 
محصول باید معطوف به تاثیرگذاری بر 
والدین باشد )چرا که عمال کودک فاقد 
صالحی��ت الزم برای انتخاب کاال و برند 
محصول است( و بر این اساس، طراحی 
کاراکتر برای محصول دارویی موردنظر، 
هرچن��د می توان��د در تلطی��ف فضای 
تصمیم گیری از سوی والدین تاثیرگذار 
باش��د ولی احتماال بهترین گزینه نبوده 
و پیام ه��ا و ش��یوه های مناس��ب تری را 
می ت��وان ب��رای تاثیرگذاری ب��ر والدین 
درنظر گرفت. با این توضیحات، تصمیم 

به طراح��ی کاراکتر کودک پس��ند در فرآیند 
خرید دارو که به س��بب ارتباطش با سالمت 
ک��ودک، نظر خود کودک در انتخاب آن تاثیر 

زیادی ندارد، لزوما تصمیم بهینه ای نمی تواند 
باشد. مضافا اینکه کودک با خروج از داروخانه، 
کاراکتر )که به سبب محدودیت زمان مواجهه 
در داروخانه، ارتباط کاملی با آن برقرار نکرده( 
را نیز به فراموشی می سپارد و در عمل، با غول 
تلخ یا در نظر اول ناخوشایند داروی موردنظر 
مواجه خواهد ش��د. البته قصدم نفی زحمات 
و اثربخش��ی اجرای چنین کمپینی نیس��ت 
ولی کاش در کن��ار طراحی و نمایش کاراکتر 
در فضای داروخانه، الاق��ل ظرف حاوی خود 
دارو نیز ش��کل و شمایلی از کاراکتر موردنظر 
را  داش��ت )خرس معروف سس برند مهرام را 
که ارتباط خوبی ب��ا مخاطبان، حتی در همه 

س��نین برقرار می کرد، به خاط��ر بیاورید( که 
در زمان اس��تفاده از محص��ول نیز این ارتباط 
شکل می گرفت و بر پایه خصوصیات کاراکتر 

تجربه کودک از مصرف دارو را لذت بخش تر و 
نمود و کاراکتر را برای کودک به یادماندنی تر 
می کرد. قاضی مقدم درباره رسانه های استفاده 
در کمپی��ن برند کوری��زان می گوید: با همین 
استدالل، کمپین و برگزاری مسابقه در فضای 
مج��ازی نیز ک��ه عموما معطوف ب��ه والدین 
)به عنوان کاربران گوش��ی های تلفن همراه و 
البته فضای مجازی است( می توانست بیش از 
تمرکز بر کودکان، معطوف به بزرگساالن بوده 
و ضمن ارائه اطالعات دارویی و فرهنگس��ازی 
در ارتب��اط با مص��رف دارو، والدین را به جای 
مشارکت غیرمستقیم در کمپین، به مشارکت 
مس��تقیم تحری��ک کن��د و به ای��ن ترتیب، 
اثرات بیش��تری را بر والدی��ن به عنوان 
تصمیم گیرندگان نهایی خرید محصول 
برجای گذارد. ب��ا این حال همانطور که 
عرض شد، اجرای کمپین های شجاعانه 
اینچنینی از س��وی برند یادش��ده جای 
تقدیر داشته و البته هرچند می توانست 
به شیوه اثربخش تری به کار گرفته شود، 
حسب شواهد موجود همین حد از اجرا 
نیز نتیجه قابل قبولی را به همراه داشته 

است. 

کمپین تبلیغاتی محصول 
»کوریزان کودکان«

پویا صباغ، مس��ئول اجرای��ی پروژه 
ش��رکت تبلیغات��ی مگنولی��ا و مجری 
کمپی��ن دیجیتال کوری��زان درباره آن 
می گوی��د: چندی پیش برن��د کوریزان 
از ش��رکت دکتر عبیدی کمپینی را با 
محوریت محصول »کوریزان کودکان« 
ش��ربت اس��تامینوفن اطفال در فضای 
دیجیتال اجرایی کرد. شرکت موردنظر 
در ای��ن کمپین می خواس��ت ارتباطی 
صمیمانه میان محصول و مش��تریان یا 
گ��روه مخاطبانش برقرار کند. همانطور 
ک��ه می دانید، کودکان رابطه خوبی با مصرف 
دارو ندارن��د و خانواده ه��ا تالش می کنند که 
با ش��یوه های مختلف به آنها دارو بدهند. در 

این راس��تا برند کوریزان ش��روع به طراحی 
کاراکتری برای ش��ربت اس��تامینوفن اطفال 
خود ک��رد؛ کاراکتری که می توانس��ت نقش 
ی��ک ناجی را برای کودکان بازی کند. بعد از 
طراحی کاراکت��ر و معرفی اولیه آن از طریق 
طراحی اس��تند و اکران در داروخانه ها، برند 
تصمیم گرفت کمپین دیجیتالی را در جهت 
معرفی کاراکتر اجرایی کند و مس��ابقه ای در 
ش��بکه های اجتماعی با حض��ور این کاراکتر 
ش��روع ش��د. جزیی��ات مس��ابقه از طری��ق 
نشریات و اینستاگرام و کانال تلگرام به گروه 
مخاطبان اطالع داده شد. در کمپین مادران 
مرکز توجه بودند؛ مادرانی که این روزها وقت 
زی��ادی را می گذراندند در دنی��ای دیجیتال 
و در چنی��ن فضاهایی بهتر می توانس��تیم با 
آنه��ا ارتباط برقرار کنیم. در این مس��ابقه از 
مادران خواستیم که ابرقهرمان های محبوب 
کودکان ش��ان را ب��ه گروه م��ا معرفی کنند. 
نزدی��ک به 15ه��زار نف��ر در این مس��ابقه 
ش��رکت کردند. در راستای این اطالع رسانی 
روباتی برای تلگرام نیز طراحی شد تا مادران 
راحت تر تصویر کاراکتر محبوب کودک ش��ان 
را ارسال کنند. کاراکترهای مختلفی معرفی 
شد. از میان تمام شرکت کنندگان 50 کودک 
به قید قرعه انتخاب و به جشن پایانی کمپین 
دعوت ش��دند. در آن جش��ن ع��ده ای لباس 
کاراکترهایی که بیش��ترین بازخورد را داشته 
ب��ه تن کرده و در میان کودکان آمدند. عالوه 
بر کاراکترهای محبوب کودکان در آن جشن 
کاراکتر کوریزان نیز معرفی ش��د. کاراکتری 
ک��ه برای کوریزان طراحی ش��ده بود، بازوان 
قوی و چه��ره ای قدرتمند دارد؛ چهره ای که 
هدف از طراحی آن دادن حس خوش��ایندی 
به کودکان است. کاراکتر مورد نظر به صورت 
یک ابرقهرمان طراحی شده بود که قرار است 
در دوران بیماری ک��ودکان را نجات دهد. از 
میان 50 کودک، س��ه کودک ب��ه قید قرعه 
انتخاب و برنده نهایی مسابقه کوریزان شدند. 
جایزه نهایی مس��ابقه کوریزان بلیت سفر به 

واندرلند دوبی بود. 

تصمیم یک برند دارویی برای به کارگیری چنین 
شیوه نوینی از تبلیغات )حتی به کمک مشاورها 
و آژانس های تبلیغاتی( تصمیم بسیار شجاعانه 
و ارزشمندی است که حقیقتا جای تحسین دارد 
چراکه استفاده از رویکردهای ابتکاری در تعریف 
کمپین های این چنینی هنوز در کشور ما در مراحل 
اولیه به سر می برد و بسیاری از برندهای شناخته 
شده تر و مصرفی تر همچنین اقداماتی را صورت 

نداده اند
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برن�د ب�رای ارتباط گی�ری بهتر ب�ا مخاطبانش اقدام ب�ه طراحی 
کاراکتری برای محصول کرده اس�ت؛ کاراکتری ک�ه برند کوریزان 
متعلق به شرکت داروس�ازی دکتر عبیدی برای معرفی اش کمپین 

دیجیتال گس�ترده ای را اجرایی کرده اس�ت. کوریزان شربت های 
س�رماخوردگی کودکان را تولید و به بازار ارائه می کند. کمپین این 
برند رویکردی مس�ابقه ای داش�ت و در آن والدین کودکان درگیر 
شرکت در آن شده بودند. برند عالوه بر برگزاری کمپینی دیجیتال، 
رویداد و جش�نی را نی�ز در خاتمه برگزار ک�رد. »فرصت امروز« به 

بررس�ی زوایای مختلفی از کمپین دیجیتال برند کوریزان پرداخته 
اس�ت. در این بررس�ی گفت وگویی با دکتر حمیدرضا قاضی مقدم، 
مدرس و مش�اور بازاریابی و تبلیغات و پویا صباغ، مسئول اجرایی 
پروژه شرکت تبلیغاتی مگنولیا و مجری کمپین دیجیتال کوریزان 

داشته ایم که در ادامه می خوانید. 



ک��ه  ایرانس��ل  ش��رکت 
هم��واره تم دیجیت��ال را در 
بازاریاب��ی اش  کمپین  ه��ای 
اولوی��ت ق��رار می ده��د، در 
کمپین جدی��د خود  با هدف 
توس��عه  جهت  بسترس��ازی 
و  اجتماعی  خدم��ات  ارائ��ه 
فرهنگ��ی ب��ه زائ��ران کربال 
و حمای��ت مال��ی و معنوی 
از آث��ار برگزیده عاش��ورایی، 
مس��ابقه ای  برگ��زاری  قصد 
مردم��ی ب��ا هدف تس��هیل 
زیارت کرب��الی معلی و رفع 
ش��رکت کنندگان  نیازه��ای 
را  دین��ی  فریض��ه  ای��ن  در 
دارد. عالقه من��دان می توانند 
خود  کارب��ردی  برنامه ه��ای 
و ایده های��ی را ک��ه قابلی��ت 
برنامه های  به  تبدیل ش��دن 
ب��ا موضوع  کارب��ردی دارند 
»راهپیمای��ی میلیونی زائران 
کربالی معلی« و با محوریت 
سهولت زیارت و رفع نیازهای 
ای��ن  در  ش��رکت کنندگان 
راهپیمای��ی، ثبت کنند. پس 
از ثب��ت ایده ه��ا و برنامه ها، 
پذیرفته شدگان عالوه بر اجر 
معنوی، از حمایت ایرانس��ل 
و  تجاری س��ازی  جه��ت  در 
و  ایده ه��ا  از  بهره ب��رداری 
برنامه ه��ای ارائ��ه ش��ده در 
ایام اربعین امس��ال بهره مند 
خواهند شد. اما باید دید این 
ایده به ان��دازه کافی خالقانه 
توس��عه دهندگان  و  ب��وده 
ه��دف  م��ورد  اپلیکیش��ن 
آن به می��زان کاف��ی از این 
مسابقه اس��تقبال کرده اند یا 
برای کس��ب جزییات  خیر؟ 
بیش��تر در این خص��وص با 
متخصص  نیک سرشت،  امید 
مارکتین��گ  دیجیت��ال 
دادیم  ترتی��ب  مصاحب��ه ای 
ک��ه ماحص��ل آن را در ادامه 

می خوانید. 

حرکت روی تم دیجیتال 
امی��د نی��ک سرش�����ت، 
دیجیت�����ال  متخص����ص 
مارکتین��گ، ارزیاب��ی خ��ود 
از ای��ن رویک��رد را چنین به 
»فرصت امروز« بیان می کند 
در  هم��واره  ایرانس��ل  ک��ه 
تالش اس��ت تم دیجیتال را 
در تم��ام کمپین هایش مورد 
اج��را بگذارد و برای مخاطب 
فراهم  دیجیت��ال  تجرب��ه ای 

کند. 
هر اق��دام ای��ن برند روی 
همی��ن ت��م دیجیتالی بودن 
برنامه های  همه  و  می چرخد 
جدی��دش را نی��ز ب��ه بحث 
دیجیتال بودن ربط می دهد. 
پش��ت انتخاب این مس��ابقه 
نی��ز چنی��ن تفک��ری وجود 
دارد. ام��ا ای��ن ای��ده که آیا 
هر کمپینی را ب��ه دیجیتال 
ربط دهیم ایده خوبی اس��ت 
یا خیر، باید بررس��ی ش��ود. 
اما به صورت کلی پش��ت این 
اقدام استراتژی وجود داشته 
و مناس��ب است. اگر کارهای 
اخی��ر این برن��د را نیز رصد 
کرده باش��ید به این موضوع 
پ��ی می بری��د. مثال  ب��ا ورود 
ایرانسل تصویری  به س��ایت 
پایی��زی و تبریک ایرانس��ل 
فرارسیدن فصل  مناسبت  به 
پایی��ز را می بینی��د ک��ه این 
مناسبت را به تم و استراتژی 
دیجیت��ال مرب��وط ک��رده و 

روی  مان��ور  نش��ان دهنده 
اس��تراتژی فض��ای دیجیتال 
اس��ت. در اینس��تاگرام ه��م 
همی��ن بحث را پی��ش برده، 
رقیب آنه��ا هم��راه اول نیز 
روی همی��ن  ترفن��د حرکت 
می کن��د. به طور کلی رویکرد 
اپراتوره��ای مختل��ف دنی��ا 
هم همین اس��ت و با ترویج 
دیجیتال��ی  اس��تایل  الی��ف 
ارائه پیام به ش��یوه  خواهان 
راحت ت��ری برای او هس��تند 
و کمپین هایی اجرا می کنند 
که به اسمارت فون ها و دنیای 
هوش��مند ربط داشته باشد. 
در واقع هوشمند و دیجیتالی 
نشان دادن زندگی، استراتژی 

اپراتور هاست. 

برندینگ و بازاریابی 
غیرمستقیم 

ای��ن کارش��ناس دیجیتال 
در پاس��خ به این س��وال که 
چگونه می توان از پتانس��یل 
بازاریابی  ب��رای  مذهبی  ایام 

اس��تفاده  برندین��گ  و 
ک��رد، بی��ان می کن��د: 
کشور  در  مذهب  بحث 
حساس��ی  موضوع  م��ا 
اس��ت و به دلیل حال 
در  حاک��م  ه��وای  و 
این  کش��ور،  فرهن��گ 
پررنگ ت��ر  حساس��یت 
کش��ورهای  دیگ��ر  از 
برند  اگر  اسالمی است. 
ما بخواهد از پتانس��یل 
ای��ن ای��ام ب��رای امور 
استفاده  خود  بازاریابی 
کند، باید بسیار مراقب 
باش��د که آن را بازیچه 
خود  تج��اری  اه��داف 

نکند و هوشمندانه جلو رود. 
برای مث��ال در ماه رمضان از 
المان هالل ماه در آگهی های 
تبلیغاتی اس��تفاده می کنند. 
ت��ا همین حد خوب اس��ت، 
ام��ا اگر بی��ش از ای��ن جلو 
اس��ت حواشی  ممکن  بروند 
ایجاد کرده و ب��ا نقدهایی از 
جانب مراجع مذهبی مواجه 
ش��وند. به همین دلیل دست 
و پای برندها برای استفاده از 
مذهب در امور بازاریابی شان 
اما اس��تفاده  بس��ته اس��ت. 
از آن ب��رای ام��ور برندینگ 
بس��یار مشاهده ش��ده است. 
در واق��ع برندها ب��ا یادآوری 
عنصر مذهب در کمپین های 
خود می خواهند این نکته را 
به مخاطب الق��ا کنند که ما 
نیز به فکر این ایام و در کنار 
شما هستیم. اما اگر بخواهند 
به این وس��یله س��هم بازار را 
به صورت مس��تقیم باال برده 
و بازاریاب��ی مس��تقیم با آن 

انج��ام دهند، ق��دم در راهی 
خطرناک گذاشته اند. 

تقویت برند و جذب کاربر 
ادامه می ده��د: موضوع  او 
مش��ارکت در س��اخت حرم 
عتب��ات عالی��ات موضوع��ی 
اس��ت که هم ایرانسل و هم 
همراه اول در آن نقش داشته 
و ط��ی آن ب��ه مخاطب پیام 
مش��ارکت می دهند. ارس��ال 
پیامک و درخواس��ت پول به 
شکل پیامکی از مخاطب در 
ای��ن زمین��ه در برخی موارد 
س��بب ایج��اد فیدبک منفی 
از جانب مخاطب می ش��ود و 
این س��اختار منف��ی به برند 
ضربه می زن��د. آنها می توانند 
از پتانس��یل ای��ام مذهب��ی 
استفاده  برندینگ خود  برای 
کنند. ارس��ال عکس و فیلم 
ب��ه ش��بکه های اجتماعی و 
در  آن  روی  هش��تگ گذاری 
ای��ن ای��ام رواج دارد و ای��ن 
اینستاگرامی  مسابقات  قبیل 

در ای��ام ماه مبارک رمضان و 
محرم به وفور یافت می شود. 
آنها با این کار درصدد تقویت 
برندین��گ خود هس��تند و با 
جوای��زی که اه��دا می کنند 
موجبات جذب کاربر و روی 
موج سوار شدن و همسویی با 
این قضیه را فراهم می کنند. 

طرحی که خالقانه نیست 
به  پاسخ  در  نیک سرش��ت 
این سوال که دست گذاشتن 
اپلیکیش��ن  طراح��ی  روی 
برای مناس��بتی مذهبی را تا 
چه حد خالقان��ه می دانید و 
این تمای��ز چقدر مخاطب را 
درگیر خواهد کرد، می افزاید: 
شاید در نگاه اول این پیام و 
کمپین مسابقه ای خالقانه به 
نظر آی��د، اما با نگاه عمیق تر 
درمی یابیم که کار خالقانه ای 
نیست، چراکه اپلیکیشن های 
زی��ادی پی��ش از ای��ن برای 
است.  اربعین طراحی ش��ده 

مثال اپلیکیشن جامع اربعین 
ک��ه در ب��ازار وج��ود دارد، 
که  است  کامل  اپلیکیش��نی 
تا  ای��ران  مس��یر راهپیمایی 
کربال، نکات مربوط به س��فر، 
ادعی��ه و فایل های صوتی و... 
در آن وج��ود دارد و تاکنون 
بی��ش از 20هزار ب��ار دانلود 

شده است.
اپلیکیش��ن  همچنی��ن   
دیگ��ری ب��ه ن��ام حماس��ه 
دارد ک��ه  حس��ینی وج��ود 
فرهنگ  نش��ر  دفتر  توس��ط 
و  اس��المی طراح��ی ش��ده 
دارای گرافیک خوب و کامل 
اس��ت. هر فردی که بخواهد 
در این مس��ابقه شرکت کند، 
باید ب��ه این فکر کند که چه 
اپلیکیشنی باید طراحی کند 
ک��ه ویژگی هایی باالتر از این 
آپ ها داش��ته باش��د. با نگاه 
به این مس��ئله که یکس��ری 
توس��عه دهنده دوب��اره ای��ن 
کار را انج��ام دهند، خالقانه 

نیست. 
 

بازار هدف اشتباه 
او در مورد مخاطبان 
ه��دف ای��ن مس��ابقه 
ادام��ه می ده��د: نکته 
بعدی، مخاطبان هدف 
اس��ت. مخاطب��ان این 
کمپی��ن به دو دس��ته 
می ش��وند؛  تقس��یم 
آنها  اصل��ی  مخاط��ب 
ی��ا    Developer
ن  گا هند س�����عه د تو
تع��داد  اندروی��د ک��ه 
ش��امل  را  کم��ی 
می ش��وند و مخاطبان 
ش��امل  ک��ه  فرع��ی 
از  اس��تفاده کنندگان 
اپلیکیش��ن هس��تند. در این 
فاصله تا اربعین شاهد ظهور 
حرف��ه ای  اپلیکیش��ن های 
دیگ��ری نی��ز خواهی��م بود. 
بنابرای��ن ای��ن رویک��رد ب��ا 
ریس��ک همراه اس��ت. وقتی 
تعدادی اپلیکیشن مشهور در 
این زمینه وج��ود دارد، چرا 
دیگران باید از اپلیکیشن های 
تازه وارد استفاده کنند؟ شاید 
بهت��ر ب��ود ایرانس��ل نق��اط 
پوشش خود در مسیر زائران 
را با تصویر، موش��ن گرافی و 
نش��ان  گرافیکی  قالب ه��ای 
دهد و سعی کند در آن نقاط 
پوش��ش اینترنتی خوب ارائه 
کند و بس��ته تخفی��ف ویژه 
ب��رای زائ��ران در آن نق��اط 
بفرس��تد. چ��را آنه��ا نتوانند 
ب��ا اس��تفاده از خدمات خود 
روی ای��ن روند موج س��واری 
اس��ت  این  کنن��د؟ حقیقت 
ک��ه بازار هدف ای��ن کمپین 

اش��تباه اس��ت و بای��د روی 
متمرکز  خ��ودش  خدم��ات 
ش��ود. می تواند به مناس��بت 
گرامیداش��ت اربعی��ن ی��ک 
بس��ته اینترنت وی��ژه دهد و 
خدمتش را گس��ترش دهد. 
آنتن ه��ای BTS را در طول 
زائ��ران  مس��یر راهپیمای��ی 
تقویت کن��د. احتماال به این 
دلیل زی��اد وارد ای��ن قضیه 
نش��ده اس��ت چون می دانند 
رومینگ آنها در کشور عراق 

با مشکالتی مواجه است. 

زمان کنونی دیر است 
بازاریابی  ای��ن متخص��ص 
دیجیتال در مورد تاثیرگذاری 
این حرکت ایرانسل در تعامل 
و ترغیب مشتری با توجه به 
فرهنگ ایرانی- اس��المی ما 
می افزاید: ب��ه نظر من چون 
جامعه ه��دف کوچکی دارد، 
هم��ه اف��راد را درگی��ر خود 
نمی کن��د و نمی تواند خیلی 
تاثیرگذار باش��د، چ��را که تا 
اپلیکیش��ن های  ک��ه  زمانی 
و  داوری  ش��ده،  طراح��ی 
النچ نش��ود و در دس��ترس 
نگی��رد  ق��رار  مخاطب��ان 
نمی توان در م��ورد موفقیت 
آن نظ��ر داد. مخاطبین ابتدا 
بای��د آن را نص��ب کنن��د تا 
ده��ان به دهان ش��ود و این 

فرآیند طول می کشد. 
پیش بین��ی  همچنی��ن 
در  زائ��ران  ک��ه  نمی ش��ود 
مس��یر از اپلیکیشن ایرانسل 
اس��تفاده کنند، چرا که بازه 
کنون��ی ب��رای ای��ن کار دیر 
اس��ت و بهتر بود از مدت ها 
قبل به فکر می بود. آنها باید 
پیام بازاریابی خود را به طرق 
دیگ��ر مانند رویک��رد داخل 
می فرس��تادند.  اپلیکیش��نی 
ام��ا اگ��ر در زمان مناس��ب 
اپلیکیش��ن را النچ می کردند 
شاید امیدی به موفقیت بود. 

توصیه ای که باید دهان به 
دهان شود 

نیک سرش��ت در انته��ا در 
مورد ارزیابی خود از استقبال 
مخاطبان می افزاید: احساس 
می کن��م اس��تقبال آنطورکه 

باید باشد، نیست.
 احتم��اال 150-100 نف��ر 
طراحی  برای  توس��عه دهنده 
پیش قدم می ش��وند و میزان 
دانل��ود به هجم��ه تبلیغاتی 
بس��تگی دارد. بعی��د به نظر 
زیادی  تع��داد  که  می رس��د 
از ای��ن اپلیکیش��ن نصب یا 
ب��ه دیگران توصی��ه و دهان 
به دهان ش��ود. مگ��ر اینکه 
کاری فوق الع��اده ب��ه همراه 
بمب��اران تبلیغاتی باش��د تا 
 مخاط��ب با این اپلیکیش��ن 

آشنا شود.
 در کل بهتر بود روی بحث 
اس��تفاده زائ��ران از اینترنت 
تمرکز شود. آنها باید به نیاز 
افرادی که در این مسیر پیاده 
به قصد زیارت عتبات عالیات 
کنند.  فکر  می ش��وند،  راهی 
ب��رای مثال بس��یاری از این 
افراد ب��ا خانواده های خود از 
طریق نت و ارسال عکس در 
ارتباطند و به دیتا نیاز دارند. 
آنها باید با اس��تفاده از بستر 
تلگرام و اینترنت و پوش��ش 
بهت��ر و بس��ته های ج��ذاب 
مخاط��ب را ج��ذب کنند و 
بقی��ه کارها در ای��ن رویکرد 

بی  فایده است. 

تمرکز در خدمات با نگرش صنایع 
ارتباطی و مخابراتی

هم��ه ب��رای موفقی��ت می خواهن��د کار خود را 
گس��ترش دهن��د، در صورتی ک��ه موفقیت جهت 

مخالف آن را دارد یعنی تمرکز. 
آی��ا تمرکز به همان اندازه ک��ه در محصول مهم 
است، در فعالیت های خدماتی نیز اهمیت دارد؟ در 
واقع جواب بله است و متد پیاده سازی همان ایجاد 
جایگاه در ذهن اس��ت، موض��وع را با مثالی مطرح 
می کنم؛ یاهو چ��ه بود؟ باارزش ترین برند اینترنتی 
که تمرکزش روی »جس��ت وجو« بود و این نگرش 

ارزش سهام یاهو را به 114 میلیارد دالر رساند. 
بعد از مش��هور ش��دن و پولدار ش��دن، یاهو چه 
کرد؟ بس��یاری از ش��ما بهتر از م��ن می دانید چه 
اتفاقی افتاد، کاری را انجام داد که همه ش��رکت ها 
انجام می دهند، گسترش دادن خدمات در زیر برند 

یاهو. 
در ده��ه گذش��ته مدیرعام��ل یاه��و گفت »در 
تجارت آنالین و خرید آنالین ش��ما ش��اهد رش��د 
گسترده و س��ریع ما در تمامی قسمت های مربوط 
به نیازمندی های مش��تری خواهید بود، ما در تمام 
ش��اخه های اصلی خدمات اینترنتی حضور خواهیم 
داشت« و البته دقیقا به این گفته شان عمل کردند. 
با موتور جس��ت وجوگر ش��روع و بعد بخش های 
رادی��و،  اخب��ار،  بازی ه��ا،  مس��نجرها،  ایمی��ل، 
خریدآنالین، ورزش��ی، آب و ه��وا، بخش اقتصادی 
و... را اضاف��ه ک��رد. یاهو در نهایت تبدیل ش��د به 
یک س��ایت اینترنتی با همه نوع خدمات برای هر 

سلیقه و هر نیاز! 
س��رانجام یاهو، رهبر موتور جست وجوگرها این 
مقام را به موتور جس��ت وجوگر گوگل واگذار کرد، 
در س��ال 2012 ارزش یاهو ب��ه 19.4 میلیارد دالر 
کاهش یافت، درآمدش از 7.2 میلیارد دالر در سال 
2008 به 5 میلیارد دالر در س��ال 2011 رس��ید و 
در نهایت به Verzion  ب��ا قیمت 5 میلیارد دالر 

فروخته شد! 
ارزش ترین برنده��ای دنیا نیز  گوگل، رتب��ه 2 با
همان راه یاهو را دنبال می کند، گوگل امروز دقیقا 
جایگاه یاهو 2008 را دارد و به احتمال زیاد گوگل 
آینده وضعیتش مانند یاهوی امروز اس��ت. )آینده 

مشخص می کند(
این داس��تان بس��یاری از برنده��ای داخلی نیز 
هس��ت،  مثال در خدمات اینترنت، شاتل، آسیاتک، 
پارس آنالین، داتک و ده ها نام دیگر در این صنعت 
یا ب��ه اپراتورهای تلف��ن همراه مانن��د همراه اول، 
ایرانس��ل و رایت��ل توجه کنید، همه همان مس��یر 
تکراری را ط��ی می کنند که خدماتی مش��ابه هم 
ارائه می دهند و در جهت جذب مش��تریان بیشتر و 
نگه داشتن مشتریان کنونی هر روز سعی می کنند 
خدمات خود را متنوع تر با قیمت هایی متفاوت ارائه 
 کنند و معموال شعارش��ان بهتر ب��ودن، باکیفیت تر 

بودن و... است. 
جنگل��ی از خدمات برای همه، مرگ حق اس��ت 

ولی برای همسایه!
راه موفقی��ت را اگر بخواهم در یک کلمه خالصه 
کنم »بهتر بودن را کنار گذاش��ته و متمایز باشید« 
و تمایز فقط با تمرکز به وجود می آید نه گس��ترش 

دادن. 
تمام حقوق این نوشته متعلق به نویسنده است و 
استفاده بدون اجازه از نویسنده پیگرد قانونی دارد.
تماس با کارشناس
behrooz_lotfian@yahoo. com 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )75(
شریک تجاری مناسب خود

 را بیابید

ب��ه عل��ت  اکث��ر ش��رکت های کوچ��ک  ب��رای 
محدودیت های��ی ک��ه دارن��د فعالیت در خ��ارج از 
مرزهای کش��ور و به بیانی دیگ��ر احداث نمایندگی 
در سایر کش��ور ها امری غیرممکن به نظر می رسد. 
در واق��ع ب��رای ش��رکت های کوچ��ک ک��ه بودجه 
مح��دودی در اختی��ار دارن��د، این گون��ه فعالیت ها 
بس��یار پرهزینه اس��ت و در صورت بی نتیجه ماندن 
فعالیت و برآورده نش��دن انتظارات با مشکلی بسیار 
جدی روبه رو خواهند شد. همین امر باعث می شود 
این گونه شرکت ها ریس��ک انجام آن را نپذیرند و با 
محدودیت ه��ای حوزه کاری خود کنار بیایند. اگر از 
عامل هزینه چشم پوشی کنیم عامل مهم دیگری نیز 
وجود دارد که انجام این کار را بسیار سخت می کند. 
انجام فعالیت تجاری در کش��وری بیگانه با فرهنگ، 
زبان و س��لیقه ای متفاوت بسیار مشکل است و اگر 
ش��رکت نتواند خود را با شرایط جدید حاکم بر آن 
وفق دهد، شانس��ی برای رقابت با سایر شرکت های 

محلی و فعال در آن کشور نخواهد داشت. 
با این حال، راهکاری وج��ود دارد که می تواند به 
ش��رکت های کوچکی که به دالی��ل مختلف امکان 
فعالی��ت در خارج از مرز های کش��ور خود را ندارند 
کمک کند. در واقع ش��رکت ها می توانند با انتخاب 
ش��ریک تجاری مناس��ب در کش��ور مقصد تمامی 
مشکالت ذکر شده را حل کنند. با وجود یک شریک 
تجاری که سیاست کاری آن همسو با اهداف شرکت 
باشد، دیگر نیازی به صرف هزینه گزاف برای احداث 
نمایندگی نخواهیم داشت. همچنین شریک تجاری 
به علت آنکه سابقه فعالیت در کشور مذکور را دارد 
و به درک درستی از شرایط بازار و رقبا رسیده است 

به خوبی می تواند محصوالت را به فروش برساند. 

ایده
Tyron  نام ش��رکتی انگلیسی است که تایر های 
ضدپنچری تولید و روانه بازار می کند. تفاوت اصلی 
ای��ن نوع تایر ها ب��ا انواع معمولی در این اس��ت که 
پس از پنچر شدن به مشکلی برنمی خورند و همین 
امر باعث می ش��ود خودرو بتواند حرکت عادی خود 
را ادام��ه ده��د. عمده کارب��رد این ن��وع تایر ها در 
خودروهای نظامی و افراد سرش��ناس اس��ت که در 

خطر ترور، حمالت تروریستی و... قرار دارند. 
شرکت tyron از پیشرو های این صنعت به شمار 
می رود و از همان ابتدا پتانسیل باالیی برای جهانی 
شدن و فعالیت در سایر کشورها داشت. با این حال 
دسترس��ی به بازار فروش سایر کش��ور ها برای این 
ش��رکت میس��ر نبود و همین امر باعث شد مدیران 
شرکت به فکر راهکاری برای  حل این مشکل بیفتند. 
در واقع آنان با کمک مدیران دولتی توانستند برای 
خود ش��ریک تجاری مناس��بی پیدا کنند تا به این 
ش��کل به سهم بیش��تری از بازارهای جهانی دست 
یابند. درواقع ش��ریک تج��اری در ابت��دای کار که 
ش��رکت توان مالی قابل توجهی نداشت، بسیار موثر 
بود. بعدها ش��رکت به علت شهرت یافتن و افزایش 
توان مالی در جهت کس��ب استقالل خود و تاسیس 
نمایندگی های رس��می برآمد و دوره های آموزش��ی 
رفتار با مشتریان خارجی را نیز برای کارمندان خود 

به راه انداخت. 

در واقع انتخاب به موقع شریک تجاری باعث شد 
این ش��رکت بتواند خیل��ی زود در بازار های جهانی 
مطرح ش��ود. در حال حاضرtyron به عنوان یکی از 
بزرگ ترین شرکت ها در این زمینه به شمار می رود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- هم��واره تمام محصول مورد نظر برای فروش را 
به صورت یک جا در اختیار ش��ریک تجاری خود قرار 
ندهید و توزیع آن را به شکل مرحله ای انجام دهید. 
همچنین فراموش نکنید ش��ریک تجاری الزاما قرار 
نیس��ت مدت زمان زیادی با ش��ما همکاری داشته 

باشد. 
- هم��واره از دول��ت ب��رای حل مش��کالت خود 
خصوص��ا در زمینه صادرات کم��ک بگیرید. به این 
دلیل که آنان حامیان صادرات هس��تند و سعی در 
افزایش نرخ آن دارند. به این ش��کل شرکت شما نیز 
از معافیت های مالیاتی و تعرفه های بازرگانی خوبی 

برخوردار خواهد شد. 
- همواره ش��ریک تجاری را از سیاست های خود 
آگاه س��ازید و در صورت نیاز به تبلیغ شریک خود 
در کشور مورد نظر بپردازید. مجالت، روزنامه ها و... 

انتخاب های خوبی برای این امر هستند. 

دوشنبه
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دست و پای برندها برای استفاده از 
مذهب در امور بازاریابی شان بسته 
است. اما استفاده از آن برای امور 

برندینگ بسیار مشاهده شده است. 
در واقع برندها با یادآوری عنصر 

مذهب در کمپین های خود می خواهند 
این نکته را به مخاطب القا کنند 

که ما نیز به فکر این ایام و در کنار 
شما هستیم. اما اگر بخواهند به 

این وسیله سهم بازار را به صورت 
مستقیم باال برده و بازاریابی مستقیم 

با آن انجام دهند، قدم در راهی 
خطرناک گذاشته اند

ترجمه: امیرآل علی

جدول سرمایه 
آیا می دانستید جدول های سرمایه جزو مهم ترین 
اس��نادی هس��تند که مدی��ران و کارآفرین��ان باید 
نس��بت به آنها آگاهی داش��ته باش��ند؟ این سند به 
ظاه��ر س��اده که ش��بیه به ی��ک صفحه گس��ترده 
)spreadsheet( است، سهام داران شرکت و میزان 
س��هام هر فرد را نش��ان می دهد. با ای��ن وجود، این 
ساده س��ازی، پیچیدگی مدیریت جدول س��رمایه را 
به خوبی نشان نمی دهد. همین طور که یک شرکت 
رشد می کند، افراد بیش��تری به آن اضافه می شوند 
و مالکی��ت به ط��ور فزاین��ده ای پیچیده می ش��ود. 
س��رمایه گذاران و کارکن��ان تمایل خواهند داش��ت 
بخش��ی از جنبه مثبت ماجرا باش��ند، یعنی مایلند 
وارد جدول سرمایه شما شوند. سرمایه گذاران تمایل 
خواهند داشت بفهمند چه کسانی در جدول سرمایه 
ش��ما حضور دارند و از آن مهم تر، ش��ما می خواهید 
بفهمی��د مالکی��ت ش��ما چگونه توس��ط ملوانی که 
به تازگی به عرش��ه آمده تاثیر پذیرفته اس��ت. این 
داس��تان – و بیش از آن – از روی جدول س��رمایه 
ش��ما روایت می ش��ود. در کنار اینها، جدول سرمایه 
شما پیش نویس و امضای اسناد قانونی، ثبت و ضبط 
معامالت، ارتباط با س��هامداران و پیروی از مقررات 

را دربرمی گیرد. 

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com
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استفاده مناسب از 
تماس های تلفنی

اگر ش��غل ش��ما نیازمند تماس های تلفنی فراوان 
اس��ت )مانند بازاریاب��ی تلفنی( جالب اس��ت بدانید 
که به طور معم��ول مقدار زی��ادی از زمان مفیدتان 
در طول روز برای ش��ماره گیری، پش��ت خط ماندن 
و ش��ماره گیری مجدد هدر می رود. همچنین پخش 
موس��یقی های تکراری و نفرت انگیز برای پشت خط 
نگه داش��تن افراد نیز یکی از بخش های کسل کننده 
شغل شما خواهد بود و با وجود این شرایط نباید زیاد 

نسبت به مدیریت بهینه زمان امیدوار بود. 
در واقع راه��کار اصلی که برای جلوگیری از اتالف 
گس��ترده وقت مدیران و کارمن��دان )به صورت ذکر 
ش��ده( به کار می رود، استفاده از منشی تلفنی است. 
با این حال باید توجه داش��ت به همان اندازه که وقت 
ش��ما با ارزش است، وقت منش��ی تان نیز از اهمیت 
فراوانی برخوردار اس��ت. به این ترتیب با سلس��له ای 
از اف��راد مواج��ه خواهیم بود که ب��ه ترتیب از باال به 
پایی��ن وظیفه رس��یدگی به تماس ه��ا را به یکدیگر 
واگ��ذار می کنند. همچنین ش��کی وج��ود ندارد که 
وقت همه این افراد نیز بس��یار با ارزش بوده و باید از 
اتالف آن خودداری کرد. به این ترتیب راه حل نهایی 
به منظور ایجاد تناسب در مدیریت بهینه زمان همه 
افراد شرکت و همچنین پیش��برد چنین اموری چه 
خواه��د بود؟ در ادامه به بررس��ی این موضوع و ارائه 

ایده مناسب می پردازیم. 
ایده

در دنی��ای امروز تمامی وس��ایل قدیم��ی به طور 
حیرت انگی��زی دس��تخوش تغییر و تحول ش��ده اند. 
از تلویزی��ون و رادی��و  گرفته تا خ��ط تولید برندهای 
ب��زرگ دنیا، تم��ام و کمال به روز رس��انی و کارآمدتر 
ش��ده اند. در این میان گوش��ی های تلف��ن نیز از این 
سیر تکاملی به دور نمانده و امکانات جدیدی به آنها 
اضافه شده است. در ادامه این ایده به بررسی تعدادی 
از تکنولوژی های جدید اس��تفاده شده در تلفن های 
مدرن خواهیم پرداخت که در صرفه جویی زمان تاثیر 

بسیار زیادی دارند. 

- ب��ه طور معمول تلفن های جدی��د دارای حافظه 
بسیار زیادی هستند که به آنها این امکان را می دهد 
تا ش��ماره های زیادی را در خود نگهداری کنند. این 
نکت��ه در آغاز راه ش��اید چندان هوش��مندانه به نظر 
نرس��د، با این حال اکنون دیگر مانند چند دهه پیش 
حافظه تلفن ها به ذخیره سازی تعداد انگشت شماری 
از مخاطبان محدود نمی ش��ود. ذخیره سازی بیش از 
هزار مخاطب امری است که به طور قطع نیاز هرکسی 
را برطرف خواهد س��اخت. انتخاب یک کلید به جای 
وارد ک��ردن تمام ش��ماره در طول ی��ک دوره زمانی 
طوالنی تاثیر خود را روی مدیریت بهینه زمان نشان 

خواهد داد. 
- ب��ه طور معمول در طول روز نیاز اس��ت تا چند 
ش��ماره را بی��ش از یک بار و به طور پش��ت س��ر هم 
بگیری��د. در ای��ن خصوص نیز تلفن ه��ای جدید که 
می ت��وان آنها را تلفن های هوش��مند نامی��د، امکان 
تنظیم دستور تماس مجدد به طور خودکار را دارند. 
به ای��ن صورت پس از عدم موفقیت در انجام تماس، 
دستگاه به طور خودکار دوباره با همان شماره تماس 

برقرار خواهد کرد. 
- استفاده از میکروفن و هندزفری به این معناست 
ک��ه ما در هنگام صحبت با تلفن ق��ادر به انجام امور 
روزانه خود نیز خواهیم بود. این نکته بسیار با اهمیت 
اس��ت زیرا در طول روز زمان زیادی پای تلفن ها تلف 
می ش��ود و به این ترتیب می توان امیدوار بود که در 
هنگام تماس تلفنی نیز اف��راد به فعالیت های روزانه 

خود خواهند رسید. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- در صورت��ی ک��ه نگران اس��تفاده بی��ش از اندازه 
و غیر ض��روری کارمن��دان خود از تلفن های ش��رکت 
هستید، توصیه ما به شما استفاده از دستگاه های ایجاد 
محدودیت زمانی مکالمه است. به این ترتیب می توان از 
استفاده مناسب تمامی اعضای شرکت از تلفن اطمینان 

حاصل کرد. 
- اگر به طور معمول در طول روز با برخی سازمان ها 
و شرکت های مشخص تماس می گیرید، تلفن خود را 
به گونه ای برنامه ریزی کنید تا در طول س��اعات کار به 
ترتیب با ش��رکت های مدنظرتان تماس برقرار کند. به 
این ترتیب دیگر نیازی نیست حتی به تلفن خود دست 

بزنید، سیستم هوشمند تمام کار را خواهد کرد. 
- برای تهیه لیست شماره شرکت های موردنظرتان 
ب��ه جای تماس با تلفن های گویا از اینترنت اس��تفاده 
کنید. در این صورت دیگ��ر نیاز به پرداخت هزینه به 

منظور به دست آوردن شماره شرکت ها نیست. 

دوشنبه
1911 مهر 1395  کار مدیریت کسب و

پاسخ کارشناس: در راستای راه اندازی این موضوع، 
بای��د هر یک از س��ازمان های طرف قرارداد ش��ما برای 

خود باش��گاه مشتریانی داشته باشند و این باشگاه ها به 
یکدیگر متصل شوند و ش��بکه ای از باشگاه مشتریان را 
تش��کیل دهند. با توجه به این موض��وع به عنوان مثال 
پیش��نهاد می ش��ود با برند های حوزه پوشاک که جنس 

مشتریان ش��ان ب��ا ش��ما مرتبط اس��ت و خود باش��گاه 
مش��تریان مجزایی دارند، وارد مذاکره شده و شبکه ای 
از باش��گاه مش��تریان را تش��کیل دهید تا از این طریق 

خدمات شما برای مخاطبان جذاب تر شود. 

ایجاد شبکه باشگاه مشتریان

پرسش: صاحب مجموعه رستوران های زنجیره ای در تهران هستم و به تازگی باشگاه مشتریانی برای سازمان راه اندازی کرده ایم و 
درصدد توسعه شبکه باشگاه مشتریان برای مخاطبان خود هستیم. از نظر شما برای توسعه باشگاه مشتریان و ایجاد شبکه ای در 

آن باید با چه برند هایی وارد مذاکره و تعامل شویم؟ 

کلینیک کسب و کار

پیشرفت تکنولوژی بسیاری 
از سازمان ها را از حالت سنتی 
ب��ه حالت مدرن و ام��روزی با 
تکنولوژی های  از  بهره گی��ری 
روز دنیا سوق داده است و این 
موضوع باعث ش��ده بس��یاری 
از س��ازمان ها از افراد جوان تر 
اهداف ش��ان  پیش��برد  ب��رای 
اس��تفاده کنند. اگرچه جوانان 
نس��بت به افراد پیشکسوت با 
تکنولوژی روز آشنایی بیشتری 
دارند، اما این موضوع نمی تواند 
جایگزین��ی ب��رای تجربه های 
پیشکس��وتان و اف��راد قدیمی 
س��ازمان ها باشد. این در حالی 
اس��ت که حضور هر دو دسته 
در  باتجرب��ه  و  اف��راد ج��وان 
می تواند  براب��ر،  جایگاه های��ی 
را  مش��کالتی  و  بی نظمی ه��ا 
برای س��ازمان ها به بار آورد. از 
ای��ن رو ش��ناخت نقاط ضعف 
و ق��وت جوان��ان و مدیریت به 
کار گرفت��ن اف��راد مختلف در 
س��ازمان ها اهمی��ت وی��ژه ای 
دارد. در ای��ن راس��تا »فرصت 
ام��روز« در گفت وگو با هومن 
رهب��ری، تحلیلگر رفتار فردی 
و سازمانی، مشاور مدیریت در 
حوزه ه��ای مارکتینگ و منابع 
انسانی به بررسی ابعاد مختلف 
ای��ن موضوع پرداخت��ه که در 

ادامه می خوانید. 

فرصت های پیش روی 
جوانان

اش��اره  با  رهب��ری  هوم��ن 
ب��ه اینک��ه ام��روزه در دنیای 
تکنولوژی بس��یاری از مدیران 
موفق جوان هستند، می گوید: 
این اتفاق معنایش این نیست 
ک��ه تجرب��ه و س��ن و س��ال 
امروز  دنی��ای کس��ب و کار  در 
این س��اده ترین  کارایی ندارد. 
و س��ریع ترین نگاه��ی اس��ت 
که می ت��وان به ای��ن موضوع 
داشت. امروزه مدیران موفق در 
دنیای تکنول��وژی اغلب جوان 
هس��تند، زیرا بهتر این فضا را 
می شناس��ند و از کودکی با آن 
سروکار داشته اند و در جسم و 
جان شان شکل گرفته است. از 
سوی دیگر مدیران پیشکسوت 
و باتجرب��ه، قطعا یک مس��یر 
طوالنی را ط��ی کرده اند تا به 
باالترین جایگاه های س��ازمانی 
رسیده اند که نشان از موفقیت 
آنها دارد. بنابراین برای چنین 
افرادی خارج ش��دن از حاشیه 
امن��ی ک��ه دارن��د و ورود ب��ه 
ح��وزه ای ک��ه چندان ب��ا آن 

آشنایی ندارند سخت است. 
مدی��ران  می افزای��د:  وی 
باتجربه قطعا س��ن بیش��تری 
دارن��د و باید ای��ن را بپذیریم 
که ب��اال رفتن س��ن در حالت 
عادی ریسک پذیری را کاهش 
می ده��د. حتی اگر ای��ن افراد 
ترجیح  باشند  ریسک پذیر هم 
می دهند در حوزه ای ریس��ک 
کنند که با آن آشنایی بیشتری 
دارن��د، در نتیجه کمت��ر وارد 

حوزه ای مانند IT می شوند. 

همچنی��ن اینک��ه بگویی��م 
مدیران جوان موفق ترند، الزاما 
اینطور نیست. مسلما پشت هر 
مدیر جوان موفق، حداقل 50 
مدیر شکس��ت خ��ورده وجود 
دارد. این نکته هم الزم به ذکر 
است که در صورتی که مدیران 
جوان شکست خورده هوشیار 
باش��ند می توانند موفقیت های 
ب��ه  نس��بت  را  بزرگ ت��ری 
هم نسل های خود که شکست 

نخورده اند، تجربه کنند. 
در م��ورد تجرب��ه ه��م باید 
گفت که همیش��ه کارایی خود 
را داش��ته و خواه��د داش��ت. 
مسلما مدیران جوان حتی اگر 
از تجربه مدی��ران با تجربه در 
درون س��ازمان هم بهره نبرده 
باش��ند، در خارج از سازمان از 
آنها بهره مند شده اند. به عنوان 
مثال در یک تی��م فوتبال اگر 
تمام بازیکنان هم جوان باشند، 
قطعا این افراد از تجربیات افراد 
ب��ا تجربه ای ک��ه روی نیمکت 

نشسته اند بهره برده اند. 

قابلیت های جوانان
هوم��ن رهب��ری در م��ورد 
نس��بت  جوانان  قابلیت ه��ای 
ب��ه افراد ب��ا تجرب��ه می گوید: 
نخس��تین قابلیتی که جوان ها 
دارن��د و با تجربه ه��ا کمتر از 
آن برخوردارند، زمان است. به 
عب��ارت دیگر یک فرد جوان با 
بیس��ت و خرده ای س��ال سن، 
30 س��ال کاری پیش رو دارد 

و در صورت��ی که زمین 
بخورد فرصت دوباره یا 
چند باره بلند ش��دن را 
دارد، بنابراین دس��ت او 
در انتخاب مس��یر بازتر 
اس��ت و ریسک پذیری 

بیشتری دارد. 
 قابلیت و مزیت دیگر 
جوانان نس��بت به افراد 
ب��ا تجرب��ه و مس��ن تر، 
اس��ترس منف��ی کمتر 
است. از آنجا که جوانان 
می دانند نسبت به یک 
فرد با تجربه با س��وابق 
موف��ق از آنه��ا توق��ع 

کمتری وجود دارد در صورتی 
که فرد باتجربه بازنده ش��ود یا 
شکس��ت بخورد، عالوه بر ضرر 
و زیان مالی، برند شخصی خود 
را نیز به خط��ر می اندازد، ولی 
این موضوع درب��اره جوان ترها 
وجود ن��دارد. برن��د یک مدیر 
جوان با موفقی��ت در یک کار 
پرریس��ک یک ش��به راه صد 
س��اله را می پیمای��د، بنابراین 
راه های ناشناخته برای مدیران 
جوان اس��ترس منفی کمتری 

دارد. 
مزیت دیگر جوانان نس��بت 
ب��ه اف��راد باتجرب��ه در دنیای 
تکنول��وژی ام��روز این اس��ت 
ک��ه اف��راد ج��وان نس��بت به 
افراد مس��ن تر آشنایی و عالقه 
بیش��تری ب��ه تکنول��وژی روز 
دارند و این آش��نایی حتی در 
زمینه به کارگیری محصوالت 
تکنولوژی��ک ب��ه آنه��ا کمک 
می کن��د. آنه��ا س��ال ها کاربر 

بوده اند،  محص��والت  این گونه 
زمین��ه  در  ش��ناخت  ای��ن 
نیاز س��نجی ب��ازار ب��رای آنها 
مفید اس��ت. حت��ی در زمینه 
ذه��ن  تخی��ل  و  آرزوس��ازی 
جوان��ان آماده تر اس��ت و این 
آرزو س��ازی و تخی��ل منج��ر 
ب��ه ایج��اد محص��والت آینده 

می شود. 
مزیت دیگر مدی��ران جوان 
این اس��ت که تعامل بیشتری 
با هم نس��الن خودش��ان دارند 
که این همکاری بهتری را برای 
یک سازمان ایجاد می کند. به 
هر حال بدنه یک سازمان فعال 
در حوزه تکنولوژی را نیروهای 
جوان تشکیل می دهند و یک 
مدیر از جنس خودش��ان بهتر 
می تواند آنها را بشناسد، درک 

کند و به کار بگیرد. 

جبران ضعف های جوانان
ای��ن تحلیلگر رفت��ار فردی 
و س��ازمانی معتقد است: یک 
مدیر ج��وان بای��د ضعف ها و 
خط��رات بی تجربگ��ی خود را 
کام��ال بشناس��د، چراک��ه اگر 
مدیر جوانی این خصوصیت را 
نداشته باشد و ضعف های خود 
را نشناس��د، هر چقدر موفق تر 
شود در معرض خطر بیشتری 
اس��ت و اگ��ر ای��ن ضعف ها را 
بشناس��د به رفع این ضعف ها 
از جمله بی تجربگی ها نیاز پیدا 

می کند. 
وی عقی��ده دارد تجرب��ه در 

س��ازمان های ج��وان در حوزه 
تکنول��وژی بای��د ب��ا واس��طه 
تزریق ش��ود. زی��را وجود افراد 
با تجربه و ه��م رده و موازی با 
نیروه��ای جوان مث��ال در رده 
مدیریت ه��ای میانی، می تواند 
منجر به درگیری های سازمانی 
ش��ود، زیرا این نس��ل ها با هم 
همخ��وان نیس��تند و ممک��ن 
است ضررهای آن بیشتر از نفع 

آن باشد. 
وی می افزای��د: یک انس��ان 
یک  به عنوان  می تواند  باتجربه 
عنص��ر برون س��ازمانی و فعال 
تجربی��ات خ��ود را در اختیار 
مدیر س��ازمان بگذارد و مدیر 
ارشد سازمان از طریق مدیران 
میان��ی ای��ن تجربی��ات را به 
س��ازمان منتقل کند، بنابراین 
بهتر اس��ت ح��دود اختیارات 
مدیران باتجربه در سازمان های 
تکنولوژی��ک و جوان از حیطه 

یک مشاور فراتر نرود. 

ای��ن تحلیلگر اعتق��اد دارد 
با  تکنولوژی��ک  س��ازمان های 
موفقیت  ب��رای  مدیران جوان 
باید وارد حوزه هایی ش��وند که 
آشنایی بیشتری دارند و افراد با 
تجربه در آن حوزه ها از آشنایی 
کمت��ری برخ��وردار هس��تند. 
در غی��ر  ای��ن صورت اف��راد با 
از طری��ق تجربه های  تجرب��ه 
خ��ود و توانمندی های ش��ان و 
حتی از طریق ارتباطات ش��ان 
اف��راد جوان را از صحنه بیرون 
خواهند کرد، لذا اقیانوس آبی 
بهتری��ن فض��ای کاری ب��رای 

جوانان است. 

نقش پشتوانه خانوادگی و 
ارتباطات 

رهب��ری می گوید: پش��توانه 
خانوادگ��ی می تواند برای افراد 
یک مس��یر به سوی بهشت یا 
جهنم باشد. این کامال بستگی 
به ای��ن دارد ک��ه خصوصیات 
و  توانمندی ه��ا  و  ذات��ی 
ویژگی ه��ای ش��خصی اف��راد 
چقدر با ش��غل خانوادگی آنها 

هم گام و همراه است. 
وی تصریح می کن��د: گاهی 
اوق��ات مناب��ع و امکانات��ی که 
دارد  ق��رار  اف��راد  اختی��ار  در 
مانند بسترش��غلی آم��اده، آنها 
را گم��راه می کن��د و حتی به 
می کشاند،  نادرس��تی  مس��یر 
زیرا فرد احس��اس می کند، که 
حیف اس��ت اگ��ر از این امکان 
یا منبع استفاده نکند. بنابراین 
می شود  مس��یری  وارد 
ک��ه در ح��ال حاضر در 
ن��دارد.  جایگاه��ی  آن 
تحقیق  موض��وع  ای��ن 
استنفورد  دانش��گاه  در 
ه��م ب��وده و از دو گروه 
خواس��ته  دانش��جو 
ش��ده ک��ه کارآفرینی و 
درآمدزایی داشته باشند 
و به یک گروه پنج دالر 
داده ش��ده در حالی که 
به گ��روه دیگ��ر مبلغی 
داده نش��ده است. نتایج 
از  این آزمای��ش حاکی 
آن بود ک��ه گروهی که 
به آنها س��رمایه اولیه داده شده 
شکست خوردند، زیرا به دنبال 
مس��یرهایی رفتند که حتما از 
آن استفاده کنند و آن مبلغ را 
به کار بگیرند در حالی که گروه 
دیگر س��عی کردند مسیرهایی 
را دنبال کنند ک��ه بدون هیچ 
پش��توانه ای آنه��ا را به س��وی 

موفقیت سوق دهد. 
وی می افزای��د: ع��الوه ب��ر 
بح��ث  پش��توانه خانوادگ��ی، 
ارتباط��ات نی��ز وج��ود دارد. 
می توان��د  نی��ز  ارتباط��ات 
به عنوان یک سم کارگشا برای 
س��ازمان ها و مدی��ران ج��وان 
باش��د. منظور از سم این است 
که قدرت کش��تن س��ازمان را 
دارد و کارگش��ا به این معنا که 
بسیاری از گره ها را باز می کند 
و می توان��د آنها را به اوج ببرد. 
استفاده از ارتباطات به خودی 
خود مشکلی ایجاد نمی کند و 
می ت��وان از آن اس��تفاده کرد، 

اما جوانان باید مراقب باش��ند 
ب��ه آن تکیه نکنن��د و اگر هم 
روی ارتباط��ات خود حس��اب 
باز می کنند، کوتاه مدت باش��د 
و زی��اد ذهن ش��ان را درگی��ر 

ارتباطات نکنند. 
بهره گیری از هنر ارتباطات

این مش��اور مدیری��ت منابع 
انس��انی می گوید: واقعیت این 
اس��ت که مدیریت ب��ر افراد با 
تجرب��ه به صورتی ک��ه افراد با 
تجربه از جوان ترها حرف شنوی 
داش��ته باشند و مش��کلی هم 
پیش نیاید کار بسیار دشواری 
اس��ت. هنری که مدی��ر جوان 
ب��رای ای��ن کار نی��از دارد هنر 
ارتباطات اس��ت یعنی این فرد 
جوان باید یاد بگیرد که بشنود. 
باید تسلط کالمی باالیی داشته 
باشد. باید بتواند احساسات خود 
و دیگ��ران را کنترل و مدیریت 
کند. مهارت س��وال کردن نیز 
مهارتی اس��ت که بسیار کاربرد 
دارد. حتی دانس��تن زبان بدن 
برای مدیران جوان بسیار مفید 
و کمک کننده خواهد بود، چون 
قدرت پیش بین��ی رفتار بعدی 
ط��رف مقابل را ب��ه او می دهد. 
همچنین در صورتی که مدیران 
جوان عنصر فضا و روان شناسی 
محی��ط را نی��ز بدانند بس��یار 
مثم��ر ثمر خواهد ب��ود. هوش 
مدیران  ب��رای  باال  میان فردی 
ج��وان الزامی اس��ت و به طور 
کلی مدیران ج��وان هر چیزی 
را ک��ه در هنر ارتباطات تعریف 
شده باید داشته باشند تا بتوانند 
این رابطه را درست پیش ببرند. 

جایگاه برابر جوانان و 
پیشکسوتان در سازمان

وی ب��ا اش��اره به اس��تفاده 
ترکیب��ی از جوان��ان و اف��راد 
س��ازمان  ی��ک  در  باتجرب��ه 
می گوید: از دید ایده آلیس��تی 
ترکی��ب جوان ه��ا و باتجربه ها 
بسیار ایده آل است، به شرطی 
که بت��وان آن را مدیریت کرد. 
واقعیت این است که جوانان و 
تفاوت های  با هم  پیشکسوتان 
بنیادی دارند و به سختی با هم 
س��ازگار و هماهنگ می شوند، 
به خصوص اف��رادی که با هم، 
پیدا  ه��م عرض��ی س��ازمانی 
می کنن��د، یعنی ی��ک مدیر با 
تجربه و پیشکسوت برای جوان 
در رده باال تر نباش��د و این دو 
با هم هم رده باش��ند، بنابراین 
مدیریت چنین سازمانی بسیار 
مشکل می ش��ود، زیرا اگر فرد 
باتجرب��ه در رده باالتر باش��د 
باالخره با حکم راندن می تواند 
کار خ��ود را پیش ببرد. توصیه 
من ب��ه مدی��ران س��ازمان ها 
این اس��ت که برای راه اندازی 
سیستم ش��رکت های جوان و 
در  پیشکسوتان  اس��تارتاپ ها، 
سمت هایی مانند رهبر معنوی 
یا مش��اور یا مربی و مدرس با 
جوانان همکاری داشته باشند. 
اینکه افراد با تجربه مس��تقیما 
در س��ازمان سمتی را بر عهده 
داش��ته باش��ند، قدری کار را 

سخت می کند. 

مزیت دیگر جوانان نسبت به افراد 
باتجربه در دنیای تکنولوژی امروز 
این است که افراد جوان نسبت 
به افراد مسن تر آشنایی و عالقه 

بیشتری به تکنولوژی روز دارند و این 
آشنایی حتی در زمینه به کارگیری 

محصوالت تکنولوژیک به آنها کمک 
می کند. آنها سال ها کاربر این گونه 
محصوالت بوده اند، این شناخت 

در زمینه نیاز سنجی بازار برای آنها 
مفید است 
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در گفت وگوی »فرصت امروز« با هومن رهبری بررسی شد

مزایا و معایب به کارگیری جوانان در سازمان های مدرن

5 گرایش جدید در طراحی 
وب سایت

گرایش ها و متد های جدید در طراحی وب س��ایت 
برای پیشبرد اهداف دیجیتال مارکتینگ و برندینگ 
دائم��ا در ح��ال تغیی��ر و توس��عه اس��ت. چنانچه 
می خواهی��د حضور بهتری در فضای آنالین داش��ته 
باشید، باید وب سایت خود را براساس این گرایش ها 
طراحی یا تغییراتی در س��اختار و طرح وب س��ایت 

کنونی خود اعمال کنید. 
در اینجا پنج گرایش جدید در طراحی س��ایت را 
که با اس��تفاده از آنها می توانید وب س��ایتی پویاتر و 
کارآمدتر جهت نمایش برند و محصوالت تان داشته 

باشید، ذکر کرده ایم: 
1- طراحی فلت

گرای��ش به س��مت طراح��ی فلت بع��د از معرفی 
ویندوز۸ توس��ط مایکروس��افت افزای��ش پیدا کرد. 
در دهه گذش��ته معموال برای طراحی وب س��ایت از 
افکت ه��ای فلش، متون متحرک، س��ه بعدی کردن 
فونت یا ایجاد س��ایه برای متون استفاده می کردند، 
اما در طراحی فلت بر خالف س��بک های گذش��ته، 
مینیمالیسم و ایجاد یک تجربه کاربری بیشتر مورد 

توجه قرار می گیرد. 
همچنی��ن در طراح��ی فل��ت س��عی می ش��ود با 
بهره گیری از تصاویر با کیفیت و رنگ های مناس��ب 
در کن��ار طراح��ی س��اده و مینیمال براس��اس نیاز 

مخاطبان، میزان اثربخشی آن افزایش یابد. 
2- طراحی وب سایت به صورت کارتی

زمانی که پینترست منتشر شد، تعداد مخاطبانش 
از یوتی��وب، لینکدین و گوگل پالس بیش��تر بود و 
ای��ن را می توان به لطف طراحی پلتفرم آن به صورت 
کارت��ی دانس��ت، زی��را در ای��ن س��بک از طراحی، 
مخاطب��ان می توانن��د مطال��ب م��ورد نی��از خود را 
همزمان روی کارت ه��ای مختلف که حاوی عکس، 
مطل��ب یا حت��ی می��زان محبوبیت آن عن��وان در 

رسانه های مختلف است، مشاهده کنند. 

3- فونت های بزرگ و اختصاصی
می��زان اس��تفاده از فونت ه��ا و تایپوگراف��ی در 
طراحی وب س��ایت ها رش��د کرده است و طراحان و 
ایده پ��ردازان وب س��ایت با بهره گی��ری از فونت های 
اختصاص��ی و بزرگ در طراحی وب س��ایت س��عی 
می کنند میزان توجه مخاطبان شان را به یک عنوان 

به خصوص جلب کنند. 
4- استفاده از فیلم در پس زمینه وب سایت

شرکت ها سعی می کنند با رشد و توسعه تکنیک ها 
و قابلیت های جدید در طراحی وب س��ایت و منطبق 
ک��ردن آنها با اص��ول دیجیت��ال مارکتینگ معرفی 
بهت��ری از برند و محصوالت ش��ان در فضای آنالین 
داش��ته باش��ند. یکی از این متدها نمایش فیلم در 
پس زمینه وب سایت است که با توجه به قابلیت های 
جدید برنامهنویس��ی وب، امکان پخش فیلم هایی با 
کیفیت باال در پس زمینه وب سایت میسر شده است. 

5- همبرگر منو
علت استفاده از همبرگر منو در هزاران وب سایت 
چیس��ت؟ ی��ک طرح گرافیک س��اده س��ه خطی با 

قابلیت باز و بسته شدن با هر کلیک کاربر! 
همبرگ��ر من��و می توان��د جایگزین خوب��ی برای 
منو های ش��لوغ و گیج کننده در وب سایت ها شود و 
کمک زیادی به س��ادگی و مینیمال بودن وب سایت 

کند. 
با استفاده از این پنج تکنیک در طراحی وب سایت 
می توانی��د س��رعت، س��ادگی و می��زان اثربخش��ی 
وب سایت تان را افزایش داده و موجب ارتباط بهتر با 

مخاطبان تان شوید. 
ارتباط با نویسنده:
www. noadstudio. com 

مدیریت نقدینگی در 
توسعه محصول

آیا می دانس��تید برای مدیری��ت نقدینگی باید 
توس��عه محص��ول را مدیریت کنید؟ اس��تفاده از 
تنها یک مهندس یا شرکت برای توسعه محصول 
می توان��د حتی باعث افزایش هزینه ها نیز بش��ود. 
نرخ دس��تمزد مهندسان براس��اس تخصصی که 
دارند متغیر است. هنگامی که فقط یک مهندس 
ی��ا تنها یک ش��رکت را برای کار خود اس��تخدام 
می کنی��د، احتماال باالترین نرخ را از ش��ما طلب 

خواهند کرد.
 در صورتی که از مهندس��ان تخصصی استفاده 
کنی��د، در برخی مراحل توس��عه دس��تمزدهای 
کمتری پرداخت می کنید و همین می تواند باعث 
هزاران دالر صرفه جویی در هزینه ها ش��ود. ش��ما 
بای��د در توس��عه یک محصول موف��ق نقش فعال 

داشته باشید. 
از حوزه آسایش خود خارج شوید و به آموختن 
بپردازی��د. ای��ن فرصت ارزش��مند برای توس��عه 
مهارت های تازه و به چالش کش��یدن هراس خود 
را نادیده نگیرید. پاداشی که دریافت خواهید کرد 
شامل اعتماد به نفس بهتر، شم تجاری بهتر، سود 
بیش��تر و شانس موفقیتی می شود که به طور قابل 

توجهی افزایش یافته است. 

کسب و کار مدرن

آیا می دانستید

حامد نبی زاده
مدیریت استودیو تبلیغات نو

مهال فرازمند
yahoo. com@66_M_farazmand
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همهخوبیهاییکپوندکمارزش

پوند در دو دقیقه 6درصد س��قوط ارزش داشت، 
در ف��رودگاه با قیمت��ی پایین تر از ی��ورو فروخته 
می شود و اکنون پایین ترین ارزش خود در 30سال 
گذش��ته را دارد. حاال س��وال اصلی از بریتانیایی ها 
این اس��ت: چه حس��ی دارید؟ قطعا پاسخ آنها این 
اس��ت که فقیرتر شده اند. البته پاسخ آنها به خاطر 
کم شدن ارزش اسکناس های در جیب شان نیست، 
دلیلش کامال به قدرت خرید پوند، گران تر ش��دن 
سفرهای خارجی و افزایش قیمت کاالهای وارداتی 

برمی گردد. 
ای��ن کاهش ارزش حتی ممکن اس��ت به خروج 
دس��ته جمعی کارگ��ران خارج��ی منج��ر ش��ود، 
دس��ت کم آنهایی که پول ش��ان را به کشور و خانه 
خود می فرستادند. ارزش پول این کارگرها از زمان 
برگزیت 13درصد و از سال گذشته 20درصد کمتر 

از دالر شده است. 
از ط��رف دیگر، اکتبر س��ال گذش��ته ه��ر پوند 
1/55 دالر ارزش داش��ت، حاال اما تنها 1/26 دالر 
قیمت دارد. یک س��ال پیش هر پوند را 1/34 یورو 
می خریدند، اما اکنون یورو قدرتمندتر ش��ده و هر 

پوند کمتر از 1/12 یورو خریده می شود. 
هم��ه این آمار و ارق��ام را اگر با دقت نگاه کنید، 
باید س��ری از روی تاس��ف ب��رای بریتانیای کبیر 
تکان دهید. اما این ماجرا هم مثل همه داس��تان ها 
ی��ک روی دیگر ه��م دارد. به عبارت دیگر س��قوط 
ارزش پوند اگرچه ب��رای اقتصاد بریتانیا ضررهایی 
دارد، اما دارای جنبه های مثبتی اس��ت که بخش 

بزرگی از آن مدیون چینی ها است. 
از جمل��ه جنبه ه��ای مثبت پون��د ضعیف اینکه 
ص��ادرات بریتانیا ارزان تر می ش��ود ک��ه نتیجه آن 
بهب��ود صنعت تولی��د بریتانیا اس��ت. به این ترتیب 
کااله��ا در مغازه ه��ا ب��رای گردش��گران خارجی 
ارزان ت��ر خواهن��د ش��د. احتماال به همی��ن دالیل 
ب��وده ک��ه بیش��تر اروپایی ه��ا و بخ��ش بزرگی از 
مس��افران آمریکای��ی، ژاپنی و چین��ی در دو ماه 
 اخیر کمپ های خود را در خیابان آکس��فورد لندن 

دایر کرده اند. 
هفت��ه اول اکتب��ر هر س��ال مصادف ب��ا »هفته 
طالیی« برای چینی ها اس��ت که تعطیالت ملی در 
این کشور به حساب می آید. برآوردها نشان می دهد 
که ح��دود 600 میلیون گردش��گر چینی در یک 
هفته تعطیل��ی خود مس��افرت می روند که بخش 
بزرگی از این مس��افرت ها خارجی اس��ت. بریتانیا 
در می��ان چندین مقصدی اس��ت که گردش��گران 
چینی آن را انتخاب می کنند و امسال محبوبیتش 
 در می��ان چینی ه��ا 60 درص��د افزای��ش پی��دا 

کرده است. 
چینی های پول��دار البته همه وقت و پول ش��ان 
را در لن��دن نمی گذارن��د. جذابیت هایی مثل موزه 
گ��روه بیتلز در لیورپول ی��ا تخفیف های اغواکننده 
برندهای لوکس در روس��تای بیسستر هم از جمله 
عالقه مندی ه��ای چینی ه��ا اس��ت که ب��ه اقتصاد 

بریتانیا کمک می کند. 
ک��ه   Westfield خری��د  مرک��ز  نماین��دگان 
صاحب دو فروش��گاه بزرگ در لندن است، گفتند 
ک��ه چینی ها با اس��تفاده از پون��د ضعیف هر چه 

می توانستند خرید کرده اند. 
درکل اما بریتانیایی ها به گردش��گران چین امید 
زیادی دارن��د، چون آنها می توانند با یوان خود که 
حاال قوی تر هم ش��ده پوند بیش��تری بخرند و در 

نتیجه بیشتر خرید کنند. 
در ماه آگوس��ت هم در پی س��قوطی که پس از 
برگزیت برای پوند اتفاق افتاد کسب وکار بسیاری از 
فروشندگان بریتانیایی سکه بود و خرید بین المللی 
کاالهای معاف از مالیات 37 درصد افزایش یافت. 
در نتیجه پوند ضعیف برای هیچ کس اگر س��ود 
نداش��ته باش��د، ب��رای خرده فروش��ان بریتانیایی 
بسیار خوب اس��ت، چون گردش��گران بین المللی 
به وی��ژه چینی ه��ا ب��رای اس��تفاده از آب وه��وای 
 بریتانیا و خرید اجناس لوکس از این کش��ور صف 

می بندند. 
بریتانیایی ه��ا الزم نیس��ت زی��اد به خاطر پایین 
آمدن ارزش پوند غصه بخورند، چون با این کاهش 
ارزش عملکرد بهتری نس��بت به س��ایر کشورهای 
اروپایی دارند و یکی از مقصدهای کلیدی چینی ها 
برای سفرهای خارجی هستند. حاال که ارزش پوند 
پایین ت��ر هم آمده انتظار م��ی رود آماری که برای 
سپتامبر و اکتبر اعالم خواهد شد، به مراتب بهتر از 

ماه آگوست باشد. 
طب��ق اع��الم یک��ی از آژانس ه��ای هواپیمایی 
بریتانیا به نام Ctrip اکنون هزینه سفر به بریتانیا 
20درصد کمتر از زمان مشابه سال گذشته است. 
کارشناس��ان بازار ارز می گویند این روند احتماال 
به همین ش��کل ادامه خواهد یافت چون ترزا می، 
نخس��ت وزیر بریتانی��ا هفته گذش��ته در کنفرانس 
حزب محافظ��ه کار حمای��ت سرس��ختانه خود از 
برگزیت را اعالم کرد، بنابراین ضعیف تر شدن پوند 

چیز عجیبی نیست. 
بنابراین می توان صحبت های هفته گذشته خانم 
م��ی  را یک دعوت عمومی از چینی ها دانس��ت که 
برای تعطیالت طالیی سال آینده خود می خواهند 

برنامه ریزی کنند. 
آمارهای رس��می نش��ان داده اند هزینه هایی که 
گردش��گران در بریتانیا می کنند از زمان برگزاری 
همه پرس��ی برگزیت بیش��تر ش��ده اس��ت. در ماه 
جوالی گردشگران خارجی بیشتر در داخل بریتانیا 
هزینه کردن��د، درحالی ک��ه بریتانیایی ها به خاطر 
کاهش ارزش پول ش��ان دور سفرهای خارجی شان 
را خط کش��یده و پول ش��ان را در کشور خود نگه 

داشتند. 
بنابرای��ن چینی ها حاال دیگر پولدارش��ده حتی 
می توانند به پوند ضعیف هم کمک کرده و اقتصاد 

بریتانیا را از افتادن در چاه نجات دهند. 
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به این بس��تگی دارد که شما کجا باشید. 
در نیویورک دقیقا بعد از ساعت 7بعدازظهر، 
در هنگ کنگ و س��نگاپور س��اعت 7صبح، 
در توکی��و س��اعت 8صب��ح و در س��یدنی 
س��اعت 10 صب��ح بود. منطقه ه��ای زمانی 
اهمیت دارن��د، زیرا بر نقدینگ��ی بازارهای 
تب��ادل ارز خارجی)فارک��س(، به خصوص 
در آس��یا که هیچ مرکز تجاری مش��خصی 
ن��دارد، مؤثرن��د. اما آنچه واقعا مهم اس��ت 
 دقیقه هایی اس��ت که معامالت در آن انجام 

می شوند. 

آنلحظاتدقیقکدامند؟
این اتف��اق در منطقه زمانی هنگ کنگ- 
سنگاپور، هفت و هفت دقیقه صبح تا هفت 
و ن��ه دقیقه صبح رخ داد. پوند در طول 60 
ثانیه، بعد از س��اعت هفت و هفت دقیقه از 
قیمتی بین 1.26 و 1.25 دالر به نرخ 1.20 
دالر رسید. تجار می گویند نوسان بین 1.26 
و 1.25 دالر امری عادی است. اما براساس 
گفت��ه یک کارمند بانک، زمانی که نرخ پوند 
به 1.24 دالر رس��ید، »وقت��ی بود که تمام 

دروازه های جهنم باز شد.«
در س��اعت هفت و نه دقیقه صبح قیمت 
پوند به 1.181 دالر رس��یده ب��ود. بیش از 
30 دقیقه زمان برد تا پوند به قیمت 1.24 

دالر برگردد. 
توضیحات ممکن برای وقوع این اتفاق از 

این قرار است: 

اینیااشتباهکامپیوترییا
»خطایانگشتچاق«ازطرف
معاملهگرانبازاربودهاست

ممکن اس��ت هنگامی که کس��ی داشته 
عددی را وارد سیس��تم می کرده یک اشاره 
غلط انگش��ت که به آن خطای انگشت چاق 
می گویند، اتفاق افتاده اس��ت. این اتفاقات 
غیر عادی نیست. یک فرضیه دیگر این است 
که در الگوریتم معامالت خودکار یک اشکال 
وجود داش��ته اس��ت. مانند آنچه در سقوط 
بازار س��هام آمریکا در سال 2010 رخ داد، 
یا اتفاقی که در سال 2014 در مورد خزانه 

ایاالت متحده روی داد. اگر موضوع خطای 
انگش��ت چاق باشد، طبق دستورالعمل بازار 
فارکس طرف های مقاب��ل باید برای اصالح 
آن به توافق برسند و اسناد مربوط طی چند 
ساعت پاک خواهد شد. این واقعیت که این 
امر به سرعت رخ نداده است احتمال خطای 

انگشت چاق را کم می کند. 

زمانبندیکردهبودندتاازپایینبودن
نقدینگیسودببرند

هیچ مدرکی دال بر برنامه ریزی برای این 
اتفاق وجود ندارد، اما اگر کسی می خواست 
که این بازار را حسابی بتکاند، دقیقا پس از 
اینک��ه نیویورکی ها کافه ها را پر کرده بودند 
و هنگ کنگی ها و س��نگاپوری ها نخستین 
قهوه روزش��ان را سر می کش��یدند، بهترین 
زمان برای ای��ن کار بود. س��یدنی و توکیو 
بیدار ش��ده و روز را ش��روع کرده بودند اما 
س��نگاپور بزرگ ترین مرکز مبادالت تجاری 

بین بقیه است. 

موضوعبهمعامالت
منقضیشدهمربوطاست

جمعه روزی است که گزینه های فارکس 
معموال منقض��ی می ش��وند و بانک ها الزم 
اس��ت ناگهان مس��یر ارزی خود را ببندند. 
اطالع��ات دی.تی.سی.س��ی که  براس��اس 
مس��ئول تس��ویه و پرداخت های بین بانکی 

اس��ت، در دقای��ق مدنظ��ر گ��روه عمده ای 
از معام��الت مرب��وط به دالر -پون��د با نرخ 
1.25 دالر، در ح��ال منقضی ش��دن بودند. 
به عب��ارت دیگر لغ��زش ناگهان��ی پوند به 
زی��ر 1.25 دالر، گزینه ف��روش پوند برای 
محافظت از دارایی های ش��ان را پیش روی 

معامله گران گذاشت. 

بهخاطرجلوگیریازخسارتناشیاز
قیمتزیر1.26دالریپوندبود

این ی��ک توضیح ب��ازاری رایج اس��ت و 
در س��ال های اخی��ر ب��رای هم��ه اتفاقاتی 
که ب��دون دلیل روش��نی رخ داده اند، ارائه 
می ش��ود. س��رمایه گذاران ب��ه بانک ه��ای 
خ��ود این اختی��ار را می دهند که در مواقع 
مخاطره آمیز سرمایه شان را کاهش دهند یا 
از معامالت بیرون بکشند. خطر این امر در 
این اس��ت که حجم انبوهی از این عملیات 
 در یک زمان می توان��د روی قیمت ها تأثیر 

بگذارد. 

تقصیرفرانسیساوالندبود
رئیس جمهوری فرانس��ه موضع س��ختی 
دربراب��ر برگزی��ت اتخ��اذ کرده اس��ت. این 
گزارش در حدود ساعت هفت و هفت دقیقه 
صبح س��نگاپور توس��ط فایننش��یال تایمز 
منتشر شد. بسیاری از الگوریتم های تجاری 
برای خبرهای دس��ت اول به وب س��ایت ها 
مراجعه می کنند، بنابراین ممکن اس��ت که 
این مطلب توس��ط یکی به عن��وان خطرات 
پوند-برگزیت انتخاب ش��ده و بعد به شکل 
اطالع��ات مؤث��ر در معام��الت مدنظر قرار 

گرفته باشد. 

چرانمیشودگفتواقعاچهشده
است؟

ب��ازار فارکس یک بازار واحد نیس��ت، بلکه 
مجموع��ه ای از سیس��تم های معامالت��ی را 
در سرتاس��ر کش��ورها و محدوده های زمانی 
متنوع پوش��ش می دهد. در آنجا هیچ مرجع 
اطالعاتی واحدی وج��ود ندارد. گردآورندگان 
اطالع��ات مانن��د رویترز و بلومب��رگ قواعد، 
قیمت ها و زمان های متفاوتی را ذکر می کنند. 
به عالوه اش��تباهات »انگشت چاق« معموال 
به عموم تس��ری پیدا می کن��د، مخصوصا در 
مواقعی که توس��ط بانک ها اتفاق افتاده باشد، 
ام��ا صندوق ه��ای س��رمایه گذاری الگوریتم 
 مح��ور نیز هیچ التزامی به عدم خطا بر عهده 

نمی گیرند. 

بعدچهمیشود؟
پون��د ضعیف ت��ر می ش��ود. ت��رزا م��ی، 
نخس��ت وزیر بریتانی��ا  در س��خنرانی حزب 
محافظ��ه کار گفته اس��ت که در تمام طول 
این هفته پوند تحت فشار بوده است. حتی 
قبل از این اتفاق، گلدمن ساکس یک نزول 
5 درصدی را در طول س��ه ماه آینده برای 
پون��د پیش بینی کرده و گفت��ه بود نرخ آن 
ب��ه 1.20 دالر می رس��د. پوند به س��رعت 
این ش��وک را جبران کرد اما تنها توانس��ت 
به میزان 1.24 دالر برس��د و نتوانس��ت به 
س��طح قبلی خود یعنی 1.26 دالر برگردد. 
این یعنی اینکه س��رمایه گذاران باید بدانند 
 ک��ه قیم��ت پون��د از حاال ب��ه بع��د پایین 

خواهد رفت. 

سقوط قیمت پوند 
 انگشت اتهام 

به سوی برگزیت
روز چهارش��نبه 5 اکتبر، ارزش 
پوند انگلیس در بازار های آس��یایی 
در ع��رض دو دقیقه حدود 6درصد 
س��قوط کرد. به دنبال بازگش��ایی 
بازار های مالی آسیایی، قیمت پوند 
به صورتی بی س��ابقه سقوط کرد و 

باعث نگرانی سرمایه گذاران شد. 
ارز بریتانیا، در س��ه ماه گذشته ، 
یعن��ی پ��س از تصمی��م بریتانی��ا 
ب��ه خ��روج از اتحادی��ه یک��ی از 
بی ثبات تری��ن واحد های پولی دنیا 
ب��ود. ی��ک روز پ��س از برگزاری 
از  بریتانی��ا  خ��روج  همه پرس��ی 
پون��د 4 درص��د  ارزش  اتحادی��ه، 
سقوط کرد. اکنون، پوند بزرگ ترین 
 سقوط را پس از همه پرسی تجربه 

می کند. 
روز  صب��ح  انگلی��س،  پون��د 
چهارش��نبه به م��دت دو دقیقه به 
پایین تری��ن ارزش خ��ود طی 30 
س��ال گذش��ته  )از س��ال 1985( 
تاکن��ون رس��ید و براب��ر 1.1841 
دالر آمریکا مبادله ش��د. البته این 
دو م��ورد تفاوت های زیادی دارند، 
در م��ورد اول در چند روز این ارز 
15 درصد از ارزش خود را از دست 
داد، اما این ب��ار چون در عرض دو 
دقیق��ه 6درصد س��قوط داش��ته، 
سخت ترین سقوط را طی 30 سال 

گذشته تجربه کرده است. 

دلیلسقوطارزشپوند
البت��ه ب��ه عقی��ده معامله گران 
بازار بورس چنی��ن پدیده هایی در 
بازار ب��ورس رخ می دهند و توجیه 
منطقی ندارن��د و از یک الگوریتم 
هجومی و خودکار تبعیت می کنند. 

معامله گ��ران ب��ورس، برگزی��ت را 
عامل اصلی این س��قوط بی سابقه 
می دانند. دو دلیل برای این سقوط 
بی سابقه ممکن است وجود داشته 
باشد؛ نخست نقدینگی پایین بازار 
چون بازار آس��یا، به دلیل تعطیلی 
ب��ازار چی��ن ب��ا حج��م پایینی از 

مبادالت روبه رو است. 
دوم آنکه به نظر می رسد سقوط 
اخی��ر ارزش پوند ب��ه خاطر اعالم 
زمان دقیق شروع فرآیند برگزیت 
از س��وی ت��رزا می، نخس��ت وزیر 
بریتانیا باش��د. هفته گذشته، ترزا 
م��ی اعالم کرد که بریتانیا از اواخر 
ماه مارس س��ال 2017، مذاکرات 
خود را براس��اس ماده 50 معاهده 
لیس��بون با سایر کش��ور های عضو 
اتحادیه آغاز می کند و این فرآیند 
تا دو سال به طول خواهد انجامید. 
ب��ه گفت��ه او س��رانجام در س��ال 
2019، رواب��ط 40 س��اله بریتانیا 
ب��ا اتحادی��ه اروپ��ا قط��ع خواهد 
ش��د. با منتش��ر ش��دن این خبر، 
س��رمایه گذاران از خروج بریتانیا از 
اتحادیه احساس نگرانی  کردند. به 
عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی، 
با خروج بریتانیا از اتحادیه وضعیت 
انگلی��س بد ت��ر می ش��ود و همین 
عامل س��قوط قیمت ارز این کشور 
در بازار های بورس ش��ده است. به 
عقیده آنها، س��قوط ارزش پوند به 
دلی��ل اولویت بریتانی��ا برای انجام 
مذاکرات اس��ت. بریتانیا می خواهد 
کنت��رل مرزی خ��ود را حفظ کند 
و ب��رای مهاجرت محدودیت ایجاد 
کند. درحالی که کشور های اروپایی 
در ازای آن روابط تجاری خود را با 
بریتانیا قط��ع خواهند کرد. همین 
موضوع باعث می شود که بسیاری 

از شرکت ها و سرمایه گذار ها خاک 
بریتانی��ا را ترک کنن��د. البته باید 
دید که بریتانیا تا کجا دسترسی به 
 بازار های اروپای��ی را فدای اولویت 

خود می کند. 

سیاستپولیبریتانیادرپی
سقوطارزشپوند

سقوط اخیر ارزش پوند، در حال 
حاض��ر اث��ر چندان��ی روی اقتصاد 

بریتانیا ندارد. براساس گزارش بانک 
مرکزی انگلس��تان، تورم به دنبال 
کاهش ارزش پوند، تغییر نمی کند 
و ثاب��ت باقی مانده اس��ت. تورم در 
ماه ژوئیه و آگوست، 0.6 درصد بود 
و تنه��ا 0.1 درص��د از قبل از همه 
پرس��ی ماه ژوئن بیش��تر بود. البته 
بریتانیا از ماه دسامبر سال 2014، 
چنین نرخ تورمی را به خود ندیده 
بود. براس��اس داده ه��ای دفتر ملی 

آمار بریتانیا، کاهش ارزش پوند در 
س��ال 2016 به افزای��ش نرخ تورم 
نمی انجام��د. ای��ن وضعیت ممکن 
اس��ت حتی بهتر هم بش��ود، چون 
در ماه جوالی نرخ تولید 0.3 درصد 
افزایش داش��ته و در ماه آگوس��ت 
تا 0.8 درصد هم رس��یده است که 
به نوعی به افت دو س��اله تولید در 

بریتانیا پایان داده است. 

مارپیچتورموفرارسرمایه
از نظ��ر بانک مرکزی انگلس��تان، 
تورم ب��اال حتی می تواند خبر خوبی 
برای سیاست پولی این کشور باشد 
چراکه ت��رخ تورم باال، به سیاس��ت 
پولی بریتانیا ای��ن امکان را می دهد 
ک��ه همچنان سیاس��ت تطبیقی را 
دنب��ال کند و در نتیج��ه آن،  ارزش 
پون��د ثاب��ت می ماند. مع��اون بانک 
انگلس��تان درباره س��قوط  مرکزی 

اخیر ارزش پوند گفت: »روند سقوط 
قیمت پوند نسبتا منظم بوده است.« 
اما این به آن معنی نیس��ت که هیچ 
خطری در آین��ده وجود ندارد چون 
انتظار می رود در آینده انگلس��تان با 
کسری بودجه حساب جاری روبه رو 
ش��ود و اگر س��قوط قیمت پوند به 
همین روال ادامه داشته باشد، بانک 
مرکزی مجبور به مداخله و افزایش 
نرخ بهره می شود تا از فرار سرمایه ها 
جلوگیری کند. خط��ر واقعی برای 
بریتانی��ا زمانی اس��ت ک��ه بخواهد 
کسری بودجه خود را جبران و نیاز 
خارجی خود را تأمین کند. بریتانیا 
با از دس��ت دادن بازار های اروپایی، 
در واق��ع در یک مارپی��چ اقتصادی 
فروخواه��د افتاد که ب��رای جبران 
کمبود های خ��ود مجبور به افزایش 
تعامل تج��اری و همچنین افزایش 

نرخ بهره است. 

ترجمه:گلنوشمحبعلی
LaTribune:منبع

ترجمه:ساراگلچین
منبع:گاردین

منبع:فایننشیالتایمز

دو دلیل برای این سقوط بی سابقه ممکن است وجود 
داشته باشد؛ نخست نقدینگی پایین بازار، چون بازار 

آسیا به دلیل تعطیلی بازار چین با حجم پایینی از 
مبادالت روبه رو است. دوم آنکه به نظر می رسد سقوط 

اخیر ارزش پوند به خاطر اعالم زمان دقیق شروع 
فرآیند برگزیت از سوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 

باشد 

هیچ مدرکی دال بر برنامه ریزی 
برای این اتفاق وجود ندارد، اما 
اگر کسی می خواست که این 

بازار را حسابی بتکاند، دقیقا پس 
از اینکه نیویورکی ها کافه ها را 
پر کرده بودند و هنگ کنگی ها 
و سنگاپوری ها نخستین قهوه 

روزشان را سر می کشیدند، بهترین 
زمان برای این کار بود

چراپوندبهاینسرعتسقوطکرد؟

کیاتفاقافتاد؟
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ش��رکت پس��ت از این پس 
مس��ئول اعطای نم��اد اعتماد 

الکترونیکی شد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، 
حس��ین مه��ری مدیر عام��ل 
ش��رکت پس��ت دیروز در یک 
نشس��ت خب��ری گف��ت: ت��ا 
به حال وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مس��ئول واگذاری نماد 
الکترونیکی به فروش��گاه های 
طب��ق  ام��ا  ب��ود  اینترنت��ی 
اساس��نامه  جدی��د از این پس 
ش��رکت پست مس��ئولیت این 

کار را بر عهده دارد. 
وی درب��اره وظایف��ی که در 
این اساس��نامه به شرکت ملی 
پس��ت محول شده اظهار کرد: 
ایجاد زمینه ارائه خدمات نوین 
پس��تی، تهیه طرح و انتش��ار 
تمب��ر و اوراق به��ادار پس��تی 
ب��رای مصارف جاری و یادبود، 
مدیری��ت نش��انی مکان ه��ای 
کشور مبتنی بر بانک اطالعاتی 
ک��د پس��تی 10رقمی موضوع 
قانون الزام اختصاص ش��ماره 
مل��ی و شناس��ه پس��تی برای 
کلیه اتباع ایرانی، بهنگام سازی 
اطالع��ات مرتب��ط با شناس��ه 
پس��تی و ایجاد پایگاه نش��انی 
اس��تاندارد مبتنی بر اطالعات 
جغرافیای��ی )GNAF(، ارائه 
خدمات صندوق پست فیزیکی  
-الکترونیک��ی، انجام عملیات 
تجزی��ه و مب��ادالت تمام��ی 
محموله ه��ای  و  مرس��والت 
پس��تی بین الملل��ی در دفات��ر 
)ه��اب  بین المل��ل  مبادل��ه 
پس��تی( و نظ��ارت ب��ر قبول، 
حم��ل و رهس��پاری و توزی��ع 

کلیه مرس��والت خریدوفروش 
اینترنت��ی مهم تری��ن وظایفی 
اس��ت که بر عهده شرکت ملی 

پست نهاده شده است. 
مدیرعامل پس��ت ادامه داد: 
ب��ا تصویب اساس��نامه جدید، 
ش��رکت ملی پست به سرعت 
زیرس��اخت های الکترونیک��ی 
و مال��ی را فراه��م و با توس��عه 
س��رمایه گذاری در بخش های 
ب��ا  نوی��ن  پس��ت  مختل��ف، 
کس��ب و کار جدی��د را ایج��اد 

خواهد کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن 
س��ند قانون��ی فض��ای رقابتی 
را توس��عه خواه��د داد، عنوان 
کرد: مطابق با این اساس��نامه 
در آینده نزدی��ک اپراتورهای 
پستی فعال خواهند شد که با 
توج��ه به ورود رقبای پس��تی، 

ش��رکت مل��ی پس��ت بای��د با 
کاه��ش قیم��ت تمام ش��ده، 
متنوع س��ازی خدمات و اصالح 
فرآیندها و ساختار، ساده سازی 
و چابک س��ازی در ای��ن عرصه 

حضور یابد. 
مدیر عامل ش��رکت پس��ت 
در بخ��ش دیگ��ر از صحب��ت 
های خود با اش��اره متقاضیان 
ورود به پست خصوصی گفت: 
س��ازمان های مختلفی تمایل 
ب��ه ورود در ح��وزه اپرات��وری 
پس��ت دارن��د و یک��ی از آنها 
یک اپراتور تلفن همراه اس��ت 
که اعالم آمادگی کرده اس��ت. 
مهری در ادامه اظهار داش��ت: 
ب��ا توج��ه ب��ه رویک��رد جدید 
اتحادیه پستی جهانی مبنی بر 
س��ه وجهی س��ازی خدم��ات 
پس��تی به ص��ورت تلفیق��ی از 

خدم��ات فیزیکی، الکترونیکی 
و مال��ی ش��رکت ملی پس��ت 
را  خدم��ات  هوشمندس��ازی 
هدف گ��ذاری ک��رد که در این 
ارتب��اط دو پروژه مهم نرم افزار 
یکپارچ��ه مبادل��ه پس��تی در 
650 نقط��ه مبادله در سراس��ر 
کش��ور و س��امانه هوش��مند 
همراه نامه رسان در 10 استان 
کش��ور همزمان با هفته دولت 

به بهره برداری رسید. 
GNAF اهمیت پروژه 

بر اقتصاد 
مدیرعامل ش��رکت پس��ت 
در بخ��ش دیگ��ر این مراس��م 
ب��ا اش��اره به پیش��رفت طرح 
GNAF  اظه��ار کرد: با توجه 
ب��ه تاثیر این پ��روژه در بحث 
سالم س��ازی اقتص��اد، افزایش 
به��ره وری و کاهش هزینه ها، 

این طرح به س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شد و 
به تصویب هیأت دولت رسید. 
وی اف��زود: ای��ن برنام��ه در 
قال��ب س��ه بخش کد پس��تی، 
ژئو کدکردن نش��انی و سیماك 
دنب��ال خواه��د ش��د.  مه��ری 
درب��اره بهنگام س��ازی اطالعات 
اماکن ش��هری و روستایی بیان 
داشت: طبق استاندارد عملیات 
بهنگام س��ازی کد پستی اماکن 
ش��هری ه��ر دو س��ال یک بار و 
ه��ر چه��ار س��ال یک ب��ار برای 
اماکن روس��تایی انجام می شود.  
مدیرعام��ل ش��رکت پس��ت با 
بی��ان اینکه تاکنون طبق برنامه 
اطالع��ات 100درص��د اماک��ن 
شهری و حدود 55 درصد اماکن 
شده،  به روز رس��انی  روس��تایی 
اف��زود: بر اس��اس آم��ار موجود 
اطالع��ات 38/5میلی��ون اماکن 
ش��هری و 10 میلی��ون اماک��ن 
روستایی به روز رسانی شده است.  
وی در ادام��ه ب��ه برنامه ه��ای 
آتی ش��رکت پس��ت پرداخت 
و خاطرنش��ان ک��رد: توس��عه 
تج��ارت الکترونیک؛ توس��عه 
سرویس های الکترونیکی پست 
)E-POST(، مدیریت نشانی 
م��کان مح��ور و اس��تعالمات 
میان دستگاهی اماکن، توسعه 
نواحی تجزیه و توزیع توس��عه 
هاب پستی بین الملل، ایجاد و 
توس��عه مراکز تجزیه مکانیزه 
بهینه س��ازی مرکز  کش��وری 
تجزیه و مبادالت تهران و ایجاد 
مرکز داده و طرح جامع فناوری 
اطالع��ات از جمله برنامه های 
پیش روی شبکه پستی است. 

س��ال  ت��ا  اس��ت  ق��رار 
2020، دوب��ی میزبان برجی 
80طبق��ه ای باش��د؛ برج��ی 
که ه��ر طبق��ه از آن به طور 
مس��تقل قابلی��ت چرخ��ش 
دارد. ام��ا ای��ن چرخ��ش به 
چه دلیل اس��ت؟ فرض کنید 
دوس��ت دارید از آفتاب لذت 
ببرید اما فضای اتاق ها پشت 

به نور هس��تند، یا در شرایطی دیگر، دوست 
دارید اس��تراحت کنی��د و نور خورش��ید به 
طور مس��تقیم به اتاق ت��ان می تابد. در چنین 
وضعیتی، حالت چرخش خ��ودکار به کمک 
شما آمده و شرایط را به نفع تان تغییر می دهد. 
تنها کافی اس��ت اراده کنید تا واحد ش��ما به 
هر س��متی ک��ه تمایل داری��د بچرخد. طرح 
اولیه این برج در س��ال 2008 توس��ط معمار 

شناخته شده »دیوید فیشر« ارائه شد. براساس 
ای��ن طرح برای چرخش طبق��ات برج به 79 
توربین بادی )برای افزایش توان چرخش��ی( 
نیاز اس��ت. ارتفاع این ب��رج 420 متر خواهد 
ب��ود؛ ارتفاعی ک��ه می تواند این ب��رج را بین 
بلندقامت ترین برج های جهان رده بندی کند. 
حداقل هزینه های اولیه برای ساخت این پروژه 

330میلیون دالر تخمین زده شده است. 

ب��رج  ط��رح  اگرچ��ه 
چرخ��ان دوب��ی در ح��د 
طرح باقی مانده، اما خانه 
در   KODA چرخ��ان 
اس��تونی با هزینه تقریبی 
85هزار دالر ساخته شده 
ظاهری  خانه  این  اس��ت. 
ساده و مشابه با یک خانه 
معمول��ی ییالقی دارد. اما 

معم��اری KODA به ش��کلی اس��ت 
که براس��اس حرکت خورش��ید، تغییر 
جهت داده و می چرخد. این خانه زیبا، 
دوست دار انرژی است و ساکنان خانه، 
نی��از چندانی به روش��ن ک��ردن چراغ 
ندارند زی��را در تمامی س��اعات روز از 
نور خورش��ید بهره مند هستند. طراحی 
دیواره��ا و محی��ط پیرام��ون این خانه 

به ش��کلی اس��ت که می��زان هدررفت 
انرژی های��ی مثل آب، برق و انرژی های 
گرمایش��ی و سرمایش��ی را ب��ه حداقل 

می رساند. 
پش��ت بام این خانه کوچک و رویایی به 
پنل های خورشیدی مجهز است؛ پنل هایی 
که به جذب انرژی خورشیدی پرداخته و 

نیاز خانه به برق را تامین می کنند. 

 KODA خانه چرخان طرح برج چرخان دوبی 

خانه هایی که آفتاب دوست هستند 

چرخش های هوشمندانه به سمت نور

این روزها طرح هایی که به ساختمان های چرخان 

معروف هس�تند در گوشه و کنار جهان مورد توجه 
ق�رار گرفته ان�د؛ طرح های�ی که گاه ش�مایلی بلند 
پروازان�ه دارند و بیش�تر ش�بیه به تخیل هس�تند 

ت�ا واقعیت. از بی�ن این طرح ها دو س�اختمان برج 
چرخ�ان دوبی و خان�ه چرخ�ان  KODA بیش از 

سایر طرح ها جذاب به نظر می رسند.

گزارش2

وقتی غول های فناوری سبد 
خریدشان را پر می کنند 

بس��یاری از ش��رکت ها بزرگ و شناخته شده در 
عرص��ه تکنولوژی ب��ا خرید بخش هایی از س��هام 
ی��ا کل امتی��ازات دیگر ش��رکت های فعال در این 
ح��وزه، ب��ه گس��ترش فعالیت های تج��اری خود 
می پردازن��د. با این وجود برخ��ی افراد از این نقل 
و انتق��االت اطالعات س��ود چندان��ی نمی برند. در 
ادامه این مطلب نگاهی داریم به نقل و انتقال های 
بین شرکت های شناخته شده جهان؛ شرکت هایی 
که با خرید س��هام و بخش هایی از امتیازات دیگر 
ش��رکت ها تالش کرده ان��د در عرصه تجارت جای 

پای خود را محکم تر از گذش��ته کنند. 
خریدهای چشمگیر فیس بوک 

ماه مه  س��ال 2005 میالدی، تاریخ تولد ش��رکت 
مش��هور فیس بوك بود؛ س��الی که ش��رکت اکسل 
پارتن��رز ب��ا 12.7 میلی��ون دالر و جی��م بری��ر ب��ا 
یک میلیون دالر در این وب س��ایت س��رمایه گذاری 
کردن��د. چه��ار س��ال بعد در س��ال 2009 ش��بکه 
اجتماع��ی فیس بوك عن��وان محبوب ترین ش��بکه 
اجتماعی جه��ان را به خود اختص��اص داد، اما این 
پایان��ی برای بلن��د پروازی های مدی��ران فیس بوك 
نبود. از ماه مه  سال 2012 فیس بوکی ها سهام خود 
را از حال��ت خاص به حالت ع��ام تغییر دادند و این 
شرکت با درآمد 5.1 بیلیون دالری خود وارد لیست 

برترین های »فورچون« شد. 
قدم بعدی این ش��رکت فوریه 2014برداشته شد؛ 
زمان��ی که فیس بوك ش��رکت پیام رس��ان واتس اپ 
را ب��ه قیمت 19میلی��ارد دالر خری��داری کرد. این 
بزرگ ترین سرمایه گذاری فیس بوك تا همین تاریخ 
محسوب می شود. مدیران این شرکت موظف شدند 
برای خرید این ش��رکت 4میلیارد دالر نقد و معادل 
12میلی��ارد دالر از ح��ق مالکیت خ��ود را پرداخت 
کنند. م��ارك زوکرب��رگ در بیانی��ه ای واتس اپ را 
سرویس��ی »فوق العاده با ارزش« توصیف کرد. پیش 
از اینه��ا بزرگ ترین خرید فیس بوك خرید ش��بکه 
پرطرفدار اینس��تاگرام با قیمت یک میلیارد دالر در 

سال 2012 بود. 

مایکروسافت و نوکیای فراموش شده 
شرکت نام آش��نای مایکروس��افت نیاز به معرفی 
چندانی ندارد. این شرکت عالوه بر بازار سیستم عامل 
و نرم افزاره��ای اداری، در زمینه ه��ای دیگ��ر ه��م 
فعالیت می کند؛ زمینه هایی مانند ش��بکه تلویزیونی 
و...  »ام اس ان«  اینترنت��ی  س��ایت   ،»MSNBC«
مایکروس��افت در زمینه تولید انواع سخت افزارهای 
رایانه ای نیز فعال اس��ت. س��اخت محصوالتی مانند 
م��وس و کنس��ول های ب��ازی پرطرف��داری مث��ل 
ایکس باکس، ایکس باک��س 360 و... از جمله همین 

فعالیت هاست. 
از س��وی دیگ��ر، ب��رای بس��یاری از کارب��ران 
نس��ل های اول تلفن ه��ای هم��راه، نام های��ی مثل 
نوکیا، آلکاتل، س��ونی اریکسون و... نام هایی آشنا 
هس��تند. دورانی که برندهای مختلف تلفن همراه 
به عرصه رقابت پا نگذاش��ته بودند و سرعت تغییر 
و تح��ول تلفن های همراه بس��یار کند تر از اکنون 
بود. این ش��رکت کره ای که ای��ن روزها خاطره ای 
از نس��ل گذشته است، به زیرمجموعه ای از شرکت 
مایکروسافت تبدیل ش��ده است. اگرچه سرنوشت 
ش��عب کارخانه نوکیا در هند، فنالند و... همچنان 
ناواضح اس��ت، اما در آوریل 2014 مایکروس��افت 
ش��رکت فنالندی تولی��د تلفن هم��راه نوکیا را به 
قیمت 7.5 میلیارد دالر برای 10 س��ال خرید. به 
این ترتیب تولید گوش��ی های تلفن همراه توس��ط 
شرکت نوکیا برای 10سال به مایکروسافت واگذار 
ش��د. با وجود این نوکیا اعالم کرد که از این پس 
بر خدمات نرم افزاری، نقشه کش��ی، شبکه سازی و 

پیش��برد فناوری متمرکز خواهد ش��د. 

آلفابت؛ هلدینگی ترین شرکت فناوری دنیا 
آلفابت یک ش��رکت هلدینگی ی��ا به بیانی مادر 
اس��ت. ش��رکتی که سرپرس��تی زیرمجموعه هایی 
مانن��د گوگل، فایبر، نِس��ت و دیگر ش��رکت هایی 
را ک��ه قبال زیر نظر گوگل مش��غول فعالیت بودند 
ش��امل می ش��ود. با ش��کل گیری آلفابت تغییرات 
زیادی در س��ازوکار ش��رکت گوگل صورت گرفت 
در نتیجه  این تغییرات، ش��رکت هایی نظیر گوگل 
ایک��س، Calico و Life Sciences  باید هزینه  
اس��تفاده از خدم��ات زیرمجموعه ه��ای دیگ��ر را 
پرداخ��ت کنند. برای مثال اگر ش��رکت تحقیقاتی 
Calico قصد اس��تفاده از پلتفرم  بیوتکنولوژیکی 
اب��ری گوگل را دارد، باید هزینه آن را به ش��رکت 

گوگل پرداخت کند. 
اف��زون بر اینها اگر گ��وگل ایکس قصد به خدمت 
گرفتن فردی به کمک سیس��تم استخدام گوگل را 
دارد یا در پی انجام بازاریابی برای یکی از پروژه های 
خود اس��ت بای��د هزینه اس��تفاده از س��رویس های 
مرتب��ط را بپ��ردازد. البته این مطل��ب به مفهوم آن 
نیس��ت ک��ه زیرمجموعه ها مجب��ور به اس��تفاده از 
س��رویس های گ��وگل هس��تند، آنه��ا می توانند در 
جهت تعدیل هزینه ها س��رویس های جایگزین خود 

را توسعه دهند. 

توضیح اپراتور سوم درباره همکاری با آمریکایی ها
با 5قاره قرارداد رومینگ داریم

در پ��ی انتش��ار اخباری درباره هم��کاری رایتل با 
اپراتور آمریکایی AT&T ، مدیرعامل اپراتور س��وم 
تاکید کرد: با اپراتورهای هر پنج قاره قرارداد رومینگ 

داریم.
ب��ه گ��زارش ایس��نا،  روزنام��ه نیویورك تایمز به 
تازگی در گزارش��ی با اش��اره به توافق یک شرکت 
مخابرات��ی آمریکا با اپرات��ور رایتل در ایران اظهار 
کرده بود: هفته گذش��ته یک س��خنگوی ش��رکت 
AT&T اعالم کرد که این ش��رکت با کمک رایتل 
یک ش��رکت داخلی ایرانی برای مش��تریان خود با 
خط��وط تلفن هم��راه آمریکایی خدم��ات مکالمه 

صوتی و دیتا در ایران ارائه می کند.
در این باره س��ید مجید صدری، مدیرعامل رایتل 
به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و عنوان 
ک��رد: در قرارداد رومین��گ تمهیداتی از جمله تهاتر 
ترافی��ک رومین��گ دو طرفه براس��اس قراردادهای 

استاندارد بین المللی ترافیک لحاظ شده است.
وی ادامه داد: این اپراتور در حال حاضر با 87 کشور 
و 123 اپراتور س��رویس رومینگ بین الملل دارد و با 
استفاده از این سرویس مشترکین رایتل می توانند در 
سفر به هر پنج قاره از خدمات رایتل استفاده کنند.

وی در پاس��خ به این مس��ئله که با وجود تحریم ها 
مب��ادالت تجاری قراردادهای رومینگ به چه نحوی 
انجام می ش��ود، گفت: در ق��رارداد رومینگ با چنین 
کشورهایی تمهیداتی از جمله تهاتر ترافیک رومینگ 
دو طرفه براس��اس قراردادهای استاندارد بین المللی 

ترافیک لحاظ شده است.

 تسریع پرتاب ماهواره های ایرانی
با رفع تحریم ها

معاون پژوهش و فناوری پژوهش��گاه فضایی ایران 
گف��ت: پرتاب و ق��رار دادن ماهواره ه��ا در مدارهای 
باالتر، نیازمند هماهنگی با کش��ورها و دس��تگاه های 
بین المللی اس��ت که رفع تحریم ها موجب تسریع در 

روند آن می شود. 
به گزارش ایرنا، سعید شاخص در حاشیه برگزاری 
دومین همایش آش��نایی ب��ا علوم فضا و فناوری های 
فضایی و کاربرد آن در پژوهشگاه فضایی ایران گفت: 
افزون بر هزینه و تخصص، قرار دادن ماهواره در مدار 
پایدار در 36 هزار کیلومتری زمین، نیازمند همکاری 

و هماهنگی های فنی با دیگر کشورهاست. 
وی ادام��ه داد: رف��ع تحریم ه��ا و اثبات اس��تفاده 
صلح آمی��ز ای��ران از فناوری های نوین در بهداش��ت، 
کش��اورزی، محیط زیس��ت و ناوبری باعث تسریع در 

روند همکاری های بین المللی در فضاست. 
معاون پژوهش و فناوری پژوهش��گاه فضایی ایران 
گفت: ماهواره های مدارهای پایین که برای ارتباطات 
مخابرات و سنجش از دور به کار گرفته می شوند عمر 
کوتاه��ی دارن��د و تبادل اطالعات زمانی که از فضای 

قابل دسترس عبور می کنند، امکان پذیر است. 
ش��اخص افزود: خدمات فضایی کاربردهای زیادی 
دارند و ما نیز قصد جدی داریم تا از قابلیت های آن 

در کشاورزی و محیط زیست استفاده کنیم. 
مع��اون پژوه��ش و فن��اوری پژوهش��گاه فضای��ی 
ای��ران گف��ت: قرار دادن ماهواره ها در مدارهای باالتر 
نیازمند فناوری خاص و پیش��رفته است، کارشناسان 
این پژوهشگاه تحقیقات خود را در بلوك های انتقال 
مداری آغاز کرده اند و با تکمیل آن می توان ماهواره ها 

را از مدارهای پایین تر به باالتر انتقال داد. 
شاخص اظهار کرد: پیش بینی می کنیم در صورت 
هماهنگی بین بخش های مختلف داخل و بین المللی، 
ارس��ال ماه��واره ایرانی به م��دار پای��دار در36 هزار 

کیلومتری زمین در 10 سال آینده محقق شود. 

امیدواری به رونق مجدد بازار 
رایانه های شخصی 

موسس��ه تحقیقاتی گارتنر پیش بین��ی کرده بازار 
رایانه های شخصی بعد از مدت ها نزول در سال 2016 
رونق مختصری گرفته و سرانجام در سال 2017 رشد 

خود را بعد از مدت ها آغاز می کند. 
به گزارش فارس، علت اصلی آغاز مجدد این رشد 
از سال 2017 افزایش فروش رایانه های شخصی فوق 
سبک مانند سورفیس پرو مایکروسافت، لنوو یوگا 3 

و مک بوك ایر اپل است. 
همچنین در سال 2017 صاحبان مشاغل به میزان 
قابل توجهی برای خرید رایانه های ش��خصی جدید و 
پیشرفته هزینه خواهند کرد. مهاجرت از ویندوز 8 به 
ویندوز 10 هم در سال 2018 در دستور کار بسیاری 

از صاحبان مشاغل قرار خواهد گرفت. 
کارشناس��ان گارتن��ر معتقدند ب��ا کاهش قیمت و 
هزینه تمام ش��ده ساخت س��خت افزارهای پیشرفته 
و افزای��ش تولی��د محتوای جذاب ب��رای آنها )مانند 
بازی های پیش��رفته ویدئویی، هدس��ت های واقعیت  
مجازی و...( تمایل مردم به خرید رایانه های شخصی 

جدید افزایش می یابد. 
عالقه به خرید رایانه های ش��خصی جدید منحصر 
به رایانه های س��بک و قابل حمل پیش��رفته اس��ت و 
رایانه های شخصی قدیمی و سنتی را شامل نمی شود. 
کل بازار رایانه های ش��خصی در س��ال 2016 حدود 
8درصد نزول داش��ته اس��ت، اما شرایط آن در نیمه 
دوم س��ال 2016 نس��بت به نیمه دوم س��ال 2015 

برای نخستین بار بهتر بوده است. 

خبـــر مدیرعامل شرکت پست: دوشنبه های فناوری

اعطای نماد الکترونیکی به پست واگذار شد
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سلطانی فر خبر داد
 ساخت خودروهای گردشگری 

در ایران
مع��اون رئیس جمه��وری گف��ت: وزی��ر صنعت 
اخیرا کاتالوگ دو نمونه خودروی مورد اس��تفاده 
گردشگران را به بنده نشان داده که قرار است آن 
خودروها وارد خط تولید انبوه ش��وند. به گزارش 
ایس��نا، حدود پنج ماه پیش وقتی طرح »تسهیل 
واردات خودروهای گردش��گری« در دولت مطرح 
شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را وتو کرد 
و این طرح از دس��تور رس��یدگی کمیسیون های 
هی��أت دول��ت خ��ارج ش��د. آن زم��ان مس��عود 
سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت که آنها )وزارت صنعت، 
معدن و تجارت( معتقد بودن��د خودروهای مورد 
نیاز بخش گردش��گری را می توان در کارخانه های 
داخل��ی تولی��د ک��رد و ب��ه واردات اتومبیل های 

پیشنهادی ما نیازی نیست. 
وزارت صنعت )اردیبهش��ت م��اه ۹۵( قول داد 
که در ش��ش ماه اول سال، تولید این خودروها را 
آغاز کند. هرچند آن زمان معاون س��رمایه گذاری 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری که این ط��رح را پیگی��ری می کرد، 
 معتق��د بود س��اخت این ن��وع خودروه��ا از توان 
کارخانه ه��ای داخلی خارج اس��ت و گفته بود که 
این خودروها مخصوص گردش��گری اند و مبلمان 
آنها به گونه ای است که گردشگران فقط می توانند 
از آنها اس��تفاده کنند و در س��فرهای عادی قابل 
اس��تفاده نیس��تند. اتومبیل هایی هم هستند که 
فقط در کویرنوردی و طبیعت گردی کاربرد دارند 
و در داخل کش��ور امکان ساخت آنها وجود ندارد 
و نمی توان از خودروس��ازان داخلی بخواهیم آنها 
را بس��ازند، برای همین از دولت تقاضا کردیم راه 

ورود این خودروها را به کشور آسان کند. 

اکن��ون نزدیک به پنج م��اه از مهلتی که وزارت 
صنعت تعیین کرده گذشته است و رئیس سازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
از اراده ای��ن وزارتخانه ب��رای ورود این خودروها 
به خ��ط تولید انب��وه خبر داد و به ایس��نا گفت: 
امیدواریم بخش گردش��گری از ای��ن خودروهای 
ساخت داخل اس��تفاده کند. سلطانی فر اما پاسخ 
به پرسش های مربوط به تایید کارشناسی کیفیت 
این دو خودروی گردش��گری و زمان قطعی ورود 
آنه��ا به دس��ت مصرف کنن��ده نهای��ی را به وزیر 
صنعت مح��ول ک��رد. نزدیک به دو س��ال پیش 
زمانی که ایران با موج تازه ای از ورود گردشگران 
خارج��ی روبه رو ش��د،  جامعه تورگردان��ان برای 
خری��د حدود 2هزار دس��تگاه خودرو که ش��امل 
۳۰۰ دس��تگاه اتوبوس، ۴۰۰ دستگاه مینی بوس 
)ظرفی��ت ۱۵ ت��ا 2۰ نفر(، یک هزار دس��تگاه ون 
و ۱۵۰ دس��تگاه آفرود ب��ود، اعالم نی��از کرد. بر 
همین اس��اس طرح تس��هیل واردات خودروهای 
گردش��گری با تمرک��ز بر کاه��ش تعرفه گمرکی 
آماده و توس��ط س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به هیأت دولت ارائه شد. طرح 
بیش از یک س��ال معطل بررس��ی بود و از همان 
ابت��دا وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان 
امور مالیاتی جزو مخالفان سرس��خت آن به شمار 
می آمدند. کارشناس��ان بخش صنعت و البته امور 
مالیات��ی در توجیه ای��ن مخالفت اعالم کردند که 
 امکان ساخت این خودروها در داخل کشور وجود 
دارد و  از س��وی دیگر اعم��ال معافیت مالیاتی بر 
واردات ای��ن خودروه��ا از درآمده��ای مالیات��ی 

مملکت کم می کند. 
با وجود مداومت این نوع مخالفت ها، اما معاون 
گردش��گری به هم��راه جامعه تورگردان��ان وارد 
مذاکره با گمرک ش��د تا از طری��ق رایزنی آنها با 
وزارت صنعت، طرح تس��هیل واردات خودروهای 
گردش��گری را به جریان اندازد، ولی همان موقع 
مع��اون وزی��ر صنع��ت آب پاکی را روی دس��ت 
آنه��ا ریخت و گفت که ب��رای اعمال این معافیت 
مالیاتی، منع قانون��ی وجود دارد و نمی توان هیچ 

کاری کرد. 
افخم��ی روش��ن ک��رد ک��ه ای��ن ممانع��ت به 
سوءاس��تفاده کردن از معافیت مالیاتی یا احتمال 
واردات خودروه��ای متفرق��ه ارتباط��ی ن��دارد و 
تصری��ح کرد ای��ن منع قانونی اس��ت ک��ه اجازه 
ای��ن کار را نمی دهد و گفت ک��ه واردات خودرو 
به کش��ور آزاد اس��ت، فقط باید حق��وق ورودی 
آن پرداخ��ت ش��ود. همان موقع ای��ن اظهارات با 
واکنش نصراهلل پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجل��س مواجه ش��د که گفت چنی��ن برخوردی 
یعن��ی خواندن فاتح��ه  صنعت گردش��گری. این 
عضو کمیس��یون فرهنگی مجل��س که تامین این 
خواسته تورگردانان را مستحق دانسته بود، گفت: 
چند سال است تورگردانان می گویند گردشگران 
خارجی نمی توانند ش��رایط اتوبوس های جاده ای 
موجود در کش��ور را تحمل کنند. آنها درخواست 
۵۰۰ اتوب��وس را مطرح کردند. این پیش��نهاد در 
دولت ارائه ش��د، اما انتهای کار یک نفر اعالم کرد 
اقتصاد ما ب��ا تامین این خواس��ته به هم می ریزد 
پس برای توریس��ت ها یک خ��ط تولید در داخل 
ایج��اد می کنی��م. این یعنی فاتح��ه، یعنی بعد از 
این همه سال یک اتوبوس برای گردشگر نداریم. 
اکن��ون با وجود چنین مواضع صریحی، اما وزارت 
صنعت تصمیم گرفت��ه آن دو نمونه خودرو را که 
مشخص نیس��ت قرار اس��ت به کدام نیاز صنعت 
 متنوع گردش��گری پاس��خ دهد، وارد خط تولید 

انبوه کند. 

اخبار گردشگری
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گزارش »فرصت امروز« از وضعیت جهانگردی مردم جهان

رشد 4درصدی گردشگری جهان در سال 2016
صنع��ت گردش��گری در دنی��ای امروز به 
یک��ی از بخش ه��ای مهم اقتص��ادی جهان 
تبدیل ش��ده اس��ت که با ایجاد شغل برای 
میلیون ه��ا نف��ر، آین��ده بهت��ری را ب��رای 
مردم جهان متصور ش��ده اس��ت، همچنین 
گردش��گری به عنوان یکی از سرگرمی های 
فرهنگی جوامع انسانی به شمار می رود که 
روزبه روز تقاضای بیش��تری در سطح جهان 
برای آن به چش��م می خورد، به گونه ای که 
در دنی��ای امروز به یکی از مهم ترین صنایع 
اقتص��ادی و فرهنگی بش��ر تبدیل ش��ده و 
به لح��اظ اقتصادی، پیامده��ای مطلوبی را 
در پی داش��ته اس��ت. وضعیت گردشگری 
در جه��ان به گونه ای اس��ت که هر س��اله با 
میزان رشد بیشتری مواجه هستیم و تعداد 
گردش��گران نی��ز افزایش می یاب��د. مقاصد 
گردش��گری نیز تقریبا تم��ام نقاط جهان را 
ش��امل می شوند و مردم دنیای امروز نسبت 
به دیدن ش��گفتی های کش��ورهای مختلف 
بسیار اش��تیاق دارند و بر همین اساس نیز 
گردش��گری بین المللی رون��ق قابل توجهی 
یافته اس��ت، به طوری که با بررس��ی میزان 
پروازهای بین المللی صنعت گردش��گری در 
س��طح جهان، می توانیم به می��زان افزایش 
این صنع��ت در دوران اخیر پ��ی ببریم. در 
همین راستا نیز محققان صنعت گردشگری 
اعالم کرده ان��د در نیمه اول س��ال 2۰۱6، 
رش��د چش��م گیری در زمینه ای��ن صنعت 
رقم خورده اس��ت آمار و ارقام قابل توجهی 
را نش��ان می دهد. بنابرای��ن در این گزارش 
به روند رش��د صنعت گردش��گری در دوره 
مذک��ور خواهی��م پرداخ��ت، ضم��ن اینکه 
مهم ترین مقاصد گردشگری جهان را نیز به 

لحاظ جغرافیایی معرفی خواهیم کرد. 

افزایش 21میلیون گردشگر در نیمه 
اول سال 2016

گردش��گری بین المللی در س��طح جهان 
جای��گاه ویژه ای پیدا کرده اس��ت و با توجه 
به وف��ور آژانس ه��ای مختلف گردش��گری 
و ارائ��ه خدمات قابل توجه به گردش��گران، 
گرایش زیادی به س��وی آن دیده می شود، 
به ط��وری ک��ه در س��ال های اخیر رش��د 
قاب��ل توجهی یافت��ه و تعداد گردش��گران 
بین المللی نیز هر س��ال نیز نسبت به سال 
گذش��ته افزایش پیدا می کند. رشد صنعت 
گردش��گری در اکثر جوامع و اهمیتی که به 
پذیرایی و استقبال مناس��ب از گردشگران 
می دهند، باعث شده است روند این صنعت 
در س��طح جه��ان حرک��ت مناس��بی پیدا 
کند و فرهنگ گردش��گری در بس��یاری از 

مناطق دنیا تثبیت ش��ود، ب��ه همین دلیل 
نی��ز افزایش قابل توجه��ی در زمینه حضور 
گردش��گران بین المللی به چش��م می خورد 
و آمارها نش��ان دهنده رش��د چند میلیونی 
تعداد گردش��گران بین المللی اس��ت. طبق 
آمار ارائه ش��ده، ورودی  صنعت گردشگری 
بین الملل��ی در فاصله ماه های ژانویه و ژوئن 
سال 2۰۱6 در سراسر جهان، ۴درصد رشد 
داش��ته که در مقایسه با س��ال قبل، میزان 
رش��د قابل توجهی محس��وب می ش��ود، به 
طوری که مقاصد گردشگری در این فاصله، 
۵6۱میلیون گردش��گر را پذی��را بوده اند که 
این آمار نس��بت به س��ال قب��ل 2۱میلیون 

افزایش یافته است. 

بیشترین میزان ورود گردشگر در 
آسیا-اقیانوسیه

از جمل��ه نق��اط قوتی ک��ه در مناطق در 
حال توس��عه، خصوصا کش��ورهای آسیایی 
قاب��ل تامل اس��ت، بحث گردش��گری این 
مناطق اس��ت، ب��ه طوری که ای��ن صنعت 
پتانسیل رش��د زیادی را در مناطق مذکور 
داش��ته و خصوصا در سال جاری آمار قابل 
توجه��ی در این باره ارائه ش��ده اس��ت. به 
لحاظ جغرافیایی، منطقه آس��یا و اقیانوسیه 
)AsiaPacific(  در نیمه اول سال 2۰۱6، 
رش��د نس��بتا خوبی را در زمینه گردشگری 

نش��ان داده اس��ت، به طوری که پروازهای 
ورودی بین الملل��ی ای��ن مناط��ق ۹درصد 
افزایش یافته اس��ت و باالترین میزان رشد 
جهانی صنعت گردشگری را نشان می دهد. 
در این میان اقیانوسیه با رشد ۱۰درصدی، 
رهبر این منطقه محس��وب ش��ده و شمال 
شرقی آسیا و جنوب شرقی آسیا نیز با نشان 
دادن ۹درصد رش��د در رتبه های بعدی قرار 
دارند، میزان رش��د این صنع��ت در جنوب 

آسیا نیز 7درصد بوده است. 

افزایش 4درصدی ورود گردشگر به 
قاره آمریکا و رشد قابل توجه در آفریقا

میانگین ورود گردش��گران به آمریکا نیز 
تا ۴درصد افزایش یافته اس��ت که بیشترین 
ورودی نی��ز در آمری��کای مرکزی و جنوبی 
بوده اس��ت که هر یک میزان 6درصد رشد 

را نش��ان داده ان��د و رهب��ران اصلی صنعت 
توریس��م قاره اروپا به شمار می روند. میزان 
ورود گردشگر به آمریکای شمالی و کارائیب 
نیز ۴درصد افزایش یافته اس��ت که نسبت 
به آمریکای مرکزی و جنوبی، رشد کمتری 
را نش��ان می ده��د. در قاره آفریق��ا نیز در 
س��ال جاری با رش��د ۵درصدی گردشگری 
روب��ه رو بوده ای��م که این رون��د در صحرا با 
قوت بیش��تری ادامه یافت��ه و این در حالی 
است که آمریکای شمالی نتایج ضعیف تری 
را نش��ان داده اس��ت. به طوری که جنوب 
صح��رای آفریق��ا به میزان ۱2درصد رش��د 
داش��ته و این درحالی اس��ت ک��ه آفریقای 
 ش��مالی یک کاه��ش ۹درصدی را نش��ان 

داده است. 

رشد ضعیف گردشگری در اروپا و نتایج 
متفاوت در خاورمیانه

نتایج ورود گردش��گران ب��ه اروپا متفاوت 
بوده اس��ت. به طور کلی بای��د گفت میزان 
رش��د این صنعت در اروپا در فاصله ماه های 
ژانوی��ه و ژوئن ۳درصد بوده اس��ت. در این 
میان ش��مال، مرکز و ش��رق اروپا، ۵درصد 
افزای��ش را در این صنعت داش��ته اند و این 
در حالی اس��ت که این رش��د در غرب اروپا 
تنها یک درصد بوده است، حوزه مدیترانه ای 
جن��وب اروپ��ا نی��ز 2درصد افزای��ش ورود 

گردش را در دوره مذکور داش��ته است که 
این آم��ار نش��ان  دهنده حض��ور کم رنگ تر 
گردش��گر در ای��ن دوره زمانی در اروپا بوده 
است. همچنین جالب است بدانید اطالعات 
محدودی ک��ه نش��ان دهنده می��زان ورود 
گردشگران به خاورمیانه بوده است، کاهش 
۹درص��دی این صنعت را طی دوره ش��ش 
ماهه مذکور نش��ان می دهد ک��ه البته این 
نتایج نس��بت به مقاصد مختلف گردشگری 
ای��ن منطقه متفاوت بوده و ش��دت و ضعف 

دارد. 

چشم انداز مثبت برای نیمه دوم سال 
2016

ب��ه طور کل��ی باید گفت نیمه اول س��ال 
جاری حدود ۴6درص��د از کل میزان ورود 
گردش��گر بین المللی را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت و محققان معتقد هس��تند این 
روند در نیمه دوم س��ال نیز به رشد کنونی 
خود ادامه دهد و یک چش��م انداز مثبت در 
این روند دیده می ش��ود. در می��ان آفریقا، 
آمریکا و آسیا-اقیانوس��یه بیش��ترین میزان 
رشد را خواهند داش��ت و اروپا و خاورمیانه 
روند رشد محتاط تری را دنبال خواهند کرد. 

میزان تقاضا برای سفرهای خارجی
در این گزارش به میزان ورود گردشگران 
در سطح بین المللی پرداختیم و در پایان بد 
نیست نگاهی داش��ته باشیم به آمار موجود 
در زمینه س��فرهای خارجی گردشگری که 
در کش��ورهای جهان اتف��اق افتاده و میزان 
خ��روج گردش��گر را در کش��ورهای مذکور 
نش��ان می دهد. چین با نشان دادن رشدی 
دو رقم��ی در میزان هزینه های س��فرهای 
بین المللی، بزرگ ترین بازار به شمار می رود 
که یک رش��د 2۰درصدی را در س��ه ماهه 
اول س��ال 2۰۱6 نش��ان داده است. ایاالت 
متحده آمری��کا نیز دومین بازار بزرگ جهان 
در س��فرهای خارجی محسوب می شود که 
هزینه س��فرهای خارج��ی آن در طول ماه 
جوالی 8درصد افزایش داشته است. آلمان 
نیز با یک افزایش ۴درصدی در ماه مذکور، 
س��ومین بازار ب��زرگ در این زمین��ه بوده 
اس��ت. کش��ورهای دیگری که در نیمه اول 
س��ال 2۰۱6 تقاضای قابل توجهی را برای 
س��فر های گردشگری خارجی نشان داده اند 
ش��امل کش��ورهای زیر می ش��وند: اسپانیا 
2۰درصد، نروژ ۱۱درصد، استرالیا ۱۰درصد 
و ژاپن 6درصد. در این میان روسیه و برزیل 
از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه 
آمار ضعیفی را از خود نش��ان داده اند و باید 
گفت این امر نش��ان  دهنده محدودیت های 

اقتصادی دو کشور مذکور است. 

ترجمه و گردآوری: فهیمه خراسانی
media.unwto.org :منبع

ایاالت متحده آمریکا نیز دومین 
بازار بزرگ جهان در سفرهای 

خارجی محسوب می شود که هزینه 
سفرهای خارجی آن در طول ماه 
جوالی 8درصد افزایش داشته 
است. آلمان نیز با یک افزایش 

4درصدی در ماه مذکور، سومین 
بازار بزرگ در این زمینه بوده است

براس��اس س��ند چش��م انداز 2۰س��اله، ای��ران بای��د در 
س��ال 2۰2۵ درآمدی مع��ادل ۳۰میلی��ارد دالر از حضور 
گردش��گران در داخل کش��ور به دس��ت آورد که براساس 
آمار تنها ۵۰درصد این مهم محقق ش��ده است. به گزارش 
ایسنا ، برای رشد ۱۳درصدی گردشگری و رسیدن به سند 
چش��م انداز 2۰ س��اله نقش دولت بی��ش از پیش پررنگ 
می ش��ود. مس��ئوالن نظام باید با اقدامات مناس��ب زمینه 
معرفی هر چه بیش��تر ایران به جهانیان و جذب گردشگر 
را فراهم کنند. بای��د دید آنان برای رونق این صنعت تا به 
حال چه کاری کرده اند و چه اقداماتی مدنظر دارند، چراکه 
گردش��گری باعث افزایش تب��ادالت و تعامالت فرهنگی و 
اجتماع��ی و س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی ش��ده که 
نتیج��ه این موارد افزایش رویکردها، هنجارها و کاهش بزه 
اجتماعی و به عبارت دیگر هدایت ش��هر به بهترین نقطه 

ایده آل است. 

از مهمان نوازی مان استفاده کنیم تا در گردشگری 
دست باالیی داشته باشیم

دکتر فکوری، یکی از س��رمایه گذاران حوزه گردشگری 
در این باره گفت: اینکه صنعت گردش��گری لرستان رشد 
کرده در آن ش��کی نیس��ت، اما در تبدیل شدن استان به 
مقصد گردشگری تا چه اندازه توانسته ایم موثر باشیم. آیا 
توانسته ایم لرهای مقیم مناطق دیگر را به استان بیاوریم 
یا باعث سرمایه گذاری آنان در استان شده ایم؟ وی با بیان 
اینکه ش��هر برتر گردشگری بودن با رشد نرخ گردشگری 
متفاوت اس��ت، افزود: آیا بعد از ایام نوروز گردشگری در 
اس��تان باز رون��ق دارد یا تنها مختص ب��ه این زمان های 
محدود است؟ فکوری ادامه داد: کسی که عالقه به صنعت 
گردشگری دارد و س��رمایه خود را در این بخش می  آورد 
شاید قبل از این که بخواهد سرمایه ای را جمع کند بیشتر 
عاش��ق این رشته است. او در صنعتی می رود کار می کند 
که بعد از مدتی گرفتاری های خاص خود را دارد، باید به 

این فرد بها داد. 
این س��رمایه گذار اظهار کرد: به عنوان کسی که چند سال 
پیش در صنعت گردش��گری وارد ش��د باید بگویم خرم آباد 
به لحاظ صنعت گردش��گری خیلی رش��د کرده که این هم 
به خاطر زحمات مس��ئوالن بوده اس��ت، ام��ا باید کمی افق 
دیدمان را باالتر ببریم. درست است به نقطه ای رسیده و رشد 
کرده ایم، اما این کفایت نمی کند، نگاه به گردشگری باید به 
کل عوض ش��ود. وی تصریح کرد: این دید تنها به اس��تان 
مربوط نمی ش��ود و مربوط به کل کش��ور است. ما به عنوان 
کس��ی که در ایران زندگی می کنیم باید بدانیم کشور ایران 
در منطقه به لطف نظام جمهوری اسالمی دارای ثبات بوده 
و جزیره امن منطقه است. با وجود ناامنی های فراوان، ما در 

امنیت کامل به سر می بریم. 
فک��وری بیان کرد: باید از ای��ن فرصت بهره برداری کنیم. 
در کشور همه چیز هست، ولی متاسفانه در مدیریت کردن 

آنها مقداری نواقص داریم. این سرمایه گذار خاطرنشان کرد: 
در کشورهای همسایه مس��لمان مان توریست ها می آیند و 
مش��کلی هم ندارند، باید دید مشکل ما در کشور کجاست. 
وقتی می خواهیم ۵میلیون گردش��گر به 2۰میلیون برسند، 
بای��د نوع گردش��گری خ��ود را تغییر دهیم. اگ��ر بخواهیم 
ب��ا این دی��د حرکت کنیم در ۱۰ و حتی ۱۰۰ س��ال آینده 
نمی توانیم به این نتیجه برسیم.  وی اظهار کرد: باید تنگناها 
را بشناس��یم و یک حرکت منس��جم وجود داش��ته باشد، 
همچنین باید بخش خصوصی به طور اخص مشارکت داده 
ش��ود تا بتواند اتفاق��ی بیفتد. در حال حاض��ر باور و تفکر 
م��ردم باال رفته و مانند قدیم نیس��ت. می دانند وقتی یک 
گردش��گر می آید با خود پول می آورد و گردش پول باعث 
رونق اقتصادی در منطقه می شود. در این راستا باید شروع 
کنی��م و ضعف هایی را که هس��ت برطرف کنیم. فکوری با 
بیان اینکه فقط از خود تش��کر کردن فایده ای ندارد و اگر 
می خواهیم به جایی برسیم باید بتوانیم پذیرای انتقادهای 
س��ازنده باش��یم، گفت: هزینه های هتلداری در خرم آباد با 
شهرهای دیگر فرقی نمی کند، اما در شهرهای دیگر درآمد 
هست. این س��رمایه گذار ادامه داد: در آینده خیلی نزدیک 
نفت و گاز نداریم و به دلیل تنبلی که در وجود ما ایرانیان 
است نمی توانیم صنعتگر خوبی مانند آلمانی ها باشیم. باید 
از این مهمان نوازی مان اس��تفاده کنیم تا در گردش��گری 
دست باالیی داشته باشیم. ما طبیعت و آب خاصی داریم، 

پس روی این موضوع باید بیشتر کار و دقت کنیم. 

نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش در اقامت 
داشته ایم

دیانوش چراغی، معاون گردش��گری میراث فرهنگی 
لرس��تان نیز گفت: روز جهانی گردش��گری هر ساله با 
بیان یک شعار پیگیری می شود که امسال »گردشگری 
برای همه و همه برای گردش��گری« اس��ت. وی با بیان 
اینکه برنامه های زیادی در این راستا در استان پیگیری 
شده است، افزود: طبق آماری که به دست آمده، شش 
ماهه امس��ال 8میلیون مس��افر به اس��تان وارد شده اند 
ک��ه حدود یک میلیون نفر از آنان در هتل، رس��توران، 
مهمان پذیرها، خوابگاه ها و س��ایر اماکن خدماتی استان 
اقامت داش��ته اند. چراغی تصریح کرد: نس��بت به سال 
گذش��ته 2۵ درصد افزای��ش در اقامت داش��ته ایم و با 
توجه به اینکه خرم آباد جزو هفت  ش��هربرتر گردشگری 
کش��ور معرف��ی ش��ده اس��ت، امیدواریم ای��ن آمار در 
س��ال های آینده بیش��تر ش��ود. معاون میراث فرهنگی 
لرس��تان ادامه داد: در حوزه س��رمایه گذاری ۵۳ پروژه 
نیمه تمام داریم که طی س��ه سال 2۰۰ میلیارد تومان 
تس��هیالت به آنها تعلق گرفته و حج��م کل اعتبار آنها 
۴۵۹ میلیارد تومان اس��ت. با اجرایی شدن آنها ۱2۰۰ 
ش��غل ایجاد می ش��ود. وی به وجود 2۵ پروژه عمرانی 
در ح��وزه اقتصاد مقاومتی اش��اره کرد و گفت: در حال 
حاض��ر در بح��ث صدور مجوزهای اولی��ه بیش از ۱۰۰ 

متقاضی داریم. 

قرار است آمار گردشگران خارجی ایران در افق 
2020 به 20 میلیون نفر برسد

غالمرضا سلیمانی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری نیز گفت: امروز با توجه به پتانسیل هایی که 
در کش��ور و مخصوصا اس��تان لرس��تان وج��ود دارد، بحث 
گردش��گری به عنوان موضوع مهم در ایجاد اش��تغال کشور 
مطرح شده است. وی اضافه کرد: در همین راستا و با توجه به 
هدف گذاری هایی که شده قرار است آمار گردشگران خارجی 
را از ۵میلی��ون و 2۰۰هزار نفر در افق 2۰2۰ به 2۰میلیون 
نفر برس��انیم که این برنامه رش��د ۴برابری در این حوزه را 
نشان می دهد. سلیمانی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه 
و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری به صورت مفصل در 
مورد گردشگری صحبت شده است، افزود: جمهوری اسالمی 
ایران یکی از ۱6 کشور هدف گردشگری در نشریات خارجی 
آورده ش��ده و این نشان می دهد که اس��تقبال برای بازدید 
از کش��ور باال رفته اس��ت. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری لرستان خاطرنشان کرد: استان ۵هزار 
اث��ر تاریخی و میراث فرهنگ��ی دارد که از این تعداد 2۳۰۰ 
مورد آنها به ثبت رسیده است. وی با بیان اینکه سهم اندک 
لرس��تان از گردشگر به علل متعدد ازجمله کمبود تبلیغات 
س��نوات گذش��ته در این راستا بوده اس��ت، گفت: در حال 
حاضر به رغم محدودیت ه��ای مالی که داریم در حال ایجاد 
زیرساخت های الزم هستیم. ۱7 دستگاه اجرایی در موضوع 
گردشگری دخیل هس��تند که باید همکاری الزم را در این 
زمینه داشته باشند. سلیمانی به وجود امنیت در کشور اشاره 
کرد و افزود: رش��د گردشگری در جهان ۴درصد بوده و این 

آمار در کشور بیش از دو برابر و حدود ۱۰درصد است. 
باید دانست که امروزه مدیریت صنعت پیچیده ای چون 
صنعت توریس��م- تنها محدود به یک س��اختار متمرکز- 
یک س��ازمان یک وزارتخانه یا یک هیات مدیره نیس��ت، 
بلک��ه تمامی اقش��ار جامعه به نوع��ی در مدیریت چنین 
س��ازمان هایی درگیر و سهیم هس��تند و تنها با مشارکت 
ای��ن گ��روه و تمام��ی مصرف کنن��دگان و ارائه دهندگان 
خدمات است که می توان پویایی و هماهنگی این صنعت 
را در سطح کالن تضمین کرد. در این راستا باید اقداماتی 
از جمل��ه افزایش زمان وی��زای فرودگاهی، افزایش تعداد 
فرودگاه های کشور با تالش وزارت راه و شهرسازی، ایجاد 
شرایط و زمینه مس��اعد برای صدور ویزای الکترونیک با 
همکاری وزارت امور خارجه، صدور سفرکارت در فرودگاه 
برای گردش��گران به جای کردیت کارت، آموزش افراد در 
حوزه گردش��گری به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به 
گردشگران، ایجاد دفاتر جذب و اطالع رسانی در کشورها، 
تهیه و تدوین دس��تورالعملی به عنوان همراه س��فر شامل 
تمامی مالحظاتی که گردشگران ورودی به ایران باید آنها 
را رعایت کنند و افزایش تعداد هتل های ۴ و ۵ س��تاره از 
طریق ایجاد تسهیالت، حمایت از سرمایه گذاران خارجی 
و تامین زمین مورد نیاز در شهرهای هدف صورت گیرد. 

گزارش2
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اقدامات فرهنگی شهرداری باید 
مجوز قانونی داشته باشد

آنگونه که در برخی خبرها آمده اس��ت، شهرداری 
ته��ران تصمیم دارد به غی��ر  از اختصاص منابعی به 
منظور کمک به مساجد و حسینیه ها در ایام محرم، 
هزین��ه  مداحی ه��ا و س��خنرانی های مذهبی بیش 
از هزار مس��جد در تهران طی ای��ام محرم و صفر را 
نیز بپردازد. این در حالی اس��ت که گفته می ش��ود 
ش��هرداری این اقدام را به ش��کل غیرقانونی و بدون 

مجوز و مصوبه شورای شهر تهران انجام می دهد. 
البت��ه مطابق قانون، ش��هرداری ها، س��ازمان ها و 
ارگان های دیگر می توانند 2درصد از درآمد خودشان 
را صرف امور فرهنگی کنن��د، بنابراین یک احتمال 
این است که ش��هرداری هم از محل همین 2درصد 
اقدام به پرداخت هزینه مداحان و سخنرانان مذهبی 
خواهد کرد. اما نکته دیگر این اس��ت که در مساجد، 
تکایا و حسینیه ها فرد یا افرادی بانی برپایی مراسم 
عزاداری ایام محرم و صفر هس��تند و فرد یا افرادی 
مس��ئولیت برگ��زاری مداحی ه��ا و س��خنرانی های 
مذهب��ی را بر عهده دارن��د و معموال هزینه ها را این 
افراد پرداخت می کنند و اینطور نیس��ت که از جای 
دیگ��ری کمک بخواهند یا نیاز به کمک س��ازمان ها 
و ارگان های دولتی داش��ته باش��ند. اگر کمکی هم 
از س��وی دولت یا س��ایر ارگان ها و سازمان ها انجام 
می ش��ود، باید به دور از هر ش��ائبه و تنها در جهت 

مساعدت به موضوعات فرهنگی باشد. 
البته ممکن اس��ت گاهی س��ازمان ها و ارگان هایی 
مانند شهرداری در تعمیر یا ساخت مساجد مشارکت 
کنند یا برای اینکه مردم جذب مساجد شوند، کارهای 
فرهنگ��ی انجام دهند تا مردم رغبت بیش��تری برای 
حضور در مس��اجد پیدا کنند. اگر کمک ش��هرداری 
برای این مسائل باشد، قطعا یک ممر قانونی هم برای 
آن در نظر گرفته شده است. بعضا شورای شهر تهران 
مصوباتی را برای کمک به اش��خاص و اماکن مذهبی 
دارد اما ش��هرداری نمی تواند بدون مصوبه این شورا، 
مبال��غ و ارقام باالیی را به اش��خاص و اماکن مذهبی 
کمک کند و قطعا باید مصوبه ای در این رابطه وجود 

داشته باشد. 
البته مش��خص اس��ت همان طور که سازمان هایی 
مانند شهرداری برای کارهای عمرانی و غیره فعالیت 
می کنند، باید برای کارهای فرهنگی هم فعالیت هایی 
داش��ته باشند و برای فرهنگ در کنار اقتصاد اهمیت 
قائل باشند، زیرا به نوعی می تواند موجب پیشرفت در 
کشور شود. اما این فعالیت فرهنگی و هزینه برای آن 
هم باید با مجوز ش��ورای شهر باشد و اگر بدون مجوز 

این کار را انجام دهد، خالف قانون است. 
ای��ن در حالی اس��ت که طبق قان��ون باید وزارت 
کشور و اس��تانداری ها ناظر بر عملکرد شهرداری ها 
باش��ند اما ناظر اصلی شورای شهر است و این شورا 
می تواند عملکرد ش��هرداری را زیر سوال ببرد و اگر 
تخلفی را مش��اهده می کن��د، تذک��ر الزم را بدهد. 
همان طور ک��ه در مجلس یک نماین��ده می تواند از 
یک وزیر س��وال کند، از شورای شهر هم این انتظار 
وجود دارد که نظارت خود را در مورد این موضوعات 

اعمال کند. 

در ضمن موضوع دیگر این اس��ت که ش��هرداری 
در حال��ی از پرداخ��ت هزینه مداحان و س��خنرانان 
مذهبی در هزار مس��جد صحبت می کند که ممکن 
است در همین مساجدی که مدنظر شهرداری است، 
اصال یک مداح یا س��خنران پول��ی را بابت کاری که 
انج��ام می دهد، دریافت نکند و کارهای خود را وقف 
عزاداری ایام محرم کرده باشد. در عین حال ممکن 
است مداح یا سخنران دیگری چند صد هزار تومان 
بابت کاری که انجام می دهد، دریافت کند. بنابراین 
اگ��ر بخواهیم از این منظر هم ب��ه این موضوع نگاه 
کنیم، اصال هیچ توجیهی برای اقدام ش��هرداری در 

این زمینه وجود ندارد. 
ام��ا در مورد ش��ائبه انتخاباتی بودن و سیاس��ی 
بودن این اقدام ش��هرداری هم باید به این موضوع 
اش��اره کنم که ش��هردار تهران اعالم کرده اس��ت 
ک��ه قصد حض��ور در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
را ن��دارد. اما چنانچه ای��ن هزینه ها برای ورود به 
انتخابات باش��د، از لحاظ اخالقی و شرعی مشکل 
دارد و نباید پول بیت المال صرف مسائل انتخاباتی 
ش��ود. قطعا ف��رد دیگری هم ک��ه می خواهد وارد 
عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��ود، در جای 
دیگری مس��ئول اس��ت و ممکن است آن فرد هم 
از امکان��ات دولت��ی در جه��ت بهره برداری ه��ای 
انتخاباتی اس��تفاده کند. در حالی که قانون بر این 
موض��وع تاکید دارد که نباید از امکانات دولتی در 
جهت انتخابات و برای اف��راد و گروه ها هیچ گونه 
اس��تفاده ای شود. به هر حال امسال در ایام محرم 
و صفر ک��ه چند ماهی هم به برگ��زاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری باقی مانده اس��ت، سازمان ها و 
ارگان های دولتی باید دقت نظر بیشتری در مورد 

عملکرد خود داشته باشند. 
بنابرای��ن در چنی��ن ش��رایطی روال طبیع��ی و 
قانونی این اس��ت که اعضای ش��ورای ش��هر تهران 
اقدام ش��هرداری در مورد پرداخت هزینه مداحان و 
س��خنرانان مذهبی را بررسی کنند و در صورتی که 
مغایرتی با قانون داشته باش��د، برخوردهای الزم را 

انجام دهند. 

آوای برنادت از کدام تریبون به 
گوش می رسد؟! 

نگاهی ب��ه تغییرات اجتماعی در طول س��ال های 
اخیر نش��ان می دهد نق��ش کلیس��اها در طول این 
دوران تا چه حد دستخوش تحول شده است. سال ها 
پیش مبلغان مذهبی با سفرهای مختلف خود تالش 
داش��تند پی��روان آیین مس��یحیت را افزایش دهند. 
س��ال ها بعد، اگرچه تعداد پی��روان این دین افزایش 
یافت، اما کلیس��اها به دنبال راه هایی بودند تا حجم 
اثربخشی اجتماعی  - سیاسی خود را افزایش دهند 
و در نهای��ت این روزها بس��یاری از کلیس��اها نه تنها 
نق��ش مذهبی بلک��ه نقش��ی اجتماعی نی��ز دارند. 
کانادا از کش��ورهایی اس��ت که طی س��ال های اخیر 
با تغییراتی آش��کار در نظام مذهبی، کلیس��اها را به 
اماکن��ی ب��رای تعامل با اجتماع تبدیل کرده اس��ت. 
برگزاری آیین های مذهبی توس��ط کلیساها و دعوت 
به مش��ارکت در این مراسم به ش��کلی مدرن انجام 
می ش��ود و شهرداری ها در شکل یک کاتالیزور مفید 
برای افزایش تعامل اجتماع و کلیسا عمل می کنند. 

با این وجود پرس��ش اینجاس��ت که آی��ا برگزاری 
آیین های باش��کوه مذهبی بدون حضور شهرداری ها 
میسر اس��ت؟ بدون تردید پاس��خ اولیه منفی است. 
درواق��ع نهاد ش��هرداری با ه��ر موض��وع مرتبط با 
ش��هروندان گره خورده اس��ت، اما پاس��خ ثانویه این 
اس��ت: ش��هرداری ها تا حدی که از مرزهای تعریف 
شده فراتر نروند، در انواع مراسم و آیین های مذهبی 
ایفای نقش می کنند ولی حدود این مرز بندی در هر 

نقطه از جهان تعریفی متفاوت دارد. 

از جشن های ازدواج تا مراسم عزاداری 
برگزاری انواع مراس��م دینی درکشورهای اروپایی 
مش��ابهت های زی��ادی دارد. با این وج��ود در برخی 
کش��ورهای این ح��وزه، قوانین مدن��ی و مذهبی از 
یکدیگ��ر منفک هس��تند. بنابراین برگزاری مراس��م 
س��وگواری یا جش��ن ها توسط س��ازمان های وابسته 
ب��ه کلیس��ا ها انجام می ش��ود، اما مراس��م مرتبط با 
اقلیت ه��ای مذهب��ی تح��ت نظارت ش��هرداری ها و 
با اخذ مجوز قضایی قابل اجرا اس��ت. بدیهی اس��ت 
در ش��رایطی که کلیس��اها و اماک��ن مذهبی متولی 
برگزاری مراسمی خاص باشند، هزینه های برگزاری 

چنین مراسمی نیز با همین ارگان هاست. 
اما هزینه های برگزاری جش��ن مهمی مانند س��ال 
ن��و، آذین بندی ش��هر، تغیی��ر فضاه��ا و المان های 
ش��هری و... برعهده شهرداری هاس��ت. با این وجود، 
ش��هرداری ها حق ندارند از بودجه تعیین شده فراتر 
روند یا هرگونه تخلفی در استفاده از امکانات شهری 
داشته باش��ند. اگرچه بین 47 کش��ور اتحادیه اروپا 
با س��اکنانی بالغ بر 820 میلیون نفر، تفاوت هایی در 
حیطه مذهب، آیین های مذهبی، اعیاد و سوگواری ها 
وجود دارد، اما با توجه به اکثریت جمعیت مس��یحی 
این کش��ورها میزان تفاوت های اجرای��ی در قوانین 

شهرداری ها اندک است. 
برای مثال در کشورهای فنالند و دانمارک اجرای 
هرگونه مراسم مذهبی در حیطه اختیارات شوراهای 
مذهبی و انجمن های وابس��ته به کلیساهای معتبر و 
رس��می است. بنابراین هرگونه انجام مراسم مذهبی، 
ابتدا به تایید این نهادها رس��یده و س��پس توس��ط 
شهرداری ها یا سایرنهادها اجرا می شود. مشابه همین 
قانون در س��وییس و بلژیک نیز وج��ود دارد، اما در 
کشورهایی مانند اسپانیا و آلمان، از انجام ساده ترین 
س��نت مذهبی )ازدواج( تا مراس��م باش��کوهی چون 
جش��ن س��ال نو، یادبود های مذهبی و سوگواری ها، 
ابت��دا به تایی��د نهادهای قانونی و نظامی رس��یده و 
س��پس مجوز برگزاری مراس��م در اختی��ار نهادهای 

مذهبی قرار می گیرد. 
نقط��ه مش��ترک بین اغل��ب کش��ورهای اروپایی، 
تفکیک وظایف بین نهادهای مدنی و مذهبی اس��ت. 
درواقع، چه مراس��م از کانال کلیس��ا انجام شود، چه 
از کانال های اجتماعی، ش��هرداری ها، صرفا به عنوان 
نهادهایی ناظر یا مجری تامین امکانات شهری عمل 
می کنن��د و چندان نقش��ی در پرداخ��ت هزینه های 

احتمالی یا تنظیم بودجه ایفا نمی کنند. 
آنت��وان رن��ارد، عضو ارش��د انجمن کش��یش های 
کاتولیک فرانسه معتقد است که برقراری یک الگوی 
تقسیم وظایف مشخص بین دولت، قانون و نهادهای 
مذهبی باعث می ش��ود تنش های بین این نهادها به 

حداقل برسد. 
وی معتقد است با توجه به آنکه شناخت شوراهای 
وابسته به کلیسا نسبت به کیفیت و چگونگی برگزاری 
آیین های مذهبی بیشتر است، برنامه ریزی های اولیه 
و تخصیص اعتبار برای برگزاری چنین برنامه هایی از 

کلیسا ها آغاز می شود. 

قوانین سرسخت قبرسی
قبرس��ی ها برای برگزاری مراسم مذهبی در کوچه 
و خیابان های ش��هر قوانینی وی��ژه دارند. درواقع این 
قوانین نه فقط در ح��وزه مذهبی بلکه در حوزه های 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی نیز مص��داق دارن��د. هر نوع 
مراسم که به شکل خودجوش و مردمی یا با تصمیم 
شهرداری ها در آستانه اجرا باشد باید با حکم قضایی 

مورد تایید وزارت دادگستری قرار گیرد. 
بر این اساس برگزاری هر نوع مراسم و گردهمایی 
در خیابان ه��ا ابت��دا توس��ط مقامات قضای��ی تایید 
می ش��ود، اما ای��ن قانونمن��دی به همی��ن جا ختم 
نمی شود. قوانین مرتبط با هزینه های تشریفات انواع 
مراسم نیز بسیار سرسختانه تدوین شده اند و هرگونه 
تخط��ی از این قوانین به عنوان ج��رم در نظر گرفته 
می شود. در صورتی که شهرداری ها مسئولیت تامین 
بودجه مراس��م خاص��ی را برعهده داش��تند، موظف 
هس��تند پیش از برگزاری مراس��م، برآوردی کلی از 
هزینه ها انجام و پس از تایید رس��می مورد استفاده 
قرار دهند. این مس��ئله نه تنها مراس��م جدید، بلکه 
مراس��م س��االنه و مهمی همچون سال نوی میالدی 

را شامل می شود. 

آزموده دیدگاه

 محم��د حقانی، عضو ش��ورای ش��هر 
تهران معتقد اس��ت طب��ق قانون وظایف 
شهرداری ها مشخص است و خارج شدن 
از ای��ن وظای��ف ش��ائبه هایی را به وجود 
می آورد و آنچه مردمی است نباید دولتی 

شود. 
واکنش هایی به اقدام ش�هرداری در 
مورد پرداخت دس�تمزد مداحان در 
هزار مس�جد ص�ورت گرفته اس�ت. 
در هرح�ال ای�ن اق�دام ش�هرداری 
غیرقانون�ی و بدون مصوبه ش�ورای 
منتق�دان  و  اس�ت  ته�ران  ش�هر 
می گوین�د ک�ه ش�هرداری باید رقم 
باالی�ی را ص�رف این موض�وع کند. 
استدالل شما در رابطه با این موضوع 

چیست؟ 
پرداخت هر هزینه ای که خارج از وظایف 
ش��هرداری باش��د و در برنام��ه آن نیامده 
باش��د، غیرقانونی است. باید پرداخت های 
ش��هرداری در برنامه دیده ش��ده باشد و 

بودجه ری��زی  آن  ب��رای 
ش��ود و اعتبار اختصاص 
پیدا کند. زمانی که پای 
مس��ائل مذهبی به میان 
می آی��د همه ب��ه نوعی 
به  عالقه مند هستند که 
صورت  کمک��ی  صورتی 
بگیرد، اما اگ��ر پرداخت 
و  س��خنرانان  هزین��ه 

مداحان در برنامه و بودجه ما وجود داشته 
باش��د، قانونی اس��ت و در غیر این صورت 
قانونی نیست. این در حالی است که اعداد 
و ارقام زیادی برای کمک به مس��اجد در 
بودجه در نظر گرفته شده است، اما نباید 
ش��ائبه ای غیر از خدمت به مردم و مسائل 
دینی و مذهبی مطرح باشد. اگر قرار است 
شهرداری هزینه س��خنرانان و مداحان را 
پرداخ��ت کند، این موضوع باید در صحن 
شورای ش��هر مطرح می شد، اما متاسفانه 
چنین اقدامی از س��وی ش��هرداری انجام 

نشده است. 
حال که ش�هرداری ته�ران مصوبه و 
مجوز الزم را برای این کار از شورای 
ش�هر دریافت نکرده اس�ت، شورای 

شهر چه برخوردی خواهد کرد؟ 
قاعدتا شورای شهر در مورد این موضوع 
از شهرداری توضیح خواهد خواست و در 
صورتی که ش��هرداری نتوان��د این اقدام 
خ��ود را توجیه کند، با آن برخورد قانونی 
خواهد ش��د که این برخ��ورد می تواند به 

شکل تذکر یا سوال از شهردار باشد. 
منتقدان عملکرد شهرداری معتقدند 
هزینه هایی که این سازمان به شکل 
غیرقانون�ی ب�رای مس�ائلی مانن�د 
پرداخت هزینه مداحان و سخنرانان 
مذهب�ی انج�ام می ده�د باید صرف 
پروژه ها و طرح های عمرانی در شهر 
تهران ش�ود. شما چه نقطه نظری در 

مورد این موضوع دارید؟ 
من هم همین اعتقاد را دارم و شهرداری 
باید درآمدهای خود را صرف اولویت های 
کاری خود بکند و بس��یاری از پروژه ها در 
شهر تهران نیمه کاره و رها شده است و هر 
روز که می گذرد هزینه اتمام این پروژه ها 
بیش��تر می شود و به این 
ترتی��ب م��ردم بیش��تر 
متضرر می شوند. باید به 
این موضوع مهم اش��اره 
نباید سازمان ها  کنم که 
و نهادهای عمومی مانند 
ش��هرداری تامین هزینه 
مراس��م مذهب��ی را که 
برمبنای سنت ها و عرف 
بر دوش مردم اس��ت برعهده بگیرند زیرا 
اقداماتی از این دس��ت اعتقادات دینی و 
مذهبی مردم را سس��ت می کند. این در 
حالی اس��ت که از گذشته هزینه مراسم 
دین��ی و مذهبی اعم از ع��زاداری و اعیاد 

توسط مردم تامین می شده است. 
بنابرای�ن ش�ما معتقدی�د که ممکن 
ش�هرداری  اقدام�ات  ای�ن  اس�ت 
ش�ائبه هایی را ب�ه وج�ود بی�اورد. 

درست است؟ 
طب��ق قان��ون وظای��ف ش��هرداری ها 
مش��خص اس��ت و خارج ش��دن از این 
وظایف شائبه هایی را به وجود می آورد و 
آنچه مردمی اس��ت و به اعتقادات مردم 

گره خورده است نباید دولتی شود. 

محمد مهدی تندگویان، عضو شورای 
ش��هر تهران معتقد اس��ت ش��هرداری 
به عن��وان ی��ک ارگان فرادس��تی ک��ه 
درآمده��ای خ��ود را از م��ردم کس��ب 
می کند، باید م��دل عملکرد آن رضایت 
مردم را هم داشته باشد و نباید پرداخت 
هزینه مداح��ان و س��خنرانان به عنوان 
امتی��ازی خاص و ویژه برای بخش��ی از 

مدیریت شهری باشد. 
در حالی شهرداری به دنبال پرداخت 
س�خنرانان  و  مداح�ان  دس�تمزد 
مذهبی در ایام محرم است که گفته 
می شود باید مبلغ هنگفتی را به این 
کار اختص�اص ده�د. ای�ن در حالی 
است که ش�هرداری هیچ مصوبه ای 
از طرف ش�ورای شهر برای پرداخت 
چنین مبلغی را ندارد. نظر ش�ما در 

رابطه با این موضوع چیست؟ 
در ابت��دا موضوع کلی این اس��ت که 
در تروی��ج و زنده نگه داش��تن فرهنگ 

عاش��ورا و ای��ام مح��رم 
وجود  تردی��دی  هی��چ 
ن��دارد و در مورد اینکه 
در ای��ن رابطه بودجه ای 
و  اختصاص داده ش��ود 
بگیرد،  ص��ورت  کمکی 
ندارد.  وج��ود  مخالفتی 
هر چند معتقدم که این 
بیش��تر  باید  موضوعات 

مردمی باش��د و مردم در رابطه با واقعه 
عاش��ورا به اندازه ای حس و حال دارند 
که بیشتر از سازمان ها و نهادهای دولتی 
بودجه هزین��ه این موضوع می کنند. اما 
شهرداری به عنوان یک ارگان فرادستی 
ک��ه درآمدهای خود را از مردم کس��ب 
می کند، باید م��دل عملکرد آن رضایت 
مردم را هم داش��ته باشد. اگر قرار است 
چنین اتفاقی رخ بدهد باید روال قانونی 
آن طی ش��ود و به عنوان امتیازی خاص 
و ویژه برای بخش��ی از مدیریت شهری 
نباش��د. اگر این موضوع در شورای شهر 
مطرح و مصوب می شد و اعضای شورای 
شهر تهران مطلع بودند و روال احصای 
چنین موضوعی کامال مشخص و شفاف 

می ش��د، قابل قبول بود اما به این شکل 
که از س��رمایه های شهری بدون نظارت 
نهاد نظارتی یعنی ش��ورای شهر چنین 
هزینه های��ی انجام ش��ود، آن هم بدون 
اینکه هیچ توضیحی برای مدل عملکرد 
وجود داشته باشد، هر چقدر هم مثبت 
و مذهب��ی و اعتقادی باش��د، آن را زیر 
س��وال می برد و دچار خدش��ه می کند 
و ه��م عملک��رد و ه��م نف��س عمل را 

تحت الشعاع قرار می دهد. 
8میلی�ارد تومان�ی ک�ه ش�هرداری 
ب�ه حس�ینیه ها و تکایا و مس�اجد 
پرداخ�ت می کن�د، مصوبه ش�ورای 
ش�هر را دارد ام�ا موض�وع پرداخت 
هزینه مداحان و س�خنرانان مصوبه 
شورای شهر را ندارد. بنابراین چنین 

اقداماتی غیرقانونی است؟ 
بل��ه، البته ش��اید اگر ش��هرداری این 
موضوع را مطرح می کرد ش��ورای شهر 
ب��ا آن موافقت می کرد و فقط روی روال 
که  می کردیم  بحث  آن 
نحوه ای��ن اقدام چگونه 
باشد تا ش��ائبه جناحی 
و سیاس��ی پی��دا نکند 
و ش��اید در آن شرایط 
ب��ه درس��تی ه��م اجرا 
مدلی  این  اما  می ش��د. 
تحت  ش��هرداری  ک��ه 
مذهبی  کار  یک  عنوان 
و اعتقادی عملکرد خود را مخفی کند و 

توضیحی ندهد، پسندیده نیست. 
همان طور که اش�اره کردی�د، اقدام 
ش�هرداری غیرقانونی است. شورای 
شهر چه واکنشی در قبال این اقدام 

غیرقانونی خواهد داشت؟ 
حتم��ا در ای��ن رابطه تذک��رات الزم 
ول��ی  می ش��ود،  داده  ش��هرداری  ب��ه 
ب��رای  قانون��ی  هن��وز هی��چ مس��تند 
ای��ن پرداخت ها وج��ود ن��دارد و فقط 
خبرهای��ی در این زمینه مطرح اس��ت. 
اما اگر مس��تند قانونی به دس��ت بیاید، 
در قال��ب تذکر به ش��هردار و س��وال از 
 شهردار، ش��ورای ش��هر تهران برخورد 

خواهد کرد. 
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محمد حقانی: 
خارج شدن شهرداری از وظایفش شائبه به وجود می آورد

محمدمهدی تندگویان: 
پرداخت هزینه مداحان امتیازی خاص برای شهرداری نباشد

المیرا اکرمی 

ش�هرداری تهران امس�ال جدا از اختصاص منابعی به 
منظور کمک به مس�اجد و حس�ینیه ها در ای�ام محرم، 
تصمیم دارد هزینه  سخنرانی های مذهبی و مداحی بیش 
از ه�زار مس�جد در تهران طی ایام مح�رم و صفر را نیز 
بپردازد. این در حالی است که هیچ مصوبه ای در شورای 
شهر تهران اجازه پرداخت هزینه مداحی و سخنرانی های 

مذهبی را به شهرداری تهران نمی دهد. 
شورای ش�هر دوم تهران طی مصوبه ای پرداخت کمک  
هزینه به هیات های عزاداری، حسینیه ها و مساجد توسط 
شهرداری را به تصویب رسانده بود. براساس همین مصوبه 
امسال شهرداری تهران مبلغ 8میلیارد تومان بودجه برای 
کمک به مساجد، حسینیه ها و تکایا در ایام محرم درنظر 
گرفته اس�ت، اما در عی�ن حال اخیرا رئیس کمیس�یون 
فرهنگی ش�ورای اسالمی ش�هر تهران از پرداخت هزینه 
س�خنران های مذهبی از س�وی ش�هرداری نیز خبر داده 
اس�ت؛ موضوعی که هیچ مجوزی از س�وی شورای شهر 
تهران برای آن صادر نشده است. گفتنی است نمایندگان 
مجلس و اعضای ش�ورای شهر تهران معتقدند از آنجا که 
ش�هرداری به عنوان یک ارگان فرادستی درآمدهای خود 
را از مردم کس�ب می کند، نباید پرداخت هزینه مداحان 
و س�خنرانان به عنوان امتیازی خاص و ویژه برای بخشی 
از مدیریت ش�هری باش�د. در همین حال اعضای شورای 
ش�هر تهران ب�ر این موض�وع تاکی�د دارند ک�ه برخورد 
الزم را ب�ا اقدام غیرقانونی ش�هرداری انجام خواهند داد. 
»فرصت امروز« در این گزارش اقدام شهرداری در پرداخت 
هزینه مداحان و سخنرانان مذهبی را بررسی کرده است. 

اقدام شهرداری در پرداخت هزینه مداحان و سخنرانان مذهبی بررسی می شود

هزینههاییکهنظارتشورارامیطلبد
سیدناصر موسوی الرگانی 

نماینده مجلس

عبدالرضا هاش��م زائی، نماینده 
ته��ران در مجلس معتقد اس��ت 
که ش��هرداری در حالی اقداماتی 
مانند پرداخ��ت هزینه مداحان و 
سخنرانان مذهبی در هزار مسجد 
را تقب��ل ک��رده که ما در ش��هر 
تهران با مسائل و مشکالتی مانند 
کارتن خواب ه��ا، فق��ر و بیکاری 
مواجه هستیم و مجلس به شدت 

با این موضوع مخالف است. 
اق�دام ش�هرداری در م�ورد 
پرداخ�ت هزین�ه مداحان و 
س�خنرانان مذهبی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
اص��وال مداحان در کش��ور ما 
ی��ک جریان سیاس��ی و نوعا هم 
راس��ت گرا هس��تند و گرای��ش 
ب��ه اصولگرای��ی دارن��د. مصداق 
بارز ای��ن موضوع اق��دام یکی از 
مداحان اس��ت که علی��ه برجام 

نوحه ای را در مجل��س عزاداری 
می خواند. بنابراین اگر شهرداری 
واقع��ا بخواهد هزین��ه مداحان و 
س��خنرانان را در ه��زار مس��جد 
پرداخ��ت کن��د، مجلس ب��ا این 
این  برخ��ورد می کن��د.  موضوع 
در حال��ی اس��ت که متاس��فانه 
تمام مس��ائل در ماه های منتهی 
ریاس��ت جمهوری  انتخابات  ب��ه 
تاثیر موضوعات سیاس��ی  تحت 
اس��ت و بعض��ا برخ��ی مداحان 
مس��ائل انتخاب��ات را ب��ا نهضت 
امام حس��ین)ع( گره می زنند که 
این موضوع اعتق��ادات جوانان را 
به خطر می ان��دازد. اصوال وظیفه 
شهرداری این نیست پولی را که 
از بابت مالیات یا بقیه مس��ائل به 
دس��ت می آورد هزینه مداحان و 
س��خنرانان کند و قطعا مجلس 
و نمایندگان ته��ران این موضوع 

را بررس��ی می کنن��د. ای��ن در 
حالی اس��ت که مردم باید هزینه 
چنین مسائلی را پرداخت کنند. 
ش��هرداری در حالی اقداماتی از 
این دس��ت انجام می دهد که در 
شهر تهران با مسائل و مشکالتی 
مانن��د کارتن خواب ه��ا، فق��ر و 
بیکاری مواجهی��م و بنابراین ما 

به ش��دت با این اقدام شهرداری 
مخالف هس��تیم و در صورتی که 
حقیقت داش��ته باشد، مجلس با 

این موضوع برخورد می کند. 

همانطور که اش�اره کردید در 
شهر تهران مشکالت بسیاری 
وج�ود دارد ک�ه باید توس�ط 
رس�یدگی  مورد  ش�هرداری 
ق�رار بگیرد و بای�د بودجه ها 
به آن سمت برود. پس چگونه 
ش�هرداری چنین اقداماتی را 

انجام می دهد؟ 
بله، زیر پوس��ت ش��هر تهران 
مش��کالتی مانن��د کارتن خوابی، 
اعتیاد و حاشیه نشینی وجود دارد 
و باید ش��هرداری اقداماتی را در 
راستای حل این مشکالت انجام 
دهد و اجازه ندارد که پول مردم 
را در راه هایی غیر از رفع مشکالت 

مردم به کار بگیرد. 
به چه دلیل در چنین مواردی 
ش�ورای ش�هر نظارت الزم را 
بر اقدامات ش�هرداری انجام 
نمی ده�د و برخورد محکمی 

را نمی کند؟ 
م��ا در جه��ان س��وم زندگی 
می کنیم و معم��وال گرایش های 
سیاسی و حزبی بسیار تاثیرگذار 
اس��ت و زمان��ی ک��ه ح��زب یا 
جناحی، یک ش��هردار یا مسئول 
را انتصاب می کند، خالف های او 

را هم نادیده می گیرد. 
اق�دام ش�هرداری در م�ورد 
پرداخت هزین�ه مداحان چه 
تبعات و پیامدهایی می تواند 

داشته باشد؟ 
تص��ور می کنم که اینها نتیجه 
عک��س می دهد و م��ا نباید همه 
چی��ز را دولتی کنی��م. اعتقادم 
این است که این اقدام شهرداری 
تص��رف ام��وال عمومی اس��ت و 
مس��ائل مذهبی نبای��د با بودجه 
عموم��ی و دولتی اخت��الط پیدا 

کند. 

عبدالرضا هاشم زائی: 

حل مشکالت تهران اولویت بیشتری دارد



سران مالى دنیا، نگران موج 
پوپولیستى حاكم

هفته گذش��ته سران مالى دنیا در آغاز نشست هاى 
پایی��زى صندوق بین المللى پول و بانك جهانى بابت 
موج پوپولیس��تى كه بر س��ر راه جهانى ش��دن قرار 
گرفته، اب��راز نگرانى كردند. ای��ن مقامات همچنین 
سوگند یاد كردند كه از یكپارچگى اقتصاد و تجارت 
جمعیت بیش��ترى از مردم دنیا س��هم داشته باشند. 
این مقامات عالى رتب��ه همچنین از تداوم نرخ پایین 
بهره بانكى و موج خش��م عمومى نس��بت به تجارت 
آزاد و سایر قطب هاى سیستم اقتصادى جهانى ابراز 

نارضایتى كردند. 
این نخس��تین مورد از نشست هایى است كه سران 
مال��ى دنیا بع��د از راى بریتانیا به خ��روج از اتحادیه 
اروپ��ا در ماه ژوئن و همچنی��ن تایید نامزدى دونالد 
ترامپ میلیاردر و جمهوریخواه براى انتخابات ریاست 
جمهورى ایاالت متح��ده با كمپینى كه به معامالت 

تجارى حمله كرده، برگزار كرده اند. 
وولفگانگ شاوبله، وزیر امور مالى آلمان در یكى از 
نشس��ت ها گفت: »روزبه روز از اعتماد مردم به سران 
سیاسى ش��ان كاسته مى ش��ود. در بریتانیا نخبه ها و 
فرهیخته ه��ا به عوام مى گفتند كه ب��ه برگزیت راى 

ندهید اما آنها به هر حال راى دادند.«
 ش��اوبله گفت آلمان تمام تالشش را مى كند تا با 
باالبردن حس ملى گرایى اروپا را كنار هم نگه دارد و 
شكست در این راه به ضرر همكارى اقتصادى جهانى 

خواهد بود. 
هفته گذشته، س��ازمان تجارت جهانى پیش بینى 
رش��د حجم تجارت جهانى را در پایین ترین سرعت 
خ��ود از س��ال ٢٠٠٧ اع��الم ك��رد. براس��اس این 
پیش بینى ه��ا حجم تجارت جهانى در س��ال جارى 
تنها ٧/١درصد رش��د خواهد داشت، این رقم در ماه 

آوریل ٨/٢درصد بوده است. 
كریستین الگارد، مدیر كل صندوق بین المللى پول 
در ابتداى این نشست ها بار دیگر از كشورها خواست 
با افزایش بودجه، پایین نگه داش��تن نرخ بهره بانكى 
و اجراى اصالحات تجارى با هدف باالبردن كارآمدى 

اقتصادى، نرخ رشد اقتصادى را باال برند. 
الگارد گف��ت كانادا، آلم��ان و كره جنوبى از جمله 
كش��ورهایى هس��تند كه توانایى افزایش بودجه آن 
ه��م به صورت پایدار را دارند، اما س��ایرین كه چنین 
توانایى مالى را ندارند، مى توانند بودجه زیرساخت و 

برنامه هاى آموزشى را افزایش دهند. 
مدی��ر كل صن��دوق بین المللى پول در پاس��خ به 
پرسشى در رابطه با خطراتى كه ممكن است اقتصاد 
جهانى را در ص��ورت پیروزى دونال��د ترامپ، نامزد 
جمهوریخواه در انتخابات ریاس��ت جمهورى آمریكا، 
تهدید كند و همچنین تحقق وعده هایش درخصوص 
مذاك��ره دوباره بر س��ر معامالت تج��ارى و تصویب 
تعرفه ه��اى تنبیهى آمری��كا از اظهارنظر مس��تقیم 

خوددارى كرد. 
او گف��ت: من فقط به این نكته اش��اره مى كنم كه 
تجارت موتور اصلى رشد است. ما به این موتور براى 

افزایش رشد اقتصادى نیاز داریم. 
صندوق بین المللى پول در هفته جارى پیش بینى 
رش��د اقتصاد جهان��ى را بدون تغییر در نرخ نس��بتا 
پایین ١/٣درصد براى سال ٢٠١٦ و ٤/٣درصد براى 

سال ٢٠١٧ نگه داشت. 
این در حالى اس��ت كه اقتصاد ایاالت متحده حتى 
از پیش بینى ه��ا هم عملكرد ضعیف ترى داش��ته اما 
شمارى از بازارهاى نوظهور عملكرد به مراتب بهترى 

داشتند. 
منبع: رویترز

ریاست جمهوری ترامپ اتفاق بدی 
برای آمریکا خواهد بود

اجرای��ى  مدی��ر 
 Netflix ش��ركت
از جمل��ه مخالفان 
پرتع��داد دونال��د ترامپ، نام��زد انتخابات ریاس��ت 
جمه��ورى آمریكا محس��وب ش��ده و معتقد اس��ت 
انتخ��اب وى به عنوان رئیس جمهور، اتفاق بدى براى 

ایاالت متحده آمریكا خواهد بود. 
نش��ریه  ب��ا  مصاحب��ه  در    Reed Hastings"
New Yorker  در پاس��خ به پرس��ش مطرح شده 
درباره ترام��پ و تاثیر احتمالى او در صورت پیروزى 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهورى آمری��كا ضمن ابراز 
نگران��ى از حض��ور وى در انتخاب��ات آتى ریاس��ت 
جمهورى گفت: »پیروزى او در انتخابات آتى ریاست 
جمهورى اتفاق بسیار بدى براى آمریكا خواهد بود و 
اقتصاد نیز به دلیل حضور احتمالى وى در كاخ سفید 

دچار مشكالت بسیارى خواهد شد.«
گفتنى اس��ت آق��اى Hastings از جمله مدیران 
باسابقه و برجسته حوزه تكنولوژى محسوب مى شود 
كه به طور علنى حمایت خود را از ریاست جمهورى 
هی��الرى كلینت��ون اعالم كرده اس��ت. این در حالى 
اس��ت كه حمای��ت مدیر اجرایى ش��ركت نتفلیكس 
از خان��م كلینتون صرفا كالمى نب��وده و او به همراه 
همسرش از جمله حامیان هیالرى كلینتون هستند 
كه بیش از ١٠٠هزار دالر به كمپین وى كمك مالى 

كرده اند. 
شایان ذكر است كه آقاى Hastings پیش از این 
و در ماه ژوئن گذشته همزمان با اعالم حمایت خود 
و بسیارى از مدیران ش��ركت هاى تجارى از نامزدى 
خانم كلینتون با انتش��ار بیانیه اى اظهار داشت: »اگر 
ترامپ پیروز شود دس��تاوردهاى ارزشمند آمریكا را 
نابود خواهد ك��رد.« وى افزود: »هی��الرى كلینتون 
هم��ان رهبر قدرتمند و قاطعى اس��ت ك��ه ما به آن 
نیاز داریم. امی��دوارم كه ترامپ در انتخابات پیش رو 
ب��ا اختالف قابل توجهى نتیجه را واگذار كند تا همه 
متوجه شوند، رویكرد وى مورد پذیرش مردم آمریكا 

نیست.«
الزم ب��ه ذكر اس��ت دونال��د ترامپ كه ب��ه دلیل 
مواضع جنجالى خود از س��وى دموكرات ها و بخشى 
از جمهوریخواهان در آمریكا تحت فش��ار ش��دیدى 
ق��رار گرفته اس��ت، پیش از ای��ن از مخالفت خود با 
روال موجود در س��یلیكون ولى س��خن گفته بود كه 
این موضوع مخالفت هاى بسیارى را در میان فعاالن 

حوزه تكنولوژى در این منطقه برانگیخت. 

تازه ترین دس��تاورد براى مقابله با آلودگى 
هوا س��اخت برجى در چین اس��ت كه هواى 
آلوده را گرفته و ه��واى تمیز به اطراف خود 
مى دهد. هفته گذش��ته، برج »بدون دود« در 
چین نص��ب و كار خود را آغ��از كرد. معمار 
ای��ن برج ك��ه در یك منطق��ه صنعتى چین 
نصب ش��ده، دن روس��گارد هلندى است. او 
این س��ازه هف��ت مترى را با مش��اركت باب 
اورسم از دانش��گاه فناورى Delft  و شركت 
 European Nano س��بز  فناورى ه��اى 
Solutions  ساخته است. منطقه اى كه این 
برج هفت مترى تصفیه كننده هوا نصب شده 
پر از دودكش هاى قدیمى اس��ت. ش��كل این 
برج شبیه یك دس��تگاه بزرگ تصفیه كننده 

هواى خانگى است. 
این برج یون هاى مثبت را به هوا مى فرستد. 
این یون ها ذرات ریزى چون5.٢ PM را همراه 
خ��ود دارن��د كه براى س��المت ما انس��ان ها 
خطرناک هس��تند. پس از آن س��طحى از بار 
منفى یون هاى مثبت داراى ذرات مضر را به 
داخل برج مى كشاند و این ذرات مضر همانجا 
مى مانن��د. پس از آن هواى تمیز با فش��ار از 

منافذ موجود در برج خارج مى شود. 

جال��ب اس��ت بدانید ك��ه آقاى روس��گارد 
از ذرات جم��ع آورى ش��ده ب��راى س��اخت 
»جواهرات ب��دون دود« از جمله انگش��تر و 

دكمه سردست استفاده مى كند. 
آنالی��ن  مجل��ه  ب��ه  روس��گارد  آق��اى 
Motherboard گفت��ه كه ه��واى اطراف 
این برج پس از تمیز شدن بیش از ٧٠ درصد 
تمیزتر از هواى س��ایر نقاط پكن است. آقاى 

روس��گارد به س��ى ان ان گفته می��زان هواى 
كثیف��ى كه برج در ی��ك روز در پكن تصفیه 
ك��رده برابر با دو هفته كار آزمایش��ى اش در 
هلند بوده اس��ت. تحقیقات تازه مجله معتبر 
Nature نش��ان مى ده��د ك��ه آلودگى هوا 
باع��ث و بانى مرگ س��االنه ٣میلیون نفر در 
 Nature سراس��ر جهان اس��ت. به گزارش
عمده قربانیان آلودگى هوا در آس��یا زندگى 

مى كنن��د. وزارت حفاظت از محیط زیس��ت 
چی��ن از س��رمایه گذارى روس��گارد حمایت 
ك��رده و از او خواس��ته ب��رج هفت مترى اش 
را ب��ا خود ب��ه یك تور گردش��گرى در چهار 
ش��هر دیگر چین هم ببرد. روسگارد امیدوار 
است این تنها شروع كارش باشد و بتواند این 
برج ها را هرچه بیشتر گسترش دهد. هدف او 
نصب ٨٠٠ برج در بوس��تان هاى عمومى در 

سراسر چین است. 
نص��ب ای��ن برج ه��ا غی��ر  از اینك��ه هواى 
تمیزت��ر به چینى ه��ا مى دهند، ی��ك فایده 
دیگ��ر ه��م دارد؛ نصب این برج ه��ا به خوبى 
بزرگ��ى معضلى به نام آلودگ��ى هوا را به رخ 
مى كشد و مى گوید حتى وجود ٨٠٠ دستگاه 
از ای��ن برج ها ه��م نمى تواند ای��ن معضل را 
در كش��ور آلوده اى مثل چی��ن برطرف كند. 
هواى چی��ن این روزه��ا آنقدر آلوده اس��ت 
ك��ه در روزهاى بحران��ى از نظر آلودگى هوا، 
 برج هاى سربه فلك  كش��یده به س��ختى دیده 

مى شوند. 
آقاى روسگارد دراین باره مى گوید: »ما نیاز 
به ت��الش همه جانبه ش��هروندان و دولت ها 

براى تغییر در این وضعیت داریم.«
او امیدوار اس��ت روزى در ١٠ تا ١5 س��ال 
آین��ده، هوا آنقدر تمیز ش��ده باش��د كه این 

برج ها به تاریخ بپیوندند. 

استارتاپ فرانسوى Wistiki كه شهرتش 
ب��ه خاطر تولید اش��یاى متصل ب��راى یافتن 
دس��ته كلی��د ی��ا كیف پ��ول اس��ت، تنها با 

٢میلیون یورو آغاز به كار كرد. 
البته كار ساده اى نیست كه اشیاى متصل 
را پل��ه ترق��ى خ��ود در نظر بگیری��د، حتى 
وقتى كه ایده خوبى مثل Wistiki داش��ته 
باش��ید؛ اس��تارتاپى كه تنها ب��ه خاطر قولى 
كه به مردم داده بود بس��یار ش��ناخته ش��د: 
 زندگى افراد كم ح��واس را متحول مى كنیم. 
 ای��ن محص��والت متصل كوچك كه س��رى 
جدیدشان سپتامبر ٢٠١٦ تولید شد، توسط 
طراح معروف، فیلیپ استارک، طراحى شده 
و قابلیت اتصال به هر چیزى را كه ممكن بود 

فراموشش كنیم دارند. 
 Voilà نخستین مدل طراحى شده، به نام
آوی��زى ب��ه ش��كل USB  بود ك��ه قابلیت 
وصل ش��دن به وس��ایل مختلف را داش��ت. 
دومی��ن طراحى، ج��ا كلیدى گ��ردى به نام 
Aha ب��ود كه ب��ه قالده س��گ و گربه وصل 
مى ش��د. س��ومین طراحى، Hopla، شبیه 
ب��ه كارت اعتبارى بود ك��ه داخل كیف پول 
قرار مى گرفت. تمامى این محصوالت ضدآب 
هس��تند، تا سه س��ال به صورت خودكار كار 
مى كنن��د و از طریق بلوتوث به اپلیكیش��نى 
در تلفن همراه هوش��مند متصل مى ش��وند. 
زمان��ى كه صاحب آنها ح��دود ٣٠ الى ١٠٠ 
متر )بسته به مدل محصول( دور شود، شروع 

به زنگ زدن مى كنند. 

نفس های آخر
از ژانویه ٢٠١٤ كه Wistiki  آغاز به كار 
كرد، به طرز ماهرانه اى شروع به داستان سرایى 
كرد. داستانى درباره كارآفرینانى موفق: »سه 
برادر به دنبال گربه شان مى گشتند و با خود 
فكر مى كردند چه خوب مى شد اگر براى پیدا 
ك��ردن آن راه حلى وجود داش��ت. و این گونه 

بود كه ویستیكى متولد شد.«
برون��و، تئو و هوگو لوس��اتو، طرح ش��ان را نزد 
 My Major Company مركز سرمایه گذارى
بردند و طرح ش��ان با اس��تقبال روبه رو ش��د! 
٢٠ هزار یورو س��رمایه گذاش��تند و ٨٠هزار 
یورو دریافت كردند. رسانه ها بسیار استقبال 
كردن��د، به ط��ورى ك��ه ٢٢5هزار ی��ورو از 
زمان��ى ك��ه توزیع محصول را در فرانس��ه به 
راه انداختند، نصیب ش��ان ش��د. طى دو ماه 

5٠هزار نسخه از محصول فروش رفت. 
اما زمانى كه ش��عف و ش��ادمانى سرنگون 
مى ش��ود، باید دوام آورد و براى رس��تگارى 
تالش كرد. در درجه اول، رقابت بسیار شدید 
ش��د. محصوالت مشابه بسیارى تولید شدند. 
از طرف��ى بازار اش��یاى متصل بس��یار دور از 

امیدوارى به نظر مى رسید. 
فقط ٤٠٠هزار دس��تگاه ج��ى. پى. اس در 
س��ال ٢٠١5 در فرانس��ه فروخته شد. از دو 
برابر میزان فروش سال ٢٠١٤ باز هم بیشتر 

بود. 
بس��یارى از اس��تارتاپ هاى ای��ن بخش با 
مش��كل بزرگى روبه رو بودند: اش��یاى متصل 
به عن��وان گجت های��ى كمى گ��ران در نظر 
گرفته مى شد )٤9.99 یورو براى جا كلیدى 
ویس��تیكى( و عمدت��ا طرف��داران تكنولوژى 
و طبق��ه اجتماعى حرف��ه اى آن را خریدارى 

مى كردند. 

سری جدید، توسعه بین المللى
ویس��تیكى تصمیم گرف��ت در این بخش 
پیشتاز باشد. در عوض اینكه صبر كند تا بازار 
اس��تقبال بیش��ترى كند، در ژوئیه ٢٠١5، با 
اختصاص دادن سرمایه اى معادل ١.5میلیون 
یورو، س��رى جدید محصوالتش را راه اندازى 
كرد. طبق گفته هاى برونو لواسو، واقعا هم به 

این راه اندازى مجدد نیاز بود: 
»نخس��تین محص��ول م��ا، ج��ا كلی��دى 
مكعبى ش��كلى بود كه به س��رعت گسترش 
پیدا ك��رد. برخى از مصرف كنن��دگان اظهار 

مى داشتند كه طراحى زیبایى ندارد، كاربردى 
نیس��ت و مدت كوتاهى به طور خودكار كار 
مى كند. م��ا از این انتقاد ها اس��تفاده كردیم 
تا طراحى بعدى مان را متناس��ب با نیاز افراد 
تولی��د كنیم، ویژگى ضدآب ب��ودن را اضافه 
كردیم، م��دت زمان كاركرد را از یك س��ال 
به سه سال و محدوده سیگنال دهى را از ٣٠ 

متر به ١٠٠ افزایش دادیم.«
ب��راى اف��زودن مزی��ت رقابت��ى دیگرى، 
ویس��تیكى از طراح معروف، فیلیپ استارک، 
درخواس��ت كرد تا دیزاین محص��والت را بر 
عهده بگیرد. از طرف��ى، یكى دیگر از اهداف 
س��رمایه گذارى ٢میلیون یورویى جدید، این 
بود كه نیمى ازآن را با س��رمایه داران شریك 
ش��وند. در دور دوم راه ان��دازى، اس��تارتاپ 
چندین چك از مس��ئوالن كس��ب وكار هاى 
معروفى چون اس��تفان ریچ��ارد )مدیرعامل 
 )Free (، خاوی��ر نی��ل )مدیرعاملorange
و مارتی��ن بووی��گ )مدی��ر عام��ل ش��ركت 
ارگان ه��اى  ك��رد.  دریاف��ت   )Bouygues
بانك��ى، بیم��ه و صندوق ه��ا نیز س��همى به 
خ��ود اختصاص دادند ك��ه در مجموع ارزش 

استارتاپ به ٣٠میلیون یورو رسید. 
اگرچه هزینه برپا س��ازى در حد متوس��ط 
ب��ود، اما این عامل یك��ى از محور هاى اصلى 
در استراتژى هاى كسب وكار به شمار مى رود. 
اس��تارتاپ، ب��ازار كاالهاى چرم��ى، بخش 
حمل ونقل و تداركات و حتى بیمه را هدف قرار 
داد. همچنین با دو نام تجارى لوكس فرانسوى 
نیز قراردادى امض��ا كرد تا در تولید كیف پول 
و چمدان ها از تراش��ه ویس��تیكى ب��ه منظور 
مكان یاب��ى جغرافیایى آنها اس��تفاده كنند. در 
حوزه حمل ونقل هم براى بسته هاى انبار شده 
و سهولت در جابه جایى اجناس استفاده شود. 
در زمینه بیمه نیز با ش��ركت Scar همكارى 
مى كند. اگر اغل��ب لوازم زندگى روزمره به این 
تكنولوژى مجهز باش��ند، احتمال گم ش��دن 
آنه��ا كم مى ش��ود و این ممكن اس��ت برخى 

قرارداد هاى بیمه را نیز تغییر دهد. 

ساخت برجى كه هوای آلوده را تمیز مى كند

استارتاپى برای افراد كم حواس

لوگو، یكى از فاكتور هایى اس��ت كه در معرف��ى یك برند تجارى نقش مهمى دارد و 
بیانگر هدف و خدمتى اس��ت كه آن ش��ركت ارائه مى دهد و باید با نوع فعالیت شركت 
همخوانى و تناس��ب داش��ته باش��د. نام هاى تجارى معروفى در دنیا وجود دارند كه در 
لوگوى خود تصویر، نقش یا طرح یك حیوان پنهان ش��ده اس��ت. مانند برند ش��ناخته 
شده جهانى پوما كه شنیدن نام آن، تصویر شیر كوهى با پومایى در حال جهش را در 

ذهن افراد تداعى مى كند. 

پوما
دو برادرى كه ش��ركت تولیدى كفش  خود 
را در س��ال ١9٢٤ راه ان��دازى كرده بودند، در 
س��ال ١9٤٨ به مشكل و اختالف برخوردند و 
پ��س از آن راه خ��ود را از هم جدا و س��پس 
هر كدام ش��ركت خود را راه اندازى كردند. به 
این ترتیب شركت هاى آدیداس و پوما در سال 
١9٤٨ به وجود آمدند. لوگوى پوما، گربه سانى 
اس��ت كه نشان دهنده قدرت و سرعت است و 

از آنجایى كه این كمپانى تولید كننده كفش و لباس ورزشى مورد استفاده ورزشكاران 
اس��ت، به خوبى نام تجارى خود را معرفى مى كند. ورزش��كاران بزرگى مانند مارادونا 
و پله با همكارى خود با كمپانى پوما تجس��م خوبى از قدرت و س��رعت این برند را به 

نمایش گذاشته اند. 

NBC
ان بى س��ى، كوتاه ش��ده عبارت ش��ركت پخش 
 )NationalBroadcastingCompany( ملى 
و ی��ك ش��ركت تلویزیون��ى و رادیوی��ى در 
آمریكاست. نخستین بار در سال ١95٦ طرح 
یك ط��اووس با پر هاى رنگ��ى در لوگوى این 
تلویزیون دیده مى ش��د كه نشانگر برنامه هاى 
تمام رنگى ارائه ش��دن در این شبكه بود. پس 
از آن تا سال ١9٧٠، تصویر یك مار در لوگوى 

آن ب��ه كار رفت و دوباره به همان طاووس اصل��ى با پر هاى رنگى و با طراحى ظریف تر 
و شیك تر تغییر كرد. 

جگوار
ن��ام ای��ن كمپان��ى خودروس��ازى همیش��ه 
جگ��وار نب��وده اس��ت. ای��ن ش��ركت در س��ال 
 ١9٢٢ توس��ط ویلی��ام لی��ون تح��ت عن��وان

 SSC ی��ا   Company Swallow Sidcar
راه اندازى ش��د، اما در س��ال ١9٤5 به خاطر تشابه 
اسمى با شركت آلمانى به نام S. S به جگوار تغییر نام 
داد. در حالى كه ١٠ سال پیش از آن یعنى در سال 
١9٣5، جگوار نام یك س��رى از خودرو هاى تولیدى 

SSC و خودرویى سبك و اسپورت بود. این نام نشان دهنده قدرت،  ظرافت و چابكى جگوار است. 

آرمانى 
شركت طراح و تولیدكننده مد و لباس ایتالیایى 
آرمانى  در س��ال ١9٧5 راه اندازى شد. در لوگوى 
این نام تجارى معتب��ر در صنعت مد، نقش یك 
عقاب با پر هاى گش��وده دیده مى شود كه به نظر 
مى رس��د به دنبال اثبات حق است. در واقع این 
عق��اب بیانگر برترى این ن��ام تجارى در كیفیت 

است و در سراسر جهان طرفداران خود را دارد. 

مترو گلدوین مایر 
كمپانى MGM یا مت��رو گلدوین مایر یك 
ش��ركت رس��انه اى بزرگ در آمریكاست كه در 
زمینه تهیه و تولید فیلم و برنامه هاى تلویزیونى 
فعالیت مى كند. بنیانگذار این ش��ركت، ش��یر 
پرقدرت��ى را ك��ه در لوگوى آن اس��ت، از آرم 
تیم ورزش��ى خود در زمان دانشجویى اش الهام 

گرفته كه نماد قدرتمندى است. 

شل 
ش��ركت نفت ش��ل، یك ش��ركت نف��ت و گاز 
آمریكایى اس��ت كه در زمینه استخراج نفت و گاز 
طبیعى و تولید فرآورده هاى نفتى فعالیت مى كند. 
لوگوى این شركت یك صدف نارنجى رنگ است، 
اما چه ارتباطى میان این لوگو و فعالیت ش��ركت 
وجود دارد؟ جالب است بدانید این شركت در كنار 
فروش نفت در دریاى خزر، براى تنوع بخشیدن به 
فعالیت هاى خود صدف هم خریدوفروش مى كند. 

فراری
اس��بى كه در لوگوى ش��ركت خودروسازى 
فرارى اس��ت داس��تان ی��ك جن��گ را روایت 
مى كن��د. »فرانچس��كو ب��اراكا« ی��ك خلب��ان 
جنگن��ده ایتالیایى معروف اس��ت كه در جنگ 
جهان��ى دوم حماس��ه آفرینى ك��رده اس��ت. او 
در جلوى هواپیماى خود یك نش��ان اس��ب را 
چس��بانده بود. پس از مرگ این خلبان بزرگ، 
مادرش نشان اسب او را به »انزو فرارى« هدیه 

داد تا از آن براى نش��ان خودرو هاى خود اس��تفاده كند. البته این داستان به گونه هاى 
مختلف بار ها و بار ها روایت شده است. به این ترتیب از سال ١9٢9 فرارى، نشان اسب 
 F و S باراكا را براى خود استفاده كرد. تا سال ١9٤٧ كه لوگوى پرچم ایتالیا و حروف
را براى معرفى Scuderia Ferarri در كنار نشان اسب به لوگوى خود اضافه كرد. 

الكوست 
سوس��مار معروف برند تجارى الكوس��ت براى 
چه به عنوان لوگوى این كمپانى تولیدى برگزیده 
شده است؟ بنیانگذار این شركت، »نه الكوست« 
یك تنیس باز حرفه اى با نام مس��تعار تمساح در 
مطبوعات آمریكایى بود. جریان از این قرار است 
كه الكوست بر س��ر بردن یك رقابت با كاپیتان 
تیم ش��رط بندى كرد و این كاپیتان وعده داد كه 
اگر الكوس��ت پیروز ش��ود، یك چمدان پوست 

كروكودیل یا تمس��اح به او هدیه مى دهد. در روزنامه هاى آمریكایى نوشتند: »الكوست در 
مس��ابقات مانند یك تمس��اح جنگید.« بعد تر یكى از دوستانش نشان یك تمساح را روى 
لباس او س��نجاق كرد و به این ترتیب نشان تمساح از آن او شد. او با راه  انداختن كمپانى 
خود،  همان نشان را به عنوان لوگوى خود انتخاب كرد؛ یك تمساح سبز با دهان باز و قرمز. 

حیوانات نمادین در نام های تجاری 

قــاب

کیوسـک

دور دنیا

صفحه 16

360

مدرسه مدیریت

منطقه آزاد

در اواخ�ر ماه س�پتامبر، باستان شناس�ان ژاپنى در حی�ن كاوش در یک�ى از خرابه های قلعه قرون وس�طایى ژاپن، 
س�که های رومى متعلق به قرن چهارم میالدی را پیدا كردند. به گفته كارشناس�ان،  كش�ف این سکه ها ثابت مى كند 
كه میان ش�رق دور و غرب در دوران باستان تجارت غیرمستقیم وجود داشته است. باستان شناسان ژاپنى در قلعه 

Katsuren كه سال 2013 فهرست میراث جهانى یونسکو به ثبت رسید، این سکه ها را كشف كردند. 
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MSN :منبع
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