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سرمقـاله
جهانیکردن

شرکتهایایرانی

برای جهانی کردن یک محصول 
یا ی��ک برن��د صرف��ا ب��ه حضور 
س��خت افزاری آن محصول نیازی 
نیست چه بس��ا بتوان با ابزارهای 
س��ایر  همچون  نی��ز  نرم اف��زاری 
کش��ورها به اهداف بزرگ تجاری 
در جهان نیز رسید. از این رو برای 
جهانی کردن برخی محصوالت یا 
کاالها الزم است به برخی مسائل 
و زیرس��اخت های داخ��ل بن��گاه 
توجه داش��ت و نس��بت به تامین 
برخ��ی نیازها نظی��ر افزایش توان 
تولی��د تا تجهیز خ��ط تولیدات یا 
دان��ش روزی که بای��د نیروی کار 
بدان تجهیز ش��ود توج��ه کرد یا 
پرداختن به تجهی��ز مواد اولیه از 

جمله موارد انتخابی است که...

15

درحالی ک��ه گزارش ها از ح��ذف 7 میلیون 
یارانه بگی��ر در دهک های ب��االی درآمدی خبر 
می ده��د، با این حال هن��وز یک دهم جمعیت 
کش��ور که در دهک های ب��االی درآمدی قرار 

دارند، یارانه دریافت می کنند. 
به گ��زارش خبرآنالین، درحال��ی که دولت 
مکلف به حذف یارانه دهک های باالی درآمدی 
اس��ت، گزارش ها نش��ان می دهد ک��ه در حال 
حاضر حدود 8 میلی��ون نفر از جمعیت دهک 
باالی درآمدی یاران��ه دریافت می کنند. آنطور 
که مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گ��زارش داده اند، تاکن��ون نزدیک به 7میلیون 
نفر از مجم��وع 88 میلیون جمعیت یارانه بگیر 
کشور حذف ش��ده اند. اگرچه در حال حاضر با 
احتس��اب افراد تازه متولد شده، رقم دقیقی از 
میزان یارانه بگیران اعالم نش��ده، اما با گذشت 
شش س��ال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
تاکنون، این قانون بی��ش از 250هزار میلیارد 
تومان برای دولت بار مالی در پی داشته است. 
مجل��س نهم در آخرین ماه ه��ای حضور، در 

جری��ان تصویب قانون بودجه س��ال 95 دولت 
را مکل��ف به قطع یاران��ه 24 میلیون نفر کرد؛ 
مصوبه ای که بس��یاری اعتقاد داشتند بیش از 
آنک��ه اهداف اقتصادی را دنبال کند، سیاس��ی 
است. با این حال دولت معتقد بود طرح حذف 
دهک های باالی درآمدی باید به تدریج صورت 
بگیرد. در س��ال جاری این هدف دنبال ش��ده 
ام��ا هنوز آم��ار دقیقی از ح��ذف یارانه بگیران 
دهک های باالی درآمدی در دس��ترس نیست. 
علی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
اخیراً اعالم کرده که برای 3 میلیون نفر پیامک 

حذف یارانه ارسال شده است. 
زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه 
س��ال 1389 به مرحله اجرا درآم��د، قرار بود 
این قانون ظرف پنج س��ال و هم��راه با بهبود 
وضعیت اقتصادی ایران به پایان برسد، اما بعد 
از گذشت شش سال نه تنها این اتفاق نیفتاده، 
بلکه بار مالی مضاعفی بر دوش دولت گذاشته 
که به نظر می رس��د راهکاری برای حل آن در 

شرایط کنونی وجود ندارد. 

کارشناس��ان معتقدن��د این ط��رح به جای 
آنکه دس��تاوردهای مثبتی برای اقتصاد داشته 
باش��د، نتایجی منفی را بر ایران تحمیل کرده 
است. در واقع اجرای این طرح تبعات سنگین 
اقتص��ادی و اجتماع��ی برای کش��ور به همراه 
داشته اس��ت. با این حال تیم اقتصادی دولت 
معتقد اس��ت در ش��رایط کنونی تبعات منفی 
قطع یارانه های نقدی در حوزه اجتماع بس��یار 
بیشتر از دستاوردهای مثبت اقتصادی در این 

زمینه است. 
دولت ش��ش سال اس��ت که هر ماه بیش از 
3 ه��زار و 400میلیارد توم��ان پول نقد، بدون 
هدف روش��نی بین بیش از 70 میلیون ایرانی 
تقس��یم کن��د. ق��رار بود ک��ه با اج��رای طرح 
هدفمن��دی یارانه ها ک��ه همزمان ب��ا افزایش 
قیم��ت حامل های انرژی بود، ای��ن افزایش به 
بهبود بهره وری منجر ش��ود ام��ا آنچه مغفول 
واقع شده بهینه س��ازی و اصالح ناکارآمدی ها 
در ح��وزه تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی 

بوده است. 

محصول ناخالص داخلی در شش ماهه نخست 
س��ال جاری به رقم 3318۶1 میلی��ارد ریال با 
نف��ت و 31۶334 میلیارد ریال بدون احتس��اب 
نفت رس��یده که حاک��ی از رش��د ۶.5درصدی 

محصول ناخالص داخلی است. 
 براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال 137۶ در 
شش ماهه نخست سال جاری به رقم 3318۶1 
میلی��ارد ریال با نف��ت و 31۶334 میلیارد ریال 
بدون احتس��اب نفت رسیده اس��ت، درحالی که 
رقم مذکور در مدت مش��ابه س��ال قبل با نفت 

311558 میلی��ارد ریال و بدون نفت 302۶82 
میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۶.5درصدی 
محصول ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال 
1395 دارد.  همچنین آمارها نشان می دهند که 
در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیت های 
گروه کش��اورزی 5.9، گروه صنعت 9.1 و گروه 
خدمات 5.0درصد نس��بت به دوره  مش��ابه سال 
قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً 
ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی 
بوده  است.  محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران 
در قالب 15 بخش اصلی متش��کل از 42 رشته 

فعالیت انجام می ش��ود که بر این اس��اس گروه 
کشاورزی شامل زیربخش های زراعت و باغداری، 
دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت 
ش��امل زیربخش های اس��تخراج نفت خام و گاز 
طبیعی، استخراج س��ایر معادن، صنعت، تأمین 
آب، ب��رق و گاز طبیع��ی و س��اختمان اس��ت و 
گروه خدمات شامل زیربخش های عمده فروشی 
و خرده فروشی، هتل و رس��توران، حمل و نقل و 
ارتباطات، واس��طه گری های مالی، مس��تغالت، 
ام��ور عمومی، آموزش، بهداش��ت و مددکاری و 

سایر خدمات است. 

در ص��ورت بهب��ود رش��د اقتص��ادی و رونق 
کسب وکار، افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده 

دور از انتظار نیست. 
به گزارش خبرآنالی��ن، تغییرات عوامل اصلی 
اثرگذار ب��ر درآمدهای مالیات��ی، عالمت دهنده 
میزان وصولی های س��ال های آت��ی خواهند بود. 
به این معنا که قسمت عمده وصولی درآمدهای 
مالیاتی، به ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص 
حقوق��ی در س��ال 139۶ معطوف ب��ه عملکرد 
اقتص��ادی مودی��ان در س��ال 1395 اس��ت. بر 
همین اساس چنانچه در سال 1395 شاهد رشد 
اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف 
اقتصادی و رونق کسب وکار باشیم یا قیمت های 
اسمی از رش��د باالیی برخوردار باش��ند، انتظار 
افزایش درآمدهای مالیات��ی از این ناحیه، دور از 

انتظار نخواهد بود. 
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس حکایت 
از رش��د اقتصادی حدود 7.2درصد برای س��ال 

1395 دارد. البت��ه ح��دود 3.7 واح��د درصد از 
این رشد مربوط به رشد ارزش افزوده بخش نفت 
بوده اس��ت و رش��د ارزش افزوده بخش صنعت و 
خدمات ناچیز و رش��د بخش س��اختمان منفی 

برآورد می شود. 
ب��ه بیان دیگ��ر، با توجه به اندك بودن رش��د 
اقتصادی و ارزش اف��زوده بخش های غیرمرتبط 
به نفت نمی توان از ناحیه رش��د اقتصادی انتظار 
افزای��ش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این 

بخش ها داشت. 
براس��اس تحلیل مرک��ز پژوهش های مجلس، 
بی اعتنایی به این موضوع می تواند فشار مالیاتی 
بر مودیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص 
حقوق��ی غیردولتی و مش��اغل را افزایش داده و 
نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعاالن 
و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت. 
البت��ه با توجه ب��ه اثرگذاری مس��تقیم میزان 
درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش حجم 

صادرات و افزایش احتمالی قیمت نفت در س��ال 
آینده، می تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی 
ش��رکت های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به 

منابع مالیاتی سال آینده کمک کند. 
به ع��الوه توفی��ق دولت در می��زان تخصیص 
اعتبارات بودج��ه ای در س��نوات مختلف، تأثیر 
قابل توجهی ب��ر تحقق درآمده��ای مالیاتی به 
خص��وص در بخش مالیات بر اش��خاص حقوقی 
دارد، بنابراین می��زان تحقق ارقام مربوط به این 
بخش در بودجه سال 139۶ نیز می تواند عاملی 
در میزان تحق��ق درآمدهای مالیاتی پیش بینی 

شده برای سال آتی باشد. 
درخصوص تورم نیز امر واقع آن است که میزان 
افزایش در سطح عمومی قیمت ها در سال 1395 
پایین تر از میزان تورم در سال 1394 بوده است 
ک��ه این موضوع نیز تأثیر منفی بر رش��د وصول 
درآمدهای مالیاتی در س��ال آتی نسبت به سال 

جاری خواهد گذاشت. 
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اخالل در طرح احیای دریاچه 
ارومیه در اثر توسعه کشاورزی و 

افزایش برداشت های آب

به گ��زارش ایلنا، مع��اون آب و آبف��ای وزیر نیرو 
گفت: اجرای طرح های توس��عه ای بخش کشاورزی 
و افزایش برداش��ت آب موجب اخالل در روند احیا 

می شود. 
»رحیم میدانی« در نشس��تی با مدیران بخش آب 
اس��تان کردستان در خصوص سهم این استان برای 
احی��ای دریاچه ارومیه از حوضه آبریز این دریاچه و 
سفیدرود، اظهار داشت: هم اکنون دولت طرح احیای 
ای��ن دریاچ��ه را دنبال می کند و اج��رای طرح های 
توس��عه ای بخش کش��اورزی و افزایش برداشت آب 

موجب اخالل در روند احیا می شود. 
میدان��ی افزود: وزارت نیرو هم  اکنون نس��خه های 
مختلف��ی را تدوی��ن کرده تا با اجرای آن اس��تان ها 
بتوانن��د درکنار یکدیگر به احی��ای دریاچه کمک و 

همچنین طرح های توسعه ای خود را دنبال کنند. 
وی با اش��اره به اینکه طرح نس��خه های جایگزین 
ابتدای س��ال 96 تکمی��ل و ابالغ می ش��ود، افزود: 
کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی در حوضه 
آبری��ز دریاچه ارومیه از مهم ترین برنامه های س��تاد 
احیا اس��ت، تا با این اقدام ساالنه حدود 1.2 میلیارد 

مترمکعب آب روانه دریاچه شود. 
میدان��ی با بیان اینکه جلوگیری از برداش��ت های 
غیرمج��از در اس��تان های حوضه دریاچ��ه از دیگر 
طرح های س��تاد احیا است، گفت: این اقدام نیازمند 
کاره��ای فرهنگ��ی و اجتماعی، اص��الح روش های 
آبی��اری و مدیری��ت آب و خاک در م��زارع و باغات 

است. 
وی گفت: س��هم عادالنه ای از منابع آب کردستان 
باید ب��رای احیای دریاچ��ه ارومی��ه اختصاص یابد 
 و هم��ه مناط��ق درگی��ر بای��د در این امر س��هیم 

باشند. 
مع��اون آب و آبفای وزارت نی��رو همچنین تاکید 
کرد برای مشخص کردن سهم کردستان و تخصیص 
آب آن، راه حل و برنامه داریم و در آینده ای نزدیک 

این سهم مشخص می شود. 
پی��ش از صحبت ه��ای مهن��دس میدان��ی، اقبال 
شانظری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای کردس��تان، ضمن تشریح سیمای منابع و 
مصارف و بیالن منابع آب اس��تان گفت: مش��خص 
ک��ردن و ابالغ س��هم اس��تان از حوضه س��یروان و 
س��فیدرود و دریاچه ارومیه مطالب��ه جدی مقامات 
اس��تان، نمایندگان و مردم است و حساسیت ایجاد 
ش��ده در این زمینه نیازمند پاسخگویی عملی به آن 

است. 
وی گف��ت: س��هم آب قاب��ل برنامه ریزی اس��تان 
کردس��تان 13درص��د آب تولیدی آن اس��ت و باید 
پاسخ مناسبی برای افکار عمومی استان ارائه شود. 

از ابتدای مهرماه جاری تا پایان هفته گذشته 
 حجم بارش های کشور
به 53 میلی متر رسید

بیشترین بارش در شش حوضه آبریز اصلی کشور 
مرب��وط به حوضه آبریز دریای خزر با 145 میلی متر 
ب��ارش بوده که در مقایس��ه با س��ال آبی گذش��ته 

30 درصد کاهش داشته است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، 
براس��اس آخرین آمار ارائه ش��ده از س��وی شرکت 
مدیری��ت منابع آب ایران، ارتف��اع ریزش های جوی 
از ابت��دای مهرماه جاری تا روز جمعه 17 دی ماه، به 

53 میلی متر رسید. 
این مقدار بارندگی نس��بت به میانگین دوره های 
مش��ابه درازمدت، 34 درصد کاهش و نسبت به دوره 
مشابه سال آبی گذش��ته، 120 میلی متر، 56درصد 

کاهش را نشان می دهد. 
بنابر ای��ن گ��زارش، کمترین میزان ب��ارش نیز در 
حوضه های ش��ش گانه اصلی کش��ور مربوط به حوضه 
آبریز مرزی شرق با 4 میلی متر بارش ثبت شده که در 
مقایسه با س��ال آبی گذشته 88درصد و در مقایسه با 

متوسط 48ساله، 83درصد کاهش داشته است. 
براس��اس این گزارش، بیش��ترین میزان بارش ها 
در ایس��تگاه دیناس��را در اس��تان مازندران با 768 
میلی متر و کمترین میزان بارش ها در ایس��تگاه های 
چابهار و هوش��ک سروان در سیستان و بلوچستان و 
رحمت آباد ری��گان بم در کرمان با صفر میلی متر به 

ثبت رسیده است. 
 حج��م بارش اول مه��ر تا پای��ان 17 دی معادل 

87میلیارد و 345 میلیون مترمکعب است. 
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به��ای نفت خ��ام از اواخر 
افزایشی  روند  س��ال 2016 
داش��ته اس��ت و ای��ن روند 
همچن��ان نی��ز ادام��ه دارد 
به ط��وری ک��ه قیم��ت نفت 
دالر   53 ب��ه  ای��ران  خ��ام 
رس��یده اس��ت. کارشناسان 
بین الملل��ی نف��ت ب��ر ای��ن 
باورند که در صورت افزایش 
قیم��ت نف��ت، ازس��رگیری 
فعالی����ت ش���رک�ت ه�ای 
اس��ت،  قطعی  آم���ریکایی 
ازسرگیری  البته نش��انه های 

این فعالیت دیده می شود. 
نماینده  عس��لی،  مه��دی 
سابق ایران در اوپک با بیان 
اینکه به دلیل افزایش قیمت 
نف��ت، فعالیت ش��رکت های 
آمریکایی برای عرضه بیشتر 
نفت خ��ام به ب��ازار افزایش 
یافت��ه اس��ت، ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: شرکت های 
آمریکای��ی بی��ش از این نیز 
ب��ازار  موازن��ه  توانس��ته اند 
عرضه و تقاضا را برهم بزنند 
افزایش  از این رو در ص��ورت 
تولید نفت خ��ام این بار نیز 
این توان را دارند که در بازار 
نفت خام موث��ر عمل کنند 
و در ص��ورت ت��داوم عرضه 
می توانند مجددا قیمت نفت 

را کاهش دهند. 
اس��تراتژی پیش��ین اوپک 
ب��رای عرض��ه م��ازاد نف��ت 
خام ب��ه بازار نف��ت با هدف 
فعالی��ت  ک��ردن  متوق��ف 
توسعه ای ش��رکت های نفتی 
ت��ا حدودی  اگرچه  آمری��کا 
موفقیت آمیز ب��ود اما در این 
میان بیش��ترین ضرر و زیان 
ب��ه کش��ورهای صادرکننده 
نفت وارد ش��د، زی��را با این 

سیاس��ت درآمد س��االنه این 
کش��ور به شدت آس��یب دید 
حال ای��ن کش��ورها در یک 
تواف��ق تصمی��م گرفتند که 
از  روزانه  بش��که  1.2میلیون 
تولی��د نفت ش��ان را کاهش 
دهند و این تصمیم از ابتدای 
س��ال 2017 اجرا می شود. با 
این سیاست، بهای نفت خام 
از هفته آخر دس��امبر 2016 
روند افزایش��ی یافته است و 
این رون��د همچنان نیز ادامه 

دارد. 
عسلی بر این باور است که 
اوپک برای ثب��ات بازار نفت 
بلند مدتی  اس��تراتژی  بای��د 

داشته باشد تا قیمت ها 
مناس��بی  افزای��ش 
با  داش��ته بدون شک 
شرکت های  اقدام  این 
آمریکایی کمتر تمایل 
خواهند  بازگش��ت  به 
ح��ال  در  داش��ت. 
حاض��ر افزایش قیمت 
خ��ام،  واقع��ی  نف��ت 
براس��اس  زیرا  اس��ت 
شواهد موجود کاهش 
از  عرض��ه نفت خ��ام 
جدیت  با  اوپک  سوی 

پیگیری می شود. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه 
انتظار می رود با بهبود اقتصاد 
س��رمایه گذاری  و  آمری��کا 
در صنع��ت نف��ت، تقاضای 
بیش از یک میلیون بش��که 
نفت خ��ام افزای��ش خواهد 
یاف��ت و با توج��ه به کاهش 
عرض��ه نفت خ��ام اوپکی ها 
و اس��تفاده ش��دن نفت های 
انبارهای  ذخی��ره ش��ده در 
تج��اری، بهای نف��ت خام تا 
سقف 55 تا 60دالر افزایش 
ای��ن پیش بینی  البته  یاب��د 
در ص��ورت عرضه نفت خام 

توسط شرکت های آمریکایی 
دس��تخوش تغییر و احتمال 
کاه��ش مج��دد آن تقویت 

خواهد شد. 
خطیب�ی  محم��دعل����ی 
کارش��ناس بین المللی نفت، 
نیز ضمن تایید از س��رگیری 
ب��رن��ام�ه های ت�وسع��ه ای 
ش��رکت های نفت آمریکا، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوید: 
ش��رکت های نفت آمریکا به 
دلی��ل کاهش قیم��ت نفت، 
برنامه های توسعه ای خود را 
متوقف کرده بودند اما هرگز 
به طور کام��ل از دور خارج 
نش��ده بود. این شرکت ها به 

برای  تصمیم گی��ری  دلی��ل 
کاه��ش عرضه نف��ت خام از 
سوی کشورهای عضو اوپک 
و غیراوپ��ک و به موجب آن 
نفت مجددا  قیمت  باالرفتن 
برنامه ه��ای  تمای��ل دارن��د 
توس��عه ای خ��ود را از س��ر 

بگیرند. 
چرای��ی  بررس��ی  در  وی 
ش��روع برنامه های توسعه به 
موارد دیگر نیز اشاره می کند 
آمریکایی ه��ا  می افزای��د:  و 
چش��م انداز قیمت نفت خام 
را مثب��ت ارزیاب��ی می کنند 

همچنین ب��ا روی کار آمدن 
آمریکا  در  جمهوریخواه��ان 
توسعه ای صنعت  برنامه های 
نف��ت ب��رای افزای��ش نفت 
خ��ام نیز گس��ترش می یابد 
از س��ویی تقاضا برای خرید 
نف��ت رو به افزایش اس��ت، 
این مس��ائل موجب می شود 
ت��ا باردیگ��ر عرض��ه نف��ت 
خام از س��وی ش��رکت های 
البته  یابد  افزایش  آمریکایی 
ای��ن عرضه بدون ش��ک در 
بازار نف��ت تاثیرگذار   قیمت 

خواهد بود. 
این کارش��ناس بین المللی 
با بیان اینکه شنیده می شود 
یکی از مسئوالن نفتی 
کرده  اع��الم  روس��یه 
است روس��یه 5درصد 
تولید خ��ود را افزایش 
می ده��د،  می گوی��د: 
اگ��ر ای��ن خبر صحت 
باش��د می توان  داشته 
خوب  تواف��ق  گف��ت: 
عضو  کشورهای  میان 
اوپ��ک و غیراوپ��ک از 
داخ��ل اوپک و ش��یل 
می ش��ود  تهدید  نفت 
ام��کان  رو  ای��ن  از 
کاهش مج��دد قیمت 
نفت با وجود ای��ن توافق به 
 دلی��ل افزای��ش تولید وجود 

دارد. 
کاهش  درب��اره  خطیب��ی 
1.2 میلی��ون بش��که روزانه 
نفت خام توس��ط کشورهای 
نی��ز می گوید:  اوپ��ک  عضو 
ممکن  حال��ت  بهتری��ن  در 
اس��ت 65 درصد این توافق 
اینک��ه  و  ش��ود  عملیات��ی 
100درصد  باش��یم  امیدوار 
از  آن عملیات��ی ش��ود دور 

واقعیت است. 
س��ازمان  اعالم  براس��اس 

روند  آمریکا  انرژی  اطالعات 
نف��ت خام  تداوم ص��ادرات 
آمری��کا احتماال ب��ه افزایش 
تولید نفت این کش��ور و نیز 
اختالف فاح��ش قیمت بین 
نف��ت خ��ام داخل��ی و نفت 
خواهد  بس��تگی  بین المللی 
داش��ت. ص��ادرات نفت خام 
آمریکا به بیش از 500 هزار 
بش��که در روز رسیده است 
و انتظ��ار افزای��ش این رقم 
 برای س��ال آین��ده میالدی 

می رود. 
معین��ی،  امی��ر  مه��ران 
مطالعات  موسس��ه  مش��اور 
با  نی��ز  ان��رژی  بین الملل��ی 
بیان اینک��ه به طور میانگین 
تولی��د نفت خ��ام آمریکا در 
ی��ک م��اه اخی��ر 100 هزار 
بش��که در روز افزایش یافته 
اس��ت، به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: آنچ��ه در آمریکا 
ب��رای نف��ت تصمیم گی��ری 
می کن��د،  ش��رکت های 
منفعت  براس��اس  خصوصی 
حاصل��ه اس��ت. ب��ا توجه به 
کاهش  ب��رای  تصمیم گیری 
عرضه نف��ت خام از س��وی 
بخش عمده ای از کشورهای 
تولید کنن��ده نف��ت انتظ��ار 
می رف��ت ک��ه ش��رکت های 
فعالیت  آمریکای��ی مج��ددا 
توس��عه ای خ��ود را از س��ر 

بگیرند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه برنامه 
ت��وس��ع�ه ای شرک��ت های 
آم��ریکای��ی آغ���از ش���ده 
اس��ت، می افزای��د: بخش��ی 
از س��رمایه گذاری های ای��ن 
ش��رکت ها ب��ه دلی��ل نبود 
صرفه اقتصادی متوقف مانده 
بود که در فضای کنونی بازار 
 نف��ت، مجددا از س��رگرفته 

شده است. 

از سرگیری تولید نفت خام در شرکت های آمریکایی 

آیا موازنه بازار نفت بهم می ریزد 

عض��و  واح��دی،  س��یدحامد 
هی��أت رئیس��ه ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع و معادن ته��ران درباره 
برخی گزارش ه��ا مبنی بر نقش 
قوانی��ن  اعم��ال  در  عربس��تان 
کاالهای  درب��اره  ضددامپین��گ 
ای��ران  پتروش��یمی  صادرات��ی 
به هن��د و سایرکش��ورها گفت: 
نمی ت��وان ب��ه طور قطع��ی این 
ادع��ا را اثبات ک��رد، اما بی تاثیر 

نمی تواند باشد. 
او در گف��ت وگو با ایرنا درباره 
ضددامپین��گ  قوانی��ن  وض��ع 
)ضدرقاب��ت مکارانه( بر صادرات 
محص��والت پتروش��یمی ای��ران 
افزود: در هن��د همچنان قوانین 
ص��ادرات  ب��ر  ضددامپین��گ 
محص��والت پتروش��یمی اعمال 
می ش��ود و این در حالی اس��ت 
که قوانی��ن ضددامپینگ درباره 
صادرات ش��رکت های عربستانی 
برداش��ته شده اس��ت. دامپینگ 
به معنای فروش کاالیی در یک 
ب��ازار خارجی ارزان ت��ر از کاالی 

تولید داخل آن کشور است. 
انجام ش��ده  اقدام های  وی به 
ب��رای پیگی��ری رف��ع قوانی��ن 
ضددامپینگ در خارج از کش��ور 
اشاره کرد و ادامه داد: عربستان 

از طری��ق البی گ��ری و رایزن��ی 
درباره  ضددامپین��گ  توانس��ت 

محصوالت خود را بردارد. 
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن تهران بیان داشت: 
اکن��ون س��ه صادرکنن��ده عمده 
هند،  به  پتروش��یمی  محصوالت 
کش��ورهای عربس��تان، روسیه و 
ایران هس��تند که تنه��ا علیه ما 

ضددامپینگ اعمال می شود. 
واح��دی ت��اکید ک�رد ک���ه 
ن��ام��ه نگاری ه��ا و تالش ه��ای 
گسترده ای را برای رفع قوانین ضد 

دامپینگ در هند انجام داده ایم. 
به گزارش ایرنا، ایران در سال 
گذش��ته بیش از 46 میلیون تن 
محصول پتروش��یمی تولید کرد 
ک��ه ح��دود 19میلی��ون تن آن 

صادر شده است. 
در زم��ان تحری��م، بس��یاری 
از بازاره��ای صادرات��ی ایران از 
دست رفت و رقیبان بین المللی 
و منطقه ای جای ایران را در بازار 

جهانی پتروشیمی گرفتند. 
ایران پیش از تشدید تحریم ها، 
بخشی از محصوالت پتروشیمی 

تولی��دی را ب��ه اروپ��ا و آمریکا 
ص��ادر می کرد، اما ب��ا آغاز روند 
تحریم ه��ا، ب��ازار صادراتی ایران 
در ای��ن مناطق نی��ز در اختیار 

کشورهای رقیب قرار گرفت. 
تحریم،  زم��ان  در  همچنی��ن 
در رون��د انتقال درآمد حاصل از 
صادرات محصوالت پتروش��یمی 
به بازارهای آس��یایی و آفریقایی 
نیز مش��کالتی وجود داشت که 
ای��ن موضوع نی��ز تاثی��ر منفی 
ب��ر میزان صادرات ب��ه بازارهای 
س��نتی در آس��یا و کش��ورهای 

منطقه برجای گذاشته بود. 
ام��ا ب��ا اجرایی ش��دن برجام، 
موان��ع همکاری با ش��رکت های 
بین المللی برطرف و شرایط برای 
احیای بازاره��ای صادراتی ایران 
در آسیا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه 

و آفریقا فراهم شده است. 
از جمل��ه موان��ع پی��ش روی 
به  ایرانی  بازگشت ش��رکت های 
بازاره��ای جهانی، رقابت مخرب 
ش��رکت های ایرانی در بازارهای 
جهانی است به طوری که برخی 
شرکت های داخلی با هدف خارج 
کردن سایر ش��رکت های ایرانی، 
اقدام به ارزان فروشی محصوالت 
در بازار س��ایر کشورها می کنند 
که این رقابت مخ��رب منجر به 
وضع قوانین ضد دامپینگ علیه 
محصوالت کشورمان شده است. 
البت��ه پی��ش از ای��ن برخ��ی 
گزارش ه��ا و ادعاه��ا مبن��ی ب��ر 
البی گ��ری عربس��تان در وض��ع 
قوانین ضددامپینگ علیه صادرات 
محصوالت کشورمان در ترکیه و 

سایر کشورها منتشر شد. 
مهم ترین  عربس��تان  اکن��ون 
رقی��ب ایران در تولید و صادرات 
محصوالت پتروشیمی در منطقه 

خاورمیانه به شمار می رود. 

ردپای عربستان دراعمال قوانین ضددامپینگ برای کاالهای پتروشیمی ایران

 درتالش برای تسهیل صادرات به هند هستیم

بینالملل

پتروشیمی

نفت

آب

معرفی 25 طرح جدید پتروشیمی 
به صورت یکجا یا منفرد به 

سرمایه گذاران
فرناز علوی، مدیر برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت 
ملی صنایع پتروش��یمی از معرفی و پیشنهاد اجرای 
25 طرح جدید به سرمایه گذاران به صورت منفرد یا 

مشترک خبر داد. 
عل��وی در گفت وگو با نیپنا، اظه��ار کرد: افزایش 
ظرفیت تولید با هدف تامین نیاز داخل و نیز رش��د 
صادرات ب��ا بهره برداری از طرح ه��ای جدید محقق 
خواهد ش��د و می توانیم نقش موث��ری در بازارهای 

مختلف خارجی داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه گس��ترش بهره ب��رداری از منابع 
گازی منج��ر ب��ه افزای��ش تولید ان��واع محصوالت 
پتروش��یمی می ش��ود، گف��ت: زمینه بس��یار خوبی 
برای توس��عه صنعت پتروش��یمی ایران فراهم شده 
اس��ت و همکاری و انتقال دانش فنی و اس��تفاده از 
فناوری های نوین می تواند درآینده نزدیک بس��یاری 

از نیازهای صنایع عمده کشور را تامین کند. 
علوی اف��زود: 25 طرح جدید تولیدی را به صورت 
منف��رد ی��ا مش��ترک ب��رای س��اخت و مش��ارکت 
س��رمایه گذاران پیش��نهاد داده ایم و پنج طرح دیگر 

نیز برای تامین خوراک عرضه شده است. 
مدیر برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ادام��ه داد: پتروش��یمی موتورتوس��عه 
اقتصادی کشور اس��ت و باید از ظرفیت های موجود 
برای توسعه این صنعت با مشارکت بخش خصوصی 

استفاده کرد. 
وی افزود: اکنون موقعیت مناس��بی برای تکمیل 
زیرساخت ها و تامین الزام های مورد نیاز جهش دوم 
صنعت پتروشیمی فراهم شده است و رشد صادرات 
و حض��ور فعال تر بازیگران ای��ن صنعت در بازارهای 
منطق��ه ای و جهان��ی، بیانگر به وجود آمدن بس��تر 
مناس��ب جهت بهره مندی بیش��تر از پتانسیل های 
بین الملل��ی و نیز نوید دهنده افقی روش��ن از ارتقای 

جایگاه جهانی کشور است. 
علوی اظهار کرد: در راس��تای روند صنعتی شدن 
و همگام با توسعه جهانی، سرمایه گذاری در صنعت 
پتروش��یمی با ه��دف فاصله گرفتن از خام فروش��ی 
نف��ت و گاز، ایج��اد ارزش افزوده باالت��ر در زنجیره 
تولی��د و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمیایی، در دستور کار قرار گرفته 

است. 

رویترز: ایران بیش از 13 میلیون بشکه 
نفت ذخیره شده اش را فروخت

خبرگزاری رویترز انگلیس به نقل از منابع صنعتی 
و دیگ��ر مناب��ع اعالم کرد که ایران ب��ه لطف برنامه 
کاه��ش تولی��د اوپک ک��ه این کش��ور از اجرای آن 
مس��تثنی شده اس��ت، بیش از 13 میلیون بشکه از 
نفت های��ی را که مدت ه��ا در تانکرها روی دریا انبار 

کرده بود، فروخت. 
ب��ه گ��زارش ایرنا به نق��ل از رویترز، در س��ه ماه 
گذش��ته، تهران تقریبا نصف نفتی را که در انبارهای 

شناور ذخیره کرده بود، فروخته است. 
براس��اس اطالع��ات دریافتی از پای��گاه داده پردازی 
تامس��ون رویترز جابه جایی محموله های نفتی، مقدار 
نفت ذخیره س��ازی ش��ده ای��ران در انبارهای ش��ناور 
از 29.6میلی��ون بش��که در آغاز ماه اکتب��ر )10مهر( 
هم اکنون به 16.4میلیون بش��که کاهش یافته است. 
بنا به این گزارش، سطح نفت ذخیره سازی شده ایران 
در انبارهای ش��ناور خود در ابتدای سال 2016 معادل 

29.7میلیون بشکه بوده است. 
رویت��رز افزود: همچنین بنا به اعالم دو منبعی که 
جابه جایی نفتکش ها را رصد می کند، هم اکنون نفت 
فروخته نشده ایران در 12 تا 14 تانکر ذخیره سازی 
می شود که این تعداد به جز حدود 60 کشتی ناوگان 
حمل و نقل نفت این کش��ور اس��ت. تعداد تانکرهایی 
که ایران در تابس��تان گذش��ته به ذخیره سازی نفت 

اختصاص داده بود حدود 30 فروند بود. 
رویترز افزود، همچنین براساس اطالعات دریافتی 
از منابع��ی ک��ه جابه جا ش��دن نفتکش ه��ا را رصد 
می کنند، مقص��د نفت های فروخته ش��ده ایران در 
ماه های اخیر، کش��ورهای آس��یایی از جمله چین، 
هند، کره جنوبی و کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا 

و فرانسه بوده است. 
رویترز اعالم کرد که ایران همچنین تالش دارد با 
اس��تفاده از فرصت به دست آمده، به بازارهای نفت 
اروپا از جمله کش��ورهای واقع در مرکز و شرق این 

قاره نفوذ کند. 
به نوش��ته خبرگزاری یادش��ده، رویترز نتوانسته 
اس��ت در ای��ن زمینه با ش��رکت های مل��ی نفت و 

نفتکش ایران مصاحبه کند. 
به گزارش ایرنا، اوپک در نشس��ت رس��می 30 
نوامب��ر )10 آذر( خود در وین برای نخس��تین بار 
از س��ال 2008 با کاهش تولی��د موافقت کرد تا با 
کاه��ش مازاد عرضه نف��ت در بازارها به باال رفتن 
س��طح قیمت ها کمک کند. ایران تا رسیدن سطح 
تولیدش به س��طح پی��ش از تحریم، از اجرای این 

توافق مستثنی شد. 
براساس این توافق، قرار است اوپک یک میلیون و 
200 هزار بش��که در روز از سطح تولید خود بکاهد. 
این قرارداد از ابتدای سال 2017 میالدی ) 12 دی( 

به مدت شش ماه اجرا می شود. 
اوپک همچنین موفق ش��د در تاریخ 10 دس��امبر 
)20 آذر(، تولیدکنن��دگان نف��ت غیراوپک ش��امل 
روسیه، قزاقستان، گینه، آذربایجان، سودان، مالزی، 
عمان، س��ودان، بولیوی، مکزی��ک، بحرین و برونئی 
را با خود همراه س��ازد. ای��ن تولیدکنندگان نیز در 
مجم��وع با کاهش 600 هزار بش��که در روز از تولید 

نفت خود موافقت کردند. 
این نخس��تین تواف��ق اوپک و غیراوپک از س��ال 

2001 میالدی است. 
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عض��و هیات مدی��ره انجمن 
سنگ آهن درباره فعالیت های 
مع��ادن کوچ��ک و متوس��ط 
گف��ت که پی��ش از آغ��از به 
کار معادن کوچک و متوس��ط 
آهن  س��نگ  تولید  ظرفی��ت 
حدود 8 میلی��ون تن بود که 
پس از 13 سال به 56 میلیون 

تن افزایش یافت. 
گفت وگو  در  غرقی  س��جاد 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« در این 
ب��اره اف��زود: واقعی��ت ای��ن 
اس��ت که توان ب��االی معادن 
کوچ��ک و متوس��ط در تولید 
و اش��تغال زایی نادیده گرفته 
می ش��ود و حت��ی از تعطیلی 
این معادن استقبال شده و به 
زائده های بخش  به عنوان  آنها 

تولید نگاه می شود. 
وی افزود: با این نوع نگاهی 
که به این معادن وجود دارد، 
رشد و توسعه آنها سخت شده 
و هنگام��ی که از س��وی وزیر 
صنع��ت ، معدن و تج��ارت و 
معاونین ایشان اعالم می شود 

ک��ه وج��ود 6 ه��زار مع��دن 
کوچ��ک و متوس��ط افتخ��ار 
نیس��ت، پ��س بای��د منتظ��ر 

تعطیلی این معادن باشیم. 
غرق��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
ای��ن  تعطیل��ی  از  اس��تقبال 
مع��ادن، مخالف اصول اقتصاد 
اقتصاد  گفت:  است ،  مقاومتی 
بنگاه های  تقویت  بر  مقاومتی 
کوچک و متوسط و رشد توام 
با اشتغال زایی تاکید دارد که 

این گون��ه اقدامات مخالف این 
سیاست ها است. 

عض��و هیات مدی��ره انجمن 
س��نگ آهن با ذکر اینکه نگاه 
حاکمی��ت به صنای��ع کوچک 
و متوس��ط بخ��ش خصوصی 
نگاهی زاویه دار اس��ت، توضیح 
داد: ح��دود 85 درصد س��هم 
اشتغال در بخش معدن متعلق 
بهsme ها است و 64 درصد از 
بخش  این  در  س��رمایه گذاری 

هم توس��ط آنها انجام می شود. 
معادن��ی از جمله معادن فلزات 
پای��ه،  کرومیت، مس،  س��نگ 
آهن  و معادن سنگ های تزئینی 
و. . . که س��هم قابل توجهی در 
سرمایه گذاری و اشتغال دارند. 

ای��ن  داد:  ادام��ه  غرق��ی 
اینک��ه  دلی��ل  ب��ه  مع��ادن 
و متوس��ط هس��تند  کوچک 
دلیل  ب��ه  و  آس��یب پذیرترند 
اینکه توان تامین مالی و اخذ 

تسهیالت در این معادن پایین 
است، نوسانات بازار و تغییرات 
محی��ط کس��ب و کار آنه��ا را 
قرار  بیش��تری  آس��یب  مورد 
می دهد و آس��یب پذیری آنها 
باعث می ش��ود تا با مشکالت 

بیشتری مواجه شوند. 
غرق��ی عض��و هیات مدی��ره 
انجم��ن س��نگ آه��ن درباره 
چهارمی��ن همای��ش س��نگ 
آهن ایران ک��ه امروز در مرکز 
همایش های صداوسیما برگزار 
می شود، گفت: در این همایش 
تم��ام ذی نفع��ان ای��ن بخش 
که ش��امل تولید کنن��دگان تا 
بخش ه��ای  صادرکنن��دگان 
کوچ��ک و متوس��ط و بزرگ 
ای��ن  می ش��ود،  در  مقی��اس 
و  دارن��د  حض��ور  همای��ش 
برنامه یک س��ال آینده صنف 
س��نگ آهن مورد بررسی قرار 

می گیرد. 
وی ادام��ه داد: وج��ه تمایز 
همایش امس��ال با سال آینده 
درباره مباح��ث و راهکارهایی 
اس��ت که برای حل مشکالت 

این صنعت ارائه خواهد شد. 

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن در آستانه برگزاری همایش بین المللی سنگ آهن خبرداد

معادن کوچک و متوسط موتور محرک بخش معدن 

بهزاد سلطانی، رئیس صندوق 
گف��ت  ش��کوفایی  و  ن��وآوری 
1۲ش��رکت دانش بنیان در حوزه 
گیاهان دارویی فعالیت می کنند 
که تاکنون 1۲ میلیارد تومان از 
سوی صندوق تسهیالت دریافت 

کرده اند. 
این�که  بی��ان  ب��ا  س���لطانی 
1۲ش��رکت  درح���ال ح���اضر 
دانش بنی��ان در ح��وزه گیاهان 
داروی��ی فع��ال هس��تند، گفت: 
تاکن��ون ای��ن 1۲ ش��رکت 1۲ 
میلیارد تومان از صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی تس��هیالت دریافت 

کرده اند؛ این مبلغ باالیی نیست. 
از این تعداد شرکت دانش بنیان 
تنها پنج ش��رکت بزرگ هستند 
ک��ه ۹۰ درص��د بازار کش��ور در 
ح��وزه گیاه��ان داروی��ی را در 

دست دارند. 
او در مراس��م رونمای��ی از ژل 
موضعی »دنتی کید« که محصول 
ی��ک ش��رکت دانش بنی��ان برای 
مس��کن صددرصد گیاهی رویش 
دندان نوزادان اس��ت با بیان اینکه 
ایران س��ابقه زی��ادی در گیاهان 
دارویی و داروه��ای گیاهی دارد، 
عنوان کرد: اما درحال حاضر هنوز 

هند و چین بازار دنیا را در دست 
دارند. م��ا باید بتوانی��م در حوزه 
صادرات گیاهان دارویی و داروهای 

گیاهی گام برداریم. 

راه اندازی مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی

الله حج��ازی، مدیرعامل یک 
ش��رکت دانش بنیان تولید کننده 
داروهای گیاهی در کاشان نیز با 
شرکت در این مراسم اظهارکرد: 
واحدهای تحقیق و توسعه، پایه 
و اساس رشد سازمان ها به شمار 
می روند. از این رو موفق ش��دیم 

ب��ا مج��وز وزارت عل��وم، مرکز 
تحقیقات گیاه��ان دارویی را در 
این شرکت دانش بنیان راه اندازی 
کنیم. در مرکز تحقیقات گیاهان 
دارویی این ش��رکت، بخش های 
حشره شناس��ی،  گیاه شناس��ی، 
میکروبیول��وژی  و  فیتوش��یمی 
وجود دارد. همچنین آزمایشگاه 
کنت��رل کیف��ی ای��ن ش��رکت 
به عن��وان آزمایش��گاه مس��تقل 
و همکار س��ازمان اس��تاندارد با 
ایزو 1۷۲5 فعالیت می کند. این 
آزمایشگاه  به عنوان  آزمایش��گاه 

مرجع است. 

حجازی با اشاره به فعالیت های 
ای��ن ش��رکت اظه��ار ک��رد: به 
منظ��ور جلوگی��ری از خروج ارز 
و کاه��ش ورود مواد اولیه موثره 
به کش��ور، فرموالسیون گیاهان 
داروی��ی را تهیه کردی��م که دو 
ش��رکت اقماری این شرکت نیز 
در ای��ن زمینه وارد ش��ده اند. از 
س��وی دیگ��ر، یک ش��رکت در 
تاجیکس��تان راه اندازی کرده ایم 
تا بتوانیم در ح��وزه صادرات به 
راحتی گام برداریم. این شرکت 
دانش بنیان گواهینامه GMP از 

کانادا دریافت کرده است. 

پرداخت  ۱۲میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان گیاهان دارویی

صنعت غذایی

مذاکره با شرکت های اروپایی و 
آمریکایی برای احیای کارخانه های 

ارج و آزمایش
مدی��ر کل صنایع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت از مذاکره با ش��رکت های 
تولیدکنن��ده لوازم خانگ��ی »جن��رال الکتریک« و 
»ویرپول« آمریکا و »آریس��تون« ایتالیا برای احیای 
کارخانه های متوقف ش��ده لوازم خانگی مانند ارج و 

آزمایش خبر داد. 
 »عب��اس هاش��می« در گفت و گو ب��ا ایرنا افزود: 
تعدادی از کارخانه های قدیمی لوازم خانگی کش��ور 
در دهه های گذش��ته نوس��ازی و بازس��ازی نشده و 
 تکنول��وژی آنها در همان س��طحی ک��ه در روز اول 
ایجاد شده بود، مانده است. طبیعی است که چنین 
کارخانه هایی نه تنها به س��مت پویایی نمی رود، بلکه 

مسیر میرایی را طی خواهد کرد. 
هاش��می گفت: در این ارتباط وزارت صنعت ورود 
پی��دا کرده و به دنبال این اس��ت ک��ه کارخانه ارج 
و کارخانه های مش��ابه را به بخ��ش خصوصی صالح 
واگذار کند تا آنها بتوانند با مشارکت برندهای معتبر 

خارجی، شرکت های مشترک ایجاد کنند. 
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: با شرایط بانکی موجود در کشور، 
چنین رقم های بزرگ س��رمایه گذاری را هیچ کس در 
بخش خصوصی پرداخت نمی کند. راهکار این است که 
این کارخانه ها را به افرادی که ضمانتنامه خارجی دارند، 
واگذار کنیم و این افراد با شرکت های خارجی به صورت 
ش��رکت مش��ترک )جوینت ونچر( ای��ن کارخانه ها را 
احیا کنند. هاش��می ب��ا تاکید بر اینک��ه کارخانه های 
لوازم خانگی باید هر س��ال حداق��ل دو مدل جدید از 
محصوالت خود را به بازار معرفی کنند، گفت: با توجه 
به اینکه بخش عمده س��رمایه گذاری برای محصوالت 
جدید مربوط ب��ه قالب ها می ش��ود، در همکاری های 
جدید تاکید داریم شرکت های خارجی سخت افزارهای 

الزم از جمله قالب ها را تامین کنند. 
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در این همکاری های 
مشترک، برندهایی مانند ارج کنار گذاشته نمی شوند، 
گفت: با حضور شرکت های خارجی، تولیدات در قالب 

برندهای مشترک عرضه خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، در آخرین روزهای بهار امسال برخی 
رس��انه ها اعالم کردند »ارج رسما تعطیل شد«؛ در آن 
زمان مدیر ش��رکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - 
که 46.۹ درصد از سهام این کارخانه به آن تعلق دارد 
- ای��ن خبر را تکذیب و تاکید کرد که برنامه واگذاری 

آن به بخش خصوصی در حال انجام است. 
پ��س از ارج، ن��ام چن��د مجموعه تولی��دی لوازم 
خانگ��ی و صوتی تصویری از جمله آزمایش و پارس 

الکتریک نیز مطرح شد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
مطرح کرد

تولیدات لوازم خانگی در ایران 
رقابتی نیست

مه��دی پورقاضی، رئی��س کمیس��یون صنعت و 
معدن اتاق تهران از تعداد مجوزهای زیاد کارخانه ها 
و واحده��ای تولیدی حوزه لوازم خانگی در کش��ور 
می گوید و معتقد اس��ت در هی��چ کجای دنیا تا این 

اندازه شاهد پراکندگی برندها نیستیم. 
او در ادامه می گوید: »تعداد مجوزهای لوازم خانگی 
در کشور خیلی زیاد است مثال در بخش تولید یخچال 
و فریزرتاکنون تعداد مجوزهای صادر شده 14۰ شرکت 
اس��ت که این عدد در تولید ماش��ین لباسشویی 1۲3 
ش��رکت است و در تولید اجاق گاز ۲8۰ واحد که واقعا 
آمارهای باالیی اس��ت و در هیچ کجای دنیا این همه 

پراکندگی را در برند ها نمی بینیم و شاهد نیستیم.«
به گ��زارش ات��اق ته��ران، پورقاضی با اش��اره به 
کش��ورهایی مثل آلمان، ایتالی��ا و... می گوید: »این 
کش��ورها به جای ده ها شرکت و برند در حوزه لوازم 
خانگ��ی هرکدام ی��ک یا چند برند جهانی و بس��یار 
معتبر دارند که از طریق برون سپاری، همکاری های 
مش��ترک و کار پژوهش توانس��ته اند به این جایگاه 
برس��ند و حرفی برای گفتن داش��ته باشند و سهم 
قاب��ل توجهی از بازار را هم به دس��ت بیاورند، مثال 
گردش مالی یکی از این ش��رکت ها تنها ۲1 میلیارد 
دالر است و در1۷۰کش��ور نمایندگی دارد و فروش 
می کند و خب این قابل مقایسه نیست با آن چیزی 
که ما در کش��ور داریم و با این ش��رایط شرکت های 

ایرانی اصال توانایی رقابت را ندارند.«
رئیس کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق تهران در 
شرایطی این حرف ها را می زند که این کمیسیون اتاق 
دو جلسه قبلی خود را به بررسی وضعیت صنعت لوازم 
خانگی و چالش های آنها اختصاص داده است، آن هم 
در دورانی که ش��اهد بسته شدن کارخانه های مهمی 
همچون ارج ب��ا بیش از هفت دهه فعالیت هس��تیم. 
مه��دی پورقاضی، رئیس کمیس��یون صنعت و معدن 
ات��اق ته��ران در ادامه صحبت هایش درباره جلس��ات 
کمیسیون در ارتباط با صنعت لوازم خانگی گفت: »در 
این جلسات اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
و تولیدکنن��دگان این کاالها مشکالت ش��ان را مطرح 
کردند؛ بخش مهمی از چالش های این صنعت بیرونی 
است و به قیمت گذاری، قاچاق و. . . باز می گردد و اتاق 
قصد دارد تا جای ممکن به حل این مشکالت بپردازد.«
او در ادامه گفت: »بخش قابل توجهی از مش��کالت 
واحدهای تولید لوازم خانگ��ی روی رقابت پذیر نبودن 
یا کمبود رقابت پذیری در این صنعت و واحدهاس��ت؛ 
چ��ه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ کیفیت این صنایع 
رقابت پذیر نیستند و به همین دلیل هم مصرف کننده 

ناراضی است.«
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رئیس کل بانک مرکزی مهار 
تورم را یکی از دس��تاوردهای 
استقالل بانک مرکزی دانست 
و گف��ت: مطالع��ات مختل��ف 
نش��ان داده ک��ه ی��ک رابطه 
معکوس میان درجه استقالل 
نهاد سیاست گذار پولی و نرخ 
تورم وجود دارد و کش��ورهای 
مختل��ف با اعطای اس��تقالل 
بیش��تر به نهاد سیاس��ت گذار 
پول��ی خود، تورم پایین تری را 

تجربه کرده اند. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
ول��ی اهلل س��یف روز گذش��ته 
در نشس��ت بررس��ی و ارزیابی 
بان��ک مرک��زی در  عملک��رد 
اقتص��اد  پروژه ه��ای  زمین��ه 
مقاومت��ی که ب��ا حضور معاون 
اول رئیس جمهوری برگزار شد، 
بر اس��تقالل نهاد سیاست گذار 
پولی تاکید کرد و گفت: دولت 
یازده��م با اعتقادی که به لزوم 
کنت��رل و مه��ار تورم داش��ته، 
فضای��ی را به وج��ود آورده که 
این استقالل پولی و مالی بهبود 
یابد و نم��ود آن به صورت مهار 
ت��ورم و تقویت ارزش پول ملی 

در اقتصاد متجلی شود. 
سیف تصریح کرد: استقالل 
پول��ی  سیاس��ت گذار  نه��اد 
به عنوان یک رویکرد موفق در 
حوزه سیاس��ت گذاری پولی با 
نتای��ج مثبت قابل مالحظه ای 
در مه��ار تورم هم��راه بوده و 
امروزه در س��ایه اتخاذ چنین 
رویکردی، کنترل نرخ تورم در 
س��طوح پایین به یک موضوع 
ح��ل ش��ده در اقتصاده��ای 
دنیا تبدیل ش��ده و تورم های 
مع��دود  در  ج��ز  رقم��ی  دو 
کش��ورهای دنیا قابل مشاهده 

نیست. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار 
اضافه کرد: به همین دلیل در 
طول چند دهه اخیر بس��یاری 

ب��رای  دنی��ا  کش��ورهای  از 
اعط��ای اس��تقالل بیش��تر به 
نهاد سیاس��ت گذار پولی خود 
حرکت کرده و متناسب با آن 
قوانین پولی و بانکی کش��ورها 
نی��ز دس��تخوش بازبین��ی و 

اصالح شده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه محور و 
اس��اس بحث اس��تقالل نهاد 
سیاس��ت گذار پولی، چگونگی 
اس��تقالل عم��ل ب��رای انجام 
تحق��ق  و  قانون��ی  وظای��ف 
اه��داف خود خارج از تس��لط 
مالی و بودجه ای دولت است، 
گفت: متاس��فانه در سال های 
اخی��ر بح��ث اس��تقالل نهاد 
سیاس��ت گذار پول��ی بعضا به 
مقول��ه چگونگی عزل و نصب 
رئیس کل این نهاد تنزل یافته 

است. 
س��یف با بیان اینکه آزادی 
عم��ل در پیگیری هدف ثبات 
قیمت ها و ثبات مالی با استفاده 
از ابزاره��ای پولی از ابعاد مهم 
پولی  سیاس��ت گذار  استقالل 
اس��ت، تصریح ک��رد: یکی از 
کارکردهای مهم بانک مرکزی 
در بح��ث اقتصاد کالن، ایجاد 
ثب��ات و آرام��ش در اقتص��اد 
است که خود شرط الزم برای 
رش��د و شکوفایی اقتصادی به 
ش��مار می رود. به همین دلیل 
دش��منان در جنگ اقتصادی 
س��ال های اخیر، تحریم بانک 
مرکزی را م��ورد توجه جدی 
ق��رار دادن��د و از ای��ن ن��گاه 
را  بان��ک مرک��زی  می ت��وان 
یکی از اج��زای اصلی اقتصاد 

مقاومتی در کشور برشمرد. 
و  پ��ول  ش��ورای  رئی��س 
اعتب��ار گفت: از س��ال 1389 
که موضوع اقتص��اد مقاومتی 
توس��ط رهبر معظ��م انقالب 
مط��رح ش��د، مطالعات نظری 
در این زمینه در بانک مرکزی 
آغاز ش��د و پس از ابالغ سند 
سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد 

مقاومت��ی در بهمن ماه س��ال 
1392 ب��ا تش��کیل کمیت��ه  
اقتص��اد مقاومت��ی، مطالعات 
گس��ترده ای در ای��ن زمین��ه 
ص��ورت گرفت و ی��ک الگوی 
نظ��ری هماهنگ، س��ازگار و 
بهره برداری  ب��رای  عملیات��ی 
تنظی��م و در ش��ورای اقتصاد 

ارائه شد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
با اش��اره به تجربه کشورهای 
موف��ق دنی��ا در زمین��ه ثبات 
اقتصاد کالن و استقالل عمل 
نهادهای سیاس��ت گذار گفت: 
در ای��ن رهیافت، تس��لط یک 
بخش ب��ر حوزه ه��ای دیگر و 
در نتیجه اس��تقالل نداش��تن 
حوزه ه��ا، فضای��ی را به وجود 
خواه��د آورد ک��ه نبود تعادل 
در ی��ک حوزه ب��ه بخش های 
دیگ��ر اقتصاد تس��ری یافته و 
در نهایت ش��وک های وارده بر 
اقتص��اد به جای مهار و حذف 

تشدید می شود. 
س��یف در پای��ان ب��ا تاکید 
ب��ر اس��تقالل بان��ک مرکزی 
به عن��وان نهاد سیاس��ت گذار 
پول��ی ب��رای نهادین��ه کردن 
ثب��ات و آرام��ش در اقتص��اد 
اب��راز امی��دواری ک��رد که با 
تداوم سیاس��ت های سازگار و 
هماهنگ و افزایش اس��تقالل 
پولی، رشد  نهاد سیاست گذار 
در حوزه ه��ای غیرنفت��ی نیز 
نهادینه ش��ده و ش��اهد رونق 

اقتصادی غیرتورمی باشیم. 

جهانگیری: دولت به 
هیچ وجه به دنبال ایجاد 

نرخ جدید ارز نیست
اس��حاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمه��وری نی��ز در 
ارزیاب��ی  و  بررس��ی  جلس��ه 
عملک��رد بان��ک مرک��زی در 
اقتص��اد  پروژه ه��ای  زمین��ه 
مقاومتی با اش��اره به نوس��ان 
اخیر بازار ارز گفت: اس��تدالل 

بانک مرکزی این است که در 
ماه های آذر و دی تغییرات نرخ 
ارز طبیعی اس��ت و به اتفاقات 
بین الملل��ی و فضای سیاس��ی 
داخل��ی مرب��وط می ش��ود. از 
همین رو ش��رایط ارزی کشور 
خوب است و در شرایط ضعف 

ارزی قرار نداریم. 
جهانگی��ری با بی��ان اینکه 
دس��تاوردهای  مهم تری��ن  از 
دول��ت، ثب��ات اقتص��اد کالن 
پیش بین��ی  قاب��ل  و  کش��ور 
اقتصادی  بودن ش��اخص های 
از جمل��ه نرخ ارز بوده اس��ت، 
تاکی��د ک��رد: در موضوع نرخ 
ارز م��ا دنبال ایجاد نرخ جدید 
در ب��ازار نیس��تیم و 3هزار و 
600تومان نرخ جدید نیست، 
بلکه ب��ه دنبال روش��ی برای 
محاسبه هس��تیم و امیدواریم 
نرخ جدید ایجاد نشود و اصل 
بر این اس��ت ک��ه با 10درصد 
گش��ایش اعتبار کار در مسیر 

اصلی خود قرار گیرد. 
مع��اون اول رئیس جمهوری 
ب��ا تاکی��د ب��ر اس��تقالل نهاد 
سیاس��ت گذاری کش��ور و نهاد 
بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی 
بای��د ب��ر موضوعات��ی از جمله 
اصالح شبکه نظام بانکی و پولی 
کش��ور، انتظام بخش��ی به بازار 
پول و س��اماندهی به موسسات 
غیرمجاز، یکسان سازی نرخ ارز 
و استفاده از منابع خارجی برای 
طرح های بزرگ متمرکز شود، 
چرا که انتظار بود در سال 95 از 
فاینانس خارجی استفاده کنیم 
و توقع می رود که بانک مرکزی 
این پ��روژه را جدی بگیرد و تا 
آخر سال منابعی به اقتصاد ایران 

اضافه شود. 
وی به محوریت بانک مرکزی 
در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی اش��اره ک��رد و گفت: 
در بین دس��تگاه های اقتصادی 
کش��ور بان��ک مرک��زی نقش 
کلیدی دارد و با حرکت درست 

می توان��د بخش ه��ای دیگر را 
ب��ه حرک��ت درآورد. از طرفی 
اس��تقالل نهاد سیاست گذاری 
پول��ی و بانک��ی کش��ور ج��زو 
مهم ترین موضوعاتی اس��ت که 
در الیح��ه جدی��د دولت که به 
مجلس ارائه خواهد شد در نظر 

گرفته شده است. 
یکسان سازی  به  جهانگیری 
نرخ ارز اش��اره ک��رد و افزود: 
این مسئله از طرح های مهمی 
اس��ت که باید اتف��اق بیفتد، 
چراک��ه فس��اد و ران��ت ایجاد 
می کن��د و از س��ویی ش��فاف 
نبودن نرخ ارز س��بب می شود 
سرمایه گذار نتواند به درستی 
بنابراین  کن��د،  تصمیم گیری 
بای��د به س��مت ت��ک نرخی 
ک��ردن ارز پیش برویم و زمان 
آن از لحظه ای آغاز می ش��ود 
که بانک مرکزی اعالم کند به 
نقطه مطلوب رس��یده و آن را 

عملیاتی خواهد کرد. 
مع��اون اول رئیس جمهوری 
با بیان اینکه پیش��برد اقتصاد 
مقاومتی مس��ئله مهمی است 
که مشارکت همه دستگاه های 
حاکمیتی، رس��می، نهادهای 
مدنی و آحاد جامعه را مطالبه 
می کن��د، به گزارش وزیر امور 
اقتصادی و دارایی اش��اره کرد 
و گف��ت: در این گزارش آمده 
اس��ت ک��ه برخ��ی بانک های 
زمین��ه  ای��ن  در  خصوص��ی 

همکاری نداشته اند. 
وی تصری��ح ک��رد: برخ��ی 
مال��کان بانک ه��ای خصوصی 
از  طرف��داری  مدع��ی  ک��ه 
اقتصاد مقاومتی هس��تند، در 
ای��ن موضوع ملی مش��ارکت 
نداش��ته اند و این برای دولت 
به هیچ وجه قابل قبول نیست. 
مع��اون اول رئیس جمهوری 
بان��ک  رئی��س  از  پای��ان  در 
مرکزی خواس��ت گزارشی در 
ای��ن زمینه تهی��ه و به دولت 

ارائه کند. 

معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی 
از ورود نخس��تین کارت ه��ای بین المللی 
بانکی به ایران از تابس��تان سال 96 خبر 

داد. 
عل��ی کرمانش��اه گفت: بان��ک مرکزی 
حدود یک سال است که روی این موضوع 
کار می کن��د و گام های��ی در ای��ن زمینه 

برداشته شده است. 
معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی 
اضاف��ه کرد: در ح��ال حاضر هم اطالعات 
منتشر ش��ده و ش��رکت ها با پایان یافتن 
تعطیالت پیش��نهادهای خ��ود را در این 
زمینه برای بانک مرکزی ارس��ال خواهند 

کرد. 
این مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی با 
بی��ان اینکه در حال حاض��ر با چند بانک 
 )JCB( بین الملل��ی مانند جی. س��ی. بی
ژاپن و ش��بکه یو. پ��ی. ای )UPI( چین 
مذاکرات��ی در ای��ن ب��اره انج��ام ش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: ام��ا ورود کارت های 
بین المللی مس��تر و وی��زا کارت در برنامه 

چند سال آتی قرار دارد. 
کرمانش��اه در پاسخ به این سوال که آیا 
بانک مرکزی ب��رای اجرای ارز تک نرخی 

قرار است س��امانه جدید ارزی را طراحی 
و رونمایی کند، عنوان کرد: تصمیم گیری 
برای اجرای ط��رح ارز تک نرخی و موارد 
مرتبط با آن در بخش ارزی انجام می شود 
اما اگر تصمیمی برای راه اندازی سامانه ای 
در این راس��تا ب��ه ما اعالم کنن��د، آن را 
طراحی خواهیم کرد اما هنوز دس��توری 

به ما اعالم نشده است. 
به گزارش ایِبنا، سال گذشته مسئوالن 
بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های 
بین المللی در نظام بانکی کشور طی سال 
95 خب��ر داده بودند، ح��ال پس از برجام 
و ب��ا رفع برخ��ی از محدودیت ه��ا امکان 
بهره گی��ری از کارت ه��ای بین المللی در 

ب��ازار کش��ورمان و همچنین اس��تفاده از 
کارت ه��ای بانک های ایران��ی در خارج از 

کشور فراهم می شود. 
در عی��ن ح��ال تاکن��ون جلس��اتی ب��ا 
تع��دادی از بانک ه��ای دو کش��ور ژاپ��ن و 
چی��ن برگزار ش��ده اس��ت. ای��ن در حالی 
اس��ت که کارت های جی.س��ی.بی  در 130 
 کش��ور دنیا پذیرندگ��ی دارد ضمن اینکه 
30 میلیون فروشگاه در دنیا زیر پوشش آن 
قرار دارند. دارندگان کارت های جی.سی.بی 
 می توانند در کشورهای جنوب شرقی آسیا و 

اروپا از آن استفاده کنند. 
ای��ن اقدام��ات در راس��تای برنامه های 
بانک مرک��زی و نظام بانکی برای حمایت 
از مش��تریان بانک��ی و انتظ��ارات آنها در 
دوران پس��ابرجام و اف��رادی ک��ه نیاز به 
کارت ه��ای بین المللی برای مس��افرت و 
انج��ام کارت های تجاری و... دارند صورت 
بان��ک مرکزی تالش  می گیرد. همچنین 
دارد به ص��ورت رس��می ب��ه ش��بکه های 
بین الملل��ی پرداخ��ت متص��ل ش��ود، اما 
فع��ال امکان اس��تفاده از برخی کارت های 
بین المللی مانند مستر کارت و ویزا کارت 

امکان پذیر نشده است. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد

ورود نخستین کارت های بین المللی بانکی از تابستان ۹۶

رئیس کل بانک مرکزی در نشست اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری:   

مهار تورم دستاورد استقالل بانک مرکزی است

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

شرایط جدید گشایش اعتبار 
اسنادی دیداری در بانک رفاه

بانک رفاه شرایط گشایش اعتبار را با هدف تسهیل 
واردات کااله��ای مورد نیاز وارد کنندگان دارای ثبت 

سفارش با نوع تامین ارز متقاضی اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، با توجه به ضوابط 
و شرایط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری بر مبنای 
ن��رخ دالر 36.000 ریال��ی ب��رای واردات کاالهای مورد 
نی��از وارد کنن��دگان دارای ثبت س��فارش با نوع تامین 
»ارز متقاض��ی« و ب��ا توجه به اینکه نوع عملیات بانکی 
ب��رای تمام��ی گروه های کاالیی از س��وی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم شده، مبنای محاسبه نرخ 
بابت پیش دریافت، دالر 36.000 ریال یا معادل آن به 
سایر اسعار است. همچنین برای محاسبه نرخ روز تسویه 
و تامین ارز از سوی مشتری، نرخ روز صدور گواهی ثبت 
آماری مربوطه )گشایش اعتبار( یا نرخ روز معامله اسناد 
)هرک��دام که کمتر باش��د ( م��الک عمل خواهد بود که 

معادل ریالی آن از مشتری دریافت می شود. 

رونمایی از سامانه رتبه بندی داخلی 
مشتریان بانک دی

سامانه محاسبه ریسک اعتباری و رتبه بندی داخلی 
مش��تریان بانک دی در مراس��می با حضور سرپرست 

و معاونان بانک رونمایی شد. 
به گزارش اداره روابط عمومی بانک دی، این سامانه 
که در راس��تای جمع آوری پایگاه داده از صورت های 
مالی مشتریان اعتباری تهیه و راه اندازی شده، قابلیت 
رتبه بندی مشتریان اعتباری براساس مدل عمومی و 
بهترین موارد موجود در بازار را داراست. این سامانه 
با همکاری اداره ریس��ک و معاونت فناوری اطالعات 
و بانکداری الکترونیک تهیه ش��ده اس��ت و در جلسه 
رونمایی مقرر شد به یاری خداوند در سال های آینده 
براس��اس داده های جمع آوری شده، مدلی ویژه بانک 
دی برای رتبه بندی داخلی مشتریان طراحی شود. 

برندگان آذرماه 5 میلیارد ریال 
جایزه »وین کارت« بانک سامان 

شناخته شدند
دور شش��م از س��ری سوم قرعه کشی »وین کارت« 
بانک سامان با حضور مدیران ارشد بانک و »شاهین 
آرین امی��ن« برن��ده جای��زه 500 میلیون ریالی دوره 
قبل این قرعه کش��ی انجام ش��د. به گزارش اداره روابط 
عمومی بانک سامان، مرتضی حسینی نژاد، مدیر بازاریابی 
و توس��عه محصول دراین باره گفت: در این قرعه کش��ی 
که تنها قرعه کش��ی ماهانه نظام بانکی اس��ت، برندگان 
251 جایزه به ارزش 5میلیارد ریال ش��امل یک جایزه 
500 میلیون ریالی، 50 جایزه 50میلیون ریالی و 200 
جایزه 10 میلیون ریالی مش��خص شدند. حسینی نژاد 
خبرداد: براس��اس این قرعه کشی، سیدمسلم ابوطالبی، 
مشتری شعبه خیابان لواسانی برنده جایزه 500 میلیون 
ریالی این دوره »وین کارت« بانک س��امان ش��د. مدیر 
بازاریابی و توسعه محصول بانک سامان گفت: هدف از 
ارائه »وین کارت« ترویج استفاده از ابزارهای الکترونیکی 
به جای پول نقد اس��ت و در تداوم این هدف، کس��ب 
امتیاز با تراکنش های مختلفی همچون انجام خرید های 
روزانه با وین کارت، خرید شارژ، پرداخت قبض، انتقال 
وجه داخلی، ساتنا و پایا صورت می گیرد. گفتنی است 
ش��اهین آرین امین، برنده اول دوره آبان ماه قرعه کشی 
وین نیز در این مراس��م حضور داش��ت و چک جایزه 
500.000.000ریال��ی خ��ود را از س��یداحمد طاهری 
بهبهانی مدیرعامل بانک سامان دریافت کرد. همچنین 

جوایز دیگر برندگان به حساب وین آنها واریز شد. 

امکان انجام خدمات متنوع بانکی 
با سامانه 727 بانک سینا

با استفاده از سامانه 727 بانک سینا، انجام خدمات 
متنوع بانکی در ساعات مختلف شبانه روز فراهم است. 
به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا، این س��امانه 
بدون نیاز به اینترنت یا نصب برنامه روی گوشی تلفن 
همراه، بسیاری از خدمات بانکی مورد نیاز را در اختیار 
هموطنان قرار می دهد. از جمله این خدمات می توان 
به دریافت موجودی و صورتحساب سپرده ها، پرداخت 
قبض و خرید شارژ اشاره کرد. انجام انواع انتقال وجه 
)عادی، مستمر(، انتقال وجه بین بانکی ساتنا و پایا و 
انتقال وجه کارت به کارت سینا، مدیریت چک، گزارش 
اقساط تسهیالت و پرداخت آن با سپرده بانک سینا 
و کارت های شتاب از دیگر خدمات قابل ارائه توسط 

سامانه 727 بانک سینا به شمار می رود. 
همچنین با استفاده از این سامانه می توان در صورت 
مفقودی یا سرقت کارت، نسبت به انسداد کارت اقدام 
کرد. تمامی دارندگان کارت های شتاب هم با استفاده 
از سامانه 727 بانک سینا بدون نیاز به رمز می توانند 
نس��بت به پرداخت قبض و خرید ش��ارژ )همراه اول، 
ایرانسل، رایتل و خرید شارژ مستقیم( اقدام کنند. 

طرح تخفیف و بخشودگی جرایم 
 تاخیر تادیه مشتریان بدهکار 

بانک ایران زمین آغاز شد
بان��ک ای��ران زمین به منظور ترغیب و تش��ویق و در 
راستای ایجاد شرایط مساعد و اعطای مشوق به مشتریان 
بدهکار، طرح جدید بخش��ودگی جرایم تاخیر تادیه را 
راه اندازی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، 
با عنایت به تقارن و میمنت ماه پیش رو )ماه بهمن و 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی( و همچنین به منظور 
مس��اعدت و همکاری در حل مشکل مشتریان بدهکار 
که حد فاصل هفته اول دی ماه تا پایان بهمن ماه سال 
جاری اقدام به تسویه نقدی مانده بدهی خود نزد شعب 
بانک ایران زمین می کنند، مشمول 100درصد تخفیف و 
بخشودگی 6درصد جرایم تاخیر تادیه به هر مبلغ توسط 

شعبه ذی ربط قرار می گیرند. 

نرخنــامه
دالر 3.۹50 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ال ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را  
3.950توم��ان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 
را 1.178.000 تومان تعیین کردند که نش��ان دهنده 

ادامه نوسان قیمت هاست.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.268 توم��ان و هر پوند نیز 
4.880 توم��ان قیم��ت خورد.همچنین هر نیم س��که 
605.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 320.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 205.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 114.186 

تومان قیمت خورد.

پژوهشکده بیمه و بیمه البرز در زمینه 
رتبه بندی نمایندگان همکاری می کنند

پژوهش��کده بیمه و بیمه البرز به منظور گس��ترش 
همکاری های علمی در زمینه های آموزشی و پژوهشی 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی پژوهش��کده بیمه، در این 
تفاهم نام��ه ب��ه ایج��اد زمینه های همکاری و اس��تفاده 
طرفین از توانمندی های مطالعاتی و پژوهشی یکدیگر، 
همکاری پژوهش��ی جهت رتبه بندی نمایندگان مطابق 
مفاد آیین نامه 75 و تش��کیل هس��ته های کارشناسی و 
مش��اوره به منظور بررس��ی، تحلیل و ارائه راه حل برای 
معضالت مرتبط با صنعت بیمه جهت ارائه به باالترین 

مراجع سیاست گذاری کشور تاکید شده است. 
همچنین تعامل و ایجاد همکاری های مشترک تحقیقاتی 
و پژوهشی و تبادل اطالعات، تجربیات، مشاوره علمی و 
اطالع رس��انی آموزش��ی و توانایی های علمی و تجربی در 
زمینه های مورد نیاز در چارچوب تعیین شده از دیگر موارد 
ذکر شده در این تفاهم نامه است.  این گزارش می افزاید: به 
منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه، طرفین موظف شده اند 
کارگروه های همکاری های مش��ترک را تش��کیل دهند.  
گفتنی است این تفاهم نامه هفته گذشته به امضا رسید و 

مدت اعتبار آن یک سال است. 

درج اطالعات بیمه های درمان 
تکمیلی در اینترنت بیمه ملت

وضعیت س��وابق بیمه درمان تکمیلی بیمه ش��دگان 
تحت پوشش بیمه ملت در دسترس آنها قرار می گیرد 

و قابل مشاهده است. 
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه مل��ت، از این پس 
بیمه ش��دگان بیمه ه��ای درمان تکمیل��ی می توانند با 
مراجعه به اینترنت بیمه ملت، از وضعیت سوابق بیمه 

درمان تکمیلی خود آگاه شوند. 
در اینترن��ت بیم��ه ملت لیس��ت محص��والت بیمه ای 
خریداری ش��ده توس��ط فرد نمایش داده می ش��ود و در 
قسمت بیمه درمان تکمیلی برای افرادی که این بیمه نامه 
را تهیه کرده اند، اطالعاتی شامل اعتبار بیمه نامه، جزییات 
معرفی نامه های دریافت شده، جزییات کامل خسارت های 
دریافت��ی ب��ه تفکی��ک تاریخ وقوع خس��ارت، تاریخ ثبت 
خس��ارت، ش��ماره پرونده خس��ارت، نوع هزینه، خسارت 
وارده، فرانشیز و خسارت قابل پرداخت، نوع حواله، تاریخ 
ثبت، ش��ماره حواله، مبلغ حواله، وضیعت حواله و تاریخ 
پرداخت قابل مشاهده است.  گفتنی است افراد برای ورود 
به اینترنت بیمه باید در سایت بیمه ملت به قسمت اینترنت 
بیمه مراجعه و با درج نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه 
شخصی خود شوند. افرادی که دارای کارت اعتباری بیمه 
ملت هستند، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور کارت 
اعتباری خود وارد اینترنت بیمه می شوند. برای افراد فاقد 
کارت اعتباری و بیمه گذارانی که به تازگی بیمه نامه ای را 
از بیمه ملت تهیه کرده اند، نام کاربری و رمز عبور اینترنت 

بیمه در پیامک خوشامدگویی برای آنها ارسال می شود.

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3.950دالر امریکا

4.268یورو اروپا

4.880پوند انگلیس

1.105درهم امارات

1.153لیر ترکیه

598یوان چین

34ین ژاپن

3.110دالر کانادا

3.900فرانک سوئیس

12.950دینار کویت

1.065ریال عربستان

307دینار عراق

53روپیه هند

920رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

495.100مثقال طال

114.186هر گرم طالی 18 عیار

1.140.000سکه بهار آزادی

1.178.000سکه طرح جدید

605.000نیم سکه

320.000ربع سکه

205.000سکه گرمی

بیمهنامه

گزارش2

یکشنبه
19 دی 1395

شماره 693

ایمان ولی پور
forsat.valipour@gmail.com
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علی حیدری
کارشناس بازار سهام

پرداخت 415 میلیارد ریال سود به 
سهامداران

مدیری��ت ام��ور ارتباط ب��ا مش��تریان و خدمات 
الکترونی��ک ش��رکت س��پرده گذاری همچنی��ن در 
هفته گذش��ته، 915برگ حق تقدم ش��رکت صنایع 
پتروشیمی دهدشت و 102 برگ حق تقدم شرکت 
افرانت را به امور ناشران این شرکت ها ارسال و تعداد 
77 مورد اصالح مش��خصات و تعداد 47 وکالت نامه 
را تأیی��د ک��رد. مدیریت امور ارتباط با مش��تریان و 
خدمات الکترونیک ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
در هفته گذش��ته بیش از 415 میلیارد ریال سود به 
یک هزار و 913 سهامدار پرداخت کرد. در معامالت 
هفته گذش��ته فرابورس ایران تع��داد 4 هزار و 600 
نفر با اس��تفاده از اوراق حق تقدم تس��هیالت مسکن 
وارد فرآیند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند. 
حجم معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته 
منته��ی به 17 دی 95 بیش از 244 هزار برگه اوراق 
بود. معامالت حق تقدم تس��هیالت مس��کن از سال 
89 در ش��رکت فرابورس ایران آغاز ش��ده است که 
هم اکن��ون بی��ش از 20 نماد حق تقدم تس��هیالت 

مسکن در این شرکت معامله می شود. 

آغاز فرآیند اجرایی بزرگ ترین 
رویداد مالی خاورمیانه

دهمین دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه با اس��تقبال خوب فعاالن بازار سرمایه، 
بازار پول و صنعت بیمه کلید خورد و انتظار می رود 
در این دوره از نمایش��گاه روند رش��د هرس��اله این 
نمایش��گاه ادام��ه یابد. یاس��ر فالح، رئیس ش��ورای 
اطالع رس��انی بازار سرمایه، با بیان این مطلب گفت: 
دهمین دوره نمایش��گاه ب��ورس 26 تا 29 فروردین 
ماه س��ال آینده برگزار می ش��ود. س��ال گذشته در 
این رویداد 359 ش��رکت حضور داشته اند که شامل 
شرکت هایی از ایران و کش��ورهای سوییس، آلمان، 

ایتالیا، تایوان، چین، کرواسی و یونان بودند. 

نخستین آزمون الکترونیک 
تحلیلگری بازار سرمایه

پایان هفته برای نخس��تین ب��ار آزمون تحلیلگری 
بازار س��رمایه به صورت الکترونیکی در تهران برگزار 
می شود. امیرهوش��نگ عزیزی، رئیس اداره آموزش 
و آزم��ون SIDSCO ب��ا بیان این خب��ر گفت: این 
آزم��ون در دو نوب��ت صبح و بعد از ظه��ر با حضور 
90ش��رکت کننده برگزار می شود. آزمون الکترونیک 
تحلیلگری بازار س��رمایه روز جمعه 24 دی ماه طی 
دو نوب��ت صبح و عصر در ش��رکت اطالع رس��انی و 

خدمات بورس برگزار می شود. 

عرضه 81 هزار تن گندم 
خوراکی 8 استان

روزش��نبه 18 دی ماه، 16 ه��زار و 850 تن ذرت 
دان��ه ای در قالب طرح قیم��ت تضمینی و به صورت 
فیزیک��ی و 23 هزار و 995 تن ذرت دانه ای در قالب 
گواهی سپرده کاالیی در تاالر محصوالت کشاورزی 
عرضه ش��د. در نخستین روز هفته 10 تن جو دامی 
در قالب ط��رح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی 
و 2 هزار تن گندم دوروم، 400 تن ش��کر س��فید و 
100 تن روغن خام سویا نیز در این تاالر عرضه شد. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ای��ران میزب��ان عرضه 61 هزار و 500 ت��ن انواع قیر 
ب��ود. در این روز تاالر صادرات��ی بورس کاالی ایران 
عرض��ه 20 هزار تن قی��ر 85100 و 6070 را تجربه 
کرد. این گزارش حاکی اس��ت یک هزار تن سالپس 
واک��س، 2 هزار و 366 تن مواد پلیمری، 15 هزار تن 
وکیوم باتوم، یک هزار تن لوب کات سبک و یک هزار 
و 200 تن گوگ��رد نیز در تاالر فرآورده های نفتی و 

پتروشیمی عرضه شد. 

پوشش 79 درصدی 
پیش بینی های  » فخاس«

مجتمع فوالد خراسان س��ود هر سهم دوره شش 
ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه ثبت 
شده 5 هزار و 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسی 
شده اعالم کرد. مجتمع فوالد خراسان سود هر سهم 
در دوره منته��ی به 30 اس��فند ماه س��ال جاری را 
مبل��غ 108 ریال برآورد و اع��الم کرد که طی دوره 
ش��ش ماهه این سال مالی با تحقق 85 ریال سود به 
ازای هر س��هم، معادل 79 درصد از پیش بینی هایش 
را پوش��ش داده است.  » فخاس «   س��ود خالص دوره 
ش��ش ماه منته��ی ب��ه 31 ش��هریورماه 95 را مبلغ 

530 میلیارد و 103 میلیون ریال اعالم کرد.
 

پیشنهاد افزایش سرمایه 
25 درصدی  » وساپا«

گروه سرمایه گذاری سایپا پیشنهاد افزایش سرمایه 
2 ه��زار و 668 میلی��ارد و 750 میلیون ریالی، معادل 
25 درص��د را به مجمع عمومی فوق العاده پیش��نهاد 
داد. گروه س��رمایه گذاری س��ایپا اعالم کرده اس��ت 
برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 10 هزار و 675 میلیارد 
ریال ب��ه 13 هزار و 343 میلیارد و 750 میلیون ریال 
را دارد. افزایش س��رمایه  » وساپا «   از محل مطالبات 
ح��ال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی ب��ه منظور 
س��رمایه گذاری در بورس اوراق به��ادار که در تاریخ 
18 مرداد 1395 به تصویب هیأت مدیره رس��یده و 
جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال 
شده، خواهد بود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه 
یاد ش��ده منوط به موافقت س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در 

این خصوص اطالع رسانی الزم خواهد شد. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل بورس اوراق 
تهران در نخس��تین  به��ادار 
بیش  هفت��ه  معامالت��ی  روز 
از 163 واح��د اف��ت ک��رد. 
روز ش��نبه از ابتدای ش��روع 
بهادار  اوراق  بورس  معامالت 
ته��ران ش��اخص کل رون��د 
را پی��ش گرف��ت،  کاهش��ی 
به طوری که نسبت به آخرین 
گذش��ته  هفت��ه  کاری  روز 
163 واح��د افت ک��رد و به 
رق��م 78 ه��زار و 826 واحد 
رسید. همچنین شاخص کل 
هم وزن با 55 واحد افت رقم 
15 ه��زار و 365 واح��دی را 
تجربه کرد. در نخستین روز 
بهادار  اوراق  بورس  معامالت 
ته��ران در این هفت��ه، گروه 
محص��والت کانی غیرفلزی و 
خودرو شاهد شرایط کاهشی 
ام��ا گ��روه فل��زات  بودن��د، 
اساس��ی توانست در تعدادی 
از نماده��ا ش��رایط مثبتی را 
ش��اهد باش��د. در معام��الت 
س��ایپا  نم��اد  گذش��ته  روز 
تأثی��ر منفی  ب��ا 43 واح��د 
بیش��ترین  کل  ش��اخص  در 
نزولی  نوس��انات  در  را  نقش 

دماسنج بازار سهام ایفا کرد. 
پس از این نماد ایران خودرو 
در  را  نق��ش  بیش��ترین 
نوس��انات نزولی شاخص کل 
گروه  در  داش��ت، چنان ک��ه 
خ��ودرو و س��اخت قطع��ات 
قیمت  ش��دید  کاهش  شاهد 
پایانی در اکثر نمادها بودیم. 
در ای��ن گ��روه 172 میلیون 
ارزش  به  482 هزار س��هم  و 
بی��ش از 21 میلی��ون تومان 
قرار گرفت.  دادوس��تد  مورد 
ام��ا در گروه فلزات اساس��ی 
فلزی  کانه های  اس��تخراج  و 
و  ب��ود  مس��اعدتر  ش��رایط 
نمادهای  از  زی��ادی  تع��داد 
این گروه ها توانس��تند دیروز 
ب��ه  مثبت��ی  ش��رایط  در  را 
بر  ع��الوه  برس��انند.  پای��ان 
ای��ن در گ��روه محص��والت 
و  8 ه��زار  غیرفل��زی  کان��ی 
593 ط��رح ب��ه ارزش بیش 
از 3میلی��ارد توم��ان م��ورد 
دادوس��تد ق��رار گرف��ت. در 
عین ح��ال معامله گران بازار 
س��هام در حالی شاهد شروع 
گروه  در  مثب��ت  معامالت��ی 
معدنی ه��ا بودند که در میانه 
بازار روز گذش��ته با افزایش 
اقبال  عرضه س��هام و ع��دم 

خری��داران، رون��دی منف��ی 
در کلی��ت بازار حاکم ش��د؛ 
ب��ازاری ک��ه ای��ن روزه��ا با 
بی تحرک��ی بازیگ��ران بزرگ 
این بازار مواجه شده اس��ت. 

اعتراض به نحوه توقف و 
بازگشایی نمادهای بورسی

ب��ازار س��هام  روز گذش��ته 
ب��ازاری کم حجم و بی رمق بود 
که با غلب��ه عرضه بر تقاضا در 
اغل��ب نماده��ای معامالت��ی، 
لبری��ز  را  س��هامداران  صب��ر 
کرد؛ بازاری ک��ه طاقتی برای 
س��هامداران باق��ی نگذاش��ته 
و س��هامداران ه��ر تحرکی را 
فرصت��ی برای خروج می دانند. 
در ای��ن بی��ن وجود پ��اره ای 
اعتراض ه��ا به نح��وه عملکرد 
متولی��ان ب��ازار س��هام و نبود 
چاره جوی��ی ب��رای حمایت از 
این بازار باعث ش��د اعتراض ها 
در تاالر شیش��ه ای باال بگیرد. 
معترضانی که این روزها شاهد 
تبخیر س��رمایه خ��ود در بازار 
س��هام ب��وده، از طریق تجمع، 
اعت��راض خ��ود را ب��ه گوش 
رساندند.  بازار سهام  مسئوالن 
با توجه به اینک��ه نحوه توقف 
و بازگشایی نمادهای معامالتی 

در بورس اوراق بهادار از دیرباز 
مورد نقد و اعتراض سهامداران 
بوده، مشکالتی از جمله حبس 
نقدینگی معامله گران و کاهش 
جریان نقدینگی در بازار سهام 
را به دنبال داشته است. بر این 
اساس؛ این مش��کل از تیرماه 
امس��ال تاکنون و در پی توقف 
معامالتی  نم��اد  طوالنی مدت 
گروه بانکی در بورس بیش��تر 
نمایان شده است و حل نشدن 
این مشکالت سرانجام موجب 
ش��د تا ظهر دی��روز، اعتراض 
س��رمایه گذاران  از  تع��دادی 
بورس��ی به عملک��رد متولیان 
بازار س��هام در تاالر معامالت 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
ب��اال گرفته و منج��ر به تجمع 
اعتراض آمیز مقابل تاالر حافظ 
شود. در این بین و با توجه به 
روزه��ای پی��ش رو و احتمال 
سهامداران،  اعتراض  گسترش 
متولیان بازار سهام باید هرچه 
زودتر به فکر چاره جویی باشند 
ت��ا بی��ش از پیش ب��ورس در 
معرض بی اعتمادی قرار نگیرد. 

حقیقی ها 61 درصد 
فروشنده بودند

از ابت��دای امس��ال تاکنون 

15 می�لی�������ارد  تع�����داد 
و 581 میلی��ون س��هم و حق 
40 ه��زار  ارزش  ب��ه  تق��دم 
در  ری��ال  695 میلی��ارد  و 
یک میلی��ون و 9 ه��زار و 72 
مرتبه در 181 روز دادوس��تد 

شده است.
در 9 ماه گذشته حقیقی ها 
160 میلی��ارد  و  227 ه��زار 
ریال  )59 درصد( و حقوقی ها 
155 هزار و 372 میلیارد ریال  
)41درصد( سهم و حق تقدم 
در ب��ورس خریداری کرده اند 
حقیقی ه��ا  مقاب��ل  در  و 
633 میلی��ارد  و  231 ه��زار 
ریال  )61 درصد( و حقوقی ها 
899 میلی��ارد  و  150 ه��زار 
ریال  )39 درصد( سهم و حق 
فروخته اند.  ب��ورس  در  تقدم 
از ابت��دای امس��ال ت��ا پایان 
آذرم��اه در م��دت 9 ماه بالغ 
110 میلیارد  و  139 ه��زار  بر 
و 211 میلی��ون ریال افزایش 
اوراق  ب��ورس  در  س��رمایه 
بهادار انجام ش��ده که از این 
میزان 44 ه��زار و 27 میلیارد 
از طریق  و 267 میلیون ریال 
جایزه و 95 هزار و 82 میلیارد 
و 944 میلیون ریال از طریق 

حق تقدم بوده اس��ت. 

تبخیر سرمایه ها در بورس

صبر سهامداران لبریز شد

کارگ��زاری آب��ان ب��ا اعالم تک��رار روند 
ک��رد  پیش بین��ی  اخی��ر،  هفته ه��ای 
ش��رکت های چهار گروه در هفته جاری از 
اقبال بیشتری برخوردار باشند. به گزارش 
بورس پ��رس، در حالی روند نزولی قیمت 
س��هام اکثر ش��رکت های بزرگ بورس��ی 
منجر به عقب نش��ینی شاخص کل بورس 
ب��ه کانال 78 هزار واحدی ش��ده که طی 
معام��الت هفته های اخیر، پس از ش��روع 
مثبت برخی گروه ها، در ادامه دادوستدها 
شاهد افزایش قدرت فروشندگان و نمایان 
شدن نوس��انات منفی اکثر گروه ها بودیم 
ک��ه در نتیجه بازاری فرسایش��ی، منفی و 
کم رمق را ایجاد کرده و به نظر می رسد تا 
زمان بازگش��ایی نمادهای متوقف و بهبود 
ش��رایط نقدش��وندگی بازار، تداوم داشته 

باشد. 
در ای��ن هفته ش��ایعه بازگش��ایی نماد 
بانک ه��ا پررنگ ش��ده ک��ه می تواند جو 
احتیاط خریداران را به جهت تاثیرپذیری 

اکثر نمادها از نحوه بازگشایی آنها افزایش 
دهد. به نظر در این هفته گروه حمل و نقل 
و به خصوص نمادهایی همانند »حفارس« 
همچن��ان از اقب��ال بیش��تری برخ��وردار 
باش��ند و معامالت مثبتی را تجربه کنند. 
در گروه ه��ای س��رمایه گذاری و بیم��ه ای 
انتظ��ار داریم نماده��ای »ونیرو، وس��اپا، 
وتوصا، وگستر، واتی، میهن، کوثر، اعتال و 
اتکام« به دلیل ش��رایط مناسب تکنیکالی 
همچنان پرتقاضا ظاهر ش��وند. همچنین 
احتم��اال در هفته پی��ش رو، گروه فلزی و 
معدنی نی��ز در کانون توج��ه فعاالن بازار 
قرار داش��ته باش��ند، اما به نظر همچنان 
لیدری گ��روه روی و به خصوص نمادهایی 
همانن��د »فزرین، زن��گان، کبافق، کدما و 
ف��رآور« ادامه داش��ته و معامالت پرتقاضا 
و مثب��ت آنها را نظاره گر باش��یم. عالوه بر 
ای��ن پیش بین��ی می ش��ود در اوایل هفته 
گروه سیمانی از تقاضای باالتری نسبت به 

روزهای گذشته برخوردار باشند. 

بهروز خدارحمی اظهار داشت که تدوین 
استانداردهای حسابرس��ی IFRS و اعالم 
نتایج آن از س��وی نهاد حس��ابداری هنوز 
منتشر نشده و خروجی کارها هنوز عمومی 
نشده است. این در حالی است که براساس 
ش��رایط عمومی و بخشنامه و دستورالعمل 
سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال 
95 کلیه گزارش ها و صورت های مالی باید 
براساس IFRS تهیه شوند. به گزارش ایلنا، 
به��روز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری در پاس��خ به این پرس��ش 
که اج��رای اس��تانداردهای IFRS در چه 
مرحله ای ق��رار دارد؟ گفت: نهضت اجرای 
استانداردهای بین المللی IFRS به کندی 
پیش م��ی رود، زیرا گس��تره زی��ادی دارد 
و بای��د با احتیاط با آن رو به رو ش��د. وی 
ادامه داد: آنچه بانک ها به عنوان پیشگام در 
آن ورود پی��دا کرده اند و بانک مرکزی نیز 
الگوهایی را برای صورت های مالی ارائه داد، 
آغازی برای حرکت به سمت استانداردهای 

IFRS اس��ت. خدارحمی تصریح کرد: تنها 
در بخش افش��ا، تغییراتی که باید رخ بدهد 
بس��یار زیاد اس��ت. ضمن آنک��ه در بخش 
اندازه گیری و حوزه ه��ای ارزش گذاری نیز 
هنوز بانک ها ورود نکرده اند. به همین دلیل 
اس��ت که عکس العمل های عجیب و غریب 
را شاهد هستیم. وی گفت: دیر یا زود باید 
 IFRS به س��مت اج��رای اس��تانداردهای
حرک��ت کنیم ام��ا حرکت به این س��مت 
موضوعات گوناگون نظیر بحث های مالیاتی 
و چگونگ��ی ب��ه روز ک��ردن ارزش گذاری 

دارایی ها را به دنبال دارد. 
این مقام مس��ئول در مورد بسته ماندن 
نماده��ای بانک��ی نیز گف��ت: هرچند این 
 IFRS موض��وع به ص��ورت مس��تقیم ب��ا
ارتباط پیدا نمی کند، اما از دو س��ال پیش 
و با اعالم پژوهشکده پولی و بانکی و بانک 
مرک��زی مقرر ش��د بانک ها با افش��اییات 
بیش��تر صورت های مال��ی خ��ود، آنها را 

عرضه کنند. 

بازار بورس تهران از روز شنبه 
ت��ا چهارش��نبه هر هفت��ه فعال 
اس��ت. از این رو روزهای ابتدایی 
ه��ر هفته، تحلی��ل هفتگی ارائه 
می ش��ود و ای��ن تحلیل بیش��تر 
جنب��ه اطالع رس��انی و آموزش 

دارد. 
در روزهای گذش��ته دالر روند 
صعودی را در پی��ش گرفته بود 
ک��ه بان��ک مرک��زی در حرکت 
دس��توری ن��رخ دالر را پایی��ن 
آورد؛ تصمیمی که در کوتاه مدت 
مح��دوده  در  را  دالر  می توان��د 
3900 توم��ان پایی��ن نگه دارد 
اما در میان مدت، مجددا به اوج 

قبلی بازخواهد گش��ت و در این 
میان معامله گران آتی، خریداران 
س��هام ص��ادرات مح��ور )گروه 
پتروش��یمی، معدنی، فلزی...( و 
دارن��دگان دالر منتف��ع خواهند 
اقتصادی  اغلب کارشناسان  شد. 
ارزش واقع��ی دالر را بی��ش از 
5ه��زار توم��ان می دانن��د و این 
اقدام دولت برای کنترل ارزها در 
نخواهد داش��ت!  بلند مدت دوام 
ش��اید اگر افزایش قیمت برخی 
کاالها در سال 2016 در حیطه 
بین الملل��ی نبود، ش��اخص کل 
بورس با نزول چشمگیری حتی 

تا 60هزار واحد همراه می شد. 
تحلیل هفته پیش رو 

 27 ب��ه  ش��دن  نزدی��ک  ب��ا 

برجام،  توافق نامه  دی ماه سالروز 
تحلیل ها و اظهار نظر مقامات بر 
بازار اثر گذار است و احتمال ابهام 

در شاخص کل و روند خنثی دور 
از انتظار نیست. به احتمال زیاد 
گروه س��یمان به دلیل برگزاری 

نمایشگاه در پایان دی ماه شاهد 
حرکت های صعودی و س��ودمند 

خواهد بود. 

پیش بینی تکرار روند گذشته 
و معرفی 4 صنعت مقبول 

الزام به شفاف سازی صورت های مالی 
باعث بسته شدن نماد بانک ها شد

تحلیل بازار بورس تهران 

نگاه

تحلیل

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

پارس خزر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزای��ش را از آن خود کرد که تولیدی مهرام در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

11,6855لخزر
25,4194.98غمهرا
2,9104.94کساوه

1,4744,91ساراب
9,7764,84کدما
13,4484,68کبافق
1,0084,67سدور

 بیشترین درصد کاهش
ش��یر پاس��توریزه پ��گاه اصفهان صدرنش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. قند ش��یرین خراسان در 
رده دوم این گروه ایس��تاد و معادن منگنز ایران هم در 
میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.97(5,238غشصفا
)4.92(7,611قشرین
)4.65(2,545کمنگنز
)4,55(13,161فپنتا

)4,53(1,244خریخت
)4,48(17,002سبهان
)4,43(1,487وبیمه

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته شد. س��رمایه گذاری سایپا در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. سایپا دیزل هم در رده های باال قرار 

گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

428.818 82خپارسح

67,615 1013وساپا
48,775 812خکاوه
45,648 1098خساپا
26,010 3760فاذر

22,081 2595خودرو
20,127 849خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب به خود اختصاص داد و ایران ترانس��فو رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. س��رمایه گذاری س��ایپا هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
97.809 3760فاذر

78,270 13970بترانس
68,505 1013وساپا
61,368 4803غاذر

57,302 2595خودرو
53,551 9593جم

50,124 1098خساپا

بیشترین سهام معامله شده
ح��ق تق��دم پ��ارس خ��ودرو در حالی رتبه نخس��ت 
جدول بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد 
که سرمایه گذاری س��ایپا در این گروه دوم شد و سایپا 

در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

829901خپارسح
10132719وساپا
10982448خساپا
8122430خکاوه
25952090خودرو
8491552خپارس
1399874فوالد

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
لنت ترمز ایران به دست آورد. کاشی سعدی در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

28692869خلنت
1808603کسعدی
1510302کساپا
772193تکمبا
2112176تکنو
3148175بالبر
2189168دروز

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

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

7892.10وخارزم
12002.22واعتبار
29472.68پتایر
17903.40وبانک
11483.44پردیس
11963.96وصنا
10624.02وسینا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

مسکن مهر ۱۰ استان تا 
اردیبهشت۹6 تحویل می شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، 
گفت: پرونده مسکن مهر ۱۰استان اولویت دار کشور 

باید تا اردیبهشت سال ۹۶ بسته شود. 
ب��ه گزارش مهر، احم��د اصغری مهرآبادی، افزود: در 
حال حاضر تکمیل مسکن مهر یکی از اولویت های اصلی 
دولت یازدهم به ش��مار می رود که برای تحقق آن باید 
همه بخش ها فعال شده و به وظایف خود عمل کنند، 
چرا که منافع مردم در پیشبرد این پروژه دخیل است. 
وی ادامه داد: تکمیل مس��کن مهر در تمامی اس��تان ها 
به ویژه ۱۰ اس��تان اولویت دار ش��امل یزد، اردبیل، ایالم، 
زنجان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که 
پروژه های آنها در شرف اتمام است، باید به صورت منظم 
و به ریاست استانداران هر هفته برگزار شود و مسائل و 

مشکالت پیش رو مورد بررسی قرار گیرد. 
مهرآب��ادی گف��ت: اگر دس��تگاه های مربوط کمک 
ک��رده و مصوب��ات دولت )ک��ه همگی با پیگیری های 
وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است( محقق 
شود می توانیم تمامی پروژه ها به غیر از واحدهای فاقد 
متقاضی و مشکل دار را تا پایان دولت به پایان برسانیم. 
وی همچنین با بیان این مطلب که تمامی تعاونی ها 
باید نس��بت به رفع مش��کالت واحدهای تعاونی ساز نیز 
هرچه سریع تر اقدام کرده و فعال شوند، گفت: در حال 
حاضر ۲۸۹ هزار واحد در س��طح کش��ور باقی مانده که 
نزدی��ک ب��ه ۱۵۰ هزار واح��د آن در مرحله نازک کاری 
ق��رار دارد و ۱۱۷ ه��زار واح��د آن با وجود به کارگیری 
تدابیر متعدد همچنان فاقد متقاضی اس��ت. قائم مقام 
وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر ادامه داد: 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوباتی درباره لزوم 
تامین باقی مانده تعهدات بانک مسکن به طرح مسکن 
مهر داشتند که این موضوع به تکمیل این طرح کمک 

می کند. 

تکان دالر باعث ثبات مسکن شد
یک کارش��ناس مس��کن گفت: نوس��ان نرخ دالر، 
جذابی��ت س��رمایه گذاری در این بخ��ش را باال برد و 
بازار مس��کن که خیلی مالیم در حال خارج ش��دن از 

رکود بود مجددا دچار افت معامالت شد. 
ش��هریار ش��قاقی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
نوس��ان ارز حالت��ی را پدی��د آورده ک��ه االن هرکس 
س��رمایه ای داش��ته باش��د قصد دارد تبدیل به طال و 
ارز کند. از سوی دیگر، مسکن که در یک سال اخیر 
دچار تکان اندکی در افزایش قیمت ش��ده بود با باال 
رفتن نرخ ارز مجددا افت کرد. البته شوک قیمتی در 
بازار مسکن ایجاد نشده است بلکه این بازار داشت از 
خواب بیدار می ش��د. با این حس��اب حداقل در س��ال 

جاری تحولی در بخش مسکن ایجاد نخواهد شد. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر متقاضی��ان بالقوه بازار 
مس��کن دو دس��ته هستند؛ عده ای که پول دارند و با 
توجه به پایین بودن بازده س��رمایه در بخش مس��کن 
پول خود را نگه داشته اند. عده ای دیگر هم که به منزل 
مسکونی نیاز دارند اما پول ندارند. بنابراین هیچ یک از 
دو گروه، تحرکی در بازار مسکن ایجاد نخواهند کرد. 
این کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه برای خارج 
شدن مسکن از رکود باید خریدوفروش اتفاق بیفتد، 
گفت: مردم باید در جیب شان پول برای خرید مسکن 
داش��ته باش��ند تا سرمایه گذاران با خیال راحت اقدام 
به ساخت و س��از کنند و مطمئن باش��ند سود منطقی 
از این بازار به دس��ت می آورند. اما هم اکنون بس��یاری 
از س��رمایه گذارانی که طی س��ال های اخیر اقدام به 
ساخت و س��از کرده ان��د حاضرن��د واحدهای خود را با 
قیمت هایی حتی کمتر از قیمت تمام شده بفروشند. 
این در حالی اس��ت که س��ال های قبل ش��اهد بودیم 

سازندگان بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد سود می کردند. 
ش��قاقی درخصوص تأثیر نرخ سود بانکی در بخش 
مس��کن گفت: کاهش نرخ بانکی به ۱۵درصد که از 
س��وی ش��ورای پول و اعتبار اعالم شد، می توانست به 
رون��ق مس��کن کمک کند ام��ا بانک ها به هر طریقی 
می خواهند سپرده گذار را راضی نگه دارند و شاهدیم 
ک��ه س��ود ۲۲درصد می دهند، ب��ه همین دلیل مردم 
راغب نیستند پول های خود را از بانک بیرون بیاورند. 
اگر سود به صورت واقعی به کمتر از ۱۵درصد برسد 
ممکن اس��ت عده ای در بخش مسکن سرمایه گذاری 
کنن��د. وی تصری��ح کرد: نمی توان بهره را پایین تر از 
نرخ تورم آورد. با دس��تورالعمل هم نمی توان اقتصاد 
را اداره کرد. اقتصاد عامل دادوس��تد اس��ت و باید با 
عرضه و تقاضا تعیین ش��ود. این عرضه و تقاضا فعاًل 

دستورات بانکی را دور می زند. 
این کارش��ناس مس��کن در پیش بینی از بازار اجاره 
سال آینده گفت: سال ۱۳۹۶ حتماً اجاره بها افزایش 
پیدا خواهد کرد و بیش از میانگین ۱۰درصد امسال 
خواهد بود؛ زیرا س��ال قبل دالر گران نش��ده بود ولی 
هم اکنون با ۱۵درصد افزایش قیمت مواجه شده است. 

ایرالین های خارجی از داخلی ها 
خوش حساب ترند

معاون توس��عه مدیریت منابع شرکت فرودگاه ها و 
ناوب��ری هوای��ی ایران با بی��ان اینکه درآمد حاصل از 
پروازهای عبوری بابت ارائه خدمات است و ارگان های 
نظامی س��همی در این خدمات ندارند، میزان بدهی 
ایرالین ه��ای خارجی برای پروازهای عبوری را ناچیز 
عنوان کرد و گفت: ایرالین های خارجی از ایرالین های 

داخلی خوش حساب ترند. 
ب��ه گزارش ف��ارس، محمدرضا امامی بیان کرد: به 
تازگ��ی از س��وی قرارگاه پدافن��د هوایی خاتم االنبیاء 
مط��رح ش��ده اس��ت که ۳۰ درصد درآم��د حاصل از 

پروازهای عبوری باید به آنها پرداخت شود. 
امامی ادامه داد: اگر کسی بر موضوعات هوانوردی 
اش��راف  و بر عملکرد مالی یک ش��رکت دولتی آگهی 
داش��ته باش��د، متوجه خواهد ش��د ک��ه درآمدهای 
ش��رکت های دولتی و حت��ی کوچک ترین درآمد این 
ش��رکت ها حاصل از اجاره یک غرفه داخل فرودگاه، 
باید  به حس��اب خزانه داری کل کش��ور واریز ش��ود و 
س��پس  با هماهنگی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور، طب��ق مق��ررات و قوانی��ن ای��ن ارق��ام بابت 
هزینه های جاری و عمرانی  ساخت و س��از فرودگاه ها 
در کل کش��ور  به ما برگردد. وی  مدعی ش��د: ادعای 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء در خصوص دریافت 
۳۰ درصد درآمد حاصل از پروازهای عبوری چندان 
منطقی نیس��ت، البته مجلس ش��ورای اس��المی در 

این باره هوشمندی خود را نشان داده است. 
معاون توس��عه مدیریت منابع شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران بیان کرد: اینجانب به عنوان متولی 
مالی ش��رکت فرودگاه ها و ناوهای هوایی ایران اعالم 
می کنم همه درآمدهای این ش��رکت مطابق ضوابط 
و مقررات تعیین ش��ده و آیین نامه مالی اس��ت. همه 
این درآمدها به حس��اب خزانه  داری کل کش��ور واریز 
می ش��ود و ما براس��اس تدوین بودجه های ساالنه این 
بودجه های جاری و عمرانی را تدوین می کنیم که با 
هماهنگی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجمع 

عمومی شرکت این بودجه ها تصویب می شود. 
امام��ی درباره درآمدهای حاصل از پروازهای عبوری 
بیان کرد: با توجه به شرایط منطقه، مشکالت آسمان 
اوکرای��ن و همچنی��ن عراق، پروازهای عبوری از فضای 
کشور از 4۰۰ پرواز به ۲ هزار پرواز گسترش پیدا کرد ؛ 
با توجه به شرایط شرکت  فرودگاه های کشور، در حال 
حاضر نمی توان درآمد این شرکت را از محل پروازهای 
عب��وری صرف��ا درآمد خالص دانس��ت زی��را با افزایش 
پروازهای عبوری ناگزیر هستیم نیروی انسانی بیشتری 
جذب کنیم، نیروهای مراقبتی بیشتری فعالیت کنند و 
تجهیزات هوانوردی توسعه یابد، بنابراین با این امکانات 

باید درآمد و هزینه را مدنظر داشت. 
معاون توس��عه مدیریت منابع شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران افزود: ایرالین های خارجی  به ما 
بدهی ندارند و از ایرالین های داخلی خوش حساب تر 
هس��تند.  این ش��رکت های خارجی چون باید برنامه  
پروازی خود را از ما دریافت کنند، به موقع بدهی های 

خود را می پردازند. 

سفارش های بویینگ به کمترین 
رقم طی 6 سال رسید

تعداد سفارش��ات بزرگ ترین س��ازنده هواپیمای 
جهان در س��ال ۲۰۱۶ میالدی ب��ه کمترین رقم در 

شش سال اخیر رسید. 
ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از رویترز، ش��رکت 
هواپیماس��ازی بویین��گ آمریکا اعالم کرد در س��ال 
۲۰۱۶ می��الدی تع��داد ۷4۸ فرون��د هواپیمای جت 
مسافربری و باربری به مشتریان خود در سراسر جهان 
تحویل داده اما سفارش��ات این ش��رکت تعداد ۶۶۸ 
فروند هواپیما به ارزش ۹4 میلیارد دالر ثبت شده که 
از س��ال ۲۰۱۰ میالدی به بعد به عنوان کمترین رقم 
برای بزرگ ترین شرکت هواپیماسازی جهان محسوب 
می شود. در همین حال به گفته تحلیلگران بازار، علت 
اصلی کاهش سفارشات بویینگ به روند نزولی خرید 
هواپیم��ای جت از س��وی ایرالین ه��ا بازمی گردد که 
در ای��ن میان مدل هواپیماهای ب��زرگ پهن بدنه در 
مقایسه با نمونه های جدید به کمترین میزان از سال 
۲۰۱4 میالدی رسیده است؛ ضمن اینکه تقویت دالر 
آمریکا موجب افزایش فشار روی فروش هواپیماهای 
بویینگ و از طرفی دیگر افزایش س��ود برای شرکت 

ایرباس فرانسه شده است. 
ب��ر همی��ن اس��اس پیش بین��ی می ش��ود تولید 
هواپیماهای پهن بدنه ۷۷۷ بویینگ در س��ال جاری 

میالدی تا 4۰ درصد کاهش داشته باشد. 
همچنی��ن ب��رآورد می ش��ود ک��ه تع��داد حداقل 
هواپیماهای تحویل داده شده از سوی رقیب دیرینه 
بویینگ یعنی ایرباس در س��ال ۲۰۱۶ میالدی ۶۷۰ 

فروند هواپیما باشد. 

عمران

آلودگی، ترافیک، گس��ل های 
زلزل��ه و کمب��ود زمین؛ اگر این 
ابهام��ات در ط��ول س��ال های 
گذش��ته به عن��وان اصلی ترین 
خطرهایی که زندگی در پایتخت 
را تهدی��د می کنند مطرح بود، 
حاال باید به آنها گزینه ای جدید 
اضافه کرد که می تواند بسیاری از 
این نگرانی ها را پشت سر بگذارد، 
خطری که رصد آن در بسیاری 
از موارد ممکن نیست اما توانایی 

تخریب بسیار باالیی دارد. 
فرونشست زمین در پایتخت 
هرچن��د پیش از این نیز اتفاق 
افتاده بود اما در طول ماه های 
گذشته به خبری پرتکرار بدل 
ش��ده اس��ت. باز ش��دن دهان 
خیاب��ان و فروریخت��ن آن این 
روزه��ا به تهدیدی بدل ش��ده 
اس��ت که نشان می دهد تهران 
توانایی ادامه حیات به س��بک 

گذشته را ندارد. 
س��نجش چگونگی به وقوع 
در  فرونشس��ت ها  پیوس��تن 
نخس��تین نقط��ه ب��ه ابهامی 
بزرگ در عرصه زمین شناس��ی 
بیش  اس��تفاده  بازمی گ��ردد. 
از ان��دازه از بس��تر آب ه��ای 
زیرزمین��ی باعث ش��ده که در 
طول سال های گذشته معضل 
کم آبی بیش از هر زمان دیگری 
زندگ��ی ایرانیان را تهدید کند. 
صحب��ت از پای��ان یافت��ن این 
مناب��ع در ط��ول س��ال های 
نه چندان دور نشان از خطرناک 
شدن اوضاع در صورت مراعات 

نکردن در مصرف دارد. 
اس��تفاده بی��ش از ان��دازه 
از مناب��ع آب ه��ای زیرزمینی 
تهدی��دی ج��دی را نی��ز در 
مناط��ق ش��هری ب��ه وج��ود 
آورده ک��ه کاهش اس��تحکام 
زمی��ن و ع��دم ت��وان آن برای 
حف��ظ بارگذاری ه��ای جدید 
اصلی ترین مسئله ای است که 
ته��ران را به عنوان بزرگ ترین 

شهر کشور تهدید می کند. 
در چنی��ن فضای��ی ت��داوم 

اصلی تری��ن  تراک��م  ف��روش 
موضوعی اس��ت ک��ه می تواند 
زمین هایی با اس��تقامت پایین 
را ب��ه چالش بکش��اند. نگرانی 
جن��وب  زمین ه��ای  درب��اره 
ته��ران از آزادگان گرفت��ه ت��ا 
میدان راه آهن از یک سو و البته 
تداوم س��اخت خطوط متروی 
جدید در زمین هایی که اخیرا 
ریزش یکی از تونل های آن به 
حادثه ای خطرناک منجر ش��د 
نش��ان از آن دارد ک��ه ش��اید 
تهران برای س��ال های آینده با 
معضالتی جدی رو به رو شود. 
هرچن��د در نظ��ر نگرفت��ن 
مناب��ع مالی قطعی و ثابت برای 
ش��هرداری باع��ث ش��ده عمال 
بخ��ش عم��ده ای از هزینه های 
ش��هر از محل ف��روش تراکم به 
دس��ت آید و دست نکشیدن از 
آن الاقل در کوتاه مدت ناممکن 
ش��ده اس��ت، اما تداوم حرکت 
در ای��ن مس��یر ش��اید حوادث 
بزرگ تری ب��ه وجود بیاورد که 
عبور از کنار آنها چندان س��اده 
نخواهد بود؛ حوادثی که ش��اید 
فرونشس��ت های زمین در طول 
ماه های گذش��ته تنها مقدمه ای 

برای آن باشد. 

توقف فروش تراکم در 
چارچوبی بلندمدت

ی��ک کارش��ناس عمران و 
مس��ک���ن معتق����د اس��ت 
فع���الی���ت های س��ال های 
گذشته در عرصه های عمرانی 
و اقتص��ادی زن��گ خطرها را 
ب��رای زمین ه��ای ش��هرهای 
ب��زرگ ب��ه ص��دا در آورده و 
در صورت متوقف نش��دن این 
روند شاید در سال های آینده 
مش��کالت در این حوزه بسیار 

بیشتر شود. 
در  عدالت خ��واه  محم��د 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
اصلی تری��ن  ک��رد:  تصری��ح 
موضوع��ی ک��ه باع��ث کاهش 
مقاومت زمین و افزایش خطرها 
می ش��ود، استفاده از منابع آب 
زیرزمینی و به کار بس��تن آنها 
بیش از حد استاندارد است. این 
ام��ر در ای��ران اتفاق افتاده و ما 
خطره��ای جدی در این زمینه 
برای خود به وجود آورده ایم. 

ب��ه گفت��ه وی، در چنی��ن 
ش��رایطی کاهش اس��تفاده از 
زمی��ن و بارگذاری های جدید 
روی آن نخس��تین راه��کاری 
اس��ت که می تواند در دس��تور 

کار ق��رار گی��رد. این در حالی 
اس��ت که آمارها در س��ال های 
گذش��ته نش��ان از آن دارد که 
فروش تراک��م همچنان ادامه 
آن  در  تغیی��ری  و  داش��ته 

مشاهده نمی شود. 
عدالت خ��واه با بی��ان اینکه 
نب��ود اعتب��ارات ثاب��ت برای 
شهرداری ها، آنها را وادار کرده 
به ف��روش تراک��م دل ببندد، 
تاکی��د کرد:  ه��دف از فروش 
تراک��م اس��تفاده از منابع مالی 
آن برای توسعه شهر و افزایش 
توان زیرساختی آن است. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه اگر این 
فروش به نابود شدن بخشی از 
بس��تر زمین و خطرناک شدن 
زندگی در روی آن منجر شود، 
هیچ منطقی در ادامه آن وجود 

نخواهد داشت. 
وی ادام��ه داد: در ش��رایط 
فعلی قطع��ا گزینه جدی باید 
اس��تفاده از توان کارشناسان و 
مطالعه دقیق بسترهای شهری 
باش��د تا مش��خص شود کدام 
امکان ساخت و س��از  مناط��ق 
دارن��د و ک��دام بخش ه��ا ب��ه 
رس��یده اند.  خط��ر  مرحل��ه 
مح��دود کردن ف��روش تراکم 

و س��خت گیری های ج��دی تا 
آن زم��ان می توان��د گزینه ای 
کوتاه م��دت در اختی��ار ما قرار 

دهد. 
احس��ان رجبی، کارشناس 
بازار مسکن نیز در گفت وگو با 
»فرصت امروز« به لزوم مطالعه 
جدی و سریع زیرساخت های 
ش��هر اش��اره ک��رد و گف��ت: 
ش��هرهای ایران در ش��رایطی 
ب��ا ساخت و س��ازهای جدی��د 
روبه رو هس��تند که بسیاری از 
این ساخت و س��ازها با توجه به 
مطالعات زمین شناس��ی انجام 
نمی ش��ود، اگ��ر ای��ن موضوع 
را در کن��ار خطر رو به رش��د 
ق��رار  زمین ه��ا  فرونشس��ت 
دهی��م کار به نقاط خطرناکی 

می رسد. 
ب��ه اعتق��اد وی، اس��تفاده 
از تجرب��ه جهان��ی می توان��د 
ب��رای  راه��کار  اصلی تری��ن 
رس��یدن به نق��اط ایمن برای 
ساخت و ساز باشد. اینکه هنوز 
ش��هری مانند ته��ران مجبور 
اس��ت درآمد خ��ود را از محل 
تراکم فروش��ی به دس��ت آورد 
قطع��ا نقط��ه امیدوار کننده ای 
نیس��ت و در آینده نزدیک نیز 
نمی ت��وان تصور کرد این منبع 

دگرگون شود. 
ای��ن کارش��ناس ادامه داد: 
اگر راهبرد کالنی در اس��تفاده 
از زمین ها به کارگرفته نش��ود 
ش��اید در آینده با مش��کالتی 
جدی ت��ر روب��ه رو ش��ویم و از 
این رو دفع خطر الزامی است. 
هرچند رشد غیرقابل کنترل 
جمعی��ت پایتخ��ت در ط��ول 
سال های گذش��ته باعث شده 
راهکاره��ای مدیریتی  عم��ال 
ش��هر در بس��یاری از نقاط به 
بن بس��ت برسد اما خطر تداوم 
فرونشست های زمین مسئله ای 
است که نپرداختن به آن حتی 
زندگی ساکنان فعلی تهران را 
نیز تهدی��د می کند؛ موضوعی 
ک��ه در طول ماه های گذش��ته 
رش��د یافته و مشخص نیست 

تا کجا ادامه خواهد یافت. 

نرخ نهای��ی اجاره آپارتمان در 
مناطق مرفه نش��ین شمال شهر 
تهران با توجه ب��ه محله، متراژ، 
س��ن بنا، امکان��ات و موقعیت با 
احتس��اب پول پی��ش از ماهانه 
ح��دود یک میلیون تا حدود ۱۰ 

میلیون تومان است. 
به گزارش ایس��نا، در ۱۶ روز 
ابت��دای دی م��اه، ۲۲۶۰ مورد 
ق��رارداد اجاره در ش��هر تهران 
ب��ه ثب��ت رس��یده ک��ه از این 
تعداد فقط ۶۸ مورد مربوط به 
منطقه یک بوده اس��ت. با این 
حال بازار اجاره در شمال شهر 
تهران، ش��رایط خ��اص خود را 
تبعیت چندانی  نرخ ه��ا  و  دارد 
از میانگی��ن قیم��ت اج��اره در 
ش��هر ته��ران ندارند. ب��ا اینکه 
ام��الک ش��مال ته��ران س��هم 
باالیی از بازار اجاره پایتخت را 
به خ��ود اختصاص نمی دهد، به 
خاص،  متقاضیان  داشتن  دلیل 
از ثب��ات بیش��تری برخ��وردار 
اس��ت و مدت زم��ان قراردادها 
اجاره  قرارداده��ای  به  نس��بت 
مناطق مرکزی و جنوب تهران 

بیشتر اس��ت. در ماه های اخیر 
بازار اجاره شهر تهران برخالف 
چندانی  تالط��م  دچ��ار  انتظار 
نش��د. با اینک��ه پیش بینی ها از 
ایجاد ش��وک در این ب��ازار به 
تبعی��ت از کاه��ش نرخ س��ود 
بانک��ی ب��ه ۱۵ درص��د ب��ود، 
افزای��ش چندان��ی در نرخ های 
اج��اره دیده نمی ش��ود، چراکه 

بعض��ی بانک ها هن��وز نرخ های 
از ۱۵ درص��د پرداخت  بی��ش 
مس��تاجران  ت��وان  می کنن��د، 
چندان باال نیس��ت و از س��وی 
دیگ��ر تعداد قابل توجهی واحد 
و  ش��هر  در  خال��ی  مس��کونی 

اس��تان تهران وجود دارد. 
اجاره به��ا تابعی از قیمت ملک 
است و نباید براساس سود بانکی 

محاسبه شود. این صحبتی است 
ک��ه رئی��س اتحادیه مش��اوران 
ام��الک مرتب��ا ب��ر آن تأکی��د 
می کند. بر این اساس و با توجه 
ب��ه باال ب��ودن قیم��ت زمین در 
شمال پایتخت، قیمت واحدهای 
مس��کونی در ای��ن مناط��ق باال 
اس��ت، نرخ های اجاره نیز تفاوت 
قاب��ل توجهی نس��بت به جنوب 

شهر دارد؛ به عنوان مثال قیمت 
قطعی اجاره یک واحد ۶۰ متری 
نوساز در محله بهداشت واقع در 
منطقه ۱۸ با احتساب پول پیش 
۵۵۰ ه��زار تومان ثبت ش��ده و 
آپارتمانی نوس��از با همین متراژ 
در زعفرانی��ه ۶ میلی��ون و ۶۰۰ 

هزار تومان اجاره رفته است. 
بنابراین گ��زارش، در آذرماه 
کرایه  س��ال ج��اری ش��اخص 
مس��کن اجاری در شهر تهران 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
۱۱.۲ درصد افزایش نشان داد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه این 
 نرخ ح��دود ۲ درص��د از تورم 
نقط��ه به نقطه بیش��تر اس��ت. 
همچنی��ن اجاره بهای مس��کن 
اعم از ش��خصی و غیرش��خصی 
هزین��ه  از  درص��د   ۲۸.4
خانواره��ای ایران��ی را به خود 

اختص��اص می ده��د. 
در حال حاضر ۶۷ درصد مردم 
ایران صاحب خانه هستند و ۳۳ 
درصد مس��تاجر داریم که از این 
رق��م ۱۳ درص��د در خانه ه��ای 

سازمانی اجاره نشین هستند. 

نرخ اجاره در مناطق مرفه نشین پایتخت

استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی و فروش بی سابقه تراکم کار دست پایتخت می دهد
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مجازات حبس برای رئیس کره ای 
فولکس واگن

دادگاهی در کره جنوبی رئیس کره ای فولکس واگن 
را به دلیل فریب مش��تریان و ارائه اجناس و قطعات 

تقلبی به یک سال و نیم حبس محکوم کرد. 
به گزارش ایرن��ا، از وی با عنوان  »یون« نام برده 
شده و دادگاه در حکم خود آورده که شرکت آلمانی 
به دلیل تخلفاتی که انجام داده به ش��هرت خود در 

کره جنوبی و جهان لطمه زده است. 
رئی��س ۵۲ س��اله این ش��رکت نیز ب��ه دلیل این 
جرائم به زندان محکوم ش��ده و فولکس واگن ضمن 
خس��ارات اقتص��ادی و اجتماعی که به ب��اور آورده، 

اعتبار خود را نیز خدشه دار کرده است. 
در گزارش دادگاه آمده است که به دلیل آالیندگی 
این خودروها  »یون« در تیر ماه امسال دستگیر شد 
و حاال وزارت حفاظت از محیط زیس��ت کره جنوبی 
اعالم کرده علیه  »جان تامر« مدیر اجرایی  »آئودی 
فولکس واگن« در این کش��ور نیز ش��کایتی تسلیم 

دادگاه کرده که در حال رسیدگی است. 
نش��ریه کوریا تایمز، روز گذش��ته نوشت: براساس 
ش��کایت صورت گرفته چنانچ��ه  »تامر« بخواهد از 
کش��ور خارج شود باید همس��رش به عنوان تضمین 
در کش��ور باقی بماند تا مش��خصا او به کره جنوبی 

بازگردد. 
ب��ه دلیل تخلفات ش��کل گرفت��ه و آالینده بودن 
خودروه��ای مذکور مرداد ماه س��ال جاری از فروش 
۸۰مدل از خودروهای  »فولکس واگن«،  »آئودی« 

و  »بنتلی« در کره جنوبی جلوگیری شد. 
پ��س از ای��ن اتفاق ب��ود که بزرگ ترین ش��رکت 
خودروس��ازی اروپ��ا اذعان کرد ک��ه در 11 میلیون 
دس��تگاه از خودروه��ای دیزلی خ��ود از نرم افزاری 
اس��تفاده کرده تا در آزمایش های انجام شده، میزان 

آالیندگی خودروهایش را کمتر نشان دهد. 
پس از افش��ای این رس��وایی، شرکت فولکس واگن 
با موجی از کاهش فروش محصوالت و آس��یب دیدن 
اعتب��ارش در نقاط مختلف جهان مواجه ش��ده بود و 
حاال آمار نشریه کره ای نشان می دهد که فولکس واگن 
فروش کمتری را در س��ال گذشته میالدی به همین 
دلیل ش��اهد بود و میزان فروش در یک س��ال تقریبا 

نصف شد و به حدود ۳۳ هزار دستگاه رسید. 
آمارها نش��ان می ده��د از س��ال ۲۰۰7 میالدی 
ب��ه ای��ن طرف نزدی��ک ب��ه ۲۵۰ هزار دس��تگاه از 
خودروهای س��اخت فولکس واگن در کره جنوبی به 

فروش رسیده است. 
فولک��س واگن و آئودی در صدر رتبه بندی فروش 
خودروه��ای وارداتی در کره جنوب��ی قرار دارند که 
دومین بازار بزرگ آس��یایی خودروهای دیزلی پس 

از هند است. 

توقف پروژه طراحی مشترک 
خودروهای لوکس نیسان و دایملر

نیس��ان طراحی مش��ترک خودروه��ای لوکس با 
مرس��دس بنز دایملر را متوقف ک��رده و یک پروژه 
کلیدی در ش��راکت هفت س��اله میان دو شرکت را 

معلق می کند. 
به گزارش ایسنا، نیس��ان در اکتبر تصمیم گرفت 
برن��د اینفینیتی از پلتفرم MFA2 اس��تفاده نکند 
زیرا ای��ن برند به حد کافی عملکرد خوبی نداش��ت 
تا هزینه های فناوری مرسدس را جذب کند. پلتفرم 
MFA2 ی��ک پلتفرم خودروی ارتق��ا یافته دایملر 
اس��ت که هزینه طراحی آن به طور مشترک از سوی 

دو شرکت تأمین شده است. 
مناب��ع آگاه با اع��الم این خبر به رویت��رز گفتند 
اقدام��ات مذکور ممکن اس��ت به��ره وری را در یک 
کارخانه مش��ترک یک میلیارد دالری که امسال در 
مکزیک راه اندازی می ش��ود، کاهش دهد. نیس��ان و 
دایمل��ر قصد دارند در ای��ن کارخانه از یک معماری 
خ��ودروی کامپک��ت ب��رای کاه��ش پیچیدگ��ی و 

هزینه های تولید استفاده کنند. 
همچنین تصمیم مذکور ممکن اس��ت نیس��ان را 
ناچار کند بخش��ی از س��رمایه گذاری ۲۵۰ میلیون 
پوندی  )۳۰۶ میلیون دالری( در کارخانه انگلیس��ی 
خود را که ش��امل تغییر دستگاه ها بر مبنای فناوری 

دایملر است کاهش دهد. 
این دو ش��رکت در اظهارات جداگانه ای به رویترز 
اعالم کرد دایملر و نیس��ان برنامه های مش��ترک را 
تنه��ا زمانی دنب��ال خواهند کرد که ب��ه نفع هر دو 

طرف باشد. 
تصمی��م نیس��ان ضربه ای ب��ه پیم��ان همکاری 
گسترده میان کارلوس گون، مدیرعامل رنو- نیسان 
و دیتر زتچه، مدیرعامل دایملر اس��ت که در س��ال 

۲۰1۰ منعقد شد. 
همچنی��ن نتای��ج متف��اوت بیش از س��ه دهه 
ت��الش نیس��ان برای تبدی��ل اینفینیت��ی به یک 
برن��د جهانی بزرگ در ب��ازار خودروهای لوکس 

را نشان می دهد. 

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور نیروی 
انتظامی اعالم کرد

رانندگان تهرانی، رکوددار تخلفات 
حادثه ساز درون شهری

رئی��س مرک��ز اجرایی��ات پلیس راه��ور نیروی 
انتظام��ی اعالم کرد: رانن��دگان تهرانی، رکورددار 
تخلف��ات حادثه س��از درون ش��هری هس��تند ک��ه 
بیش��ترین برخورد با تخلفات را به خود اختصاص 

داده است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا از پای��گاه خبری پلی��س راهور 
نیروی انتظامی، س��رهنگ احمد کرمی اسد با اشاره 
به افزایش ٩درصدی برخورد با تخلفات حادثه س��از 
درون ش��هری اف��زود: رخ��داد بیش��ترین تخلف��ات 
حادثه س��از جاده ای در ش��مال فارس و خوزس��تان 

گزارش شده است. 
وی ادامه داد: در طول ٩ماهه امسال، برخورد با 
تخلفات حادثه ساز در حوزه برون شهری، به نسبت 
مدت مش��ابه سال گذش��ته ۲درصد کاهش داشته 
و ای��ن در حالی اس��ت که در حوزه درون ش��هری 
برخ��ورد با تخلف��ات حادثه س��از ٩ درصد افزایش 

داشته است. 
رئی��س مرک��ز اجرایی��ات پلی��س راه��ور نیروی 
انتظامی گفت: تخلفات حادثه ساز، تخلفاتی هستند 
که مش��مول نمره منفی و در نهای��ت محرومیت از 

رانندگی می شوند. 
س��رهنگ کرم��ی اس��د گف��ت: اس��تان هایی که 
بیش��ترین برخورد را در زمینه تخلفات حادثه س��از 
برون شهری داشته اند به ترتیب شمال استان فارس، 
خوزس��تان، خراس��ان رضوی، گی��الن و آذربایجان 

غربی بوده اند. 
وی به تخلفات حادثه ساز در حوزه درون شهری 
اش��اره کرد و گفت: بیش��ترین برخورد با این نوع 
تخلف��ات در ح��وزه درون ش��هری ب��ه ترتیب در 
تهران، خراس��ان رضوی، یزد، خوزس��تان و فارس 

بوده است. 

ذره بین پلیس روی 
تخلفات رانندگی کامیون ها

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ از اجرای طرح تش��دید برخورد با کامیون ها و 

وسایل نقلیه سنگین در پایتخت خبر داد. 
س��رهنگ حس��ن عابدی در گفت وگو با ایسنا، در 
این ب��اره گفت: با توج��ه به مطالبات ش��هروندان و 
اختالالتی که بعضاً با تخلفات رانندگان وسایل نقلیه 
س��نگین در نظم حمل و نقل و تردد در ش��هر ایجاد 
شده بود، طرح تشدید برخورد با تخلفات کامیون ها 
و رانندگان وس��ایل نقلیه سنگین در دستور کار قرار 

گرفت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه برخ��ورد با تخل��ف ورود به 
داخل شهر در س��اعت غیرمجاز یکی از مهم ترین 
بخش ه��ای اجرای این طرح اس��ت، اف��زود: برابر 
قان��ون ت��ردد کامیون ها در س��طح ش��هر تنها از 
ساعت ۲۲ تا ۶ صبح مجاز است و در صورت ورود 
وس��ایل نقلیه س��نگین و کامیون ها به داخل شهر 
در دیگر س��اعات، حتماً نسبت به اعمال قانون آنها 

برخورد خواهد شد. 
جانش��ین رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی 
ته��ران ب��زرگ اضاف��ه ک��رد: در روزه��ای جمعه 
و تعطی��الت رس��می و همچنی��ن ش��ب قب��ل از 
تعطیالت س��اعت مج��از تردد کامیون در س��طح 
ش��هر با دو س��اعت کاهش و ساعت ۲4 تا ۶ صبح 
بوده و در خارج از این س��اعات، نس��بت به اعمال 

قانون آنها اقدام خواهد شد. 
عابدی اضاف��ه کرد: همچنی��ن در برخی از معابر 
تردد کامی��ون در تمام س��اعات ش��بانه روز ممنوع 
است که پلیس در صورت ورود کامیون به این معابر 

نسبت به اعمال قانون آنها اقدام خواهد کرد. 
وی افزود: سرعت و سبقت غیرمجاز کامیون ها نیز 
از دیگر تخلفاتی است که ماموران پلیس راهور با آن 

برخورد خواهند کرد. 
جانش��ین رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی 
تهران بزرگ با اش��اره به فعالی��ت دوربین ها برای 
ثبت تخلف��ات رانندگان کامیون اظهار کرد: عالوه 
بر این ماموران پلیس راهور نیز در طول س��اعات 
ش��بانه روز نس��بت به برخورد با ای��ن تخلف اقدام 

خواهند کرد. 
عابدی با اش��اره به اجرای طرح شبانه پلیس برای 
برخورد با تخلفات رانندگ��ی افزود: یکی از مواردی 
که در طرح های شبانه با آن برخورد می شود، نظارت 

بر کامیون ها و برخورد با تخلفات آنان است. 
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ همچنین با بیان اینکه عالوه بر جریمه نقدی، 
نمره منفی نیز برای یک س��ری از تخلفات کامیون ها 
نیز لحاظ خواهد شد، افزود: برابر قانون، تمام وسایل 
نقلیه ای که بیش از یک میلیون تومان جریمه معوقه 
داش��ته باش��ند در صورت رویت پلی��س توقیف و تا 
زمان پرداخ��ت جریمه در پارکینگ متوقف خواهند 
بود ک��ه این قان��ون در مورد کامیون ه��ا نیز صدق 

می کند. 
عاب��دی همچنین با اش��اره به ضرورت داش��تن 
معاین��ه فنی ب��رای کامیون ها اف��زود: درج پالک 
ب��ا فون��ت درش��ت در قس��مت انته��ای وس��ایل 
س��نگین از جمله کامیون ها نی��ز از دیگر الزامات 
اس��ت. همچنین با کامیون های��ی که دارای پالک 
مخدوش باش��ند نیز در اج��رای این طرح برخورد 

خواهد شد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

مهندس��ان ایران��ی موف��ق 
س��اخت  و  طراح��ی  ب��ه 
مانیتورینگ   ش��ات   دس��تگاه 
قابل   )Shot Monitoring(
اس��تفاده در صنای��ع فلزی و 

خودروسازی شدند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، هدف 
از انج��ام ای��ن ط��رح ک��ه با 
پش��تیبانی صن��دوق حمایت 
از تحقیقات و توس��عه صنایع 
الکترونی��ک  )صح��ا( صورت 
گرفته اس��ت، ساخت دستگاه 
جه��ت  مانیتورین��گ  ش��ات 
دس��تگاه های  در  اس��تفاده 
از  تزری��ق دایکاس��ت  )یکی 
روش های تولید قطعات فلزی 

و پالستیکی( بوده است. 
مهندس فرش��ید ط��رزدار، 
ط��راح  ش��رکت  مدیرعام��ل 
این دس��تگاه در تشریح انواع 
قطع��ات  تولی��د  روش ه��ای 
گف��ت: در کارخانه های تولید 
قطع��ات فلزی و پالس��تیکی 
از روش ه��ای گوناگونی جهت 
اس��تفاده  قطع��ات  س��اخت 
می ش��ود که می توان به روش 
تزریق  فل��زات،  ریخته گ��ری 
پالس��تیک، متال��وژی پ��ودر 
و ریخته گ��ری تح��ت فش��ار  

)دایکاست( اشاره کرد. 
وی افزود: با مکانیزه ش��دن 
ان��واع سیس��تم ها، روش های 

تولی��د بس��یار بهینه ش��ده و 
اشکاالت تولید قطعات کاهش 
یافت��ه و در نهای��ت کیفی��ت 
تولید هم باال رفته اس��ت. به 
این منظور لزوم بومی س��ازی 
کردن سیستم های  مکانیزه  و 
خص��وص  ب��ه  موج��ود 
سیس��تم های در ح��ال کار و 
قدیمی که فاق��د این الزامات 

هستند، ضروری است. 
مجری  ش��رکت  مدیرعامل 
طرح با اش��اره به اینکه تولید 
قطعات فلزی و پالس��تیکی از 
طری��ق سیس��تم ریخته گری 
تح��ت فش��ار  )دایکاس��ت(، 
بخ��ش بزرگ��ی از تولی��د را 
کرد:  تصریح  می شوند،  شامل 
ماشین های دایکاست به وفور 
در کارخانج��ات تولی��دی در 
ایران موجودند و سهم بسزایی 
دارن��د.  قطع��ات  تولی��د  در 
همچنی��ن ای��ن محص��والت 
مصرف گس��ترده ای دارند که 
می ت��وان به مص��ارف خانگی 
نظی��ر رادیاتورهای سیس��تم 
گرمای��ی، مص��ارف صنعت��ی 
مثل قطعات مورد استفاده در 
استفاده  ماشین آالت،  ساخت 
و  خودروس��ازی  صنای��ع  در 
صنایع نظامی و... اشاره کرد. 

مهندس طرزدار در خصوص 
دایکاس��ت  روش  مزای��ای 

خاطرنش��ان ک��رد: از مزایای 
تولی��د ب��ه روش دایکاس��ت 
نسبت به س��ایر روش ها، باال 
ب��ودن کیفی��ت و دقت قطعه 
خروجی اس��ت. در این روش 
قطع��ات با ابع��اد دقیق تولید 
می شود و پروسه نهایی تولید 
بسیار کمتر از روش های دیگر 
است، به این دلیل در صنایع، 
مصارف چش��مگیری دارد. به 
دلیل اینک��ه مصرف کنندگان 
از ای��ن قطعات انتظ��ار دقت 
بس��یار باالیی دارن��د، قطعات 
تولید ش��ده باید در محدوده 
اعداد و ارقام استاندارد باشند 
و قطع��ات غیر قاب��ل قبول از 
چرخه تولید ح��ذف و جهت 
ذوب به کوره ریخته می شوند. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه 
سیستم ش��ات مانیتورینگ تا 
به حال در کشور ساخته نشده 
و به دلیل قیمت بسیار باالی 
نمون��ه خارج��ی بس��یاری از 
کارخانجات توانایی خرید این 
دستگاه را ندارند، گفت: برای 
افزایش راندمان تولید و اصالح 
اندازه گی��ری  بای��د  قطع��ات 
پارامترهای ضرب  از  دقیق��ی 
قطعه داش��ته باشیم و بتوانیم 
به صورت نم��ودار به نمایش 
در بیاوریم. این فرآیند توسط 
مانیتورینگ  ش��ات  دس��تگاه 

قابل اجرا خواهد بود. 
مهن��دس ط��رزدار اف��زود: 
وس��یله  ب��ه  دس��تگاه  ای��ن 
نمایش  و  دقی��ق  اندازه گیری 
آنها به صورت رس��م نمودار و 
چک ک��ردن مقادیر با مقادیر 
مطلوب و انتشار سیگنال های 
خط��ا در صورت ل��زوم و نیز 
کنترلی  اعمال خروجی ه��ای 
ب��ه دس��تگاه تزری��ق، کمک 
زیادی در یکنواختی محصول 

خروجی دستگاه می کند. 
مدیرعام��ل ش��رکت مجری 
طرح خاطرنش��ان کرد: به طور 
کلی دستگاه شات مانیتورینگ 
عبارت اس��ت از سیستمی که 
اندازه گی��ری بر خط  توانای��ی 
سرعت پیس��تون و فشار مواد 
م��ذاب را در قالب داراس��ت و 
این مقادیر را به صورت نمودار 
نمای��ش می ده��د و همچنین 
خروجی ه��ای رل��ه را جه��ت 
اس��تارت فازهای دوم و س��وم 
تحریک می کن��د و نیز توانایی 
ب��روز دادن آالرم ب��رای مقادیر 
خارج از مح��دوده مجاز را نیز 

دارد. 
به گفت��ه وی، کارخانه هایی 
که از دستگاه دایکاست جدید 
استفاده می کنند، عموما دارای 
ش��ات مانیتورینگ  دس��تگاه 
روی دس��تگاه خ��ود هس��تند 

و ای��ن باعث کیفی��ت مطلوب 
در تولی��دات آنها می ش��ود، اما 
دس��تگاه های قدیمی که فاقد 
این سیستم هس��تند، مقادیر 
پارامتره��ا صرفاً روی گیج های 
دستگاه قابل رؤیت خواهد بود. 
به دلی��ل قیمت بس��یار باالی 
نمونه ه��ای خارجی دس��تگاه 
دارندگان  مانیتورینگ،  ش��ات 
دستگاه های دایکاست قدیمی، 
تمایلی برای خرید این دستگاه 

از خود نشان نمی دهند. 
وی دانش کامال بومی سازی 
ش��ده و تولی��د CKD، نبود 
تولیدکنن��ده داخل��ی دیگ��ر 
در ای��ن موض��وع و کاه��ش 
ضایعات تزریق به دلیل بهبود 
فرآیندهای تزریق را از مزایای 
رقابتی اجرای این طرح عنوان 

کرد. 
رواب��ط  اع��الم  براس��اس 
مهن��دس  صح��ا،  عموم��ی 
طرزدار در پایان تصریح کرد: 
ش��رکت ما با حمای��ت صحا 
توانسته در بازه زمانی کمتری 
را  ش��ات مانیتورینگ  دستگاه 
نمونه س��ازی کرده و به تولید 
تج��اری برس��اند. همچنی��ن 
تاکن��ون چن��د نمون��ه از این 
سیس��تم را ب��ه مجموعه های 
خودروسازی به فروش رسانده 

است. 

با تالش مهندسان ایرانی صورت گرفت 

ساخت دستگاه شات مانیتورینگ 
صنایع فلزی  و خودروسازی

س��ال ۲۰1۶ می��الدی س��ال 
بس��یار خوب��ی ب��رای صنع��ت 
محس��وب  جهان  خودروس��ازی 
می شود. طوری که تقریباً بخش 
قاب��ل توجهی از کارشناس��ان و 
تحلیلگ��ران ب��ر ای��ن باورند که 
سال ۲۰1۶ صنعت خودروسازی 
اروپا رشد بسیار زیادی داشته و 
فرات��ر از پیش بینی ها عمل کرده 
اس��ت. با این حال و پس از رشد 
مناسب و قابل قبول این صنعت 
در س��ال گذشته به نظر می رسد 
که س��ال ۲۰17 میالدی وقایع 
سیاسی نظیر برگزیت و برگزاری 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری در 
فرانس��ه و همچنی��ن انتخاب��ات 
پارلمان��ی در آلم��ان ب��ه میزان 
قاب��ل توجه��ی از رش��د صنعت 
خودروس��ازی قاره سبز کاسته و 

آن را متوقف خواهد کرد. 
در همین راستا کارشناسان بر 
این عقیده اند که وقایع سیاس��ی 
یاد ش��ده موجب کاه��ش تولید 
و رش��د ناچی��ز تولی��د س��االنه 
شرکت های خودروسازی اروپایی 
شده و س��بب می ش��ود تا سال 
جدی��د میالدی س��ال پرس��ود 
و به یادماندن��ی ب��رای مدی��ران 
فعال  خودروسازی  ش��رکت های 
در صنعت خودروی اروپا نباشد. 
در ح��ال حاض��ر تحلیلگ��ران 
و  تحقیقاتی صنعتی  موسس��ات 
مالی در اروپا، رشد تولید صنعت 
خودروی این قاره در سال ۲۰17 
را ی��ک درصد تخمین زده اند که 
این میزان در مقایس��ه با رش��د 

7درصدی س��ال گذشته کاهش 
قابل توجهی را نشان می دهد. با 
این حال به نظر می رسد رؤسای 
اندکی  خودروسازی  شرکت های 
خوش��بینانه تر ب��ه س��ال جدید 
میالدی می نگرند. »جیم فارلی« 
مدیراجرایی واحد اروپای شرکت 
خودروس��ازی ف��ورد در رابطه با 
گرفته  پیش بینی ه��ای ص��ورت 
در رابط��ه ب��ا وضعیت ب��ازار در 
می گوید:  میالدی  س��ال ۲۰17 
»م��ا در س��ال ج��اری میالدی 
شاهد رشد متوسطی در صنعت 
خودروس��ازی خواهیم بود.« وی 
افزود: »بازاره��ای اصلی که باید 
آنه��ا را زیرنظر داش��ته باش��یم، 
بازارهای آلمان و بریتانیا هستند 
و ما در سال جدید تعداد زیادی 
انتخابات در اروپا خواهیم داشت 
و تغییرات بس��یاری می تواند در 

سراسر قاره اتفاق بیفتد.«
به عن��وان مث��ال تحلیلگران بر 
ای��ن عقیده ان��د ک��ه برگزیت و 
رس��میت یافتن خروج بریتانیا از 
افزایش تردیدها  اتحادیه موجب 
میان خریداران ش��ده و بسیاری 
از م��ردم ترجی��ح خواهند داد تا 
خ��ودروی جدی��دی خری��داری 
نکنند. گفتنی اس��ت توسعه آرام 
اقتص��ادی در بریتانی��ا و افزایش 
قیمت ناشی از خروج این کشور 
از اتحادی��ه اروپ��ا از جمله دیگر 
دالیل��ی اس��ت که کارشناس��ان 
ب��رای کاه��ش تمایل م��ردم به 
خری��د عنوان می کنند. بر همین 
اس��اس پیش بینی ه��ای صورت 
 گرفته توسط مؤسسه تحقیقاتی
حاکی   »IHS Automotive«
از آن اس��ت ک��ه می��زان فروش 
خ��ودرو در دومین ب��ازار بزرگ 

خودرو در اروپا به میزان 7درصد 
کاه��ش خواه��د یاف��ت و به ۲ 
میلی��ون ۵۰۰هزار دس��تگاه در 

سال خواهد رسید. 
ریاس��ت جمهوری  انتخاب��ات 
فرانس��ه واقعه سیاس��ی دیگری 
است که در سال ۲۰17 میالدی 
صنع��ت خودروس��ازی اروپ��ا را 
تح��ت تأثی��ر خود ق��رار خواهد 
داد چ��را ک��ه »فرانس��وا اوالند« 
رئیس جمه��ور فعلی این کش��ور 
اعالم کرده است که در انتخابات 
پی��ش رو نام��زد نخواهد ش��د و 
بس��یاری از فع��االن و مدی��ران 
اروپا در  صنع��ت خودروس��ازی 
انتظ��ار انتخ��اب رئیس جمه��ور 

بعدی فرانسه هستند. 
مدی��ر  وایس��من«  »ماتی��اس 
آلم��ان  خودروس��ازان  اتحادی��ه 
ک��ه پی��ش از این به عن��وان وزیر 

حمل و نقل آلمان فعالیت می کرده 
است، در رابطه با انتخابات فرانسه 
اظهار داش��ت: »امیدوارم فرانسوا 
بتوان��د کاندی��دای جبهه  فیلون 
ملی را شکس��ت دهد چ��را که از 
حمای��ت بخش قاب��ل توجهی از 
مردم فرانس��ه برخوردار اس��ت.« 
این اظهار امیدواری در ش��رایطی 
از س��وی آق��ای وایس��من مطرح 
می شود که بس��یاری دیگر نیز با 
وی هم عقیده ان��د چ��را که خانم 
لوپن اعالم کرده اس��ت در صورت 
پی��روزی در انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری فرانس��ه این کشور را از 

اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد. 
در آلم��ان و در فص��ل پایی��ز 
شاهد برگزاری انتخابات سراسری 
در ای��ن کش��ور خواهی��م ب��ود و 
نظرس��نجی های ص��ورت گرفته 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه احزاب 
ش��رکت کننده در ای��ن انتخابات 
ناچار خواهند شد تا دولتی ائتالفی 
تش��کیل دهند. اما تف��اوت دولت 
ائتالف��ی فعلی با دول��ت ائتالفی 
آینده آنجا است که دولت ائتالفی 
آینده آلمان بس��یار ش��کننده تر 
خواهد ب��ود چراکه هیچ ک��دام از 
اح��زاب توان کس��ب بخش قابل 
توجه��ی از صندلی ه��ای پارلمان 
را نداش��ته و باید آن را با یکدیگر 

تقسیم کنند. 
به رغم افزایش نگرانی ها نسبت 
ب��ه نتای��ج انتخابات فرانس��ه و 
بازار معتقدند  تحلیلگران  آلمان، 
ک��ه عملک��رد ب��ازار بریتانیا در 
س��ال ۲۰17 میالدی نقش قابل 
توجهی در سالمت بازار خودروی 

اروپا خواهد داشت. 

وقایع سیاسی در اروپا رشد صنعت خودروسازی را متوقف خواهد کرد
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کمیت��ه اضطرار آلودگی هوای ته��ران دیروز با آلوده 
ش��دن دوباره هوای پایتخت تشکیل جلسه داد و اعالم 
کرد که م��دارس ابتدایی و پیش دبس��تانی و مهدهای 

ک��ودک ته��ران، ام��روز تعطیل هس��تند. م��دارس در 
فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل نیس��تند.  مهندس 
کریم��ی معاون اس��تانداری تهران نیز در حاش��یه این 

جلس��ه اعالم کرد که ط��رح ترافیک، ام��روز و فردا تا 
فرد نیز  و س��اعت 19 در محدوده زوج وفرد و طرح زوج 

تا ساعت 21 اعمال می شود.

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست 
یکپارچ��ه  سیس��تم  راه ان��دازی  گف��ت: 
معاینه فنی در کشور )سیمفا( اقدامی مهم 
برای مدیریت و کنترل ترافیک و آلودگی 

هوا به ویژه در کالنشهرهاست. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، معصوم��ه ابتکار 
مع��اون رئیس جمه��ور و رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه 
مل��ی آلودگی هوا ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
گزارش گیری مداوم از دستگاه های مرتبط 
طب��ق تکالیف مص��وب هی��أت دولت در 
مورخ های 2 اردیبهش��ت 93 و 10 مرداد 
95، تصریح کرد: این اقدام کمک می کند 
ت��ا ضمن رفع نواق��ص و موانع، در جریان 
نق��اط قوت و ضعف اقدام ه��ا قرار بگیریم 
و همکاری های فرابخشی و بین بخشی را 

تقویت کنیم. 
ابتکار با اشاره به گزارش های ارائه شده 
از س��وی وزارت کشور و راهور ناجا درباره 
راه ان��دازی و فعالی��ت سیس��تم یکپارچه 
معاین��ه فنی در کش��ور )س��یمفا(، اظهار 
کرد: راه اندازی س��یمفا، اقدامی مهم برای 
مدیریت و کنت��رل ترافیک و آلودگی هوا 
به ویژه در کالنشهرهاست که البته به مرور 
و ب��ا فعالیت ابعاد دیگر این پروژه ش��اهد 

تاثیرگذاری بیشتر آن خواهیم بود. 
معاون رئیس جمهور با اعالم اینکه الیحه 
هوای پاک به زودی در صحن علنی مجلس 
شورای اس��المی مطرح خواهد شد، گفت: 
یکی از بندهای مهم این الیحه، کاهش سن 

معاینه فنی از پنج به دو سال است. 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست 
خاطرنش��ان ک��رد: اجرای ح��دود جدید 
معاینه فنی که تصویب و ابالغ شده است 
به ویژه در کالنش��هرها باید با جدیت مورد 

توجه قرار گیرد. 
وی ضم��ن ی��ادآوری ای��ن موض��وع که 
برنامه های مقابل��ه با آلودگی هوا، بلند مدت 

و چند وجهی اس��ت، ابراز امی��دواری کرد: 
اجرای کامل مصوبه دولت شامل بخش های 
مختلف��ی همچ��ون معاینه فن��ی و ارتقای 
اس��تانداردها، خروج خودروهای فرس��وده 
و نوس��ازی سیس��تم حمل و نقل عمومی و 
شخصی و توسعه حمل و نقل عمومی منجر 

به ارتقای کیفیت هوا در کشور شود. 
ابت��کار اش��اره ای ه��م به تردد ش��بانه 
خودروه��ای س��نگین فاق��د معاینه فنی 
و فرس��وده و آلوده در ته��ران و تاثیر این 
موضوع بر آلودگی هوا داشت و گفت: این 
موضوع به صورت محسوس در نمودارهای 
ش��اخص کیف��ی هوا مش��خص اس��ت و 
ضروری اس��ت برنامه ریزی و هدف گذاری 

خاصی در این بخش صورت پذیرد. 
آالیندگی مهم ترین عامل عدم 

دریافت گواهی معاینه فنی
بناب��ر این گ��زارش، در ابتدای جلس��ه 
خلیل راحتی مشاور وزیر کشور و قائم مقام 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
ب��ا ارائه گزارش��ی از روند اجرایی ش��دن 
سیستم یکپارچه معاینه فنی )سیمفا( در 
کشور، گفت: حدود جدید معاینه فنی نیز 

به زودی اجرایی خواهد شد. 
وی با اش��اره به برخی چالش ها و موانع 

ب��رای اج��رای کامل س��یمفا در کش��ور، 
خواس��تار رفع ای��ن نواقص و موانع ش��د 
و اف��زود: یک��ی از مهم تری��ن ویژگی های 
س��یمفا، ع��دم انج��ام تس��ت های بخش 
به عنوان حس��اس ترین قسمت  آالیندگی 
س��یمفا به صورت کامال سیس��تماتیک و 

بدون دخالت انسان است. 
راحت��ی با ارائ��ه آم��ار کل خودروهایی 
ک��ه معاینه فنی آنها ت��ا تاریخ 14 آذرماه 
سال جاری انجام شده است، اظهار کرد: از 
کل خودروهای��ی که برای دریافت گواهی 
معاین��ه فنی مراجع��ه کرده اند، 75 درصد 
خودروه��ا موف��ق ب��ه دریاف��ت گواه��ی 
معاینه فنی شده اند و 25 درصد نیز تست 

معاینه فنی آنها مردود اعالم شده است. 
قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور اعالم کرد: 30 درصد خودروهای مردود 
در معاینه فنی به دلی��ل آالیندگی موفق به 
دریافت گواهی معاینه فنی نش��دند و به بیان 
دیگ��ر باالترین میزان م��ردودی خودروها در 

معاینه فنی به دلیل آالیندگی بود. 
همچنین به گفته مش��اور وزیر کش��ور، 
پیکان باالترین میزان رد ش��دگی به دلیل 
آلودگی را در میان م��دل خودروهای مورد 
مراجعه به خود اختصاص داده است. راحتی، 

تهران و کرمانشاه را دو استان نخست کشور 
در میزان م��ردودی خودروها برای دریافت 
معاینه فنی برش��مرد و اف��زود: امکان احراز 
اصال��ت گواهی معاینه فن��ی برای صاحبان 

خودرو نیز در سیستم ایجاد شده است. 
وی همچنین با اشاره به اجرای فازهای 
تکمیلی س��یمفا طی ماه های آینده، ابراز 
امی��دواری کرد: با رفع چالش های موجود 
ب��رای معاینه فنی خودروهای گازس��وز و 
موتورسیکلت ها ش��اهد موفقیت بیشتر و 
کاربردی تر ش��دن سیستم سیمفا در رفع 

آلودگی هوای کشور باشیم. 
اعمال کد تخلف خودروهای فرسوده 

در کالنشهرها از طریق سیمفا
همچنین در ادامه، نماینده راهور با ارائه 
گزارش��ی از روند اقدام های صورت گرفته 
توس��ط ناجا در خصوص سیستم سیمفا، 
گفت: ب��ا بررس��ی کل تخلف ه��ای ثبت 
شده در ش��هر تهران از ابتدای سال جاری 
تاکنون، مشخص شد که تخلف زوج و فرد 
با حدود 40 درصد، باالترین میزان تخلف 

در شهر تهران است. 
وی اش��اره ای هم به ظرفیت سیس��تم 
س��یمفا برای اعمال کد تخلف خودروهای 
فرس��وده در کالنشهرها داش��ت و افزود: 
اعمال قان��ون برای خودروهای فرس��وده 
کن��ار  در  س��یمفا  سیس��تم  طری��ق  از 
نوس��ازی خودروهای  برای  ظرفیت سازی 
فرس��وده سیس��تم حمل و نق��ل عمومی و 
شخصی می تواند کمک موثری به کاهش 

آلودگی هوا در کالنشهرها باشد. 
اطالع رس��انی  پایگاه  براس��اس گزارش 
محیط زیس��ت )پام(، آالیندگی ناش��ی از 
خودروه��ای دیزل��ی و نح��وه کنترل آن، 
فیلتر دوده و نوسازی خودروهای فرسوده 
به ویژه در سیس��تم حمل و نقل عمومی از 
دیگر موضوعات م��ورد بحث و تبادل نظر 

در این جلسه بود. 

اس��امی فیلم های بخش اصلی جش��نواره فیلم فجر در 
حالی اعالم شد که اسامی برخی فیلمسازان شناخته شده 

در این فهرست قرار ندارد. 
به گزارش ایلنا، هر چند 2۸ فیلم در بخش اصلی حضور 
دارند و قرار اس��ت 1۸ فیلم نیز در بخش خارج از مسابقه 
ب��ه نمایش دربیاید اما حضور نداش��تن آثار فیلمس��ازان 
مطرح در جش��نواره از نکات جالب توجه جشنواره امسال 

فیلم فجر است. 
فیلم های س��ینمایی ش��عله ور ب��ه کارگردان��ی حمید 
نعمت اهلل، مل��ی و راه های نرفته اش به کارگردانی تهمینه 
میالن��ی، کاناپه ب��ه کارگردانی کیانوش عی��اری، هجوم 
ب��ه کارگردان��ی ش��هرام مک��ری، آباجان س��اخته هاتف 
علیمردان��ی، ماجان ب��ه کارگردانی رحمان س��یفی آزاد، 
ب��وف کور به کارگردانی احمدرضا معتمدی، دل دیوانه به 
کارگردانی بهمن فرمان آرا، س��اعت 5 عصر به کارگردانی 
مهران مدیری، یواش��کی به کارگردانی رضا درمیش��یان، 
گیلدا به کارگردانی کیوان علیحمدی و امید بنکدار، آزاد 

به قید شرط به کارگردانی حسین شهابی، دوران سرطانی 
به کارگردانی حس��ین شهابی، بی حس��اب به کارگردانی 
مصطفی احمدی، دعوتنامه ب��ه کارگردانی مهرداد فرید، 
نرگ��س مس��ت ب��ه کارگردان��ی جالالدی��ن دری، فصل 
نرگس به کارگردانی ن��گار آذربایجانی، لرد به کارگردانی 
محمد رس��ول اف و خوب، بد، جلف به کارگردانی پیمان 
قاس��م خانی از جمله فیلم هایی هس��تند که توسط هیأت 

انتخاب برای بخش مسابقه انتخاب نشده اند. 
براساس ش��نیده های خبرنگار ایلنا، فیلم های سینمایی 
کاناپه، لرد و هجوم به دلیل ممیزی های زیاد برای بخش 
مسابقه انتخاب نشده است. شهرام مکری گفته خوشحال 
است که در کنار عیاری است و هر جا او باشد خوب است. 
درباره فیلم تهمینه میالنی نیز ابتدا اعالم شد که فیلم 
به جش��نواره نرسیده است اما میالنی با انتشار یادداشتی 
نوش��ت: واقعیت این اس��ت که فیلم به دلیل موضوع آن 
خشونت خانگی که از نظر من و همسرم اولویت فرهنگی 
است و می تواند راهگشای زوج های جوان به زندگی بهتر 

شود، مورد پذیرش هیأت انتخاب قرار نگرفته است. 
رضا درمیشیان نیز س��اعاتی قبل از اعالم اسامی فیلم ها 
اع��الم کرد که از جش��نواره کناره گیری کرده اس��ت. فیلم 
سینمایی ساعت 5 عصر نیز به دلیل آماده نبودن در جشنواره 
حضور ندارد. سعید سعدی نیز تهیه کننده دو فیلم بوف کور 
و دریاچه ماهی به انتخاب نشدن این دو فیلم اعتراض کرده 
است و به نشانه اعتراض فیلم های خود را از جشنواره بیرون 
کشیده و قصد ندارد در بخش چشم انداز آنها را نمایش دهد. 
واکنش مخاطبان س��ینما نیز به ح��ذف فیلم البی در 
صفحات اجتماع��ی قابل توجه ب��ود. در این میان برخی 
تهیه کنندگان که آثارش��ان در میان اس��امی اعالم شده 
نبود؛ با حضور در دفتر دبیر جش��نواره فیلم فجر خواستار 

دانستن دالیل انتخاب نشدن فیلم های شان شده اند. 
نرگ��س آبی��ار، طا ها حس��ین مرقات��ی، عم��اد افروغ، 
محمدعلی حس��ین نژاد، جم��ال امید، حس��ین کرمی و 
سیدضیاء هاش��می، اعضای هیأت انتخاب جشنواره فیلم 

فجر بودند. 

ژنرال والری گراس��یموف، رئیس ستاد 
نیروهای مسلح روسیه ضمن اعالم برنامه 
کاهش حضور نظامی این کشور در سوریه 
اع��الم کرد که س��رکوب هوایی گروه های 
تروریس��تی ضدس��وری همچن��ان ادامه 

خواهد یافت. 
به گزارش ایرنا، رئیس س��تاد نیروهای 
مسلح روس��یه روز چهارش��نبه گفت که 
برنام��ه کاهش حض��ور نیروهای روس��ی 
در چارچ��وب اج��رای دس��تور والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری این کش��ور صورت 

می گیرد. 
به گزارش خبرگزاری ریانووس��تی، وی 

افزود: در نخس��تین مرحله ن��او هواپیمابر 
آدمیرال کوزنتسف، رزم ناو اتمی پطرکبیر 
و ناوگروه همراه که از س��واحل سوریه ای 
مدیترانه عملیات س��رکوب تروریست ها را 

اجرا می کردند، به روسیه باز می گردند. 
گراس��یموف همچنین تأکی��د کرد که 
تروریس��تی  عملیات س��رکوب گروه های 
ضدس��وری خ��ارج از تواف��ق آتش ب��س  
)داع��ش و جبهه النص��ره( همچنان ادامه 

خواهد یافت. 
پی��ش از این اعالم ش��ده ب��ود که این 
دو ناو قرار اس��ت به بندر سورومورس��ک 
پایگاه اصلی ناوگان دریای ش��مال روسیه 

بازگردند. 
س��رگئی ش��ایگو، وزیر دفاع روسیه نیز 
اع��الم کرد که ب��ا برق��راری آتش بس در 
س��وریه، فرصت ه��ای جدی��دی را ب��رای 
کاهش حضور نظامی روس��یه فراهم کرده 

است. 
آتش بس در س��وریه از نخس��تین ثانیه 
بامداد جمعه با پش��تیبانی روس��یه، ایران 
و ترکی��ه بین نیروهای دولتی و گروه های 

مسلح مخالف برقرار شده است. 
ای��ن آتش ب��س ش��امل تروریس��ت ها 
نمی ش��ود و س��رکوب آنها ادام��ه خواهد 

یافت. 

ن��او آدمیرال کوزنتس��ف ک��ه در رأس 
ناوگروه روس��ی 24مهرماه برای مبارزه با 
گروه های تروریستی عازم دریای مدیترانه 
شد، تنها ناو هواپیمابر روسیه ساخته شده 
زمان شوروی است و سال 1991 همزمان 

با فروپاشی کار خود را آغاز کرد. 
روس��یه همچنی��ن از ی��گان هوافضای 
خود در پای��گاه حمیمیم اس��تان الذقیه 
سوریه ش��امل انواع جنگنده بمب افکن ها 
و همچنین بالگردهای رزمی و پش��تیبانی 
از مهرماه سال 94 برای سرکوب گروه های 
تروریستی و پش��تیبانی از عملیات ارتش 

سوریه بهره می گیرد. 

ابتکار: سیستم یکپارچه معاینه فنی در کشور راهکاری مهم برای کنترل آلودگی هواست

از عیاری، مکری، میالنی تا درمیشیان و رسول اف 

همه غایبان جشنواره فیلم فجر و واکنش فیلمسازان به حذف آثارشان

روسیه با وجود کاهش حضور نظامی در سوریه به سرکوب تروریست ها ادامه می دهد

آیت اهلل محس��ن غرویان اس��تاد حوزه علمیه قم گفت:  
افراطیون اگر نگران کش��ور هس��تند، ب��ه جای نقد دولت 
سیاست گذاری های کالن خود را در اقتصاد مطرح کنند. 

او در گفت وگ��و با ایلنا، درباره رفتارهای س��عید جلیلی 
و مناظره های غیرمس��تقیم او با قالیباف و روحانی گفت: 
طبیعی اس��ت که برخی هنگام انتخابات کسانی که قصد 
ش��رکت دارند، یاد مردم می افتند و از فقر موجود و وضع 
معیش��ت مردم انتق��اد می کنند تا بخواهن��د با رفتارهای 
پوپولیس��تی رأی جم��ع کنند. این افراطی��ون اگر نگران 
کش��ور هس��تند، به جای نقد دولت سیاس��ت گذاری های 
کالن خ��ود را در اقتصاد مطرح کنن��د، کارتن خواب ها و 
گورخواب ها یک مس��ئله جزئی از کل مس��ائل موجود در 

کشور است. 
این مدرس حوزه علمیه قم خاطرنش��ان کرد: نگاه این 
آقایان ب��ه اقتصاد جهانی و بین المللی بود که باعث ش��د 
تحریم های سنگین را بر کشور اعمال کنند، انزوایی که ما 

در جهان به دست آوردیم به دلیل وجود همین تفکر بود. 
او در ادام��ه افزود: چ��را عده ای س��عی می کنند مقابل 
برجام بایس��تند، این سند براس��اس تعامل ما با جهان به 
ثبت رسید که همین امر باعث شد سایه جنگ و تحریم ها 

از سر ما برداشته شود. 
غرویان یادآور ش��د: با یک نگاه  گذرا کافی است بررسی 
کنی��د در زم��ان همفکران جلیلی معیش��ت مردم در چه 

وضعیتی قرار داشت. 
او در پاس��خ به این س��وال که آیا جلیل��ی قصد دارد با 
این گونه رفتار ها خود را به اصولگرایان تحمیل کند تا از او 
به عنوان کاندیدای اصلی حمایت کنند، گفت: اصولگرایان 
هم خودش��ان تمایلی به جلیلی ندارند از طرفی هم مردم 
تفکرات افرادی مانند وی را دیگر تحمل نمی کنند. زمانی 
را ک��ه دولت در دس��ت احمدی نژاد ب��ود، خوب به خاطر 
دارن��د و قطعاً دیگر نمی خواهند چنین تفکری کش��ور را 
اداره کند پس به کسانی مانند جلیلی رأی نخواهند داد. 

برخی با رفتارهای پوپولیستی دنبال جمع آوری رأی هستند

  تیترخب�ر: محمدج�واد کولیوند، 
رئی�س کمیس�یون ش�وراها و ام�ور 
داخل�ی مجلس: در ص�ورت تصویب 
نهایی ط�رح اصالح قان�ون انتخابات 
ش�وراها هی�أت اجرای�ی انتخاب�ات 
ریاست جمهوری و شوراها یک کاسه 
می ش�ود و اگ�ر ای�ن اتف�اق رخ دهد 
زمان بندی ثبت نام انتخابات ش�وراها 

غالمحسین کرباسچی گفت: قصد شرکت در هیچ انتخاباتی را ندارمبه 23 اسفند ماه تغییر می یابد. 

تیتر اخبار

ابوالفض��ل رضوی، معاون توس��عه روس��تایی و مناطق 
محروم کشور گفت: در بسیاری از مناطق جنوبی کشور با 

مسئله افراد فاقد شناسنامه مواجه هستیم. 
او ب��ا ابراز تاس��ف از اینک��ه در بعضی اس��تان ها با این 
مش��کل مواجه هس��تیم، گفت: برای حل این مشکل در 
حال هماهنگی با وزارتخانه ه��ای اطالعات، امورخارجه و 
کشور هستیم، زیرا این دستگاه ها نیز باید در این خصوص 

اظهارنظر کنند. 
وی ب��ا تاکید براینک��ه آمار افراد فاقد شناس��نامه در 
کش��ور را احصا نکرده ایم، ادامه داد: این آمار به ما ارائه 

نمی ش��ود و ما در سفر های اس��تانی به وجود این افراد 
پی می بریم. 

رضوی با اش��اره به اینکه در بس��یاری از مناطق جنوبی 
کش��ور با مس��ئله افراد فاقد شناس��نامه مواجه هس��تیم، 
بیان کرد: به طور مثال گزارش��ی درب��اره تعداد افراد فاقد 
شناس��نامه در شهرستان چابهار به ما داده نشده بود و در 

سفری که به این شهرستان داشتم به موضوع پی بردم. 
معاون توس��عه مناطق روس��تایی خاطرنش��ان کرد: به 
دنبال راه حل برای رفع مش��کل افراد فاقد شناس��نامه در 

کشور هستیم. 

وجود افراد فاقد شناسنامه در جنوب کشور

پاس�خ  در  قالیب�اف  محمدباق�ر    

به این س�وال که آیا ش�ما در سمت 
ش�هردار به کار خ�ود ادامه خواهید 
داد ی�ا ب�رای حض�ور در انتخاب�ات 
ریاس�ت جمهوری آماده می ش�وید، 
گفت: م�ا وظیفه داری�م کار کنیم و 

جایش مهم نیست. 

پرونده نرگس کلباسی 
دختر نیکوکار ایرانی در 

هند در انتظار تجدید 
نظر است. 

تیتر اخبار

مدی��ر کل میراث فرهنگی اس��تان ته��ران از آغاز طرح 
تهرانگردی در قبال اهدای کتاب به کتابخانه های روستا با 
شعار »هر گردشگر یک سفیر آگاهی« همزمان با 19 دی 

ماه، روز اهدای کتاب خبر داد. 
رجبعلی خس��روآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی استان 
ته��ران با اعالم اینک��ه اجرای طرح تهرانگ��ردی در قبال 
اهدای کتاب با مش��ارکت اداره کل کتابخانه های عمومی 
اس��تان و ش��هرداری ناحیه یک منطقه ش��ش و با هدف 
اهدای کتاب ش��هروندان به کتابخانه روستایی »ده خیر« 
از توابع شهرس��تان ری اجرا خواهد شد، گفت: اجرای این 
طرح به صورت پیوس��ته با برگزاری گشت های گردشگری 
در پایتخت و شهرس��تان های اس��تان تهران ادامه خواهد 

داشت. 

خس��روآبادی افزود: گردشگری باید توسعه پایدار را در 
همه ابعاد جامعه به همراه داش��ته باشد، و ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی ارزان ترین و در دس��ترس ترین ابزاری 
اس��ت که گردش��گری می تواند ب��ا اس��تفاده از آن تاثیر 
چش��مگیری در رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد. وی 
در ادامه گفت: امروز مالک سنجش شهرهای توسعه یافته، 
براساس معیارهای فرهنگی است. وی در ادامه افزود: اجرا 
و تداوم این طرح در بلند مدت اثرات بیشماری در صیانت 

از بناها و تپه های تاریخی خواهد داشت. 
شهروندانی که عالقه مند به مشارکت در این طرح هستند 
نام کتاب اهدایی خود را به ش��ماره 5000203000100 
ارس��ال کنند تا کد هدیه ش��رکت در تور ری گردی را که 

23 دی ماه برگزار می شود دریافت کنند. 

با هدف کمک به کتابخانه های روستایی
کتاب هدیه بده، تهران را ببین 

  فرهاد هراتی و علیرضا شفقی نژاد، 
رهبر گروه های ُک�ر »نامیرا« و گروه 
ُکر فیالرمونیک ایران در جش�نواره 
موس�یقی فج�ر، کنس�رت »زمی�ن 
مق�دس« را در کن�ار ه�م رهب�ری 
می کنند. این اثر، قطعه ای تلخ است 
ک�ه به مش�کل های محیط زیس�تی 

جهان می پردازد. 

هفتمین شماره ماهنامه 
پاراگراف وی ژه زنده یاد 

محمود استاد محمد، بازیگر، 
نمایشنامه نویس و کارگردان 

تئاتر منتشر شده است. 

تیتر اخبار

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برای بررسی حاشیه های 
اخی��ر ب��ه وجود آم��ده در تیم ملی و اس��تعفای کارلوس 

کی روش امروز تشکیل جلسه می دهد. 
به گزارش ایسنا، هدایت اهلل ممبینی درباره شایعه اخیر 
مبنی بر استعفای کارلوس کی روش در امارات و بازنگشتن 
این مربی به ایران پس از اتمام اردوی تیم ملی اظهار کرد: 
به نظرم در ش��رایط فعلی آرامش، مهم ترین نیاز تیم ملی 
اس��ت و باید آن را حکمفرما کنیم. اختالف نظرهای اخیر 
نباید منجر به حاشیه شود. امروز هیأت رئیسه فدراسیون 
فوتب��ال به منظور بررس��ی این اتفاقات تش��کیل جلس��ه 
می دهد. در ش��رایطی ک��ه تیم های رقیب م��ا برای ادامه 
مس��ابقه های جام جهانی در حال برنامه ریزی هس��تند، ما 

هم نیاز داریم که با آرامش بیش��تری کار را پیش ببریم و 
با فراغ بال برنامه های مان را مرور کنیم. 

او در پاس��خ به این س��وال که آیا کی روش استعفا داده 
اس��ت، تأکید ک��رد: من این موضوع را از طریق رس��انه ها 
شنیدم اما در جلسه امروز درباره آن صحبت خواهیم کرد. 
نبای��د با ای��ن اتفاقات کی روش از تیم ملی جدا ش��ود. او 
بخش مهم و جدایی ناپذیر از تاریخ فوتبال ایران اس��ت که 
توانس��ته نتایج خوبی را در سال های اخیر کسب کند. در 
حال حاضر ایران تیم نخست آسیاست و نتایجی را درخور 
نام ایران کس��ب کرده اس��ت که ان ش��اءاهلل با حل وفصل 
شدن این اتفاقات برای دومین دوره متوالی به جام جهانی 

صعود می کنیم. 

استعفای کی روش به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال می رود

دبیرکمیت�ه  اش�رفی،  مس�عود    
ایران را  مل�ی پارالمپیک آمادگی 
برای میزبانی بازی های زمس�تانی 
ب�ه رئی�س ورزش های زمس�تانی 
پارالمپی�ک  بین الملل�ی  کمیت�ه 

مائده برهانی، ملی  پوش تیم ملی والیبال زنان، نخستین لژیونر تاریخ والیبال اعالم کرد. 
بانوان ایران شد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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ایده های طالیی
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ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )24(
اندازه آگهی؛ معیاری تعیین کننده

به عنوان یک طراح آگهی، پس از کس��ب اطالعات 
الزم در م��ورد خصوصی��ات و ویژگی ه��ای محصول 
موردنظر، چند س��اعتی را صرف خلق آگهی خواهید 
ک��رد. با توجه به نکاتی ک��ه در ایده های قبل توضیح 
داده شد، طراحی آگهی بیشتر از هر عامل دیگری نیاز 
به خالقیت دارد. صرف نظر از محتوای آگهی، پس از 
اتمام کار، نیاز به طراحی قالب آگهی نیز وجود خواهد 
داشت. به طور معمول آگهی ها با پس زمینه محصول 
موردنظر هماهنگ بوده و قالب آگهی تلفیقی از متن 
و تصویر محصول است. این مرحله حساس ترین گام 
در راس��تای طراحی یک آگهی موفق اس��ت. در واقع 
پیش از متن، زیبایی های بصری اس��ت که در چشم 
مخاطب جلوه گر خواهد ش��د. در صورت به کارگیری 
زیبایی های بصری مناس��ب می ت��وان امیدوار بود که 
حداقل آگهی تان توس��ط مخاطبان خوانده شود. در 
همین راستا استفاده از یک گرافیست ماهر به منظور 

طراحی قالب مناسب آگهی شما ضروری است. 
شاید در وهله نخست ایده استفاده از یک گرافیست 
ماهر و به تبع آن پرداخت دستمزد نسبتا باال، اندکی 
بیهوده به نظر برسد. با این حال با نگاهی به آگهی های 
موفق در چند سال اخیر می توان به این نکته پی برد 
ک��ه در دنیای امروز اهمی��ت جلوه های بصری آگهی 
اگر از متن اصلی بیشتر نباشد، کمتر نیز نخواهد بود. 
اگرچه اس��تفاده از یک گرافیست ماهر به شما در 
راس��تای طراحی ی��ک آگهی جذاب کمک ش��ایانی 
خواهد کرد، با این حال برای بسیاری از برندها چنین 
هزینه های گزاف��ی قابل پرداخت نیس��ت. به همین 
منظور در ادامه به بررس��ی راهکارهای طراحی قالب 

آگهی به شیوه مطلوب خواهیم پرداخت. 

ایده
راهکارهای بسیاری برای طراحی جلوه های بصری 
ی��ک آگهی وج��ود دارد. ب��ا این حال اگر ب��ه دنبال 
راهکارهای مطمئن و امتحان ش��ده هستید، کار شما 
اندکی دش��وار خواهد بود. در واقع ایده  و راه حل های 
تضمین ش��ده ای در دنیای تبلیغ��ات وجود ندارد. در 
اینجا تنها به سه مورد از اصول اولیه در طراحی قالب 

بصری آگهی اشاره خواهیم کرد. 
1. تصاوی��ر گرافیکی نقش مهم��ی در جلب توجه 
مخاطب دارد. با توجه به پیشرفت سریع نرم افزارهای 
گرافیکی، استفاده از آنها در طراحی تصاویر آگهی تان 

یکی از پیش نیازهای اولیه است. 
2. مت��ن و تصویر آگهی ت��ان را به گونه ای روی هم 
ق��رار دهید که رنگ  آنها تضاد زیادی با هم نداش��ته 
باشد. این کار باعث خواهد شد تا طرح شما حرفه ای 

به نظر برسد. 
3. انتخاب فونت آگهی اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
س��عی کنید تا جای ممک��ن از فونت هایی که ظاهر 
کلمات را دچ��ار تغییرات زیاد کرده و خواندن آنها را 

دشوار می کند، استفاده نکنید. 
در صورت رعایت س��ه نکته فوق، بیش��تر ایرادات 
آگهی تان رفع خواهد ش��د. با این حال این نکات تنها 
حاوی اصول اولیه هس��تند. اگر می خواهید آگهی تان 
تاثیرگذاری بیشتری داش��ته باشد به نکته ای که در 

ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت توجه کنید. 
نخس��تین عامل��ی ک��ه مخاطب را به آگهی ش��ما 
جذب خواهد کرد چیس��ت؟ در واقع پاسخ این سوال 

می تواند ش��ما را در جذب بیشترین مخاطب ممکن 
یاری کند. پاس��خ من به عنوان کس��ی که سال ها در 
ای��ن زمینه فعالیت دارم، اندازه آگهی اس��ت. در واقع 
پیش از هر چیز، سایز مناسب آگهی شما )در روزنامه 
یا بیلبوردهای سطح ش��هر( است که تضمین کننده 
میزان اس��تقبال مخاطبان از آن است. اگر کسی قادر 
به مشاهده آگهی شما در میان انبوه تبلیغات موجود 
نباشد، نمی توان امید چندانی به تاثیرگذاری آن روی 
موقعیت برندتان داش��ت. همچنین اندازه فونت متن 
نیز اهمی��ت ویژه ای دارد. هرگز از فونت های بس��یار 
کوچک و بیش از اندازه بزرگ اس��تفاده نکنید. مورد 
اول ب��ه دلیل کوچکی به چش��م نخواهد آمد و مورد 
بع��دی نیز به دلیل بزرگی بی��ش از اندازه مخاطب را 

ناامید خواهد کرد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- هن��گام بحث درب��اره اندازه فونت آگه��ی، اندازه 
موردنظر به طور میانگین بین 9تا12 )برای تبلیغات 
در مطبوعات چاپی( اس��ت. البته باید توجه داش��ت 
که اندازه تیتر به طور معمول چهار تا هش��ت شماره 

بزرگ تر از متن اصلی است.
- انتخاب فونت در بیلبوردها از اهمیت بیشتری در 
مقایس��ه با مطبوعات چاپی برخوردار اس��ت. در واقع 
بیش��تر افراد تنها نگاهی کوتاه به بیلبوردها انداخته 
و توجه دقیق��ی به آنها نخواهند ک��رد. در این میان 
انتخاب فونتی که به آسانی قابل خواندن باشد، نقش 
مهمی در سرعت انتقال پیام آگهی به مخاطب دارد. 

تبلیغات خالق

آگهی شرکت G-Shock- شعار : صخره های طبیعی نماد سختی و تحمل درونی است.

ایستگاه تبلیغات

ایکیا نام محصوالتش را به عبارات 
سرچ شده در گوگل تغییر می دهد

آژانس سوئدی Akestam Holst که پیشتر تبلیغی 
تلخ را در مورد رابطه یک دختر و پدر برای ایکیا ساخته 
بود، کمپینی جسورانه و جذاب برای برند طراحی کرده 

که »درمان به روش خرده فروشی« نام دارد. 
ای��ن کمپین محصوالت ایکیا را دقیقا در قلب ش��عار 
مش��هورش »جای��ی که زندگ��ی اتفاق می افت��د« قرار 
می ده��د. آنها ن��ام محصوالت ایکیا را ب��ه نحوی تغییر 
داده اند که مش��ابه مس��ائلی در روابط روزانه باشند که 
در س��وئد بیش از همه گوگل ش��ده اند. هر مس��ئله با 
محصولی همراه اس��ت ک��ه آن را حل می کند. به عنوان 
مثال »مادرم نمی تواند غذا درست کند« بازدیدکنندگان 
را به اجاق مایکروویو می رساند، در حالی که »خانواده ام 
ب��ه من احترام نمی گذارند« فرد را به یک لباس ملکه وار 
سفید راهنمایی می کند، محصولی که یافتن آن در ایکیا 
کمی عجیب است. به گزارش  ام بی ای نیوز، در پایین هر 
صفحه »درمان به روش خرده فروش��ی« لیست کوتاهی 
از »مس��ائل روابط روزانه مرتبط« ارائه می کند تا بتوانید 
همچن��ان به مرور کردن در میان محصوالتی که ممکن 

است به آنها نیاز داشته باشید ادامه دهید. 

 انتخاب نام خوش آوا و با مضمون
برای برند

دکت��ر س��ارا میرزایی، مش��اور بازاریابی و 
تبلیغات درباره حضور چهره های مشهور در 
تبلیغ��ات و حضور به��اره رهنما در تبلیغات 
برند »نیوحجاب« می گوید: موضوع استفاده 
از چهره های مش��هور و محب��وب جامعه در 
تبلیغات سال هاس��ت که در دنی��ا رواج پیدا 
ک��رده اس��ت و در کتابی ک��ه در این حوزه 
منتش��ر ک��رده ام )نقش مش��اهیر در رش��د 
برنده��ا( تاکی��د زیادی در انتخاب درس��ت 
فرد مش��هور و تناس��ب آن با برن��د مربوطه 
داش��ته ام. در این رابطه مهم تر از شرکت ها، 
هنرمن��دان و ورزش��کاران و مش��اهیری که 
به دلیل مسئله مالی وارد این بازی می شوند، 
هستند. آنها باید هوشیارتر باشند چراکه یک 
تبلیغ بد می تواند، آس��یب غیرقابل جبرانی 
را ب��ه وجهه آنها بزند. درب��اره تبلیغات اخیر 
برن��د »نیوحج��اب« و حضور به��اره رهنما 
ک��ه در جهت تایید این برن��د بوده، می توان 
به مس��ائل مختلفی اش��اره کرد ام��ا قبل از 
پرداختن به این مسائل بهتر است به بررسی 
نکات دیگ��ری از این برن��د بپردازیم. نکاتی 
مانند اینک��ه آیا انتخاب نام برند که ترکیبی 
از »نیو« کلمه انگلیس��ی و »حجاب« کلمه 
عربی که وارد زبان فارس��ی ش��ده، انتخابی 
درس��ت بوده است؟ متاس��فانه شرکت های 
ایرانی به مهم ترین قس��مت برندسازی خود 
که انتخاب نام خوش آوا و با مضمون اس��ت، 
نمی پردازن��د. این ش��رکت ش��اید بهتر بود، 
اسامی بس��یار جذاب تری را انتخاب می کرد. 
اگر هدف برند از انتخاب نام موردنظر انتقال 
این پیغام اس��ت که نوع جدید و متفاوتی از 
حجاب و پوشش را ارائه داده، می توانست در 
پیغام های تبلیغاتی خود این پیغام را برساند 
و از نام به ش��کل دیگ��ری که خوش آهنگ 

است، استفاده می کرد. 

دقت به بحث های فرهنگی در ارائه 
محصوالت حوزه پوشاک

اکث��ر  مش��کل  می گوی��د:  میرزای��ی 
کس��ب و کارها داخلی این اس��ت که از ابتدا 

و  ب��رای کس��ب و کار  اس��تراتژی درس��تی 
مخصوص��ا برند خ��ود تدوی��ن نمی کنند و 
براس��اس س��لیقه و نظر مش��اوران مختلف 
پیش می روند. براس��اس اطالعات مندرج در 
وب سایت برند »نیوحجاب«، این شرکت در 
کشور سوییس ثبت شده است، این موضوع 
واقعا گنگ اس��ت؟ در دنیا ایتالیا، فرانس��ه و 
اس��پانیا که برندهای بزرگی همچون زارا و 
منگو را به دنیا عرضه می کنند، می توانستند 
کش��ور های مبدا بهتری برای شروع به کار 
این برند باش��ند. حال اگر هدف این شرکت 
اش��اعه حجاب اسالمی در دنیاست، باز بهتر 
است به سراغ کشورهایی مانند ایران، امارات 
و عربستان می رفت. برندهای این حوزه باید 
دقت داشته باش��ند، در نوع لباس پوشیدن 
جوامع مختل��ف، به جز بحث اعتقادی بحث 
فرهنگی نیز مطرح است. در این میان ارائه 
لباس ب��رای بانوان ایرانی ویژگی های خاص 
خ��ود را دارد چون درب��اره طرح لباس های 
بانوان ایرانی نه می توان از کش��ورهای عربی 
و نه از کش��ورهای غربی الگوب��رداری کرد. 
بنابرای��ن به عنوان یک خانم ایرانی که نقش 
مش��تری را می تواند برای این برند داش��ته 
باش��د و در حوزه برندسازی نیز فعال است، 
باید بگویم ک��ه این برند همانند بس��یاری 
از مزون ه��ای مختلف دیگر در ای��ران انواع 
مانتوها را ارائه می دهد که مابقی رقبا به بازار 
عرضه می کنند و چیز جدیدی در محصوالت 
این ش��رکت وجود ندارد که اشاره به »نیو« 

بودن کند. 

تقسیم بندی گروه مخاطبان برند 
میرزای��ی می گوید: مخاطب ه��دف برند 
»نیوحجاب«، خانم ها هس��تند و خانم ها به 
دو گروه در ایران تقس��یم بندی می ش��وند؛ 
خانم هایی که برای پوش��ش از چادر به دلیل 
اعتقاد خود اس��تفاده می کنند و خانم هایی 
ک��ه از انواع مانتو برای پوش��ش بهر ه برداری 
می کنن��د. ح��ال در نظ��ر بگیریم ک��ه اگر 
مخاطب گروه دوم، پتانس��یل بیشتری برای 
مشتری شدن برند »نیوحجاب« داشته باشد، 
آیا انتخاب بهاره رهنما متناس��ب این گروه 

خواه��د بود یا خیر؟ به عنوان یک زن ایرانی، 
حمایت زیادی از تمام بانوان پرتالش ایرانی 
در سراس��ر دنی��ا دارم و اتفاقا بهاره رهنما را 
جز یکی از عزیزترین هنرمندان کش��ورمان 
می دانم و همیشه از اینکه خودشان بوده اند و 
ب��دون درنظر گرفتن چاقی یا عدم اعتماد به 
نفس از ای��ن موضوع همواره بهترین خود را 

ارائ��ه کرده اند و هم صورت زیبا و هم طینت 
زیب��ا دارند، لذت برده ام. بنابراین نظراتی که 
در این گفت وگو ارائه می شود، کامال از حوزه 
تخصصی است. همچنین بیشترین آسیب را 
از عدم توجه به اس��تراتژی تبلیغات شرکت 
خواهد برد، نه خود ش��خص مش��هوری که 
ب��رای تبلیغ��ات برند »نیوحج��اب« در نظر 

گرفته شده است. 

مخاطب اصلی تبلیغ چه کسانی 
هستند؟ 

میرزای��ی می گوی��د: اگ��ر مخاطب هدف 
برند »نیوحجاب«، خانم هایی با س��ایز بزرگ 
هس��تند و اگ��ر قرار اس��ت، برن��د انگیزه و 
اش��تیاق در چنین خانم های��ی را ایجاد کند 
و ب��ه آنها بگوید ک��ه می توانند بدون نگرانی 
انواع مانتوهای ش��یک متناسب با سایزشان 

را داشته باشند، اس��تفاده از بهاره رهنما در 
تبلیغات برند عالی است، اما اگر هدف، کلیه 
مخاطبان فارغ از هر س��ایزی ا ست، انتخاب 
بازیگر با محصوالت برند تناسبی ندارد. البته 
در سایت و تبلیغات این برند در جایی اشاره 
به سایز بزرگ نشده و اگر می شد، انتخاب و 
این تناسب خوب بود. عالوه براین، در جشن 
افتتاحیه این ش��رکت تعدادی از هنرمندان 
دع��وت بوده اند که بهتر ب��ود، برند یک کار 
PR  ق��وی با عکس های ای��ن عزیزان انجام 
می داد و براین نکت��ه تاکید می کرد که این 
برند انتخ��اب تمامی بانوان هنرمند کش��ور 
اس��ت. اگرچه خانم های ایران��ی که از مانتو 
استفاده می کنند، شاید الگوبرداری زیادی از 
هنرمندان نداشته باشند، اما در شرایطی که 
بالغ بر 60درصد جمعیت ایران در شبکه های 
اجتماعی و دیجیتال همچون اینستاگرام و... 
حضور دارند و الگوهای کش��ورهای غربی و 
آمریکایی را به وفور می بینند، ش��اید انتشار 
هنرمندان در جش��ن افتتاحیه »نیوحجاب« 
در جذب آنها بی تاثی��ر نبود، هر چند تحت 
تاثیر قراردادن آنها آنچنان هم آسان نیست. 
میرزایی می گوید: در جهت اطمینان از تاثیر 
تبلیغات برند، فیلم و پوس��ترهای تبلیغاتی 
بهاره رهنما و برن��د »نیوحجاب« را با بیش 
از 75 خانم در س��ن های بین 25 تا 50 که 
همه از پوش��ش مانتو استفاده می کردند، به 
اش��تراک گذاش��تم که به نظر تعداد زیادی 
از آنه��ا تبلیغات این برن��د جذابیت چندانی 
نداشته اس��ت. یکی از مهم ترین اقدامات در 
تبلیغات، مورد تحقیق ق��راردادن آن تبلیغ 
قبل از انتش��ار ایده اصلی اس��ت. در بیشتر 
م��وارد نکات بس��یار مهم و کلی��دی از این 
تحقیقات استخراج می شود که کمک شایانی 
در ص��رف هزینه تبلیغ��ات اثربخش خواهد 

کرد. 

حمایت از بیماران  ام اس توسط برند
میرزایی می گوید: در اخباری اش��اره شده 
اس��ت که برند »نیوحجاب«، حامی بیماران 
 ام اس و خانم رهنم��ا نیز از حامیان انجمن  
ام اس است. در سالیان اخیر مسئولیت های 

اجتماعی یکی از روش های موثر و موفق در 
تقویت برندها ش��ده، اما مجددا تناسب نوع 
مس��ئولیت اجتماعی با آن برند و کسب و کار 
مربوطه بس��یار مهم اس��ت. نوع مس��ئولیت 
اجتماعی مرتبط با این ش��رکت می توانست 
پوش��ش و حمای��ت از دخت��ران و بانوان در 
مناطق محروم باش��د یا چون نوع کارش��ان 
در حوزه بانوان اس��ت، می توانستند به حوزه 
حمای��ت تحصیلی از دختره��ا یا کارآفرینی 
بانوان بپردازن��د. میرزایی در پایان می گوید: 
با توجه به اینکه هزینه تبلیغات در فضاهای 
دیجیتال بس��یار مقرون ب��ه صرفه تر از دیگر 
رسانه هاست برند »نیوحجاب« الزم است در 

چند حوزه عمیق تر برنامه ریزی کند: 
1- تجدیدنظر در نام برند و مشخص شدن 
اینکه مخاطب هدفش در ایران چه کس��انی 
هس��تند یا اینکه بانوان کشورهای دیگر نیز 
مدنظر برند اس��ت یا خیر. 2- ایجاد جایگاه 
صحی��ح ب��رای برن��د. 3- ایجاد اس��تراتژی 
تبلیغ��ات صحیح، تدوی��ن پیغ��ام خالقانه 
مرتب��ط با مخاطب هدف. بنابراین اس��تفاده 
از فضاهای دیجیتال بس��یار خوب است، اما 
این کار بس��یار تخصصی  اس��ت. برند باید با 
برنامه ریزی در صفحات و کانال های مرتبط 
با مخاطب هدف مربوطه و با فیلم های جذاب 
و تاثیر گذار یا گیف ه��ای خالقانه و مواردی 
از ای��ن دس��ت اقدام به حض��ور حرفه ای در 
فضاهای دیجیتال کند. با تمام این توصیفات 
از اینک��ه کارآفرین��ان ایرانی ب��ا وجود تمام 
مش��کالت اقتص��ادی و سیاس��ی در عرصه 
کسب و کار حضور دارند، قدردانم، اما ای کاش 
از ابتدای راه اندازی کسب و کار خود با اصول 
و استراتژی های صحیح و مطمئن پیش روند 

تا برندی قدرتمند به بازار ارائه کنند. 

اگر مخاطب هدف برند »نیوحجاب«، 
خانم هایی با سایز بزرگ هستند و اگر 
قرار است، برند انگیزه و اشتیاق در 

چنین خانم هایی را ایجاد کند و به آنها 
بگوید که می توانند بدون نگرانی انواع 
مانتوهای شیک متناسب با سایزشان 
را داشته باشند، استفاده از بهاره رهنما 

در تبلیغات برند عالی است، اما اگر 
هدف، کلیه مخاطبان فارغ از هر سایزی 
ا ست، انتخاب بازیگر با محصوالت برند 
تناسبی ندارد. البته در سایت و تبلیغات 
این برند در جایی اشاره به سایز بزرگ 

نشده و اگر می شد، انتخاب و این 
تناسب خوب بود

حضور سلبریتی ها در تبلیغات داخلی روزبه روز در حال افزایش 
اس�ت. در ادامه حض�ور این افراد مش�هور، چندی پیش خبری 
مبنی بر همکاری تبلیغاتی بهاره رهنما با برند »نیوحجاب« منتشر 
شد. عالوه بر خبر، آگهی ها  و فیلم های تبلیغاتی مختلفی نیز از 
این همکاری در شبکه های اجتماعی اکران شد. برند »نیوحجاب« 
مجموعه مح�دودی از مدل های پاییزه خود را با طراحی خاص و 

ن�ام تجاری »زن باران« در فروش�گاه هایش در ای�ران و خارج از 
کش�ور با حضور بهاره رهنما عرضه کرده اس�ت. برند 3درصد از 
فروش هر مدل از مجموعه »زن باران« را به بیماران »ام اس« تعلق 
داده است. به منظور بررسی این همکاری تبلیغاتی گفت وگویی 
را با دکتر سارا میرزایی، مش�اور بازاریابی و تبلیغات داشته ایم. 
همچنین »فرصت امروز« برای دریافت اطالعات بیش�تر درباره 
همکاری بهاره رهنما به برند »نیوحجاب« مراجعه کرد که پاسخی 

از مسئوالن این برند دریافت نشد. 



لباس  و  م��د  کارخانه ه��ای 
و  س��نتی  دارن��د  تمای��ل 
محافظ برندش��ان باشند و در 
ش��رایطی کار کنن��د که مملو 
از محتوا باش��د. این ش��رایط 
نویدبخش��ی  چن��دان  محیط 
محتوایی  بازاریاب��ی  ب��رای  را 
خلق نمی کن��د ولی برای یک 
مطالع��ه م��وردی جالب توجه 
مناسب اس��ت. پس از مطالعه 
حضور مجازی دامنه وس��یعی 
از برند ه��ا، در ادامه تالش های 
»پن��ج  ب��ه ص��ورت  را  آنه��ا 
محتوایی«  بازاریاب��ی  س��طح 

طبقه بندی کرده ام. 

سطح اول – محتوای 
تبلیغاتی واضح

یک��ی از برنده��ای خارجی 
مورد عالقه من زارا اس��ت، اما 
مس��لما نه به خاط��ر محتوای 
بازاریابی آنه��ا. آنها حتی یک 
وبالگ ه��م ندارن��د. در واقع 
یافتن هر نمونه ای از بازاریابی 
محتوایی متعارف از آنها کامال 
دشوار اس��ت. هدایت مردم به 
س��مت وب س��ایت خودتان از 
جذب ک��ردن آنها از جایی که 
به طور طبیعی در آنجا هستند 
دشوارتر است. بنابراین زارا بر 
دسترس��ی ب��ه طرفدارانش از 
طری��ق ش��بکه های اجتماعی 

متمرکز است. 
در  را  محت��وا  ن��وع  دو  زارا 
ق��رار  اجتماع��ی  ش��بکه های 
می ده��د؛ محت��وای تبلیغاتی 
و س��پس محت��وای تبلیغاتی 
بیش��تر. آنها می توانند به این 
ترتیب کارشان را انجام دهند 
به دلیل اینکه م��ردم واقعا به 
محتوای تبلیغاتی آنها اهمیت 
پس��ت  در  آنه��ا  می دهن��د. 
وبالگ ش��ان با این مضمون به 
تبلیغات نمی پردازند که »پنج 
دلیلی که ش��ما در زمس��تان 
امس��ال نیازمند پوشیدن شال 
گ��ردن هس��تید«، آنها چیزی 
را تبلی��غ می کنند ک��ه برای 
دنبال کنندگان ش��ان اهمی��ت 
دارد؛ ح��راج و اق��الم جدی��د. 
در چگونگ��ی نگ��رش زارا ب��ه 
ش��بکه های اجتماع��ی اندکی 
نی��ز  تاکتیک��ی  تفاوت ه��ای 
وج��ود دارد. برای مث��ال آنها 
تبلیغاتی ش��ان  عکس های  در 
به جای لباس خالی لباس های 
ب��ر تن اش��خاص را به نمایش 

می گذارند. 
تف��اوت دیگ��ر نی��ز مربوط 
ب��ه اس��تفاده از هش��تگ در 
توییتر اس��ت. نگ��رش زارا به 
آنه��ا کم��ک کرده اس��ت که 
در اینس��تاگرام، فیس ب��وک و 
توییت��ر دنبال کننده اجتماعی 

جذب کنند. 
زارا نمونه خوبی از دستیابی 
موثر به طرفداران بدون هزینه 
محتوای��ی اس��ت. ای��ن امر به 
آن معنی نیس��ت که نباید در 
محت��وا س��رمایه گذاری کنید 
بلک��ه به این معنی اس��ت که 
محتوای معمول پیش شرطی 
ب��رای موفقی��ت دیجیتالی در 

صنعت مد و لباس نیست. 

سطح 2 – وبالگ کالسیک
موقعی��ت دیگر بدون نیاز به 
وبالگ  یک  راه ان��دازی  محتوا 
است. بس��یاری از برند ها یک 
وبالگ دای��ر می کنند چرا که 
»بای��د« دایر کنن��د. جهت یا 
اس��تراتژی زیادی پش��ت آن 
قاب��ل پیش بینی  وجود ندارد. 
اس��ت که ای��ن وبالگ ها تاثیر 

چندانی ندارند. 
ب��رای مث��ال وب��الگ نورد 
استورم را در نظر بگیرید. آنها 
هزاران پس��ت منتشر و تقریبا 
یک س��هم اجتماعی برای هر 
راه  پس��ت دریافت کرده ان��د. 
حل آنها برای مس��ئله نگارش 
محتوا در فضای بسیار رقابتی 
م��د و لباس، نگارش محتوا در 
فضا های با می��زان رقابتی باال 
بوده است. مسلما نورد استورم 
تنها نمونه این مس��ئله نیست. 
ای��ن نتایج ب��رای کمپانی های 
دیگر نیز بس��یار مش��ابه است 
و روش��ن است که داشتن یک 
وبالگ و نوش��تن چند دس��ته 

محتوا کافی نیست. 

نکته سطح دو این است که 
یک وبالگ کلی کافی نیست. 
بازاریابی محت��وا از یک قانون 
تبعی��ت می کند که  قدیم��ی 
»چیزی را به دس��ت می آورید 
بهای��ش را می پردازید.«  ک��ه 
اگ��ر می خواهی��د ک��ه نتیجه 
تالش ه��ای محتوای��ی خود را 
ببینید، باید آماده شوید که به 
درس��تی در آن سرمایه گذاری 

کنید. 

سطح 3 – منحصربه فرد 
کردن محتوای خودتان

ریش����ه بسی�������اری از 
استراتژی های محتوایی به این 
محتوایی  »بیایید  است:  شکل 
را بس��ازیم ک��ه جامعه هدف 
م��ا آن را می پس��ندد.« ای��ن 
ن��وع از تفک��ر کمپانی های مد 
و لب��اس را به خل��ق محتوایی 
در رابط��ه ب��ا هم��ه چی��ز از 
کوکتل  آماده س��ازی  دس��تور 
ت��ا اخبار تکنول��وژی رهنمون 
می س��ازد. اما ای��ن به آن معنا 
نیس��ت که پاس��خ، تمرکز بر 
محتوای مربوط به مد و لباس 
اس��ت. راه حل موجود داشتن 
ویژه  محتوای��ی  جای��گاه  یک 
اس��ت که به خوبی با برندتان 

بهتری��ن  دارد.  ارتب��اط 
نمونه ب��رای این کار این 
به جای نوش��تن  اس��ت 
درباره م��د جدید پاییزه 
بنویس��ید.  زنان  درب��اره 
پادکست، کتاب، خبرنامه 
را  اقتص��ادی  کم��ک  و 
ک��ه به زنان می ش��ود به 
نمای��ش بگذاری��د. ای��ن 
منحصربه ف��رد  تمرک��ز 
از  عظیم��ی  حج��م 
برند  مبن��ای  ب��ر  محتوا 
آن  را  خارق الع��اده ای 
ه��م در یک فضای کمتر 
رقابتی تامین کرده است. 
بازاریاب��ی محت��وا یک 
مارات��ن اس��ت و نه یک 
هرک��س  س��رعت.  دوی 

که از طری��ق بازاریابی محتوا 
امی��د به ی��ک راه حل س��ریع 
دارد مسیر اشتباهی را انتخاب 

کرده است. 
مثال  گفت��ه ش��ده  نمون��ه 
چگونگ��ی  از  فوق الع��اده ای 
اجتن��اب از فضا های محتوایی 
یافت��ن  و  ش��ده  فرا اش��باع 
جایگاهی بر مبنای برند است 
ک��ه بتوانی��د آن را م��ال خود 
کنید. برند های دیگر می توانند 
با متمرکز ش��دن برای چیزی 
منحصربه ف��رد  را  آنه��ا  ک��ه 
می سازد و به دست آوردن آن 

کار خود را پیش ببرند. 

سطح 4 – سرگرمی و 
تعامل

ج��ذاب  مکالم��ات  ایج��اد 
به صورت آنالین کار دش��واری 
اس��ت، به ویژه زمان��ی که این 
کار ش��امل تعری��ف برن��د مد 
باش��د.  خودت��ان  انحص��اری 
از  فوق  العاده ای  نمون��ه  بربری 
طرفداران  با  س��رگرمی  ایجاد 
اس��ت بدون اینکه به تضعیف 
برن��دش بینجامد. آنها این کار 
را از طری��ق کمپین دیجیتالی 

جاه طلبانه زیر انجام می دهند: 
 :Art of the Trench
زیبایی و چن��د منظوره بودن 
پالت��وی کمربنددار ش��ناخته 
ش��ده برب��ری را ب��ا تش��ویق 
ش��ما ب��ه عکس گرفت��ن و به 
تصاوی��ر  اش��تراک گذاش��تن 
مردمی که آن را پوش��یده اند 
ب��ه نمایش می گ��ذارد. بربری 
آن کمپی��ن را ب��ا عکس های 
حرفه ای بنا ک��رد ولی در یک 
شکل »س��ازمان یافته از منابع 
مردمی« آنها را به روی عموم 
گش��ود ک��ه در آن بهتری��ن 
عکس ها را انتخاب کرده و آنها 
را در قالب خودش��ان میزبانی 

می کنند. 
مسئله چشمگیر تر این است 
که بربری حتی یک وبالگ هم 
ندارد و آنها ب��ه ندرت به طور 
رو در رو ب��ا طرف��داران تعامل 
می کنن��د. در واق��ع ب��ه جای 
پاس��خگویی به طرف��داران از 
طریق حس��اب کاربری رسمی 
برب��ری، آنها با برق��راری یک 
فضای انحصاری و اس��تفاده از 
 ی��ک ابزار توییت��ر اختصاصی،
  BurberryService @"
را ب�����رای رس��ی���دگی ب���ه 
درخواست های خدمات مشتریان 

برگزیده اند. 
ی��ک رویکرد ایجاد محتوا بر 
مبن��ای متن، اداره یک وبالگ 
تصوی��ر  چن��د  دادن  ق��رار  و 
اس��ت،  اطالعات  ارائه دهن��ده 
اما ی��ک اس��تراتژی محتوایی 
ب��ه چرخی��دن حول  نی��ازی 
موجودی محتوایی ثابتی ندارد 
و ش��اید پیش��ه ش��ما رویکرد 

گسترده تری را طلب کند. 
بربری به س��رعت به اهمیت 
دنی��ای دیجیت��ال پ��ی ب��رد 
و آنه��ا 60درص��د از بودج��ه 
بازاریابی شان را در سال 2011 
به شبکه های دیجیتالی تغییر 
دادن��د. ارج نه��ادن به اهمیت 
دنی��ای دیجیتال��ی ب��ر آینده 
برندتان یک مس��ئله اس��ت و 
ق��رار دادن بیش از 50 درصد 
بازاریابی ت��ان روی آن  بودجه 
حتی قب��ل از حضور بعضی از 
برند ها در شبکه های اجتماعی 

مسئله دیگری است. 

سطح 5 – گرد آوری همه 
موارد 

ب��ه ط��ور صادقانه ب��ه نظر 
نمی رس��د که هیچ کمپانی مد 

و لباس��ی تمام ای��ن ویژگی ها 
را داش��ته باش��د. بس��یاری از 
کمپانی ها به دس��تیابی به این 
می ش��وند  نزدیک  ویژگی ه��ا 
ول��ی در نهایت معم��وال فاقد 
چند بخش هس��تند. بنابراین 
ب��ه جای متمرکز ش��دن روی 
برندی که حد اعالی بازاریابی 
محت��وا را در صنع��ت مد ارائه 
می دهد بیایید یک غول ش��به 
بهتری��ن  از  را  فرانکنش��تاین 

اجزای موجود بسازیم. 
وبلالگ: وبالگ ب��ا موضوع 
مث��ال )زنان ب��ا نف��وذ( نمونه 
فوق الع��اده ای از گرفت��ن یک 
س��اخت  مبنای  ب��ر  جای��گاه 

برندی شناخته شده است. 
بخش های محتوایی بزرگ: 
نون��س )nowness( تع��داد 
هن��ری  ویدئو ه��ای  زی��ادی 
بسیار با کیفیت از فیلمسازان 
مختل��ف را تولی��د می کن��د و 
تقریبا هیچ فعالیت برندسازی  
برای خ��ود لویی ویتون ندارد. 
این کار آنها را به بخش جالب 
توجه��ی از بازاریاب��ی مب��دل 

کرده است. 
از نقط��ه نظر م��ن راه های 
بهره گی��ری  ب��رای  کم��ی 
نون��س وجود  از  لویی ویت��ون 

دارد. 
ارزشمند  اطالعات   -
کارب��ران در مورد رفتار 
سلیقه های  و  مشتریان 
رای��ج، س��رمایه گذاری 
را ب��رای لوی��ی ویتون 

فراهم می کند. 
برند س��ازی  اجازه   -

پراکنده می دهد. 
را  ویت��ون  لوی��ی   -
راهبر  ی��ک  جایگاه  در 
ذه��ن  در  پیش��رو 
ق��رار می دهد  مخاطب 
چ��را ک��ه اغل��ب افراد 
از  ک��ه  تاثیرگ��ذاری 
نون��س بازدید می کنند 
احتم��اال می دانن��د که 
لویی ویت��ون در ماورای 

آن قرار دارد. 
- با افراد هن��ری تاثیرگذار 

ارتباط برقرار می کند. 
- محتوایی را فراهم می سازد 
ک��ه لویی ویت��ون می تواند در 

جای دیگری استفاده کند. 
ب��ا  آنه��ا  ک��ه  زمان��ی   -
کاربران ش��ان احساس راحتی 
نهای��ت  در  باش��ند  داش��ته 
می توانن��د برند س��ازی لوی��ی 
ویت��ون را ب��ه تدریج توس��عه 

دهند. 
- در نهایت و احتماال مهمتر 
از هر چیز دیگری، آنها ش��کل 
دلپذی��ری از ویدئ��و را تح��ت 
خرید  قاب��ل  ویدئوی  عن��وان 
دارن��د. ای��ن ویدئو ه��ای قابل 
خرید به ش��ما اجازه می دهند 
که روی اقالمی در خود ویدئو 
کلی��ک کرده و احتم��اال با باز 
پرداختی ب��ه لویی ویتون آنها 
را از تع��دادی از فروش��ندگان 

خریداری کنید.
محتوای همیشله سلبز: 
آقای پورتر چند منبع جالب را 
برای هدف جمعیتی شان یعنی 
م��ردان خوش اس��تایل ادغام 
کرده اس��ت. آنها همه چیز را 

عمومی  استایل  توصیه های  از 
گرفته تا نکات کارشناسان مد 
برای یک فرهنگ اس��تایل را 
پوش��ش می دهند و همه این 
کار ها را با نب��وغ متمایز آقای 

پورتر انجام می دهند. 
اجتملاعی:  رسللانه های 
ب��ه  کمپانی ه��ا  از  بس��یاری 
داش��تن ی��ک ش��خصیت در 
رس��انه اجتماعی اصرار دارند. 
آنها ترجیح می دهند که فقط 
در م��ورد فروش جدیدش��ان 
ش��ما را ب��ا خبر س��ازند ولی 
غیر تبلیغاتی  پست های  گاهی 
قرار می دهن��د چرا که »باید« 
این کار را انجام دهند. نس��تی 
گل را در نظ��ر بگیری��د. آنها 
با انتش��ار پس��ت های خالقانه 
ب��ه هم��راه برند خ��ود ضمن 
داش��تن محتوای تبلیغاتی کار 
می دهند  انج��ام  فوق العاده ای 
همچنان ک��ه در همین حین 
نی��ز قاب��ل اعتم��اد ب��ه نظر 

می رسند. 
در  ویدئلو:  یوتیلوب/ 
دنیایی که پر از آموزش سبک 
)اس��تایل( و ن��کات آرایش��ی 
اس��ت آق��ای پورتر مج��ددا با 
پروژه جمعیت��ی ویژه »مردان 
خ��وش اس��تایل« توجهات را 
جلب می کن��د. آنها همه چیز 
ی��ک  س��اختن  چگونگ��ی  از 
آس��تون مارتین تا آشپزی به 
سبک شمالی در حیات وحش 
را پس��ت می کنن��د و رویکرد 
منحصربه فرد آنها باعث ش��ده 
تا مشترک یوتیوب بیشتری را 
تقریبا از ه��ر برند مد دیگری 

جمع کنند. 
مشغول شدن با طرفداران: 
تعری��ف کردن خ��ود به عنوان 
ی��ک برند م��د انحص��اری در 
داشته های کاربران کار آسانی 
نیس��ت ام��ا برب��ری از طریق 
پروژه های��ی مث��ل بربری آرت 
آو د ترنچ به ش��کل پیوسته ای 
موفق به انجام آن شده است. 

محتلوای فیزیکی: محتوا 
نی��ازی ب��ه زندگ��ی مج��ازی 
ندارد. بسیاری از برند های مد 
مجله های واقعی یا کتاب هایی 

منتشر کرده اند. 
ی��ک  روی  س��رمایه گذاری 
مجله که مرتبا منتش��ر ش��ود 
دشوار اس��ت و شما با نام های 
بزرگ��ی رقاب��ت می کنید پس 
احتماال بهتر اس��ت که ش��ما 
صرف��ا به انتش��ار ی��ک بخش 
محتوایی همانند بسنده کنید.

توسلعه: محتوای خوب به 
تنهای��ی کافی نیس��ت و غالب 
محتوایی  اس��ت��رات���ژی های 
به توس��عه موث��ر وابس��ته اند. 
تع��داد وب س��ایت های موجود 
مرتبط ب��ا مد ای��ن صنعت را 
به ش��دت رقابتی می کن��د، اما 
در کن��ار آن محیط توس��عه و 
فراهم  را  پیش��رفت بی نظیری 
وبالگ نویس ه��ای  می س��ازد. 
حوزه مد شرکای توسعه دهنده 
بی نظیری هس��تند چراکه آنها 
درگیر  بازدیدکنندگان  معموال 
ش��ونده ای برای محتوای خود 
دارن��د و مهم تر اینک��ه آنها به 
محصوالت مختلفی که کاالی 
آنها را بر آورده می سازند مرتبط  
هستند. این کار مسیری کامال 
طبیعی را به طرف خرید کردن 
ایج��اد می کند. ش��ما کاالیی 
ک��ه می پس��ندید را از س��وی 
وبالگ نویس��ی که مورد احترام 
شماس��ت مالحظ��ه ک��رده و 
برای خریداری محصوالتی که 
آن کاال را می س��ازند لینکی را 

کلیک می کنید. 
در خاتمه متوجه خواهید شد 
که پس زمینه ای از رویکرد های 
نامتع��ارف وج��ود دارد که به 
هر حال در فض��ای رقابتی مد 
موفق می شود. ما این زمینه را 
در محبوبیت محتوای تبلیغاتی 
زارا، تعامل گزینش��ی بربری با 
طرف��داران، تمرک��ز روی زنان 
با نفوذ به جای محصول واقعی 
)پوشاک( و تصمیم بسیاری از 
برند ها برای چشمپوشی کامل 
از وبالگ می بینیم. با قرار دادن 
همه اینه��ا در کن��ار همدیگر 
واضح اس��ت ک��ه پیروزی های 
بزرگ��ی در انتظار برند های مد 
که می خواهن��د در راهکار های 
محتوایی سنتی بازنگری کنند 

وجود دارد. 

مدل های سلسله مراتبی برای
 ارزیابی تبلیغات

حتما مهم ترین جنبه از برنامه توسعه موثر ارتباطی 
)مانن��د تالش های برنامه ریزی ش��ده تبلیغاتی( همان 
فرآیند درک پاس��خ گیرنده )مصرف کننده( اس��ت که 
ممکن است از طریق مشاهده یک رفتار خاص از سوی 

وی )مانند خرید محصول( صورت گیرد. 
در بس��یاری از م��وارد، ه��دف بازاری��اب تنها ایجاد 
آگاهی از وجود ش��رکت یا نام تجاری اس��ت و پس از 
آن محص��والت مطرح می ش��وند. م��واردی هم وجود 
دارد ک��ه بازاریاب ب��رای انتقال اطالع��ات و دانش به 
مصرف کنندگان، تغییر نگرش نسبت به نام تجاری یا 

تغییر رفتار آنها فعالیت می کند. 
طب��ق تجربیاتی که تاکنون به دس��ت آمده اس��ت، 
فروش��ندگان مختلف معموال مصرف کنن��دگان را به 
س��مت دادن پاسخ های مش��خصی به کنش بازاریابان 
در طول زمان برنامه ریزی شده هدایت می کنند. چهار 
مدل از تکرارش��ده ترین و شناخته شده ترین مدل ها در 
زیر آمده است که مطالعه آنها نه تنها در جهت ارزیابی 
اثربخش��ی برنامه های ارتباطی )تبلیغات( بسیار حائز 
اهمیت است، بلکه قدرت تحلیل و پیش بینی واکنش ها 

را افزایش می دهد. 
مدل AIDA معمول ترین شیوه هدایت مشتریان و 
توسعه بازاریابی اس��ت که مشتریان را از مسیر توجه، 
عالق��ه، میل و عم��ل هدایت می کند. فروش��نده ابتدا 
درصدد جلب توجه مش��تری برمی آید و سپس عالقه 
وی را ب��ه محص��ول یا خدمات ش��رکت برمی انگیزند. 
او پ��س از برآورد ش��رایط، در مش��تری ایجاد میل به 
نی��از و خرید محصول می کن��د. در این مدل، عمل به 
معنی ایجاد یک تعهد خرید و در نهایت بس��ته شدن 
فرآیند فروش اس��ت که در حقیقت مهم ترین و شاید 

سخت ترین مرحله از انجام کار باشد. 

اس��تینر و الویج در حوزه بررسی چگونگی عملکرد 
تبلیغات، مدل داگمار را پایه ریزی کردند. بر مبنای این 
مدل انتظار می رود تبلیغات منج��ر به آگاهی، دانش، 
تمایل، ترجیح، مجاب ش��دن و خرید ش��ود. این مدل 
پیچیده تر از مدل AIDA است. سلسله مراتب تاثیرات 
مصرف کننده را از ایستگاه آگاهی اولیه، از یک محصول 
یا خدمات تا ایس��تگاه خرید واقعی ارزیابی می کند. در 
این مدل فرض بر آن است که اثرات تبلیغات در بیش 
از ی��ک دوره زمان��ی رخ می دهد و معم��وال ارتباطات 
بازاریابی منجر به پاس��خ فوری و خرید نمی شود بلکه 
مراحل مختلفی باید طی شود و مصرف کننده پله پله 
از آنها گذر کند. این مدل پایه و اساس تنظیم اهداف و 
اندازه گیری تاثیر تبلیغات در بسیاری از شرکت هاست. 
م��دل پذی��رش ن��وآوری ی��ا اب��داع روش کار برای 
معرفی یک نوآوری را ارزیابی می کند. این مدل نش��ان 
می دهد که ی��ک مصرف کننده با عبور از چه مراحلی، 
تصمیم می گیرد تا از ی��ک محصول یا خدمات جدید 
اس��تفاده کند. مانند تمامی مدل ه��ا، در این مدل نیز 
مصرف کننده با گ��ذر از مراحل مختلفی در نهایت به 
مرحله خرید محصول جدید می رس��د. آگاهی، عالقه، 
ارزیاب��ی، آزمودن و پذی��رش مراحل مختلف این مدل 
سلسله مراتبی هس��تند. مرحله آزمودن عامل تفاوت 
این مدل از دیگر مدل هاس��ت که امکان تجربه کردن 
عملی محصول را فراهم می آورد. معموال ش��رکت های 
ارائه دهنده محصوالت و خدمات جدید با چالش ایجاد 
آگاهی و عالقه در بین مصرف کنندگان روبه رو هستند 
و پس از گذراندن این مرحله می توانند مصرف کنندگان 
را متمایل به آزمایش و ارزیابی محصول کنند. بهترین 
راه برای ارزیابی یک محصول جدید از طریق اس��تفاده 
و آزمایش عملکرد آن اس��ت که بازاریابان با اس��تفاده 
از نمای��ش محص��ول یا اس��تفاده آزمایش��ی از آن در 
نمایش��گاه ها و با تشویق بر مصرف مشتریان با حداقل 
تعه��د آنها به خرید، آن را اجرا و نظرات مثبت و منفی 

مصرف کنندگان را جمع آوری می کنند. 
در نهای��ت مدل سلس��له مراتب��ی آخر ک��ه به آن 
می پردازیم، مدل پردازش اطالعات بر تاثیرات تبلیغات 
که توس��ط مک گوئیر خلق شده اس��ت. در این مدل 
فرض بر این اس��ت که مصرف کننده در یک موقعیت 
مناس��ب اطالعاتی از محصول است و در واقع تبلیغات 
ب��رای وی یک پردازش کننده اطالع��ات یا یک حالل 
مش��کالت اس��ت. مک گوئیر مجموعه ای از مراحل را 
نش��ان می دهد که یک مصرف کننده )گیرنده( سلسله 
مراتبی از پاسخ ها را برای حل مسئله دریافت می کند. 
این مدل شباهت فراوانی به مدل سلسله مراتب تاثیرات 
دارد. ایج��اد توجه و آگاهی و دان��ش و بازده آن منجر 
ب��ه ایجاد میل می ش��ود. تنه��ا مرحله ای ک��ه در این 
مدل وجود دارد و در مدل های دیگر یافت نمی ش��ود، 
مرحله حفظ اطالعات یا توانایی گیرنده برای یادآوری 
و نگهداری از آن بخش از اطالعات اس��ت که به عنوان 
راه حل مس��ئله می پذیرد و برای وی معتبر است. این 
مرحله بس��یار حایز اهمیت است زیرا مصرف کننده در 
هنگام دریافت اطالع��ات از یک برنامه ترویج، اقدام به 
خرید نمی کند بلکه الزم است بعدا از حافظه خود برای 
یادآوری آنچه راه حل مش��کل خود می داند، اس��تفاده 
کند. مدل پ��ردازش اطالعات می تواند یک روش موثر 
و چارچوب مش��خص برای برنامه ریزی و ارزیابی اثرات 

یک کمپین تبلیغاتی باشد. 
در مدل ه��ای سلس��له مراتب��ی، هر مرحله، پاس��خ 
به یک متغیر وابس��ته اس��ت که ممکن است به عنوان 
ی��ک هدف از فرآیند ارتباطی تلقی ش��ود. بنابراین در 
هر مرحله می توان اثربخشی موردنظر را اندازه گیری و 
ارائه تبلیغات را با توجه به بازخورد اثربخشی و براساس 
استراتژی های مختلف طراحی کرد تا مصرف کننده به 

سمت هدف نهایی )خرید( هدایت شود. 

استراتژی های رونمایی محصول  
بخش هفتم 

اس��تراتژی های رونمای��ی محص��ول در دنیای 
توس��عه یافته امروز آنقدر مهم و ارزشمند هستند 
که سازمان ها سناریو های مختلف و متفاوتی را بر 
پایه برنامه ریزی های دقیق و حس��اب شده، برای 
معرفی محصول به مخاطبان، طرح ریزی و به اجرا 
درمی آورند و بر این مبنا، مدیران بازاریابی رسالت 
خود را در نخس��تین ف��از از چرخه عمر محصول 
محقق می س��ازند و محص��ول را در آغاز ورود به 

بازار نهادینه می کنند. 
باید اش��اره کرد یک��ی از دالیلی که محصوالت 
مختلف پ��س از ورود به بازار با شکس��ت روبه رو 
می شوند عدم رونمایی آنها در ابتدای دوره معرفی 
محص��ول از چرخه عمر آن اس��ت. در ادامه یکی 
دیگر از استراتژی های پرطرفدار این حوزه را مورد 

بررسی قرار می دهیم. 

11- بهره برداری
اس��تفاده از قدرت و موقعی��ت فردی معروف از 
لحاظ سیاس��ی، اجتماعی، ورزش��ی و هنری که 
در فعالی��ت حرفه ای خود به مقبولیت، محبوبیت 
و وفاداری مخاطبان دس��ت یافته اس��ت. در این 
ش��رایط، معرفی و عرضه محصول قالب توصیه ای 
و تاییدی به خود می گیرد و بخش��ی از مخاطبان 
وفادار آن فرد جزو پیشگامان استفاده از محصول 

پیشنهادی می شوند.
 باید افزود مناس��ب ترین زمانی که می ش��ود از 
این اس��تراتژی بهره برد، زمانی است که محصول 
ش��ناخته ش��ده نیس��ت و نیاز به معرفی و تایید 
دارد و هرچ��ه ف��رد تایید کنن��ده از محبوبیت و 
ش��هرت باالتری برخوردار باش��د جامعه مخاطب 
بیش��تری را تحت تاثی��ر رونمایی از این محصول 
ق��رار می دهد. نکته جالب دیگری که در خصوص 
ای��ن اس��تراتژی باید گفت این اس��ت که یکی از 
کاربرد های این اس��تراتژی زمانی اس��ت که یک 
س��ازمان با ی��ک س��لبریتی ویژگی های ش��ان را 
برای دس��تیابی به اهداف تعیین شده به اشتراک 
می گذارند. همان طور که اشاره شد از ویژگی های 
این اس��تراتژی افزایش آگاهی سریع مخاطبان از 
محصول اس��ت که این ویژگی، ای��ن تمایل را در 
خیلی از س��ازمان ها ایجاد می کند تا برای معرفی 
محصول خود از افراد صاحب ش��هرت در جامعه 
استفاده کنند ولی در مقابل، این استراتژی نقاط 
ضعف قاب��ل توجهی نی��ز دارد، از قبیل پرهزینه 
بودن، تحت الش��عاع قرارگرفتن س��ازمان یا برند 
توس��ط ش��هرت س��لبریتی و تعارض شخصیت 
برند و س��لبریتی که می تواند س��ازمان ها را برای 
اس��تفاده از این اس��تراتژی دچار تردید کند. اگر 
بخواهیم مثال خوبی برای این اس��تراتژی عنوان 
کنیم می توان به انتخابات اخیر آمریکا اشاره کرد 
و اس��تفاده خانم کلینتون از برن��د آقای اوباما در 
اوایل معرفی خ��ود به مخاطبان که ابعاد مثبت و 

منفی مختص خود را ایجاد کرد.

 از دیگ��ر مثال های این اس��تراتژی مثال موفق 
ترکیب آب معدنی واتا و آقای حسین رضازاده که 
توانست در بین مخاطبان جایگاه خوبی را به خود 
اختصاص دهد یا مثال ناموفق این حوزه استفاده 
از سلبریتی سینمایی، آقای حمیدرضا گودرزی و 
مبل آیس��ا که با هر روش محاسباتی نمی توان به 
راز ارتباط این دو برند دست یافت. نکته ای که در 
پایان باید به آن اش��اره کرد این موضوع است که 
با وجود استفاده آس��ان از این استراتژی، باتوجه 
ب��ه تعداد کثیر س��لبریتی های مختلف در جامعه 
و دارابودن مخاطبان فراگیر، مهم ترین ش��اخص 
باید تناس��ب بین افراد مش��هور و معروف و برند 
قابل ارائه باش��د، هرچه انتخاب بهتر و متناسب تر 
صورت پذیرد یعنی شخصیت سلبریتی سازگار و 
همراس��تا با شخصیت برند باش��د تاثیر گذاری در 
جامع��ه و ع��دم مقاومت برای پذیرش بیش��تری 

ایجاد می شود.
 باید یادآورش��د که فقط مهم این نیس��ت که 
برای ارائه محصول س��لبریتی داشته باشیم، بلکه 
اهمیت زمانی اس��ت که انتخاب متناسبی داشته 
باش��یم. ع��الوه بر ای��ن حتی در م��واردی تاکید 
می ش��ود که برای برگزاری مراس��مات رونمایی، 
از مجریان متناس��ب با حوزه فعالیت برند انتخاب 
ش��وند ت��ا پارادوکس بص��ری و مفهوم��ی برای 

مخاطب شکل نگیرد. 
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بس�یاری از کمپانی ها به داش�تن 
یک ش�خصیت در رس�انه اجتماعی 
اصرار دارن�د. آنها ترجیح می دهن�د 

که فقط در مورد فروش جدیدشان 
ش�ما را با خبر س�ازند ولی گاهی 

پس�ت های غیر تبلیغاتی قرار 
می دهند چرا که »باید« ای�ن کار را 
انجام دهند. نس�تی گل را در نظر 
بگیرید. آنها با انتش�ار پس�ت های 
خالقانه به همراه برند خ�ود ضم�ن 

داش�تن محتوای تبلیغاتی کار 
فوق الع�اده ای انج�ام می دهن�د 

همچنان ک�ه در همی�ن حی�ن نی�ز 
قابل اعتماد به نظر می رس�ند

رضا مافی
مشاور توسعه بازار و تبلیغات

سامان سنندجی
متخصص شبکه های اجتماعی

مهرداد انوری
 مدرس و مشاور توسعه کسب و کار 

کارگاه مارکتینگ

5 سطح بازاریابی محتوایی در صنعت مدولباس



برای مطالعه 612   پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )82(

حاکمیت قانون بر فضای کسب و کار

از اصلی تری��ن نیازهای تمام��ی جوامع، پیروی 
همگان از قوانین اس��ت. درواقع، تفاوت میان دو 
حکومت اس��تبدادی و مردم ساالر در به رسمیت 
شناخته ش��دن و پیروی از قوانین عام و اجباری 
برای تمامی افراد است. در چنین جامعه ای امکان 
پیش بین��ی وضعیت ب��ازار بر اس��اس فعالیت های 

اقتصادی ممکن خواهد شد. 
ای��ن امر یک حقیقت اس��ت که تنه��ا با وجود 
قانون می توان به ثبات الزم برای فعالیت اقتصادی 
دس��ت یافت. این امر )وج��ود و رعایت قانون( در 
فضای کسب و کار نیز الزم االجراست و هر شرکتی 
باید برای خود قوانینی مش��خص داش��ته باشد تا 
از وجود هرج و مرج در آن جلوگیری ش��ود. با این 
ح��ال تنها وجود قانون به تنهایی کافی نیس��ت و 
باید به نحوی اجرا ش��ود که م��ورد قبول تمامی 
افراد فعال در ش��رکت قرار بگی��رد. البته در این 
مورد ممکن اس��ت امکان جل��ب رضایت همگان 
وجود نداشته باشد. در این راستا بهتر است دالیل 
مخالفت ها بررس��ی شود و در صورتی که غیر قابل 
قبول اس��ت، نادیده گرفته شود. با نگاهی منطقی 
ب��ه این نکته پی خواهید ب��رد که کمتر قانونی را 
می ت��وان یافت که مورد قبول تمامی افراد باش��د 
ب��ه همین خاطر رضای��ت حداکثری اصل در نظر 
گرفته می شود. یکی از اقداماتی که برای همه گیر 
ش��دن قوانین باید انجام دهی��د، نبود تبعیض در 
آن اس��ت. چگونه می توان کارمندان را به رعایت 
قان��ون دعوت کرد و انتظار رفت��ار قانون مدارانه از 
آنان داش��ت، اما مدیران و باالدستان شرکت خود 

نسبت به آن کم توجه هستند.
 به همین خاطر و در راس��تای کمرنگ نش��دن 
قوانی��ن الزم اس��ت تا همگ��ی آن را ب��ا جدیت 
دنب��ال کرده و تفاوتی بین س��ایرین نباش��د. اگر 
کلی تر به این قضیه ن��گاه کنید، نقض قوانین در 
فضای کس��ب و کار باعث می شود تا هزینه ها قابل 
پیش بینی نباش��د و تغیی��رات بی دلیل و ناگهانی 
آن، باعث بی اعتمادی شهروندان و دردسر فعاالن 

اقتصادی خواهد شد. 

ایده
قوانین ممکن است همیشگی نباشد. هرقانونی 
تا زمانی الزم االجراست که نتایج مثبتی به همراه 
داشته باش��د. به همین خاطر هم است که برخی 
قوانین به س��رعت تغییر می کنن��د و برخی دیگر 
همچن��ان مورد انتقاد ق��رار می گیرد. جهت وضع 
قوانین برای شرکت، یکی از اقدامات توصیه شده 
مش��ورت گرفتن است. این یک حقیقت است که 
مدیر شرکت هرچقدر هم که در کار خود و نسبت 
به امور آگاهی باالیی داش��ته باشد، بازهم ممکن 
است برخی مسائل و نکات به چشم بیاید که وی 
از آنه��ا بی خبر یا کم اطالع اس��ت. همین امر هم 
باعث می شود تا تصمیمات انفرادی منجر به ایجاد 

مشکل شود.
 ب��ا ای��ن حال ب��ا مش��ورت از س��ایرین )افراد 
تاثیرگذار در هر بخش��ی از ش��رکت( می توان به 
جمع بن��دی خوبی ب��رای تصمیم گی��ری درباره 
قوانین دس��ت یافت. با این حال نباید تصور کرد 
ک��ه همواره باید براس��اس نظر جم��ع عمل کرد. 
ممکن اس��ت برخی برای راحت تر شدن کار خود، 
پیش��نهادهایی را بدهند که در آخر برای شرکت 
مضر خواهد بود. تحت این ش��رایط دیگر مشورت 
گرفتن از آنان امری س��ودمند محسوب نمی شود. 
همچنین در امر مش��ورت الزم اس��ت تا علت هر 
تصمی��م ی��ا نظر را جویا ش��وید و اگ��ر به صالح 
ش��رکت نبود با دلیل مورد پیشنهادی را رد کنید 
تا این تصور در آنان ش��کل نگیرد که شما با آنان 

مشکل دارید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در امر قانونگذاری برای شرکت باید به قوانین 
رایج در کش��وری که در آن کسب و کار خود را به 

راه انداخته اید، توجه داشته باشید. 
- برای هر قانونی باید جریمه ای وجود داش��ته 
باشد که افراد با دقت بیشتری آن را رعایت کنند 
و در صورت سهل انگاری با عواقب از پیش تعیین 
ش��ده آن رو به رو شوند. با این کار امکان دور زدن 

قوانین به شکل چشمگیری کاهش می یابد. 
- جه��ت قانونگ��ذاری بهت��ر می توانی��د ابتدا 
چارچوب های اصلی را مش��خص ک��رده و بعدها 

نکات را به آن اضافه کنید. 
- در انتخاب قوانین هم س��عی نکنید به نحوی 
عمل کنی��د که تبعیض��ی رخ دهد. ب��رای مثال 
قوانی��ن یک بخش از ش��رکت به نس��بت بخش 
دیگر نباید از نظر میزان س��ختی یا آسانی تفاوت 

چندانی داشته باشند. 
- در امر مشورت حتی می توانید از صاحبنظران 
خارج از ش��رکت نیز اس��تفاده کنید. با این حال 
فراموش نکنید که تصمیم نهایی با مدیر ش��رکت 
اس��ت به همین خاطر بهتر است نظرات خود را با 

دالیل منطقی و قانع کننده بیان کنید. 

یکشنبه
1911دی1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارشناس:کس��ب وکارها مال��ک ایده ه��ای 
خود نیس��تند و ایده خالق به مانند لحظه خوشایندی 
خواهد ب��ود که در چند ثانیه از بین م��ی رود. بنابراین 
کسب وکارهای هوش��مند باید در همان لحظات کوتاه 
که هنوز ایده عمومی نش��ده بیش��ترین بهره برداری را 
از آن داشته باشند. کسب وکارها می توانند در مورد نام 

و... ادعایی داشته باشند اما در مورد ایده ای که به مانند 
یک اختراع ثبت نشده مطرح کردن دلخوری از دیگران 
جایز نیس��ت. بنابراین ش��اید بهترین راه این باشد که 
کس��ب وکارها به طور کامل ایده خ��ود را فاش نکنند و 
به مانند رازی برای خود حفظ کنند. اگر فردی بهتر از 
کسب و کار اول ایده را اجرا کرد، سارق نیست بلکه فقط 
توانسته از موقعیت استفاده بهتری کند. در نتیجه یکی 
از بهترین کارها اجرای ایده قبل از افش��ای آن اس��ت 
یعنی کسب وکار قبل از اینکه درباره ایده خود با کسی 

صحبت کند آن را انجام ش��ده به ب��ازار معرفی و ایده 
اصل��ی را در میان مخاطبان به ن��ام خود ثبت کند. در 
این حالت چنین کس��ب وکاری در بازار پیشرو و مابقی 
دنباله رو خواهند بود. مخاطبان معموال اعتماد بیشتری 
به کسب وکار پیش��رو دارند و سعی شان براین است که 
از این کس��ب وکار اول خرید کنند. پس کس��ب وکارها 
نباید همدیگر را به س��رقت ای��ده متهم کنند و باید در 
راس��تای پرورش و اجرای بهینه ایده ش��ان برنامه ریزی 

دقیقی داشته باشند. 

نگهداری ایده برای کسب وکارها 

پرس�ش: چندوقتی  است کس�ب وکاری را که با یک ایده  خالقانه  شکل گرفته، مدیریت می کنم. برای یافتن ایده زحمت 
زیادی کشیده ام اما بعد از مدتی متوجه شدم که کسب وکارهای دیگری در بازار با همین ایده راه  اندازی شده و در حال 
فعالیت هستند. نکته مهم این است که بسیاری از مشتریان ایده موردنظر را با آن کسب وکارها می شناسند و نمی دانند 
که ایده اولیه از کجا نش�ات گرفته اس�ت. این موضوع باعث دلس�ردی در کار شده اس�ت. به نظرتان باید از چنین کسب وکارهایی شکایت کنم یا اینکه به 

سراغ کسب وکار دیگری بروم. لطفا راهنمایی کنید؟ 

کلینیککسبوکار

 DHL آلمان��ی  کمپان��ی 
توس��ط   ،1969 س��ال  در 
آدری��ن دالس��ی، ل��ری هیل 
بل��م و راب��رت لین تاس��یس 
شد. این ش��رکت بزرگ ترین 
خدمات  ارائه دهنده  کمپان��ی 
حمل و نقل در دنیاس��ت. اسم 
ن��ام  اول  از ح��رف  ش��رکت 
موسس��ان این کمپانی گرفته 
خدمات  ارائه  دی.اچ.ال  شده. 
حمل و نق��ل هوای��ی خ��ود را 
یک ش��به به وجود آورد تا به 
این ترتی��ب در وقت و هزینه 
مش��تریان خ��ود صرفه جویی 

کند. 
اما چه عواملی باعث شد که 
صنعت نس��بتا نو پای خدمات 
حمل و نقل س��ریع، در بریتانیا 
و به طور کل��ی در دنی��ا رای��ج 
ش��ود؟ آینده این صنعت چه 
خواهد بود؟ در طول سه دهه 
حمل و نقل  خدمات  گذش��ته، 
پر هزین��ه ب��وده و محدودیت 
وزنی وجود داش��ت، از طرفی 
کاال ه��ا عموما خیل��ی دیر به 

دست مشتری می رسید.
در  دی.اچ.ال  خ����دم����ات 
روسیه،  کوبا،  مثل  کش��ور هایی 
ایران، عراق، چین، ویتنام و کره 
شمالی که به طور کلی از خدمات 
پس��تی محروم بودند، گسترش 
پیدا کرد. دویچ پس��ت در س��ال 
2001، مالکی��ت بخش عظیمی 
از این کمپانی را صاحب ش��د و 
در سال 2002 به طور کامل آن 

را خریداری کرد. 

شکاف در بازار
حمل و نق��ل،  ب��ازار  در 
در  توجه��ی  قاب��ل  ش��کاف 
رابط��ه ب��ا س��رعت، اطمینان 
و مقرون به صرف��ه ب��ودن ارائه 
خدمات، وجود داشت. کمپانی 
دی.اچ.ال به وجود این شکاف 
پ��ی ب��رد و همی��ن ش��کاف، 
دلیل اصلی شکل گرفتن این 

شرکت بود. 
شرکت هایی مثل دی.اچ.ال، 
پیش از هر چیزی به س��ریع 
رس��یدن م��دارک به دس��ت 
می دهند.  اهمیت  مش��تریان 
با این وجود، کم کم س��رعت 
تحویل دهی س��ایر محموله ها 

نیز جزو اولویت های آنها قرار 
گرف��ت. بنابراین، تحویل دهی 
س��ریع و به موق��ع کاال، جزو 
اس��تراتژی های پخ��ش ای��ن 

کمپانی قرار گرفت. 
در طول ده��ه 70، بانک ها 
و موسس��ات مالی، ب��ه دلیل 
کسب و کارش��ان،  طبیع��ت 
خدم��ات  اصل��ی  مش��تری 
حمل و نق��ل س��ریع بودند. از 
آن زمان به بع��د، نیاز به این 
خدمت در تم��ام صنایع، چه 
در بخ��ش تولی��د و چ��ه در 
گس��ترش  خدماتی،  صنای��ع 

پیدا کرد. 

تثبیت بازار 
 80 ده��ه  ط��ول  در 
میالدی، اس��تفاده از خدمات 
بین  در  هوای��ی،  حمل و نق��ل 
برخی ش��رکت ها رایج ش��ده 
تدریج ش��رکت های  ب��ه  بود. 
بیش��تری در زمینه اس��تفاده 
از خدم��ات حمل و نقل هوایی 

س��رمایه گذاری کردند. 
ارزش  در سال 1982، 
بازار حمل و نقل  جهانی 
 0.5 تنه��ا  هوای��ی 
میلی��ارد دالر ب��ود، اما 
در اواخ��ر همین دهه، 
کرده  رش��د  آن  ارزش 
و ب��ه 4.5 میلیارد دالر 

رسید. 
تقاضا،  افزای��ش  این 
ش��رکت های خدم��ات 
هوای��ی  حمل و نق��ل 
را ب��ر آن داش��ت ک��ه 
تبلیغات��ی  آگهی ه��ای 
جذاب��ی با اس��تفاده از 
هواپیما های  پرواز های 

ش��رکت خ��ود تولی��د کنند. 
دی.اچ.ال   ،1980 س��ال  در 
بریتانی��ا با ایج��اد پایگاه هایی 
در ف��رودگاه Heathrow و 
  East Midlands ف��رودگاه
در س��ال 1989، به طالیه دار 

این صنعت تبدیل شد. 
پیشرفت فناوری نیز ازجمله 
عوامل تاثیر گذار در س��رعت و 
کارای��ی خدمات پس��تی بوده 
راس��تا،  همی��ن  در  اس��ت. 
ط��ی س��ال 1981، ش��رکت 
دی.اچ.ال ب��ه ط��ور کامل به 
 تجهی��زات و فناوری های روز 

مجهز شد. 

محصوالت و خدمات دهی
اروپ��ا،  اتحادی��ه  ام��روزه 
را  متعددی  تجاری  موسسات 
داخ��ل اروپا راه ان��دازی کرده 
که بازار وس��یعی در 15کشور 
پیوند های  اروپا  اتحادیه  دارد. 
بس��یاری  با  متعددی  تجاری 
برقرار کرده  از همس��ایگانش 
منفع��ت  و  س��ود دهی  ک��ه 
دوجانبه ای برای هر دوی آنها 

خواهد داشت. 
بهترین  کمپان��ی دی.اچ.ال 
خدم��ات تحویل دهی س��ریع 
را ف��ارغ از بُع��د مس��افت، به 
ارائه  اروپای��ی اش،  مش��تریان 
موض��وع  همی��ن  می ده��د. 
جای��گاه  در  را  دی.اچ.ال 
نخس��ت این صنعت قرار داده 
و به دلیل توجه همیش��گی به 
مشتریانش، از سایر رقبا پیش 
انداخته است. به دلیل توسعه 
فناوری و تقاضای گسترده در 
وسیعی  محدوده  دنیا،  سراسر 
از محص��والت و خدم��ات در 

ای��ن زمین��ه، ش��کل گرفت��ه 
اس��ت. دی.اچ.ال در 60نقطه 
اروپا خدمات رس��انی دارد و با 
س��رمایه گذاری 600میلی��ون 
دالر، در پ��ی افزای��ش میزان 
فن��اوری  پیش��برد  و  تقاض��ا 
در  خ��ود  زیر س��اخت های  و 

اروپاست. 
پیشرفته ترین  و  بزرگ ترین 
در  کمپان��ی  ای��ن  پای��گاه 
 Brussels پای��گاه  اروپ��ا، 
ک��ه  اس��ت   Super Hub
اغلب به عن��وان درگاه دی.اچ.

ال ب��ه اروپا قلمداد می ش��ود. 
زمانی ک��ه دی.اچ.ال، خدمات 

تحویل دهی فدرال را به عهده 
گرفت، وس��عت این پایگاه نیز 
افزایش پیدا ک��رد. این پایگاه 
در حال حاضر 80هزار بس��ته 
پستی را در ساعت دسته بندی 
کرده و بیش از یک هزار نیروی 

انسانی دارد. 

خدمات دهی در ایاالت 
متحده

در ای��االت متح��ده، ناوگان 
هوای��ی ش��امل 87 هواپیم��ا 
اس��ت. در نوامبر سال 1995، 
ارزش  ب��ه  درگاه بین الملل��ی 
فرودگاه  در  دالر  20میلی��ون 
تاس��یس  اف.کن��دی،  ج��ان 
به عن��وان  درگاه  ای��ن  ش��د. 
خدمات  ش��بکه  بزرگ تری��ن 
جه��ت  بین المل��ل،  پس��تی 
بین  محموله ه��ا  حمل و نق��ل 
آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا 

و خاور میانه ایجاد شد. 

خدمات دهی در اروپای 
غربی

پ���ایگ�اه ه���ای  در 
دی . اچ . ال ک�������ه 
پخ��ش ک��ننده ه��ای 
مرک��زی و اصل��ی این 
کمپان��ی هس��تند، این 
ش��رکت تعدادی درگاه 
ایجاد کرده که از طریق 
آنها با جایگاه های خود در 
سراسر دنیا، مرتبط است. 
امکان��ات درگاه دوبلین 
پیش��رفت  و  توس��عه 
ط���رف��ی از   داش��ته، 
دی.اچ.ال ب��ا هم��کاری 
هواپیمای��ی  ش��رکت 
ایجاد  دنبال  به  لوفتانزا، 
محلی ب��رای ترانزی��ت کاال در 

فرانکفورت است. 
شرکت  نخستین  دی.اچ.ال 
خدمات پس��تی هوایی بود که 
در بازار اروپای ش��رقی ظهور 

کرد. 
ک��ه  خدمات��ی  کیفی��ت 
دی.اچ.ال در اروپ��ای ش��رقی 
ارائ��ه می کن��د با غ��رب اروپا 
یکس��ان اس��ت. این ش��رکت 
مبلغ��ی   ،1989 س��ال  از 
در  مع��ادل 50میلی��ون دالر 
ش��رقی  و  مرک��زی  بخ��ش 
ک��رد  س��رمایه گذاری  اروپ��ا 
ت��ا ب��ه تعه��دش در زمین��ه 

توس��عه خدم��ات حمل و نقل 
خ��ود پایبند باش��د. نیمی از 
توس��عه  صرف  هزین��ه  ای��ن 
صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
هوان��وردی و آموزش کارکنان 

شده است. 
 

محصوالت اصلی 
 DOX یا ارسال بین المللی 
اس��ناد – خدم��ات پس��تی و 
تحویل منزل به منزل اس��ناد 

و کاال های غیر گمرکی. 
WPX  یا ارسال بین المللی 
بس��ته های پس��تی  - خدمات 
تحویل ده��ی بین المللی برای 

کاال های گمرکی. 
EUX  ی��ا انجمن خدمات 
تحویل منزل  ارس��ال اروپا – 
به منزل خدمات، کاال و اسناد 

در اروپا.
کاال های  ارس��ال  خدم��ات 
واردات��ی – تحویل دهی منزل 
به منزل بار، از 37 کش��ور به 

بریتانیا.

تحویل به موقع کاال
زمانی ک��ه موض��وع حم��ل 
و  حس��اس  محموله ه��ای 
ش��کننده، برای مث��ال، کیت 
سرطان  تش��خیص  مخصوص 
به میان می آید، تمام جراحان 
را  دی.اچ.ال  اروپ��ا،  سراس��ر 
بعضی  ک��رد.  انتخاب خواهند 
از این کیت ها بس��یار شکننده 
هستند و باید مستقیما و طی 
72 س��اعت به دست پزشکان 

برسند. 
 مزایای استفاده از دی.اچ.ال

کاال،  تحویل گی��ری  ش��امل 
تحویل ده��ی من��زل به منزل 
آن، انج��ام س��ریع و به موقع 
مراح��ل اداری و نی��ز ام��کان 
پیگی��ری زمان رس��یدن کاال 
ب��ه مقصد، از طری��ق اینترنت 
اس��ت. امروزه تحویل دهی به 
موقع کاال ویژگی ای است که 
تمام شرکت های حمل و نقل از 
آن پی��روی می کنند. بنابراین 
ش��کاف  دی.اچ.ال،  ش��رکت 
بزرگی را که در صنعت پست 
ایجاد ش��ده ب��ود از بین برد. 
نمونه آن تحویل دهی س��ریع 
و مطمئن کاال های ش��کننده 
کی��ت  مث��ل  آس��یب پذیر  و 

تشخیص سرطان است.

کمپانی دی.اچ.ال بهترین خدمات 
تحویل دهی سریع را فارغ از بُعد 
مسافت، به مشتریان اروپایی اش، 
ارائه می دهد. همین موضوع دی.اچ.

ال را در جایگاه نخست این 
صنعت قرار داده و به دلیل توجه 
همیشگی به مشتریانش، از سایر 
رقبا پیش انداخته است. به دلیل 

توسعه فناوری و تقاضای گسترده 
در سراسر دنیا، محدوده وسیعی از 
محصوالت و خدمات در این زمینه، 

شکل گرفته است
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کارتابل

امیر آل علی

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال

تحویلدهیسادهوبینقص

3 روش برای بهبود مدیریت 
عملکرد در سال 2017

فصل زمس��تان برای بس��یاری از م��ردم فصل 
ش��ادی اس��ت چرا که زمان تحویل س��ال جدید 
میالدی به ش��مار رفته و بخش زیادی از جمعیت 
جهان مش��غول آماده سازی ش��رایط برای جشن 
گرفتن س��ال جدید مسیحی هستند. با این وجود 
ممکن است این فصل از سال برای برخی مدیران 
شرکت ها و کسب و کارها چندان خوشایند نباشد. 
بس��یاری از م��ردم در این روزها نگ��ران میزان 
س��اعات ثبت شده در محل کار و همچنین تعداد 
دفع��ات دی��دار با رؤسای ش��ان هس��تند. چراکه 
معم��وال در روزهای آخر س��ال گ��زارش عملکرد 
کارمندان ش��رکت ها برای مدیران شرکت ارسال 
ش��ده و آنها براساس گزارشات ارسال شده درباره 
نح��وه عملکرد و میزان بهره وری کارمندان ش��ان 

قضاوت خواهند کرد. 
با این حال ممکن اس��ت اوضاع در سال جدید 
می��الدی با س��ال های گذش��ته متفاوت باش��د. 
37درصد از مردم آمریکا در سال 2016 میالدی 
ب��ه طور متوس��ط دو روز در م��اه را در خانه کار 
کرده ان��د و آمارهای منتش��ر ش��ده در این رابطه 
حاکی از آن اس��ت که طی یک دهه گذشته نحوه 
کار کردن به ش��کل سنتی به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است. 
این رشد سریع و برق آسای افرادی که دورکاری 
می کنند در کنار جنگ همیش��ه در جریان میان 
استعدادهای موجود در بازار کار سبب شده است 
تا ش��رکت ها و ادارات دولتی و خصوصی در نحوه 
رفت و آمد کارکنان خود ب��ه محل کار تجدیدنظر 
به��ره وری  اندازه گی��ری  معیاره��ای  و  ک��رده 

کارمندان شان را تغییر دهند. 
ای��ن روزها بخ��ش قابل توجه��ی از نیروی کار 
موجود در آمریکا را نسل جوان تشکیل می دهند 
و با توجه به تحوالت و توسعه تکنولوژی، این نسل 
پس از دهه ها در حال ایجاد تغییر و تحوالتی کلی 
در معیارهای س��نجش میزان بهره وری کارمندان 

هستند. 
ه��م جوان��ان و ت��ازه واردان به ب��ازار کار و هم 
افرادی که به نسل های قبلی تعلق دارند معتقدند 
که کار و زندگی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته 
و از همی��ن رو خواهان ایج��اد تغییراتی در نحوه 

تعامل خود با مدیران شان هستند. 
به یاد داشته باشید که هیچ کس منطق »همینه 
که هس��ت« را نمی پذیرد. آمارهای منتش��ر شده 
حاکی از آن اس��ت ک��ه 62درص��د از نیروی کار 
جدید آمریکا خواهان روش های تعامل متفاوت با 
مدیران خود بوده و مایلند در هر زمینه ای با آنان 
صحب��ت کرده و به تبادل نظ��ر بپردازند بنابراین 
در چنین ش��رایطی انعطاف پذی��ری ضروری بوده 
و سرس��ختی در مقابل ش��رایط جدی��د راهی به 
جای��ی نخواهد ب��رد. این موج جدی��د کارمندان 
روابط کارمندان و مدیران را براساس میزان رشد 
و پیشرفت ش��کل خواهند داد نه براساس پاداش 

و جریمه. 

در گذشته افراد با سابقه و حرفه ای مایل بودند تا 
در دفاتر و ادارات خود فضای اختصاصی را به خود 
اختص��اص دهند، آنان همواره ب��ه دنبال دریافت 
خودروی شرکتی بودند تا با آن تردد کرده و بدون 
منش��ی های حرفه ای حاضر به کار نمی شدند، اما 
ام��روز اوضاع تغییر ک��رده و حرفه ای ها نیز از این 

قاعده مستثنی نبوده اند. 
آنان در واقع مایلند تا مس��ائل کاری ش��ان را با 
زندگی روزمره ش��ان ترکیب کنند. به عنوان مثال 
مردم این روزها مایلند تا به آس��انی به ش��هرها و 
ایالت های دیگر س��فر ک��رده و در حالی که برای 
شرکت ش��ما کار می کنند به س��ایر امور زندگی 
خود نیز پرداخته و از فرصت های ایجاد ش��ده به 

بهترین شکل ممکن استفاده کنند. 
در چنی��ن فضای��ی بهت��ر اس��ت آن دس��ته از 
کارمندان ت��ان را ک��ه دورکاری می کنند در یک 
س��بد قرار داده و از این طریق به بررس��ی میزان 
بهره وری آن��ان بپردازید چرا ک��ه دیگر نمی توان 
می��زان به��ره وری کارمن��دان حض��وری را با آن 
دسته که دورکاری می کنند به صورت یکسان و با 

استفاده از معیاری سنتی اندازه گیری کرد. 
ادامه دارد. . . 

مدیریت امروز

ترجمه: معراج آگاهی
www. entrepreneur. com :منبع

الهام مشعوف
elham.mashouf@gmail.com



دور از انتظار های سال ۲۰۱۷ 

اگر ۲۰۱۶ سال شوک های متمادی بود، ۱۲ ماه 
بعدی چه چیزهایی را ب��ه همراه می آورد؟ زمان، 
زمان سنت ساالنه است )زمانی است که همه چیز 
به حالت سال ۲۰۱۵ درخواهد آمد(. زمانی است 
که جدول ها س��عی در پیش بینی غافلگیری های 

سال آتی دارند. 
در لغت، غافلگیری چیزی است که مردم عامی 
انتظ��ار آن را ندارند. طبق ی��ک مطالعه و تحقیق 
منظم از مدیران صندوق س��رمایه داری جهانی در 
بانک  )bamc(، نظرات و ایده های بیش��تر مردم 

مشخص شد. 
پیرو انتخاب دونالد ترامپ، س��رمایه گذاران در 
انتظار رشد اقتصادی بیشتر، تورم باالتر و سود های 
زیاد به سر می برند. آنها انصافاً سرمایه گذاری های 
بسیار س��نگینی کردند اما بازدهی اوراق کمتر از 
حد معمول بوده است. بنابراین دریافتن نخستین 
غافلگیری سال ۲۰۱۷ که در صدد رخ دادن است، 

چندان سخت نیست. 
انتظ��ارات از ترامپ و مؤثر بودن سیاس��ت های 
او بس��یار باالس��ت. اما اجرای برخی سیاس��ت ها 
منوط به گذشت زمان است و ممکن است توسط 
مجلس س��نا در آمریکا راه هموار تری را طی کند. 

)مخصوصا با کمک مردم(. 
در واقع، با توجه به کساد و رکود در سودآوری، 
ممک��ن اس��ت پیش ب��ردن رش��د اقتص��ادی تا 
34درصد کمی سخت باشد. نه محرک های مالی 
و نه پولی کم��ک چندانی به خروج ژاپن از رکود 
اقتصادی نکردند. س��ودهای آمریکای��ی )بانک و 
بورس( که اوایل س��ال ۲۰۱۶ نزول چش��مگیری 
داشت، به نظر می رسد که به جای خود برگردند. 
به وی��ژه اگ��ر دولت جدی��د ش��کاف های مالیات 
حقوق ها را پوش��ش دهد )از بین ببرد(. اما اخبار 
رضایت بخش��ی در خصوص قیمت ها در راه است. 
نس��بت، که شامل میانگین س��ود ها در ۱۰ سال 
اخیر اس��ت، ۷۰درصد بیش��تر از میانگین کلی و 

بلند مدت آن در همه ادوار است. 
بدی��ن معنی که، اندوخته ائتالفی، در س��ه نرخ 
افزایش��ی در س��ال ۲۰۱۷ پیش بینی می ش��ود. 
عامل��ی که احتم��اال ارزش پول را ب��اال می برد )و 
کاهش ارزش دالر را در س��ود های خارجی برای 

افراد چندملیتی آمریکا به همراه دارد.(
پ��س غافلگیری دیگ��ر می تواند این باش��د که  
»وال اس��تریت« به همان خوبی، در سال ۲۰۱۷ 

عمل کند. 
به همی��ن ترتیب، انتظ��ار م��ی رود غافلگیری 
دوم پی��ش رفتن درس��ت و منطق��ی قراردادها و 

معاهده های دولت باش��د. واگ��ذاری قراردادهای 
۱۰س��اله خزانه داری به باالترین مرتبه خود یعنی 
۱.۵ ت��ا 3درص��د که در س��ال های اخی��ر مبادله 
شده است، پیش بینی می ش��ود. به عنوان نتیجه، 
افزایش ه��ای تند و تیز در ب��ازده اوراق بهادار، به 
درس��تی در حال وقوع اس��ت. بنابراین ضعف در 
داده های اقتصادی منجر به عقب راندن بدهکار ها 

می شود. 
پتانسیل س��وم غافلگیری در سال ۲۰۱۷ قطع 
دادوس��تد ها است، کمتر شاهد این دست اتفاقات 
در گذش��ته بودیم، از س��قوط تا پرش ناگهانی در 
بازده اوراق. به نظر می رسد این نتیجه برنامه های 
کامپیوتر اس��ت ک��ه حراج ها را عرض��ه می کنند 
درحالی که قیمت ها مش��خص و ثابت هس��تند و 
همچنین عقب نشینی بانک ها از بازار دادوستد که 
روند تجارت را کند تر می کند. تراژدی بزرگ سال 
۲۰۱۷ می توان��د س��قوط دور از انتظار و غیر قابل 

پیش بینی ارزش دادوستد باشد. 
و ام��ا غافلگیری آخر می تواند ابه��ام فراوان در 

قیمت فلز و طال باشد. 
کار کردن روی نوسانات قیمت طال همانند یک 
بازی س��اده است. به این وس��یله می توانید علت 
خریدن طال توسط س��رمایه گذاران را درحالی که 
بانک های مرکزی ش��روع به گس��ترش ترازنامه ها 

بعد از سال ۲۰۰۸ کردند، دریابید. 
اما توضیح اینکه چرا در کمتر از سه سال و قبل 
از س��ال ۲۰۱۱ قیمت ها رش��دی بیش از دو برابر 

داشتند، کمی دشوار است. 
از آنجای��ی ک��ه انتظار تورم س��رمایه ها از زمان 
انتخاب ترامپ افزایش یافته، امکان افزایش دوباره 
قیم��ت طال هم وجود دارد، اما به همان س��رعت 
هم قیمت ها پایین می آید، ش��اید به این علت که 
س��رمایه گذاران شاهد رتبه پایین تر فلز در جریان 

دالر و تغییر ارزش آن باشند. 
اما ط��ال تنها یک مانع در مقابل تورم نیس��ت، 
بلک��ه همچنین به ط��ور ناخواس��ته در دوره های 
ریسک سیاسی هم نقش دارد و با استفاده از آن، 
ترام��پ به دنبال یک رویکرد تهاجمی تر در مقابل 

ایران و چین است. 
ب��اور به اینکه طال نتواند لحظات درخش��انی را 
در عرصه اقتصادی و سیاس��ی در سال ۲۰۱۷ به 

وجود بیاورد، سخت است. 
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ترامپ، بدترین یا بهترین اتفاق اقتصادی سال جدید؟ 

ترجمه: آذین اسکندری
منبع: اکونومیست

س��ال ۲۰۱۶ واقعاً عجیب و غریب بود. ما 
تغیی��رات دیوانه وار سیاس��ی مختلفی را در 
نقاط مختل��ف دنیا دیدی��م؛ از برگزیت در 
انگلیس گرفته ت��ا انتخاب دونالد ترامپ در 

آمریکا و استعفای نخست وزیر ایتالیا. 
بازاره��ای مالی ه��م فراز و نش��یب های 
بس��یار زیادی داش��تند برای نمونه پوند به 
پایین تری��ن ارزش برابر دالر در 3۱ س��ال 
گذش��ته رس��ید، بازارها در آمریکا چندین 
ب��ار رکورد ش��کنی کردن��د و در چین هم 
ارزش رنمینب��ی  )واحد پول رس��می چین 
که در خارج از کشور به عنوان یوان شناخته 

می شود( سقوط کرد. 
حاال همه می خواهند بدانند ۲۰۱۷ چطور 
خواهد ش��د. انتخابات در فرانس��ه، هلند و 
احتم��اال ایتالیا، مس��تقر ش��دن ترامپ در 
کاخ س��فید و شروع پروس��ه جدایی رسمی 
انگلیس از اتحادیه اروپا، تردیدها را در سال 

جدید دو چندان کرده است. 
همه اینه��ا یعنی تصوی��ر اقتصاد جهانی 
بیشتر از گذش��ته مبهم و مغشوش است و 
حتی استراتژیس��ت ها را هم سردرگم کرده 
اس��ت. با این حال، آدام اسلیتر، اقتصاددان 
ارش��د در مرکز تحقیقاتی اقتصاد آکسفورد 
به همراه تیم تحقیقاتی خود لیس��تی از ۱۰ 
بحث مهم اقتصادی در سال جدید میالدی 

تهیه کرده است. 
۱۰ موردی ک��ه در زی��ر می آید، حاصل 
تحقیق اس��لیتر و تیم اقتصاددانان اوست و 
شاید تصویر درس��تی از اغتشاش اقتصادی 

دنیا به ما بدهد. 

یوان همچنان با ثبات می ماند
چی��ن در س��ال ۲۰۱۶ با سیاس��ت های 
حساب شده ارزش پول واحد خود را پایین 
آورد. ای��ن اقدام چین چن��ان قابل مالحظه 

ب��ود که برخی اقتصاددان��ان از آن به عنوان 
بزرگ ترین اتفاق اقتص��ادی دنیا نام بردند. 
و ح��اال اس��لیتر پیش بینی کرده اس��ت که 
چی��ن به این کار در س��ال جدید هم ادامه 

خواهد داد. 
او در این باره گفته است:  »ما انتظار داریم 
که رنمینبی در ش��رایط تج��اری همچنان 
باثب��ات باقی بماند و تغیی��رات آرام و کمی 
در برابر دالر داش��ته باش��د. ی��ک دلیل آن 
این اس��ت که چینی ها می خواهند با خروج 

سرمایه ها از کشورشان مقابله کنند.«

افزایش دستمزد برمی گردد
اقتصادهای پیش��رفته در سال های اخیر 
افزایش دستمزد را برای کارگران نداشته اند 
اما آن طور که محققان آکس��فورد می گویند 
قرار نیس��ت سال بعد هم این داستان تکرار 
ش��ود. آنها معتقدند که شرایط تغییر کرده 

است و اوضاع متفاوت خواهد بود. 
 »برخ��ی ش��رایطی ک��ه مان��ع رش��د 
دس��تمزدها بود، مانند تغیی��ر در ترکیب 
)ب��ه خص��وص ش��رایط  کار،   نیروه��ای 
کارگ��ران ارزان( تغییر کرده اند و در حال 
ناپدید شدن هس��تند. در مجموع شرایط 
کار در مناطق��ی مانن��د بریتانیا، آمریکا و 
آلم��ان  )ش��رایط در ژاپن به ای��ن اندازه 
خ��وب نیس��ت( تغیی��ر کرده اس��ت و این 

یعنی فش��ار برای افزایش دس��تمزد.«

ادامه شرایط مناسب بازارها
ش��اخص های اصلی س��هام در آمریکا به 
صورت تاریخ��ی باال هس��تند و انتظار تیم 
آکس��فورد این اس��ت که ش��رایط در سال 

آینده هم به همین روال باشد. 
 »بع��د از انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری 
آمریکا، بازارها در آمریکا به صورتی بنیادی 

تکان خوردند و شاخص ها باال رفتند. انتظار 
ما این اس��ت که ش��رایط بازارهای مالی در 

سال جدید هم همین طور باشد.«

دالر و یورو در انتهای سال به برابری 
می رسند

براب��ری بین دالر و یورو ب��ه دو کاتالیزور 
بزرگ بس��تگی دارد؛ سیاس��ت های اروپا و 
تقوی��ت دالر بعد از تصمی��م بانک مرکزی 

آمریکا برای باال بردن نرخ بهره. 
 »بیشتر ش��دن تفاوت میان نرخ بهره در 
اروپا و آمریکا، ش��رایط را به س��متی پیش 
خواهد برد که در انتهای س��ال، دالر و یورو 
ب��رای اولین بار از س��ال ۲۰۰۲ ب��ه برابری 

برسند.«

منطقه یورو همچنان قوی خواهد ماند
سیاس��ت های مت��داوم بان��ک مرک��زی 
اروپ��ا در زمینه سیاس��ت های پولی و نرخ 
به��ره منف��ی در نهایت ب��ه تقویت تورم و 
نرخ رش��د در سراس��ر منطقه یورو منتهی 

خواهد ش��د. 
 »انتظار ما این است که رشد در اتحادیه 
اروپا در س��ال جدی��د افزایش یابد و به ۱.۵ 

درصد برسد.«

 رشد اقتصادی در بریتانیا
مثبت خواهد بود 

 »انتظار ما این اس��ت که در سال ۲۰۱۷، 
نرخ رشد در انگلیس همه را غافلگیر خواهد 
ک��رد و در حالی که هن��وز دعواهای بعد از 
برگزی��ت در جریان اس��ت، ب��ه ۱.۵ درصد 
برس��د. م��ا همچنی��ن انتظار داری��م که با 
 وجود بیش��تر شدن ش��کاف میان نرخ بهره

پوند/دالر، واحد پول انگلیس ثبات بیشتری 
داشته باشد.«

بازارهای نوظهور غیرقابل پیش بینی 
خواهند بود 

تصویر پیش رو درب��اره بازارهای نوظهور 
کمی پیچی��ده و گیج کننده خواهد بود. در 
یک جمله فش��رده ش��رایط این طور خواهد 

بود؛ روسیه و برزیل خوب و چین بد. 
 »در س��ال ۲۰۱4 روی ه��م رفته رش��د 
اقتصادهای نوظهور پیشرفت خواهد داشت 
و از 3.4 درص��د ب��ه 4.۱ درص��د خواه��د 
رس��ید اما عملکردها در کشورهای مختلف 
متفاوت خواهد بود. انتظار ما این اس��ت که 
رشد بیش��تر از سال گذش��ته کاهش یابد، 
اما خروج روس��یه و برزی��ل از رکورد فعلی، 
ش��رایط اقتصادهای نوظه��ور را در مجموع 

بهبود خواهد بخشید.«

تجارت جهانی همچنان نامطمئن 
خواهد بود

اقتصاددان های آکس��فورد درباره تجارت 
جهان��ی این طور دقیق و موش��کافانه اظهار 
نظر کرده اند:  »رشد تجارت جهانی کاال در 
سال جدید بهبود خواهد یافت تا حدود ۲.۷ 
درصد. عامل اصل��ی در این زمینه، افزایش 
تقاض��ای واردات در آمری��کا و همین ط��ور 
روس��یه، برزی��ل و هن��د خواهد ب��ود. این 
س��ه کش��ور آخر، در سال گذش��ته شرایط 
بدی را س��پری می کردن��د. اما در حالی که 
ش��رایط نسبت به س��ال ۲۰۱۶  )رشد ۱.3 
درص��د( بهتر خواهد ب��ود، اوضاع همچنان 
بر خ��الف پیش بینی ه��ای بلندمدت قبلی 
خواهد بود. پیش تر پیش بینی می ش��د رشد 
تجارت جهان��ی کاال در بلند م��دت، حدود 
۵درصد باش��د. فاکتورهای ساختاری مانند 
پیش��رفته تر شدن زنجیره تقاضای جهانی و 
کمبود آزادس��ازی تجاری جدید، از نظر ما 
به این معنا هس��تند که نس��بت رشد تولید 

ناخالص داخلی به رش��د تجارت جهانی در 
بلندمدت، افت کرده اس��ت. به عبارت دیگر 
این رقم از ۲ در س��ال های ۱99۰ تا ۲۰۰۷ 

به ۱.3 رسیده است.«

رشد تولید ناخالص داخلی جهانی 
اندکی پیشرفت خواهد داشت

در مقیاس های ب��زرگ همچنان چندین 
عامل جلوی رشد اقتصاد جهانی را خواهند 
گرفت اما انتظار این است که اقتصاد جهانی 

در سال ۲۰۱۷ اوج بگیرد. 
 »ما انتظار داریم اقتصاد جهانی در س��ال 
۲۰۱۷ رشد داش��ته باشد، اما این پیشرفت 
چندان زی��اد نخواهد بود. پیش بینی ما این 
است که رشد جهانی اقتصاد از ۲.۲ در سال 
۲۰۱۶ به ۲.۶ درصد در س��ال جدید خواهد 

رسید.«

تورم در آمریکا روی اقتصاد جهانی 
تأثیر خواهد گذاشت

منش��ا هر اتفاقی که در س��ال جدید بر سر 
اقتصاد جهانی بیاید، اقتصاد آمریکا و شرایط 
جدید این کش��ور خواهد ب��ود. دونالد ترامپ 
کارش را رس��ماً همین ماه در آمریکا ش��روع 
خواهد کرد و ش��رایطی که اقتصاد آمریکا زیر 
نظر تیم اقتصادی او تجربه خواهد کرد، عامل 

تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی خواهد بود. 
 »تأثیر سیاست های اقتصادی دولت ترامپ 
روی اقتصاد جهانی، احتماال به صورتی عمیق 
در س��ال ۲۰۱۸ مش��خص خواهد شد. با این 
حال، انتظار ما این است اقتصاد آمریکا در سال 
۲۰۱۷ تکان بخورد و روی اقتصاد جهانی تأثیر 
بگذارد. پیش بینی اولیه این است که تأثیرات 
سیاس��ت های اقتصادی ترام��پ روی اقتصاد 

آمریکا، مثبت باشد.«
منبع: بیزینس اینسایدر

دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا 
می تواند بهترین یا بدترین اتفاق برای اقتصاد 
جهان در س��ال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ باش��د. 
نکت��ه مه��م این اس��ت که هیچ ک��س دقیقا 
نمی داند او کدام یک خواهد بود؛ اتفاق خوب 

یا اتفاق بد؟ 
تحقیق��ی هم که اقتصاددان های مؤسس��ه 
اقتص��ادی آکس��فورد انج��ام داده ان��د دقیقا 
همی��ن موض��وع را بازگ��و می کن��د. ای��ن 
محقق��ان در گزارش ریس��ک س��االنه خود 
نظرات س��رمایه گذاران درباره ریس��ک هایی 
که اقتصاد جه��ان را در ۱۲ ماه آینده تهدید 
می کن��د و همینط��ور عوامل��ی را ک��ه باعث 
رشد آن می ش��ود بررسی کرده اند. در هر دو 
مورد تحقیق، مؤثرتری��ن فاکتور از نظر آنها، 

ریاست جمهوری ترامپ است. 
در زمینه تهدیدها، سیاس��ت های حمایتی 
ترامپ درباره تجارت خارجی و رونق مشاغل 
در آمری��کا، بزرگ تری��ن نگرانی بوده اس��ت. 
س��رمایه گذاران عمده همچنین نگران روابط 
تجاری تیم تجاری ترامپ با آسیا و آمریکای 
التین یا به عبارت��ی دقیق تر چین و مکزیک 

هستند. 
ترامپ بارها گفته است که می خواهد روی 
شرکت هایی که بخش های عمده ای از کسب 
و کار خ��ود را به خ��ارج از آمری��کا می برند 
مالیات های س��نگین ببندد و البته مثل همه 
رفتارهای عجیبش، نظراتش را در توییتر در 
این باره نوش��ته اس��ت:  »آمریکا مالیات های 
کس��ب و کارها را کاهش خواه��د داد اما هر 

کس��ب و کاری ک��ه کش��ور ما را ب��ه مقصد 
کشور دیگری ترک کند، کارمندانش را آتش 
بکش��د، یک کارخانه جدید در کشور دیگری 
بس��ازد و بعد این طور فکر کن��د که می تواند 
محصوالت��ش را دوباره بدون هیچ عواقبی در 
آمریکا بفروش��د، کامال در اش��تباه است. به 
زودی روی مرزهایی که سختگیری های شان 
بیش��تر خواهد ش��د، 3۵درصد مالیات برای 
ش��رکت هایی که می خواهند محصوالت شان 

را  )در آمریکا( بفروشند وضع خواهد شد.«

تحلیل آکس��فورد از سیاست های حمایتی 
احتمال��ی آمری��کا، نگرانی اف��رادی را که از 
کاهش رش��د اقتصادی متاثر و نگران بوده اند 
بیش��تر خواه��د ک��رد و معتقدند رفت��ار او، 
بدترین س��ناریویی اس��ت که اقتصاد جهانی 
می تواند داشته باشد. تیم محققان آکسفورد 
 در تحلی��ل خ��ود در ای��ن ب��اره نوش��ته اند: 
»گمان ما این اس��ت که بعد از یک دوره کوتاه 
ماه عسل، سیاست های حمایتی و منزوی کننده 
رئیس جمهور جدید، قادر نخواهد بود تحوالت 

را آن طور که برنامه ریزان آن انتظار دارند پیش 
ببرد. نتیجه این سیاست ها این خواهد بود که 
اقتصادهای جهانی و آمریکا، به س��ختی تکان 

خواهند خورد.«
 »در زمین��ه تج��ارت، ترام��پ تعرفه های 
3۵درص��د و 4۵درص��د را روی تج��ارت ب��ا 
مکزی��ک و چین در نیمه دوم س��ال ۲۰۱۷ 
وضع خواهد کرد. انتظار این است تعرفه های 
مش��ابهی روی تجارت با کره جنوبی و تایوان 
وضع شود. این شرکای تجاری هم در اقدامی 

تالفی جویان��ه، تعرفه ه��ای مش��ابهی را روی 
تجارت با آمریکا وضع خواهند کرد.«

ای��ن تحلیل درباره تعرفه ه��ای تجاری، به 
زبان س��اده یعنی یک جنگ تجاری گسترده 
که خود پیامدهای س��نگینی ب��رای اقتصاد 
جه��ان به همراه خواهد داش��ت. یکی از این 
پیامده��ا می توان��د ب��ه هم ریختن ش��رایط 

اقتصادی در چین باشد. 
با همه این ش��رایط،  ترامپ همچنین یک 
عامل احتمالی رش��د اقتصادی هم است. یک 
احتمال این اس��ت که سیاست های مالی او، 
باعث افزایش رش��د اقتصاد آمریکا شود و در 

نتیجه به اقتصاد جهانی کمک کند. 
تحلی��ل اقتصاددان ه��ای آکس��فورد در این 
زمینه این اس��ت:  »در سناریوی عوامل مثبت 
بر اقتصاد، همراهی کنگره و دولت جدید آمریکا 
بر سر تأیید یک بسته مالی جدید می تواند تأثیر 
مثبتی روی اقتصاد آمریکا بگذارد. این بس��ته 
جدید می تواند س��ود بیشتری برای خانوارهای 

آمریکایی داشته باشد. 
در ای��ن ش��رایط، اقتصاد آمریکا رش��د 
س��ریعی خواهد داش��ت و نه تنها به افراد 
با درآم��د پایین و خانواره��ای آمریکایی 
اعتماد  بیش��تری خواهد رس��اند که  سود 
ب��ه نفس ترامپ و تیم اقتصادی اش را هم 
بیش��تر خواهد کرد. در صورتی که اقتصاد 
قابل توجهی داش��ته  آمریکا رش��د مثبت 
اقتصادی جهانی هم مثبت  باش��د، رش��د 

خواهد بود.«
منبع: بیزینس اینسایدر

سال پیش رو 
 چندان هم 

ترسناك نیست
تیم اقتصاددان های آکسفورد در یك تحقیق جامع، 

مباحث اصلی اقتصادی دنیا در سال جدید میالدی را به 
صورتی موشکافانه بررسی کرده اند 
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ش��رکت  خریداران  از  یکی 
آمازون براس��اس بی احتیاطی 
یورو خس��ارت  متحمل 750 
مال��ی ش��د. ای��ن اتف��اق در 
ش��رایطی افت��اد ک��ه کارب��ر 
ایمی��ل  ی��ک  روی  مذک��ور، 
جعلی کلیک ک��رده و در دام 
گرفتار  اینترنتی  کالهبرداران 

شد. 
ش���رک��ت خ�رده ف�روشی 
آمازون برای اغلب شهروندان 
از  بخش هایی  و  ایاالت متحده 
اروپا  )به خصوص بریتانیایی ها( 
شناخته ش��ده است؛ شرکتی 
ک��ه اقدام��ات بلندپروازانه ای 
در جهت تأمین رفاه مشتریان 
خ��ود انجام می دهد. ارس��ال 
مرسوالت درخواستی کاربران 
از طریق سیس��تم های مبتنی 
بر فناوری ه��ای نوین یکی از 
همی��ن برنامه های جس��ورانه 

است. 
برای مث��ال برخی کاالها از 
طری��ق پهپاده��ای مختلف و 
بدون دخالت نیروهای انسانی 
به محل زندگی افراد ارس��ال 
می توان  بنابرای��ن  می ش��ود. 
این ش��رکت را از پیشروهای 
صنعت خرده فروش��ی ارزیابی 
ک��رد. با ای��ن وج��ود، به نظر 

آنالین  فعالیت های  می رس��د 
ریس��ک  از  خال��ی  آم��ازون 
نیس��تند و اتفاق��ا ب��رای این 
ش��رکت ب��زرگ دردسرس��از 

شده اند. 
اخی��ر  روزه��ای  ط��ی 
در  متع��ددی  گزارش ه��ای 
خصوص دریاف��ت ایمیل های 
جعلی از س��وی کارب��ران به 
ش��رکت آمازون ارس��ال شده 
ک��ه  گزارش های��ی  اس��ت؛ 

از نوع��ی کالهبرداری  حاکی 
اینترنتی گس��ترده هس��تند. 
ای��ن کاربران مدعی هس��تند 
که از یک حس��اب ایمیل که 
هم نام ش��رکت آمازون است، 
ایمیلی دریافت کرده اند که از 
آنها اطالعات مهم ش��خصی و 
حساب های بانکی شان را برای 
تکمیل فرآیند خرید و ثبت نام 

درخواست می کرد. 
اما به محض اینکه کاربران 

اطالعات��ی را ک��ه ب��ه ظاهر 
آم��ازون  ش��رکت  س��وی  از 
تکمیل  بود  درخواست ش��ده 
می کردند، در دام کالهبرداری 
اینترنت��ی می افتادند. تا جایی 
ک��ه یک��ی از کارب��ران رق��م 
خسارتی را که متحمل شده، 
بال��غ ب��ر 750 ی��ورو ارزیابی 

کرده است. 
براس��اس اطالعات منتش��ر 
شده توسط ش��رکت آمازون، 

ایمیل های جعلی اغلب حاوی 
 amazon. co. uk  لین��ک 
اس��ت؛ لینک��ی که ب��ه جای 
هدای��ت کاربر به وب س��ایت 
آم��ازون،  ش��رکت  اصل��ی 
آن��ان را ب��ه یک وب س��ایت 
متص��ل  مخ��رب  و  جعل��ی 
می کند. کارشناس��ان امنیتی 
ب��ه کاربران  ش��رکت آمازون 
ب��از  از  کرده ان��د  توصی��ه 
ک��ردن ایمیل های مش��کوک 
پرهیز کنند و اگ��ر ایمیلی با 
مش��خصات ذکر شده دریافت 
کرده اند، فورا آن را از لیس��ت 
پیام های دریافتی خود حذف 
کرده و روی لینک پیوست آن 

کلیک نکنند. 
اف��زون ب��ر اینه��ا، آمازون 
هرگ��ز اطالعات ری��ز و دقیق 
بانک��ی کارب��ران را به ش��کل 
آنالین درخواس��ت نمی کند و 
بر همین اساس ارسال هر نوع 
اطالع��ات ش��خصی از طریق 
ایمیل حرکتی کاماًل اش��تباه 
ارزیابی می ش��ود. ب��ا توجه به 
امنیتی شرکت  مقامات  اینکه 
آمازون به شدت به این موضوع 
حس��اس ش��ده اند از کاربران 
تخلفات  گزارش  درخواس��ت 
را دارن��د. بنابراین باید منتظر 
مان��د و دید که آی��ا متخلفان 

شناسایی می شوند یا خیر؟ 

پشت پرده دنیای کودکان 

بس��یاری از اف��راد و به وی��ژه جوان تر ها ب��ه انواع 
نرم افزارهای مرتبط با ساخت انیمیشن و طراحی های 
س��ه بعدی عالقه مند هستند. برخی از آنها به شکل 
تفریحی و برخی دیگر با هدف درآمدزایی و یادگیری 
حرفه ای به س��راغ این نوع نرم افزارها می روند. با این 
وجود از بی��ن تمامی نرم افزارهای موج��ود در بازار 
می توان به تعدادی از آنها به عنوان نرم افزارهای برتر 

ساخت انیمیشن اشاره کرد.
 Poser Pro 2014

یکی از نرم افزارهای س��اخت و طراحی انیمیشن 
 که از دید بس��یاری از کاربران بس��یار مفید اس��ت

poser pro2104 اس��ت. ای��ن برنامه به ش��کلی 
طراحی ش��ده که کار ب��ا آن برای اف��راد مبتدی و 
ناآش��نا با اصول گرافیک نیز بسیار ساده است. این 
برنامه به ابزارهای متعددی مجهز اس��ت؛ ابزارهایی 
ک��ه در س��طوح مختل��ف )از مبتدی تا پیش��رفته( 

طبقه بندی ش��ده اند. 
فهرس��ت های مختلف این نرم افزار زمینه را برای 
طراحی صحنه های حادث��ه ای مهیا می کند. ترکیب 
رن��گ و ن��ور فوق الع��اده و تن��وع ب��االی ابزارها از 
دیگر مزایای این نرم افزار هس��تند. س��طوح ابتدایی 
انیمیشن س��ازی در این نرم افزار به ش��کلی است که 
نیاز چندانی به سیس��تم های پیش��رفته ندارد و در 
نتیجه طراحی های 3D  در این برنامه بس��یار ساده 

است. 
GoAnimate

نرم افزار GoAnimate ، در قالب یک وب سایت 
آنالی��ن ب��ه کارب��ران خدم��ات ارائه می ده��د. این 
وب س��ایت با بیش از 5میلیون عض��و فعال، یکی از 
پربازدید ترین س��ایت های خدمات انیمیشن آنالین 

است. 
شهرت این وب س��ایت آموزشی تا جایی است که 
بس��یاری از ویدئوه��ای کاربرانی که از آن اس��تفاده 
کرده اند، در شبکه های اجتماعی و وبگاه های مختلف 
و معتبر منتش��ر شده و پربازدید ش��ده اند. عضویت 
در این وب س��ایت، فرصتی قاب��ل توجه برای تمامی 
عالقه مندان و فعاالن عرصه انیمیشن فراهم می کند 
تا در ی��ک اجتماع مجازی معتب��ر در کنار یکدیگر 

باشند. 
Mudbox

یکی از ابزارهای حرفه ای برای طراحی انیمیشن 
که طی 10س��ال گذشته طرفداران پرشماری پیدا 
Mudbox اس��ت. ای��ن نرم اف��زار برای  ک��رده، 
کاربران مبتدی نیز بس��یار کابردی اس��ت. جالب 
اس��ت بدانید ک��ه حتی از این ابزار برای س��اخت 
صحنه های مختلف س��ری فیلم های ارباب حلقه ها 

استفاده شده است. 
اگرچ��ه دانلود این نرم افزار در آخرین نس��خه آن 
به پرداخ��ت مقداری وجه نقد نیاز دارد، اما می توان 
نسخه های قدیمی تر این نرم افزار را به شکل رایگان 
دانل��ود ک��رد. Mudbox ابزاری اس��ت ک��ه برای 
ساخت هر نوع انیمیش��ن بسیار مناسب و کاربردی 
اس��ت. یک��ی از ن��کات مثبت ای��ن نرم اف��زار، عدم 
محدودیت س��نی و کارکردی اس��ت. درواقع تمامی 
کاربران می توانند به اندازه دلخواه خود از این برنامه 

استفاده کنند. 
Blender 2. 68a

 یک��ی از نرم افزاره��ای 3D وی��ژه ای ک��ه ب��رای 
انیماتوره��ای مبتدی و حرفه ای به یک میزان جالب 
توجه اس��ت،  Blender 2. 68a اس��ت. استفاده از 
این نرم افزار به ش��کل رایگان نیز قابل انجام است و 
کاربران می توانند به راحتی از طریق وب سایت های 

معتبر این نرم افزار را دانلود کنند. 
وب س��ایت رس��می ای��ن نرم اف��زار دارای بیش از 
صدها ویدئوی انیمیش��ن اس��ت که توسط کاربران 
ساخته شده است؛ ویدئوهایی که می توانند راهنمای 

مناسبی برای دیگر کاربران این نرم افزار باشند. 
FlipBook 6. 86

اگر به دنبال نرم افزاری هستید که به طور همزمان 
به افزایش توانایی های هنری و دانش صنعتی کاربران 
 FlipBook 6. 86 بپ��ردازد، نگاهی ب��ه نرم اف��زار 
داش��ته باش��ید؛ نرم افزاری که نه تنه��ا دانش فنی 
کاربران را ارتقا می دهد، بلکه برای رسیدن به مسیر 

انیمیشن سازی صنعتی نیز راهکارهایی دارد. 
در  انیمیش��ن  ارائ��ه  قابلی��ت  نرم اف��زار  ای��ن 
فرمت های 2D و 3D را ب��رای کاربران خود فراهم 
می کن��د. به عب��ارت دیگر تفاوتی ن��دارد که تجربه 
انیمیشن س��ازی در چه فرمتی را داش��ته باشید. در 
 هر صورت ش��ما تجاربی جدید و ارزش��مند کس��ب 

خواهید کرد. 
Easy Paint Tool SAI

یک��ی از ابتدایی تری��ن مراحل طراحی انیمیش��ن 
اس��تفاده از ابزارهای نقاشی و طراحی است. نرم افزار 
Easy Paint یکی از مفیدترین برنامه هایی اس��ت 
که به کارب��ران کمک می کند تا از طریق 20 برنامه 
مکم��ل، طرح ه��ا و تصاویر دلخواه خ��ود را اجرایی 

کنند. 
افزون بر این، دیجیت��ال بودن فرمت طراحی ها و 
اج��رای تصاویر دیدی کامل و قابل قبول نس��بت به 
تصاوی��ر دلخواه کاربر در اختی��ار وی قرار می دهد و 

روند ساخت انیمیشن را تسهیل می کند. 

عقب نشینی ۷پله ای ایران در رتبه 
جهانی نوآوری

عضو س��تاد اقتصاد مقاومت��ی وزارت ارتباطات از 
عقب نش��ینی هفت پل��ه ای ایران در جای��گاه جهانی 
نوآوری خب��ر داد و گفت که بای��د فضای اقتصادی 
اجتماعی و سیاسی کشور برای فعالیت استارتاپ ها 

مهیا شود. 
خس��رو س��لجوقی در گفت وگو با مهر، با اش��اره 
ب��ه اینک��ه فعالیت اس��تارتاپ ها می تواند همس��و با 
سیاس��ت های نظام در حوزه اهداف اقتصاد مقاومتی 
باش��د، ادامه داد: پایه و اساس کسب و کارهای نوپا بر 
مفهوم نوآوری تکیه دارد و زمانی که اقتصاد مقاومتی 
مطرح می شود یکی از الزمه های آن نوآوری است. 

وی با بیان اینکه س��ه ن��وع اقتصاد در دنیا مطرح 
است که ش��امل اقتصاد منبع محور، اقتصاد کارآیی 
محور و اقتص��اد نوآوری محور می ش��ود، ادامه داد: 
هم اکنون اقتصاد کشورهای توس��عه یافته بر مبنای 
اقتصاد نوآوری محور است و طبیعتا ما نیز در کشور 
اگر قرار باشد از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد 
نوآور محور ک��ه اهداف اقتص��اد مقاومتی را محقق 
می کند، حرکت کنیم باید از نوآوران استفاده کنیم. 
سلجوقی نوآوری را مجموعه ای از زیست بوم های 
رشد و ش��کوفایی در عرصه های مختلف عنوان کرد 
که با مفهوم کارآفرینی عجین ش��ده اس��ت و گفت: 
ش��روع کار این زیست بوم، با ش��کل گیری استارتاپ  

)شرکت های نوپا( است. 
عض��و هیأت عام��ل س��ازمان فن��اوری اطالعات 
خاطرنشان کرد: به طور کل می توان گفت مهم ترین 
نقط��ه برای جهش از اقتصاد منبع محور به س��مت 
اقتصاد نوآوری محور، تکمیل زیس��ت بوم نوآوری در 

کشور با فعال سازی استارتاپ هاست. 
عضو س��تاد اقتصاد مقاومت��ی وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات با بی��ان اینکه تکمیل و تس��ریع 
در فعال شدن زیس��ت بوم نوآوری نیازمند مدیریت 
یکپارچ��ه و همزمان چند موضوع اس��ت، ادامه داد: 
یک��ی از این مس��ائل به حوزه فرهنگی، آموزش��ی و 
یادگی��ری مربوط می ش��ود، ب��ه نحوی ک��ه باید از 
کودکی تا جوانی ق��درت تفکر انتقادی را در جامعه 
پیاده سازی کرد. این موضوع به ایجاد نوآوری کمک 
می کند و باعث می ش��ود جوانان از ابتدا چالش های 
اطراف خود را به درستی تشخیص دهند و در مقابله 

با مسائل نگرشی مثبت داشته باشند. 
وی خاطرنشان کرد: باید در کنار آموزش رسمی و 
غیررس��می از سوی آموزش و پرورش و صدا وسیما، 
ب��ه ای��ن موضوع توجه وی��ژه ای ش��ود. در کنار این 
فرهنگ س��ازی باید اجازه دهیم افرادی که چالش ها 
را به درستی تشخیص می دهند، راهکار حل چالش 
را ارائه دهند که برای ارائه راهکار مناس��ب، نیازمند 
نوآوری هستیم. مجری طرح افزایش تولید محتوای 
دیجیتال در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: آمارهای 
جهانی مربوط به س��ال های 2015 تا 201۶ نش��ان 
می دهد که ای��ران در جایگاه ن��وآوری حدود هفت 
پله عقب نش��ینی کرده اس��ت. به همین دلیل برای 
بازگش��تن به جایگاه قبلی و توسعه این بخش، الزم 
اس��ت فضای سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی کشور 

برای فعالیت استارتاپ ها فعال شود. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه مقوله خالقی��ت و نوآوری 
امکان انجام گفت وگوی آزاد را فراهم می کند تا فرد 
بتواند ایده خود را بروز دهد، تأکید کرد: اگر کس��ی 
بخواهد در یک بخش نوآوری داشته باشد باید اجازه 
گفتم��ان به وی داده ش��ود که ای��ن موضوع فضای 
اجتماعی و سیاسی خاصی را می طلبد. نباید این طور 
باش��د که با نخستین نقد، به وی برچسب اقتصادی، 
مذهبی و حتی سیاسی زده شود. این موضوع قدرت 
نوآوری را محدود می کند و باعث ممانعت از نوآوری 

خواهد شد. 

شراکت ان ویدیا با گوگل برای ارائه 
هوش مصنوعی

مدیرعام��ل ش��رکت س��خت افزاری ان ویدی��ا از 
همکاری ه��ای گس��ترده با گوگل ب��رای ارائه طیف 

گسترده ای از خدمات خبر داده است. 
ب��ه گزارش فارس، این ش��رکت کنس��ول جدیدی 
موس��وم به ان ویدیا ش��یلد را که مبتن��ی بر اندروید 
تی وی است عرضه کرده که دسترسی به محتوا روی 
تلویزیون را از طریق فناوری هوش مصنوعی دگرگون 

می کند. 
این کنسول 199 دالری به کاربران امکان می دهد 
به محتوای چندرسانه ای شرکت هایی مانند آمازون و 
نتفلیکس نیز روی تلویزیون ها دسترسی داشته باشند 
و این محتوا را با کیفیت 4K HDR دریافت کنند. 

عالوه بر شناس��ایی س��لیقه و ذائقه مخاطب از این 
طریق، ص��دور فرامین صوتی هم با اس��تفاده از این 
کنسول ها ممکن اس��ت. البته این فرامین می توانند 

حداکثر از فاصله شش متری صادر شوند. 
قرار است کنسول های یاد شده در هفته های آینده 
به روز ش��وند تا از آنها تنها برای صدور دستور پخش 
برنامه های ویدئویی اس��تفاده نش��ود و برای تاکسی 
گرفتن از طریق برنامه تاکسی یاب اوبر، درست کردن 
قهوه، روشن کردن سیستم پخش موسیقی یا پرسش 

در مورد وضعیت آب و هوا هم قابل استفاده باشند. 
این کنس��ول با SmartThings سامسونگ هم 
سازگاری دارد و در صورت اتصال به آن برای روشن 
کردن محصوالت هوش��مند خانه مانند قهوه سازها، 
درب گاراژ، قفل ها، ترموستات، دوربین ها و. . . قابل 

استفاده است. 

خبـــر معرفی نرم افزار 
هکر ها این بار مشتریان بزرگ ترین خرده فروشی جهان را مورد حمله قرار دادند 
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Withings x Kerastase یک برس موی هوشمند است. با استفاده از این برس می توان تخمین زد که میزان سالمت موها، آسیب دیدگی فولیکول ها، 
وضعیت انعطاف پذیری تارهای مو و. . . در چه حد است. تمامی کاربران اندروید و ios می توانند از طریق نصب این نرم افزار، اطالعات مفیدی در خصوص 

وضعیت موهای خود را روی تلفن هوشمندشان دریافت کنند. قیمت این برس 200 دالر است. 

 فرصت امروز: بدون شک کارت گرافیک
 GeForce GTX 1080 
که محصولی از nVidia است در حال 
گرافیک  کارت  قدرتمند تری��ن  حاض��ر 
جه��ان اس��ت. ام��ا این محص��ول یک 
مش��کل اساس��ی دارد و آن ه��م اندازه 
بزرگ آن  اس��ت که کاربران نمی توانند 
آن را روی هر مادربورد و کیس��ی نصب 
  zotac کنن��د. به همین دلیل ش��رکت
ب��ا نوآوری خ��ود محص��ول جدیدی را 
در نمایش��گاه CES رونمای��ی کرد که 
تم��ام مزای��ای GTX 1080 را دارد 
و ب��ه اضافه آنک��ه ان��دازه کوچک تری 
دارد و کارب��ران می توانن��د آن را در هر 
کیسی جای دهند. کارت گرافیک مینی 
جی تی ایک��س 10۸0 همان ۸گیگابایت 
حافظ��ه  GDDR5X را ارائه می دهد 
و در واق��ع در فرکان��س کاری 1۶20 
مگاهرت��ز تا 1759 مگاهرتز نس��بت به 

مدل اصلی این محصول، کمی سریع تر 
عم��ل می کن��د. ابع��اد کارت گرافیک 
یادش��ده حاال ۸.۳ اینچ است و می توان 
 PCIe آن را به راحت��ی و از طریق رابط
ب��ه رایانه های دس��کتاپ متص��ل کرد. 
 در نس��خه  معمول��ی ای��ن کارت یعنی

AMP GTX 1080، سیستم خنک 
کنندگی IceStorm، طوری طراحی و 
تعبیه ش��ده که تنها از دو عدد فن واقع 
شده روی دو اس��الت استفاده می کند. 
اما در نس��خه Extreme  این سیستم 
پیش��رفته تر شده اس��ت؛ به طوری که با 
تعبیه  سه عدد فن از نوع EKO موجب 
افزایش جری��ان هوا به میزان ۳0درصد 
می شود و این امر دمای کارت را بیشتر 
کاهش می دهد. از لحاظ ابعاد نیز نسخه  
Extreme این کارت ب��ه دلیل وجود 
س��ه عدد فن بلندتر ب��وده و همچنین 

دارای ضخامت بیشتری است. 

فرصت امروز: ش��رکت ش��یائومی 
از ش��رکت هایی اس��ت ک��ه در جریان 
نمایش��گاه CES از جدیدتری��ن ن��وع 
تلویزی��ون خ��ود رونمایی ک��رد. این 
 4.9mm تلویزی��ون جدید با ضخامت
خود، نظر مثبت بسیاری از کاربران را 

به سمت خود جلب کرده است. 
این تلویزی��ون در ابع��اد 49، 55 و 
۶5 اینچ��ی به بازار فروش ارائه خواهد 
ش��د. سیس��تم و کیفیت ص��دای این 
  Dolby Atmos تلویزیون از فناوری
به��ره می برد که بی ش��باهت به تجربه 
 دیدن فیلم در فضای س��ینما نیس��ت.

باریک تری��ن  رک��ورددار   Mi TV 4
محص��ول تولیدی ش��رکت ش��یائومی 
اس��ت و به نظر می رس��د مدیران این 
شرکت روی فروش باالی این محصول 

حساب ویژه ای باز کرده اند. 
براساس اطالعات منتشر شده توسط 

مدیران شیائومی، این تلویزیون از نسل 
محصوالت ماژوالر است. یعنی کاربران 
ق��ادر خواهن��د ب��ود بخش هایی مثل 
مادربورد و برخی اجزای کلیدی دیگر 

آن را در شرایط لزوم تغییر دهند. 
ام��ا یکی از مهم ترین مزیت های این 
محصول اس��تفاده از سیس��تم هوش 
مصنوع��ی و کم��ک گرفت��ن از رابط 
با کمک  اس��ت.   PATCHWALL
این سیس��تم امکان انتخاب ویدئوهای 
م��ورد عالق��ه کارب��ر از می��ان انب��وه 
ویدئوهای موجود، تسهیل خواهد شد. 
از دیگ��ر مزایای این تلویزیون وجود 
پورت های متعدد  )س��هولت در اتصال 
به هر نوع وس��یله( است. این موضوع 
باعث می ش��ود که این تلویزیون برای 
خانواده ه��ای پرجمعی��ت نیز بس��یار 
مناس��ب باش��د. قیمت تقریب��ی این 

محصول 1500 دالر است. 

تلویزیون جدید شیائومی رونمایی شد 
Mi TV 4، 30 درصد باریک تر از آیفون ۷

کارت گرافیک جدید زوتاک از راه می رسد
قدرتمند ترین کارت گرافیک جهان چابک شد



مدیرکل میراث فرهنگی مازندران عنوان کرد 
وجود ۱۰ اثر ثبت ملی و واجد 
ارزش تاریخی در روستای یوش

و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی،  می��راث  مدی��رکل 
گردش��گری مازندران گفت: روستای یوش در سال 
۱۳۸۹ در فهرس��ت آثار ملی ثبت  شده که شش اثر 
ثبت��ی و نیز چه��ار اثر واج��د ارزش تاریخی در این 
روس��تا وجود دارد. دالور بزرگ نی��ا در گفت وگو با 
مهر ب��ا قدردان��ی از برگزارکنن��دگان همایش ملی 
نیما، پای��گاه فرهنگی و تاریخی ی��وش را نمادی از 
گردش��گری ادبی ایران توصیف کرد و اظهار داشت: 
محدوده عرصه و حریم و ضوابط حفاظتی روس��تای 
تاریخ��ی یوش ک��ه مح��دوده عرصه ثبتی روس��تا 
ش��ش بنای تاریخی ثبتی را ش��امل می شود توسط 
کارشناس��ان بخش حرایم آثار مل��ی غیرمنقول این 
اداره کل تهی��ه و بع��د از بررس��ی کمیته حریم آثار 
ملی غیرمنقول سازمان میراث فرهنگی تصویب شد 

تا بافت این روستا همچنان تاریخی بماند. 
وی اف��زود: م��وزه نیما از بناهای بجا مان��ده از دوره 
قاجاریه بوده و به سال ۲۰۷ هجری قمری توسط جد 

پدری نیما، علی خان ناظم االیاله ساخته شده است. 
مدیرکل می��راث فرهنگی افزود: ابع��اد و مقیاس 
خانه نیم��ا گویای س��طح اجتماع��ی و اقتصادی و 
خانواده وی است و عکس ها و تصاویر از لحظه لحظه 
زندگی او، پیوندش با طبیعت پیرامون، ابزار و وسایل 
شخصی نیما، کتاب هایش، مجالت و یادداشت ها نیز 
س��همی در بازگوی��ی آرا و عقای��د اجتماعی و حتی 

سیاسی اش دارد. 
در میان روس��تاهای مازندران چند روستا هستند 
که برای بس��یاری از ایرانی ها نیاز به معرفی چندانی 
ندارن��د. »یوش« یک��ی از این روستاهاس��ت که نام 
آن بافرهن��گ و ادب ایران گره خورده اس��ت. کمتر 
کس��ی را می توان سراغ داش��ت که دست کم یک بار 
در زندگی اش نام »نیما یوش��یج« را نش��نیده باشد؛  
نامی که دروازه ای بزرگ برای ادبیات ایران محسوب 
می شود و »یوش« هم در آن دیده می شود. روستای 
»ی��وش« از تواب��ع بخش بل��ده شهرس��تان نور، در 
ارتفاع��ات البرز و بین مس��یر ۱۱۰ کیلومتری جاده 

هراز تا پل زنگوله در جاده کندوان قرار دارد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 
خبر داد

امحای ۱۲۰هزار تن پرتقال یخ زده 
در مازندران

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان مازندران 
گف��ت: ۳۰میلی��ارد تومان برای کم��ک بالعوض به 
باغداران مرکبات شمال مصوب شده که برای امحای 
۱۲۰ ه��زار تن پرتقال ی��خ زده کیلویی ۳۵۰ تومان 
بالعوض ب��ه باغداران پرداخت می ش��ود به گزارش 
پارس نیوز، دالور حیدرپور آخرین وضعیت مرکبات 
استان مازندران را تشریح کرد و گفت: امسال برآورد 
ک��رده بودیم که بین ۲.۷ ت��ا ۲.۸ میلیون تن تولید 
مرکبات داشته باشیم، اما سرمای نابهنگامی آمد که 
در تاریخ هواشناس��ی مازندران بی س��ابقه بود و طی 
۳۰، 4۰ س��ال اخیر، س��رمای زیر ۵ درجه آذرماه و 

برف ۷۰ سانتی متری بی سابقه بود. 
وی اضاف��ه کرد: در عین حال، قب��ل از این برف، 
۷۰درصد نارنگی تولیدی برداشت شده بود، اما تنها 
۷ تا ۸درصد محصول پرتقال استان را برداشت کرده 
بودیم چون رش��د فیزیولوژی آن کامل نش��ده بود و 
۵۰درصد محصول کیوی هم تا پیش از س��رمازدگی 

برداشت شده بود. 
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان مازندران 
گف��ت: محص��ول پرتق��ال ت��ا دم��ای زی��ر ۳درجه 
س��انتیگراد مقاومت می کند، اما این مسئله در مورد 
کی��وی صدق نک��رده و در دمای منف��ی یک درجه 

یخ زده شده و قابل مصرف نیست. 
بنابر اذعان متولی بخش کشاورزی استان مازندران، 
این سرمازدگی ۹۰۰ میلیارد تومان به باغات مرکبات، 
دام، طیور و گلخانه های استان مازندران خسارت وارد 
ک��رد. وی گف��ت: به دلیل پهن بودن ش��اخه درختان 
کیوی و س��نگینی برف، با شکستگی درختان مواجه 
شده ایم که ۱۵ تا ۲۰درصد باغات کیوی نیاز به مرمت 

و بازسازی دارند. 
حیدرپ��ور با اش��اره ب��ه اینکه امس��ال پیش بینی 
افزای��ش ۱۵درص��دی تولی��د مرکبات را داش��تیم، 
خاطرنش��ان کرد: اما متاس��فانه پس از سرمازدگی، 
با بداخالقی هایی از س��وی دالالن مواجه شدیم که 
پرتقال را کیلوی��ی ۳۰۰تومان از باغداران خریداری 
ک��رده و به یک باره از حجم زیادی محصول در بازار 

مواجه شدیم. 
رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: با تصویب 
۳۰ میلی��ارد تومان کمک بالعوض دولت، ۱۲۰هزار تن 
پرتقال یخ زده از سطح باغات جمع آوری و از مدار خارج 
ش��د که م��ا به ازای ه��ر کیلوگرم پرتق��ال ۳۵۰تومان 
بالع��وض به باغدار کمک کرده ایم و همچنین ۱۲ هزار 
تن پرتقال آسیب دیده خریداری و به کارخانجات برای 

تبدیل آن به کنسانتره ارسال شده است. 

تلفن مستقیم: 86073274فرصتکسبوکار۱4 www.forsatnet.ir
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»فرصت امروز« از ظرفیت های سرمایه گذاری استان مازندران گزارش می دهد

اندک  جایی برای کشاورزی

برداش��ت س��االنه ح��دود ۲ میلیون تن 
ان��واع مرکبات در اس��تان مازن��دران باعث 
ش��ده این استان به عنوان قطب اصلی تولید 
این محصول در سطح کش��ور مطرح شود. 
براس��اس آمار ارائه شده از س��وی سازمان 
جهاد کش��اورزی این اس��تان تنه��ا حدود 
۱۰درصد این محص��والت به بخش صنعت 
برای فرآوری اختصاص داده می شود که این 
امر نش��ان از نبود توانمندی های الزم برای 
ف��رآوری محصول و ایج��اد ارزش افزوده در 
این استان است. »فرصت امروز« به منظور 
معرفی فرصت های س��رمایه گذاری اس��تان 
مازن��دران گفت و گویی را ب��ا عبداهلل مهاجر 
دارابی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان مازندران داشته است که 

در ادامه می خوانید.

حائز رتبه های برتر تولید هستیم
رئیس ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی اس��تان مازندران با بیان اینکه 
این اس��تان ب��ه لحاظ ش��رایط منطقه ای و 
جغرافیای��ی در حوزه کش��اورزی بهتر عمل 
کرده اس��ت،  می گوید:  طبیعی است یکی از 
اولویت های اصلی این استان سرمایه گذاری 
اس��ت. همچنی��ن  بخ��ش کش��اورزی  در 
و  دام،  آبزی��ان  س��رمایه گذاری در ح��وزه 
مرکبات از فرصت های بی بدیل این اس��تان 
محسوب می ش��ود. دارابی با اشاره به اینکه 
این اس��تان با ۲۳ هزار کیلومتر مس��احت، 
ظرفی��ت بالق��وه ای در حوزه کش��اورزی و 
توس��عه صنایع تبدیلی دارد، ادامه می دهد: 
۱۰ درص��د ارزش اف��زوده کش��ور متعلق به 
اس��تان مازن��دران اس��ت. وی با اش��اره به 
اینک��ه مازندران با 4۸۰ ه��زار هکتار اراضی 
کش��اورزی، در تولی��د ۱4محصول زراعی و 
باغی رتب��ه اول تا پنجم کش��ور را به خود 
اختص��اص داده اس��ت، در رابطه ب��ا تولید 
 محص��والت باغ��ی ای��ن اس��تان می گوید: 
6هزار و 4۰۰ هکتار از اراضی باغی مازندران 
به پرورش کیوی اختصاص یافته اس��ت که 
پیش بینی می ش��ود در س��ال جاری بالغ بر 
۲۰۰ هزار تن کیوی برداشت داشته باشیم، 
به همین منظ��ور باید تدبی��ر بهتری برای 
ارتق��ای صادرات محص��والت باغی خود در 

نظر گیریم. 
رئیس ات��اق بازرگانی مازن��دران با اعالم 
اینک��ه در این اس��تان ۱۷۰ ه��زار هکتار از 
اراضی باغی زیر پوش��ش مرکبات رفته اند، 
 ادامه می دهد: این مرکبات ش��امل پرتقال، 
نارنگی و کیوی هستند که ساالنه 4۰ درصد 
نیاز مرکب��ات کش��ور را تامی��ن می کنند. 
همچنی��ن تولیدات ش��لتوک برنج اس��تان 
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن و گوشت 
مرغ حدود ۲۱۰ هزار تن اس��ت. وی با بیان 
ای��ن جم��الت می افزاید: اس��تان مازندران 
س��االنه ح��دود ۷ میلیون ت��ن محصوالت 
زراعی، باغی، دامی و شیالتی تولید می کند 
که در تولید ۱4 محص��ول دارای رتبه های 

برتر کش��وری است. این اس��تان همچنین 
قطب تولید برنج کش��ور اس��ت، به گونه ای 
ک��ه متوس��ط عملکرد آن ۵  ت��ا ۵/۵ تن در 
س��ال است اما کش��اورزانی هس��تند که تا 
۱۳ ت��ن محصول برداش��ت می کنند و این 
امر نش��ان دهنده پتانسیل عظیم این استان 
اس��ت. مهاجر دارابی با بی��ان اینکه بیش از 
۱۰ ه��زار میلی��ارد تومان در بخ��ش طیور 
اس��تان مازندران سرمایه گذاری شده است، 
 می گوید: این اس��تان ۱۲ درصد گوشت مرغ 
کشور را تامین می کند به طوری که ظرفیت 
تولی��د مرغ این اس��تان ۳۰۰ هزار تن اعالم 

شده است. 

رشد 7 درصدی گردشگری در سال 95
مهاج��ر داراب��ی همچنی��ن در رابط��ه ب��ا 
ظرفیت های گردشگری این استان می گوید: 
مازن��دران به دلی��ل دارا ب��ودن جذابیت های 
طبیعی و گردشگری، همواره جزو مقصدهای 
گردش��گران داخل��ی و خارجی بوده اس��ت، 
چنانچه ط��ی چند س��ال متوال��ی به عنوان 
پربازدید ترین اس��تان در ایام نوروز اعالم شده 
اس��ت و در نوروز ۹۵ ش��اهد رشد ۷ درصدی 
صنعت گردشگری اس��تان بوده ایم. وی ادامه 
می دهد: یک��ی از برنامه های این حوزه جذب 
س��رمایه گذار داخل��ی و خارجی ب��ه منظور 
سرمایه گذاری در ساخت هتل های چند ستاره 

است. بنا بر آمارهای ارائه شده، استان مازندران 
با وج��ود ۱۸۷ هتل، متل، هت��ل آپارتمان و 
مهمان پذیر به عنوان فضاهای اقامتی رسمی، 
به ش��دت از کمب��ود امکان��ات زیرس��اختی 
اقامت��ی و تفریحی به رغم ظرفیت های فراوان 
گردش��گری، رنج می برد. گفتنی است نبود یا 
کمبود هتل های چهار و پنج ستاره استاندارد، 
مهیا نبودن مراکز تفریحی، زیرس��اخت های 
ش��هری ضعیف و جاده های پرترافیک، نبود 
یا کمبود پارک های مجهز جنگلی، ناشناخته 
بودن مس��یرهای گردش��گری اس��تان و نیز 
بسیاری مشکالت دیگر در بخش گردشگری، 
اس��تان مازن��دران را در جذب گردش��گران 

خارجی کم توان س��اخته اس��ت. رئیس اتاق 
بازرگان��ی مازندران در رابطه ب��ا صادرات این 
استان بیان می کند: استان مازندران با تامین 
۱۰ درصد گوش��ت م��رغ، 4۰ درص��د برنج و 
۵۰ درصد مرکبات کش��ور، ظرفی��ت مازادی 
ب��رای صادرات به خ��ارج از کش��ور از جمله 
روس��یه دارد که با تامین زیرساخت ها در این 
راستا، می توان در جهت توسعه بهتر صادرات 
عمل کرد. تمام محصوالتی که تولید آنها جزو 
مزیت های استان مازندران محسوب می شود 
به عنوان مهم ترین نیازهای بخش کش��اورزی 
کشور روس��یه مطرح هس��تند،  محصوالتی 
مثل میوه،  لبنیات و مرکبات. اما متاسفانه به 
دلیل فراهم نبودن زیرساخت های صادرات در 
سال های گذشته نتوانستیم از مزیت های خود 
در جه��ت صادرات به خوبی اس��تفاده کنیم. 
وی همچنین با اش��اره ب��ه ظرفیت صادراتی 
این استان به کشور قرقیزستان،  می گوید: در 
س��ال ۹4 صادرات ایران به کشور قرقیزستان 
به بیش از ۵۰ میلیون دالر رسید که با توجه 
ب��ه مزیت های این دو اس��تان خ��زری، باید 
ظرفیت ه��ای صادراتی ایران و قرقیزس��تان 

افزایش یابد. 
اس��تان های  از  پ��س  مازن��دران  اس��تان 
آذربایجان ش��رقی، اصفهان، خراسان رضوی، 
ته��ران، فارس، گی��الن، قزوین و ی��زد رتبه 
نه��م را از نظر تعداد واحد تولیدی داراس��ت. 
بیشترین واحدهای تولیدی این استان متعلق 
به شهرس��تان آمل با ۵۹۲ فقره و شهرستان 
بابل با ۵۱۸ فقره بوده و همچنین بیش��ترین 
صنع��ت مربوط به صنایع کان��ی غیر فلزی با 
۱۲۱۷ فق��ره )۳۵ درص��د( و صنایع غذایی با 

۵۳۲ فقره )۱۵ درصد( است. 

اخبار

لیال شیرزاد
leilashirzad69@gmail. com

اس��تان مازن��دران در ش��مال ای��ران ب��ا وس��عتی 
مع��ادل۲۳۷۵6/4 کیلومتر مربع ح��دود ۱/46 درصد 
از مس��احت کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. 
بررس��ی وضعیت نیروی انس��انی و اشتغال این استان 
نش��ان می دهد از کل جمعیت استان ۱۰۷۱46۳ نفر 
)معادل4۰/۰۱ درص��د( از لحاظ اقتصادی فعال بوده و 
به ط��ور تقریبی از هر ۲/۸۷ نفر جمعیت اس��تان تنها 
یک نفر فعال یا در جست وجوی کار است. نرخ بیکاری 
استان۱۰/۲و نرخ اش��تغال ۸۹/۸ درصد است. اقتصاد 
مازندران کامال به طبیعت پرنعمتش وابسته اس��ت که 
از راه کشاورزی و مواد غذایی با داشتن باالترین تولید 
فرآورده های غذایی دریایی در میان همه مناطق ایران 
و کش��ورهای همس��ایه از جمله خاویار که در دنیا از 
لحاظ کیفیت بی نظیر اس��ت، م��ورد بهره برداری قرار 
می گیرد. تن��وع اقلیمی، وجود مناب��ع و ذخایر غنی، 
امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود 
مزیت نس��بی در تولید و صدور محص��والت از جمله 
قابلیت های بخش کش��اورزی این استان است. بخش 
کشاورزی اس��تان مازندران حدود ۳۱درصد صادرات 
غیر نفت��ی )بدون میعانات گازی(، ۱۳درصد اش��تغال، 

۱4درص��د تولی��د ناخالص ملی را به خ��ود اختصاص 
داده و تامین کنن��ده ح��دود ۸۰ درصد نی��از غذایی و 
۹۰ درصد نیاز مواد اولیه صنایع کشاورزی کشور است. 
این بخ��ش از نظر تولید، اش��تغال، صادرات، حفاظت 
و بهره ب��رداری اصول��ی از منابع طبیع��ی و خدادادی، 
توس��عه تحقیقات و فناوری ها و توسعه مشارکت های 
مردم��ی، یک��ی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کش��ور 
به حساب می آید. بیشترین اشتغال واحدهای تولیدی 
این استان مربوط به شهرستان آمل با بیش از ۱۸ هزار 
نفر )۲۲ درصد( س��پس شهرس��تان س��اری با بیش از 
۱۱ هزار نفر )۱۳/6درصد( اس��ت. همچنین بیشترین 
اش��تغال را حوزه  صنایع غذایی با بیش از ۱۸ هزار نفر 
)۲۲ درص��د( و صنعت فلزات اساس��ی و ماش��ین آالت 
با ح��دود ۱۷ هزار نفر )۲۰ درصد( ب��ه خود اختصاص 
داده است. بیش��ترین سرمایه گذاری صورت گرفته در 
این اس��تان در صنایع غذایی و سپس فلزات اساسی و 
ماش��ین آالت است، طوری  که حجم سرمایه گذاری در 
صنعت یادشده به ترتیب ۸6۵۳ و ۸۱۹۸ میلیارد ریال 
اس��ت و همچنین کمترین س��رمایه گذاری در صنایع 

برق و الکترونیک و نساجی صورت پذیرفته است. 

منطقه مازندران به دلیل متصل بودن به البرز مرکزی 
و دارا بودن توانمندی های بسیار در بخش معدنی، بهشت 
معادن ایران نام گرفته اس��ت. این استان با ۱۳ نوع ماده 
معدن��ی در حداقل پنج یا ش��ش مورد حائ��ز رتبه های 
برتر کشوری اس��ت. به طور مثال  از نظر ذخیره فلورین 
معادن این اس��تان در کش��ور رتب��ه اول،  از نظر ذخیره 
زغال س��نگ رتبه دوم کش��وری و از نظر ذخیره سنگ 
گرانیت درکشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است. 
بسیاری معتقدند معادن مازندران اگرچه در ابتدا در حد 
یک پتانس��یل معدنی بوده، اما در سال های اخیر میزان 
اکتشافات معدنی این استان افزایش یافته است. موضوعی 
که در معادن این استان به عنوان یک مشکل عمده مطرح 
می شود کوچک بودن معادن مازندران است. معادن این 
استان به دلیل مشکالت زیست محیطی و منابع طبیعی 
کوچک ب��وده و همین امر موجب کاه��ش بهره وری یا 
ع��دم انگیزه به منظور س��رمایه گذاری می ش��ود. برخی 
معدن داران این اس��تان معتقدند هرکدام از محصوالت 
معدنی استان مازندران که به صورت خام خارج می شوند 
قابلیت تبدیل شدن به سه تا چهار محصول را دارند که 
در این صورت ارزش افزوده آن چندین برابر خواهد شد. 

در بخش فلورین، این ارزش افزوده می تواند ۷۰۰ درصد 
باش��د و در بخش س��یلیس، زغال س��نگ و سنگ های 
تزیینی نیز می توان ارزش افزوده بسیاری تولید کرد که 
عدم وجود تکنولوژی در اس��تان باعث شده ذخایر فوق 

به صورت خام فروشی به استان های دیگر صادر شوند. 
همچنین گفتنی اس��ت اس��تان مازن��دران به لحاظ 
موقعیت طبیع��ی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی 
جزو استان های برتر و قطب گردشگری کشور محسوب 
می ش��ود. س��االنه نزدیک به ۱۲میلیون نفر گردش��گر 
داخلی و ده ها هزار توریس��ت خارجی به منظور گذراندن 
اوقات فراغت از این استان دیدن می کنند. وجود دریای 
مازندران )کاس��پین( با س��احل زیبا و مناسب به همراه 
برخورداری از دامنه ها و پارک های جنگلی و کوهستانی، 
وجود قله دماوند با ۵6۷۰ متر ارتفاع معروف به بام ایران، 
غارها، آبش��ارها، رودخانه ها، آب های متعدد سرد و گرم 
معدنی، چش��مه ها، تاالب ها به ویژه شبه جزیره میانکاله 
در بهشهر بیش از ۸۰۰ آثار تاریخی شناسایی شده نظیر 
مجموعه تاریخی ش��هرهای آمل، چالوس و ساری، این 
استان را به مجموعه ای متنوع برای استفاده گردشگران با 

انگیزه مختلف تبدیل کرده است. 

نگاهی به بخش معدن و گردشگری استان نمای کلی استان مازندران



دکت��ر علی جالل��ی، مدرس 
بین الملل��ی اس��تاندارد در این 
برای  اس��ت  معتقد  خص��وص 
و  تولی��دات  ک��ردن  جهان��ی 
در  بای��د  ایران��ی  محص��والت 
دو س��طح فن��ی و مدیری��ت، 
لحاظ  واقع��ی  اس��تانداردهای 
ش��ود. او بر این باور اس��ت که 
در سال های گذشته آنگونه که 
بای��د ش��رکت ها و کارخانجات 
استاندارد کردن محصوالت  به 
خ��ود به��ا ندادن��د و گاهی با 
اس��تانداردهای تقلب��ی و ن��ه 
چن��دان مرغ��وب در بازاره��ا 
حضور یافتند که بیش��تر منجر 
به شکس��ت و س��لب اعتماد از 

آنان شد. 

بسیاری از کارشناسان وقتی 
از شریط حضور در بازارهای 
می گویند  سخن  بین المللی 
به استاندارد سازی تولیدات 
اش�اره می کنند نظر شما در 

این خصوص چیست؟ 
بای��د به این موض��وع توجه 
هرکش��وری  ک��ه  داش��ت 
اس��تاندارد خ��ودش را دارد و 
البته برخی نیز س��ختگیرانه تر 
برخ��ورد می کنن��د. از س��وی 
فنی  استانداردها  برخی  دیگر، 
و برخی مدیریتی است. از نظر 
اس��تانداردهای فنی یک سری 
محص��والت  مش��خصات  از 
فنی اس��ت که این بخش هم 
در اس��تانداردهای ملی و هم 

جهانی معموالً در یک س��طح 
س��وی  از  می ش��ود.  رعای��ت 
دیگ��ر، برخی اس��تانداردهای 
مدیریتی است مثل ایزو9001 
س��ال 2015 ک��ه ای��ن قبیل 

ب��ه  مرب��وط  اس��تانداردها 
کیفیت محصوالت اس��ت مثل 
اس��تاندارد قطعه سازان خودرو 
که Ts16949 ی��ا تجهیزات 

اس��تاندارد  ک��ه  پزش��کی 
ISO13485 دارن��د و ای��ن 
تضمین  اس��تانداردها  قبی��ل 
کیفیت کاال است و کارخانه ها 
نیز با این اس��تاندارد اطمینان 
ارائ��ه  مش��تری  ب��ه  را  الزم 
می دهند و با این رویه سیستم 
می کنند  تعیی��ن  را  مدیریتی 
که اگر از محصول من ناراضی 

باشید امکان تعویض دارید. 
از س��وی دیگر، اگر مایل به 
حض��ور در بازاره��ای جهانی 
دو  ه��ر  ب��ه  بای��د  هس��تیم 
مدیریتی  و  فن��ی  اس��تاندارد 
مجهز باش��یم. ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه در ش��رایط فعلی 
برای  تولیدکنن��دگان  برخ��ی 

محصوالت شان از سازمان های 
نامعتب��ر اس��تاندارد گرفته اند 
ی��ا برخی فقط دنب��ال گرفتن 
مدرک اس��تاندارد بودند. مثاًل 
ش��رکتی به راحتی استاندارد

می ده��د   ISO 9001
درحالی ک��ه ش��ش م��اه برای 
ارائه این اس��تاندارد زمان الزم 
اس��ت بنابرای��ن با ای��ن رویه 
اخ��ذ اس��تاندارد، بس��یاری از 
از اس��تانداردهای الزم  کاال ها 
برای رقاب��ت در عرصه جهانی 
مح��روم می مانن��د ی��ا فاصله 
می گیرند، چرا ک��ه هنوز باور 
واقعی نس��بت به اهمیت این 
موض��وع در بازاره��ای رقابتی 

جهانی ندارند. 

رئی��س  الهوت��ی،  محم��د 
کنفدراس��یون ص��ادرات ایران 
اس��ت. او در خص��وص اح��راز 
ش��رایط الزم از سوی شرکت ها 
بازاره��ای  در  حض��ور  ب��رای 
اس��ت  معتق��د  بین الملل��ی 
شرکت ها و تولیدکنندگان باید 
استانداردهای تولید و صادرات 
را ک��ه مناس��ب همان کش��ور 
اس��ت رعایت کنند ت��ا بتوانند 
در بازاره��ای بین المللی امکان 

حضور و رقابت داشته باشند. 
ش�رکت ها  ش�ما  نظ�ر  ب�ه 
ب�رای حض�ور در بازاره�ای 
بین الملل�ی و جهانی ش�دن 
باید به چه مولفه هایی دست 
یابن�د و حائز چه ش�رایطی 

باشند؟ 
بازار  اس��تاندارد  هر کشوری 
خ��ودش را دارد مث��ل آمریکا 
بازار خودش  استانداردهای  که 
را می طلب��د بنابراین کاالهایی 
ک��ه قرار اس��ت به این کش��ور 
صادر ش��وند نی��ز بای��د حتماً 
اس��تانداردهای الزم این کشور 

را رعای��ت کنند یا کش��ورهای 
اسالمی که باید کاالهای حالل 
و شرعی و غیر شرعی و شرایط 
خاص آن بازار را در نظر بگیرند 
و س��پس نس��بت ب��ه تولید یا 
صادرات به آن بازار اقدام کنند. 
نکته دیگر در م��ورد جهانی 
شدن و جهانی کردن شرکت ها 
در مرحله اول کیفیت تولیدات 
کااله��ای  قیم��ت  س��پس  و 
تولیدی اس��ت بنابراین این دو 
فاکت��ور الزم و مل��زوم یکدیگر 
هس��تند ت��ا بتوانن��د کاال ی��ا 
محص��ول را در بازار بین المللی 

قابل عرضه یا دادوستد کنند. 
کاال  قیم��ت  عبارت��ی  ب��ه 
براس��اس کیفیت تولی��د قابل 
ارائ��ه باش��د و همچنین از نظر 
کیفیت و قیمت تمام ش��ده در 
ش��رایطی باش��د که نسبت به 
رقبا از قدرت رقابت بیش��تری 
برخوردار باشد، از این رو عنوان 
می شود که برای جهانی کردن 
بازارهای  تولی��دات و داش��تن 
صادراتی شرایط سخت تر است 

چرا که ما با همکاران خودمان 
در ی��ک بازار محدود و بس��ته 
رقاب��ت نمی کنیم بلک��ه این بار 
میدان رقابت س��طح وس��یعی 
از جه��ان را ش��امل می ش��ود، 
این موض��وع مثل حض��ور در 
مسابقات ورزشی است که ابتدا 

از س��طح محلی شروع می شود 
س��پس در صورت موفقیت به 
س��طح اس��تانی و ملی و بعدها 
بین المللی و مس��ابقات جهانی 
برای  بنابرای��ن  می یاب��د.  ارتقا 
حض��ور در بازاره��ای رقابت��ی 
پارامتره��ای حض��ور  جهان��ی 
متفاوت ت��ر از رقابت در س��طح 

ملی می شود. 
با توج�ه به تجربه ش�ما در 

نیازهای  ص�ادرات،  عرص�ه 
بازاره�ای  در  مخاطب�ان 

بین المللی چه بوده است؟ 
مهم تری��ن مس��ئله توجه به 
درخواس��ت مش��تری اس��ت و 
توج��ه ب��ه اس��تانداردهای آن 
کش��ور در بازار اس��ت و همین 
موض��وع از تولید ت��ا حضور در 
بازار رقابتی برای شما به عنوان 
تعیین کنن��ده  عرضه کنن��ده 
خواه��د ب��ود از س��وی دیگ��ر 
بای��د ب��ه ای��ن موض��وع توجه 
تحویل  ک��ه  داش��ت جنس��ی 
مشتری می ش��ود باید براساس 
عنوان ش��ده  پرفرم های  همان 
ارائ��ه ش��ود و در ادام��ه بدون 
در  تغیی��رات  کوچک تری��ن 
بسته بندی های مناسب تحویل 

مشتری شود. 
اینه��ا تماما کن��ار یکدیگر از 
جمل��ه نکاتی اس��ت ک��ه باید 
یک واحد تولیدی به آن توجه 
داش��ته باش��د تا بتواند کاالی 
قاب��ل ارائه در ب��ازار بین المللی 
داش��ته باش��د و در مقابل این 

مس��ائل تولید کنن��ده می تواند 
قیم��ت را ب��ه قیم��ت رقابتی 

نزدیک کند. 
از دیگ��ر نیازه��ای مهم برای 
حض��ور در بازارهای بین المللی 
رس��یدن ب��ه م��رز مان��دگاری 
است، به عبارتی دست به تولید 
کاالیی بزنیم که در بازار ماندگار 
ب��رای طوالنی م��دت  و  باش��د 
کاالی تولی��د ش��ده از کیفیت 
همیش��گی برخوردار باشد و با 
همان کیفیت هم همیشه دست 
مش��تری خارجی برسد که اگر 
این شرایط از سوی تولید کننده 
رعایت ش��ود به م��رور زمان آن 
کاال در آن کش��ور و در آن بازار 
ج��ای خواهد افتاد و به ش��کل 
اتوماتیک در آن کش��ور به یک 
برند تبدیل خواهد ش��د، در آن 
ش��رکت  گفت  می توان  صورت 
مدنظ��ر توانس��ته به ی��ک برند 
تبدیل ش��ود و ش��رکت کاالی 
مورد نظر را در حد استاندارد و 
مورد نیاز بازار حفظ کرده و قابل 

ارائه کند. 

محمدرض��ا نجف��ی من��ش، 
انجم��ن  عضوهیأت مدی��ره 
رئیس  و  ته��ران  قطعه س��ازان 
کمیس��یون فضای کس��ب و کار 
اتاق تهران است. او درخصوص 
چگونگی ایجاد شرایط مناسب 
برای توس��عه تولی��د و حضور 
تولی��دات دربازاره��ای جهانی 
معتق��د اس��ت در صورتی این 
ش��رایط برای ش��رکت های ما 
فراهم خواهد ش��د که در ایران 
نیز همچون سایر کشورها نرخ 
بهره بانک��ی کاهش یابد و نرخ 
ارز نیز با نوس��انات بازار تعیین 
ش��ود. او ای��ن دو عام��ل را از 
برای حضور  مهم ترین عوام��ل 
ش��رکت ها در ب��ازار و فض��ای 

رقابتی بین المللی می داند. 
از نظر ش�ما در بخش تولید 

تا صادرات خودرو و قطعات 
خودرو چه فاکتورهایی توان 
تولیدات شرکت های داخلی 
خارج�ی  بازاره�ای  در  را 

افزایش خواهد داد؟ 
برای تحقق اهداف مان دراین 
زمینه باید به س��مت مدیریت 
جهانی حرکت کنیم. به عبارتی 
روش های��ی را ک��ه دنیا پیروی 
کرده اس��ت ما نیز دنبال کنیم. 
از س��وی دیگر باید باور داشته 
باشیم که می توانیم دربازارهای 
بین المللی حضور داشته باشیم. 
به عبارت��ی تا زمانی که ذهنیت 
ما این مهم را نپذیرد کارشدنی 
نیست. باید یادآور شوم درحال 
حاضرما مش��کل نیروی انسانی 
نداری��م تنها مش��کل م��ا این 
ذهنیت است که باید به سمت 

باور به توانایی ها و توانمندی ها 
پیش برود و بپذیرد که می تواند 
در دنیا دست به رقابت جهانی 

بزند. 
بح��ث دوم پیرامون صادراتی 
ش��دن محص��والت در بخ��ش 

خودرو ش��رایط کاری خودمان 
اس��ت ک��ه بای��د آن را بهبود 
بخشیم و این در حالی است که 
ام��روز در رتبه بندی های انجام 
ش��ده در بخش انجام معامالت  

ما   )JOINE BUSINESS(
در جایگاه 120 ایستاده ایم. 

درای��ن بخ��ش از معام��الت 
خارج��ی نی��ز روی��ه این گونه 
نیست که کشوری برای کمک 
به صنعت ما اقدامی انجام دهد 
و این بیش��تر نیازمند حمایت 
از س��رمایه گذار داخلی از سوی 
سیاس��ت گذاران اقتصادی خود 
ما اس��ت بنابراین الزم است تا 
برای رسیدن به اهداف مدنظر 
و باالبردن این رتبه بیش��تر از 
س��رمایه گذار داخلی و خارجی 
حمایت های الزم به عمل آید. 

ط�ی س�ال های اخی�ر آی�ا 
سیاست های حمایتی از این 
صنعت بیش�تر شده است یا 

خیر؟ 
ب��ا توجه ب��ه رف��ع تحریم از 

صنع��ت خودروس��ازی ای��ران 
تعام��الت س��ازنده ای در ای��ن 
بخ��ش از صنع��ت در بازارهای 
گرفت��ه  ص��ورت  بین الملل��ی 
اس��ت که نی��از ب��ه تمهیدات 
مختلف  بخش های  در  بیش��تر 
از جمل��ه ارائ��ه وام ب��ا ن��رخ 
به��ره پایین تر اس��ت چ��را که 
این روی��ه ثابت ش��ده درتمام 
میادی��ن بین المللی وجود دارد 
تولیدکنندگان  ب��ه  معم��والً  و 
در س��ایر کش��ورها وام با بهره 
بانک��ی 2 ی��ا 3درص��د تعل��ق 
می گیرد و این در حالی اس��ت 
که در ایران بهره بانکی تعریف 
ش��ده به تولید کننده 18درصد 
اس��ت و ای��ن ش��رایط را برای 
س��خت تر  صادرات  یا   تولیدات 

کرده است. 

و صاحب نظ�ران  کارشناس�ان  از  بس�یاری 
اقتص�ادی ب�ر این باورن�د که به دلی�ل اتکای 
دیرین�ه اقتصاد ایران ب�ه درآمدهای حاصل از 
فروش نفت، سهم عمده ای از بازارهای داخلی 
کش�ور س�ال های س�ال اس�ت که به واردات 
بی�ش از صادرات اختصاص داده ش�ده اس�ت. 
این در حالی اس�ت که اگر از س�وی شرکت ها 
یا واحد ه�ای تولیدی کوچک و بزرگ کش�ور 
تمایلی برای حض�ور در بازاره�ای بین المللی 
باش�د، بای�د به چند عام�ل از جمل�ه افزایش 
کیفیت کاال یا تولیدات تا قیمت قابل رقابت در 

سطح جهانی بیش از همه توجه داشت. 
درحالی که حفظ استانداردهای تولید کاال در 
کنار سایر ملزومات همواره از سوی کارشناسان 
به عنوان نقش تعیین کننده در صادرات و حضور 
در بازارعنوان می شود، برخی صاحب نظران در 
این خصوص بر این باورند که بیش از هر چیزی 
باید ذهنیت مردم یا تولیدکنندگان به س�مت 

بازارهای جهانی تغییر یابد. 
 به عبارتی آنان در مرحله نخس�ت بپذیرند 
که می توانند با ارائه کاالی باکیفیت سهم قابل 
توجهی از بازارهای جهانی را داشته باشند و با 
پذیرش این ب�اور در باالبردن کیفیت تولیدات 
تا فراهم آوردن س�ایر ملزومات و تکنیک های 
مؤثر در تجارت های بین المللی گام های مهمی 

را بردارند. 

یکشنبه
1915دی1395 کافه مدیران

حمیدرضا صالحی سلیمی:
ادبیات تجاری ایران تغییر یابد

حمیدرضا صالحی سلیمی، 
نای��ب رئی��س کمیس��یون 
ان��رژی اتاق ته��ران و عضو 
خانه صنعت،  هیات مدی��ره 
مع��دن و تج��ارت اس��تان 
تهران است. او در خصوص 
ش��رایط الزم ب��رای حضور 
در بازاره��ای رقابتی معتقد 

است که باید ادبیات تجاری ایران از واردات به سمت 
ص��ادرات تغییر یابد. از نظر ای��ن عضو خانه صنعت، 
معدن و تجارت، ایران س��ال های س��ال به دلیل اتکا 
به درآمد ه��ای نفتی وارد کننده خوبی بوده اس��ت و 
هنوز بازار از مولفه های الزم جهت حضور در بازارهای 

بین المللی فاصله دارد. 

از نظر ش�ما آیا ش�رکت ها و تولید کنن�دگان ما از 
ش�رایط الزم برای حض�ور در بازارهای بین المللی 
برخوردارند و در ادامه باید به چه فاکتورهایی توجه 

کنند تا بتوانند فعالیت های جهانی داشته باشند؟ 
از آنجایی که سال های س��ال اقتصاد کشور متکی 
به اقتصاد نفت بوده اس��ت همین عامل باعث ش��ده 
تا تولیدات ما در بس��تر مناس��بی برای رقابتی شدن 
ق��رار نگیرند. از س��وی دیگر از آنجای��ی که تولیدات 
داخلی یا از حمایت ه��ای الزم برخوردار نبودند یا به 
موقع از آنان حمایت نش��ده بنابراین برخی تولیدات 
هنوز به تولیدات رقابتی تبدیل نشده است. پس باید 
تولیدات به تولیدات رقابتی برس��د و از دیگر س��وی 
تولید کنندگان خودمان نیز از آمادگی های الزم برای 
صادرات برخوردار شوند و به این باور که باید بتوانند 

کاالی صادراتی تولید کنند برسند. 
این در حالی است که بازار بزرگ خودمان به دالیل 
سیاسی - اقتصادی بیشتر دراختیار خارجی هاست و 
واردات را ب��ه صادرات ترجیح می دهیم بنابراین عمال 
تولیدات نمی تواند در فضای رقابتی پیش برود و تیراژ 

مناسبی تولید کند. 
یعنی از نظر ش�ما تولیدات ما ت�وان رقابتی در 

بازارهای بین المللی را ندارند؟ 
تولیدات ما از برخی معیارهای الزم برای حضور در 
بازارهای رقابتی بین المللی فاصله دارند. به عنوان مثال 
پژوی 206 تولید س��ال 94 با کیفیت تر از س��ال 95 
است به عبارتی هرساله از کیفیت کاال کم می شود و 
این به دلیل نداشتن بازار است که منجر به افت تیراژ 
تولید و س��پس هم باال رفتن قیمت و کاهش کیفیت 
می ش��ود. از این روی عنوان می کنم که برای حضور 
در بازارهای بین المللی باید توان تولیدات به تولیدات 
رقابتی برس��د. تی��راژ ب��االی تولید در کن��ار قیمت 
مناس��ب و کیفیت مرغ��وب از جمل��ه پیش نیازهای 
حض��ور در بازارهای جهانی اس��ت بنابراین باید تمام 
تالش های مان را انجام دهیم تا قیمت تمام شده پایین 
بیای��د که کاهش هزینه بهره بانکی برای تولید کننده 

یکی از این موارد است. 
هم��ه اینها به یک خواس��ته ختم می ش��ود که آیا 
ب��ازار بزرگی برای محصوالت وجود دارد که برای این 
موضوع می توان از گس��ترش دامنه ارتباطات سیاسی 
با کش��ورهای هدف اس��تفاده کرد و ب��ازار را به نفع 
تولید کننده توس��عه داد بنابراین ب��ازار با تیراژ باال را 
در اختیار گرفتن یک امتیاز اس��ت و چه بازاری بهتر 
از ب��ازار 80میلیونی ایرانی در نتیجه اولویت اول باید 
حفظ بازار داخل باشد که اگر با حفظ قیمت و کیفیت 
ب��ازار داخل را بتوانی��م حفظ کنی��م می توانیم بازار 
400میلیون��ی منطقه را نیز به دامنه فعالیت های مان 
اضافه کنیم به ش��رطی که کیفیت و قیمت مطلوبی 
داش��ته باش��یم. هرچه بازار بزرگی در اختیار داشته 
باشیم قیمت تمام شده پایین تر می آید و این می تواند 

به افزایش کیفیت و تولید با تیراژ باال کمک کند. 
بازار منطقه را چگونه می توانیم کسب کنیم؟

وقتی که سه مولفه کیفیت، بازار و قیمت تمام شده 
را بتوانی��م جهانی کنیم. بازار خوب زمانی برای ما به 
وجود می آید که ما ارتباطات خوبی داش��ته باشیم و 
کااله��ای تولیدی ما نیز از کیفی��ت خوبی برخوردار 
باش��ند بعد که بازار خوب را پی��دا کردیم می توانیم 

تیراژ را باال ببریم. 
تی��راژ که ب��اال رفت قیمت تمام ش��ده نی��ز پایین 
می آید و شما ش��رایط بهبود کیفیت را دراین صورت 
به دس��ت خواهید آورد و هر س��ال به کیفیت کاالی 
تولیدی خودتان اضافه می کنید از این روی اس��ت که 
در کاالی خارجی نظیر اتومبیل های خارجی هر ساله 
باوجود افزایش تکنولوژی قیمت کاالها افت و خیزهای 
تولی��دات ما را تجربه نمی کند چراکه آنها بازار دارند و 
از این روی باید گفت امروزه حرف اصلی را کشورهایی 
می زنند که بازار دارند بنابراین ما باید ببینیم که برای 
کاالی ایرانی چقدر توانس��ته ایم بازار تعریف کنیم. به 
عبارت��ی چهره های حکومتی تا چه اندازه توانس��ته اند 
و می توانن��د ب��رای ما بازار بین المللی ایجاد و س��پس 
سازمان های اقتصادی و بنگاه ها تا چه اندازه می توانند 

در تجهیز کردن صنایع موفق عمل کنند. 
گاهی برای حضور در بازارهای بین المللی توجه 
به ذائقه و سلیقه کشورها کار تولید تا صادرات 
را س�خت تر می کن�د در این خص�وص پیرامون 
تجربیات کس�ب ش�ده از کش�ور روس�یه چه 

پیشنهاداتی دارید؟ 
بح��ث نداش��تن امکان��ات لجس��تیک ی��ا حت��ی 
ماش��ین آالت مجهز به یخچال در صادرات به کش��ور 
روس��یه تا حدود زیادی قابل توجه بود. از سوی دیگر 
باید برای صادرات با استانداردهای آن کشور نیز آشنا 
بود. بس��ته بندی، طعم غذای تولیدی تا لجس��تیک 

مناسب از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. 
از ای��ن روی عنوان می کنم ک��ه برای صادرات باید 
تفکر حرفه ای داش��ت و این در حالی است که حتی 
درادبیات تجاری و قوانین تجاری ما از مبادی واردات 
بیشتر از صادرات سخن به میان آمده است. به عبارتی 
کشور بیشتر از صادرات به واردات خو گرفته و تغییر 
این نگرش بین مردم و دولت هایی که 50 سال است 
واردات آنان از صادرات ش��ان سبقت گرفته است کار 

علمی بیشتری می خواهد. 

جهانی کردن شرکت های ایرانی 

برای جهانی کردن یک محصول یا یک برند صرفا 
به حضور سخت افزاری آن محصول نیازی نیست چه 
بس��ا بتوان با ابزارهای نرم افزاری نیز همچون س��ایر 
کشورها به اهداف بزرگ تجاری در جهان نیز رسید. 
از ای��ن رو برای جهانی کردن برخی محصوالت یا 
کاالها الزم است تا به برخی مسائل و زیرساخت های 
داخل بنگاه توجه داش��ت و نس��بت به تامین برخی 
نیازه��ا نظی��ر افزایش ت��وان تولید ت��ا تجهیز خط 
تولی��دات یا دان��ش روزی که باید نی��روی کار بدان 
تجهیز ش��ود توجه کرد ی��ا پرداختن به تجهیز مواد 
اولی��ه از جمله موارد انتخابی اس��ت ک��ه باید برای 

جهانی کردن محصوالت به آن بپردازیم. 
بای��د ی��ادآور ش��د ک��ه بس��یاری ازکش��ورهای 
معتب��ر جهان ب��رای ارائه محصوالت خ��ود در دنیا 
ع��الوه برکاره��ای مطالعاتی و پژوهش��ی از حمایت 
س��ازما ن های دولت��ی نی��ز برخوردارند؛ ب��ه عبارتی 
وزارتخانه های متول��ی نظیر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وجود دارن��د که با جمع آوری اطالعات الزم 
از سایر فعالیت های سازمان های مرتبط تا اطالعاتی 
پیرام��ون توان تولید یا ابزاره��ای الزم برای افزایش 
توان تولید تمام اطالع��ات را جمع آوری می کنند و 
با دراختیارگذاش��تن آن به افرادی که درصدد تهیه 
این اطالعات هس��تند به آنان در افزودن توان تولید 
کمک کرده و به حضور آنان در بازارهای برون مرزی 
و رقابت��ی کم��ک می کنند اما آیا از ای��ن قبیل اتاق 
فکر ها یا مرکز آمار در سازمان های دولتی ما خبری 

هست؟ 
نی��ز  ای��ران  در  موج��ود  درخص��وص ش��رایط 
باوج��ود تمام تمایلی که کش��ور ب��رای حضور در 
بازاره��ای بین المللی دارد بای��د این محصوالت به 
تکنولوژی های روز برابر دسترس��ی داش��ته باش��د 
ام��ا از آنجایی که این تجهیزات م��ورد نیاز به روز 
نیس��ت و از س��وی دیگر از نظر س��رعت در تولید 
که قیم��ت را پایین خواه��د آورد و از نظرکیفیت 
تولید که می تواند منجر به فراهم شدن بازار برای 
آن ش��ود عق��ب هس��تیم و در س��ال های اخیر به 
دلیل مش��کالتی که دامنگیر بنگاه های مولد شده 
و کارهای اساس��ی انجام نش��ده است نمی توان به 

راحتی از جهانی شدن سخن گفت. 
بنابرای��ن باید ب��رای ارائه ی��ک محصول خوب 
در بازاره��ای بین الملل��ی ب��ه چند پارامت��ر نظیر 
کیفی��ت باالی تولی��د در کنار قیمت تمام ش��ده 
مناس��ب توجه داش��ت چه بس��ا یک محصول در 
تولید وکیفیت تولید عالی باش��د اما از نظر قیمت، 
توانای��ی رقابت با کاالی خارجی یا کاالی مش��ابه 

رقبا را نداش��ته باش��د بنابراین در ادام��ه باید به 
برخی مس��ائلی که به قیمت های داخلی و خارجی 
مربوط می ش��ود توجه داش��ت؛ پارامترهایی نظیر: 
1- خط تولید که باید متناس��ب ب��ا این محصول 
ازس��رعت و کیفیت مناس��ب برخوردار باش��د. 2- 

نیروی کارآمد و 3- بهره وری باالی آن. 
ب��ه عبارتی باید از نی��روی کار و تجهیزات به نحو 
مطلوب برای ایجاد محصول باکیفیت باال اس��تفاده 
کرد تا ضایعات کمتری داش��ته باش��د. هزینه تولید 
کاهش یابد تا کاال یا محصول در بازارهای رقابتی از 

شانس حضور بیشتری برخوردار باشد. 
در ادام��ه باید به برخ��ی نکاتی که به بیرون بنگاه 
مربوط می ش��ود نیز توجه داشت مثل حمایت هایی 
که الزم اس��ت از س��وی ناوگان های صادراتی انجام 
ش��ود حمایت هایی نظی��ر معافیت ه��ای مالیاتی تا 
تامین نقدینگ��ی بنگاه یا پاداش های��ی که می توان 
ب��رای بنگاه های موفق یا واحد ه��ای صادراتی موفق 

در نظر داشت. 
باید یادآور ش��د در برند ک��ردن و صادرات برخی 
محصوالت و برندهای ایرانی در گذشته ما به مراتب 
موفق ت��ر از ام��روز عمل می کردیم مث��ال در مناطق 
حاش��یه ای خلیج فارس کاالهای تولید شده ایرانی با 
همان ن��ام و برند ایرانی تولید و صادر می ش��د و از 
جای��گاه خوبی نیز برخوردار بود اما در ادامه به دلیل 
برخی سیاس��ت های ضد ارزشی، توان تولید کاهش 
یافت و سیاس��ت ها نیز به سمت واردات پیش رفت 
بنابراین ایران از جایگاه صادراتی و تولیدات کاالهای 
صادرات��ی فاصله گرف��ت. بعدها نیز به م��رور زمان 
مسائل سیاسی در اقتصاد ادغام شد و شانس رقابتی 

در بازارهای جهانی را به تدریج خودمان کم کردیم. 
باید اضافه کرد در ش��رایط فعل��ی باوجود فعالیت 
چشمگیر برخی برندهای غذایی نظیر پسته، زعفران، 
کاالهای نس��اجی تا لوازم خانگی که توانسته اند در 
بازاره��ای جهان��ی موقعیت های تج��اری و تولیدی 
خوب خودش��ان را حفظ کنند، صرفا اتکا به همین 
موارد کافی نیس��ت از این رو عن��وان می کنم برای 
آنک��ه بتوانیم در برند کردن برخی محصوالت موفق 
عمل کنیم و اگردرصدد جهانی کردن ش��رکت ها و 
تولیدات آنان هس��تیم، الزم اس��ت بنگاه های ما به 
دانش روز تجهیز ش��وند و دولت نیز سیاس��ت های 
حمایت��ی خ��ودش را اعمال کند. این نباش��د که تا 
وقتی که هزینه و قیم��ت فروش نفت کاهش یافت 
تولی��د و صادرکنندگان حمایت ش��وند و در نهایت 
ب��ا افزایش قیمت فروش نفت هم��ان حمایت ها نیز 

فراموش شود. 

آزموده دیدگاه
چگونگی جهانی شدن شرکت های ایرانی بررسی می شود

چرخش ذهنی به سوی جهانی شدن

شماره693 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

احمد پورفالح
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

دکترعلی جاللی: 
با اجرای ضعیف استانداردها نمی توان رقابت های بین المللی داشت 

محمد الهوتی: 
هر کشوری استاندارد بازارهای خودش را دارد

محمدرضا نجفی منش: 
کاهش بهره بانکی بزرگ ترین حمایت از تولیدات است 

سهیال وکیلی 
soheila.vakili@gmail.com



ترجمه: معراج آگاهی
money.cnn.com :منبع

گسترش جنجال رشوه ونزوئال 
در آمریکا

جنجال های مربوط به فس��اد مالی ونزوئال در آمریکا 
هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. در همین راستا 
دادس��تان های آمریکایی علیه یک تبعه ونزوئالیی که 
به پرداخت رش��وه به مقامات شرکت ملی نفت ونزوئال 
PDVSA متهم ش��ده است، تش��کیل پرونده داده و 

کیفرخواست صادر کردند. 
پرداخت رشوه، اتاق و غذای رایگان در هتل و پول نقد 
جهت فراهم کردن شرایط به منظور امضای قراردادهای 
نفتی جذاب و پرس��ود برای آن دس��ته از شرکت های 
انرژی آمریکایی که توسط ونزوئالیی ها اداره می شوند از 
جمله اتهاماتی است که علیه این تبعه ونزوئالیی مطرح 

شده است. 
این اتهامات درحالی از سوی دادستان های آمریکایی 
مطرح می شود که در سال 2016 میالدی دو تاجر نفتی 
ونزوئالیی که در آمری��کا زندگی می کنند، به عضویت 
در یک حلقه ارتش��ا و پرداخت یک میلیارد دالر رشوه 

محکوم شدند. 
خوان خ��وزه هرناندز که متهم یک��ی از پرونده های 
گش��وده ش��ده در رابطه با پرداخت رش��وه به شرکت 
مل��ی نفت ونزوئال در آمریکاس��ت، به پرداخت رش��وه 
حد فاصل س��ال های 2008 ت��ا 2012 میالدی متهم 
شده و شریک تجاری وی، آبراهام خوزه باستیداس که 
مالک تعداد قابل توجهی از شرکت های انرژی واقع در 
آمریکا محسوب می شود، پیشتر در مارس سال گذشته 
میالدی در پرونده ای که به مناس��بت پرداخت رشوه از 
سوی او در دادگاه های آمریکا مطرح شده بود گناهکار 

شناخته شد. 
در همین چارچوب، آبراهام خوزه باس��تیداس متهم 
شد که برای برخی مقامات شرکت ملی نفت ونزوئال از 
جمله آلفونسو الیزر هتل رایگان و مقداری پول نقد تهیه 
کرده و در اختیارشان قرار داده است. از جمله مدارکی 
که دادس��تان ها در دادگاه علیه آقای باستیداس مطرح 
کردند ایمیل های ارسالی وی و آقای الیزر بوده است که 
در یکی از این ایمیل ها آقای الیزر به آقای باس��تیداس 

گفته است »من هوای تو را خواهم داشت.«
از س��وی دیگ��ر، مدارک منتش��ر ش��ده از س��وی 
دادس��تان های آمریکای��ی نش��ان می دهد ک��ه آقای 
الیزرکارمونا به نمایندگی از آقای روبرتو انریکه فرناندز 
اق��دام به پرداخت رش��وه به تعدادی دیگ��ر از مقامات 
شرکت ملی نفت ونزوئال کرده است. گفتنی است آقای 
فرناندز چندین شرکت انرژی در آمریکا تاسیس کرده 
و یکی از تجار بزرگ انرژی در جهان محسوب می شود. 
شایان ذکر است که پس از بررسی های صورت گرفته 
توسط قضات آمریکایی، آقای فرناندز به 13 سال حبس 
محکوم ش��ده اما هنوز محتوای حکم صادر شده برای 
سایر طرف های درگیر در این پرونده در اختیار رسانه ها 

قرار نگرفته است. 
ب��ا این حال تحلیل ها و گزارش های منتش��ر ش��ده 
در رس��انه ها حاکی از آن اس��ت که در صورت گناهکار 
ش��ناخته ش��دن آقای خوان خوزه هرناندز وی نیز باید 
س��ال های طوالنی را پش��ت میله های زندان بگذراند. 
گفتنی است اتهامات اخیر علیه برخی فعاالن ونزوئالیی 
ح��وزه انرژی در ش��رایطی مطرح می ش��ود که دولت 
سوسیالیست این کشور نفت خیز آمریکای جنوبی اخیرا 
به دلیل کاهش ش��دید قیمت نفت خ��ام در بازارهای 
جهانی با کسری بودجه و کاهش پول نقد مواجه شده 
و مردم ونزوئال به دلیل افزایش شدید قیمت ها قادر به 

تامین نیازمندی های خود نیستند. 

ورود آمازون به قلمرو گوگل 
اطالعات منتش��ر شده از سوی 
تحقیقاتی  و  آم��اری  موسس��ات 
بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه ش��رکت 
به عن��وان  آم��ازون  آمریکای��ی 
بزرگ ترین خرده فروش��ی آنالین در جهان به صورت 
روزافزونی در حال ورود به قلمرو غول جست وجوگر 
اینترنت یعنی شرکت گوگل است. این خرده فروشی 
آنالین اخیرا یک خرده فروش��ی اماراتی را به منظور 
گس��ترش بازار خود در منطقه خاورمیانه خریداری 
کرده و اختراعی برای اس��تفاده از انبارهای شناور در 

آسمان به ثبت رسانده است. 
ش��رکت اینترنتی گ��وگل بخش قاب��ل توجهی از 
درآمد خود را از طریق تبلیغات به دست آورده است 
به این صورت که هرچه میزان جست وجوی کاربران 
گوگل بیش��تر باش��د بر میزان درآمد این شرکت نیز 
افزوده خواهد شد. اما به نظر می رسد که آمازون وارد 
قلمرو گوگل ش��ده و در بخش جست وجوی مربوط 
به حوزه تجارت الکترونیک بخش��ی از درآمد شرکت 

گوگل را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. 
در همی��ن راس��تا و براس��اس تحقیق��ات صورت 
گرفته توس��ط ش��رکت خدمات آم��اری و اطالعاتی 
Raymond James، بخ��ش قابل توجهی از مردم 
ام��روزه جس��ت وجوی خود برای خری��د اینترنتی را 
توس��ط موتورجس��ت وجوی آمازون انجام می دهند 
ک��ه این موض��وع ب��ه معن��ای کاهش قاب��ل توجه 
می��زان جس��ت وجو در موتورجس��ت وجوی گ��وگل 
اس��ت. بررسی آمارهای ارائه ش��ده از سوی موسسه 
تحقیقات��ی Raymond James  نش��ان می دهد 
که تنها 26درص��د از کاربران اینترن��ت برای یافتن 
محص��ول مورد نی��از خود جهت خری��د در اینترنت 
از دیگر موتورهای جس��ت وجو نظیر گوگل استفاده 
می کنند و بخش قابل توجهی از آنها از آمازون برای 

یافتن کاالی مورد نیازشان بهره می برند. 
ب��ا این همه آنچ��ه در این میان ب��رای موتورهای 
جست وجوی اینترنتی نظیر گوگل و بینگ از اهمیت 
بیشتری برخوردار بوده و نگرانی اصلی آنان به شمار 
می رود کاهش 50 درصدی جس��ت وجوهای صورت 
گرفته با اس��تفاده از موتورهای جس��ت وجو از سال 
2014 تاکنون بوده و کاهش تعداد جس��ت وجوهای 
ص��ورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیک نیز ضربه 
دیگری است که بر موتورهای جست وجوی اینترنتی 
وارد می ش��ود. نکته قابل تامل این اس��ت که به نظر 
نمی رس��د وضعیت فعلی به ای��ن زودی تغییر کند و 
موتورهای جس��ت وجو همچنان باید با پدیده کاهش 

اقبال کاربران دست و پنجه نرم کنند. 

برق برگزیت، جیمی اولیور، آش��پز معروف 
بریتانیای��ی را هم گرفت. این آش��پز معروف 
بعد از تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه 
اروپا، مجبور است مواد غذایی برای تهیه منو 
رستوران  های خود را با قیمت گران تری تهیه 
کن��د. بنابراین تصمیم گرفته اس��ت ش��عبه 
رس��توران های زنجیره ای خ��ود را در بریتانیا 
تعطیل کن��د. تصمیم جیمی اولیور، وضعیت 
زندگی 120 کارمندی را که در رستوران های 

او کار می کنند تحت تاثیر قرار می دهد. 
پس از تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه 
اروپا، ارزش پوند کاهش قابل توجهی داشت 
و به ش��دت ضعیف ش��د تا جایی ک��ه هزینه 
واردات برای ش��رکت ها افزایش یافت و از آن 
زمان تاکنون بسیاری از شرکت ها و برند های 
معروف کس��ب و کار خود را از لندن و بریتانیا 

خارج کرده اند. 

همه تقصیر ها گردن برگزیت است
سرآشپز معروف بریتانیایی نیز دیروز اعالم 
کرد که قصد دارد چندین ش��عبه از مجموعه 
رس��توران های زنجیره ای ایتالیایی خود را در 

انگلیس تعطیل کند. تصمیم او ش��امل بسته 
 Aberdeen شدن ش��ش رستوران از جمله
در اس��کاتلند و Ludgate Hill در نزدیکی 
کلیسای جامع س��نت پل در لندن می شود. 
مدیر رس��توران های ایتالیایی جیمی اولیور، 
س��یمون بالج��ت در بیانیه ای گفته اس��ت: 
»همه رس��توران ها می دانند که بازار س��خت 
اس��ت و از آنجایی که برگزیت هنوز قطعیت 

پیدا نکرده، شرایط سخت تر هم است.«
بس��ته ش��دن رس��توران های جیمی اولیور 
به بیکار ش��دن 120 نفر منجر می ش��ود که 
5 درص��د از کل نی��روی کار رس��توران های 
زنجیره ای او را شامل می شود، البته جیمی به 
آنها وعده داده است در گروه های دیگر کاری 
حتما ش��غلی به آنها می دهد و اجازه نمی دهد 

که زندگی آنها تحت تاثیر قرار گیرد. 

محصوالت وارداتی گران تمام می شوند
ب��ه گفته جیمی اولی��ور، برگزیت عالوه بر 
اینکه روی قیمت محص��والت وارداتی تاثیر 
گذاش��ته اس��ت، باعث افزای��ش هزینه های 
آموزشی کارکنان و کاهش ترافیک مشتریان 
ش��ده اس��ت. از زمان تصمی��م بریتانیایی ها 
ب��ه خ��روج از اتحادی��ه اروپا در همه پرس��ی 

23 ژوئن س��ال 2016، ارزش پوند به ش��دت 
در براب��ر یورو کاهش پیدا ک��رد. ارزش پوند 
پس از همه پرس��ی 8درص��د در برابر یورو و 
14درص��د در برابر دالر کاه��ش یافت که به 
طیف گس��ترده ای از کس��ب و کار هایی ضربه 
زد که به ش��دت به واردات وابسته بودند و در 
فضای کوچک رقابت��ی بریتانیا، امکانی برای 
افزای��ش قیمت وج��ود ن��دارد. همین باعث 
گران تمام ش��دن قیمت محصوالت وارداتی 
به بریتانیا ش��ده است که برای رستوران های 
اولیور صرف نمی کند. سخنگوی شرکت های 
اولی��ور در گفت وگو با بلومبرگ گفته اس��ت 
که افزایش قیم��ت محصوالت وارداتی مانند 
روغن زیت��ون ایتالیایی برای این رس��توران 

غیر قابل تحمل است. 
جیم��ی اولیور می گوید گرچ��ه قصد دارد 
رس��توران های ایتالیایی خ��ود را در بریتانیا 
تعطیل کن��د، ام��ا در عوض برنام��ه دارد با 
ش��رکای جدید خود 22 رستوران جدید در 
خارج از کش��ور راه اندازی کند و کس��ب و کار 
خ��ود را توس��عه بخش��د. در ح��ال حاضر او 
 Jamie دارای 42 رس��توران ایتالیایی با نام
در انگلستان اس��ت و 36 شعبه دیگر هم در 

خارج از این کشور دارد. 

از ایده محصول ی��ا خدماتی که برای ارائه 
ک��ردن به مش��تریان به ذهن تان رس��یده تا 
عرضه آن به ب��ازار و فراتر از آن کارهایی که 
الزم اس��ت انجام دهید تا از ایده های تان در 
برابر تقلب در حقوق صاحب ایده دفاع کنید 

الزم است مراحل گوناگونی را طی کنید. 
ام��روزه حفاظت از ای��ده و تفک��ر ابتدایی 
بخشی کلیدی در موفقیت شرکت های خالق 
اس��ت. این امر در ش��رایط فعل��ی که تقلب و 
نگرانی موسس��ان  اینترنتی  کالهبرداری های 
شرکت ها را برانگیخته بیشتر حساسیت برانگیز 
شده زیرا ممکن است ایده ها و فکرهای خالقانه 
تاسیس کننده شرکت در دسترس دیگران قرار 
بگیرد. در این زمینه استراتژی هایی الزم است 
تا به صورت کارب��ردی از ایده های خالقانه تان 

حفاظت کنید. 
1- ایده خود را کامال سری نگه دارید

ت��ا زمانی که ایده ش��ما در حال پیش��رفت 
اس��ت اقداماتی انجام دهید ت��ا فکر خالقانه 
ش��ما در معرض تقلب دیگران ق��رار نگیرد. 
جزئی ترین نکته وارد کردن یک قانون جدید 
در قرارداده��ای کاری اس��ت ت��ا کارمندان 
را از صحب��ت درباره این فک��ر حتی در بین 
خودش��ان من��ع کند. ب��ه عالوه الزم اس��ت 
اف��رادی ک��ه از ش��رکت های بیم��ه مراجعه 
می کنن��د یا س��رمایه گذارانی ک��ه در آینده 
مالقات خواهید کرد نوعی تعهدنامه رازداری 

امضا کنند. 
2- از منحصربه ف�رد ب�ودن ایده ت�ان 

اطمینان حاصل کنید
آیا ش��ما به نام تجاری که انتخاب کرده اید 
افتخار می کنی��د؟ توجه کنید نام تجاری که 
انتخاب می کنید پیش از این در یک فعالیت 
مشابه اس��تفاده نشده باش��د. مراکزی مانند 
موسسه ملی صاحبان صنعتی این تحقیق را 
انجام خواهند داد. ع��الوه بر این امکان دارد 
ایده ش��ما پیش از این توس��ط ف��رد دیگری 
توسعه داده ش��ده و شرکت جدیدی احداث 
شده یا حتی در جای دیگری به ثبت رسیده 
و شما از آن بی خبر باشید. الزم است قبل از 
هر اقدامی از داشتن آزادی برای بهره برداری 

اطمینان حاصل کنید. 
3- بررس�ی کنی�د که ش�رکت ش�ما 

صاحب نوع آوری است
هدف این اس��ت ک��ه از ادع��ای همکاران 
جدیدتان اجتناب کنید زیرا ممکن اس��ت در 
آینده همکاران جدیدتان فکر خالقانه ش��ما 
را تصاح��ب ک��رده و ادعا کنن��د که صاحب 
ای��ن نوع آوری هس��تند. بنابراین الزم اس��ت 
اطمینان حاصل کنید که افراد شرکت کننده 
در این ن��وع آوری و همکاران تان مالکیت این 
ای��ده را به موسس��ه تس��لیم ک��رده و به نام 
موسس��ه ثبت کنند. در ای��ن مرحله یکی از 
کارهایی که می توانید انجام دهید این اس��ت 

که تاریخ خل��ق و ابداع این نوع آوری را ثبت 
کنی��د. ای��ن کار را هم می توانید به واس��طه 
موسس��ات ثبت ش��رکت انج��ام دهید. یکی 
دیگر از راه های ثبت ایده خالقه شما گرفتن 
گواهی از این موسس��ات اس��ت زیرا این کار 
قبل از ثبت ش��رکت نیز امکان پذیر بوده و به 
این صورت ایده ش��ما نیز منحصربه فرد باقی 

خواهد ماند. 
اما بعد از این هم کار ش��ما تمام نش��ده و 
مسئولیت ش��ما به آخر نرسیده است. بعد از 
این هم الزم اس��ت گواهی شرکت هایی را که 
به تازگی ثبت می ش��وند بررس��ی کرده و از 
آن اطالع پیدا کنید. این بررس��ی را حتی تا 
بازار کشورهای دیگر نیز گسترش دهید و از 
شرکت های ثبت ش��ده و ایده های جدید در 
بازاره��ای جهانی اطالعات الزم را جمع آوری 

کنید. 
4- ایده خود را جهانی کنید

مقاصد و هدف های خ��ود را از همان ابتدا 
با دقت تعیین کنید. ایده خالقانه ش��ما باید 
جهانی ش��ود و برای این کار تنها یک س��ال 
زم��ان الزم داری��د. اما قبل از ه��ر چیز بازار 
کش��ورهای مقصد خود را از لحاظ پتانس��یل 
بازار بررس��ی کنید. جهانی شدن هزینه های 
خ��اص خ��ود را دارد و باید از ابت��دا بودجه 

مشخصی را به این کار اختصاص دهید. 
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جیمی اولیور، قربانی دیگری از برگزیت

مراقب ایده خود باشید

در دنیای کار اغلب کس��انی که خود را درگیر کلیش��ه ها می کنند زندگی را به خود و 
اطرافیان سخت می گیرند. یک نظر سنجی که در رویارویی با همین کلیشه های همیشگی 
انجام شده، نشان می دهد زنان بیشتر از مردان خود را قربانی کار و حرفه خود می کنند 

و بیشتر از مردان تالش می کنند تا در کار خود موفق باشند. 
ای��ن تحقیق روی ذهنیت و فکر زنان و مردان در بازار کار 2016 تمرکز دارد و نتیجه 
آن این اس��ت که 34درصد از زنان به عنوان نیروهای کاری سختکوش شناخته شده اند، 
درحالی که این رقم برای مردان تنها 26درصد است و به عبارت دیگر مردان خود را کمتر 
وقف کار می کنند. زنان همچنین با وجود تصور عموم ریس��ک پذیری باالتری نس��بت به 
م��ردان دارن��د و این تحقیق نش��ان می دهد 62درصد از زنان از ترک کردن و از دس��ت 
دادن شغل شان ترس چندانی ندارند درحالی که 49درصد از مردان نگران از دست دادن 
شغل فعلی خود هستند. اما این رقم ها تمام نتیجه حاصل نیست بلکه طبق نظرسنجی 
19درص��د مردان و 18درصد زنان ادعا می کنند حاضرند زندگی ش��خصی خود را وقف 

کار کنند. 
پرس��ش دیگری که در این نظرس��نجی مطرح ش��د این بود که »آیا ش��ما حاضرید 
خودتان در خانه باشید درحالی که همکار شما در محل کار مشغول انجام وظیفه است؟« 

پاسخ های مثبت برای مردان 76 درصد و برای زنان 67 درصد حاصل شد. 
اما حقیقت تلخ این است که در بسیاری از کشورها زنان با آنکه وجدان کاری بیشتری 
دارند و همچنین کاری تر از مردان هس��تند حقوق کمتری نس��بت ب��ه مردان دریافت 

می کنند. 

زنان و مهاجران بزرگ ترین بازندگان بازار کار
اگر از خود بپرس��یم فرد برنده در بازار کار چه کس��ی است؟ تنها با یک پاسخ روبه رو 

خواهیم بود: مردی که مهاجر نیست و ملیت اروپایی دارد. 
زن��ان اغلب بیش��تر از مردان با معضل بیکاری رو به رو هس��تند و گ��روه دومی که در 
کش��ورهای اروپایی از بیکاری رنج می برند مهاجران و به ویژه مهاجران آفریقایی هستند. 
برای مثال در کش��ور فرانس��ه که بیش��تر مهاجران آفریقایی در آنجا زندگی می کنند، 

18 درصد از مردانی که فرزندان مهاجران آفریقایی هستند در بیکاری به سر می برند. 
برای رس��یدن به برابری در زمینه اشتغال راه طوالنی در پیش است و امکان استخدام 
شدن در کشورهای اروپایی هنوز هم به جنسیت و ملیت فرد بستگی دارد. مردان مهاجر 
بدون فرزند یا مردانی که اصالت اروپایی دارند به طور واضح در بازار کار نسبت به دیگران 
برتری دارند، اما زنان حتی چندین برابر بیش��تر از مردان مهاجر با این مش��کل روبه رو 
هس��تند. یک زن از هر ملیتی که باش��د حقوق کمتری نسبت به مردان می گیرد حتی 
اگر آن مرد فرزند یک مهاجر آفریقایی باشد، درحالی که زنان نسبت به مردان تحصیالت 
باالتری دارند و این فاصله ها در بخش های تولید و صنعت بیشتر قابل توجه است. از سال 

2008 این تبعیض ها بیشتر شده و روز به روز درحال افزایش است. 
 

زنان کارگر و مردان با سمت های باال، تبعیضی که به نفع زنان تمام شده
نابرابری در میان دو جنس بیشتر از نابرابری ها در بین طبقات مختلف اجتماعی است. 
یکی از زمینه های بارز این تبعیض ها استخدام زنان به عنوان کارگر و مردان در سمت های 
باالتر اس��ت. اما این نابرابری به طور ناخواس��ته به نفع زنان تمام ش��ده زیرا زنان کارگر 
نسبت به این مردان عمر طوالنی تری دارند و امید به زندگی در این زنان به طور میانگین 

یک سال بیشتر از مردان محاسبه شده است. 
یک��ی از دالیل عمده کاهش میزان امید به زندگی در مردان مصرف زیاد الکل اس��ت 
که این مقدار برای زنان کارگر بسیار پایین تر است. مزیت دیگری که شغل آنها نسبت به 
مردان صاحب س��مت های باالتر دارد دوره کاری کوتاه تر و بازنشس��تگی زودتر است. اما 
از ط��رف دیگر کارگران در حال کار بیش��تر در معرض خطراتی مانن��د تصادفات، مواد 
ش��یمیایی و... هستند. عالوه بر این افرادی که در سمت های باالتری فعالیت می کنند از 

زندگی راحت تر و سالم تری برخوردارند. 
به طور کلی با آنکه تحقیقات نش��ان داده تحصیالت تاثیر بس��زایی در افزایش امید به 
زندگ��ی دارد اما همچنان امید به زندگی یک زن کارگر که از س��طح س��واد باالیی هم 
برخوردار نیست از مرد تحصیلکرده ای که در سمت های باالتری کار می کند بیشتر است.  
منبع: فیگارو

آنچه الزم است درباره حضور زنان و مردان در بازار کار بدانیم

زنان کاری تر از مردان
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 »دو نفر بیکاره از افراد بشر با هم رفیق شدند که به اتفاق و مساعدت یکدیگر کسب 
روزی کنند. چون س��خن از هنر هر کدام به می��ان آمد، یکی گفت من در دروغگویی 
اس��تادم. دیگری گفت هنر من در پردازش دروغ است! یعنی با دلیل و برهان می توانم 

هر دروغی را ثابت کنم. 
از قضا گذارشان به جمعی از بشریت افتاد. دروغگو گفت: روزی به شکار رفته بودم، 
آهویی در نظر آمد. تفنگ خود را به سمت او دراز و خالی کردم. وقتی باالی سر شکار 

رسیدم، دیدم کباب شده است. فی الحال کباب را نوش جان کردم! 
اینجا بود که دروغ پرداز گفت: دوس��تان! تعجب نکنید. آن آهو وس��ط بوته خش��کی 

افتاده بود. با شلیک تفنگ، بوته هم مشتعل شده و آهو را کباب کرده بود. 
بشریت سر تکان دادند از این اتفاق حیرت انگیز. 

وقت دیگر به جمع دیگری از بش��ریت رس��یدند. دروغگو گف��ت: روزی در صحرایی 
مرغی را که در هوا پرواز می کرد با تفنگ زدم و وقتی باالی سرش رفتم، دیدم خورش 
فسنجان ش��ده اس��ت. در اینجا دروغ پرداز خاموش ماند و بشریت به سخنان دروغگو 

خندیدند و پراکنده شدند. 
دروغگو از رفیق خود گله کرد که چرا دروغم را نپرداختی؟ 

دروغ پرداز گفت: قرار ما دروغ زمینی بود، نه دروغ آسمانی! فکر نکردی مغز گردو و 
رب انار و روغن و دیگ و سه پایه از کجا بیاورم؟ 

نمی خواهیم بگوییم حاال حکایت ماس��ت و سر رش��ته را برانیم به آمدن نفت بر سر 
سفره ها تا مسکن مهر و دکل نفتی و صدها و هزارها میلیارد نکته باریک تر زمو، اینجا. 
نیت مان خیر است. فقط خواستیم بگوییم از بررسی های جامعه شناسانه داستان های 
عامیان��ه و حکایات کهن برمی آید که ش��غل  »دروغ پردازی« از دیرباز میان بش��ریت 
جایگاهی داشته است و در راستای افزایش ظرفیت های شغلی و احیای مشاغل منسوخ 
شده یا در حال منسوخ شدن، می توان به این نوع از تعاون نیز اندیشید. چه بسا بخشی 
از معضالت امروز بش��ری این اس��ت که وقتی دروغی به او گفته می شود، زمینه سازی 
الزم و مکفی برای باورپذیری اش صورت نمی گیرد. آن وقت بشر به حرف ها و وعده ها و 
طرح ها و چشم اندازها به دیده تردید و حتی تمسخر می نگرد. تازه از جنبه دیگری نیز 
می ت��وان پند و اندرز برآمده از این گونه حکایات را تحلیل کرد. وقتی دروغگو نیازمند 
کسی است که او را تأیید و تصدیق کند، آیا برازنده تر نیست که راستگو نیز چنین تیم 

رسانه ای و حامی تبلیغاتی ای داشته باشد؟ 
از ما گفتن بود وگرنه، درویش هر کجا که شب آید، سرای اوست. 

من بنده

دیگ و سه پایه از کجا بیاریم؟ 

کارگروپ فرصت ویژه
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