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ظرفیت های تجاری و ترانزیتی ایران در گفت وگو با کارشناسان 

 دروازه های صادرات
رنگ و روغن می خواهد

نمودار صعودی قیمت ها سر فرود آورد

بازار دیجیتال آرام گرفت
13

محسن خلیلی عراقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران است. او از 
مش��کالت صنعت و فرصت هایی که بعد از برجام در افق 

توسعه صنعت ایرانی گشوده شده می گوید. او معتقد...

محسن خلیلی عراقی عنوان کرد

 آثار برجام
برای صنعت ایران
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 بخش خصوصی
صدقه نمی خواهد

در همایش چشم انداز کسب وکار و کارآفرینی از سهم اندک بخش خصوصی در برنامه ششم انتقاد شد
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سرمقـاله
دستاوردها و 

چالش های برجام

بی ش��ک توافق هسته ای وین که 
با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج��ام( از آن ی��اد می ش��ود یک 
دس��تاورد حقوقی- سیاسی بسیار 
مهم برای کش��ور به شمار می رود. 
ب��ه دنب��ال اجرای��ی ش��دن برجام 
در بیس��ت و شش��م دی ماه س��ال 
گذش��ته، س��رمایه گذاران خارجی 
با جدیت بیش��تری به دنبال ورود 
ب��ه بازار ای��ران هس��تند. با وجود 
فرصت ه��ای تج��اری بی نظی��ر و 
چش��م انداز اقتصاد ای��ران، بانک ها 
و س��رمایه گذاران خارجی تراز اول 
تاکنون نسبت به همکاری با کشور 
ایران محافظه کارانه  عمل کرده اند. 
دلی��ل این امر وجود تحریم های 
اولی��ه و ثانوی��ه مال��ی و اقتصادی 
آمری��کا، به بهانه هایی نظیر حقوق 

بشر، حمایت از تروریسم و...
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رئیس جمهور در نشست خبری اولین سالگرد اجرای برجام:

 مردم مطمئن باشند مقتدرانه عمل کردیم
 اما عجوالنه کاری نکردیم

خبـــر
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فریال مستوفی
 رئیس کمیته سرمایه گذاری خارجی

اتاق بازرگانی تهران
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پدرام س��لطانی، نایب رئیس 
از  انتق��اد  در  ای��ران  ات��اق 
نف��ت  وزارت  سیاس��ت های 
گفت: متاس��فانه سیاست های 
و  رونده��ا  ب��ا  نف��ت  وزارت 
کش��ور  داخل��ی  تهدی��دات 

هماهنگ نیست.
نای��ب رئیس پارلمان بخش 
سیاست های  کشور  خصوصی 
بع��د  دو  در  را  نف��ت  وزارت 
ارزیاب��ی ک��رد و توضیح داد: 
ی��ک بع��د از فعالیت های این 
وزارتخان��ه ناظر ب��ر روندهای 
جهانی اس��ت که خوشبختانه 
منطب��ق ب��ر آنهاس��ت. بع��د 
دیگ��ر آن  ک��ه باید براس��اس 
اقتضائ��ات و نیازه��ای درونی 
اقتصاد کش��ور باشد متاسفانه 
سیاس��ت های وزارت نفت در 
ای��ن بعد با روندها و تهدیدات 
هماهن��گ  کش��ور  داخل��ی 

نیست. 
س��لطانی تصریح ک��رد: در 
نگاه راهب��ردی باید به روندها 
تهدی��دات  داش��ت،  توج��ه 
راس��تای  در  و  شناس��ایی  را 
و  رونده��ا  از  بهره گی��ری 
مدیریت تهدیدات برنامه ریزی 
کرد. در حوزه کسب وکارهای 
و  سیس��تم  گاز  و  نف��ت 
این  چارچوب��ی که می ش��ود 
تهدیدات و روندها را براساس 
آن دسته بندی و تعریف کرد، 
مثلث��ی اس��ت ک��ه در رأس 
آن مناب��ع نف��ت و گاز وجود 
دارد و در دو رأس دیگ��ر دو 
مقوله اساسی و مهم شفافیت 
س��رمایه گذاری  س��اختار  و 

قرارگرفته است. 
س��لطانی در ادامه به رأس 
دیگر این مثلث که ش��فافیت 
است، اشاره و تصریح کرد: در 
روند  چند  ش��فافیت  راستای 
داخل��ی و جهانی را الزاما باید 
در اقتصادم��ان تعبی��ه کنیم؛ 

هدفمن��دی  موض��وع  یک��ی 
یارانه ها اس��ت که این حرکت 
در چند س��ال آین��ده تقویت 
و باعث می ش��ود ک��ه الگوی 
مص��رف ان��رژی م��ا تغییر و 
افزایش یافته  دول��ت  درآم��د 
و ترکی��ب درآم��دی دول��ت 

براساس آن تغییر کند. 
س��لطانی در ادامه به ضلع 
نفت  راهب��ردی  س��وم مثلث 
و گاز تحت عنوان »س��اختار 
س��رمایه گذاری« اش��اره کرد. 
به ب��اور این فع��ال اقتصادی، 
بی��کاری مهم ترین مخاطره و 
مش��کل در سال های پیش رو 
اس��ت که متاسفانه نفت و گاز 
در حال حاضر  باوجوداینک��ه 
16.5 درص��د و ب��ا توج��ه به 
افزایش تولی��د و فروش نفت 
در آماره��ای منتش��ره بعدی 
قطع��ا بی��ش از 20 درصد از 
ایران  داخلی  ناخال��ص  تولید 
را تشکیل خواهد داد، به اندازه 
س��هم خود در اقتصاد کشور 

اشتغال ایجاد نمی کند. 
او گفت: م��ا در حوزه نفت 
و گاز بای��د اعت��راف کنیم که 

کش��وری با نگاه��ی راهبردی 
و اس��تراتژیک نیس��تیم و به 
فرهن��گ در ام��روز نشس��تن 
و ب��ه دیروز نگریس��تن دچار 
شده ایم. به گونه ای که تنها به 
می کنیم  افتخار  خود  گذشته 
و برای آینده از آن سرمایه ای 

نیندوخته ایم. 
و  دول��ت  اف��زود:  وی 
رویکردی  بخ��ش خصوص��ی 
راهبردی نس��بت به مس��ائل 
نداشته اند و در چرخه معیوب 
کوتاه مدت  تصمیم گیری های 

گرفتارشده اند. 
نایب رئی��س اتاق ای��ران در 
بخش دیگری از س��خنان خود 
به اجرای ط��رح جامع مالیاتی 
اشاره و اعالم کرد: با اجرای این 
طرح، درآمدهای مالیاتی دولت 
افزایش می یابد، در این وضعیت 
مالیات گری��ز  کس��ب وکارهای 
آشکار می ش��وند و به زیر چتر 
مالیات��ی خواهند آم��د. بدون 
شک الزامات جهانی هم، ایران 
را به سمت ش��فافیت و مبارزه 
با پولش��ویی و ه��ر آنچه مانند 
پدیده قاچاق، کش��ور را تهدید 

بنابراین  کند، س��وق می دهد. 
فعالیت های س��وداگرانه در هر 
بخش از  جمله مسکن به سایر 
بخش ها مثل نفت و گاز س��وق 

پیدا می کنند. 
نایب رییس اتاق ایران ادامه 
داد: الزام��ات جهان��ی و ملی 
شفافیت و مبارزه با پولشویی 
به کنترل پدی��ده قاچاق کاال 
ازجمله فرآورده های نفتی نیز 

کمک شایانی می کند. 
از  ادام��ه  در  س��لطانی 
و  محیط زیس��ت  مخاط��رات 
تهدی��دات  و  آب  مش��کالت 
ناشی از آن به عنوان مسئله ای 
مهم یادکرد و اف��زود: چرخه 
در  کس��ب وکارها  برخی  عمر 
ش��رف پایان اس��ت و ساختار 
صنعت ما در س��ال های آینده 
تغییرات جدی به خود خواهد 
دید. وی گفت: برای تس��ری 
مزیت ه��ای مطلق کش��ور در 
دارا ب��ودن ذخای��ر و تولیدات 
ب��االی نف��ت و گاز در ط��ول 
زنجی��ره ارزش و خوش��ه های 
صنعتی مرتبط ب��ا این حوزه 
و  عمل نکرده ای��م  درس��ت 

مزیت های مطل��ق اقتصاد در 
نفت و گاز، صنایع پاالیشی و 
پتروشیمی حبس شده و برای 
به  پایین دستی مزیتی  صنایع 

وجود نیاورده است. 
نایب رئیس اتاق ایران تاکید 
ک��رد: باید مالی��ات را به جای 
نفت در هم��ه ابعاد جایگزین 
کنی��م. وزارت نف��ت و س��ایر 
وزارتخانه هایی که تصدی گری 
باالی��ی دارند ب��ه دلیل انتفاع 
مستقیم از تصدی گری، مرتب 
به افزایش سیطره تصدی گری 
و بزرگ تر ش��دن دخالت آنها 
در اقتص��اد می انجامد. اما اگر 
همه سودها به چرخه مالیات 
برگ��ردد و مس��تقیم ب��ه این 
شرکت ها تزریق نشود مشکل 

تا حدی کنترل می شود. 
اقتصاد  راه حل رهای��ی  وی 
مالی  چس��بندگی  از  کش��ور 
ش��فافیت  را  وزارتخانه ه��ا 
مالیات��ی عنوان ک��رد و گفت: 
بای��د مزیت خ��ود را در طول 
زنجی��ره تولی��د، توزیع کنیم 
و با اس��تفاده از سازوکارهای 
مالیات��ی، مواد اولی��ه تولید را 
به قیمت کمت��ری در اختیار 
ق��رار  پایین دس��تی  صنای��ع 

دهیم. 
سلطانی با اشاره به اهمیت 
تهیه س��ند راهب��ردی انرژی 
خصوص��ی،  بخ��ش  توس��ط 
تصریح ک��رد: بای��د در حوزه 
انرژی، نفت و برق رگوالتوری 
داشته باشیم، جنبش فناوری 
»وزارت  بیندازی��م،  راه  ب��ه 
ان��رژی« را از ادغام دو وزارت 
نف��ت و نیرو ب��رای رفع تضاد 
منافع بین ای��ن دو وزارتخانه 
ایج��اد کنی��م و ای��ن م��وارد 
راهبردی  س��ند  سرفصل های 
انرژی خواهند بود که توس��ط 
بخش خصوص��ی باید تدوین 

شود. 

نایب رئیس اتاق ایران:

 سیاست های وزارت نفت 
با تهدیدات داخلی هماهنگ نیست

معاون وزیر نی��رو در امور آب 
و آبف��ا گفت: ط��رح تفکیک آب 
ش��رب از بهداش��تی در نهای��ت 
تا پنج ماه دیگ��ر تعیین تکلیف 

می شود. 
رحیم میدان��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، ضمن بیان اینکه یکی از 
ابهامات اجرای این طرح این بود 
که وزارت بهداشت از ما خواسته 
بود تا مش��خصات آب بهداشتی 
را تشریح کنیم بر همین اساس 
یک قرارداد 250 میلیون تومانی 
با دانشگاه ش��هید بهشتی برای 
مش��خص کردن ویژگی های آب 
کردیم گفت:  تنظیم  غیرش��رب 
در ح��ال حاضر این پ��روژه ۸0 
درصد پیش��رفت داشته است و 
در نهایت تا دو ماه آینده نتیجه 

آن حاصل می شود. 
مع��اون وزی��ر نی��رو در ام��ور 
آب و آبف��ا با بی��ان اینکه بعد از 
جواب دانش��گاه ش��هید بهشتی 
در نهای��ت س��ه ماه بع��د جواب 
قطعی بعد از جلس��ه ب��ا وزارت 

می ش��ود،  مش��خص  بهداش��ت 
تصریح کرد: وزارت بهداش��ت بر 
ویژگی های آب غیرش��رب تاکید 
بس��یاری دارد و معتقد است که 
باید آب غیرش��رب نی��ز از تمام 
جنبه ها مورد کنترل قرار بگیرد. 

برای این کار نی��ز الزم بود یک 
س��ازمان علمی تحقیقات الزم را 

انجام دهد. 
وی در پاس��خ به این سوال که 
آی��ا تاکنون این ط��رح به صورت 
پایل��وت به اجرا درآمده اس��ت؟ 

اظهار کرد: در هیچ کجای کشور 
ای��ن ط��رح اجرایی نش��ده و در 
کیش نیز تنه��ا قصد اجرای این 
کار وجود داش��ت ک��ه به دلیل 
ع��دم موافقت وزارت بهداش��ت 

اجرایی نشد. 

میدانی ادامه داد: در تمام دنیا 
آب شرب دارای استاندارد است، 
ام��ا هیچ اس��تانداردی برای آب 
غیرش��رب وجود ندارد. بر همین 
اساس الزم بود برای اجرای این 
کار در ابتدا استاندارد آن تعریف 

شود. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبف��ا با بیان اینکه میزان کیفیت 
و اس��تاندارد آب غیرشرب قطعا 
در تمام کش��ور یکسان نخواهد 
بود، عنوان کرد: وظیفه دانشگاه 
ش��هید بهش��تی این اس��ت که 

حداکثرها را عنوان کند. 
وی ادام��ه داد: تاکی��د وزارت 
بهداش��ت ای��ن اس��ت ک��ه آب 
غیرش��رب باید از سالمت کافی 
برخ��وردار باش��د. به گونه ای که 
اگر ش��خصی به اش��تباه از شیر 
آب نوش��ید دچ��ار بیماری های 
بنابراین الزم  نش��ود.  گوارش��ی 
اس��ت که آب غیرشرب عاری از 
هرگون��ه بیماری ه��ای میکروبی 

باشد. 

تفکیک آب شرب از بهداشتی به کجا رسید؟ 

بینالملل

نفت

انرژیهستهای

پتروشیمی

ادامه پیگیری های دبیرکل اوپک 
برای اجرای توافق کاهش تولید

 همزمان با الزم االجرا ش��دن توافق کاهش تولید، 
باالتری��ن مق��ام اجرایی دبی��ر خانه اوپک س��فر به 

کشورهای عضو این سازمان را آغاز کرده است. 
ب��ه گزارش ش��انا از خبرگ��زاری رویت��رز، محمد 
سانوس��ی بارکیندو، دبیرکل س��ازمان کش��ورهای 
صادرکنن��ده نف��ت )اوپ��ک(، دی��روز در س��فر ب��ه 
ام��ارات در گفت وگوی��ی اعالم کرد که 2٤ کش��ور 
صادر کنن��ده نفت عالقه فراوانی نس��بت به برقراری 
ثب��ات در بازارهای جهانی نفت دارند و با تماس ها و 
هماهنگی های انجام ش��ده، برای اجرای کامل توافق 

نفتی وین تالش می شود. 
وی اف��زود: اعضای اوپک بر پایبندی کش��ورها به 
ای��ن توافقنامه نظ��ارت می کنن��د و کمیته ای برای 
نظارت بر روند عرضه و تقاضا در ماه جاری تش��کیل 
جلسه می دهد. همچنین به گزارش رویترز، دبیر کل 
اوپک دوشنبه 2٧ دی ماه نیز در جریان سفر خود به 
ونزوئال پیش بینی کرده بود تا پایان امسال، ثبات به 
بازار نفت بازمی گردد. بارکیندو در دیدار با نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال گفت: با اجرای کامل 
ای��ن توافق می��ان تولیدکنندگان عض��و و غیر عضو 
اوپک، در س��ال 201٧ میالدی وض��ع اقتصادی ما 
به طور چش��مگیری بهبود خواه��د یافت. در دیدار 
یادشده، مادورو پیشنهاد کرده بود که نشست آینده 
تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک در سه ماه 
نخس��ت امسال انجام ش��ود و در آن درباره گام های 
بعدی برای کمک به ثبات بازار تصمیم گرفته شود. 

پوشش کامل بیمه صادرات نفت 
ایران ازسر گرفته می شود

بیمه گ��ران حمل و نق��ل جهان��ی پوش��ش کامل 
نفتکش های ایران را از سر می گیرند. 

ب��ه گزارش ایس��نا، مقام های مرتب��ط در توکیو و 
لن��دن گفتند بیمه گران حمل و نقل جهانی راه حلی 
را برای پوشش کامل صادرات نفت ایران از ماه آینده 

آماده کرده اند. 
براس��اس این گزارش، این راهکار پ��س از انعقاد 
قرارداد برای پوشش بیمه ای انتقال نفت ایران بدون 

دخالت آمریکا به دست آمده است. 
بی میلی موسسات آمریکایی در رسیدگی و پوشش 
بیمه ای کاالهای ایرانی باعث محدودیت های زیادی 
ب��رای تع��دادی از بیمه گران محموله ه��ای دریایی 
ش��د، اما با تمهیدات جدید که اساسا اجازه می دهد 
بیمه گران، کش��تی ها را مجددا بدون دخالت آمریکا 
بیمه کنند، تعداد محموله های کش��تی واجد شرایط 
افزایش پیدا می کند و این مزیت را برای ایران فراهم 
خواه��د کرد ک��ه تالش برای ص��ادرات نفتی بعد از 
بیشترین تحریم های تحمیل شده سال های گذشته 
افزای��ش پیدا کند، اگرچ��ه محدودیت های بانکی به 
ق��وت خود باقی مانده اس��ت که می توان��د هرگونه 
افزای��ش صادرات را محدود کند. اندریو بردوت دبیر 
و مدی��ر اجرایی در گروه بین المللی کلوپ پی اند ای 
لن��دن روز سه ش��نبه به رویترز گفت: مش��ارکتی از 
سمت بیمه گران آمریکایی وجود نخواهد داشت. وی 
و دیگر مقامات رس��می گفته اند تمهیدات جدید در 

20 فوریه اثرگذار می شوند. 

برنامه مذاکرات همکاری هسته ای 
ایران و روسیه اعالم شد

بهروز کمالوندی، س��خنگو و معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات دو 
روزه خ��ود با رئیس و معاون ش��رکت روس اتم دیدار 
و درب��اره همکاری های ایران و روس��یه در این زمینه 

گفت وگو می کند. 
ی��ک منبع آگاه به ایرنا اعالم کرد: کمالوندی در این 
مذاکرات که از دیروز در جریان است، افزون بر مذاکره 
با اسپاسکی، معاون شرکت روس اتم و پیمانکار ساخت 
واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر و رآکتورهای جدید 
با آلکس��ی لیخاچف، رئیس این ش��رکت نیز دیدار و 

رایزنی خواهد کرد. 
این سفر و مذاکرات که همزمان با نخستین سالگرد 
آغاز اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 )پنج عضو 
دائم شورای امنیت و آلمان( موسوم به »برجام« )برنامه 
جامع اقدام مش��ترک( صورت می گی��رد، در برگیرنده 
ابع��اد مختلف همکاری های دو کش��ور در این صنعت 

است. 
تهران و مس��کو افزون بر حوزه نیروگاهی هسته ای 
در زمینه های دیگر از جمل��ه چارچوب اجرای برجام، 
تولید ایزوتوپ های پایدار در مرکز فردو و صادرات آب 

سنگین تولید ایران به روسیه همکاری دارند. 
روس اتم با س��هم ٤0درصدی در بازار غنی س��ازی 
اورانیوم و 1٧درصد تولید سوخت هسته ای جهان، در 
برگیرنده 260شرکت به عنوان زیرمجموعه و همکار با 
٤00 هزار کارش��ناس و کارمند در ٤0 کش��ور جهان 
اس��ت. این شرکت همچنین ارزش قراردادهای کنونی 
خود را 110 میلیار دالر اعالم کرده که حدود ٧2درصد 

آن مربوط به طرح های خارج از روسیه است. 
برجام 23 تیر 139٤ پس از 20 ماه مذاکرات فشرده 
و س��خت که از آن به عنوان »مذاکرات قرن« نام برده 

می شود، بین ایران و کشورهای 1+5 به امضا رسید. 

لزوم اجرای استانداردهای 
محیط زیست از سوی پتروشیمی ها

رئی��س س��ازمان محیط زیس��ت گف��ت: تمامی 
صنای��ع از جمل��ه صنای��ع پتروش��یمی مکل��ف به 
اجرای اس��تانداردهای نوین هس��تند و دراین زمینه 
همکاری مش��ترکی با وزارت نف��ت درزمینه صنایع 
 پتروشیمی درعسلویه داریم و برای اجرای آن تالش 

می کنیم. 
ب��ه گ��زارش نیپن��ا، معصوم��ه ابت��کار، مع��اون 
رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان محیط زیس��ت 
دیروز دردومین کنفرانس مهندس��ی تکنولوژی های 
س��بز برای آینده پای��دار، توس��عه حوزه های انرژی 
و پتروش��یمی را ی��ک مزی��ت مه��م ب��رای اقتصاد 
دانس��ت و اظهارک��رد: باید در بنیان های پژوهش��ی 
و سیاس��ت گذاری به مس��ائل اجتماعی توجه کنیم. 
برنامه ه��ای  س��بزدر  تکنولوژی ه��ای  از  اس��تفاده 
دول��ت یازده��م ق��رار داده ش��ده اس��ت و درای��ن 
 راه مس��یرخوبی را ب��رای کاه��ش آلودگ��ی هوا در 

پیش گرفته ایم. 
رئی��س س��ازمان محیط زیس��ت ادام��ه داد: برای 
وزاتخانه ها، نهادها و س��ازمان های مرتبط با کاهش 
آلودگی هوا تکالیف مش��خص و هدفگذاری ش��ده و 
باید تمام دس��تگاه ها با س��رعت الزم و همگام با هم 
به اجرای وظایف خود بپردازند و نقش و مش��ارکت 

مردم در این زمینه نیز بسیار تاثیرگذار است. 
ابتکاراف��زود: 23 ش��هر چین آلودگی ش��دید هوا 
دارن��د و نی��از ب��ه 900 میلیارد دالر س��رمایه برای 
ساماندهی ش��رایط این شهر هاست شاخص آلودگی 
در ای��ن ش��هرها ب��ه 300 هم می رس��د و در فصل 
زمس��تان که میزان پایداری آالینده ها باالست شهر 

پکن به 500 هم می رسد. 
وی افزود: خوشبختانه ما به آن میزان آلودگی هوا 
نرسیدیم وباید اقتصاد را دوار ببینیم نه خطی. الزم 
اس��ت که فناوری و محیط زیس��ت را در مهندسی 

درنظر گیریم و این مقوله را جدا درنظر نگیریم. 
ابتکار تصریح کرد: برهمین اساس دولت از توزیع 
بنزین پتروش��یمی جلوگیری ک��رد، کیفیت بنزین 
وگازوییل را افزایش داد و میزان گوگرد در گازوییل 

کاهش پیدا کرد. 
رئیس س��ازمان محیط زیس��ت با تاکید بر اینکه 
مناب��ع انرژی خ��ود را هدر می دهی��م، تصریح کرد: 
2میلیون مش��عل و موتورخانه در تهران است که در 

کیفیت هوا تاثیر می گذارد. 
ابتکاربا اش��اره به نقش انتش��ار گازهای گلخانه ای 
به عنوان دیگر مولفه تاثیرگذار در آلودگی هوا گفت: 
توافق برج��ام فرصتی مناس��ب برای دس��تیابی به 

فناوری های روز دنیاست. 

در دومین کنفرانس مهندسی تکنولوژی های 
سبز مطرح شد 

دفع پساپ یکی از مدل های شغلی 
نوین در حوزه محیط زیست

مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: 
توس��عه پای��دار از راه تحقق اقتص��اد دانش بنیان و 

گسترش فضای کسب و کار محقق خواهد شد. 
به گزارش نیپنا، س��ورنا س��تاری، معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری دیروز در دومین کنفرانس 
مهندس��ی تکنولوژی های س��بز برای آین��ده پایدار 
گفت: در ح��وزه صنعت و تکنولوژی تحوالت زیادی 
اتف��اق افتاده اس��ت و اقتصاد کنون��ی در جهان به 
احداث کارخانه وابسته نیس��ت و شرکت هایی مثل 
گ��وگل و اس��تارتاپ های جهان��ی و داخل��ی فضای 

کسب و کار را متحول کرده اند. 
وی اف��زود: زمانی فکر می کردیم ک��ه برای ایجاد 
اش��تغال و توس��عه صنعت نیازمن��د راه اندازی یک 
کارخانه پتروش��یمی توس��ط دولت هس��تیم و این 
در حالی اس��ت که در ش��رایط کنون��ی کارآفرینی 
توس��ط ش��رکت های دانش بنیان اتف��اق می افتد و 
این ش��رکت ها تنها به یک فضای کسب و کار عادالنه 

نیازمند هستند. 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: 
این ش��رکت ها که عمدتا از خالقیت و دانش جوانان 
ایرانی ایجاد ش��ده با س��رمایه های اندک و شخصی 
راه اندازی ش��ده اند و توسعه آنها نیازمند یک حرکت 
اجتماعی اس��ت تا ام��کان فعالیت ب��رای این گونه 

شرکت ها فراهم شود. 
س��تاری در مورد اقتصاد وابسته به نفت گفت: من 
به اقتصاد نفتی اصال ایم��ان ندارم و معتقدم با پول 
نفت بس��یاری از کارآفرینی ها نابود ش��ده است و با 
وجود 3هزار شرکت دانش بنیان و هزاران استار تاپ 
باید محیطی برای کس��ب وکار نوین ایجاد ش��ود و 
مدلی برای اقتصاد و اش��تغال طراحی کنیم که یکی 
از مدل های ش��غلی می تواند در حوزه محیط زیست 

مانند دفع پساب باشد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: از منظ��ر فارغ التحصی��ل 
مهندس��ی در دنیا رتبه چه��ارم را داریم و از نیروی 
انس��انی فوق العاده باالیی برخورداریم. نفوذ فناوری 
چیزی نیست که با دست دولت انجام شود بلکه خود 
مردم و جوان ها با شرکت های دانش بنیان می توانند 
فعالی��ت کنن��د و اگر امکان فعالی��ت در یک فضای 
کس��ب و کار عادالنه برای آنها فراهم شود می توان به 
آینده اقتصادی با رش��د 100درصد امیدوار باش��یم. 
س��رمایه گذاری در این ش��رکت ها ب��ه دلیل احداث 
کارخانه یا موقعیت فیزیکی ش��رکت ها نیست، بلکه 

به علت دانش و پژوهش اتفاق می افتد. 

چهارشنبه
29 دی 1395

شماره 701

س��عید خوش��رو، مدیرعام��ل جدید ام��ور بین الملل 
ش��رکت مل��ی نفت اع��الم ک��رد ک��ه در دوران جدید 
سیاست های فروش نفت تغییر نمی کند و روال گذشته 

ادامه می یابد. 
خوش��رو در جلسه معارفه خود با تاکید بر آنکه دوره 
تحریم ه��ا س��خت ترین دوران هدایت ام��ور بین الملل 
شرکت ملی نفت بوده، گفت: فعالیت در زمان کنونی به 
طور قطع به س��ختی فعالیت در آن دوران نیست و باید 
از تجربه کسانی که در آن دوران هدایت امور را برعهده 

داشتند، استفاده کرد. 
خوشرو تاکید کرد که »در دوران جدید سیاست های 
ف��روش نف��ت تغیی��ر نمی کن��د و روال گذش��ته ادامه 
می یابد« و افزود: توس��عه فعالیت و مذاکرات گذشته و 

شتاب بخشی به آنها در دستور کار است. 
خوش��رو دانش آموخته اقتصاد در مقطع کارشناسی 

ارشد است که تحصیالت دانشگاهی خود را در دانشکده 
اقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان گذراند. 

وی بی��ش از 20 س��ال در بخش های مختلف صنعت 

نفت حاضر بوده و در 10سال گذشته در امور بین الملل 
ش��رکت ملی نفت ایران، س��مت هایی مانن��د معاونت 
بازاریاب��ی فرآورده های نفتی، مس��ئولیت فرآورده های 
نفتی و میعانات گازی در دفتر امور بین الملل در چین، 
ریاس��ت واحد فروش داخلی میعانات گازی و ریاس��ت 

واحد بررسی قیمت فرآورده را به عهده داشته است. 
گفتنی اس��ت که س��عید خوش��رو جایگزین محسن 

قمصری شد.
به گزارش ایرنا، پس از لغو تحریم ها در دی ماه سال 
گذش��ته تولید و صادرات نفت ای��ران افزایش یافت که 

این روند همچنان ادامه دارد. 
براس��اس برخی گزارش ها، میزان تولید نفت ایران به 

بیش از 3 میلیون و 900هزار بشکه رسیده است. 
میانگین صادرات نفت ایران در س��ال 2016 میالدی 

روزانه نزدیک به یک میلیون و 900 هزار بشکه بود. 

مدیرعامل جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت: 

سیاست فروش نفت تغییر نمی کند



ساالنه 7 میلیون تن سبزی و 
صیفی ضایع می شود

رئیس پژوهش��کده س��بزی و صیفی وزارت جهاد 
کش��اورزی اعالم کرد که س��االنه 7میلی��ون تن از 
محصوالت سبزی و صیفی کشور به ضایعات تبدیل 

می شود. 
به گزارش ایلنا، محس��ن خدادادی در گردهمایی 
س��االنه پژوهش��ی س��بزی و صیفی که در موسسه 
تحقیقاتی علوم باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی در 
محمدش��هر کرج برگزار شد، افزود: سبزی و صیفی 
جایگاه باالیی در تولیدات کش��اورزی کش��ور دارد، 
به طوری که در 930 هزار هکتار از سطح زیر کشت 
این محص��والت 28 میلیون تن محصول برداش��ت 

می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن محص��والت در 36گونه 
مختلف گیاهی تولید می ش��وند، اظهار داش��ت: در 
س��ال 1392 ارزش این میزان محصول تولید ش��ده 
تقریب��ا 11 میلیارد دالر بوده ک��ه معادل یارانه یک 
س��ال 75 میلیون نفر اس��ت که نشان دهنده جایگاه 

ویژه این بخش در سالمت مردم است. 
خدادادی گفت: برای رش��د ای��ن بخش باید روی 
محصوالت گلخانه ای، کشت کدوئیان در فضای باز، 
کشت س��بزی های برگی، نخودفرنگی و لوبیاسبز و 
همچنین سبزی های ریشه ای و قارچ تمرکز کنیم. 

وی ب��ه برنامه ها و اه��داف این بخش برای ارتقای 
کیفیت و کمیت سبزی و صیفی اشاره کرد و افزود: 
تغییر الگوی کش��ت در مناطق عمده تولید با هدف 
انتقال محصوالت س��بزی و صیفی از فضاهای باز به 

محیط کنترل شده از جمله این برنامه ها است. 
این مس��ئول، برنامه تحقیقاتی به نژادی در تولید 
ارقام س��بزی و صیفی در فضای ب��از و گلخانه ای و 
کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصوالت سبزی 
و صیفی را از دیگر برنامه ها برش��مرد و بیان داشت: 
ب��ا توجه ب��ه ضایعات ب��اال در این بخ��ش کارهای 

تحقیقاتی خوبی در حال انجام است. 
وی بهینه س��ازی روش های برداشت، انبارداری و 
حمل و نقل و به کارگیری فناوری های نوین با دیدگاه 
تولید محصول س��الم و همچنی��ن تعیین محصول 
جدید را از دیگر رویکردهای پژوهش��کده س��بزی و 

صیفی عنوان کرد. 

۴۵۰۰ کارگر معادن زغال سنگ کرمان ۳ تا ۵ 
ماه است حقوق نگرفته اند

هشدار رئیس اتاق کرمان به پیامدهای 
دیرکرد پرداخت مزد معدنکاران

روز گذش��ته س��یدمهدی طی��ب زاده، رئیس اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع و معادن و کش��اورزی کرمان از 
پرداخت نش��دن دستمزد 4500 کارگر معدن زغال 

سنگ این استان خبر داد. 
ب��ه گفت��ه طی��ب زاده، »4500 کارگ��ر مع��ادن 
زغال سنگ استان کرمان از سه تا پنج ماه است مزد 
خود را نگرفته اند و از لحاظ معیش��تی در وضع بدی 

قرار دارند. 
طی��ب زاده ب��ه س��اعت 24 گفت: ع��دم پرداخت 
پول فروش زغال س��نگ از س��وی خریداران داخلی 
از جمل��ه کارخانه ذوب آهن اصفه��ان یکی از دالیل 
اس��ت که باید این مش��کل برطرف ش��ود. در حالی 
که کارخانه های مصرف کننده زغال س��نگ واردات 
همی��ن محصول را به میزان 2.2میلیون تن از خارج 
وارد کرده اند که قیمت وارداتی از قیمت زغال سنگ 

داخلی بیشتر است. 
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در نشس��ت ش��ورای 
گفت وگ��و خطاب به وزی��ر اقتص��اد و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ک��ه حاضر بودند گفت: اگر تا پایان 
س��ال مزد این کارگران زغال س��نگ پرداخت نشود 
احتم��ال ناآرامی وج��ود دارد و از وزیران حاضر در 

نشست خواستار حل این معضل شد. 
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت 
نیز در این باره گفت: دو نشست درباره عدم پرداخت 
به موقع مزد کارگران زغال سنگ برگزار شده است و 
ادام��ه داد: واقعیت این اس��ت که ذوب آهن اصفهان 
وض��ع مالی خوبی ن��دارد، اما برخ��ی توافق ها برای 
انجام کار ش��ده است و باید فش��ار بیاوریم و مسئله 

را حل کنیم. 

۳ تولید، تجارت، خدمات

عل��ی فاضل��ی، رئی��س اتاق 
همای��ش  در  ای��ران  اصن��اف 
کس��ب و کار و از س��هم ان��دک 
بخ��ش خصوص��ی در برنام��ه 
شش��م توس��عه گالی��ه کرد و 
گف��ت: با نادی��ده گرفتن نقش 
بخ��ش خصوص��ی در برنام��ه 
شش��م توسعه این برنامه هم به 
سرنوش��ت دیگر برنامه ها دچار 
خواهد ش��د. رئیس اتاق اصناف 
ای��ران ب��ا بیان اینک��ه از زمان 
ش��روع چشم انداز 1404 چهار 
برنامه را پش��ت سر گذاشته ایم 
و دو برنامه دیگر را در پیش رو 
داری��م، گفت: متاس��فانه ما به 
لح��اظ کیفی ب��ا اهداف فاصله 
زی��ادی داری��م. او درآمد 800 
ده��ه  در  را  دالری  میلی��ارد 
گذش��ته از اهداف محقق شده 
برنامه و از چالش های این دهه 
ن��ام برد و گف��ت: از این درآمد 
بهره برداری درس��تی نشد، در 
حالی که اگر تنها 20 درصد از 
این درآمد به صندوق توس��عه 
ملی می رفت امروز برای اشتغال 
مش��کالت کمتری داشتیم. او 
از رش��د 8درص��دی س��االنه و 
2/5درصد رش��د به��ره وری از 
دیگر اهداف مهم در چشم انداز 
س��ند 1404 نام ب��رد و گفت: 
باید شرمنده باشیم که بگوییم 
حت��ی نیم درص��د ه��م در این 
مس��یر محق��ق نش��د. فاضلی 
خطاب به مدیران کس��ب و کار، 
نمایندگان مجلس و مس��ئوالن 
حاضر در نشس��ت گفت: باید از 
خودمان بپرس��یم ایراد کار در 
کجاس��ت که س��هم بهره وری 

در نظ��ام اقتص��ادی کش��ور ما 
بس��یار پایین است. رئیس اتاق 
اصن��اف از کم توجهی به تولید 
گالی��ه ک��رد و گفت: همیش��ه 
ح��رف از کوچک کردن دولت 
و دادن س��هم بیش��تر به بخش 
خصوصی اس��ت اما این فرآیند 
تا به امروز اتفاق نیفتاده و بخش 
خصوص��ی در بدترین وضعیت 
ق��رار گرفت��ه در حال��ی که در 
روزهایی که به واسطه تحریم ها 
دش��منان،  دسیس��ه های  و 
اقتص��اد کش��ور در تنگن��ا بود 
بخش خصوصی تمام توانش را 
ب��رای کمک ب��ه صحنه آورد و 
در کنار نظام بود. فاضلی گفت: 
بخش خصوص��ی در هیچ کدام 
از برنامه های کالن و توسعه ای 
ج��دی گرفت��ه نش��د و واگذار 
کردن س��هم کوچکی به بخش 
خصوصی بیشتر به نظر می رسد 

صدقه سری باشد تا سپردن. در 
حالی که همیشه گفته می شود 
می خواهی��م کار را ب��ه م��ردم 
بس��پاریم و اقتصاد را به سمت 
مردم محور ش��دن پیش ببریم. 
او به تعداد 2000دستورالعمل  
در فضای کسب و کار اشاره کرد 
و سهم اصناف را در این بین 58 
درصد عنوان کرد و گفت: ما که 
در 17/5 درصد درآمد ناخالص 
ملی کشور و ایجاد اشتغال قابل 
توجهی در کش��ور نقش داریم 
چ��را باید با م��ا اینطور برخورد 

شود. 
رئی��س اتاق اصن��اف ایران، 
رش��د و توسعه بخش خصوصی 
را در گرو توجه دولت و تدوین 
قوانی��ن کارآمد دانس��ت. او در 
بخ��ش دیگری ازس��خنانش به 
قانون نظام صنفی اش��اره کرد 
و گفت: الزم می دانم از مجلس 

ش��ورای اس��المی برای اینکه 
شورای اصناف را به اتاق اصناف 
تبدیل کردند، تش��کر کنم. اما 
باور کنید 3میلیون بنگاهی که 
می تواند در اشتغال حرف برای 
گفتن داشته باشد با این قانون 

به جایی نخواهد رسید. 
او ادام��ه داد: باید تقدیر کنم 
از همه تالش��ی که در مجموعه 
وزارت اقتص��اد و دارای��ی انجام 
گرف��ت اما اگ��ر به عملکرد این 
وزارت خان��ه از س��ال های 89 
ت��ا ب��ه امروز ن��گاه کنید با اخذ 
تضعی��ف  مالیات ه��ا موج��ب 

بنگاه ها شده است. 
رئیس اتاق اصناف خطاب به 
نماین��دگان مجل��س حاضر در 
همای��ش گفت: ما اگر بخواهیم 
به ص��ورت واقع��ی در ح��وزه 
کسب و کار حرف بزنیم به شعار 
اکتفا نکنیم، نخس��تین کار هم 

ای��ن اس��ت که مجلس س��هم 
بخ��ش خصوص��ی را در برنامه 
شش��م بیشتر کند. تقاضای من 
از مجل��س به نوعی بازنگری در 
ای��ن برنامه با ه��دف باال بردن 
س��هم بخش خصوصی اس��ت 
نمی دانم چطور می ش��ود اما به 
اعتقاد من یک ضرورت است. 

فاضل��ی با اس��تناد به برخی 
گزارش ها ادام��ه داد: محققان 
در دنیا به این نتیجه رسیده اند 
که حل مش��کل بی��کاری فقر، 
عدم ت��وازن منطقه ای و موانع 
توس��عه ای در گ��رو حمایت از 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط 

است. 
او گف��ت: بخ��ش خصوصی 
ب��ا رقمی بی��ش از 17 میلیارد 
دالر قاچ��اق در نظام اقتصادی 
و  بکش��د  نف��س  نمی توان��د 
برخ��ورد ب��ا این مش��کل یک 
بحث حاکمیتی اس��ت و بخش 
خصوصی در این مباحث جایی 
ندارد. رئیس اتاق اصناف ایران 
در پای��ان خطاب به مس��ئوالن 
و و مقام��ات در ای��ن همای��ش 
گف��ت: به نظ��ر من ما توان مان 
بیشتر از این حرف هاست و بهتر 

می توانیم عمل کنیم. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« 
همایش چش��م انداز کسب و کار 
اف��ق 1404  و کارآفرین��ی در 
روز گذش��ته با حض��ور معاونان 
وزارتخانه های کار، رفاه اجتماعی، 
اقتص��اد و جمع��ی از نمایندگان 
و  اس��المی  مجل��س ش��ورای 
مدی��ران، کارآفرینان در س��الن 

اجالس سران برگزار شد. 

در همایش چشم انداز کسب وکار و کارآفرینی از سهم اندک بخش خصوصی در برنامه ششم انتقاد شد

بخشخصوصیصدقهنمیخواهد

 مدی��ر عامل ش��رکت »کارال« 
از برگ��زاری دومی��ن جش��نواره 
»خشت های سالمت« در راستای 
تعهد انجام مسئولیت اجتماعی این 
ش��رکت، تنها واحد صنعتی دارای 
تکنولوژی تولید ظروف آشپزخانه 

سوپر هاردآنادایز خبر داد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
مدیرعام��ل   میرمحمدصادق��ی، 
ش��رکت کارال در نشست خبری 
دوره  دومی��ن  از  ای��ن ش��رکت 
جش��نواره »خشت های سالمت« 
که از ابتدای بهمن تا پایان س��ال 
95 در 45 پای��گاه در 31اس��تان 
کشور برگزار خواهدشد، خبر داد و 
با اشاره به فعالیت های این شرکت 
گف��ت: مجموع��ه کارال از س��ال 
1374 ب��ا هدف تولید محصوالت 
و ظروف آشپزخانه بهداشتی وارد 
عرصه بازار شد و تیم فنی شرکت 
کارال در حوزه تولید موفق ش��د 
تکنولوژی هاردآنادایز را در داخل 
کش��ور بومی کند. این تکنولوژی 
توس��ط این شرکت در ایران ثبت 
اخت��راع ش��ده و امتیاز آن تا 20 
سال در انحصار آن است. آلیاژ به 
کار رفته مش��ابه آن چیزی است 
که در تولید بدنه هواپیما استفاده 

می شود. 
کارال  عام��ل ش��رکت  مدی��ر 
اجتماع��ی  مس��ئولیت های  ب��ه 
این ش��رکت اش��اره کرد و گفت: 
از س��ال 90 در کن��ار تولی��دات 
ش��رکت س��عی بر این داشتیم در 
ح��وزه مس��ئولیت های اجتماعی 
ب��ه توس��عه و حمایت بهداش��ت 
جامع��ه کم��ک کنی��م. در س��ال 
از  را  حمایت های��ی  90و91 
بنیادها و س��ازمان های حمایت از 
کودکان داش��تیم و در س��ال های 
92و93 همایش های��ی را ب��رای 
بیماران صعب العالج تحت عنوان 

همایش »امید« و با ش��عار »امید 
پزش��ک هر بیماری است« برگزار 
کردی��م. در ادام��ه در س��ال 94 
براساس تصمیمات شرکت، طرح 
»خش��ت های س��المت« را برای 

نخستین بار رونمایی کردیم. 
ادام��ه  در  میرمحمدصادق��ی    
معرفی این طرح افزود: اس��تقبال 
خوب هموطنان از نخستین دوره 
این جشنواره، ما را تشویق کرد تا 
دومین دوره این جش��ن را برگزار 
کنی��م. در این جش��ن خانواده ها 
ظروف آشپزخانه مستعمل و کهنه 
روئی و آلومینیومی و. . . را تحویل 

می دهند تا پس از ذوب و بازیافت 
تبدیل به شمش  شده و در ساخت 
درب، پنج��ره و س��تون های مورد 
نیاز برای س��اخت پایگاه بهداشت 
و سالمت در مناطق محروم مورد 

استفاده قرار گیرد. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه برای تقدیر 
ای��ن  در  مش��ارکت کنندگان  از 
جش��ن، تس��هیالت وی��ژه خرید 
محصوالت کارال در اختیارش��ان 
قرار می گیرد، اظهار داش��ت: این 
طرح سه هدف اصلی یعنی خارج 
کردن ظروف آشپزخانه مستعمل 
و غیربهداش��تی از خانه ها، عرضه 

ظروف آش��پزخانه ب��ا تکنولوژی 
منحصر به فرد س��وپر هاردآنادایز 
و ایجاد پایگاه بهداش��ت و سالمت 
در مناطق محروم را دنبال می کند. 
داد: در نخس��تین  ادام��ه   وی 
دوره ای��ن جش��ن، یک مدرس��ه 
با س��ه کالس درس در روس��تای 
دیمان��دول از تواب��ع شهرس��تان 
دلف��ان اس��تان لرس��تان احداث 
کردی��م. 12ت��ن ضایعات از محل 
بازیاف��ت جمع آوری ش��د که 13 
درصد هزینه های س��اخت مدرسه 
را تامی��ن و مابق��ی اعتبار الزم را 
مجموع��ه کارال پرداخت کرد. در 
ادام��ه ای��ن راه در ای��ن دوره نیز 
قص��د داریم یک پایگاه بهداش��ت 
و س��المت در منطق��ه بروجن در 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 

احداث کنیم. 
پای��ان     میرمحمدصادق��ی در 
گف��ت: خیری��ن عالقه من��د ب��ه 
مش��ارکت در این طرح می توانند 
از طریق س��امانه 500028490 و 
ارسال عدد 100 توسط شهروندان 
تهران��ی و 101 برای دیگر مناطق 
پایگاه ه��ای  آدرس  از  کش��ور، 
جمع آوری ظروف مستعمل اطالع 

پیدا کنند. 

اگرچه بانک های کوچکی برای همکاری 
ب��ا ایران اع��الم آمادگ��ی کرده ان��د، ولی 
بانک ه��ای ب��زرگ و جهان��ی همچنان به 
دلیل نگران��ی از برخوردهای آمریکا برای 
حض��ور در ایران و هم��کاری اقتصادی با 
کشورمان و فعاالن اقتصادی ایرانی چراغ 

سبز نشان نداده اند.
احم��د کیمیای��ی اس��دی، نایب رئیس 
اتاق ته��ران در  کمیس��یون کس��ب وکار 
س��الگرد اجرایی ش��دن توافق بین ایران 
و 1+5 ک��ه به »برجام« مش��هور اس��ت، 
می گوی��د اگ��ر تواف��ق هس��ته ای صورت 
نگرفته بود احتماال با بن بس��ت اقتصادی 
در کشور روبه رو می ش��دیم، زیرا تاکنون 
فروش نفت کش��ور و درآمدهای حاصل از 

آن به صفر رسیده بود. 
کیمیایی اس��دی با اشاره به اینکه حتما 
دس��تاوردهای برجام برای کش��ور بسیار 
بیش��تر از نق��اط ضع��ف آن بوده اس��ت، 
ادامه می دهد: »برجام و توافق هس��ته ای 
صورت گرفته یک معامله بوده اس��ت و در 
هر معامله ه��م امتیازهایی را می دهیم و 
چیزهای��ی را دریافت می کنی��م، بنابراین 

برجام و دستاوردهای آن را هم در همین 
چارچوب باید در نظر گرفت، اما نکته مهم 
این اس��ت که کل برج��ام و اجرای آن به 
نفع کشور بوده است و برای اقتصاد ایران 
و تعام��الت دوب��اره با جامع��ه بین المللی 
و کش��ورهای دیگ��ر ی��ک گام روبه جلو و 

دستاورد مهم محسوب می شود.«
به گزارش س��ایت اتاق ته��ران، او بابیان 
اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و نیازمند 
تعامل با جهان اس��ت، گفت: »اقتصاد ایران 
مثل اقتصاد کره شمالی بسته نیست، بلکه 
ما نیازمند تعامالت جهانی هستیم و به دلیل 
تحریم ها و عدم ارتباط با کش��ورهای دیگر 
هزینه های بسیاری پرداختیم. در نظر داشته 
باش��ید که یکی از مهم ترین دستاوردهای 
برجام ش��کل گیری دوباره تعامالت جهانی 
بین کش��ورمان با دیگر کشورها در همین 
یک سال گذشته بوده است. ما بعد از توافق 
هسته ای شاهد مذاکرات گسترده اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... با همتایان 

خارجی مان بوده ایم.«
او در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای 
خ��ود به برخ��ی از ضعف ه��ای برجام هم 

اش��اره می کن��د و می گوی��د: »در زم��ان 
توافق هس��ته ای و مذاکرات هس��ته ای ما 
ش��اهد این بودیم که کش��ورهای دیگر با 
تیم های پرتعداد کارشناس��ی در جلسات 
حاضر می ش��دند، درحالی که اعضای تیم 
مذاکره کننده ما را افراد محدود و بس��یار 
توانمن��د باهوش��ی هدای��ت می کردن��د. 
درنهایت هم دیدیم که تیم ما بسیار موفق 
عم��ل کرد، ولی حاال که به گذش��ته نگاه 
می کنیم می بینیم که ش��اید بهتر بود تیم 
ما هم بیش��تر از افراد کارشناس استفاده 
می ک��رد تا هم��ه جوان��ب کار بهتر دیده 
می ش��د. به اعتقاد من آن چیزی که حاال 
مش��کل اصلی برجام اس��ت به مشکالت 
بانکی بازمی گردد ک��ه چرا آن چنان که ما 

انتظار داشتیم برطرف نشده است.«
این عضو هی��أت نمایندگان اتاق تهران 
در ادام��ه می گوی��د: »اگرچ��ه بانک های 
کوچک��ی برای هم��کاری با ای��ران اعالم 
آمادگ��ی کرده اند، ول��ی بانک های بزرگ 
و جهان��ی همچنان ب��ه دلی��ل نگرانی از 
برخورده��ای آمریکا برای حضور در ایران 
و هم��کاری اقتصادی با کش��ور و فعاالن 

اقتصادی ایرانی چراغ سبز نشان نداده اند 
و این مش��کالت بس��یاری را برای فعاالن 

اقتصادی به وجود آورده است.«
او در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش 
بابیان اینکه تداخل بین تحریم های اولیه و 
ثانویه نیز چالش هایی را شکل داده است، 
می گوید: »عالوه بر مشکالت خارجی باید 
ب��ه چالش های داخلی هم نگاهی داش��ته 
باش��یم، زیرا این یک واقعیت اس��ت که ما 
آن چنان که بایدوشاید برای شروع اجرایی 
برج��ام آم��اده نبودیم و قوانی��ن و فضای 
کسب وکار ما اجازه همکاری های گسترده 
با س��رمایه گذاران و ش��رکت های خارجی 

را نمی ده��د. ب��ه اعتقاد 
اینها  ب��ر  ع��الوه  م��ن، 
تحریم های چندین ساله 
بر فضای  تاثیرات منفی 
اقتصاد کش��ور و فعاالن 
است  گذاشته  اقتصادی 
برطرف  همچن��ان  ک��ه 
نشده اند و ما باید تالش 
کنیم ای��ن فضا را تغییر 

دهیم.«

دومین جشنواره خشت های سالمت برگزار می شود

صنعت غذایی

دستاوردها و چالش های برجام

بی شک توافق هسته ای وین که با عنوان برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( از آن یاد می ش��ود یک دستاورد 
حقوقی- سیاسی بسیار مهم برای کشور به شمار می رود. 
به دنبال اجرایی ش��دن برجام در بیس��ت و شش��م دی 
ماه س��ال گذش��ته، س��رمایه گذاران خارجی با جدیت 
بیش��تری به دنبال ورود به بازار ایران هس��تند. با وجود 
فرصت های تجاری بی نظیر و چش��م انداز اقتصاد ایران، 
بانک ها و سرمایه گذاران خارجی تراز اول تاکنون نسبت 
به همکاری با کشور ایران محافظه کارانه  عمل کرده اند. 
دلی��ل ای��ن امر وجود تحریم های اولیه و ثانویه مالی و 
اقتصادی آمریکا، به بهانه هایی نظیر حقوق بشر، حمایت 
از تروریسم و. . . است و برجام صرفا تحریم های هسته ای 
و مرتبط با هس��ته ای را خاتمه بخش��یده یا اجرای آن را 
متوقف س��اخته اس��ت. همچنین تحریم های علیه ایران 
احتمال برگشت پذیری )Snapback( دارند و تا زمانی 
که ریس��ک تحریم ها وجود دارد، نباید انتظار تغییرات 

چشمگیری را در کوتاه مدت داشت. 
دستاوردها: 

1- خروج پرونده هسته ای ایران از فصل هفتم منشور 
برای نخستین بار در طول دوران تحریم

2- در ازای ایفای تعهدات هسته ای ایران که در روز 
اج��را )Implementation Day( مورد تایید آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی ق��رار گرفت، بخش عمده ای از 
س��ازمان ها و اف��راد ایرانی که به دلی��ل ارتباط با برنامه 
هس��ته ای ایران مش��مول تحریم بودند از لیس��ت های 

تحریم خارج شده، 
3- قطعنامه ه��ای ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل و 
تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای اتحادیه اروپا 
لغ��و ش��ده و اجرای تحریم ه��ای مالی و اقتصادی ثانویه 

آمریکا متوقف شده است. 
4- دس��تیابی ایران به بخش��ی از منابع ارزی مسدود 

شده خود
5- خروج 9 بانک ایرانی و کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران از لیست تحریم ها
6- برقراری سوئیفت

7- فروش 32 تن آب سنگین اراک
8-  افزایش صادرات نفت ایران

9- پرداخت قسط سوم بدهی هند به ایران
چالش ها: 

- به جز تحریم های هسته ای، سایر تحریم های اتحادیه 
اروپا کماکان برقرار هستند از جمله صادرات تسلیحات، 
تکنولوژی موش��کی و همچنین انجام تراکنش هایی که 
برای و یا به نفع افراد و سازمان های ایرانی که همچنان 
در لیس��ت های تحریم اتحادیه اروپا هس��تند ممنوعیت 

وجود دارد. 
- تمدید قانون داماتو توسط سنای آمریکا

- تصویب قانونی که فروش هواپیماهای مس��افربری 
تج��اری به ای��ران را ممنوع می کند )مجلس نمایندگان 

آمریکا(
-تصوی��ب طرح ضدایرانی »ش��فافیت مالی« توس��ط 

مجلس نمایندگان
-جلوگی��ری از دسترس��ی ایران ب��ه چرخه مبادالت 

دالری
در چنی��ن ش��رایطی مرز می��ان فعالیت ه��ای مجاز 
و ممنوع نامش��خص اس��ت. موسس��ات و ش��رکت های 
مال��ی خارج��ی برای تج��ارت به ایران نی��از به حمایت 
بانک های شان دارند، ولی مشکل اینجاست که بانک های 
خارجی ریسک همکاری با ایران و جریمه شدن توسط 
آمریکا یا از دست دادن بازارشان در آمریکا را که درصد 
قابل توجهی نیز هس��ت، نمی پذیرند. ش��اید بتوان گفت 
برجام ما را به وضعیت قبل از اعمال تحریم ها در س��ال 

2010 برده است 
)Snapback( برگشت پذیری تحریم ها-

این بدان معنی است که در صورت بازگشت تحریم ها، 
اجرای قراردادهایی که پیش از این تاریخ منعقد شده اند 
مجددا با ریسک تحریم های آمریکا روبه رو خواهند شد و 
این بزرگ ترین نگرانی شرکت های خارجی است که به 

دنبال همکاری های بلندمدت در ایران هستند. 
تحریم ها موجب شد تجارت و تعامل کشور با بازارهای 
جهانی کمرنگ یا قطع ش��ود. اکنون مرحله حساس��ی از 
تاریخ اقتصاد کشور محسوب می شود، لذا باید تالش بر 
بازسازی روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشور باشد و 
از این رو الزم است دولت با طرح یک استراتژی مناسب 
برنامه ریزی ش��ده و اصولی که با کمک بخش خصوصی 
تهیه ش��ده باش��د یک بار دیگر ایران را به جایگاه پیشین 

خود بازگرداند. 

ضرب االجل دوماهه برای سازندگان آسانسور
 ابطال پروانه طراحی پس از سه بار 

بازرسی
مدیرکل اس��تاندارد تهران ضمن هش��دار به نصابان 
و س��ازندگان آسانس��ورهای بی کیفی��ت، از تعیی��ن 
ضرب االجل��ی دو ماه��ه ب��ه منظ��ور رف��ع نقص این 

آسانس��ورها خبر داد. 
مسلم بیات در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ابتدای 
سال 1396 به عنوان زمان ضرب االجل برای آسانسورهای 
دارای نقص و بی کیفیت تعیین ش��ده اس��ت، اعالم کرد: 
از ابتدای س��ال آینده چنانچه پس از س��ه بار بازدید نقص 
آسانسورها برطرف نشود برای بار چهارم بازدیدی نخواهیم 
داشت و سازنده آسانسور از فهرست نصابان مجاز حذف 
و پروان��ه طراح��ی و مونت��اژ ش��رکت متخل��ف نیز باطل 
می ش��ود. وی ادامه داد: با تاثیر کارگروه استانداردس��ازی 
استان تهران، مدیران دستگاه های اجرایی مکلف به انجام 
سرویس و تعمیر ماهانه آسانسورهای دستگاه های متبوع 
خود توسط سرویس کاران مجاز شدند. همچنین قرار بر 
این شد بازرسی ساالنه توسط شرکت های بازرسی تایید 
صالحیت شده به وسیله سازمان ملی استاندارد ایران در 

دستور کار قرار گیرد. 

یادداشت

صنعت

کشاورزی

معدن

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فریال مستوفی
رئیس کمیته سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران

چهارشنبه
29 دی 1395

شماره 701

همکار گرامی جناب آقای رضا نصیری
مصیبت وارده را به ش��ما و خانواده محترم تان تسلیت 
می گویی��م و ب��رای آن مرح��وم از درگاه احدیت طلب 

مغفرت داریم.
از طرف همکاران فرصت امروز

 نایب رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران: 

اقتصاد ایران بدون توافق هسته ای احتماال با بن بست روبه رو می شد



صن��دوق بین الملل��ی پول با 
افزای��ش رقم پیش بینی ش��ده 
ب��رای رش��د اقتص��ادی برخی 
کش��ورها از جمل��ه چی��ن و 
آمریکا در س��ال جاری و س��ال 
آینده میالدی، درباره احتمال 
تضعیف شماری از اقتصاد های 

نوظهور هشدار داد.
ب��ه گ��زارش رویت��رز، ای��ن 
صن��دوق در گزارش اخیر خود 
از چش��م انداز اقتصادی جهان 
اع��الم کرده اس��ت ک��ه بعد از 
س��ال بی رون��ق 2016، انتظار 
م��ی رود فعالیت های اقتصادی 
در س��ال های 2017 و 2018 
به خصوص در بازارهای نوظهور 
و اقتصادهای در حال توس��عه 

افزایش یابد.
صندوق بین المللی پول رشد 
اقتصاد جهانی در س��ال 2016 
را 3.1 درصد تخمین زده است 
که به دلیل آش��فتگی هایی که 
در نیم��ه نخس��ت س��ال در 
بازاره��ای مالی جه��ان وجود 
داش��ت، کمترین رشد از سال 
2008 تاکنون به شمار می رود.

ای��ن صن��دوق در گزارش خود 
پیش بین��ی اکتب��ر 2016 در 
خصوص رشد اقتصادی جهان 
در س��ال های 2017 و 2018 
را تغیی��ری ن��داده و دلیل آن 
را افزای��ش قیمت نفت و تغییر 
سیاس��ت های آمری��کا با وجود 
رئیس جمهور جدید این کشور 
و تاثی��ر آن بر دنیا عنوان کرده 

است.
م��ائ���وری��س اوبس��تفلد، 
کارش��ناس اقتص��ادی ارش��د 
صن��دوق بین الملل��ی پول در 
ای��ن ب��اره گف��ت: »ب��ه دلیل 
بهبود اوضاع برخی از بازارهای 
ب��زرگ نوظه��ور و اقتصادهای 
ب��ا درآم��د پایین که در س��ال 
2016 به ش��دت تحت فش��ار 
بودن��د، انتظار رش��د بهتری را 
در س��ال جاری و س��ال آینده 

میالدی داریم.«
این صندوق رش��د اقتصادی 
بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
در ح��ال توس��عه را در س��ال 
2017، 4.5 درصد و در س��ال 
2018، 4.8 درص��د پیش بینی 
ک��رده ک��ه باالتر از ن��رخ 4.1 

درصد سال 2016 است.

پیش بینی صندوق 
بین المللی پول از آینده 

اقتصاد دنیا
این نهاد بین المللی پیش بینی 
کرده که با سیاست های تجاری 
جدی��د  دول��ت  اقتص��ادی  و 
آمری��کا که مبتن��ی بر کاهش 
مالیات های پرداختی شرکت ها 

و صرف هزینه های زیرساختی 
اس��ت، تولی��د ناخالص داخلی 
)GDP( این کش��ور در س��ال 
ج��اری می��الدی ی��ک ده��م 
درص��د و در س��ال 2018 بالغ 
بر چهار دهم درصد نس��بت به 
پیش بین��ی قبلی افزایش یافته 
و ب��ه ترتی��ب ب��ه رق��م 2.3 و 
2.5 درصد برس��د.حرکت دالر 
در مس��یر صع��ودی، تثبی��ت 
قیم��ت نف��ت، افزایش فش��ار 
تورمی و ش��تاب عادی س��ازی 
سیاس��ت های پولی در آمریکا 
پیش بینی ه��ای  دیگ��ر  از 
صن��دوق بین المللی پول برای 
آینده اقتصاد بین المللی است.

گ��زارش جدید این صندوق 
ی��ادآور ش��ده ک��ه ب��ا وج��ود 
افزای��ش قیمت نفت و کاال که 
به سود کشورهای صادرکننده 
نفت همچ��ون نیجریه خواهد 
ب��ود، افزای��ش ش��یب منحنی 
خزان��ه داری  اوراق  بازده��ی 
آمری��کا احتماال اث��ری منفی 
در برخ��ی بازاره��ای نوظهور 
خواه��د  مکزی��ک  همچ��ون 
گذاش��ت.صندوق بین الملل��ی 
پول رقم پیش بینی ش��ده برای 
رش��د اقتص��ادی مکزیک برای 
س��ال های 2017 و 2018 را 
نی��ز هر یک ش��ش دهم درصد 

کاهش داده است.
رش��د اقتص��ادی هند نیز در 
سال جاری میالدی در گزارش 
جدی��د این نهاد پولی به دلیل 
کس��ری نقدینگی و اختالالت 
پرداخ��ت از 7.6 درصد به 7.2 
درص��د کاهش یافته اس��ت.در 
سوی مقابل اما رقم پیش بینی 
ش��ده ب��رای رش��د اقتصادی 
چین در س��ال جاری میالدی 
با س��ه ده��م درصد افزایش به 
6.5 درصد رسیده، اما 6درصد 
رش��د پیش بین��ی ش��ده برای 
اقتص��اد چین در س��ال 2018 

می��الدی ب��ه دلیل گس��ترش 
س��ریع اعتب��اری و بدهی های 
مشارکتی تغییری نکرده است.

در گ��زارش این صندوق در 
ای��ن خصوص آمده اس��ت که 
عل��ت افزایش رش��د اقتصادی 
چین در س��ال جاری به دلیل 
ادام��ه سیاس��ت های حمایتی 
چی��ن از اقتص��اد این کش��ور 
اس��ت و تکیه دول��ت چین به 
محرک های پولی، رش��د سریع 
بدهی ه��ای دولتی و ناکامی در 
مدیری��ت بدهی ش��رکت های 
مانع��ی  می توان��د  س��هامی، 
برای رش��د اقتصادی چین در 
سال های آینده میالدی باشد.

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول 
اقتص��ادی  رش��د  همچنی��ن 
کش��ورهای توس��عه یافته را در 
س��ال 2017، 1.9 درص��د و 
در س��ال 2018 نی��ز 2 درصد 
پیش بین��ی کرده که به ترتیب 
0.1 و 0.2 درص��د بیش��تر از 
پیش بینی ماه اکتبر اس��ت.این 
در حالی است که ژاپن، انگلیس 
و کشورهای منطقه یورو نیز از 
جمله دیگر کشورهایی هستند 
که رش��د اقتصادی پیش بینی 
ش��ده ب��رای آنه��ا در گزارش 
جدید صندوق بین المللی پول 

افزایش یافته است.
انگلیس از معدود کشورهایی 
اس��ت که رقم پیش بینی شده 
برای رش��د اقتصادی آن برای 
س��ال جاری میالدی افزایش، 
ولی برای س��ال آینده میالدی 
)2018( کاهش یافته است.بر 
این اساس، انتظار می رود لندن 
ب��ه زودی مذاکرات دو س��اله با 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
برای خروج این کش��ور از این 
اتحادی��ه را آغ��از کند که این 
مس��ئله می تواند ب��ر تحوالت 
اقتصادی در ماه ها و س��ال های 

آتی تاثیر گذار باشد.

همچنی��ن رش��د اقتص��ادی 
منطقه خاورمیانه، افغانس��تان، 
پاکس��تان و ش��مال آفریقا نیز 
در گ��زارش جدی��د صن��دوق 
بین الملل��ی پ��ول با کاهش��ی 
س��ه دهم درصدی برای س��ال 
2017 و یک دهم درصدی برای 
س��ال 2018 نسبت به گزارش 
قبلی به ترتیب 3.1 درصد و 3.5 
درصد تخمین زده شده است.

اج��رای  می ش��ود  گفت��ه 
محرک ه��ای مال��ی در آمریکا 
موج��ب رش��د 2.3 درص��دی 
اقتص��اد این کش��ور در س��ال 
آن  درص��دی   2.5 و   2017
در س��ال 2018 خواهد شد.از 
ای��ن رو، ای��ن صن��دوق اعالم 
فعالیت ه��ای  اس��ت  ک��رده 
اقتصادی جهان ممکن اس��ت 
در ص��ورت گس��ترش اجرای 
سیاس��ت های محرک مالی از 
حیط��ه فعلی خود در آمریکا و 
چین به کشورهای دیگر شتاب 

بیشتری بگیرد.

گزارش بانک جهانی از 
چشم انداز اقتصادی سال 

2017
گ��زارش صندوق بین المللی 
پ��ول در حالی اس��ت که بانک 
جهان��ی نیز چن��دی پیش در 
گزارش »چش��م انداز اقتصادی 
افزای��ش  از   »2017 جه��ان 
رش��د اقتصادی دنیا در س��ال 
بود.ای��ن  داده  خب��ر   2017
بان��ک اع��الم ک��رده ب��ود که 
رش��د اقتص��ادی کش��ورهای 
از 1.6 درص��د در  پیش��رفته 
س��ال 2016 ب��ه 1.8درصد در 
س��ال 2017 خواهد رس��ید و 
اقتص��اد کش��ورهای نوظهور و 
در ح��ال توس��عه نی��ز افزایش 
رش��د اقتص��ادی از 3.4درصد 
س��ال گذشته به 4.2درصد در 
س��ال جدید میالدی را تجربه 

خواهند کرد.
ای��ن نه��اد در پیش بینی اش 
از وضعی��ت اقتص��اد ایران، نرخ 
رش��د اقتصادی ایران در س��ال 
2016 را 4.6درص��د و ب��رای 
س��ال 2017 نی��ز 5.2درص��د 
است.براساس  کرده  پیش بینی 
گزارش »چش��م انداز اقتصادی 
جه��ان 2017« بان��ک جهانی، 
ای��ران در س��ال 2017 پس از 
کش��ور جیبوت��ی باالترین نرخ 
رش��د اقتص��ادی را در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد 
داش��ت و همچنین نرخ رش��د 
اقتص��ادی ایران در س��ال های 
2018 و 2019 ب��ه ترتیب 4.8 

و 4.5درصد خواهد بود.
این بانک بهبود ش��رایط در 
بخش ه��ای کش��اورزی، تولید 
خودرو، تجارت و حمل و نقل را 
از جمله دالیل نرخ 4.6درصدی 
رش��د اقتص��اد ایران در س��ال 
2016 اع��الم ک��رده و افزایش 
تولی��دات نفتی و نهایی ش��دن 
س��رمایه گذاری  قرارداده��ای 
خارج��ی را در رش��د اقتصادی 
ایران در س��ال جدید میالدی 

موثر دانسته است.

ترامپ و آینده اقتصاد 
جهانی

بهب��ود رش��د اقتص��ادی دنیا 
در س��ال 2017 نکته ای اس��ت 
ک��ه ع��الوه بر گ��زارش صندوق 
بین المللی پول، در گزارش بانک 
جهانی نیز به آن اش��اره ش��ده و 
جی��م یونگ کی��م، رئیس بانک 
جهانی در بیانیه اش در این زمینه 
گفته است: »بعد از سال ها رشد 
ناامیدکنن��ده در اقتصاد جهان، 
اکنون افق روشنی در پیش داریم 
و زمان اس��تفاده از این فرصت و 
س��رمایه گذاری های  افزای��ش 

مردمی و زیربنایی است.«
ب��ا این هم��ه، اگرچ��ه هنوز 
برای ارزیابی تاثیر سیاست های 
ترام��پ ب��ر اقتصاد جه��ان زود 
اس��ت، ام��ا بان��ک جهان��ی در 
اقتصادی  گزارش »چش��م انداز 
جهان 2017« نس��بت به تاثیر 
سیاس��ت های ترامپ بر اقتصاد 
دنیا به طور جدی هشدار داده و 
از آنج��ا که به گزارش بلومبرگ، 
ش��ریک  بزرگ تری��ن  آمری��کا 
تج��اری ح��دود یک چه��ارم از 
کشورهای جهان است، در نتیجه 
به دس��ت گرفتن قدرت توسط 
ترام��پ در 20 ژانویه و اراده وی 
مبن��ی ب��ر بازبینی و تجدیدنظر 
در توافق های سیاس��ی و تجاری 
ممکن است روند اقتصاد جهانی 
را به ط��ور کلی در س��ال 2017 

تحت تاثیر قرار دهد.

اص��الح  ب��ا  مرک��زی  بان��ک 
دستورالعمل فعالیت شرکت های 
لیزین��گ، اع��الم کرد نرخ س��ود 
تس��هیالت این شرکت ها نباید از 
21درصد تجاوز کند و بانک ها نیز 
نمی توانند در بیش از یک شرکت 

لیزینگ سهام داشته باشند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک 
مرک��زی، اکنون بخش عمده ای از 
تامین مالی نظام اقتصادی کش��ور 
توس��ط بانک ه��ا انجام می ش��ود. 
این موضوع به نوبه خود نش��ان از 
ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر 
نهاد های فعال در بازار های پول و 

سرمایه است. 
در چنین شرایطی الزم است با 
اتخ��اذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، 
از هم��ه ظرفیت های موجود برای 
تامی��ن مال��ی بهین��ه بخش های 
مختلف اقتصادی استفاده شود. در 
ای��ن میان از جمله نهاد های مالی  
برخوردار از خاس��تگاه قانونی که 
تاکنون به دالیلی همچون فقدان 
فضای کسب و کار مناسب، از همه 
ظرفیت ه��ای بالقوه آن خاصه در 
بخش تامین مالی ُخرد به ش��یوه 
شایس��ته  اس��تفاده نش��ده است، 
ش��رکت های لیزینگ )واسپاری( 

هس��تند.  در همی��ن زمینه ماده 
)14( قانون س��اماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مس��کن مصوب 
25 اردیبهش��ت 1387 استفاده از 
ش��رکت های لیزینگ را در تامین 
منابع مالی مس��کن الزام داش��ته 

است. 
همچنین بند »13« بخش »ج« 
سیاس��ت های بانکی و اعتباری از 
مجموعه سیاس��ت های اقتصادی 
دول��ت برای خ��روج غیرتورمی از 
رک��ود، ابالغ��ی 26 مه��ر 1393 
رئیس جمه��وری،  اول  مع��اون 
توس��عه فعالیت لیزینگ را تکلیف 

کرده است. 
در اجرای این تکالیف، تس��هیل 
در احکام ناظر بر تاسیس و فعالیت 
شرکت های لیزینگ، از آن نظر که 
اقدامی اساس��ی در بهره مندی از 
ظرفیت ه��ای این نهاد مالی برای 
پاسخگویی به نیاز های تامین مالی 
بخش قابل توجهی از اقشار جامعه 
محسوب می ش��ود، در دستورکار 

بانک مرکزی قرار گرفت. 
ب��ه همین منظور، با بهره گیری 
تجربه ه��ای  و  دیدگاه ه��ا  از 
تش��کل های  و  صاحب نظ��ران 
صنع��ت  صنف��ی  و  تخصص��ی 

لیزینگ در کشور، »دستورالعمل 
اجرایی تاس��یس، شیوه فعالیت و 
نظارت بر ش��رکت های لیزینگ« 
مص��وب تیرم��اه 1386 ش��ورای 
پول و اعتبار که متاثر از ش��رایط 
و اقتضائ��ات خ��اص حاکم بر بازار 
غیر متش��کل پول��ی در آن س��ال 
نگارش یافت��ه بود، مورد ویرایش 

و بازنگری قرار گرفت. 
بر این اس��اس »دس��تورالعمل 
اجرایی تاس��یس، شیوه فعالیت و 
نظارت بر ش��رکت های لیزینگ« 
پس از طرح و بررس��ی در نشست 
اخیر ش��ورای پول و اعتبار در 14 
دی ماه امسال بررسی و به تصویب 

رسید. 
اکن��ون نرخ س��ود تس��هیالت 
اعطای��ی ش��رکت های لیزین��گ 
نبای��د از 21درص��د تخطی کند و 
همچنین بانک   ها و موسس��ه های 
اعتب��اری یا واحد تابعه مش��مول، 
باید در اسرع وقت نسبت به انتقال 
سهام خود در بیش از یک شرکت  

لیزینگ اقدام کند. 
مهم ترین اصالحات انجام شده 
در این دس��تورالعمل به شرح زیر 

است: 
- اصالح دستورالعمل متناسب 

ب��ا ویژگ��ی منحصر به ف��رد این 
شرکت ها در بخش تجهیز منابع

- تس��هیل ش��رایط تاس��یس و 
فعالی��ت ش��رکت های لیزینگ با 
رویکرد بهبود فضای کس��ب و کار 

شرکت های مذکور
- ام��کان تعیی��ن ن��رخ س��ود 
تس��هیالت اعطایی ش��رکت های 
لیزین��گ حداکثر به میزان س��ه 
واحد درصد بیش��تر از نرخ س��ود 
تسهیالت اعطایی مصوب شورای 
پ��ول و اعتب��ار ب��رای بانک ه��ا و 
موسس��ه های اعتب��اری در عقود 
فروش اقس��اطی و اجاره به شرط 

تملیک
- مح��دود ش��دن بانک ه��ا و 
ب��رای  اعتب��اری  موسس��ه های 
تاس��یس یا تملک س��هام فقط در 

یک شرکت  لیزینگ
- تعیین سقف دریافت تسهیالت 
توس��ط شرکت لیزینگ از بانک ها 
و موسس��ه های اعتب��اری ک��ه در 
ه��ر زم��ان نباید بی��ش از دوبرابر 
مجم��وع حقوق صاحبان س��هام 
من��درج در آخری��ن صورت های 
مالی حسابرس��ی ش��ده ش��رکت 

لیزینگ باشد
 - تعیی��ن س��قف تس��هیالت 

قاب��ل اعط��ا ب��ه هر مش��تری که 
نبای��د از 5درص��د مجموع حقوق 
صاحبان س��هام مندرج در آخرین 
حسابرسی شده  مالی  صورت های 

شرکت لیزینگ تجاوز کند
- ممنوعیت شرکت لیزینگ در 
اخ��ذ هر مبلغی خ��ارج از قرارداد 

از مشتری
- تفکی��ک اح��کام ناظ��ر ب��ر 
ش��رکت های لیزینگ غیربانکی از 

بانکی در حوزه مسکن
- ارائ��ه تعری��ف مفهوم��ی از 
عملی��ات لیزینگ به جای تعریف 
مصداقی قبلی حس��ب س��رمایه 

لیزینگ ها
- اصالح تعاریف مربوط به مجوز 
تاس��یس و فعالیت لیزینگ و ارائه 
تعریف موافقت اصولی، اجازه نامه 
اولی��ه و اجازه نامه تغییرات ثبتی 
همراه با س��ازوکارهای مش��خص 
مربوط به هر یک از تعاریف مزبور

- تصریح ش��رایط و مشخصات 
موسس��ان و اعض��ای هیات مدیره 

شرکت های لیزینگ
- تصری��ح ش��خصیت حقوقی 

شرکت های لیزینگ
- وضع نس��بت های احتیاطی و 
نظارتی برای شرکت های لیزینگ

بانک مرکزی ابالغ کرد 

تعیین سقف سود 21درصدی برای تسهیالت لیزینگ ها

هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به تضعیف اقتصادهای نو ظهور 

 سهم اقتصادهای دنیا 
از رشد 3/4 درصدی سال ۲۰۱۷
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برگزاری کارگاه آموزشی استانداردسازی 
IFRS گزارشگری مالی بین المللی 

 در بانک صنعت و معدن
کارگاه آموزش��ی استانداردسازی گزارشگری مالی 
بین الملل��ی IFRS ب��ا حضور مدی��ر عامل و اعضای 
هیات مدی��ره بان��ک صنع��ت و مع��دن در این بانک 

برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، 
این بانک به منظور ارتقای فرآیندهای حسابرسی برای 
حض��ور در عرص��ه تعامالت بانک��ی بین المللی پس از 
برجام، گزارش های مالی خود را در پایان سال 1394 
و پایان ش��هریور ماه 1395 براس��اس استانداردهای 
گزارش��گری مالی بین المللی IFRS محاس��به و ارائه 
 IFRS کرده اس��ت. مزایای پذیرش اس��تانداردهای
را می ت��وان در افزای��ش ش��فافیت گزارش ها، تقویت 
پاس��خگویی و مش��ارکت در کارایی اقتصادی خالصه 
کرد که این امر به اتخاذ تصمیم های آگاهانه اقتصادی 
توس��ط سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع منجر 
می ش��ود. براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک های 
کشور به منظور بهبود روابط و هماهنگی با بازارهای 
مال��ی و اقتص��اد جهان��ی و داش��تن زبان مش��ترک 
و همسان س��ازی بین الملل��ی راهب��ری ش��رکت ها، 
حسابرس��ی، اس��تانداردهای اخالقی و سازوکارهای 
نظارت��ی مکل��ف ب��ه ارائه صورت ه��ای مالی خود در 

قالب استانداردهای IFRS هستند. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد 
اقدامات راهگشای بانک صادرات ایران 

17٦2 بنگاه اقتصادی را سامان داد
اقدامات راهگشای بانک صادرات ایران که با هدف 
رونق اقتصادی بیشتر و افزایش تولید ملی انجام شده 
است زمینه و بستر در مدار تولید قرار گرفتن یک هزار 

و 762 طرح اقتصادی را فراهم ساخت. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، این 
بانک در جهت اجرایی کردن بخش��نامه بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران با هدف ایجاد رونق اقتصادی 
و به کارگی��ری ظرفیت و توانمندی بخش های مختلف 
تولیدی، اختصاص اعتبار به بنگاه های کوچک و متوسط 
را در دستور کار خود قرار داده است. براساس اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت این بانک تا پایان دهه اول دی 
ماه س��ال جاری 18هزار و 596میلیارد ریال تس��هیالت 
را ب��ه ی��ک هزار و 762طرح اقتص��ادی پرداخت کرده 
که اقدام راهگش��ای بانک در این زمینه نقش بس��زایی 
در افزایش اش��تغال و رونق اقتصادی در سراس��ر کشور 
داش��ته اس��ت و در میان ش��بکه بانکی نیز از این لحاظ 
جای��گاه ممت��ازی را برای بانک ص��ادرات ایران رقم زده 
است. بنا به این گزارش، با توجه به سیاست های دولت 
مبنی بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی 
صنایع کوچک و متوس��ط و ارتقای توان رقابت پذیری 
آنها، همچنین با عنایت به نقش برجس��ته و حس��اس 
واحده��ای تولی��دی مذکور در ایجاد اش��تغال و تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش��ی موثرتر و کاراتر 
از س��وی ش��بکه بانکی کشور را می طلبد. در این راستا، 
بان��ک ص��ادرات ایران نیز با به کارگیری تمام امکانات و 
تجهی��زات و اس��تفاده از ظرفیت های ممکن در جهت 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اعطای تس��هیالت به 

بخش ها و بنگاه های یاد شده گام برداشته است. 

جشنواره قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه بانک رفاه کارگران

س��ی و یکمی��ن جش��نواره ب��زرگ حس��اب های 
قرض الحس��نه پس انداز بانک رف��اه کارگران با اعالم 

جوایز بزرگ این دوره آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 57 فقره 
کمک هزینه خرید واحد مسکونی 500 میلیون ریالی، 
157فقره کمک هزینه خرید خودرو 350میلیون ریالی، 
257 فقره جایزه نقدی 200 میلیون ریالی و 357 فقره 
کمک هزینه خرید صنایع دستی 15 میلیون ریالی جوایز 
بزرگ این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک رفاه کارگران است. براساس این گزارش، 
تمامی خیراندیشان، هموطنان و مشتریان گرامی برای 
مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و بهره مندی از جوایز 
ارزن��ده ای��ن دوره از قرعه کش��ی فرصت دارند تا پایان 
اسفندماه سال جاری نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل 
موجودی اقدام کنند. ضمنا شرکت در قرعه کشی جوایز 
قرض الحسنه پس انداز منوط به حفظ حداقل موجودی 
500 هزار ریال طی 90 روز متوالی در سال 95 یا 90 روز 
پس از آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی، 
مفتوح بودن حساب در روز قرعه کشی و داشتن حداقل 
موجودی 500 هزار ریال در روز قرعه کشی است. گفتنی 
اس��ت در قرعه کش��ی بابت هر 50هزار ریال در هر روز، 

یک امتیاز برای سپرده گذاران منظور می شود. 

رشد 33 درصدی ضمانت نامه های 
صادره ریالی بانک اقتصادنوین در 

پایان آذرماه
بانک اقتصادنوین با تس��هیل ش��رایط ارائه خدمات 
م��ورد نیاز مش��تریان در حوزه های مختلف زمینه را 
برای رونق اقتصادی کش��ور فراهم کرده که این مهم 
موجب بهره مندی بیشتر مشتریان بانک اقتصادنوین 

از خدمات این بانک شده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در این 
راس��تا یک��ی از خدمات��ی که مورد توجه و اس��تقبال 
مشتریان این بانک قرار گرفته است ضمانت نامه های 
ریالی صادره توس��ط بانک اقتصادنوین اس��ت. بر این 
اس��اس، ضمانت نامه های ریالی صادره توس��ط بانک 
اقتصادنوی��ن ط��ی دوره منته��ی ب��ه پای��ان آذر ماه 
س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل بیش 
از 33درصد رش��د را نش��ان می دهد که این رش��د 
نشان دهنده مقبولیت این خدمت در میان مشتریان 

بانک اقتصادنوین است. 

نرخنــامه
دالر 3.8٦4 تومان

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را  3.864 تومان 
و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.187.000 تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمتهاست. هر 
یورو در بازار آزاد 4.293 تومان و هر پوند نیز 4.833 تومان 
قیمت خورد.همچنین هر نیم سکه 602.000 تومان و هر 
ربع سکه 319.000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 
205.000  تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 

عیار 115.478 تومان قیمت خورد.

انتقاد رئیس سازمان فناوری اطالعات از شبکه بانکی
بیش از 30 میلیون دستگاه پوز 

بانکی در مغازه های ایرانی
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ب��ه انتقاد از نظام 
بانکی کش��ور پرداخت و گفت: اکن��ون در یک بقالی 
کوچک گاهی دیده می ش��ود که پنج تا شش دستگاه 
پ��وز وجود دارد که این موض��وع هزینه های زیادی را 

برای کشور ایجاد می کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، نصراهلل جهانگ��رد معاون وزیر 
ارتباطات روز گذش��ته در جلس��ه دولت الکترونیکی 
در حوزه انرژی با مس��ئوالن وزارت نیرو دیدار کرد 
و گفت: در کش��ور بی��ش از 1.2میلیون مغازه وجود 
دارد که این نرخ در مقایس��ه با دنی��ا رقم باالیی را 
در ب��ر می گیرد. اکنون در دنیا ب��ه ازای هر 1000 
نف��ر هفت مغازه وجود دارد اما این آمار در ایران به 
30 مغازه می رس��د. حال در این میان ش��ما در نظر 
بگیرید این تعداد واس��طه تا چه ان��دازه هزینه ها را 

باال می برد. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه اکنون 
بیش از 30 میلیون دس��تگاه پوز بانکی در مغازه های 
کش��ور مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: این رقم 
باال به خاطر آن است که از هوشمندسازی بهره کافی 
گرفته نشده است و این مسئله هزینه های بسیاری به 

کشور تحمیل می کند. 

مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها 
اعالم کرد

برگزاری 4 مزایده تا پایان سال
مدیرعامل ش��رکت فروش اموال مازاد بانک ها )فام( 
با تشریح جزئیات مزایده جدید اموال مازاد بانک ها از 
برگزاری چهار مزایده دیگر تا پایان س��ال جاری خبر 

داد. 
حس��ن یمنی در گفت وگو با ایبنا، گفت: مزایده های 
اخیر برگزار ش��ده توس��ط فام، دهمین مزایده اموال 
م��ازاد بانک ه��ا و ش��صت و نهمین مزایده سراس��ری 
شرکت فروش اموال مازاد بانک ها محسوب می شود. 

مدیرعامل ش��رکت ف��روش اموال م��ازاد بانک ها 
)ف��ام( اع��الم ک��رد: در مزای��ده کنون��ی ف��روش 
ام��وال مازاد بانک ه��ا 207 رقم مل��ک از بانک های 
کش��اورزی، توس��عه صادرات، مل��ت و تجارت برای 

فروش عرضه ش��ده اند. 
وی افزود: براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده تا 
پایان س��ال چهار مزایده دیگر در نوبت برگزاری داریم 
و به دنبال به جا گذاش��تن آماری درخش��ان از فروش 
اموال مازاد بانک ها هس��تیم. یمن��ی درباره همکاری 
نکردن برخ��ی از بانک ها با این ش��رکت برای فروش 
اموال مازادش��ان گف��ت: البته بانک هایی هس��تند که 
هم��کاری الزم را برای فروش اموال م��ازاد خود با ما 
ندارند، همچنین بانک های مسکن و صادرات با شرکت 

فام قرارداد همکاری ندارند. 
مدیرعامل ش��رکت ف��روش اموال م��ازاد بانک ها 
تصریح کرد: در طول س��ال های فعالیت شرکت فام 
بی��ش از یک ه��زار و 650 رقم ملک م��ازاد بانک ها 
ب��ه ارزش نزدیک به 6 ه��زار میلیارد ریال از طریق 

مزایده واگذار ش��ده اس��ت. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
3.864دالر امریکا

4.293یورو اروپا

4.833پوند انگلیس

1.099درهم امارات

1.083لیر ترکیه

595یوان چین

34ین ژاپن

3.111دالر کانادا

3.946فرانک سوئیس

12.750دینار کویت

1.055ریال عربستان

307دینار عراق

53روپیه هند

920رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
500.700مثقال طال

115.478هر گرم طالی 18 عیار

1.155.000سکه بهار آزادی
1.187.000سکه طرح جدید

602.000نیم سکه
319.000ربع سکه

205.000سکه گرمی

خبرنامه

گزارش 2

چهارشنبه
29 دی 1395

شماره 701
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ارسال اطالعات شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی به بورس الزامی شد

س��ازمان بورس و اوراق بهادار با انتش��ار اطالعیه ای 
اعالم کرد: همه شرکت ها و نهادهای نظامی و خیریه ها، 
موظف به ارائه اطالعات خود به سازمان بورس و اوراق 
بهادار هستند. معاون نظارت بر سازمان بورس با اشاره 
به اینکه کلیه ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی که در 
مالکیت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم نهادهای انقالبی و 
انتظامی و همچنین خیریه ها باش��ند، مل��زم به ارائه 
گزارش ه��ای مالی خود به س��ازمان بورس هس��تند، 
اظهار داش��ت: حداقل اطالعات دریافتی در این زمینه 
ارائه گزارش های مالی حسابرس��ی شده و گزارش های 
عملک��رد هیأت مدیره به مجامع اس��ت. امیری با بیان 
اینکه اطالعات دریافتی از نهاد ها و خیریه ها در دسترس 
عموم مردم از طریق بستر های الکترونیکی قرار خواهد 
گرفت، عنوان کرد: در صورت بررسی مراجع ذی صالح 
مبنی بر اینکه فعالیت خاص یک نهاد از چه مسیرهایی 
امکان افشای عمومی خواهد داشت از این ابالغیه معاف 

یا شرایط دیگری برای آن اعالم می شود. 

عرضه بیش از 33 هزار تن 
مواد پلیمری

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
 ،C28 دی ماه 95، ش��اهد عرض��ه 10 هزار تن تختال
200 تن بیلت و یک هزار و 500 تن شمش هزار پوندی 
آلومینی��وم، یک هزار و 700 ت��ن کک متالورژی و 17 
کیلوگرم ش��مش طال بود. ت��االر فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی بورس کاالی ایران میزبان عرضه 33 هزار و 
988 تن مواد پلیمری بود. در این روز 14 هزار تن انواع 
قیر، 3 هزار تن گوگرد و 12 هزار تن وکیوم باتوم نیز در 
این تاالر عرضه شد. همچنین 500 تن عایق رطوبتی، 
53 ه��زار و 540 تن ان��واع قیر و 30 ه��زار تن گوگرد 
گرانوله، 500 تن لوب کات س��بک و 5 هزار تن وکیوم 
باتوم نیز در تاالر صادراتی عرضه شد. تاالر محصوالت 
کش��اورزی نی��ز عرضه 20 ه��زار تن گن��دم خوراکی، 
600تن ش��کر س��فید، یک هزار تن شکر خام و 2 هزار 
ت��ن گندم دوروم را تجربه کرد. ع��الوه براین، 16هزار 
و 512 ت��ن ذرت دانه ای و 200 تن جو دامی در قالب 
طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی در این تاالر 
عرضه ش��د. همچنین 22 هزار و 275 تن ذرت دانه ای 
نیز در قالب گواهی سپرده کاالیی در تاالر محصوالت 

کشاورزی عرضه شد. 

مشارکت 32 شرکت توزیع نیروی 
برق و 14 نیروگاه در بازار برق

در جری��ان معام��الت، ب��ازار برق ش��اهد معامله 
و  224 ه��زار  مع��ادل  ق��رارداد   662 و  15 ه��زار 
356مگاوات س��اعت به ارزش بیش از 74 میلیارد و 
105 میلی��ون ریال بود. نمادهای بار پیک روزانه، بار 
پای��ه روزانه، میان باری روزانه و کم باری گش��ایش 
یافتن��د. از نکات حائز اهمی��ت معامالت می توان به 
مش��ارکت 32 ش��رکت توزیع نیروی برق در سمت 
خری��د و 14 نیروگاه در س��مت فروش اش��اره کرد. 
در ب��ازار فیزیکی بورس ان��رژی ایران کاالهای برش 
سنگین پتروشیمی جم، حالل 402 و 410 پاالیش 
نف��ت ش��یراز، ح��الل 410 پاالیش نفت آب��ادان و 
پروپیل��ن پاالیش نفت ش��ازند در رین��گ داخلی و 
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی عرضه شدند که کل معامالت 
صورت گرفت��ه و عرضه های مازاد معادل 742تن به 
ارزش قریب به 12 میلیارد و 411 میلیون ریال بود. 

تحقق سود 306 ریالی »فخوز«
ش��رکت فوالد خوزس��تان صورت های مالی 9 ماهه 
منته��ی ب��ه 30 آذر ماه 95 را با س��رمایه ثبت ش��ده 
8 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر 
کرد. ش��رکت فوالد خوزستان در دوره 9 ماهه از سال 
مال��ی منتهی به 30 اس��فند 1395، مبل��غ 35 هزار و 
36 میلیارد و 759 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. 
از درآم��د این ش��رکت به��ای تمام ش��ده درآمدهای 
عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 8 هزار 
و 215 میلی��ارد و 873 میلیون ریال رس��ید. از س��ود 
ناخالص دوره نیز هزینه ه��ای فروش، اداری و عمومی 
کسر و درآمدهای عملیاتی به آن افزوده شد در نتیجه 
س��ود عملیاتی دوره ب��ه مبلغ 5ه��زار و 980 میلیارد 
و 611 میلیون ریال محاس��به ش��د. از س��ود عملیاتی 
دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کس��ر و درآمدهای 
غیر عملیاتی به آن اضافه ش��د و سود خالص دوره برابر 
4هزار و 427 میلیارد و 192 میلیون ریال به دست آمد 
و بر این اس��اس مبلغ 306 ریال سود به ازای هر سهم 
محقق ش��د که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
معادل 3درصد کاهش را نشان می دهد. به سود خالص 
دوره نیز س��ود انباش��ته ابتدای س��ال اضافه شد و در 
نهای��ت مبلغ 6 هزار و 756 میلی��ارد و 41 میلیون ریال 
س��ود انباشته پایان دوره در حس��اب های این شرکت 

منظور شد. 

نگاهی بر پیش بینی های »فپنتا«
شرکت صنعتی و س��رمایه گذاری سپنتا پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به 30 اسفندماه 
95 را با س��رمایه 54 میلی��ارد و 173 میلیون ریال به 
صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت صنعتی 
و سرمایه گذاری سپنتا سود هر سهم در دوره منتهی به 
30 اسفند ماه سال جاری را مبلغ یک هزار و 243 ریال 
برآورد و اعالم کرد که طی دوره 9 ماهه این سال مالی 
با تحقق 603 ریال س��ود به ازای هر سهم، 49 درصد 
از پیش بینی هایش را پوشش داده است. »فپنتا« سود 
خالص دوره 9 ماه منتهی ب��ه 30 آذر ماه 95 را مبلغ 

32 میلیارد و 673 میلیون ریال اعالم کرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران روز سه ش��نبه 
196 واح��د ب��اال رف��ت و در 
 280 و  79 ه��زار  جای��گاه 
واحدی قرار گرف��ت. با توجه 
به اینک��ه در روزهای اخیر با 
ارس��ال گزارش ه��ای دوره ای 
ش��رکت ها مواجه هس��تیم و 
ترافیکی  پ��ر  ک��دال روزهای 
را تجرب��ه می کن��د، در عین 
اینک��ه این امر موجب ش��ده 
فعاالن بازار س��هام با احتیاط 
بیشتری به دادوستد بپردازند 
اما از سوی دیگر رشد شاخص 
کل در چند روز اخیر ناش��ی 
از آمارهای مثبت در عملکرد 
9 ماهه ش��رکت ها بوده است. 
بر این اساس شرکت هایی که 
عملکرد مناس��بی را رونمایی 
اقبال بیش��تری  از  می کنن��د 
برخ��وردار هس��تند. در عین 
ح��ال هرچن��د ش��رکت های 
کوچ��ک همچن��ان در کانون 
حقیقی  معامله گ��ران  توج��ه 
کوتاه مدت نگ��ر ق��رار اما روال 
منطق��ی  رفت��ار  و  طبیع��ی 
ب��ازار س��هام در کن��ار فاصله 
ب��رای  حقوقی ه��ا  گرفت��ن 
در  درون گروه��ی  معام��الت 
بازار  ع��ادی  معامالت  جریان 
س��هام، باع��ث ش��ده روندی 
معق��ول ب��ر کلی��ت معامالت 

بازار س��هام حاکم باش��د. در 
ای��ن بی��ن تکاپ��وی برخ��ی 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
در کن��ار حقوقی ه��ای حامی 
ب��ازار برای جمع آوری س��هام 
باعث شده رفتاری عاقالنه در 
روند معامالت بازار در صنایع 
مختل��ف حاکم ش��ود؛ بازاری 
که این روزها با نوسان نوبتی 
ارزنده روبه رو ش��ده  صنای��ع 
اس��ت. در این بین گروه های 
س��اختمانی ها  و  س��یمانی ها 
لیدر این روزهای بازار س��هام 

هستند.
 

افزایش تحرک خریداران
معامله گ��ران حقیقی بورس 
در  گذش��ته  روز  ته��ران 
گروه های پرنوس��انی از جمله 
س��یمان و س��اختمانی ها ب��ه 
دنب��ال نوس��ان بودن��د و این 
گروه ها پس از شروعی متعادل 
با افزایش تقاض��ا و معامالتی 
مثبت مواجه شدند. همچنین 
ب��ا پای��ان اص��الح قیمتی در 
گروه خودرویی ها معامله گران 
ب��ورس تهران ش��اهد افزایش 
تحرک خریداران در این گروه 
بودند. در گروه پاالیشی ها نیز 
با وجود اقبال خریداران برای 
جمع آوری س��هام اما با تداوم 
افزایش عرضه روندی متعادل 
ب��ر این گروه حاکم ش��د. این 
در حالی اس��ت ک��ه در گروه 

ش��رکت های  پتروش��یمی ها 
اوره  س��از با افزایش انتظارها 
برای تعدیل مثبت قابل توجه 
گزارش های  در  س��ودآوری ها 
9 ماه��ه، همچن��ان ب��ا اقبال 
هس��تند.  روبه رو  خری��داران 
روز گذش��ته گروه های فلزی 
و معدنی اکث��را منفی بودند. 
در این بین اف��ت قیمت های 
جهانی فلزات پایه در بازارهای 
بین المللی مزی��د بر علت بود 
و اف��ت قیمتی آنه��ا را در پی 
داش��ت. پ��س از رون��ق این 
روزهای بازار سهام، در شرایط 
کنونی یکی از نیازهای اصلی 
ب��ورس ورود نقدینگی جدید 
اس��ت که با ال��زام صندوق ها 
این موضوع  به سرمایه گذاری 
نم��ود بیش��تری پی��دا کرده 
اس��ت. از س��وی دیگر برخی 
مربوط  ب��ورس  مش��کالت  از 
ب��ه مس��ائلی همچ��ون توقف 
که  نمادهاس��ت  طوالنی مدت 
این موض��وع در چن��د هفته 
گذش��ته موجب تعمیق رکود 

در بازار سهام شد. 

ادامه سبزپوشی شاخص 
کل فرابورس

سبزپوش��ی  ادام��ه  ب��ا 
ش��اخص کل فرابورس و رشد 
پای��ان  در  آن،  3.5واح��دی 
معام��الت آیفک��س در ارتفاع 
ک��ه  ایس��تاد  واح��دی   835

عمده تأثیر مثبت بر ش��اخص 
از جانب نماده��ای  »هرمز«،  
»زاگ��رس« و  »ش��راز« رقم 
خ��ورد. ب��ه گ��زارش رواب��ط 
ای��ران،  فراب��ورس  عموم��ی 
سه ش��نبه  روز  معام��الت 
28دی م��اه با نق��ل و انتقال 
ح��دود 162 میلی��ون ورق��ه 
به ارزش بی��ش از یک هزار و 
627 میلیارد  ریال همراه ش��د 
که ای��ن میزان دادوس��تد در 
27 ه��زار و 535 دفعه صورت 
بازار سهام  معامالت  پذیرفت. 
فرابورس در مجموع بازارهای 
اول، دوم و پای��ه روز جاری با 
خریدوفروش 90 میلیون سهم 
به ارزش ح��دود 297 میلیارد 
 ریال به پایان رس��ید. در این 
بازار نماد  »غشهداب« مربوط 
به ش��رکت کش��ت و صنعت 
ناب خراسان 12.6  ش��هداب 
میلیون س��هم باالترین حجم 
و نم��اد  »زن��گان« مربوط به 
ش��رکت صنعت روی زنگان با 
مبادله 40 میلیارد  ریال سهام، 
بیش��ترین ارزش معامالتی را 
تجرب��ه کرد. همچنی��ن نماد  
»غدی��س« که ب��ه تازگی در 
ب��ازار دوم عرضه اولیه ش��ده 
به عن��وان  حال��ی  در  اس��ت 
پربیننده تری��ن نماد معامالتی 
ش��ناخته ش��د ک��ه دومی��ن 
نمادی بود که با باالترین رشد 
روبه رو  قیمتی حدود 5 درصد 

شد. در بازار س��هام فرابورس 
نم��اد معامالتی ش��رکت مواد 
اولیه داروی��ی البرز بالک پس 
از برگ��زاری مجم��ع عمومی 
فوق الع��اده صاحب��ان س��هام 
در خصوص افزایش س��رمایه 
بازگش��ایی و نم��اد معامالتی 
ش��رکت بیم��ه اتکای��ی امین 
برگ��زاری مجمع  منظ��ور  به 
س��االنه  ع��ادی  عموم��ی 
تاری��خ  در  س��هام  صاحب��ان 
س��ی ام دی ماه متوقف ش��د. 
در بازار شرکت های کوچک و 
متوسط نیز 291 هزار و 500 
سهم ش��رکت های گز سکه و 
پتروصنع��ت گام��رون معامله 
و ارزش آن 2 میلی��ارد  ری��ال 
به ثبت رس��ید. روز گذش��ته 
نق��ل و انتق��ال بی��ش از یک 
میلی��ون ورقه بدهی به ارزش 
حدود یک ه��زار و 68 میلیارد 
 ریال، نتیجه معامالت در بازار 
اوراق با درآم��د ثابت فرابورس 
اس��ت. در این بازار اسناد خزانه 
اسالمی مرحله نهم در 80دفعه 
معامالتی دست به دست شدن 
263 ه��زار ورقه  »اخ��زا9« به 
ارزش بی��ش از 228 میلی��ارد  
ریال را تجربه کرد. این س��ری 
اس��ناد خزانه با قیم��ت پایانی 
867 هزار و 977 ری��ال به نرخ 
مؤثر بازده تا سررس��ید بیش از 
25 درصدی و نرخ بازده س��اده 

24 درصدی رسید. 

شاخص کل بورس تهران 196 واحد دیگر باال رفت

امیدواریسهامدارانبهعملکرد9ماههشرکتها

ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت 
گروه توس��عه مالی مهر آیندگان، 
هرچند بازار س��هام تا پایان سال 
ب��ا ف��راز و نش��یب های زی��ادی 
هم��راه خواهد ب��ود، ام��ا به طور 
قطع سرمایه گذاران در این مدت 
نیز  می توانند فرصت ه��ای خوب 
شناس��ایی کنن��د. مصطفی امید 
گروه  مدیرعامل ش��رکت  قائمی، 
توس��عه مال��ی مهر آین��دگان در 
گفت وگ��و ب��ا س��نا، در خصوص 
روند بازار س��رمایه تا پایان س��ال 
جاری گفت: در مدت باقی مانده 
از س��ال جاری بازار با مشکالتی 
مث��ل کمب��ود نقدینگ��ی مواجه 
اس��ت، ع��الوه ب��ر ای��ن موضوع، 
ابهامات بازار و سیاس��ت هایی که 
کش��ورهای بزرگ مث��ل چین و 

آمری��کا برای کامودیتی ها در نظر 
می گیرن��د برای بازار مهم اس��ت. 
این کارشناس بازار سرمایه معتقد 
اس��ت روند حرکت��ی قیمت های 
جهان��ی کااله��ا و همچنین نرخ 
ارز از مس��ائلی مهمی هستند که 
تا پایان سال بر بازار سرمایه تأثیر 
می گذارند و مسیر قابل پیش بینی 
ندارند. بلکه باید این دوران بگذرد 
تا سیاست ها و نتایج آنها مشخص 
مدیرعام��ل  نخس��تین  ش��ود. 
فراب��ورس در پاس��خ به پرس��ش 
خبرنگار »سنا« در رابطه با اینکه 
در این مدت چه صنایعی می تواند 
فرصت های سرمایه گذاری را برای 
عنوان  کن��د،  ایجاد  س��هامداران 
ک��رد: هرچند شناس��ایی صنعت 
برتر در این ش��رایط کمی سخت 

اس��ت و بس��تگی به روند قیمت 
ام��ا در  دارد،  پای��ه  محص��والت 
صورتی ک��ه مس��یر قیمتی نفت 
صعودی باش��د، گروه های وابسته 
پتروش��یمی ها  مث��ل  کاال  ای��ن 
خوب��ی  گزینه ه��ای  می توانن��د 
برای س��رمایه گذاری باشند. امید 
پیش بینی  در خص��وص  قائم��ی 
رون��د قیمت��ی نف��ت نی��ز گفت: 
پیش بینی قیمت نفت کار راحتی 
نیست و کس��ی نمی تواند مدعی 
پیش بینی درست و قطعی قیمت 
این کاال باش��د ولی شرایطی که 
در دنی��ا پیش می رود این اس��ت 
که قیم��ت نفت را دیگ��ر از این 
بدت��ر نمی ت��وان متصور ب��ود، به 
نظ��ر می آی��د قیمت نف��ت روبه 
همچنی��ن  وی  اس��ت.  بهب��ود 

معتقد اس��ت صنای��ع تجهیزاتی، 
برخ��ی بانک ه��ا ک��ه مش��کالت 
مطالب��ات  و  کمت��ر  نقدینگ��ی 
سوخت شده قابل توجهی ندارند، 
می توانن��د گزینه های خوبی برای 
س��هامداری تا پایان سال باشند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه در 
ادام��ه به موض��وع ارز تک نرخی 
و تأثیر آن بر بازار س��رمایه اشاره 
کرد و ادامه داد: اجرای این طرح 
تأثیرهای متفاوتی بر بازار سرمایه 
خواهد داشت؛ هرچند بعید است 
امس��ال این موضوع اجرایی شود. 
وی با تأکید ب��ر اینکه تک نرخی 
ک��ردن ارز نیازمن��د دقت زیادی 
اس��ت، اظهار داش��ت: تک نرخی 
ش��دن ارز آث��ار مثب��ت و منفی 
متفاوتی را بر شرکت ها می گذارد. 

برخ��ی از بنگاه ه��ای اقتصادی با 
تک نرخی شدن ارز سود بیشتری 
کس��ب می کنند و برخی دیگر در 
نتیجه ارز تک رقمی ممکن اس��ت 
متضرر ش��وند. مدیرعامل شرکت 
گروه توس��عه مالی مهر آیندگان 
درب��اره زم��ان اج��رای این طرح 
گفت: تک نرخی ش��دن ارز کاری 
نیس��ت که یک ش��به انجام شود 
و نیازمند زمان اس��ت. نخس��تین 
مدیرعامل فرابورس ب��ا تأکید بر 
اینکه برای اج��رای ارز تک نرخی 
در اقتص��اد بای��د احتی��اط کرد، 
تأکی��د ک��رد: در خص��وص این 
موضوع باید همه جوانب سنجیده 
ش��ود تا در نهای��ت نتایج مثبت 
ای��ن طرح بیش��تر از نقاط ضعف 

آن شود. 

تأکید لندن بر خروج س��خت 
بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا تأثیر 
خود را در اقتصاد جنوب ش��رق 
آس��یا برجای گذاش��ت و ارزش 
سهام برخی بازارهای کشورهای 
ای��ن منطق��ه با کاه��ش مواجه 
ش��د. به گزارش ایرنا، بازار سهام 
جنوب ش��رق آس��یا با توجه به 
اینک��ه س��رمایه گذاران در مورد 
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، 
عصبانی و وحش��ت زده هستند و 
در ماه اکتبر س��ال گذش��ته نیز 
ارزش »پون��د« ب��ه پایین تری��ن 
حد خود در 32 س��ال گذش��ته 
رسید، با کاهش بیشتری مواجه 
ش��د. ارزش پون��د در برابر دالر 

در معام��الت تج��اری ابت��دای 
س��ال جاری به 1.93 رسید که 
در مقایس��ه ب��ا اوای��ل اکتبر که 
حدود 10 درصد از ارزش خود را 
در چند دقیقه از دس��ت داد، با 

کاهش کمتری مواجه شد. 
ب��ه نوش��ته تارنم��ای روزنامه 
»اس��تار« مال��زی در مجم��وع، 
بع��د از همه پرس��ی در بریتانیا 
در م��ورد مان��دن ی��ا خ��روج از 
اتحادی��ه اروپ��ا تاکن��ون حدود 
20 درصد از ارزش پوند کاس��ته 
شده است. پوند روز گذشته نیز 
حدود 1.5 درص��د از ارزش خود 
در براب��ر دالر و 2 درص��د نیز در 
قبال »ین« از دست داد و به نرخ 

براب��ری 1.20 کاهش یافت. این 
تأثیرات داخلی انگلس��تان باعث 
نگرانی س��رمایه گذارانی شد که 
معتقدند شکاف گسترده با بازار 
واحد می تواند صادرات انگلستان 
را تخری��ب کن��د و باعث خروج 

سرمایه از این کشور شود. 
ای��ن نگران��ی ک��ه بخش��ی از 
ارزش  تضعی��ف  از  ناش��ی  آن 
اقتصاد  اس��ت،  انگلس��تان  پوند 
کش��ورهای جنوب ش��رق آسیا 
را نی��ز تح��ت تأثی��ر ق��رار داد 
به گونه ای که برخی س��هام ها در 
س��نگاپور از حدود 0.4 درصد تا 
3.5 درص��د از ارزش خ��ود را از 
دست دادند. بازار سهام ویتنام با 

کاهش یک درصدی مواجه شد و 
مالزی نیز کاهش 0.8 درصدی تا 
بازار  3.3 درصدی را تجربه کرد. 
فیلیپین نی��ز به آخرین تحوالت 
اتحادی��ه  از  انگلس��تان  خ��روج 
واکنش نشان داد و سهام برخی 
از صنای��ع این کش��ور با کاهش 

نسبی مواجه شد. 
نخس��ت وزیر  م��ی«  »ت��رزا 
در  انگلی��س  محافظ��ه کار 
خروج  ب��ر  اخیرش  س��خنرانی 
س��خت بریتانیا از اتحادیه اروپا 
که دربرگیرنده خارج ش��دن از 
ب��ازار واحد اروپای��ی و اتحادیه 
گمرک��ی اروپ��ا اس��ت تاکی��د 
کرد. راهبرد »ت��رزا می« برای 

خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
دربرگیرن��ده 12 نکت��ه کلیدی 
اس��ت که خ��روج کام��ل و نه 
جزئی از اتحادیه اروپا از جمله 
محورهای اصلی آن اس��ت. وی 
قصد دارد تا پایان مارس س��ال 
ج��اری می��الدی ضم��ن فعال 
کردن ماده 50 پیمان لیسبون، 
روند رس��می خروج از اتحادیه 
اروپا را آغاز کند. در همه  پرسی 
23 ژوئن سال گذشته میالدی  
51.9 درص��د  تیرم��اه(  )س��وم 
م��ردم بریتانی��ا ب��ه خ��روج از 
48.1 درصد  و  اروپ��ا  اتحادی��ه 
آنها به مان��دن در این اتحادیه 

رأی دادند. 

انعکاس نگرانی های اقتصادی در بورس های جهانی

فرصت های سرمایه گذاری در سهام تا پایان سال معرفی شد

زلزله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در جنوب شرق آسیا

نگاه

بورس بین الملل

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در حالی عنوان 
نخس��ت جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود 
ک��رد که نورد آلومینیوم در جای��گاه دوم این گروه قرار 

گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.2665تکشا
1.0725فنوال
6.3304.99چفیبر

1.9354.99ثاباد
6.7544.99غاذر

2.9914.95سصوفي
6.9134.84زمگسا

 بیشترین درصد کاهش
معادن بافق صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. آسان پرداخت پرشین در رده دوم این گروه ایستاد 
و حم��ل و نق��ل بین الملل��ی خلیج فارس ه��م در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(16.445کبافق
)4.66(15.974آپ

)4.65(3.913حفارس
)4.37(1.379ونیرو
)4.2(1.276وتوکا

)4.02(5.303غمارگ
)3.93(2.885کساوه

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 ایستاد. زامیاد هم در رده های باال قرار گرفت.  

تعداد دفعهقیمتنام
129.018 73خپارسح

70.579 980وساپا
36.827 902خزامیا
33.456 2897خودرو
28.830 1145خساپا
23.584 1072فنوال
22.091 3695فاذر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو 
ب��ه خود اختصاص داد و صنای��ع آذرآب رتبه دوم را به 
دست آورد. س��رمایه گذاری سایپا هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

96.939 2897خودرو
81.636 3695فاذر
69.202 980وساپا
40.602 15974آپ

39.255 12969بترانس
33.230 902خزامیا
33.021 1145خساپا

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم پارس خودرو در حالی رتبه نخست جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که ایران 
خودرو در این گروه دوم ش��د و سرمایه گذاری سایپا در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

733170خپارسح
28972503خودرو
9802142وساپا
9021983خزامیا
11451779خساپا
10721236فنوال
159741216آپ

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
لن��ت ترمز ایران به دس��ت آورد. تولید محور خودرو در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

26102610خلنت
30511526خمحور
902902خزامیا

1831610کسعدی
2059412کاذر
1494299کساپا
764191تکمبا

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

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

11352.10واعتبار
7972.13وخارزم
31202.84پتایر

11203.35پردیس
17963.41وبانک
11853.92وصنا
10393.94وسینا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

شهرداری تهران تاریخ افتتاح مترو 
پرند را اعالم نمی کند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان 
اینکه از سه س��ال گذشته زیرس��اخت های متروی 
پرند را با پیشرفت فیزیکی 97درصدی به شهرداری 
ته��ران تحویل داده ایم اما هنوز ش��هرداری تاریخی 
را ب��رای افتت��اح مترو اع��ام نمی کن��د، گفت: این 
آمادگ��ی را داریم که پروژه اح��داث متروی پرند را 
از ش��هرداری تحویل بگیریم و با منابع خود پروژه را 

به اتمام برسانیم. 
سیدعلی اکبر طاهری در گفت وگو با ایلنا، ضمن بیان 
اینکه ورود مترو به شهر پرند برای واحدهای این منطقه 
ارزش اف��زوده ایجاد خواهد کرد، گفت: در حال حاضر 
زیرس��اخت های متروی پرند انجام شده است و طول 
این خط از فرودگاه حضرت امام تا ش��هر پرند چیزی 
حدود 17 کیلومتر است که در حال حاضر ریل گذاری 

و زیرساخت های آن انجام شده است. 
وی با بیان اینکه باید زیرساخت های متروی پرند از 
ش��هر آفتاب تا فرودگاه حضرت امام انجام شود، گفت: 
زیرساخت های این اتصال آماده است و باید تجهیزات 
برقی نصب ش��ود ک��ه متولی این بخش، ش��هرداری 
تهران اس��ت. مدیرعامل ش��هر پرند گفت: وزارت راه و 
شهرس��ازی در سال 92 زیرساخت های آن را با هزینه 
32 میلی��ارد تومانی انجام داده اس��ت و با پیش��رفت 
فیزیکی 97درصدی این پروژه را به ش��هرداری تهران 
تحوی��ل داد و مابقی کارها یعنی اتصال مترو تهران از 
مرقد حضرت امام به ش��هر آفت��اب و فرودگاه حضرت 

امام برعهده شهرداری است. 
طاهری با بیان اینکه متأس��فانه شهرداری تهران 
تاری��خ و زمانی را برای افتتاح و بهره برداری از پروژه 
اعام نمی کند، اظهار داشت: شهرداری مدعی است 

منابع مالی برای اجرای این پروژه را ندارد. 
وی تأکید کرد: ما اع��ام می کنیم این آمادگی را 
داریم که با مصوبه هیأت وزیران ادامه پروژه متروی 
پرند را برعهده بگیریم و بودجه این پروژه را با تهاتر 

اراضی خودمان تأمین کنیم. 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان 
اینکه در حال حاضر خریدوفروش واحدهای مسکن 
مهر پرند آزاد اس��ت، گفت: برای معامات واحدهای 
مس��کن مهر پرند متقاضی وج��ود دارد و اداره ای را 
در کارگزاری ش��رکت خودمان برای پروس��ه نقل و 

انتقاالت ایجاد کرده ایم. 
طاهری افزود: برای معامله های آزاد مس��کن مهر 
پرند تمام استعامات دریک روز کاری انجام می شود 
و به تمام متقاضیان هش��دار می دهیم فریب دالالن 
وسودجویان فعال در خریدوفروش واحدهای مسکن 
مه��ر را نخورند چ��را که اخیراً مواردی دیده ش��ده 
مبنی ب��ر اینکه یک واحد مس��کن مه��ر به چند نفر 

فروخته شده است. 

تالش جدید کنگره برای جلوگیری 
از فروش بویینگ به ایران

پای��گاه خب��ری س��ی ان ان در گزارش��ی نوش��ت: 
الیحه ای در کنگره آمریکا ارائه شده که ممکن است 
قرارداده��ای می��ان ایرباس و بویین��گ برای فروش 

هواپیماهای مسافربری به ایران را محدود کند. 
به گزارش ایسنا، پیتر روسکام، نماینده جمهوریخواه 
کنگره الیحه ای را برای آغاز تحقیقات از س��وی مدیر 
اطاع��ات ملی دول��ت ترامپ درباره ایران ایر و س��ایر 

شرکت های هواپیمایی ایران ارائه کرد. 
براساس این گزارش، اگر این تحقیقات نشان دهد 
ایران ایر یا س��ایر ش��رکت های هواپیمایی ایرانی از 
نهادهای تحت تحریم یا س��ازمان های تروریس��تی 
خارجی حمای��ت کرده اند، این ش��رکت هواپیمایی 
به فهرس��ت تحریم های آمریکا افزوده می ش��ود و از 
تحوی��ل هواپیمای جدید یا قطعات یدکی س��اخت 

آمریکا به این شرکت جلوگیری می شود. 
ای��ن قانون کنترل زیادی روی ایرباس که پیش از 
این یک فروند هواپیما به ایران ایر تحویل داده است، 
ن��دارد اما ای��ران ایر دیگر ق��ادر نخواهد بود قطعات 
یدکی برای هواپیماهای خریداری شده دریافت کند 
ی��ا از دریافت خدمات تعمیر و نگه��داری در خارج 
از ایران محروم می ش��ود. اگر ایران ای��ر در خارج از 
ای��ران خدمات تعمیر یا قطعات یدکی دریافت کند، 
فراهم کننده چنین خدماتی تحت تحریم آمریکا قرار 

خواهد گرفت. 
ماهان ایر ک��ه دومین ش��رکت هواپیمایی بزرگ 
ایران است به دلیل اتهام کمک به نهادهای نظامی، 
همچنان در فهرست تحریم قرار دارد و قادر به خرید 

هواپیماها یا قطعات یدکی غربی نیست. 
ایران ایر در ژانویه س��ال 2۰1۶ در راستای اجرای 
توافق هس��ته ای میان ایران و ش��ش قدرت جهانی، 
از فهرس��ت تحریم های آمریکا خارج شد و راه برای 
ف��روش چند میلی��ارد دالری ایرب��اس و بویینگ به 
این ش��رکت هموار شد. این مس��ئله باعث اعتراض 
قانونگذارانی مانند روس��کام ش��د که مدعی هستند 
دولت هیچ دلیلی مبنی بر اینکه ایران ایر حمایتش 
از نهادهای تحت تحریم یا سازمان های تروریستی را 

متوقف کرده، ارائه نکرده است. 
روسکام و س��ایر مخالفان فروش هواپیما می گویند 
ای��ران ای��ر به دالیل سیاس��ی ب��رای تکمی��ل توافق 
دیپلماتیک شش کشور، از فهرست تحریم ها خارج شد. 
وزارت خزانه داری آمریکا در 23 نوامبر با ارس��ال 
نامه ای به روس��کام از توافق هس��ته ای دفاع و اعام 
کرد که ای��ران ایر پس از بازبین��ی فعالیت های این 
ش��رکت هواپیمای��ی و اطمین��ان از اینک��ه فروش 
هواپیما به این ش��رکت تهدیدی ب��رای امنیت ملی 
و اه��داف سیاس��ت خارجی به وجود نم��ی آورد، از 

فهرست تحریم ها خارج شد. 

عمران

 »هوای ش��هر را فرختند« 
این نخس��تین اظهار نظر وزیر 
نخس��تین  در  شهرس��ازی 
ماه ه��ای ب��ر س��ر کار آمدن 
اقدامات  درباره  یازدهم  دولت 
ش��هرداری ها و دولت گذشته 
بخش ساخت و ساز شهری  در 
به ویژه  در سطح کانش��هرها 
تهران بود. س��ال گذشته بود 
که ش��ورای عال��ی معماری و 
ساخت  ممنوعیت  شهرسازی 
ساختمان های باالی 12 طبقه 
را صادر و بس��یاری از پروژه ها 
مانند پروژه احداث برج 12۰ 
را  بنی��اد مس��تضعفان  طبقه 

متوقف کرد. 
دوره  ای��ن  در  همچنی��ن 
رون��د ص��دور  در  تغییرات��ی 
پروانه ه��ای  و  مجوزه��ا 
کمیس��یون  در  س��اختمانی 
کمیس��یون  و   1۰۰ م��اده 
م��اده 5 ب��ه وج��ود آم��د تا 
و  تراکم فروش��ی ها  جل��وی 
گرفت��ه  بلندمرتبه س��ازی ها 
شود. شورای عالی شهرسازی 
و معماری توانست در سه سال 
پروژه های  از  بسیاری  گذشته 
بلند مرتبه سازی در کانشهرها 
به وی��ژه ته��ران و مش��هد را 
متوقف س��ازد و پروس��ه اخذ 
مجوزهای که دولت گذش��ته 
ص��ادر ش��ده بررس��ی کن��د. 
ب��ارز  تخلف ه��ای  از  یک��ی 
شهرداری و مس��ئوالن دولت 
گذشته در بخش عدم رعایت 
بلندمرتبه س��ازی،  ضواب��ط 
منطقه 22  ساخت و س��از های 
برج های  ک��ه  اس��ت  ته��ران 
چند ده طبق��ه مانند قارچ در 
کن��ار دریاچه چیتگر س��ر از 
خاک درآورده ان��د و کمترین 
زی��ان این تخلف ش��هرداری، 
مان��ع از جری��ان ب��اد در آن 
منطقه و استمرار آلودگی هوا 
در تهران اس��ت ک��ه  »پیروز 

حناچ��ی« مع��اون وزی��ر راه 
و شهرس��ازی در ای��ن ب��اره 
گفته اس��ت: ساخت و س��از در 
منطقه 22 با ط��رح تفضیلی 
مطالبقت ندارد. کسانی را که 
مرتکب تخلف س��اختمانی در 
منطقه 22 ش��ده اند دادگاهی 

می کنیم. 
در حالی که عده ای بر این باور 
دارند که بلند مرتبه سازی نماد 
مدرنیته در کش��ور است، وزیر 
راه و شهرس��ازی معتقد است 
که بحث بناه��ای بلند تبدیل 
به یک عنصر مدرنیته در ایران 
شده است، اما باید دید این نماد 
مدرنیته در ایران چه وضعیتی 
را برای ما به وجود آورده است. 
به گفته عباس آخوندی، عده ای 
در س��اخت بناهای بلند آفتاب 
را مردم می گیرند تا خودش��ان 
به آفتاب بیش��تری برسند. این 
آخوندی  تعبی��ر  جدیدتری��ن 
از دالی��ل بلندمرتبه س��ازی در 

کانشهرها است. 

بلندمرتبه سازی هزینه 
کردن از جیب مردم است

س��ومین  گذش��ته  روز 

کنفرانس بناهای بلند در حالی 
با حض��ور مقام های مس��ئول 
وزارت راه و شهرسازی برگزار 
شد که باز هم مهم ترین ضلع 
ساخت و س��از در شهرها یعنی 
مدیران ش��هرداری غایب این 
جم��ع بودند. عباس آخوندی، 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
ای��ن کنفران��س با نق��د روند 
کان  در  بلندمرتبه س��ازی 
ش��هرهای کش��ور ب��ا بی��ان 
تکنولوژی  متأس��فانه  اینک��ه 
از  را دس��تمایه شیره کشیدن 
طبیع��ت کردی��م، گف��ت: در 
اوای��ل ب��ه م��ا می گفتند که 
بیاییم در ابتدا یک ساختمان 
1۰۰ طبقه بس��ازیم تا اقتدار 
ساخت وساز را نشان دهیم، اما 
امروز الزم اس��ت این موضوع 
را از چن��د منظ��ر اقتصادی، 
جامعه شناس��ی،  معم��اری، 
ترافیک و غیره مورد بررس��ی 

قرار دهیم. 
وی با بیان اینکه انس��ان ها 
هزین��ه  ک��ه  عاقه مندن��د 
خودش��ان را بی��رون بریزن��د 
و ب��ه دیگری تحمی��ل کنند 
اظهار داش��ت: یک ساختمان 

بلند در واق��ع تحمیل هزینه 
ب��ه ی��ک جامعه اس��ت و در 
بلن��د مرتبه س��ازی ها عده ای 
آسایش و آفتاب را از همسایه 
می گیرند برای آنکه به آفتاب 

بیشتری برسند. 
آخوندی ب��ا تأکید بر اینکه 
در س��اخت بناهای عده ای با 
ارزان تری��ن قیمت ب��ه هزینه 
یک جامعه و ملت می خواهند 
ترافیک، ش��بکه برق، ش��بکه 
آب، بهداشت، درمان، آموزش 
و غی��ره را ایجاد کنند، گفت: 
مسئله اصلی ما در حال حاضر 

عدالت است. 
عدالت به این معناس��ت که 
وجود  گوش��ه ای  در  زمین��ی 
و  زمی��ن  آن  مال��ک  و  دارد 
دول��ت محل��ی ک��ه در اینجا 
ش��هرداری ها می شوند از نظر 
من سوداگر هس��تند. آیا آنها 
مجازن��د ب��رای ش��هر هزینه 
ایج��اد کنن��د و آی��ا مجازند 
همه هزینه را به مردم ش��هر 
تحمی��ل کنند، تنه��ا به این 
دلی��ل که می خواهن��د از این 
زمین استفاده بهتری ببرند؟ 

وزیر راه و شهرس��ازی ادامه 

بلندمرتبه سازی  معتقدم  داد: 
در ای��ران از منظ��ر اقتص��اد 
از  هزینه ک��ردن  سیاس��ی 
جی��ب ملت ای��ران اس��ت و 
ب��رای  را  کوتاه مدت��ی  نف��ع 
اقش��ار خاصی ایج��اد می کند 
و ب��ه معن��ای س��ربار کردن 
ملت  به  ف��راوان  هزینه ه��ای 

است. 

پاسخ به بهانه تراشی های 
بلندمرتبه سازان

وزارت  س�ی�اس���ت ه�ای 
در  ش��ه�رس���ازی  و  راه 
راس��تای جلوگی��ری از بلند 
تراک��م  و  مرتبه س��ازی ها 
فروش��ی ها به م��ذاق عده ای 
خ��وش نیامده اس��ت و این 
وزارت  هس��تند  مدعی  افراد 
راه و شهرس��ازی و ش��ورای 
و شهرس��ازی  معماری  عالی 
ارائ��ه  و  تدوی��ن  متول��ی 
بلندمرتبه س��ازی  ضواب��ط 
هس��تند، حال اینکه تاکنون 
بلندمرتبه س��ازی  ضواب��ط 
منتشر نش��ده است و اساساً 
ضوابط��ی وج��ود ن��دارد که 
براساس آن ضوابط  بخواهیم 
بناهای بلند بس��ازیم. »پیروز 
معماری  مع��اون  حناچ��ی« 
و شهرس��ازی در پاس��خ این 
امروز«  »فرص��ت  به  س��وال 
در حال  می گوی��د: ضواب��ط 
تدوی��ن نهای��ی اس��ت، ام��ا 
عجله ای هم برای انتشار این 

ضوابط نداریم. 
وی ادام��ه داد: ضوابط بلند 
مرتبه س��ازی هنوز به تصویب 
نرس��یده اس��ت، اما هم طرح 
جام��ع ته��ران و ه��م ط��رح 
تفصیل��ی از چند س��ال قبل 
تصوی��ب ش��ده ک��ه می توان 
ساخت و ساز را براساس این دو 
طرح انجام داد و دیگر بهانه ای 

نباید وجود داشته باشد. 

بلند مرتبه سازی در تهران با تحمیل هزینه بر مردم 

بناهایی که آفتاب را از مردم گرفتند 

تلفن مستقیم: 86073288 www.forsatnet.ir شماره 701

Telegram.me/ForsatEmrooz



سنت شکنی تویوتا با سرمایه گذاری 
در فناوری های جدید

تویوت��ا موتور ک��ه معم��والً به عنوان خودروس��از 
محافظه کاری شناخته می شود، توجه فزاینده ای به 

استارتاپ های فناوری پیدا کرده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، این خودروس��از ژاپنی در ۱۵ 
اس��تارتاپ فن��اوری از طریق صن��دوق ۳۱۰میلیون 
دالری خ��ود ک��ه ۱۴ م��اه پی��ش راه اندازی ش��د، 
س��رمایه گذاری ک��رده اس��ت ت��ا هم��گام ب��ا موج 

خودروهای متصل و روباتیک حرکت کند. 
ب��ه گفته منابع آگاه در تویوت��ا، توجه غیرمتعارف 
به ش��رکت های فناوری از ش��رکت های تاکسی یاب 
آنالین ت��ا آنتن ه��ای ماه��واره ای صفح��ه تخت و 
روبات ه��ای خانگی، منعکس کنن��ده ضرورت فوری 
اس��ت که آکی��و توی��ودا، مدیرعامل ش��رکت تویوتا 
ب��رای همگام ماندن در ن��وآوری در زمینه رانندگی 
اتوماتی��ک و هجوم رقیب��ان فن��اوری مانند گوگل 

احساس می کند. 
توی��ودا در اواخ��ر س��ال ۲۰۱۵ ب��ا ش��وهی آبه، 
مدیرعام��ل صن��دوق س��رمایه گذاری اس��پارکس و 
ش��رکت سومیتومو میتسویی بانکینگ، یک صندوق 
راه اندازی کرد. ای��ن صندوق به ارزش ۳۰۷ میلیون 
دالر، ۱۹ س��رمایه گذار دارد و به طور متوس��ط ۵ تا 
۱۰ میلی��ون دالر در ش��رکت های فن��اوری مختلف 

سرمایه گذاری کرده است. 
به گفته تاکاکی دیمیچ��ی، مدیر مدیریت دارایی 
اس��پارکس که بر صندوق مش��ترک با تویوتا نظارت 
دارد، نخس��تین اولویت سرمایه گذاری این صندوق، 
یافتن ش��رکتی با برتری فناوری اس��ت. کلید واژه، 
خدمات جدیدی است که با اتصال همه دستگاه ها به 
اینترنت در عصر اینترنت اشیا ظهور پیدا می کنند. 

تویوتا در گذشته به تنهایی در استارتاپهای فناوری 
س��رمایه گذاری کرده که ش��امل یک سرمایه گذاری 
۵۰میلی��ون دالری در ش��رکت خودروس��ازی برقی 
تس��الموتورز بوده اما این س��رمایه گذاری ها همیشه 

مثمرثمر نبوده است. 
بخش هایی که صندوق س��رمایه گذاری مش��ترک 
هدف قرار داده است، متعدد هستند و از سوی دیگر، 
تویوتا تنها شرکتی نیست که به اهمیت فناوری های 

جدید واقف است. 
براس��اس گزارش فایننش��یال تایمز، ش��ماری از 
خودروسازان از جمله جنرال موتورز و فولکس واگن 
ب��ه خدمات خ��ودرو مانند برنامه های تاکس��ی یاب 
آنالین رو آورده اند. هوندا هم س��رگرم مذاکره برای 
اتح��اد یا ی��ک واحد خودروی خودران اس��ت که از 

گوگل جدا شده است. 

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری 
جنرال موتورز در آمریکا

جن��رال موتورز به دنبال انتقاد اخیر رئیس جمهور 
منتخ��ب آمری��کا، برنام��ه س��رمایه گذاری ح��دود 
یک میلیارد دالری در این کشور را اعالم خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، یک منبع آگاه به رویترز اعالم 
کرد بزرگ ترین خودروس��از آمریکا این تصمیم را به 
دالیل تجاری می گیرد و دالیل سیاس��ی در پش��ت 

تصمیم مذکور وجود ندارد. 
این سرمایه گذاری به جنرال موتورز کمک می کند 
بیش از ۱۰۰۰ شغل را ایجاد یا حفظ کند درحالی که 
این خودروس��از قصد دارد تالش ه��ای دیگری برای 

افزایش میزان اشتغال در آمریکا انجام دهد. 
ک��رگ گالی��دن، مش��اور کل جنرال موت��ورز در 
مصاحبه با وال اس��تریت ژورنال اظهار کرد: هرگونه 
سرمایه گذاری که از سوی این شرکت اعالم شود، از 
مدت ها قبل برنامه ریزی ش��ده و واکنش��ی به انتقاد 

ترامپ نبوده است. 
از زمان آغاز س��ال جاری، جنرال موتورز و س��ایر 
خودروس��ازان برای تولید خ��ودرو در مکزیک هدف 
انتقاد ش��دید دونال��د ترامپ ق��رار گرفته اند. ترامپ 
در س��وم ژانویه تهدید کرد برای واردات خودروهای 
شورولت کروز که در مکزیک تولید می شوند، مالیات 

سنگینی وضع خواهد کرد. 
دونالد ترامپ که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده 
داده ب��ود مش��اغل تولیدی را به آمری��کا بازگرداند، 
هفته ج��اری در مصاحبه ب��ا روزنامه بیل��د آلمان، 
اظهار کرد: برای خودروهای ش��رکت های آلمانی که 
از مکزی��ک وارد آمریکا می ش��وند ۳۵درصد مالیات 

دریافت خواهد کرد. 
براس��اس گزارش رویترز، فروش خودرو در آمریکا 
از س��ال ۲۰۰۹ رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۱۶ 
ب��ه رکورد جدیدی صعود کرد. خودروس��ازان اخیراً 
از س��رمایه گذاری در آمریکا خب��ر داده اند اما اعالم 
کرده ان��د که ای��ن س��رمایه گذاری ها در واکنش به 

ترامپ نبوده است. 

ترکیدن ایربگ تاکاتا در ژاپن یک 
مصدوم برجای گذاشت

هوندا موت��ور اعالم کرد ایربگ س��اخت تاکاتا در 
یک��ی از خودروهای س��اخت این ش��رکت در ژاپن 
ترکی��ده و به صدمه جزیی به رانن��ده خودرو منجر 

شده است. 
به گزارش ایس��نا، هوندا اعالم کرد ترکیدن ایربگ 
در س��مت سرنش��ین یکی از خودروه��ای فیات در 
اواخر م��اه گذش��ته روی داد. این ایربگ با ش��دت 
زیادی ترکی��د و قطعات فل��زی را در داخل خودرو 
پرتاب کرد که باعث سوختن جزیی پای راننده شد. 
سخنگوی تاکاتا اعالم کرد این شرکت درباره حادثه 
مذکور از سوی هوندا مطلع ش��ده و با این خودروساز 

برای تأیید جزییات سرگرم همکاری است. 
براس��اس گ��زارش رویت��رز، تاکاتا هفته گذش��ته 
موافقت کرد به ارتکاب خالف در خصوص ایربگ های 
معیوب اعتراف کرده و ی��ک میلیارد دالر برای حل 
و فصل شکایت و خسارات در آمریکا پرداخت کند. 
ترکی��دن ایربگ های معیوب تاکن��ون حداقل ۱۶ 

کشته در سراسر جهان بر جای گذاشته است. 

اجرای برجام مذاکره با خودروسازان 
خارجی را شتاب بخشید

مش��اور وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در صنعت 
خودرو گفت: اجرای برجام مذاکرات با خودروسازان 

خارجی را شتاب بخشیده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��عید مدنی در نشس��تی با 
جمعی از خودروسازان فرانسوی که به منظور انجام 
اقدامات اولیه برای تولید رنو به شهرستان ساوه سفر 
ک��رده بودند، اظهار کرد: ع��الوه بر اجرای برجام که 
موجب تقویت مناس��بات بین ایران و سرمایه گذاران 
خارجی ش��ده اس��ت، اعتماد و باور خودروس��ازان 
خارج��ی به اینکه س��رمایه گذاری در ایران منجر به 
س��وددهی باالست انگیزه باالیی را در بین آنها برای 

سرمایه گذاری در کشورمان ایجاد کرده است. 
وی توس��عه شبکه فروش و خدمات پس از فروش 
صنعت خودروی ایران و بازار مطلوب خودروس��ازان 
خارج��ی در حوزه طراحی و تحقیقات در ایران را از 
دیگ��ر عوامل ترغیب و ایجاد انگیزه س��رمایه گذاران 
خودرو نس��بت به فعالیت در کش��ورمان دانس��ت و 
گفت: به دلی��ل برخورداری ای��ران از این ویژگی ها 
و س��نگین نبودن هزینه بازاریابی برای خودروسازان 
خارجی در این کش��ور قراردادهای بس��یار خوبی از 
س��وی ایران با کشورهای خارجی خودروساز امضا و 

منعقد شده است. 
مش��اور وزیر صنایع در صنعت خودرو با تأکید بر 
اینکه ایران آماده هم��کاری در صنعت خودرویی با 
خودروسازان خارجی اس��ت، افزود: شهرستان ساوه 
به عن��وان قطب صنعتی کش��ور از ظرفی��ت باالیی 
در توس��عه و ایجاد صنعت خودرو برخوردار اس��ت 
و مش��ارکت خودروس��ازان فرانس��وی ب��رای تولید 

خودروی رنو نیز در همین راستا بوده است. 
وی همکاری با س��رمایه گذاران خارجی در صنعت 
خودرو را عالوه بر توس��عه اقتصادی و ارزآوری برای 
کشور موجب تقویت تبادالت فنی و تکنیکی در این 
صنعت دانس��ت و گفت: توس��عه صنعت خودرو جز 
با توس��عه روابط و تقویت مناسبات با خودروسازان 

خارجی و تبادل تجربیات امکان پذیر نخواهد بود. 
مدنی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت های الزم 
در شهرستان ساوه اظهار کرد: با تأمین زیرساخت ها 
و نیز خدم��ات عمومی مانند آب، ب��رق و گاز مورد 
نیاز و با توج��ه به جانمایی صورت گرفته در جریان 
بازدید نمایندگان شرکت خودروسازی رنو فرانسه در 
ساوه، به زودی این خودرو در ساوه تولید خواهد شد. 
معاون اس��تاندار و فرماندار ساوه از این شهرستان 
به عن��وان قطب صنعتی کش��ور یاد کرد که س��هم 
عمده ای از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده 

است. 
محمد بهاروند با اشاره به جانمایی احداث شرکت 
تولید خودروی رنو در ساوه نیز گفت: این شهرستان 
م��کان مناس��بی برای اج��رای این س��رمایه گذاری 
مش��ترک بی��ن ایران و فرانس��ه اس��ت و امیدواریم 
همزم��ان با انج��ام مراحل ساخت و س��از، تولید این 

خودرو نیز طی ماه های آینده آغاز شود. 

خودروسازان بازپرداخت وام های 
دریافتی را آغاز کنند

عضو ش��ورای رقابت گفت: با توجه به پایان س��ال 
مالی ش��رکت های خودروس��ازی و حض��ور مدیران 
س��اپیا و ایران خودرو در کمیس��یون صنایع، منتظر 
هس��تیم تا گزارشی از روند بازپرداخت تسهیالت به 

مجلس ارائه شود. 
عضو شورای رقابت در گفت وگو با ایلنا در خصوص 
نحوه بازپرداخت تسهیالتی که خودروسازها در چند 
س��ال اخیر دریافت کرده اند، گفت: با توجه به رونق 
صنعت خودرو در کشور، خودروسازان باید نسبت به 

بازپرداخت تسهیالت دریافتی اقدام کنند. 
محمدرضا فوالدگر ادامه داد: رکودی که دو س��ال 
پی��ش صنعت خ��ودرو دچار آن ش��د باعث حرکت 
نزولی تولید خودرو در کشور شد اما از سال گذشته 
وضعیت بهتر ش��ده و تولید آنه��ا افزایش پیدا کرده 
اس��ت، به طوری که شرکتی مانند س��ایپا ۴۰درصد 

افزایش تولید نسبت به دوران رکود داشته است. 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی 
تصری��ح کرد: م��ا امیدواریم با رونق این ش��رکت ها 
روند بازپرداخت تس��هیالت آغاز شود، زیرا معوقات 
بانکی س��بب می شود هزینه های مالی این شرکت ها 
افزای��ش پیدا کند. در این صورت هزینه تمام ش��ده 

خودروهای تولیدی افزایش پیدا می کند. 
فوالدگ��ر ادام��ه داد: یک��ی از دالیل��ی ک��ه ام��روز 
ش��رکت های خودروس��ازی ما نمی توانند رقابت کنند 
همین مس��ئله است و اگر کمک دولت با تعرفه گذاری 
نبود االن وضعیت خودروسازی کشورمان اسفناک بود. 
وی ادامه داد: مطابق قانون، مجلس این اختیار را 
به دولت داد که در زمینه تعرفه گذاری خود مستقال 

تصمیم بگیرد تا بتواند بازار را مدیریت کند.

خبر بینالملل

7 خودرو

وزیر  نعمت زاده،  محمدرضا 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 
روز گذش��ته و ب��ه بهانه روز 
 هوای پ��اک از اجرای اجباری
برای  جدی��د  اس��تاندارد   8۰
خ��ودرو ت��ا پایان س��ال ۹۷، 

خبر داد. 
زیرس��اخت ها  آماده س��ازی 
برای تولید خودروهای یورو۵، 
جایگزینی اتوبوس های فرسوده، 
موتورس��یکلت های  تولی��د 
انژکت��وری و ارائه تس��هیالت 
ب��ه خودروه��ای هیبریدی و 
برقی از دیگر مباحثی بود که 
وزیر صنعت برای آشتی دادن 
صنعت خودرو با محیط زیست 
مطرح ک��رد. صحبت از اضافه 
اس��تاندارد های  تعداد  ش��دن 
اجب��اری در ش��رایطی مطرح 
 ۵۳ تاکن��ون  ک��ه  می ش��ود 
استاندارد اجباری برای خودرو 
در کش��ور وجود داشته و پس 
ف��راوان  کش و قوس ه��ای  از 
خودروس��ازان و واردکنندگان 
به س��ختی ب��ه رعای��ت آنها 
ت��ن داده ان��د. مث��اًل در تولید 

گرچ��ه  ی��ورو۴  خودروه��ای 
خودروسازان زیر بار آن رفتند 
ام��ا به گفت��ه کارشناس��ان از 
قطع��ات کم کیفیت اس��تفاده 
می کنن��د که حداکثر ش��ش 
ماه کیفیت خودرو را در سطح 
یورو۴ نگه م��ی دارد. اکنون با 
توجه به اینکه همچنان بخش 
عظیمی از مس��ئولیت آلودگی 
ه��وا در زمس��تان ب��ر عه��ده 
موتورسیکلت های  و  خودرو ها 
کاربرات��وری در حال تردد در 
سطح شهر است، این پرسش 
مطرح می ش��ود ک��ه آیا وضع 
می تواند  جدید  استانداردهای 
با  به آش��تی صنعت خ��ودرو 
محیط زیس��ت منجر شود؟ و 
همچنی��ن می تواند به افزایش 
کیفیت و امنی��ت خودروهای 

داخلی بینجامد؟ 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش به  »فرص��ت امروز« 
می گوید: »وقتی استانداردهای 
پنجاه وس��ه گانه برق��رار ش��د، 
وضعیت نس��بت ب��ه قبل که 
وج��ود  اس��تانداردی  هی��چ 
نداش��ت بسیار بهتر شد. وقتی 

س��ختگیرانه تر با اعم��ال این 
اس��تانداردها برخورد می شود، 
محصول باکیفیت تری به دست 
مشتری می رسد البته شاید در 
خودروه��ای داخل��ی چون در 
نهایت رابطه ها به کار می آیند 
ممکن اس��ت م��ردم تغییر را 
نکنند  احس��اس  ب��ه خوب��ی 
ام��ا در خودروه��ای واردات��ی 
کام��اًل ای��ن موضوع مش��هود 
اس��ت و خودروه��ای امن تر و 
کیفی تر وارد ایران می ش��وند. 
در ه��ر صورت س��ختگیرانه تر 
شدن این اس��تانداردها به نفع 
مصرف کننده است زیرا احتمال 
ورود خودروهای بی کیفیت به 
بازار کمتر می شود، اما از سوی 
دیگر هزینه های مصرف کننده 

را باال می برد.«
او در پاس��خ ب��ه اینک��ه که 
ک��ه  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
مل��زم ب��ه واردات خودروهای 
یورو۵ هستند به این موضوع 
معترضن��د زی��را معتقدند که 
بنزین یورو۴ به سیس��تم این 
خودروها آس��یب می رس��اند، 
بیان می کند: »مقدار آس��یب 
بس��یار ک��م اس��ت و اص��والً 

مشتریان این نوع خودروها از 
بنزین سوپر استفاده می کنند 
نکت��ه ای  چنی��ن  بنابرای��ن 
موضوعی��ت ندارد و مش��کل 
خاصی ب��رای ای��ن خودروها 

ایجاد نمی کند.«
کریمی س��نجری،  حس��ن 
کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو 
در ای��ن زمین��ه در گفت وگو با  
»فرصت امروز« اظهار می کند: 
»ای��ن اس��تانداردها نمی تواند 
بی تأثیر باش��د ام��ا آن چیزی 
که ام��روز در دنیا اتفاق افتاده، 
مکانیزم های  تکنولوژی  ارتقای 
داخلی خودرو اس��ت از جمله 
مکانیزم موتور. یعنی س��اختار 
موتور خودروها تغییراتی کرده 
که می��زان آالیندگی کاس��ته 
می شود. اکنون ممکن است ما 
با اضافه کردن برخی از قطعات 
به سمت استاندارد شدن پیش 
برویم اما این موضوع نمی تواند 
پایدار باش��د بنابراین ما باید به 
سمت ارتقای موتور خودروهای 

خود حرکت کنیم.«
او می افزای��د: »طرف دیگر 
ماجرا تأمین س��وخت مناسب 
برای برخورداری از موتورهای 

ب��ا تکنولوژی باالس��ت. یعنی 
م��ا ه��م بای��د بتوانی��م یک 
ب��اال  تکنول��وژی  ب��ا  موت��ور 
تولی��د کنی��م و هم س��وخت 
مناسب برای اس��تفاده از این 
موتوره��ا را تولی��د کنیم. در 
نهایت آن چی��زی که باید در 
مشارکت های خارجی در نظر 
گرفته ش��ود، راه اندازی مرکز 
تحقیق و توسعه موتور خودرو 
در کش��ور توس��ط ش��رکای 
خارج��ی و همکاری در جهت 
تکنولوژی  با  موتورهای  تولید 
باال و آالیندگی پایین است.«

اش��اره  با  کریمی س��نجری 
جزیی��ات  بای��د  اینک��ه  ب��ه 
استانداردهای جدید مشخص 
ش��ود تا بت��وان درب��اره آنها 
نظ��ر داد، تصری��ح می کن��د: 
»استانداردهای پنجاه وسه گانه 
قبل��ی در جه��ت ب��اال بردن 
تکنولوژی موت��ور موفق عمل 
نکردن��د تا س��طح آالیندگی 
کاه��ش پیدا کند. ح��اال باید 
ببینی��م ک��ه اس��تانداردهای 
می توان��د  چق��در  جدی��د 
خودروس��ازها را مج��اب ب��ه 

تغییر ساختار موتور کند.«

استانداردهای خودرو سختگیرانه تر می شود

چرخش خودرو به سمت هوای پاک

اینترنتی خودرو  فروش  بخش 
در س��ایت دیج��ی کاال در حالی 
راه اندازی شد که به نظر می رسد 
گس��ترده ای  ابهامات  ب��ا  نه تنها 
مواج��ه ب��وده، بلک��ه س��اختار 
اطالعات��ی ای��ن بخ��ش نی��ز با 
مشکالت متعددی روبه رو است. 

به گ��زارش خودرونویس، این 
 روزه��ا در ایران مانند بس��یاری 
از کش��ورهای دیگر جهان، فضا 
ب��رای کس��ب وکارهای نوپا گرم 
و پرهیاهو اس��ت. دیجی کاال که 
از این کسب وکارهای  خود یکی 
نوپا بود، در ابتدا با هدف فروش 
مانن��د  دیجیت��ال  محص��والت 
دوربی��ن و تلفن هم��راه کار خود 
را آغ��از ک��رد ام��ا با پیش��رفت 
ای��ن سیس��تم، پای خ��ود را به 
حوزه های دیگر ب��از کرد. این بار 
دیجی کاال در ح��وزه خودرو نیز 

وارد شده است. 
به دلیل  ابت��دا  در  دیج��ی کاال 
سازوکار خاص کار خود توانست 
نظر متقاضیان کاالی دیجیتال را 
با ارسال سریع، قیمت مناسب و 
کیفیت استاندارد کاال جلب کند. 
اما با افزایش تعداد مشتریان این 
مجموعه و ورود آن به حوزه هایی 
مختل��ف مانن��د ل��وازم خانگی، 
کت��اب،  پوش��یدنی ها،  ف��رش، 
نشریه، آالت موسیقی، تجهیزات 
کودک، عطر و ساعت، ابزارآالت 
و دیگر اجناس، کیفیت ارس��ال 
کار دیجی کاال، ش��فافیت قیمت، 
صحت و سقم مطالب درج شده 
در صفحه محص��والت به تدریج 
زیر س��وال رفت و در عین حال 
نارضایتی بسیاری از خریداران را 

در پی داشته است. 
دیجی کاال در حالی به صورت 
چ��راغ  خام��وش از بخش خرید 
خودرو رونمایی کرده که در این 
صفحه نزدیک به 8۰۰ دس��تگاه 
خ��ودرو از برنده��ای ایران��ی و 
خارج��ی ق��رار گرفت��ه و برخی 

از آنه��ا دارای قیمت هس��تند و 
می ت��وان آنها را به س��بد خرید 
مج��ازی اضاف��ه کرد! ب��ا وجود 
این مس��ئله هی��چ توضیحی در 
مورد س��ازوکار این سیس��تم و 
نحوه سفارش گذاری، پرداخت و 

دریافت خودرو وجود ندارد. 
اتومبیل یا  قطعاً هر عالقه مند 
کسی که پیش��تر خودرو خریده 
باش��د، از این موضوع آگاه است 
که روش خری��د خودرو با خرید 
تلفن هم��راه یا خوارب��ار تفاوت 
خ��ودرو،  خری��د  هن��گام  دارد. 
متقاضی عموما به یک نمایشگاه 
اتومبیل که وابس��ته به کارخانه 
ی��ا واردکنن��ده اس��ت مراجع��ه 
کرده و س��پس بع��د از دریافت 
نزدی��ک خودرو  از  توضیح��ات، 
آن  ارزیاب��ی می کن��د، درون  را 
می نش��یند و آپش��ن ها و س��ایر 
امکان��ات را آزمای��ش ک��رده و 
حت��ی در بس��یاری از م��وارد با 
استفاده از قابلیت تست جاده ای 
کوتاه مدت می تواند از وضعیت و 
کیفیت س��واری خودرو مطمئن 
ش��ود. س��پس متقاضی با اطالع 
از ش��رایط فروش��ی که ش��امل 
روش ه��ای اعتب��اری، ف��وری و 

پیش پرداخ��ت اس��ت اق��دام به 
خرید خودرو می کند. 

ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
دیج��ی کاال، تنه��ا چی��زی ک��ه 
م��ورد  خ��ودروی  از  متقاض��ی 
نظ��ر در دس��ت دارد، تع��دادی 
تصوی��ر، ی��ک معرف��ی کوتاه و 
مشخصات فنی اس��ت که اغلب 
پر از اش��تباهات فن��ی و علمی 
است. به گونه ای که شما در ازای 
تومان  میلی��ون  ده ها  پرداخ��ت 
پول حت��ی از اطالعاتی ش��فاف 
برخوردار نیس��تید. مش��خصات 
از  بس��یاری  امکان��ات  و  فن��ی 
مدل ه��ا ی��ا ناقص درج ش��ده یا 
وی��ژه نمون��ه ای هس��تند که در 
ای��ران عرضه نمی ش��ود و برای 
برخ��ی خودروه��ا از تصوی��ری 
اس��تفاده ش��ده که حتی متعلق 
به آن مدل نیس��ت. بس��یاری از 
مدل ه��ا مانن��د رولزرویس حتی 
اجازه عرضه رس��می در کش��ور 
را ه��م ندارند و برخ��ی دیگر از 
آنها آنقدر قدیمی  هستند که به 
 سختی در خیابان های شهر دیده 

می شوند. 
تع��دادی از اتومبیل های درج 
شده در دیجی کاال صرفاً مختص 

یک بازار خارجی هستند و حتی 
آن مدل ه��ا تاکن��ون ب��ه ایران 
وارد نش��ده اس��ت. ب��رای مثال 
رنو اس��کاال که پیش��تر توس��ط 
به فروش می رسید  نگین خودرو 
در اصل مگان هاچبک بوده که 
به دلیل ش��باهت اس��می با رنو 
مگان موجود در ایران نامش به 
اس��کاال تغییر یافت و رنو اسکاال 
درج ش��ده در دیج��ی کاال صرفاً 
مخت��ص بازار روس��یه و ش��رق 

آسیا است. 
مدل ه��ای ذک��ر ش��ده ای که 
ام��کان عرضه  آنها وج��ود ندارد، 
تعداد آنها کم نبوده و مش��خص 
نیست هدف از درج  آنها در یک 
س��ایت خرید اینترنتی چیست. 
در این میان مدل هایی که امکان 
خری��د آنها وج��ود دارد و قیمت 
درج ش��ده، مش��خص نیست که 
وضعی��ت تحویل ب��ه چه صورت 

است. 
یکی از کارشناسان پشتیبانی 
دیج��ی کاال گف��ت ک��ه هرچند 
تمام��ی گزینه ه��ای پرداخ��ت  
)مانن��د ارائ��ه وج��ه در محل( 
قاب��ل انتخاب اس��ت ام��ا تنها 
زمان��ی پرداخ��ت معتبر اس��ت 

ک��ه از طریق کارت ب��ه کارت یا 
واریز به حساب انجام شود. این 
دیجی کاال  پشتیبانی  کارشناس 
پ��س از انتظار خبرن��گار ما که 
حاک��ی از ع��دم اط��الع وی از 
نحوه کار بخش خودرو بود، در 
خودرو،  دریافت  موعد  خصوص 
م��دت آن را هف��ت روزه اعالم 
ک��رد اما در خص��وص وضعیت 
مطابق��ت  می��زان  و  س��المت 
ب��ا  ش��ده  اع��الم  آپش��ن های 
خودروی تحویل��ی اطالعاتی را 

ذکر نکرد. 
طبق گفته مس��ئول پشتیبانی 
مجموعه صرفاً  ای��ن  دیجی کاال، 
ی��ک راب��ط  بی��ن کارخان��ه ی��ا 
واردکننده است و نقش آن صرفاً 
یک واسطه گری است. در نهایت 
به نظر می رس��د که ایده فروش 
خ��ودرو به ص��ورت اینترنتی، به 
آس��انی محصوالت��ی مانند تلفن 
هم��راه و س��ایر اجناس نباش��د 
و ای��ن احتمال وج��ود دارد که 
پیچیدگی های موجود در آن در 
نهایت باعث منتفی شدن چنین 

ایده ای شود. 
 ب��ا ای��ن ح��ال ب��ا توج��ه به 
اش��تباهات علمی و فنی موجود 
در محت��وای بخ��ش خ��ودرو و 
ناکارآمدی سیس��تم  همچنی��ن 
س��بد خرید فعلی ب��رای خرید 
اتومبی��ل ب��ه نظر می رس��د که 
دیجی کاال این پروژه را به صورت 
ناق��ص و تا حدی خ��ام به اجرا 

گذاشته است. 
ب��ا این همه اینک��ه آیا مردم و 
متقاضیان خودرو به این س��ایت 
خریدوف��روش کاالی دیجیت��ال 
ب��رای پرداخ��ت ده ه��ا میلیون 
توم��ان و دریاف��ت اتومبیلی که 
تنه��ا تصوی��رش را ب��ه صورت 
مجازی می بینند اعتماد می کنند 
ی��ا خی��ر و اینکه چق��در چنین 
فرآیندی می تواند کارآمد باش��د 

را زمان مشخص می کند. 

نشانه های شتابزدگی در ارائه خدمات جدید

حاشیه های دیجی کاال، این بار واسطه گری در بازار خودرو
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دیروز 5 سند همکاری ایران و سوریه در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و  »عماد خمیس« نخست وزیر سوریه امضا شد. 

رئیس جمهور با بیان اینکه توافق بزرگی 
که با ش��ش کش��ور جهان انجام شد آثار 
جهانی دارد، اظهار کرد: طبیعی اس��ت در 
ای��ن توافق بزرگ برخی مش��کالت پیش 
بیای��د ام��ا در برابر بدعهدی ه��ا با قدرت 

ایستادگی می کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
در نهمین نشس��ت خبری با رس��انه های 
داخلی و خارجی که به مناس��بت سالگرد 
اجرای برجام برگزار شد، تأکید کرد: مردم 
مطمئ��ن باش��ند مقتدرانه عم��ل کردیم 
و عم��ل خواهیم کرد، ام��ا عجوالنه کاری 
نکردیم و نخواهیم ک��رد، چرا که برای ما 

منافع ملی اصل است. 
روحان��ی با اب��راز خوش��حالی از تحقق 
وع��ده ای که به م��ردم داده بود در زمینه 
دس��تیابی ب��ه رش��د ۵درص��دی، گفت: 
و  اقتص��ادی  فع��االن  و  کارآفرین��ان  از 
خدمتگ��زاران مردم و هم��ه مقامات و قوا 
سپاس��گزارم که همه دست به دست هم 
دادیم تا امروز شاهد رشد بیش از ۵ درصد 

در کشور باشیم. 
رئیس جمهور در ادامه نشس��ت خبری 
خ��ود با بیان اینکه ما رش��د ۷.۴ درصدی 
داشته ایم، گفت: در منطقه چنین رشدی 
را نمی شناس��یم و در ح��ال حاض��ر در 
س��طح جهان هم با توجه به شرایط رکود 
اقتصادی نمونه ه��ای خیلی زیادی از این 
رش��د وجود ن��دارد. البته بای��د از مردم و 
کارآفرینان تش��کر کنیم که توانستیم در 
اش��تغال قدم بزرگ��ی برداری��م، گرچه تا 

مقصد نهایی و مطلوب فاصله داریم. 
روحان��ی اضافه کرد: اینکه در طول یک 
س��ال بی��ش از ۷۰۰ هزار ش��غل خالص 
درکش��ور ایجاد شده نظایر زیادی ندارد و 
تنها ۶ کش��ور هس��تند که در این سال ها 
ب��االی ۶۰۰ هزار ش��غل به طور متوس��ط 
ایج��اد کرده ان��د. البته برای کش��ور ما به 
خاطر انباش��ت مس��ائل گذش��ته نیاز به 

اشتغال بیشتر است. 
روحان��ی همچنین تصریح کرد: کس��ی 
فک��ر نکند به خاطر انتخابات س��ال آینده 
باید نس��بت به برجام بیش از حد س��خن 
بگوید ی��ا کمتر از ح��د الزم حرفی بزند. 
برای ما از برج��ام مهم تر، حق و موفقیت 
یک ملت اس��ت، چرا که در پیش��گاه خدا 
باید نس��بت به موفقیت مان شاکر باشیم. 
البته هیچ کس مدعی موفقیت ۱۰۰درصد 
در هیچ کاری نیس��ت و باید برآیند کار را 
در نظر گرف��ت که جمع این کار موفقیت 

بزرگ برای ملت عزیز و بزرگ ما بود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه موفقیت برج��ام در 
زمینه اقتص��ادی، بیان کرد: م��ا به مردم 
گفتیم که زمان��ی توافق را می پذیریم که 

هم��ه تحریم های هس��ته ای را دولت های 
مذاک��ره کنند بالمره کنار بگذارند و آماده 
نیس��تیم که تحریم ها را قدم به قدم کنار 
بگذارند. یعنی یک روز پتروش��یمی، یک 
روز نفت، یک روز فلزات گرانبها، یک روز 
حمل و نقل، یک روز بیمه و یک روز روابط 
بانک��ی را آزاد کنن��د، بلکه گفت��ه بودیم 

تحریم ها باید بالمره برداشته شود. 
روحانی همچنین تأکی��د کرد: به ملت 
بزرگ ای��ران می گویم هم��ه تحریم های 
هس��ته ای بعد از اج��را ش��دن برجام در 
۲۷ دی س��ال گذش��ته برداش��ته شد. ما 
ام��روز در نف��ت، گاز، حمل و نق��ل و بیمه 
تحریم��ی نداریم و مس��ائل بانک��ی ما با 
دولت ها و بانک های بزرگ دنیا به صورت 
عالی اس��ت. البت��ه بانک هایی ک��ه دارای 
س��هام خصوصی ان��د گاه��ی  احتیاط های 
بیش از ح��دی را انجام می دهند و برخی 
کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا در اجرای 
برجام سنگ اندازی می کنند،. توقع ما هم 
اینچنین بود چون وقتی یک دولت خصم 
است طبیعی اس��ت که از همه توان خود 

استفاده نکند. 
رئیس جمهور گفت: مردم باید بدانند در 
توافقات جهانی و حتی توافق با کش��ورها 
ممکن است در اجرا مشکالتی پیش بیاید 
و برخ��ی م��وارد ب��ه دلخواه پی��ش نرود، 
اما نبای��د صبر و حوصله مان را از دس��ت 
بدهیم، بلکه بای��د همچنان منافع ملی را 

مدنظر قرار دهیم. 
وی اف��زود: اگ��ر برجام بیس��ت و هفت 
دی م��اه س��ال گذش��ته اجرا نمی ش��د و 
تحریم ه��ا نیز به حالت قبلی باقی می ماند 
و تصاعدی پیشرفت نمی کرد درآمد نفتی 
امسال ما به حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان 
می رس��ید، اما ب��ا اجرای برج��ام تا پایان 
این س��ال درآمد نفتی ما حدود ۷۰ هزار 
میلیارد تومان خواهد بود و اگر این پول را 
نداشتیم حقوق اقشار مختلف جامعه را از 

کجا باید تأمین می کردیم. 
وی ب��ه دس��تاوردهای برج��ام ب��رای 
گف��ت:  و  ک��رد  اش��اره  حاشیه نش��ینان 
حاشیه نشینان را بیمه کردیم و ۱۱میلیون 
نفر حاشیه نش��ین که بسیاری از آنها بیمه 
نداش��تند امروز تحت پوش��ش بیمه قرار 
گرفتن��د و بهداش��ت و درم��ان ب��ه آنها 
خدم��ات می دهد، پس برج��ام و آثار آن 
متعلق به همه مردم است و موضوع برجام 

یک موضوع ملی است. 
رئی��س دولت تدبیر و امید با بیان اینکه 
گوشه هایی از اجرای برجام مورد نقد قرار 
بگیرد طبیعی است و اشکالی ندارد، اظهار 
کرد: برج��ام تنها موضوع مربوط به دولت 
نیست که کسی فکر کند اگر می خواهد با 

دولت مقابله کند باید با برجام مقابله کند، 
چ��ون راه های دیگری نیز ب��رای نقد های 

تند نسبت به دولت وجود دارد. 
رئیس جمه��ور با تأکید ب��ر اینکه برجام 
موضوعی ملی است، اظهار کرد: اگر کسی 
بخواهد آثار برجام را کوچک نش��ان دهد 
یعن��ی کار ملت را کوچک نش��ان داده و 

معنای آن واضح است. 
روحانی افزود: برج��ام را همه نهادهای 
عالی کش��ور تصویب کردند و برجام تنها 
متعلق به دولت نیس��ت، بلک��ه متعلق به 
نظام و ملت اس��ت و امیدوارم مس��ئوالن 
بتوانند خدمات خود را نسبت به مردم در 
مصاحبه ها و برنامه هایشان بیشتر تشریح 

کنند. 
وی در م��ورد برنامه ه��ای دول��ت برای 
ایج��اد اش��تغال ب��رای فارغ التحصی��الن 
دانشگاه ها، اظهار کرد: همه متولدین دهه 
۶۰ بای��د در دهه 8۰ برایش��ان کار ایجاد 
می شد. اما متأسفانه از نیمه دوم دهه 8۰ 
روند اش��تغال زایی متوقف ش��د و اشتغال 
خال��ص از س��ال های 8۴ به بع��د چیزی 
نیس��ت و در حدود صفر به شمار می آید. 
میزان اش��تغال در آن دوره ۱۴ هزار شغل 
در س��ال بوده و این در حالی است که در 
آن س��ال ها وض��ع فروش نفت ما بس��یار 
خوب ب��ود، اما ب��ه جای ایجاد اش��تغال، 
واردات افزای��ش پیدا ک��رد که آثارش نیز 

همچنان وجود دارد. 
روحانی با بیان اینک��ه ما باید آثار رویه 
قبل��ی را در اداره جامع��ه جب��ران کنیم، 
اظهار ک��رد: از طرفی فضای دانش��گاهی 
در س��ال های اخیر با رونق گرفتن و ایجاد 
دانش��گاه هایی چ��ون پیام ن��ور، علمی - 
کارب��ردی و. . . افزایش و توس��عه یافت و 
این دانش��گاه ها جوانان را جذب کردند تا 
حدی که امروز جمعیت دانش��گاهیان ما 
ب��ه حدود ۵میلیون نفر رس��یده اس��ت و 
این دانش��جویان به ترتیب فارغ التحصیل 
می شوند به شکلی که ساالنه تقریباً 8۰۰ 
هزار نفر فارغ التحصیل از دانشگاه ها خارج 
می ش��وند و از تابستان پارسال تا تابستان 
امس��ال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر فارغ التحصیل ش��ده اند ک��ه این آمار، 

آمار کم سابقه ای است. 
تع��داد  درحالی ک��ه  داد:  ادام��ه  وی 
متقاضیان ش��غل به بیش از یک میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر رسیده است، ما توانسته ایم 
تنها ۷۰۰ هزار ش��غل ایجاد کنیم و ۵۰۰ 
ه��زار نفری که ب��رای اش��تغال وارد بازار 
شده اند بیکار مانده اند و از طرفی جمعیت 
بیکاران گذش��ته نیز همچنان باقی مانده 
اس��ت و حتی اگر ما ی��ک میلیون و ۲۰۰ 
ه��زار ش��غل هم ایج��اد می کردی��م تنها 

می توانستیم بیکاری را ثابت نگه داریم. 
روحان��ی ادام��ه داد: ب��ه آنهای��ی ک��ه 
می گویند در کش��ور رکود وج��ود دارد و 
می گوین��د ما چی��زی در راس��تای رونق 
اقتصادی نمی بینی��م می گویم که عینکی 
ب��رای خود تهیه یا خ��ود را درمان کنید. 
حداقل بروید و وضعیت صنعت را در سال 
گذش��ته و از جمله در ذوب آهن ببینید و 
با امروز مقایسه کنید. البته من نمی گویم 
که در همه جا توفیق حاصل ش��ده است، 
چرا ک��ه هن��وز بخش ه��ای غیرفعال در 
اقتصاد ما بس��یار است و ما نیز نمی توانیم 
تس��هیالت را به طور کامل در اختیار همه 

بخش ها قرار دهیم. 
وی همچنین به جهش های انجام شده 
در حوزه پتروش��یمی و افتتاح پروژه های 
پتروش��یمی اش��اره کرد و گف��ت:  اقتصاد 
مقاومت��ی ب��ه معنی ب��اال رفت��ن تولید، 
صادرات و اش��تغال اس��ت و در این راستا 
در حوزه کش��اورزی تحوالت بسیار خوبی 
داش��تیم و به خودکفای��ی در تولید گندم 

رسیدیم. 
روحان��ی باتأکید بر اینکه صنعت هوایی 
از پایه ه��ای گردش��گری اس��ت، گف��ت: 
در س��ال ب��االی ۴ میلی��ارد دالر پول به 
شرکت های هواپیمایی کشورهای همسایه 
می دهی��م و چه اش��کال دارد این پول را 

شرکت های داخلی به دست آورند. 
رئی��س دولت تدبیر و امید با بیان اینکه 
چه اش��کال دارد مردم م��ا یک هواپیمای 
سالم و تمیزسوار شوند، گفت: انگار برخی 
می خواهند هواپیمای کهنه س��وار شوند، 
خ��ب کهنه اش را ه��م داریم، آنها س��وار 

شوند. 
رئیس جمه��ور همچنین به اتصال ریل 
به پنج اس��تان کش��ور تا پایان امس��ال 
و س��ال آینده گفت: به نظ��رم اقدامات 
خوبی در زمینه اقتص��اد مقاومتی انجام 
ش��ده و بای��د تالش های مان را بیش��تر 
کنیم تا به اهداف مدنظر مردم و رهبری 

دست یابیم. 
روحان��ی در ادامه تصریح کرد: بعضی ها 
ش��ب که می خوابند منتظرند صبح برجام 
به هم بخ��ورد. این خواب ها چه خاصیتی 
دارد؟ ه��ی هر روز مقاله می نویس��ند که 
پایه برجام سست ش��ده است. عده ای در 
طول این ۱۰، ۲۰ سال بوده اند که هر چه 
پیش بینی کرده اند بر عکس شده، ولی باز 
هم پیش بینی می کنند و من نمی دانم این 
پیش بینی ه��ا چه خاصیتی دارد، اما به هر 
حال در برجام حواس مان باید جمع باشد 
و جم��ع خواهد بود و بهتر اس��ت به جای 
این بحث ها از فضای ایجاد ش��ده استفاده 

کنیم. 

س��عید متصدی، معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت گفت: ما در برخی شهرها منابعی 
از آالینده ها را داریم که کنترل آنها دور از دس��ت انسان 
اس��ت که اراک و اهواز از این ش��هرها هستند که در آنها 

افزایش میزان آلودگی را داریم. 
وی ادام��ه داد: علت افزایش آلودگی هوا در این ش��هر 
بیش��تر به فعالیت کانون های گ��رد و غبار باز می گردد، با 
وج��ود تالش های بس��یاری که برای کنت��رل آلودگی در 
کش��ور همچون آبگیری ۶۰ ال��ی ۷۰درصدی هورالعظیم 
انج��ام دادیم، اما همچنان ب��ا افزایش آلودگی هوا روبه رو 
هس��تیم که یکی از دالی��ل آن ورود جبهه گرد و غبار از 

عراق، اردن و سوریه است. 
حفاظ��ت  س��ازمان  انس��انی  محیط زیس��ت  مع��اون 
محیط زیس��ت افزود: همچنین به دلیل افزایش صادرات 

نفت، فعالیت ه��ای نفتی نیز در خوزس��تان روبه افزایش 
اس��ت که جلسه ای را در این رابطه با وزارت نفت داشتیم 
و اعالم کردیم که آالیندگی ما در حال باال رفتن اس��ت و 
باید تمهیدی برای واحدهای فرآوری بیندیشند که البته 
اقداماتی هم انجام شد و برنامه ای را نیز در زمینه کنترل 

فعالیت های نفتی ارائه کرده اند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در بحث گرد و غبار س��ه قطعنامه 
از سوی س��ازمان ملل صادر شده اس��ت، اظهار کرد: این 
قطعنامه ها برای بحث های مدیریت منطقه ای و بین المللی 
گ��رد و غبار اس��ت که امیدواریم به نتیجه برس��د، اما در 
مورد کانون های داخلی در حال کنترل منابع هس��تیم و 
در چند سال اخیر نهال کاری و در ۴هزار هکتار مالچ پاشی 

انجام شده است. 
متص��دی در ارتباط ب��ا افزایش آلودگی ه��وا در اراک 

توضیح داد: در مورد اراک دو مسئله وجود دارد؛ نخستین 
مشکل صنایع داخل شهر و مشکل دیگر کانون های گرد و 
غبار در تاالب میقان است که خشکسالی و کاهش میزان 
ورودی آب س��بب ش��ده این تاالب که درون شهر اراک 

است، ایجاد آلودگی کند. 
معاون س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت تصریح کرد: 
همچنی��ن کارخانجات��ی ک��ه در خ��ود اراک هس��تند و 
نیروگاه ش��ازند نیز آلودگی هایی را موجب می شوند، ما تا 
حدودی نیروگاه را کنترل کرده ایم، اما نتوانستیم نیروگاه 
را ۱۰۰درصد گازس��وز کنیم، اما در حال تالش هس��تیم. 
همچنین معادنی که درتاالب هستند نیز آالیندگی دارند 
که باید کنترل ش��وند و رفع همه این مشکالت در کمیته 
آلودگی هوای اهواز دیده ش��ده و رفع آنها در دستور کار 

است. 

رئیس جمهور در نشست خبری اولین سالگرد اجرای برجام: 

مردم مطمئن باشند مقتدرانه عمل کردیم، اما عجوالنه کاری نکردیم

کنترل آالینده های اراک و اهواز دور از دست انسان است

عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور 
خارجه از همکاری با س��تاد حقوق بشر قوه قضاییه خبر داد 
و گفت: مقابله با استفاده ابزاری از حقوق بشر در دستور کار 
جمهوری اس��المی ایران و وزارت امور خارجه قرار دارد. وی 
اضافه کرد: وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه 
در یک مسیر مش��ترک باید با هجمه هایی که چهره نورانی 

جمهوری اسالمی ایران را خدشه دار می کند، مقابله کنند. 
عراقچی تصریح کرد: خوش��بختانه بعد از حل اتهاماتی 
ک��ه در موضوع هس��ته ای به ای��ران زده می ش��د، فضای 
بین الملی جدیدی ایجاد شده است و چهره و وجهه ایران 

در عرصه های بین المللی تغییر کرده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر زمین��ه بهتری برای 
انجام کارهای حقوق بش��ری ایجاد شده است، اظهار کرد: 

با همکاری الزم س��تاد حقوق بشر، این مسیر را بهتر طی 
می کنیم و در جلس��ات آتی ش��ورای حقوق بشر و مجمع 
عمومی سازمان ملل، هماهنگی الزم را انجام خواهیم داد. 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال یکی 
از خبرنگاران درباره اینکه آیا ۱+۵ با ایران درباره موضوعات 
حقوق بش��ری مذاکره داشته یا خیر؟ گفت: برخالف آنچه 
که تصور می ش��ود باید تأکید کنم ما درباره هیچ موضوعی 

غیر  از موضوعات هسته ای مذاکره نکرده ایم. 
عراقچ��ی درباره نشس��ت خود با س��تاد حقوق بش��ر 
ق��وه قضاییه نی��ز گفت: ما خوش��بختانه در وزارت امور 
خارجه با ستاد حقوق بش��ر ارتباط تنگاتنگی داشته ایم 
تا بتوانیم چهره نورانی حقوق بشر کشورمان را به غرب 

نش��ان دهیم. 

عراقچی: گزارش برجام به مجلس ارائه شد

  محمد جواد ظری�ف، وزیر امور خارجه 
جمهوری اس�امی ایران، برای شرکت در 
اجاس  )فوق الع�اده( وزیران امور خارجه 
سازمان همکاری های اسامی برای بررسی 
وضعیت و حمایت از مسلمانان میانمار به 
کواالالمپور س�فر می کند. به گزارش ایرنا 
از مرکز دیپلماسی رس�انه ای وزارت امور 
خارجه، محمدجواد ظریف پیش از س�فر 
به مالزی براس�اس دع�وت قبلی به عمل 
آمده از وی، با توقفی کوتاه در سوئیس، در 
اجاس ساالنه »مجمع جهانی اقتصاد« در 
خصوص مسائل و آخرین تحوالت منطقه، 

به ویژه سوریه سخنرانی خواهد کرد. 

فاح مصطفی، مسئول روابط خارجی دولت اقلیم کردستان عراق: بزرگ ترین 
کنسولگری آمریکا در اربیل عراق ساخته می شود
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در پی درخواس��ت خانواده س��هیال جورک��ش  )قربانی 
اسیدپاش��ی اصفهان( از وزیر امور خارجه کشورمان برای 
ایجاد تسهیالت الزم جهت سفر او به خارج از کشور برای 
ادامه درمان، وزارت امور خارجه با نگاه انسان دوس��تانه به 
موضوع و براس��اس دس��تور محمد جواد ظریف، در حال 

پیگیری درخواست خانواده بیمار مزبور است
چند روز پیش مادر س��هیال جورکش در تماس با ایسنا 
ضمن اش��اره به آخرین وضعیت دخت��رش اعالم کرد که 
وی براساس تشخیص پزشکان برای ادامه معالجاتش و با 
توجه به اینکه ش��بکیه چشم او از دست رفته و لکه سیاه 

چش��م وی هر روز بیشتر می ش��ود بنابراین باید سریعا به 
خارج اعزام شود و اگر دیرتر جراحی شود شبکیه کاماًل از 
دس��ت می رود و نظر به اینکه روند این اعزام دو، س��ه ماه 
به صورت عادی طول خواهد کش��ید از وزیر امور خارجه 
درخواست کمک کرد تا اعزام سهیال سریع تر انجام شود. 
در پی انتش��ار این خبر و پیگیری های خبرنگار ایس��نا، 
روابط عمومی وزارت امور خارجه به این خبرگزاری اعالم 
کرد که بنا به دستور آقای وزیر، هماهنگی های الزم جهت 
اعزام بیمار مزبور جهت درمان فوری صادر شده و امیدوار 

است مقدمات کار هرچه زودتر فراهم شود. 

پیگیری درخواست خانواده سهیا جورکش از سوی وزارت امورخارجه

  امروز عصر جلس�ه ش�ورای سه 

جانب�ه مل�ی ب�ا محوری�ت اجماع 
ب�ر س�ر بازگرداندن الیح�ه اصاح 
قانون کار برگزار خواهد شد. محور 
اصل�ی این جلس�ه که در آن س�ه 
گروه کارگ�ری، کارفرمایی و دولت 
شرکت دارند، رسیدن به اجماع بر 
سر بازگرداندن الیحه اصاح قانون 

کار خواهد بود. 
احمد مسجد جامعی: من مخالف بررسی استعفایم در جلسه شورای شهر نبودم. 

اما این مسئله در آخرین دقایق مطرح شد و صورت خوشی نداشت
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علی رستمیان، خواننده نامدار موسیقی ایرانی همراه با 
فرزندان خود ۳۰دی ماه در قالب جشنواره موسیقی فجر 
کنس��رت می دهد. به گزارش ایرنا، اس��تاد علی رستمیان، 
خوانن��ده نام��دار موس��یقی ایران��ی ک��ه همکاری ه��ای 
خاطره انگیزی را با اس��تادان فرامرز پایور، جلیل شهناز و 
پرویز مشکاتیان داش��ته است، همراه با گروه  »چهارباغ« 
در هفتمین روز از س��ی و دومین جشنواره موسیقی فجر 

روی صحنه خواهد رفت. 
در این کنسرت که از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنجشنبه، 
۳۰ دی م��اه در فرهنگس��رای نی��اوران برگزار می ش��ود، 
فرزندان علی رستمیان نیز او را همراهی خواهند کرد. در 
این اجرا آهنگ هایی از محمدرضا رس��تمیان اجرا خواهد 

ش��د که وی، افزون بر آهنگسازی، نوازندگی سنتور گروه  
»چهارباغ« را هم عهده دار اس��ت. دیگر فرزند اس��تاد، آوا 
رس��تمیان که از کمانچه کشان برجس��ته امروز موسیقی 
ایران اس��ت، در این گ��روه در کنار پدر و ب��رادر کمانچه 

خواهد نواخت. 
اس��تاد علی رس��تمیان از ش��اگردان اس��تاد جالل تاج 
اصفهان��ی اس��ت که مدتی ه��م مرور ظرای��ف آواز را نزد 
اس��تادان حسن کسایی، جلیل ش��هناز، محمود کریمی و 
محمدرضا ش��جریان گذرانده اس��ت. این استاد موسیقی 
ایرانی افزون بر خوانندگی، جزو مدرسان نامدار آواز ایرانی 
نیز به ش��مار می رود و تاکنون ش��اگردان بسیاری تقدیم 

موسیقی ایران کرده است. 

خواننده قدیمی موسیقی ایرانی در جشنواره موسیقی فجر روی صحنه می رود

  زه�را احمدی پ�ور، رئیس س�ازمان 
می�راث فرهنگ�ی، صنای�ع دس�تی و 
گردش�گری گف�ت: در ه�ر دو بخ�ش 
سیاست گذاری و تدوین برنامه، نیازمند 
کم�ک بخش خصوص�ی هس�تیم. او 
افزود: اگر معاونت گردشگری به تنهایی 
بخواهد در این ح�وزه دارای مخاطبان 
متنوع عم�ل کند، بین سیاس�ت های 
تعیین شده و واقعیت های موجود فاصله 

به وجود می آید.
نمایش  »نس�بیت خاص« نوش�ته بهار کاتوزی و کارگردانی سمانه زندی نژاد 
برای حضور در La filature scene nationale راهی شهر مولوز فرانسه شد
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مای��دا چیچی��چ، س��رمربی تیم   مل��ی والیب��ال بانوان 
۱۴بازیکن را برای حضور در اردوی آماده س��ازی این تیم 

که از یکم بهمن آغاز می شود دعوت کرد. 
به  گزارش  ایس��نا  و  به نقل از روابط عمومی فدراس��یون 
والیب��ال، تیم   مل��ی والیب��ال بانوان خود را ب��رای حضور 
شایس��ته در رقابت های انتخابی جهان در منطقه آسیایی 

مرکزی آماده می کند. 
رقابت ه��ای انتخاب��ی زنان جه��ان در منطقه آس��یای 
مرکزی از هشتم تا دهم بهمن ماه به میزبانی مالدیو برگزار 
می شود و تیم   ملی والیبال بانوان ایران در این رقابت ها به 

مصاف تیم های هند، نپال و مالدیو خواهد رفت. 
تمرینات تیم   ملی والیب��ال بانوان تا پنجم بهمن ماه به 

مدت ش��ش روز ادامه خواهد داش��ت و س��پس تیم ملی 
راهی کش��ور مالدیو می ش��ود تا در رقابت ه��ای انتخابی 

جهان در منطقه آسیای مرکزی شرکت کند. 
هجدهمین دوره مس��ابقات والیبال قهرمانی زنان جهان 
سال ۲۰۱8 با حضور ۲۴ تیم از هفتم تا ۲8 مهر ماه سال 

۱۳9۷ به میزبانی ژاپن برگزار می شود. 
تاکن��ون حضور س��ه تیم در این رقابت ها قطعی ش��ده 
اس��ت. آمریکا با  عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۴، ژاپن میزبان 
س��ال ۲۰۱8 و تیم   ملی والیبال برزی��ل به عنوان قهرمان 
س��ال ۲۰۱۵ آمری��کا جنوبی س��ه تیم قطعی ش��ده این 
رقابت ها هستند. قاره آسیا عالوه بر میزبان، چهار سهمیه 

دیگر در مسابقات والیبال قهرمانی جهان دارد. 

دعوت 14 بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال بانوان

  سیدمحمد ناظم الشریعه، سرمربی 
تی�م ملی فوتس�ال ای�ران از امضای 
ق�رارداد بدون ش�رط تا ج�ام جهانی 
2020 خب�ر داد. او ب�ا تأیید خبر فوق، 
اظهار ک�رد: قراردادم ت�ا جام جهانی 
2020 بوده و مش�روط نیست. ما باید 
خوب کار کنیم و این برای تیم س�وم 

جهان انتظار بجایی است. 
س�رور جبارف، هافبک ازبکستانی استقال صعود به یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا را هدف آبی پوشان عنوان کرد. 
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ایده های طالیی

حسین بهبودی 
دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار- مشاور بازاریابی

به بهانه برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر

ترجمه: علی آل علی

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )30(
چگونه با استفاده از سایت به 

قله های موفقیت دست پیدا کنیم؟ 

ظهور فناوری اینترنت تغییرات اساسی را در سبک 
زندگ��ی ما به وجود آورده اس��ت. از رس��توران های 
آنالین گرفته تا کتابخانه های آنالین، همگی دس��ت 
به دس��ت هم داده اند تا ما را پشت مانیتورهای خود 
میخک��وب کنن��د. از س��وی دیگر، با رون��ق گرفتن 
اس��تفاده از اینترن��ت، طراحان آگه��ی و بازاریاب ها 
نیز تغییر و تحوالتی را در کسب وکارش��ان مشاهده 
کرده ان��د. اگرچ��ه در اغلب م��وارد گفته می ش��ود 
تبلیغات آنالین بسیار دش��وارتر از تبلیغات فیزیکی 
و محیطی اس��ت، با این حال شکی وجود ندارد که 
ورود اینترنت به دنیای تبلیغات کار را برای شاغالن 
این حوزه آس��ان تر ساخته اس��ت. اگر بخواهیم یک 
دس��تاورد مهم از میان امکانات وس��یعی که فضای 
مج��ازی در اختیار بازاریاب ها قرار داده اس��ت مثال 
بزنیم، کاهش بعد مس��افتی نمونه مناسبی است. در 
واقع تا پیش از ظهور اینترنت، بازاریاب ها کار نسبتا 
دش��واری برای یافتن بازارهای ف��روش برون مرزی 
برای محصوالت داش��تند. این مشکل برای برندهای 
بزرگ تا حد بسیار زیادی قابل حل وفصل بود. با این 
حال برندهای تازه تاس��یس و کوچک در این مسیر 

با مشکالت نفسگیری دست وپنجه نرم می کردند. 
 Amazon و eBay ظه��ور س��ایت هایی مانن��د
نمونه واضحی از چگونگی تاثیرگذاری اینترنت روی 
دنی��ای تبلیغات و فروش برون مرزی اس��ت. امروزه 
دیگر خرید از چنین سایت هایی تبدیل به یک عادت 
در میان مردم کش��ورهای گوناگون ش��ده. در کنار 
این مورد، پیش��رفت چشمگیر سرعت انتقال کاال در 
جهان نیز روی آس��ان تر ش��دن کارکرد سایت هایی 

مانند eBay شده است. 

با این وجود س��وال اساس��ی در اینج��ا، چگونگی 
بهره گی��ری از ایده ه��ای برندهای ب��زرگ در عرصه 
 Amazon فروش اینترنتی است. در واقع کار برای
و eBay ب��ه مرات��ب آس��ان تر از کارآفرینان نوپای 
امروزی بوده اس��ت. این برنده��ای بزرگ زمانی کار 
خود را ش��روع کرده اند که هیچ رقیب خاصی را در 
این حوزه مقابل خود نداش��تند. در ادامه به بررسی 
راهکارهای کس��ب موفقیت در حوزه فروش آنالین 

خواهیم پرداخت. 
ایده

ایده حاضر براس��اس طرح یک ش��رکت فعال در 
زمینه فروش س��که های طالی کلکس��یونی نوشته 
ش��ده اس��ت. هنگامی که پس از توافق با ش��رکت 
مذکور عه��ده دار طراحی آگهی آن ش��دم، در ابتدا 
اندکی دچار ش��ک و تردید بودم. طرح پیش��نهادی 
ش��رکت طراحی ی��ک آگه��ی 40 پاراگرافی بود که 
در هر بخش یکی از محصوالت این برند را بایس��تی 
توضی��ح داده و ب��ه مخاطب را ب��ه خریدش ترغیب 
می ک��ردم. وظیف��ه اصلی م��ن طراحی ای��ن آگهی 
به گونه ای س��ازگار با محیط وب بود. این س��ازگاری 
ب��ه طور عم��ده به معن��ای اس��تفاده از نوعی حس 
صمیمی��ت میان برن��د و مخاطب اس��ت. در واقع، 
همان ط��ور ک��ه پیش از  این اش��اره ش��د، تبلیغات 
مجازی دقت و ظرافت بیشتری را به هنگام طراحی 
نیاز دارند. به منظور ش��روع آگهی به صورت جذاب، 
تصمی��م گرفتم ابتدا به معرف��ی محصوالت ارزان تر 
این ش��رکت بپردازم. تیتر اصلی به این صورت بود: 
»دنبال خری��د هدیه ای باارزش ب��رای عزیزان خود 

هستید؟«

اگرچه ایده تیتر من به نوعی کلیش��ه ای محسوب 
می ش��ود، با این حال راهکار مناس��بی برای فرار از 
کاربرد اصطالحات تخصصی و دش��وار بود. در واقع 
با تمرکز روی کلکس��یونرها احتمال کس��ب س��ود 
باال برای ش��رکت کاهش می یافت. به همین منظور 
تصمیم گرفتم بازار فروش وس��یع تری را هدف قرار 
دهم. البته دش��واری اصلی در ای��ن میان هماهنگ 
س��اختن اصطالح��ات تخصص��ی ب��ا زب��ان روزمره 
)به گون��ه ای که اصالت اصطالح��ات و معنای اصلی 
آنها حفظ ش��ود( بود. در ش��ماره بعدی به بررس��ی 

ادامه ایده حاضر خواهیم پرداخت. 

تبلیغات خالق

آگهی شرکت هوندا- شعار : دوباره حسی شبیه به کودکی داشته باشید 

ایستگاه تبلیغات

هوندا و تجربه دنیای مجازی برای 
کودکان بیمار

هون��دا تجربه یک واقعی��ت مجازی را ب��رای کودکان 
بیم��ار در بیمارس��تان ک��ودکان اورن��ج کانت��ری خلق 
ک��رد ک��ه ب��ه آنه��ا اج��ازه می ده��د طع��م تعطیالت 
 جادوی��ی را در تخ��ت بیمارس��تان بچش��ند. در تجربه 
 »Candy Cane Lane« VR، ک��ودکان با اس��تفاده 
از هدس��ت آکیلس می توانند سورتمه هوندا که آنها را در 
محله های پوش��یده از برف می کش��د برانند در حالی که 
نورهای تماش��ایی تعطیالت کریسمس را مشاهده کرده 
و به سمت پایین این خیابان حرکت می کنند. به گزارش 
 ام بی ای نیوز، بعد از آتش بازی، کودکان کش��یده ش��دن 
سورتمه سانتا توسط گوزن را می بینند که در نهایت سانتا 
هدایایی را که در کادوهای زیبای پیچیده شده اند در این 
ویدئو در دامان آنها می گذارد که همچنان در واقعیت نیز 
هدایای زیبایی در دامان آنها در بیمارستان قرار می دهند. 
این تجربه به وسیله یک فیلم مستند کوتاه در فیس بوک 
به نمایش درآمد که عکس العمل کودکان را نشان می دهد. 
ب��رای هر »like« یا »love« که این ویدئو دریافت کند، 
هوندا یک دالر به بیمارستان و تا سقف 100,000 دالر به 

بنیاد تومور مغزی کودکان اهدا می کند. 

تبلیغات،  بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین 
بازاریاب��ی و صنایع وابس��ته از 15 الی 18 دی 
ماه س��ال ج��اری در فضایی بالغ ب��ر 25 هزار 
مترمربع در 9 سالن و چند غرفه در فضای باز 
و با مشارکت 300 شرکت داخلی و 60 کشور 
خارجی از جمله کشورهای ترکیه، کره جنوبی، 
ایتالیا، ژاپن، س��وییس، امارات متحده عربی، 
فرانسه، تایوان، اسپانیا و بلژیک در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. 
به گفته مس��ئوالن، تعداد شرکت کنندگان 
نس��بت به دوره قب��ل، از رش��د 20 درصدی 

حکایت دارد. 
اهداف برگزار کنندگان از برگزاری این دوره 
از نمایش��گاه به جز بن��د آخر که جدیدا به آن 
اضافه ش��ده، همچون سال های گذشته شامل 

موارد زیر بوده است: 
1- حمای��ت از صنعت تبلیغ��ات و ارتقای 
سطح کمی و کیفی و تبیین اهمیت و جایگاه 
تبلیغات در بین افراد جامعه و دست اندرکاران 

تجارت، صنایع و خدمات
2- کاه��ش هرچه بیش��تر ع��وارض منفی 
تبلیغات بازرگانی و افزایش کارکردهای مثبت 

و توسعه آن
3- آشنایی با تکنیک های مهندسی تبلیغات 

و تجهیزات و ماشین آالت مربوطه
4- ترویج آم��وزش فرهنگ بازاریابی جهت 
موفقیت بیش��تر در بازارهای رقابتی و تشویق 
ب��ازار داخلی جهت اس��تفاده از ابزارهای نوین 

بازاریابی و پیشبرد فروش
بی��ن  نزدی��ک  ارتباط��ی  برق��راری   -5
ارائه دهندگان و متقاضیان خدمات، تجهیزات 

و ماشین آالت
6- آش��نایی ب��ا ماش��ین آالت جدید چاپ 
دیجیت��ال و چ��اپ س��ه بع��دی، نرم اف��زار و 
لیبلین��گ،  س��خت افزار، عالئ��م تبلیغات��ی، 

ماشین آالت، ملزومات و تجهیزات وابسته
7- معرفی آژانس های تبلیغاتی، شرکت های 

علمی و خدماتی و دانش بنیان. 
ب��ا مقایس��ه ای��ن دوره از نمایش��گاه ب��ا 
دوره های قبل و تالش قابل تقدیر مس��ئوالن 
برگزارکنن��ده، هم��واره این س��وال در ذهن 
هر مخاطبی متبادر می ش��ود که گویا تاکید 
دس��ت اندرکاران امر بیش��تر در جهت تامین 
هدف ه��ای ردیف پنج��م و شش��م متمرکز 
ش��ده و نش��انی قابل تام��ل از دس��تیابی به 
س��ایر اهداف در س��طحی علمی و وسیع آن 
هم نمایش��گاهی ک��ه عن��وان بین المللی را 
باخود به یدک می کش��د به چشم نمی خورد، 
هرچند وجود نقاط ضعف و قوت در برگزاری 
نمایش��گاه ها امری اس��ت معمول ولی انتظار 
می رود مس��ئوالن محترم برگزاری نمایشگاه، 
هر ساله و با کس��ب تجربیات سال های قبل 
و با رفع نقاط ضعف و به حداقل رس��انی آنها 
به برپایی نمایشگاه جدید همت بگمارند، ولی 
متاسفانه ش��اهدیم که این دوره از نمایشگاه 
نی��ز با انبوه��ی از ضعف های تک��راری چون 
سال های گذش��ته برگزار و احتماال سال بعد 
نیز به همین منوال دایر و برگزار خواهد شد. 

نکات قابل توجه در این دوره از 
نمایشگاه: 

- حضور بسیاری از شرکت های خارجی تنها 
با کاتالوگ و پوس��ترهای کاغذی و در بیشتر 
موارد با محصوالتی که مش��ابه آنها در کشور 
تولید می ش��ود بدون وج��ود مترجم با حالتی 
خنث��ی در مواجهه با عالقه من��دان که گویی 

بهتر از ما احساس می کردند که حضورشان در 
نمایشگاه تهران چندان جدی تلقی نشده است. 
- این دوره از نمایش��گاه نیز چون سال های 
گذشته بدون اسلوگان و شعار تبلیغاتی برگزار 

شد. 
- غیب��ت و عدم رغبت ش��رکت های مطرح 
و صاحب نام داخل��ی و خارجی در این دوره از 

نمایشگاه به خوبی مشهود بود. 
- از ترویج آموزش فرهنگ بازاریابی، تبلیغات 
و... توس��ط اس��اتید و صاحب��ان ای��ن صنعت 
به صورت قابل تامل و حرفه ای در این دوره نیز 

چیزی مشاهده نشد. 
- در این نمایش��گاه نی��ز همچون دوره های 
قب��ل از محصوالت فک��ری، ایده های جدید و 
خالقیت های تصوی��ری و هنری هیچگونه اثر 
قابل تاملی در معرض دید بازدید کنندگان قرار 

نگرفت. 
- حض��ور پررنگ و فش��رده ش��رکت ها و 
چاپخانه های تولید انواع سررس��ید، تقویم ها، 
هدایای تبلیغاتی و... به خوبی مشهود بود و هر 
بینن��ده ای را برای خرید این گونه اقالم جهت 
مراجعه به مراکز معین بی نیاز می کرد. شایان 
ذکر اینکه متاس��فانه بسیاری از محصوالت و 
هدایای تبلیغاتی ارائه شده وارداتی بودند و نه 

تولید شرکت های داخلی. 
- از ش��واهد امر این گونه به نظر می رس��ید 
ک��ه عن��وان بازاریاب��ی از دیدگاه مس��ئوالن 
برگزارکننده بدون درنظر گرفتن کارکرد علمی 
و تخصصی و ترویج حرفه ای این علم در میان 
جامع��ه و صرفا جهت اس��تفاده در تبلیغات و 

پوسترهای نمایشگاه به کار برده شده بود و در 
ذهن صاحبان شرکت های حاضر در نمایشگاه 
ب��ه اش��تباه این گونه تعبیر ش��ده ک��ه عنوان 
بازاریابی یعنی جذب بیشتر مشتری برای آنها 
و محلی برای فروش کاال و محصوالت شان در 

پایان هر سال. 
- ع��دم حض��ور مطبوع��ات و رس��انه های 
تخصصی در این حوزه هم جای س��وال داشت 
که بهتر آن بود جهت جذب صاحبان رسانه در 
این دوره تالش بیشتری از سوی مسئوالن امر 

صورت می گرفت. 
- ع��دم ارائه آم��ار کم��ی بازدیدکنندگان 
نمایش��گاه از سوی مس��ئوالن برگزار کننده و 

مقایسه آن با دوره های قبل. 
- همزمان��ی و عدم س��نخیت ای��ن دوره از 
نمایشگاه با دو نمایشگاه متناقض دیگر از جمله 

نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر و 
نمایشگاه کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی 
و فروشگاه های زنجیره ای کمی عجیب به نظر 
می رس��ید و به نوعی بی س��لیقگی مسئوالن 
برگزارکنن��ده را در ذه��ن بازدید کنن��دگان 
تداعی می کرد بنابراین بهتر آن بود که حداقل 
نمایشگاه چاپ و بس��ته بندی یا سایر عناوین 
مرتب��ط دیگر به صورت هماهنگ و همزمان با 

این نمایشگاه تالقی پیدا می کردند. 
- ع��دم حض��ور انجمن های صنف��ی حوزه 
تبلیغات و بازاریاب��ی به عنوان متولیان قانونی 

این امر تعجب برانگیز بود. 
- برگزاری دو نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی 
و چاپ و بس��ته بندی به فاصل��ه دو هفته از 
یکدیگ��ر اکثر ش��رکت کنندگان را در حالت 
دو دلی وتردید قرار داده بود زیرا حضور توام 
آنها در دو نمایش��گاه ب��ا فاصله زمانی کوتاه، 
دش��وار و حتی غیر ممکن بود و ش��رکت در 
یکی از این دو نمایش��گاه موجب ش��د اکثر 
آنها، مش��تریان بالقوه خود را در نمایش��گاه 

دیگر از دست بدهند. 
- عنوان تکراری و چندباره ثبت نمایش��گاه 
بین الملل��ی تبلیغ��ات و بازاریاب��ی در انجمن 
جهان��ی صنای��ع نمایش��گاهی )UFI(  ک��ه 
سال هاست از س��وی مس��ئوالن برگزاری در 
مطبوعات و مصاحبه ها عنوان می شود موجب 

دلزدگی مخاطبان شده بود. 
- نبود اینترنت از جمله مواردی بود که شاید 
دیگر غیبتش به یک عادت مبدل شده است. 

- ع��دم ارائ��ه گ��زارش کیف��ی از برگزاری 

ن��گاه  از  قب��ل  دوره ه��ای  نمایش��گاه های 
بازدیدکنندگان و ش��رکت کنندگان و مقایسه 
آن ب��ا دوره جدید از جمله مواردی اس��ت که 
هیچ گاه از طرف متولیان امر تهیه نمی ش��ود و 

به آگاهی مخاطبان نمی رسد. 

بررسی نقاط قوت این دوره از نمایشگاه: 
- تفکیک سالن ها بر مبنای عرضه خدمات، 
کاال و ماش��ین آالت و تجهی��زات نس��بت به 
س��ال های گذش��ته از نظم و ترتی��ب بهتری 

برخوردار بود. 
- رونمایی و ثبت اختراع نخس��تین دستگاه 

CNC برش فوم، تولید داخلی پنج محوره 
 - رونمای��ی از جدیدتری��ن دس��تگاه چاپ 
Flat bed روی اجسام سخت با کیفیت بسیار 

باال تا ضخامت 10 سانتی متر
- نمایش جدیدترین ماشین چاپ عرض 5 
متر سازگار با محیط زیست طبق استانداردهای 
اروپا از جمله نوآوری های این دوره از نمایشگاه 

بود.
در آخر، اگ��ر تبلیغ��ات را عنصری کلیدی 
جهت ارائه غیر شخصی )عمومی( و ترویج یک 
ای��ده، کاال یا خدمت برای متقاضی ش��ناخته 
شده در اقتصاد مبتنی بر رقابت و دارای جایگاه 
غیر قاب��ل انکار و به عنوان یک اصل گریزناپذیر 
برای ش��رکت ها و موسس��ات در نظر بگیریم، 
پ��س برای ماندگاری خ��ود در دنیای تجارت، 
تنها بر پایه خالقیت و نوآوری است که می تواند 
سربلند بیرون بیاید و با ایجاد »تصویر مناسب و 

زیبا« در ذهن مشتری جا خوش کند. 
در م��ورد وظایف بازاریاب��ی هم می توان به 
ط��ور خالصه ب��ه بخش بندی ب��ازار، انتخاب 
بازاره��ای هدف، ارائ��ه چه��ارP و ایجاد نام 
تجاری مناس��ب اش��اره کرد که در ش��رایط 
کنونی اعتماد بیشتر مخاطبان به سمت روابط 
افقی متمایل شده تا روابط عمودی. به روایتی 
دیگر، مشتری و مصرف کننده در شرایط حال 
حاضر به خودش اعتقاد و اطمینان بیش��تری 
دارد تا به ش��رکت ها و موسس��ات و گواه این 
اصل در بازتاب رسانه های اجتماعی به خوبی 
آشکار است، بنابراین هم اکنون بازاریابی وارد 
عرص��ه روابط عمومی ش��ده و ه��ر لحظه از 
تبلیغات فاصله می گیرد و با توجه به شرایط و 
آمارهای موجود، نام های تجاری جدید تنها با 
کمک روابط عمومی و اطالع رس��انی در ذهن 
مخاطبان و مصرف کنندگان به ثبت می رسند 
و ای��ن یعنی اینکه اخیرا ی��ک جابه جایی در 
نقش ها و کارکردها به وقوع پیوس��ته و از این 
پ��س این روابط عمومی اس��ت که در جایگاه 
یک رهبر ایستاده و می تواند برنامه های متنوع 
بازاریابی را هدایت کند و به هدف خود برساند 
و ن��ه تبلیغات. بنابراین پیش��نهاد می ش��ود 
از س��ال آین��ده مقول��ه بازاریاب��ی از موضوع 
نمایش��گاه حذف و به جای آن نمایشگاهی با 
نام »نمایشگاه بین المللی تبلیغات و رسانه ها« 

برگزار شود. 
در پای��ان امیدواری��م که نمایش��گاه بعدی 
تبلیغات و صنایع وابس��ته ب��ا حضور بزرگان، 
اس��اتید فرهیخت��ه، صاحب��ان مط��رح این 
صنعت و جوانان پرش��ور و خ��الق و الیق به 
محلی جهت پیوند نسل جدید و قدیم مبدل 
ش��ود و ش��اهد حضور و ظهور استارتاپ های 
موفق با رویکرد علوم جدید در راس��تای رفع 
نیازهای جامعه با کمک متخصصان ماهر در 
حوزه آی تی و س��ایر نوآوران در سطح ملی، 

منطقه ای و بین المللی باشیم.  
 ارتباط با نگارنده:
Dr. Hbehboudi@yahoo. com 

برگزاری دو نمایشگاه تبلیغات و 
بازاریابی و چاپ و بسته بندی به فاصله 
دو هفته از یکدیگر اکثر شرکت کنندگان 
را در حالت دو دلی وتردید قرار داده بود 
زیرا حضور توام آنها در دو نمایشگاه 
با فاصله زمانی کوتاه، دشوار و حتی 
غیر ممکن بود و شرکت در یکی از 

این دو نمایشگاه موجب شد اکثر آنها، 
مشتریان بالقوه خود را در نمایشگاه 

دیگر از دست بدهند



از  ماکارون��ی  و  الزانی��ا 
غذاه��ای محبوب ک��ودکان 
ایران��ی اس��ت و بس��یاری از 
مادران نی��ز الزانیا را یکی از 
غذاه��ای مورد عالق��ه برای 
پخ��ت می خوانن��د. کودکان 
هم از شکل های فانتزی این 
محصول خوش شان می آید و 
ه��م برای خ��وردن آن بهانه 
نمی گیرن��د. ماکارونی غذای 
ارزانی اس��ت که به سادگی، 
انرژی الزم برای فعالیت های 
روزان��ه را تامی��ن می کن��د. 
زرم��اکارون محصول مختص 
ن��ام الزانیای  ب��ه  ک��ودکان 
ک��ودک را طراح��ی ک��رده 
اس��ت که با اس��باب بازی و 
س��ی دی داخل آن سعی در 
جلب توجه کودکان و والدین 
آنه��ا دارد. البت��ه ب��ه نظ��ر 
می رس��د مزی��ت رقابتی این 
محص��ول نه اس��باب بازی ها 
و ن��ه س��ی دی های کارتونی 
ارتباط��ی اس��ت  بلک��ه  آن، 
با  توانس��ته  زرم��اکارون  که 
ک��ودکان برقرار کن��د. برای 
از  محص��ول  ای��ن  ارزیاب��ی 
دیدگاه بازاریابی و اس��تقبال 
احمدرض��ا  ب��ا  مش��تریان 
باغبان، مدی��ر فروش و برای 
اط��الع از جزئیات محصول و 
تشریح برنامه های مارکتینگ 
آن ب��ا ع��ارف فرج��ی، مدیر 
مهندس��ی فروش زرماکارون 
گفت وگوی��ی ترتی��ب دادیم 
ک��ه حاص��ل آن را در ادامه 

می خوانید. 

الزانیا غذای مورد عالقه 
کودکان

مدیر  باغب��ان،  احمدرض��ا 
ارزیابی  فروش در خص��وص 
خود از ای��ن محصول جدید 
و جایگاه��ش در ب��ازار ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« می گوید: 
ماکارون��ی و الزانی��ا از جمله 
غذاهای مورد عالقه کودکان 
اس��ت. ای��ن دو غ��ذا س��هم 
س��بد  در  قاب��ل مالحظه ای 
غذای��ی خانواده ه��ای دارای 
اس��ت.  برخ��وردار  ک��ودک 
پی��ش از ای��ن ش��رکت های 
تولیدکنن��ده ماکارون��ی ب��ا 
تجهیز و مدرن کردن فرآیند 
تولید یا دریافت الیسنس از 
شرکت های خارجی سعی در 
ایجاد مزیت رقابتی داشتند، 
همچنی��ن این ش��رکت ها با 
تمرکز ب��ر افزایش کیفیت یا 
غنی کردن محصوالت ش��ان 
نیز به دنبال جذب مش��تری 
که  پیام هایی  بودند.  بیش��تر 
تولیدکنن��ده  ش��رکت های 
برای جذب مخاطب  تاکنون 
مناسب  می کردند  اس��تفاده 
پدره��ا و مادره��ا ب��ود ی��ا 
حداکثر در ساخت کلیپ  های 

اس��تفاده  از بچه ها  تبلیغاتی 
می شد. در واقع شرکت ها به 
طور مستقیم پیام مناسبی به 
این بخش از بازار و مناس��ب 
کودکان ارائه نمی کردند، این 
امر موجب می شد از ظرفیت 
خوب��ی که در ای��ن بخش از 
مخاطب��ان وجود داش��ت به 

طور کامل بهره مند نشوند. 

تاثیر کودکان در خرید 
خانواده 

این کارشناس در پاسخ به 
این س��وال که این محصول 
ب��رای پاس��خگویی ب��ه چه 
نیازی طراحی ش��ده اس��ت، 
ارائه  با  می گوید: زر ماکارون 
الزانی��ای کودک اس��تراتژی 
دقی��ق و متفاوت��ی را ب��رای 
پاس��خ به نیاز مخاطب خود 
ق��رار داده اس��ت، مخاطبی 
ک��ه دیگر رقبا تاکنون آنها را 
نادیده گرفتند. نکته بس��یار 
ظری��ف و پراهمی��ت در این 

موضوع که شرکت ها آن 
را نادیده می گیرند تاثیر 
باالی کودکان در فرآیند 
اس��ت.  خانواده  خری��د 
 YTV مطابق گ��زارش
 Kids and Tweens
در سال 2008 کودکان 
درانتخ��اب صبحانه 97 
انتخ��اب  در  و  درص��د 
درص��د   95 ناه����ار 
هس��تند. تاث��یر گ��ذار 

براس��اس ای��ن نتای��ج، 
آمریکایی  ش��رکت های 
در سال 2010 دو برابر 
هزینه بیشتری را نسبت 
ب��ه س��ال 2000 برای 

ترغیب کودکان به اس��تفاده 
از محصوالت ش��ان اختصاص 
داده ان��د، چراک��ه ط��ی این 
خانواده ه��ا  ان��دازه  س��ال ها 
کوچک ت��ر ش��ده و والدی��ن 
اهمی��ت بیش��تری را ب��رای 
س��هیم کردن فرزندان ش��ان 
تصمیم گیری  فرآیند های  در 

خانواده دارند. 

هدف گذاری مناسب و 
کسب سهم حداکثری از 

بازار کودکان 
باغبان نظ��ر خود در مورد 
پخت��ه  پی��ش  بس��ته بندی، 
بودن و داش��تن س��ی دی و 
اس��باب بازی ب��رای ترغیب 
والدی��ن و کودک ب��ه خرید 
را چنی��ن بی��ان می کند که 
هم��ه موارد ذکر ش��ده موید 
این اس��ت که زر ماکارون با 
بس��ته بندی مناسب کودکان 
و طراح��ی بس��ته های دختر 
و پس��ر هدف گذاری مناسبی 
برای کس��ب حداکثری سهم 
ب��ازار از طریق ک��ودکان در 
قرار  اس��ت.  گرفت��ه  پی��ش 
دادن اس��باب ب��ازی در این 
بس��ته ها مانند یک مش��وق 
برای کودکان عمل می کند و 

موجب می ش��ود که کودکان 
ب��رای یافتن جای��زه بعدی، 
خری��د آین��ده الزانی��ا را از 
والدین درخواس��ت کنند. به 
نظر می رس��د این استراتژی 
ب��ه دق��ت نق��اط حس��اس 
را  ک��ودکان  تصمیم گی��ری 
مورد هدف قرار داده اس��ت 
و  س��رگرمی  طری��ق  از  ت��ا 
آگاهی  خ��اص  بس��ته بندی 
ک��ودکان و وف��اداری آنها را 
ب��ه برن��د زر افزای��ش دهد، 
این اس��تراتژی ب��ا توجه به 
در  ک��ودکان  ب��االی  تاثی��ر 
خرید خان��واده در بلند مدت 
منجر به افزایش س��هم بازار 
زر ماکارون در ب��ازار خواهد 
ش��د. همچنین پی��ش پخته 
بودن ای��ن محصول می تواند 
سهولت و سرعت را در پخت 
ای��ن غذا ب��ه همراه داش��ته 
باش��د و رضایت م��ادران را 

فراهم کند. 

طراحی گام های رقابتی 
آتی 

در  فروش  کارش��ناس  این 
خص��وص می��زان اس��تقبال 
محصول  ای��ن  از  مش��تریان 
می افزای��د: به اعتقاد من نگاه 
همه جانب��ه و خالقانه که در 
توس��عه این محصول در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت استقبال 
خوبی را از سوی مخاطبان به 
همراه خواهد داشت. در مورد 
کانال های ترویج این محصول 
نی��ز باید اضاف��ه کنم که این 
کانال های  کانال ها می توان��د 
زر  محص��والت  س��ایر  فعلی 
ماکارون باش��د، چرا که این 
ش��رکت پی��ش از ارائ��ه این 
محصول جایگاه مناس��بی را 
در بازار داش��ته اس��ت. اما با 
توجه ب��ه اینکه ام��کان ارائه 
محصول مش��ابه توسط سایر 
رقبا نیز وجود دارد، نیاز است 
که زر ماکارون به س��رعت به 
انتش��ار این محصول به بازار 
از طریق کانال های مناس��ب 
ب��رای  همچنی��ن  بپ��ردازد. 
اس��تمرار موفقیت در فروش 
الزانی��ای ک��ودک، طراح��ی 
در  آت��ی  رقابت��ی  گام ه��ای 
مواجه��ه ب��ا ورود محصوالت 

مشابه به بازار ضروری به نظر 
مثل  فعالیت هایی  می رس��د. 
برگزاری جشن ها و مسابقات 
آش��پزی ب��رای ک��ودکان یا 
ایج��اد کمپین��ی ب��رای ب��ه 
تجرب��ه  اش����تراک گذاری 
کودکان از الزانیای کودک در 
شبکه های اجتماعی می تواند 
با هزینه ای ک��م و اثر گذاری 
باال ب��ه ترویج ای��ن محصول 

سرعت ببخشد. 

ایجاد ارتباط با کودکان 
عارف  گفت وگو،  ادام��ه  در 
مهندس��ی  مدی��ر  فرج��ی، 
فروش زرماکارون به تش��ریح 
برنام��ه بازاریاب��ی محص��ول 
الزانیای ک��ودک می پردازد و 
صحبت خود در مورد دیدگاه 
زرم��اکارون به ک��ودکان را با 
ای��ن جمله آغ��از می کند که 
»دخت��ر من«، »پس��ر من«! 
هم��ان ان��دازه ک��ه ب��ازی و 
است،  مهم  برایت  س��رگرمی 
و  جس��می  تغذی��ه 
روح��ی ت��و ه��م مهم 
اس��ت؛ تو می توانی در 
غذایی  وعده  کنار یک 
ارزش و خوش��مزه،  با 
یک س��رگرمی جذاب 
داش��تنی  دوس��ت  و 
ممکن  باش��ی؛  داشته 
اس��ت قدت به ش��لف 
فروش����گاه نرس����د، 
غذای  می توان��ی  ام��ا 
خ��ودت  را  محبوب��ت 
ب��ا  و  کن��ی  انتخ��اب 
سرگرم  س��اعت ها  آن 
ش��وی. این دید و نگاه 
کودکان  به  زرماکارون 
اس��ت. او در ادام��ه ب��ه بازار 
ه��دف و مزی��ت رقابتی این 
محصول جدید اشاره می کند 
و می گوی��د: زرم��اکارون ب��ا 
ب��ر جمعیت ش��ش  تمرک��ز 
الزانیای  محص��ول  میلیونی، 
ک��ودک را روانه ب��ازار کرده 
اس��ت. زر م��اکارون در پ��ی 
آن اس��ت با جذب این گروه، 
چرخه عمر مشتریان خود را 
طوالن��ی ک��رده و بتواند یک 
وع��ده غذایی مق��وی، جذاب 
ب��رای  را  س��رگرم کننده  و 
این قش��ر ارائه ده��د. امروزه 
وعده های غذایی صرفا ارزش 
غذایی بودن را از دس��ت داده 
و ارزش ه��ای دیگری در کنار 
ارزش غذایی نمود پیدا کرده 
این  رقابت��ی  اس��ت. مزی��ت 
محص��ول نه اس��باب بازی ها 
و ن��ه س��ی دی های کارتونی 
اس��ت  ارتباط��ی  بلک��ه  آن، 
توانس��ته  زرم��اکارون  ک��ه 
کن��د؛  ایج��اد  ک��ودکان  ب��ا 
ش��ناخت این گ��روه و توجه 
ب��ه نیازهای آنه��ا، حضور در 
مهد کودک ها و ایجاد لحظات 
ش��اد و به یادماندنی، چیدمان 
محصول در ش��لف های پایین 
و در دس��ترس کودکان، همه 

و همه نش��انه هایی هس��تند 
ک��ه احس��اس مهم ب��ودن را 
ب��ه ک��ودکان ایران��ی منتقل 
می کن��د. مزی��ت رقابتی این 
پرمعنایی  لبخن��د  محص��ول 
است که بر لبان این شکوفه ها 

نقش می بندد. 

ثبت خاطره خوش برای 
کودکان از الزانیا

او ادامه می ده��د: کودکان 
هنوز به نق��ش بازی کردن ها 
و کنت��رل احساس��ات خ��ود 
ع��ادت نکرده اند. آنها بی هیچ 
ت��رس و واهم��ه ای دوس��تی 
خ��ود را ب��ا نزدیک ش��دن و 
لم��س کردن اب��راز می کنند. 
آنه��ا پ��در، مادر و دوس��تان 
خ��ود را درکن��ار خودش��ان 
می خواهند، بی هیچ فاصله ای. 
زرم��اکارون با ش��ناخت این 
غرای��ز کودکانه، ب��ا بچه های 
مهد همبازی می شود و خمیر 
روزانه  کارهای  بازی می کند، 
)بس��تن دکمه لب��اس و بند 
کف��ش و.. .( را ب��ا او تمرین 
کودک  مهد  مس��یر  می کند، 
تا خانه را با کوله پش��تی های 
رنگین کم�����ان همراه����ی 
من«  »پسر  الزانیای  می کند. 
و »دختر من« از قفس��ه های 
بلند باالی فروش��گاه ها پایین 
می آید و شانه به شانه کودک 
ایرانی در ش��لف می نشیند تا 
کودکان ایرانی خاطره خوشی 
از الزانی��ای ک��ودک در ذهن 

داشته باشند. 

محصولی در مرحله 
معرفی 

محصول  این  قیمت  فرجی 
را متوسط می داند و می گوید: 
قیمت گ��ذاری  اس��تراتژی 
ب��ا توج��ه ب��ه ارزش غذایی، 
و محتویات  بس��ته بندی  نوع 
بس��ته، ب��ا قیمت متوس��طی 
هم��راه اس��ت ام��ا می ت��وان 
گف��ت کل جامع��ه ه��دف را 
پوش��ش خواهد داد. الزانیای 
ک��ودک ب��رای نخس��تین بار 
و از اواس��ط س��ال گذش��ته 
بازار  ب��ه  زرماکارون  توس��ط 
عرضه ش��ده است. با توجه به 
محدودیت های دسترس��ی به 
بازار هدف و هزینه های بسیار 
محصول  این  معرف��ی،  باالی 
هنوز در مرحل��ه معرفی قرار 
دارد و بس��یاری از مشتریان 
بالق��وه نس��بت ب��ه محصول 
آگاه��ی ندارند، ام��ا با توجه 
توزیعی  زیرس��اخت های  ب��ه 
ک��ه زر م��اکارون ایجاد کرده 
اس��ت )زرپخش ه��ا(، هر روز 
شاهد رش��د فروش هستیم و 
با برنامه ری��زی صورت گرفته 
جه��ت معرفی ای��ن محصول 
آین��ده  در  نیس��ت  ش��کی 
نزدیک، این محصول در سبد 
ثابتی خواهد  خانواده ها جای 

داشت. 

ایده ها و روابط عمومی آینده نگر

»...از ایده تا اجرا فاصله زیاد وجود دارد...«
این جمله ای س��اده و بدیه��ی و در عین حال کلیدی 

است که امروز توسط عزیزی به من یادآوری شد. 
ایده پ��ردازی بس��یار س��ریع، ناگهانی و ب��ا عمق های 
گوناگون رخ می دهد، اما چه ایده هایی به مرحله عملیاتی 

شدن می رسند؟ 
کدام ایده ها در اجرا موفق تر خواهند بود؟ 

اینجاست که نقش کلیدی تحلیل و آنالیز فرآورده های 
اطالعات��ی در روابط عموم��ی و ارتباطات ش��رکت ها و 
کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری مشاهده می شود. 

زمانی اجرای یک ایده در روابط عمومی موفق تر خواهد 
ب��ود که جریان ورود داده ه��ا از کانال صحیح و به موقع 

صورت بگیرد. 
از ط��رف دیگر این جریان باید به نحو صحیحی ادامه 
یابد و به مقصد نهایی برس��د که روی آن تحلیل و کلیه 

کندوکاوها رخ داده باشد. 
بنابراین نقش روابط عمومی آینده نگر و پیش بینی کننده 
که ناخدا و تعیین کننده س��ایر بخش های شرکت است، 

بیش از پیش پررنگ می شود. 
جای��گاه وی��ژه تحلیل و آنالی��ز در رواب��ط عمومی و 
ارتباطات را نیز در این پروسه نباید نادیده گرفت، چرا که 
روابط عمومی با تمامی س��اختارهای شرکت و الیه های 
متعدد آن، باید ارتباط و پیوستگی هماهنگ داشته باشد. 
در پایان به تمامی مدیران و تصمیم گیرندگان کلیدی 
در ش��رکت های ایرانی توصیه می کن��م قدرت و جایگاه 
تعیین کننده روابط عمومی را در چارت و برنامه ریزی ها 
و ارزش ده��ی، مج��دد مورد ارزیابی ق��رار دهند، چراکه 
می توانیم با جرأت بگوییم روابط عمومی از جهات بسیار 
و متعدد، هم ردیف حوزه های کسب و کار، برند، بازاریابی 
و ف��روش و بعضا باالتر اس��ت، و نقش مهم ارتباطات در 
م��راودات تجاری، اس��تحکام جریان اطالع��ات با کلیه 
ذی نفعان از جمله مشتریان در چارچوب یک استراتژی 

یکپارچه فرآیندمحور و تفویضی است. 

روابط عمومی و بازارهای نوظهور
چطور یک برند یا شرکتی که در مسیر رشد و توسعه 
قرار دارد، می تواند رابطه احساسی با مشتریان خود خلق 

کند؟ 
اجازه بدهید با سوال دیگری، مطلب را خالصه تر بگویم:

آیا می دانستید در غول رسانه ای و ارتباطی توییتر، این 
روابط عمومی است که رکن شرکت محسوب می شود؟ 

و البته این تنها مختص توییتر نیست... 
تمامی ش��رکت ها و کمپانی های معتبر یا رو به رش��د 
دنیا، در این مس��یر در حال حرکتند و ارتباطات هرچه 

قوی تر به لحاظ احساسی با مشتریان برقرار می کنند. 
اج��را و جلب توجه در زمان کوتاه و در عین حال نگاه 
بلندمدت داشتن، از عهده هر روابط عمومی ای بر نمی آید. 
اصوال رواب��ط عمومی در هزاره س��وم، مدیریت کلیه 
اجزای ارتباطی کسب و کارها و چیدمان بین آنها به منظور 
برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. 
یکی از الزامات مدیریت صحیح، نگاه یکپارچه به بازارها 

به ویژه، بازارهای نوظهور است. 

میل ش��دید ب��ه ابراز وج��ود اف��راد، آرام��ش ذهن، 
ماجراجویی، گروه های اجتماعی با نکات مشترک قوی و... 
نمونه ای از پتانسیل ها و بازارهای نوین محسوب می شود. 
حال قطعا سوالی برای شما مخاطب عزیز پیش می آید 
که منظور از نگاه یکپارچه دقیقا چه نوع نگریستنی است؟ 
این قضیه را از جنبه های گوناگون می توان مورد بررسی 

قرار داد که تنها به ذکر یک مورد آن اکتفا می کنم. 
یک جنبه از جنبه های گوناگون نگاه یکپارچه، رابطه 

کیفیت و انتظارات مشتری است. 
ام��روزه تنه��ا کیفی��ت عامل پی��روزی ش��رکت ها و 
کسب و کارها نیست، بلکه این مجموعه ارتباطات شرکت 
اس��ت که همه فرآیندها را جمع آوری می کند و به نتایج 

کوتاه مدت و بلندمدت می رساند. 
مجموع��ه ارتباط��ات، همان م��دل رواب��ط عمومی 

شرکت هاست. 
مدل ه��ای رواب��ط عموم��ی در ش��رکت های ایرانی، 
منطق یک س��ازمان را با حرفه ای گ��ری توصیف و بیان 
نمی کند، چون س��اختار کسب و کار ایرانی هنوز در عمل 
به طور سنتی مانده اس��ت، به جز شرکت های معدود و 

انگشت شمار. 
ساده ترین و بنیادین ترین تعریف مدل روابط عمومی، 

منطق یک سازمان را در چگونگی 
1- خلق ارزش )= چگونگی تولید محصول و خدمتی 

ارزشمند برای مشتری(
2- ارائه ارزش )= چگونگی ارائه و رس��اندن این ارزش 

به مشتری(
3- کس��ب ارزش )=چگونگی کسب منفعت از خلق و 

ارائه ارزش(
توصیف می کند. 

امروزه ش��رکت ها نیاز به بازبین��ی فرآیندها در بخش 
رواب��ط عمومی خود به نحو موثر دارند. این نیاز ناش��ی 
از این مس��ئله می شود که اگر روابط عمومی را تنها یک 
عامل اجرایی فاقد محتوا و خالقیت در نظر بگیریم، روابط 

عمومی با همه چیز، هیچ است! 
عمده ش��رکت ها و کس��ب وکارهای ایرانی نه تنها در 
روابط عمومی که در فرآیند اجرا با مش��کل بزرگ »عدم 

تفویض اختیار به صورت واقعی« مواجه هستند. 
ب��ه عبارت بهتر دس��تور و تصمیم گیری های از باال به 

پایین، بسیار کند و دارای بوروکراسی باالست. 
ع��دم تفویض اختیار در معن��ای حقیقی، فرآیندهای 
اجرا را در ابعاد گوناگون به ویژه در بخش اجرایی از جمله 

روابط عمومی با مشکل و کندی مواجه می کند. 

چرا کوچک از بزرگ بهتر است؟ 

50 ال��ی 80درص��د از کس��ب و کارهای کوچک با 
شکست مواجه می شوند. بازارها شلوغ، رقابت دشوار 
و منابع اندک هستند. برای موفقیت باید نقاط ضعف 
را ب��ه فرصت تبدیل کرد. در ادامه پنج کلید موفقیت 

در این زمینه ارائه می شود. 
1( رقابت نکنید - متمایز باشید:

 بزرگ ترین اش��تباه کس��ب و کارهای کوچک این 
اس��ت که به رقابت با کسب و کارهای بزرگ و پیشرو 
می پردازند؛ قیمت ه��ای رقابتی یا دادن حق انتخاب 
مشابه و رقابت های اینچنینی، اما این کسب و کارهای 
کوچک بازنده میدان هس��تند. درس��ت مانند رفتن 
ب��ه جنگ مس��لحانه ب��ا یک چاقوی س��اده اس��ت. 
کسب و کارهای بزرگ روی مقیاس بزرگ کار می کنند 
که موجب س��خت تر شدن رقابت می شود. بنابراین با 
کسب و کارهای بزرگ به رقابت نپردازید بلکه متمایز 
عمل کنید. ابعادی بیابید که در آن برتری دارید و بر 
آنها تمرکز کنید. مثال شاید خدمات مشتری یا ارتباط 
ش��خصی با مشتریان برای شما بهتر باشد. شاید این 
ابعاد حفره هایی در بازار باشند که شرکت های بزرگ 
به دلیل ناکافی بودن سود حاصله، از آن چشم پوشی 
کرده اند. موقعیت های منحصربه فردی را کشف کنید 
که می توانید در آن موفق باشید و شرکت های بزرگ 

نمی توانند. 
2( چابک باشید:

 وقتی در مورد داستان حضرت داوود )ع( و جالوت 
فک��ر می کنی��م، مزای��ای فیزیکی ش��خصیت بزرگ 
هیکل یعن��ی جالوت بارز اس��ت. وی دارای قدرت و 
نیروی فراوانی است، اما وقتی به شخصیت کوچک تر 
یعنی حض��رت داوود می نگری��م، مزیت هایی نیز در 
آن می یابی��م. وی س��ریع و چابک اس��ت و زره های 
س��نگین، س��پر و تس��لیحاتی که مانع عملکرد وی 
شوند، همراه خود ندارد. در آخر، حضرت داوود پیروز 
میدان می ش��ود زیرا او از چابکی خود برای شکست 
جالوت اس��تفاده کرد. ممکن است شما کسب و کاری 
در مقیاس بزرگ نداش��ته باش��ید، اما از مزیت های 
خود اس��تفاده کنید. چابک و منعطف باشید. آزمون 
و خطا کنید، اگر موثر بودند آنها را ادامه دهید و اگر 
نبودند چیزهایی جدی��د امتحان کنید. به عنوان یک 
کس��ب و کار کوچک فرصت چابک بودن دارید، از آن 

استفاده کنید. 
3( کارهای خارق العاده انجام دهید:

هنرمند عرصه موسیقی نیپسی هاسل اخیرا کاری 
خارق الع��اده انج��ام داده اس��ت. به ج��ای اینکه وی 
آلبوم های خود را با قیمت های معمولی 10 تا 15دالر 
به فروش برساند، اقدامی انقالبی انجام داد. او قیمت 
آلبوم ها را افزایش داد. نیپس��ی نس��خه ای محدود از 
آلب��وم خود را با قیمت 100 دالر روانه بازار کرد. این 
قیمت در برگیرنده بلیت کنسرت ویژه نیپسی بود و 
او ای��ن کمپین را برای طرفداران خود راه اندازی کرد 
و این کمپین را proud to pay نامید. در نخستین 
روزی که این آلبوم وارد بازار ش��د، او 100 هزار دالر 
کس��ب کرد. در اکثر مجالت موس��یقی این کمپین 
مورد بررس��ی ق��رار می گرفت و در م��ورد این اقدام 
هوشمندانه دهان به دهان صحبت می شد. آیا نیپسی 
می توانست از طریق قرارداد با تهیه کنندگان موسیقی 
به این موفقیت برس��د؟ خیر، زیرا او این کمپین را به 
شیوه خود اجرا کرد و آن قدر چابک بود که توانست 

موفق شود. 
تنه��ا چابک بودن کافی نیس��ت، از انعطاف پذیری 
الزم برخوردار باش��ید تا کاره��ای خارق العاده انجام 
دهید؛ کارهایی که جدید و متفاوت باشند تا دیگران 

درباره آن صحبت کنند. 
4( اثر تبلیغات شفاهی بیشتر از تبلیغات سنتی:

اکثر کس��ب و کارهای کوچک بودج��ه کافی برای 
کمپین ه��ای بزرگ تبلیغاتی یا تبلیغ��ات تلویزیونی 
ندارند. این خبر خوبی اس��ت چ��ون اصال نیاز به این 
نوع تبلیغات ندارند. بازاریابی کسب و کارهای کوچک 
تبدیل مش��تریان به طرفداران اس��ت. کسانی که به 
ش��ما عالقه دارند و از شما خرید می کنند، شما را به 
دوستان و همکاران خود پیشنهاد می کنند. بازاریابی 
ش��فاهی )دهان به دهان( 10برابر تبلیغات س��نتی 
اثربخش تر اس��ت. این نوع از بازاریابی قابل اعتمادتر 
و هدفمندتر است. به بودجه سنگین نیاز ندارید، فقط 

به افرادی نیاز دارید تا در مورد شما صحبت کنند. 
5( از مشتریان خود کمک بخواهید:

این عنوان ممکن اس��ت تعجب آورترین گزینه در 
این لیست باشد. از مشتریان بخواهید به شما کمک 
کنند؟ شاید بگویید من باید به آنها کمک کنم نه آنها 
ب��ه من. چگونه از آنها بخواهم به من کمک کنند؟ یا 
شاید بگویید من به سختی می توانم مشتریان اندک 
خود را حفظ کنم، اگر از آنها تقاضای کمک کنم، آیا 

کسب و کار من را ترک نخواهند کرد؟ 
بیشتر کس��ب و کارها به کمک گرفتن از مشتریان 
خود هرگز فکر نمی کنند. این آخرین اقدامی اس��ت 
ک��ه می توانند انجام دهند. موفقیت کس��ب و کارهای 
کوچک متکی بر روابط قدرتمند با مش��تریان است. 
ش��ما زمان آن را دارید تا مشتریان خود را بشناسید، 
نیازهای آنها را درک کنید و چگونگی رفتار با آنها را 
بیاموزید. پس چرا از این دانشی که از مشتریان خود 

دارید در جهت منافع خود استفاده نکنید؟ 
اگر مش��تریان ش��ما را دوس��ت دارند، چرا از آنها 
نخواهید تا شما را به دوستان شان معرفی کنند؟ اگر 
از کار کردن با شما لذت می برند، چرا از آنها نخواهید 

برای وب سایت شما، توصیه نامه ای بنویسند؟ 
منظورم تقاضاهای بزرگ نیست، فقط از مشتریان 
خود به عنوان تیم بازاریابی استفاده کنید. نه تنها آنها 
به تقاضای شما بله می گویند بلکه از کمک کردن به 
ش��ما خوشحال نیز می ش��وند چون شما فقط از آنها 
تقاضای کمک نمی کنید، شما از آنها دعوت می کنید 
چیزی فراتر از یک مش��تری معمولی باشند. قسمتی 
از ی��ک کار بزرگ و این چیزی اس��ت که همه آن را 

می پذیرند. 
M_Ghasemi_313@hotmail. com
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تلفن مستقیم: 86073279شماره 701 www.forsatnet.ir

 زرماکارون با تمرکز بر جمعیت 
شش میلیونی، محصول الزانیای 

کودک را روانه بازار کرده است. زر 
ماکارون در پی آن است با جذب 

این گروه، چرخه عمر مشتریان خود 
را طوالنی کرده و بتواند یک وعده 

غذایی مقوی، جذاب و سرگرم کننده 
را برای این قشر ارائه دهد. امروزه 

وعده های غذایی صرفا ارزش 
غذایی بودن را از دست داده و 

ارزش های دیگری در کنار ارزش 
غذایی نمود پیدا کرده است

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

سجاد رحیمی مدیسه
تحلیلگر کسب و کار/ مشاور و مدرس توسعه بازار

نویسنده: جونا برگر
مترجم: مجتبی قاسمی 

دیدگاه
نگاهی به محصول جدید زرماکارون به نام الزانیا کودک 

مزیت رقابتی کودکانه! 
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مسافرت های خود را
 برنامه ریزی کنید

هرن��وع بی نظمی در یک س��فر به ه��ر دلیلی که 
باش��د، به راحتی وقت اف��راد را تل��ف خواهد کرد. 
درواقع زمان به طور خودکار در حال گذران است و 
اگر نتوان مدیریت درستی روی آن داشت با مشکل 
مواج��ه خواهید ش��د. به همین خاط��ر همواره باید 

نکاتی را در سفر خود رعایت کنید.

ایده
ای��ن روزها با مدرن ش��دن کس��ب و کارها و البته 
ن��ه تنها مدرن بودن، بلکه به دلیل گس��ترش دامنه 
کس��ب و کار گاهی به ش��ما به عنوان فردی در اداره 
مورد نظر، ماموریتی می دهند که باید تمام و کمال 
آن را اجرا کنید. شاید این ماموریت یک سفر داخلی 
یک روزه باش��د و شاید یک سفر خارجی یک ماهه! 
به هر حال مهم اس��ت که شما بتوانید بدون دغدغه 
اضاف��ی از پس این مس��افرت بر بیایید. ما به ش��ما 

کمک می کنیم تا این سفر را بهتر تجربه کنید. 
نکته 1: س��عی کنید قبل از رفت��ن به ماموریت، 
تمام قرار های خود را م��رور کنید، محل هتل را در 
نقش��ه ببینید و امکانات آن و راه رس��یدن به محل 
هتل را بررسی کنید. از طرفی در صورت نیاز، برخی 
کاره��ا را در اداره ی��ا محل کار به ش��خصی واگذار 
کنید تا خیال تان راحت تر باش��د. نکته مهم در سفر 
کاری این اس��ت که تمام م��دارک الزمی را که باید 
به همراه داشته باش��ید در محل امنی از چمدان یا 

کیف تان قرار دهید. 
نکته 2: برای اینکه بار سفر سبک تر باشد و دچار 
اضافه بار نش��وید، بهتر اس��ت مدارک تان را اس��کن 
کنی��د و روی فل��ش مموری بریزید و در نخس��تین 
مکان موج��ود از آنها پرینت بگیری��د! این روش به 

امنیت بیشتر مدارک شما کمک می کند. 
نکته ۳: در کش��ور های خارج��ی تعطیالت، ایام 
خ��اص خ��ود را دارد، بنابراین س��عی کنید کمی با 
آداب و رس��وم و فرهنگ مردم کشور مورد نظر آشنا 

شوید. 
نکته ۴: ش��اید زمانی که به مقصد رسیدید برای 
نخس��تین جلس��ه کاری ت��ان وقت زیادی نداش��ته 
باش��ید و مجبورید در فرودگاه مدتی منتظر س��اک 
و چمدان بمانید، پس بهتر اس��ت اگر مسافرت های 
کاری زیادی می روید از س��اک دستی های کوچکی 
که می توانید در هواپیما همراه خود داش��ته باشید، 

استفاده کنید. 
نکته ۵: س��عی کنید تا تمام کارهای تان را انجام 
نداده ای��د به فکر گش��ت و گذار و دی��دن جاذبه ها و 
خرید کردن نباش��ید. بهتر است لیستی از جاذبه ها 
را یادداشت کنید تا سر فرصت از آنها دیدن کنید. 

نکته 6: همیشه برای سفر های کاری از پروازهای 
مس��تقیم استفاده کنید، چرا که معلوم نیست تغییر 
مسیر و اس��تفاده از پروازهای غیرمستقیم چقدر از 

وقت شما را بگیرد. 
نکته ۷: س��اعت پروازتان را طوری انتخاب کنید 
که روز به مقصد برس��ید، چرا که پیدا کردن هتل ها 
و محل ه��ای م��ورد نظر در ش��ب راحت نیس��ت و 
خیابان ها هم کمترین عابران را دارد و ممکن اس��ت 

امنیت شما به خطر بیفتد. 

نکت�ه 8: بهتر اس��ت هتل مورد نظر شما نزدیک 
به محل جلس��ه و قرار ها باشد تا بتوانید به راحتی و 

بدون دغدغه به قرارهای کاری تان برسید.
نکته ۹: همراه تان یک ساندویچ یا شکالت داشته 
باش��ید تا بتوانی��د در صورت پیدا نکردن غذا س��یر 
ش��وید. نکته دیگر هم این اس��ت که ب��ا خود چند 
کنسرو همراه داشته باشید. ممکن است برای رفتن 

به رستوران وقت نداشته باشید. 
نکت�ه 1۰: س��عی کنید به جای معطل ش��دن در 
مراک��ز خرید، از فروش��گاه های اط��راف هتل دیدن 
کنید، چراکه س��فر ش��ما یک س��فر کاری اس��ت و 
بیش��ترین تمرکزتان باید روی روابط کاری خودتان 

باشد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- برای سفر کاری شناخت مقصد مهم ترین مورد 
اس��ت. شما باید بدانید به کجا و با چه فرهنگی سفر 

می کنید تا خود را به بهترین شکل آماده سازید. 
- آگاه��ی ب��ه این امر که با چه وس��یله ای س��فر 
خواهید کرد نکته دیگری اس��ت که باید با توجه به 

نیازتان انتخاب شود. 
- برنامه های خود را قبل از س��فر در جایی نوشته 
تا با بررس��ی آن نس��بت به این امر که دقیقا دارید 
طبق خواسته  مدیران عمل می کنید، اطمینان یابید. 

چهارشنبه
2911 دی 1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: برنده��ا قب��ل از برنامه ریزی 
دقیق ت��ر ب��رای کسب وکارهای ش��ان بای��د بدانند که 
چگون��ه می توانند وف��اداری بی قید وش��رطی را میان 
خود و مشتریان ش��ان ایجاد کنند. کس��ب وکارها باید 
جذابیت های ایده  خود را کشف و به مخاطبان بگویند 

که ایده ها چه تحولی در زندگی آنها ایجاد خواهد کرد. 
مخاطبان وقتی ببینند برند باعث تحول در زندگی شان 
ش��ده به آن وابسته می ش��وند و همین وابستگی باعث 

ایجاد ارتباطی صمیمانه خواهد شد. 
برن��د باید به مخاطبان��ش بگوید که ب��ا وجود برند 
چ��ه ویژگی های به آنها اضافه خواهد ش��د برای مثال 
اس��تیوجابز با طراح��ی برندش ب��ه مخاطبانش گفت 
ک��ه می توانند خ��اص و آزاد باش��ند و به راحتی میان 

هزاران مخاطب دیگر شناس��ایی ش��وند. وقتی برندی 
به این مرحله برس��د، می تواند نس��بت ب��ه بقا در بازار 
حوزه فعالیتش امیدوار باش��د. وف��اداری از لزوم بقای 
کس��ب وکارها در بازار اس��ت و برندهایی در بازار برنده 

هستند که مشتریان وفادارتری دارند. 
بنابراین تمامی کس��ب وکارها باید با دقت بسیار و از 
همان زمان راه اندازی ب��ه فاکتور وفاداری نگاه ویژه ای 

داشته باشند. 

وفادار کردن مشتریان 

پرس�ش: مدیریت کسب وکاری را در حوزه تولید پوش�اک زنانه به تازگی راه اندازی کرده ایم. برای معرفی برند، تبلیغات و 
شیوه های بازاریابی مختلفی را اجرایی کرده ایم و توانسته ایم گروهی از مخاطبان را به سمت برند جذب کنیم. به نظرتان 

آیا جذب مخاطبان می تواند ما را برای ادامه راه امیدوار کند؟ 
کلینیک کسب و کار

 Johnson & ش��رکت 
در   )Johnson )J&J
ایاالت متح��ده و بریتانیا نامی 
ش��ناخته شده اس��ت. از اوایل 
ده��ه 1990، کمپان��ی به این 
نتیج��ه رس��یدکه توانایی آن 
در تولید محص��والت مراقبت 
پوست کودکان، این امکان را به 
آنها خواهد داد که محصوالتی 
برای انواع دیگر پوس��ت تولید 
کن��د. در نتیجه، J&J تصمیم 
گرف��ت محص��والت دیگری را 
تحت نام خ��ود به وجود بیاورد 
که ه��ر یک ه��دف خاصی را 

دنبال می کنند. 
نخستین محصوالت مراقبت 
پوست  J&J، دختران نوجوان 
را به عنوان مشتری هدف قرار 
داد. این ب��ازار محصوالت هم 
بود  ترمیمی  ش��امل کرم های 
که به برط��رف کردن لکه های 
کمک  مصرف کننده  پوس��تی 
می کرد و هم شامل کرم هایی 
بود که اثر محافظتی داش��تند. 
ای��ن محص��والت ب��ا عن��وان 
 ،Clear و Clean & Clear
در بی��ن محصوالت آرایش��ی 
نوجوانان،  مخصوص  بهداشتی 
در دنی��ا ح��رف اول را می زد. 
 Clean خط تولید محصوالت
کس��ب  از  پ��س   ،& Clear
موفقی��ت در س��ال 1991 در 
ایاالت متحده، خط تولید خود 
را در س��ال 1992، در بریتانیا 

نیز راه اندازی کرد. 
برن����د  محص������والت 

مش��ابه   Clean & Clear  
تولی��د  خ��ط  محص��والت 
ک��ه  اس��ت   Neutrogena
J&J در سال 1994 راه اندازی 
کرد، اما با قیمت ارزان تر. هدف 
این برن��د روی تولید کرم های 
مخصوص درمان آکنه متمرکز 

شد. 
دخت��ران   J&J کمپان��ی 
نوج��وان را هدف قرار داده بود 
زیرا ش��رایط س��نی آنها اقتضا 
می ک��رد که دچار آکنه ش��ده 
و از محص��والت محافظت��ی و 
درمانی استفاده کنند، از طرفی 
همین دختران نوجوان در سن 
بزرگسالی می توانند خریداران 
بالقوه س��ایر محص��والت این 

کمپانی باشند. 

اهداف بازاریابی
مث��ل  درس��ت  بازاریاب��ی 
س��ایر فعالیت ه��ای کلی��دی 
نیاز من��د  کس��ب و کار،  ی��ک 

خط س��یری اس��ت که توسط 
اه��داف از پیش تعیین ش��ده، 
ب��رای  می ش��ود.   مش��خص 
ای��ن    Clean & Clear

اهداف به این شرح بود: 
- برن��د ش��ماره ی��ک بودن 
در زمینه محصوالت آرایش��ی 

بهداشتی
- کس��ب بیش��ترین میزان 
محبوبیت بین دختران نوجوان

• برقراری ارتباط با دختران 
نوجوان برای به دس��ت آوردن 
آنه��ا  همیش��گی  وف��اداری 

. J&J نسبت به
ای��ن اه��داف نوجوان��ان را 
تش��ویق می ک��رد که ب��ه این 
ش��رکت به عنوان برن��دی که 
نیاز ه��ا وخواس��ته های آنها را 

درک می کند، ایمان بیاورند. 
بین سال های 1993 
ت��ا 1996، تبلیغ��ی در 
در  و س��پس  بریتانی��ا 
س��اخته  ایاالت متحده 
شد که در آن، دختران 
نوجوان از رضایت خود 
نس��بت ب��ه محصوالت 
  Clean & Clear
و اینک��ه چط��ور بعد از 
اس��تفاده از آنه��ا دیگر 
نگ��ران جوش های خود 
یکدیگ��ر  ب��ا  نبودن��د، 

صحبت می کردند. 
معرف��ی  ابت��دای  از 
 Clean & Clear
در بازار بریتانیا تا سال 

1996، ای��ن محصول از لحاظ 
دس��تاورد های  س��هم،  ارزش 
قاب��ل توجهی کس��ب کرد. در 
 Clean & ،1996 پایان سال
Clear، 14درصد از سهم بازار 

را به خود اختصاص داد. 

خطا در رسیدن به اهداف
با این وجود، بعد از گذش��ت 
  Clean & Clear ،پنج سال
نتوانست به اهداف کلیدی خود 
دست پیدا کند. محصوالت این 

برند، در بین س��ایر محصوالت 
آرایشی بهداش��تی، شمار یک 
نشد و در بین دختران نوجوان 
محبوب ترین قلمداد نشد. این 
مس��ئله نش��ان می داد که این 
برند، در برق��راری یک ارتباط 
کنندگانش  مص��رف  با  عمیق 

نا موفق بوده است. 
یکی از عالئم هش��دار دهنده 
ب��رای Clean & Clear این 
بود که رقبا به شدت هدف خود 
را روی دختران جوان متمرکز 
کرده بودن��د. بنابراین، جایگاه 
خاص و منحصربه فرد این برند، 
در معرض تهدید کمپانی های 

دیگر قرار گرفته بود. 
استراتژی ترویج و توسعه

طی بررس��ی و تحقیقی که 
توس��ط J&J در مورد دیدگاه 

ص��ورت  مصرف کنن��دگان 
گرفت مشخص شد که برخی 
مش��کالت از تبلیغات ناش��ی 
یک  آگاهی دهندگی  می شوند. 
تبلی��غ باید طوری باش��د که 
بتوانند  بالقوه  مصرف کنندگان 
از طری��ق آن، پی��ام تبلی��غ را 
ویژگی ه��ای  و  ک��رده  درک 
خاص برن��د را تمیی��ز دهند. 
در  ک��ه  پژوهش��ی  براس��اس 
س��ال 1996، بین زنانی که از 
محصوالت آرایشی و بهداشتی 

مشخص  می کردند،  اس��تفاده 
ش��د که میزان آگاهی رس��انی 
ص��رف  ک��ه  هزین��ه ای  و 
 تولی��د آگهی ه��ای تبلیغات��ی

 Clean & Clearش��ده، در 
مقایسه با رقبای آن ضعیف تر 

بوده است. 
آگهی که ط��ی آن دختران 
نوج��وان از مصرف محصوالت 
رضای��ت  اب��راز  برن��د  ای��ن 
می کردن��د، ب��ه دلی��ل ع��دم 
تاثیر گ��ذاری الزم در بریتانیا با 
استقبال رو به رو نشد و میزان 
فروش نیز رضایت بخش نبود. 

از س��وی دیگر، ای��ن تبلیغ 
در ایاالت متح��ده اثر گذار بود، 
اما نوجوانان بریتانیایی، ش��یوه 
را  آن  محت��وای  و  گفت وگ��و 
تصنعی و میهن پرستانه ارزیابی 
کردند. نیاز بود که این 
نوجوانان  ب��رای  آگهی 
واقعی ت��ر  بریتانیای��ی، 
ملموس ت��ر س��اخته  و 
ش��ود. بنابرای��ن، طبق 
یک دس��تور العمل تازه، 
تمرک��ز روی واقعی ت��ر 

شدن قرار گرفت. 

نتایج تغییرات
ب��ه مح��ض پخ��ش 
جدی��د،  تبلیغ��ات 
 Clean & Clear
طی هش��ت هفت��ه، با 
افزای��ش ارزش س��هام 
روبه رو ش��د. در مارس 
سال 1999، این برند به یکی 
از اه��داف کلی��دی خ��ود که 
تبدیل ش��دن به برند ش��ماره 
ی��ک در ف��روش بود، دس��ت 
پی��دا ک��رد. میزان باز گش��ت 
س��رمایه هر ی��ک محصوالت 
ب��ا  نی��ز   Clean & Clear
رش��د قاب��ل توجه��ی مواجه 
ش��د. محصوالت این برند، در 
بین دختران نوجوان، در بین 
محبوب ترین ها قرار گرفت که 
در نتیج��ه آن، یک��ی دیگر از 

اهداف شرکت به ثمر رسید. 

ارزیابی کمپین ها
موفقی�����ت  دالی�����ل 

 Clean & Clear در اواخ��ر 
ده��ه 90 میالدی به وس��یله 
راه ان��دازی کمپین های جدید 

تبلیغاتی به این شرح بود: 
آگاهی رس��انی  افزای��ش   -
در تبلیغ��ات ب��ه میزان��ی که 
مصرف کنن��دگان ق��ادر بودند 
تبلی��غ و برن��د را در پیون��د با 

یکدیگر ببینند. 
- آگاه��ی برند نیز در همان 
دوره، 49درص��د افزایش پیدا 

کرد. 
- بررس��ی دیدگاه نوجوانان 
ب��رای  آنه��ا  نش��ان داد ک��ه 
نخس��تین بار در رابطه با تبلیغ 
این برن��د و ملموس بودن آن، 

شگفت زده شده اند. 
در  نی��ز  دیگ��ری  عوام��ل 
موفقیت این برند در اواخر دهه 

90 دخیل بودند: 
- هیچ گونه محصول جدیدی 
ت��ا آن زم��ان به ب��ازار معرفی 
نش��د و فرمول س��اخت و نیز 
بسته بندی ها هیچ گونه تغییری 

نکرد. 
- تغیی��ر خاص��ی در روش 
توزیع و پخش شرکت به وجود 

نیامد. 
- هیچ گون��ه کاهش قیمتی 
اتف��اق نیفتاد، حت��ی قیمت ها 
در مقایس��ه با رقبا با رشد نیز 

مواجه شد. 
- هزین��ه صرف ش��ده برای 
تبلیغات در مقایس��ه ب��ا رقبا 

افزایش پیدا نکرد. 

نتیجه گیری
ابتدای����ی  تبلیغ����ات 

Clean & Clearدر   
آغ��از ای��ن برند را ب��ه اهداف 
کلیدی اش نرساند، اما در عین 
حفظ مضم��ون تبلیغات خود، 
تغییرات��ی در آگهی های خود 
را برای بریتانیا اعمال کرد که 
باعث کامیابی یک ش��به این 
  Clean & Clear .برند شد
توانست از طریق ارزش سهم، 
به برند ش��ماره یک در زمینه 
محصوالت آرایش��ی بهداشتی 
تبدیل ش��ود. در حال حاضر، 
  Johnson & Johnson
در 14 کش��ور جه��ان از اروپا 
گرفت��ه ت��ا خاورمیان��ه، بازار 
براس��اس  و  و   دارد  ف��روش 
فرهنگی هر کش��ور  ش��رایط 
تبلیغات مناس��ب آن کشور را 

تهیه می کند. 

نخستین محصوالت مراقبت پوست  
J&J، دختران نوجوان را به عنوان 
مشتری هدف قرار داد. این بازار 
محصوالت هم شامل کرم های 

ترمیمی بود که به برطرف کردن 
لکه های پوستی مصرف کننده کمک 
می کرد و هم شامل کرم هایی بود 

که اثر محافظتی داشتند. این 
 Clean & محصوالت با عنوان

Clear و Clear، در بین محصوالت 
آرایش بهداشتی مخصوص 

نوجوانان، در دنیا حرف اول را می زد 
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کارتابل

امیر آل علی

چطور تغییر استراتژی جانسون  اند جانسون آن را یک شبه به موفقیت رساند

برند محبوب دختران نوجوان 

اشتغال، از ضرورت تا واقعیت

تقریبا تمامی کارشناس��ان اقتصادی به این نتیجه 
رس��یده اند که دولت ها در ایران ضمن توجه داشتن و 
تالش برای ایجاد ش��غل برای همه متقاضیان و خیل 
عظیم جویندگان کار، به تنهایی نه توان پاس��خگویی 
به این نیاز مهم کش��ور را داش��ته و نه کارشناسان و 
متصدیان آن به مدل روش��نی برای عملی شدن این 

تصمیم بزرگ دست یافته اند. 
همچنین ب��ا وجود اینک��ه س��رمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در بخ��ش خدمات و صنع��ت روند ثابتی 
داش��ته اس��ت، اما مطابق با آمارهایی ک��ه به تازگی 
اعالم شده، دولت حدود چند صد هزار فرصت شغلی 
در کش��ور ایجاد ک��رده که این رقم هم ب��ا توجه به 
انباشته ش��دن معضل بیکاری، با چشم انداز و اهداف 
برنامه ریزی ش��ده موجود فاصله دارد. حال این سوال 
مطرح است در شرایطی که نشانه های رکود بر اقتصاد 
کش��ور نمایان اس��ت و بخش خصوصی توان زیادی 
برای تش��کیل س��رمایه همانند برنامه سوم یا چهارم 

توسعه را ندارد، چه باید کرد؟ 
ت��داوم دوره زمانی بیکاری جوین��دگان کار و ورود 
متقاضیان جدید، بر بازار کار فشار وارد کرده و طرف 
تقاضا هم پاس��خگوی آن نیست. در چنین شرایطی، 
تبعات فرهنگی و اجتماعی نبود فرصت های ش��غلی 
به ویژه برای جویندگان کار دانش آموخته روبه افزایش 

است. 
ب��ه باور بس��یاری از تحلیلگران اقتص��ادی در کنار 
چالش آب، مس��ئله بحران بیکاری مهم ترین مشکل 
در کش��ور اس��ت که باید آن را مهار کرد، اما س��وال 
اینجاس��ت که سیاس��ت گذاران چه برنام��ه ای برای 
مدیریت اشتغال س��یل جویندگان کار دارند و آیا به 
دلیل اثر انباش��تی این مسئله از گذشته تا امروز و از 
امروز تا آینده، دولت ها توان مدیریت موضوع را دارند؟ 
بررسی روندهای گذشته نشان می دهد که منطبق 
با سیاست های کالن، خواسته یا ناخواسته دو رویکرد 
عم��ده در بازار کار ب��رای ایجاد فرصت های ش��غلی 

طراحی شده است. 
نخس��ت، توس��عه ش��رکت های صنعت��ی دان��ش 
بنیان که از س��وی دولت و معاونت فناوری ریاس��ت 
جمهوری پیگیری می ش��ود. رویک��رد اصلی و نهادی 
دول��ت در این حوزه، تروی��ج الگوهای دانش بنیان در 
میان ش��رکت هایی است که حیات و ممات شان، تابع 
سیاس��ت های موج دوم صنعتی شدن در ایران بوده و 

اینک زمینه نقش آفرینی همانند گذشته را ندارند. 
در واقع، دولت تالش می کند با توانمند س��ازی این 
گروه از ش��رکت ها که تعدادش��ان هم اندک نیس��ت 
و ب��ا چالش های مال��ی، فناوری و تج��اری متعددی 
رو به رو هس��تند، زمینه بازآفرین��ی نقش واحدهای 
صنعتی را فراهم س��ازد. گروه دیگری از شرکت های 
تکنولوژی مح��ور هم که به تازگی ب��ا همت ایرانیان 
تحصیلکرده و سرمایه گذاران خارج از کشور تاسیس 

شده اند، در زمره همین واحدها هستند. 
ام��ا رویکرد دومی که در بازار کار طراحی ش��ده و 
بیشتر نمایان است و غالبا در بخش خدمات مالحظه 
می شود، ورود موج توسعه ش��رکت های استارتاپ یا 
دیجیتال کمپانی هایی است که بیشتر با ویژگی های 
نس��ل کنونی حاض��ر در بخ��ش تقاضای ب��ازار کار 
همخوانی دارد. مهم ترین ویژگی های جویندگان کار 
در میان نس��ل کنونی، داش��تن تفکرات بلندپروازانه، 
صبر کم، انتظار کسب سود فوری و باال و نیز تاکید بر 

تخصص های  آی تی و نظایر آن است. 
مشخصه بارز این نسل، وجود مدیران جوان، خالق 
و ایده آفرین در رأس ش��رکت هایی اس��ت که با مدل 
اس��تارتاپی وارد بازار کار ش��ده اند، ام��ا چند نکته و 
واقعی��ت در خصوص این گروه از ش��رکت ها یا اصوال 
مدل دوم اش��تغال آفرینی وجود دارد که باید مدنظر 

سیاست گذاران اقتصادی کشور باشد؛
اول اینک��ه ب��رای هدای��ت این گروه از ش��رکت ها 
برنامه ریزی ش��ود و با اینکه اندازه و سایز این گروه از 
شرکت ها کوچک است، سیاست های هدایت گرایانه و 
راهبری بازار در این حوزه اتخاذ شود. در حال حاضر 
فارغ از وجود چندین اس��تارتاپ موفق که در نهایت 
موفقیت آنها هم تاب��ع عواملی نظیر خرید و ادغام یا 
تصاحب از سوی هلدینگ های بزرگ یا سرمایه گذاری 
خارجی بوده است، س��ایر استارتاپ ها نتیجه موفقی 
نداشته و در بسیاری از موارد زمینه ورشکستگی آنها، 
به دلیل نبود الزامات محیطی توسعه کسب و کار فراهم 

شده و از میدان خارج شده اند. 
واقعیت این اس��ت ک��ه طی یک روند چند س��اله 
ادبیات ش��رکت های اس��تارتاپ -که در عمل تعریف 
جداگانه ای با شرکت های دانش بنیان در ایران دارند- 
وارد کشور شده است، اما مدل ها و الگوهای راه اندازی 
و توسعه آن هنوز با محیط و فضای کسب و کار سنتی 

ایران همخوانی ندارد. 
این گ��روه از ش��رکت ها، ضمن آنک��ه چالش های 
رقابت جویانه و البته مثبتی با مدل کسب و کار سنتی 
در ای��ران ایجاد کرده اند، اما به دلیل آنکه فاقد الگوی 
راهبری هموارس��از در قوانین و دستورالعمل ها بوده 
و خودش��ان هم غالبا توان سرمایه گذاری جسورانه و 
صبورانه را ندارند، به سرعت از عرصه کسب و کار محو 
شده و زمینه محو پدیده حباب استارتاپی در ایران را 

فراهم ساخته اند. 
ادامه این روند تبع��ات مثبتی ندارد، به گونه ای که 
باعث سرخوردگی بسیاری از جوانان پر شور، با انگیزه 
و مستعد ایرانی می شود و زمینه اتالف منابع بسیاری 

از خانوارها را هم فراهم خواهد کرد. 
به همین منظ��ور، ضمن قدردان��ی از برنامه ریزی 
مجل��س و تدبی��ر دول��ت ب��رای رونق اقتص��ادی و 
اش��تغال زایی تا امروز، الزم اس��ت دولت در راستای 
وظایف حاکمیت��ی خویش ضمن پرهی��ز از مداخله 
در ب��ازار این گروه از ش��رکت ها، توس��عه فرهنگی و 
ادبی��ات فنی و اقتصادی و تجاری این گونه مدل های 
کسب و کار را توس��عه دهد تا شاهد رشد و شکوفایی 
خالقیت ه��ا، نوآوری ها و نیز گس��ترش بیش از پیش 
امی��د و انگیزه در میان نس��ل جوان ایران اس��المی 

باشیم. 

مدیریت امروز

هادی حسن زاده امیری
 کارآفرین و تحلیلگر اقتصادی

الهام مشعوف
elham.mashouf@gmail.com



صنعت گیم ایران، امیدوار به آینده 
بدون تحریم

س��ال ها تحریم ایران، تاثیر چشمگیری روی بازار 
بازی های رایانه ای در این كشور گذاشته با این حال 
بعد از توافق هسته ای ایران با غرب، شرایط در حال 
تغییر اس��ت. این ش��رایط جدید و برداش��ته شدن 
تحریم ه��ا، برای توس��عه دهندگان و برنامه نویس��ان 
ایرانی موقعیتی بسیار هیجان انگیز ایجاد كرده است. 

بازار ایرانی
احم��د احمدی تقریبا س��فیر صنعت ب��ازی ایران 
است. او مسئول ارش��د بازرگانی در بنیاد بازی های 
رایانه ای و ویدئویی ایران است؛ نهادی كه از صنعت 
ب��ازی حمای��ت و قوانی��ن آن را وض��ع می كند. او 
می گوی��د: »تا قبل از توافق هس��ته ای همه ایران را 
نادیده می گرفتند ام��ا معلوم بود كه وقتی تحریم ها 
برداش��ته ش��ود، ایران ب��ه یك باره ب��ه جزیره گنج 
تبدیل خواهد ش��د.« او با اشاره به یك پژوهش كه 
در سال 2013 توسط بنیاد انجام شده، می گوید كه 
ای��ران 18میلیون گیمر 3 تا 40 س��اله دارد. این به 
گفت��ه او، ایران را با فاصله زیادی به نخس��تین بازار 
ب��زرگ بازی در خاورمیانه تبدی��ل می كند؛ »تقریبا 

یك چهارم جمعیت ایران اهل گیم هستند.«
احم��دی كارش را در صنع��ت هوانوردی ش��روع 
كرد و بعد به حوزه فناوری كش��یده شد. با این حال 
به عنوان تفریح به چند اكسپوی بازی رفت. نخستین 
آنها در گیم ش��و در س��ال 1996 در توكیو بود. او با 
وجود س��ختی صدور ویزا، به چند اكسپو در آمریكا 

هم رفته است. 
حاال سال ها گذش��ته و او رابط صنعت گیم ایران 
با بازیگران اصلی دنیاس��ت. او به این موضوع اش��اره 
می كند كه براس��اس تحقیق بنیاد، در س��ال 2013 
 )PES پرو اوولوشن س��اكر )بازی معروف به پس یا
در ای��ران در یك م��اه 5میلیون نس��خه فروخت. او 
می گوید: »در یك نمایش��گاه در س��نگاپور با مدیر 
بازرگان��ی EA )ش��ركت س��ازنده PES( صحب��ت 
می ك��ردم و وقتی ك��ه درباره فروش ای��ن بازی در 
ای��ران به او گفتم، اعتراف ك��رد كه چنین چیزی را 
نمی تواند باور كند.« بیش��تر این بازی های فروخته 
ش��ده البته كپی های غیرمج��از و عمدتا بی كیفیت 

هستند. 
احم��دی حاال توج��ه بیش��تری ب��ه برنامه ریزی 
او می گوی��د:  دارد.  ای��ران  در  ف��روش  اس��تراتژی 
»نمی توانید این كپی ها را با كپی مثال بازی فیفا در 
آمریكا مقایس��ه كنید، جایی كه هر كپی 100 دالر 
فروخته می شود، اما اگر تحریم ها در حوزه مبادالت 
 EA بانكی كامال برداش��ته ش��وند، یك شركت مثل
می تواند به ایران بیاید و با توجه به شرایط اقتصادی 
ایران، هر كپی بازی اش را 10 دالر بفروش��د. بعد به 
این فكر كنید كه در نهایت 4 میلیون كپی 10 دالری 
فروخته می شود. می بینند چقدر جذاب است؟ خیلی 
 بهتر از این اس��ت كه مث��ال 10هزار كپی 99 دالری 
بفروش��ید. من به دنبال چنین سیاست های فروشی 
هس��تم. هرچند كپی رای��ت در ایران وج��ود ندارد، 
می خواه��م با ش��ركت های س��ازنده و پخش كننده 
صحب��ت كنم و به آنها بگویم ك��ه اگر بازی تان را با 
قیمتی بومی ش��ده در ایران بفروش��ید، مزیت خوبی 
پی��دا خواهید كرد. بنابراین گیمره��ا به جای اینكه 
یك كپی غیرمجاز را بخرند، نسخه اصلی را می خرند 
و وقتی كه ش��ما نس��خه اصلی را بخرید، به امكانات 
و فیچرهای زیادی هم دسترس��ی خواهید داش��ت. 
امكانات��ش امكان بازی آنالین بومی ش��ده و به زبان 

فارسی.«

بنیاد
ب��ازی  صنع��ت  درب��اره  توس��عه دهنده  ی��ك 
ای��ران می گوی��د: »اگ��ر چی��زی درباره گرشاس��ب 
 نش��نیده ای، یعن��ی اص��ال صنع��ت گیم ای��ران را 

نمی شناسید.«
وقت��ی كه درباره صنعت بازی ایران تحقیق كنید، 
باره��ا نام ای��ن ب��ازی را از دهان توس��عه دهندگان 
خواهید ش��نید. گرشاس��ب با بودج��ه ای 400 هزار 
دالری )ك��ه در ایران رقم بس��یار بزرگی اس��ت( در 
ش��ركت فن افزار شریف تولید ش��ده است. این بازی 
كه از تاریخ اس��اطیری ایران مایه گرفته، 300 هزار 
نس��خه در ایران فروخت و در ب��ازار بین المللی هم 
فروش خوبی داش��ت. با این حال اهمیت آن بیش از 
این اس��ت. وقتی كه در سال 2010 این بازی عرضه 
ش��د، خیلی ها تازه متوجه شدند كه صنعت گیم در 

ایران وجود خارجی دارد. 
تولید چنین بازی ای پیش از این در ایران س��ابقه 
نداشت بنابراین ش��ركت هایی مانند فن افزار شریف، 
ب��رای راهنمای��ی و كمك مال��ی به بنی��اد مراجعه 
می كنن��د. مهرداد آش��تیانی جانش��ین تولید بنیاد 
می گوی��د: »بنی��اد جایی نیس��ت كه ایده ها ش��كل 
بگیرند بلكه جایی اس��ت كه در آن به ایده ها گوش 

می دهند و از آنها حمایت می كنند.«
چنی��ن حمایت های��ی ب��ه صنعت گی��م در ایران 
بس��یار كمك كرده اند، اما گش��ایش اصلی، از جای 
دیگری اس��ت. بع��د از برداش��ته ش��دن تحریم ها، 
صنع��ت گیم در ایران و همین ط��ور بازار جذاب آن 
 خیلی س��ریع راه خود را ب��ه بازارهای بین المللی باز 

خواهند كرد. 
یك توس��عه دهنده در این باره می گوید: »برداشته 
ش��دن تحریم ه��ا یعن��ی ب��ه راحت��ی می توانیم در 
نمایش��گاه های جهانی ش��ركت كنی��م و راحت تر با 
پخش كنندگان بازی ه��ا كار كنیم، از آنها فیدبك یا 
گواهینامه فناوری بگیری��م.« و البته به این موضوع 
هم اش��اره می كند ك��ه بدون تحریم ه��ا، به راحتی 
می ت��وان بازی ه��ا را در محیط هایی مانند اس��تیم، 

اپ استور و گوگل پلی آپلود كرد. 
صنعت گیم در ایران حاال در ش��رایطی اس��ت كه 
منتظر نخس��تین فرصت است. همه در ایران به این 
فكر می كنند كه وقتی نخستین فرصت به آنها داده 
شد، چنان به هدف بزنند كه راه برای شان آنطور كه 

می خواهند باز شود. 
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29 دی 1395 قاب اقتصاد12 تلفن مستقیم: 86073274شماره 701  www.forsatnet.ir

دریچه

در میان کشورهایی که بیشترین میزان هزینه 
برای بازی های ویدئویی در آنها پرداخت شده 
است، چین با اختصاص 47 درصد از کل هزینه 
پرداخت شده به خود به تنهایی یک چهارم 
گردش مالی صنعت بازی های رایانه ای را در 

اختیار گرفته است

ترجمه: معراج آگاهی
www. newzoo. com :منبع

صنعت بازی های رایانه ای در انتظار رشد بیشتر

گردشمالی99میلیارددالریصنعتبازیهایرایانهای

 صنع��ت بازی های ویدئوی��ی این روزها 
یك حوزه تجاری جذاب و پرپول به ش��مار 
می رود و به همین دلیل بخش قابل توجهی 
از سرمایه گذاران تمایل دارند در این صنعت 
س��رمایه گذاری كرده و به فعالیت بپردازند. 
اخیرا وب س��ایت New Zoo به بررس��ی 
گردش مال��ی صنعت بازی های رایانه ای در 
س��ال 2016 میالدی پرداخته و نتیجه این 
بررس��ی را در قالب گزارشی رسمی منتشر 

كرده است. 
در همین راس��تا نخستین نكته ای كه در 
این گزارش جلب توجه می كند آن اس��ت 
ك��ه گیمرها در س��ال 2016 میالدی و در 
سراس��ر جهان رقمی مع��ادل 99 میلیارد و 
600 میلی��ون دالر ب��رای انج��ام بازی های 
مورد عالق��ه خود هزین��ه كرده اند كه این 
رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه در س��ال 
نش��ان  را  8/5 درص��دی  رش��دی   2015
می دهد. براس��اس جزئیات منتشر شده در 
این گزارش، برای نخس��تین ب��ار در تاریخ 
بازی ه��ای كامپیوت��ری، پلتف��رم موبایل با 
اختص��اص 36 میلی��ارد و 900 میلیون دالر 
از كل حج��م پ��ول هزینه ش��ده از پلتفرم 
پیش��ی گرفت��ه  رومی��زی  كامپیوتره��ای 
اس��ت كه ای��ن موض��وع به معنای رش��د 

21/3 درصدی این پلتفرم است. 
در میان كش��ورهایی كه بیشترین میزان 
هزین��ه برای بازی ه��ای ویدئوی��ی در آنها 
پرداخت ش��ده اس��ت، چین ب��ا اختصاص 

47 درص��د از كل هزینه پرداخت ش��ده به 
خود ب��ه تنهایی یك چه��ارم گردش مالی 
صنع��ت بازی ه��ای رایان��ه ای را در اختیار 
گرفته اس��ت. گفتنی است رشد قابل توجه 
گ��ردش مال��ی صنعت بازی ه��ای رایانه ای 
در ش��رایطی اتفاق می افتد كه كارشناسان 
و تحلیلگ��ران اقتصادی بر ای��ن باورند كه 
این صنعت تا س��ال 2019 میالدی رشدی 
6/6 درص��دی را تجربه كرده و ارزش آن به 
118 میلی��ارد و 600 میلی��ون دالر خواهد 
رسید كه سهم پلتفرم موبایل رقمی معادل 

52 میلی��ارد دالر و 500 میلیون دالر 
خواهد بود و نشان دهنده انتظار رشد 
چش��مگیر این پلتفرم تا سال 2019 

میالدی است. 
صورت  پیش بینی ه��ای  براس��اس 
گرفت��ه، در س��ال ج��اری می��الدی 
ش��اهد افزایش گردش مالی صنعت 
بازی های رایانه ای در منطقه آسیا – 
اقیانوسیه خواهیم بود و كارشناسان 
معتقدن��د این رق��م ب��ه 46 میلیارد 

و 600 میلی��ون دالر خواه��د رس��ید. این 
می��زان مع��ادل 47 درص��د از كل گردش 
مال��ی صنعت بازی های رایانه ای اس��ت. در 
همین ارتباط نگاه��ی دقیق تر به اطالعات 
و جزئیات منتشر ش��ده در گزارش ساالنه 
وب س��ایت New Zoo بیانگ��ر آن اس��ت 
ك��ه چین به تنهایی نیم��ی از گردش مالی 
صنعت بازی های رایانه ای در منطقه آس��یا 
– اقیانوسیه را به خود اختصاص داده است 
و طب��ق پیش بینی های ص��ورت گرفته، با 
اختصاص 24 میلیارد و 400 دالر در س��ال 

2017 میالدی با قدرت رتبه نخس��ت خود 
را در این منطق��ه جغرافیایی حفظ خواهد 

كرد. 
اهمیت بازار چین درگردش مالی صنعت 
بازی های رایانه ای س��بب ش��ده است تا در 
گزارش مالی منتشر ش��ده بازار این كشور 
به دقت مورد بررسی قرار گرفته و آمارهای 
موج��ود در آن به تفكیك منتش��ر ش��وند. 
در همین چارچوب كارشناس��ان اقتصادی 
معتقدن��د كه ب��ازار بازی ه��ای مخصوص 
پلتف��رم كامپیوترهای رومی��زی در چین با 

تنها 4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته میالدی نشانه هایی از كاهش 
رش��د را نشان داده اس��ت. به نظر می رسد 
پلتفرم موبایل زنگ خطر را برای PC ها به 
صدا درآورده و دس��ت كم در بازار بازی های 
رایان��ه ای چی��ن در حال تصاح��ب جایگاه 
این پلتفرم كالس��یك و پرطرفدار است. در 
همین ارتباط می ت��وان گفت كه مطالعات 
صورت گرفته حاكی از آن است كه پلتفرم 
موبایل در بازار چین رش��د بس��یار سریعی 
داشته و براساس برآوردهای صورت گرفته 

حجم گردش مالی این پلتفرم به 10 میلیارد 
دالر خواهد رس��ید كه در مقایسه با مدت 
مشابه در سال 2015 می توان گفت رشدی 

41 درصدی را تجربه خواهد كرد. 
ش��ایان ذكر اس��ت كه براساس مطالعات 
ص��ورت گرفت��ه پیش بینی می ش��ود چین 
همچن��ان ت��ا س��ال های آین��ده به عنوان 
بزرگ ترین بازار بازی ه��ای رایانه ای جهان 
باق��ی بمان��د و س��هم آن از كل گ��ردش 
مال��ی این بازار تا س��ال 2019 میالدی به 

28 میلیارد و 900 میلیون دالر برسد. 
آمری��كای ش��مالی دومی��ن بازار 
ب��زرگ بازی های رایانه ای به ش��مار 
می رود و براس��اس آمارهای منتشر 
ش��ده ای��ن منطق��ه ب��ا اختصاص 
دالر  400 میلی��ون  و  25 میلی��ارد 
مع��ادل  رش��دی   2016 س��ال  در 
4 درصدی را به ثبت رس��انده است 
ك��ه بخ��ش قاب��ل توجه��ی از این 
رش��د به دلیل افزای��ش تقاضا برای 
بازی های عرضه ش��ده روی پلتفرم 
موبایل بوده اس��ت. پ��س از پلتفرم موبایل، 
كنس��ول های خانگی رتبه دوم را در منطقه 
آمریكای ش��مالی به خود اختصاص داده و 
گردش مالی پایداری را در س��ال گذش��ته 
میالدی به ثبت رس��انده و درآمدزایی این 
كنسول ها برای ش��ركت های سازنده آنها و 
شركت های بازی سازی همچنان ادامه دارد. 
منطق��ه اروپای غرب��ی برخالف آمریكای 
شمالی و چین رشد بس��یار كندتری را در 
ح��وزه بازی های رایانه ای به ثبت رس��انده 
اس��ت كه تحلیلگران و كارشناس��ان، عدم 

اس��تقبال گس��ترده گیمره��ا از بازی های 
عرضه ش��ده برای پلتف��رم موبایل را دلیل 
اصل��ی این موض��وع عن��وان می كنند. این 
در حالی اس��ت كه شرق اروپا با 7/3 درصد 
رشد بیشتری را تجربه خواهد كرد و به این 
ترتیب بحران ایجاد شده در سال گذشته را 

پشت سر خواهد گذاشت. 
پ��س از تحم��ل یك رش��ته فش��ارهای 
اقتص��ادی ناش��ی از ركود و نزول ش��دید 
اقتص��ادی و كاهش ارزش پول��ی، منطقه 
آمری��كای التین ش��اهد رش��د مناس��ب 
صنعت بازی های رایانه ای خواهد بود. این 
منطقه كه در سال 2016 میالدی سهمی 
معادل 4 میلی��ارد و 100 میلی��ون دالر از 
كل گ��ردش مال��ی بازی ه��ای ویدئویی را 
به خ��ود اختصاص داد موفق ش��د با ثبت 
رش��د 20/1 درصدی از بحران ایجاد شده 
در ای��ن صنعت كه به دلیل ركود ش��دید 
اقتصادی ایجاد شده بود فاصله گرفته و به 
سوی رش��د گام بردارد. براساس اطالعات 
موج��ود، پلتفرم موبایل در آمریكای التین 
نیز رش��د قاب��ل توجه��ی را تجربه كرده و 
از 900 میلی��ون دالر در س��ال 2015 ب��ه 
یك میلی��ارد و 400 میلیون دالر در س��ال 
2016 میالدی رس��ید. الزم به ذكر است 
پلتفرم  نفری  اگرچه مخاطب 190 میلیون 
موبای��ل در منطقه آمری��كای التین كمتر 
برای بهره مندی از بازی های عرضه ش��ده 
ب��رای موبای��ل هزینه می كنن��د، اما دیگر 
گزارش های مالی مرتب��ط با گردش مالی 
صنعت بازی های رایانه ای رشد بیشتری را 

برای این منطقه پیش بینی می كنند. 

بازار بازی های کامپیوتری در چین
میزان درآمد از سال 2012 تا 2019

موبایل دیگر پلتفرم ها

میلیارد دالر
میلیارد دالرمیلیارد دالر

میلیارد دالر
میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیارد دالر

بازار جهانی بازی های کامپیوتری
آمار رشد ساالنه منطقه ای صنعت بازی های کامپیوتری )میلیارد دالر(

صفحه کامپیوترهای شخصی

صفحه های اینترنتی معمولی

PC بازی های

بازی های موبایلی

کنسول های دستی

بازی های تبلتی

عینک های واقعیت مجازی

گردش کلی 
صنعت بازی های 

رایانه ای

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

بازار جهانی بازی های کامپیوتری
آمار رشد ساالنه منطقه ای صنعت بازی های کامپیوتری)میلیارد دالر(

سهم کلی چین

سهم کلی آمریکا

میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیارد دالر

آمریکای التینآسیا و اقیانوسیه

اروپا، خاور میانه و آفریقا

گردش کلی صنعت 
بازی های رایانه ای

آمریکای شمالی

میزان رشد ساالنه میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

میزان رشد ساالنه 

بازار جهانی بازی های کامپیوتری
پیش بینی رشد این صنعت تا سال 2019

 گوشی های 
هوشمند تبلت کنسول های 

دستی
کنسول های 

خانگی
کاربران عادی 

بازی های اینترنتی کامپیوترهای شخصی

میلیارد دالرمیلیارد دالر
میلیارد دالر

میلیارد دالر
میلیارد دالر

بازی های کنسول های خانگی

میزان رشد ساالنه 
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افزای��ش نرخ ارز طی دو ماه 
گذش��ته باعث افزایش نسبی 
ان��واع کاالها در بازار دیجیتال 
ش��د، اما ب��ه گفته فعاالن بازار 
از ابتدای هفته جاری قیمت ها 
در بازار روند کاهش��ی به خود 

گرفته اند. 
یک��ی  پورقاض��ی  فریب��رز 
تلفن هم��راه  فروش��ندگان  از 
ب��ا تأکی��د بر اینک��ه قیمت ها 
در ب��ازار تلفن هم��راه رو ب��ه 
ب��ه   می رون��د  ش��دن  ارزان 
»فرصت ام��روز« گف��ت: علت 
اصلی آن کاهش نرخ ارز است 
اما واردکنن��دگان نیز به روند 
نرخ ارز امید دارند و این باعث 
شده قیمت محصوالت کاهش 

پیدا کند. 
وی افزود: به نظر می رس��د 
ای��ن کاهش قیمت تا اواس��ط 
اس��فند ماه ادامه داشته باشد و 
با توجه به نزدیک ش��دن سال 
نو و بازار ش��ب عید، قیمت ها 
ت��ا حدودی افزایش پیدا کنند 
و در س��ال جدید دوباره شاهد 

کاهش قیمت ها باشیم. 
پورقاضی با اش��اره به اینکه 
قیمت ها در بازار تلفن همراه به 
خوبی کنترل شد، اظهار کرد: 
در س��ال های گذش��ته هرگاه 
ن��رخ ارز افزایش پیدا می کرد، 
شاهد باال رفتن شدید قیمت ها 
بودی��م، اما امس��ال باتوجه به 

اینک��ه دالر ب��ه باالتری��ن حد 
خود رس��یده بود قیمت ها در 
بازار گوش��ی چن��دان تغییری 

نکرده بود. 
این فعال بازار در پاس��خ به 
این سوال که چه گوشی هایی 
در این مدت بیشترین افزایش 
قیم��ت را ب��ه خ��ود دیدن��د؟ 
گف��ت: ان��واع مدل های آیفون 
بیش��ترین افزای��ش قیمت را 
نسبت به سایر مدل ها داشتند 

که البته در این مدت آیفون 7 
از مدل های دیگر گوش��ی های 

اپل گران تر شد. 
ب��ه گفت��ه وی، اگ��ر رون��د 
کاه��ش ن��رخ ارز ادام��ه پیدا 
کن��د، قیمت ها ت��ا کمتر از دو 
هفته دیگر کاهش زیادی پیدا 
خواهند کرد و زمان مناس��بی 
ب��رای خری��د گوش��ی و لوازم 

جانبی آن است. 
ب��ا افزایش ن��رخ ارز گرچه 

ب��ازار لوازم رایانه نس��بت به 
ب��ازار تلف��ن هم��راه چندان 
ش��اهد نوس��ان قیمت نبود، 
ام��ا برخی کاالهای پرمصرف 
مانند لپ تاپ قیمت صعودی 

به خود گرفتند. 
کیانوش جلودارزاده یکی از 
واردکنندگان قطعات رایانه ای 
در این باره به  »فرصت امروز« 
گفت: بازار قطعات رایانه ای با 
کس��ادی مواجه اس��ت و اگر 

قیمت ها باالت��ر روند مطمئناً 
هم��ان تعداد خری��داری هم 
که ب��ه بازارها می آمدند دیگر 
اقدام به خرید محصول جدید 
نمی کنن��د، به همی��ن دلیل 
بیش��تر فروش��ندگان حاض��ر 
بودند س��ود کم ت��ری کنند تا 
مشتریان اقدام به خرید کنند. 
وی اف��زود: عل��ت افزایش 
قیم��ت لپ تاپ نیز اس��تقبال 
خری��داران از این محصوالت 
دیگ��ر  ط��رف  از  و  اس��ت 
مدل های زیادی برای س��ال 
جدی��د میالدی به ب��ازار راه 
یافتن��د که ای��ن قیمت ها را 

افزای��ش داد. 
این واردکننده در پاس��خ به 
این سوال که آیا با کاهش نرخ 
ارز تأثیری در بازار محصوالت 
رایانه ای خواهد داشت یا خیر؟ 
گفت: بدون ش��ک کاهش نرخ 
ارز روی ای��ن ب��ازار هم تأثیر 
می گ��ذارد، قیمت ه��ا به مرور 
زم��ان روند کاهش��ی به خود 

خواهند گرفت. 
جل��ودارزاده با بی��ان اینکه 
بهمن ماه زمان مناس��بی برای 
خری��د محص��والت رایان��ه ای 
اس��ت، گف��ت: البت��ه قیمت 
لپ ت��اپ و دیگ��ر محص��والت 
پرمصرف، به س��رعت کاهش 
نخواه��د یافت و کس��انی که 
نی��از به این دس��تگاه ها دارند 
بهت��ر اس��ت چن��دان منتظر 

ارزانی نمانند. 

سایت هایی برای زردوست ها 

یک ضرب المثل قدیم��ی می گوید »قدر زر زرگر 
شناس��د، قدر گوهر گوهری« اما این روزها می توان 
قیمت و بهای هر نوع کاالی لوکس و گران قیمت را 
در فضای مجازی جس��ت وجو کرد. بنابراین اگر شما 
هم جزو افرادی هس��تید که دوست دارید هر روز از 
قیمت انواع ارز، طال، سکه و... مطلع شوید، می توانید 
از طریق وب س��ایت های رس��می و قابل اعتماد این 

قیمت ها را دنبال کنید. 
در ادامه این مطلب تعدادی از این وب سایت ها را 

مرور می کنیم. 

 لحظه به لحظه با الو ارز 

یکی از وب سایت های معتبر و مفید برای اطالع از 
آخرین تغییرات نرخ ارز، وب س��ایت »الو ارز« است. 
این وب س��ایت دقیقا مانند نامش یک منشی تلفنی 
درجه یک برای گزارش نوس��انات انواع ارز به شمار 
م��ی رود. از مزایای این وب س��ایت درج دقیق زمانی 
است که از اعالم نرخ ها گذشته است. بنابراین کاربر 
می تواند با اطمینان کامل از این اطالعات اس��تفاده 

کند. 
کانال تلگرامی این وب س��ایت نیز مرجع مناسبی 
برای اط��الع از تغییرات لحظه ای به ش��مار می رود 
و کارب��ران اهل ش��بکه های اجتماع��ی می توانند با 
عضویت در این کانال اطالعات خود را سریع تر به روز 
کنند. از دیگر مزایای این وب س��ایت تفکیک نرخ ها 
براساس صرافی هاس��ت. درواقع کاربران می توانند با 
بررس��ی نام صرافی ها، ب��ه قیمت های موردنظر خود 
دسترس��ی داش��ته باش��ند. برای بازدید از این وب 

سایت، لینک زیر را بررسی کنید: 
www.aloarz.com 

 اتحادیه طالیی ترین ها 

اگر برای اطالع از قیمت انواع سکه و ارز به دنبال 
یک وب س��ایت معتبر هس��تید، می توانید سری به 
وب س��ایت اتحادیه طال و ارز بزنید. این وب س��ایت 
در منوی ب��االی صفحه خود به چن��د بخش اصلی 
تقس��یم شده اس��ت: طال و ارز، بورس، بازار داخلی، 
ب��ازار جهانی، اخبار و تحلیل ه��ا، نمودارها و داده ها 
و ابزاره��ا. هر ی��ک از این بخش ها ش��امل تعدادی 
زیرمجموعه می ش��ود که اطالع��ات قابل توجهی را 

شامل می شوند. 
اخب��ار همایش ها، کنفرانس ه��ا، مقاالت مرتبط با 
ب��ازار ارز و طال و راهنمایی های��ی برای عالقه مندان 
ب��ه فعالیت در ای��ن حوزه از مهم تری��ن مزایای این 
وب سایت محس��وب می شود. برای آش��نایی با این 

وب سایت، آدرس زیر را نگاه کنید: 
www.tgju.org

قیمت لحظه به لحظه ذره های طال 

یکی از وب سایت های قدیمی، مشهور و پرقابلیت 
برای س��نجش قیمت طال و س��که، وب س��ایت یک 
مثقال اس��ت. وب س��ایتی که با اتصال ب��ه بازار ارز 
و س��که، قیمت های��ی جدید از آخری��ن تغییرات و 
تح��والت بازار را در اختی��ار مخاطبان قرار می دهد. 
بخش ه��ای جدیدتری��ن خبره��ا و نمودارهای نرخ 
ارز، طال، نف��ت و فلزات از دیگر بخش های مهم این 

وب سایت محسوب می شوند. 
اگر از کاربران قدیمی این وب س��ایت هس��تید یا 
دوست دارید به این وب سایت ملحق شوید، نگاهی 

به آدرس اینترنتی زیر داشته باشید: 
www.1mesghal.com

وب سایتی برای سرمایه دارها 

فرقی ندارد تا چه حد س��رمایه داش��ته باشید، در 
هر شرایطی که باشید، می توانید از طریق وب سایت 
س��رمایه داری به اطالعات قابل قبولی در مورد انواع 
نرخ ارز، سکه، طال، فلزات، نفت و.... به دست آورید. 
بخش های خبر، تحلیل، آموزش و پرسش و پاسخ از 

دیگر مزایای این وب سایت محسوب می شوند. 
اگ��ر نگاه��ی به این وب س��ایت داش��ته باش��ید، 
متوج��ه می ش��وید این س��ایت ب��رای اف��رادی که 
اطالع��ات اقتصادی س��طح باالیی دارن��د به همان 
میزان کاربردی اس��ت که برای شخصی با اطالعات 
اقتصادی سطح پایین. درواقع کاربران این وب سایت 
می توانند با مطالعه اطالعات موجود در این خبرنامه 
اقتصادی، نه تنها س��طح اطالعات خود را باال ببرند، 
بلکه از تغییرات لحظه ای بازار نیز مطلع شوند. برای 
بازدی��د از این وب س��ایت می توانید ب��ه آدرس زیر 

مراجعه کنید: 
www.sarmayedar.com 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تأکید کرد 
توسعه همکاری های فناورانه ایران 

با سریالنکا و شبه قاره هند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: همکاری 
ایران با کشورهای سریالنکا و شبه قاره هند برای ایران 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و امیدوار هس��تیم 

همکاری های مشترک بین دو کشور افزایش یابد. 
ب��ه گ��زارش مهر به نق��ل از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سورنا ستاری در دیدار با وزیر علوم، 
فناوری و تحقیقات سریالنکا و هیأت همراه گفت: نتایج 
بررس��ی های صورت گرفته در ایران نش��ان می دهد در 
سال های اخیر با تکیه بر دانش و فناوری، اقتصاد کشور 
از اقتصاد نفتی فاصله گرفته است. در این رابطه می توان 
به فعالیت بیش از ۲ هزار و 800شرکت دانش بنیان اشاره 
کرد. وی افزود: البته پیش بینی ما این است که تا پایان 
سال تعداد این شرکت ها به بیش از 3هزار شرکت برسد. 
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، باید از اقتصاد منبع 
محور به اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد، چراکه سرمایه 

اصلی کشور نیروی انسانی آن است. 

 HTC10 آپدیت اندروید نوقا برای
پرچمدار تایوانی به بن بست خورد

 فرص�ت امروز –ش��رکتHTC با آپدیت جدید 
اندروی��د نوق��ا به مش��کالتی بزرگ برخورده اس��ت. 
مس��ائلی که باعث ش��ده اند کاربران از به روز رس��انی 

نرم افزارهای تلفن همراه خود نیز جا بمانند. 
از روزهای پایانی ماه نوامبر )آذرماه س��ال جاری( 
بود که شرکت HTC با ارائه نسخه اندروید نوقا برای 
تلفن های همراه مدل 10 خود، بس��یاری از کاربران 
را خوشحال کرد. اما با توجه به گزارش هایی که طی 
روزه��ای اخیر پیرامون مش��کالت آپدیت جدید این 
تلفن همراه مطرح ش��ده اس��ت، این شرکت تصمیم 
گرفته به روز رس��انی اندروید نوقای این تلفن همراه 

را برای مدتی نامعلوم متوقف کند. 
 اما ماجرا دقیقا چیست؟ به نظر می رسد مشکل شرکت 
HTC با آپدیت جدید، به یک نقص نرم افزاری مرتبط 
باش��د. با این وجود هنوز هم اطالعات دقیقی در مورد 
چگونگی ایجاد این نقص گزارش نش��ده و حتی تاریخ 
دقیق به روز رسانی مجدد نیز تعیین نشده است. شرکتی 
 HTC که عهده دار ارائه به روز رسانی جدید برای کاربران
 T-Mobile us است، شرکت مشهور و شناخته شده
اس��ت، اما نمی توان این ش��رکت را متهم اصلی و ردیف 
اول داستان مشکالت اندروید نوقا تلقی کرد. درواقع با 
توجه به ابهامات موجود و عدم ارائه توضیحات روشن از 
سوی کمپانی HTC تعیین اینکه مسئول این مشکل 
دقیقا کدام بخش ها هستند کمی دشوار است. طی دو روز 
گذشته موجی از خشم و ناراحتی کاربران این شرکت در 

مورد آپدیت تلفن همراه شان به راه افتاده است. 

پرمصرف ترین کلمات رمز اینترنتی ۲۰1۶
یک شرکت مدیریت کلمه رمز در آمریکا اعالم کرده 
در سال ۲01۶ میالدی  »1۲3۴۵۶« هنوز هم یکی 
از پرمصرف ترین کلمات رمز در سال گذشته میالدی 
بوده است.   به گزارش مهر، شرکت Keeper کلمات 
رمز 10میلیون نفر از کاربران خود را که طی هک های 

اطالعاتی سال گذشته فاش شده بود بررسی کرد. 
 از هر 10 کلمه رمز، چهار مورد حاوی شش کاراکتر 
یا کمتر بودند. به عبارت دیگر نرم افزار و سخت افزارهای 
هک می توانند فقط طی چند ثانیه این پس��وردها را 
شناس��ایی کنند.  در این میان به نظر می رس��د هنوز 
هم افراد تمایل دارند از کاراکترهای متوالی در کلمات 
رمز خود استفاده کنند، مانند 1۲3۴۵۶، 1۲3۴۵۶7.   
کلمات رمزی مانند 1q2w3e4r نیز وجود داشتند که 
نش��ان می دهد برخی کاربران س��عی دارند با الگوهایی 
غیرقاب��ل پیش بینی کلمات رم��ز ایمن تری خلق کنند.  
اما به گفته شرکت مذکور این تالش ها چندان ثمربخش 
نیست زیرا برنامه های هک کلمه رمز کاراکترهای متمایز 
اما متوالی را نیز جس��ت وجو می کنند و در نهایت هک 

آنها فقط چند ثانیه دیرتر انجام می شود. 

تراشه ای برای پردازش و ذخیره 
اطالعات به طور همزمان برای 

نخستین بار
محقق��ان س��نگاپوری و آلمان��ی در حال توس��عه 
یک تراش��ه حافظه هس��تند که داده ه��ا را در محل 
ذخیره سازی پردازش می کند و امکان افزایش سرعت 

عملکرد و کارایی رایانه ها را فراهم می سازد. 
به گزارش ایرنا، در رایانه های فعلی، داده ها در یک 
تراش��ه ذخیره می شوند و به منظور پردازش به تراشه 
دیگری ارس��ال می شوند و پس از پردازش نیز مجددا 
به تراش��ه حافظه ارسال می ش��وند تا در آنجا ذخیره 
ش��وند. این رفت و برگشت داده ها در ساختار داخلی 
رایانه موجب کاهش سرعت عملکرد رایانه ها می شود. 
فن��اوری محققان آلمانی و س��نگاپوری براس��اس 
ساختار تراش��ه های ReRAM توس��عه یافته است. 
این تراش��ه ها اطالعات را با استفاده از میزان مقاومت 
الکتریک��ی ذخیره می کنن��د و امکان تغیی��ر مقادیر 
ذخیره ش��ده را با تغییر شدت جریان دارند و از آنجا 
ک��ه این داده ها از بین نمی روند، برخالف حافظه های 
RAM موج��ود در بازار، حتی در ص��ورت خاموش 

شدن هم اطالعات موجود در تراشه پاک نمی شود. 
 گفت��ه می ش��ود ای��ن تراش��ه ها ک��ه ب��ا عن��وان

 memristore نیز ش��ناخته می ش��وند، ش��باهت 
زیادی به نورون های مغز انس��ان دارند. این تراش��ه ها 
در مقایسه با فناوری های موجود سریع تر و کوچک تر 
هس��تند، قابلیت ذخیره حجم بیشتری از اطالعات را 

دارند و مصرف انرژی آنها نیز بسیار کمتر است. 
این تراش��ه جدی��د می تواند جایگزی��ن پردازنده و 
حافظ��ه در رایانه های فعلی ش��ود و در نتیجه امکان 
س��اخت رایانه ه��ای کوچک تر ب��ا مص��رف کمتر را 
فراهم کند. همچنین از آنجاک��ه زمان انتقال داده ها 
بی��ن واحد های مختلف سیس��تم به صفر می رس��د، 

تراشه های جدید سرعت باالتری هم دارند.

خبـــر w w wنمودار صعودی قیمت ها سر فرود آورد

بازار دیجیتال آرام گرفت

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274

محمد ممتازپور
m. momtazpour@forsatnet. ir

چهارشنبه
29 دی 1395

شماره 701

شات

volta-v-pc یک جعبه هوش�مند اس�ت که چند وظیفه همزمان را س�ازماندهی می کند؛ این جعبه چوبی نه تنها رومیزی مناسبی برای افزایش ارتفاع 
مانیتور اس�ت، بلکه به پردازندهCore i7 مجهز اس�ت و می تواند تا 32GB حافظه را پشتیبانی کند و باعث تقویت پردازش رایانه ها شود. افزون بر اینها 

دستگاه خنک کننده موجود در این گجت، از داغ شدن بیش از حد دستگاه جلوگیری می کند. قیمت این محصول 1999دالر است. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

فرص�ت ام�روز: محققان دانش��گاه 
اس��تنفورد در ح��ال کار روی طرح��ی 
هس��تند که از طریق آن به قابلیت ضد 
اش��تعال ش��دن تلفن های همراه دست 

پیدا کنند. 
ای��ن ط��رح ک��ه فع��اًل در مرحل��ه 
آزمایش��ی ق��رار دارد، مدت��ی پس از 
فراخوان سامس��ونگ برای جمع آوری 
آغاز ش��د.  نوت7  تلفن ه��ای هم��راه 
ت��ا  تالش��ند  در  محقق��ان  درواق��ع 
باتری های��ی را تولی��د کنن��د ک��ه به 
راحتی مشتعل نش��وند. اما این روش 

دقیقا چگونه اجرا می ش��ود؟ 
ب��ا  باتری های��ی  روش،  ای��ن  در 
تولی��د  یون��ی  لیتی��وم  س��لول های 
می ش��وند ک��ه از مکانیزم��ی مش��ابه 
ب��ا کیس��ه های ضد حری��ق مخصوص 
این  آتش نش��ان ها کم��ک می گی��رد. 
روش، این روش نوآورنه که بی ارتباط 

 TTP ضدحری��ق  سیس��تم های  ب��ه 
نیس��ت براس��اس با این ه��دف تولید 
می ش��وند که در برابر ح��رارت 1۵0 
درجه س��انتی گراد برابر با 30۲ درجه 
فارنهای��ت نی��ز مقاوم��ت کنن��د. این 
تکنی��ک کم��ک می کند ت��ا حتی اگر 

باتری ها می سوزند، منفجر نشوند. 
از س��وی دیگر، آزمون های ضدحریق 
جدید در تالش��ند تا ش��یوه ای را ایجاد 
کنند ت��ا باتری ها در ع��رض ۴ ثانیه با 
س��رعت خام��وش ش��وند. ای��ان فاگ، 
تحلیلگر ارش��د مؤسس��ه IHS معتقد 
اس��ت ب��ا توس��عه ای��ن روش می توان 
امیدوار بود که نرخ مش��کالت کاربران 
با ان��واع محصوالت دنی��ای فناوری به 

حداقل برسد. 
از س��وی دیگر تولیدکنن��دگان نیز با 
آرام��ش بیش��تری به تولی��د تلفن های 

همراه هوشمند می پردازند. 

طرحی برای پایان دادن به انفجار تلفن های همراه

باتری ضد اشتعال به بازار می آید
تمهیدات جدید محبوب ترین شبکه اجتماعی برای مبارزه با شایعات

نوار تشخیص اخبار جعلی به فیس بوک آمد

فرص�ت امروز:پ��س از اعتراض های 
متعددی که نس��بت ب��ه وجود خبرهای 
جعلی در فیس بوک مطرح ش��ده اس��ت، 
این ش��رکت تصمیم گرفته یک نوار ویژه 
شناس��ایی خبرهای جعلی برای کاربران 

آلمانی ایجاد کند. 
اما موضوع چیست؟ بسیاری از کاربران 
فی��س ب��وک در ط��ول دوران مب��ارزات 
انتخاباتی ریاست جمهوری ایاالت متحده 
با موجی سنگین از خبرهای جعلی مواجه 
می ش��دند؛ خبرهایی که تشخیص صحت 
یا عدم صحت آنها بس��یار دش��وار بود. بر 
همین اساس، این کاربران نسبت به عدم 
نظ��ارت مدیران فیس ب��وک بر خبرهای 
انتشار یافته در آن معترض بودند. اکنون 
فی��س بوک با انتش��ار بیانی��ه ای به زبان 
آلمان��ی، از ی��ک تمهید ویژه پرده برداری 
کرد. این راهکار که در به روز رسانی جدید 
فیس بوک قرار داده ش��ده به ش��کل یک 

نوار هوش��مند طراحی ش��ده اس��ت. این 
ن��وار ب��ا بارگذاری م��دام خبرهای جعلی 
و نادرس��ت، ام��کان شناس��ایی خبرهای 
جعل��ی و اصل��ی را تس��هیل می کند. این 
خبر در حالی منتش��ر می ش��ود که مدتی 
پیش وزیر دادگستری آلمان در خصوص 
تاثیر بسیار باالی خبرهای انتشار یافته در 
فیس بوک در ایجاد فضای ناامن هش��دار 
داده بود و از مدیران فیس بوک درخواست 
ک��رده بود که نس��بت ب��ه قوانین حقوقی 
آلمان که از قوانین حقوقی ایاالت متحده 
سختگیرانه تر هستند، بی تفاوت نباشند. 
اگرچ��ه به جز آلمانی ها، برخی مقامات 
انگلس��تان نیز در این مورد هش��دار داده 
بودن��د، ام��ا ب��ه نظ��ر می رس��د ناراحتی 
آلمانی ها بیش��تر به چش��م آمده و نسخه 
آزمایش��ی ح��ل مش��کل خبرهای جعلی 
برای نخستین بار تقدیم شهروندان آلمانی 

خواهد شد. 
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بابک جمالی

»فرصت امروز« بازار سیمان را بررسی می کند

آسیا بزرگ ترین مصرف کننده سیمان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد: 

دستاوردهای برجام 
در منطقه آزاد قشم

عالقه مندی بیش از 10 کشور برای سرمایه گذاری

از  قش��م  آزاد  منطق��ه  س��ازمان  مدیرعام��ل 
آزادسازی س��رمایه گذاری در کشور به عنوان یکی از 
دس��تاوردهای مه��م برجام یاد ک��رد و گفت: از این 
رهگذر بیش از 10کشور جهان برای سرمایه گذاری 
در این منطقه اعالم آمادگی کرده اند. به گزارش ایرنا 
حمیدرضا مومنی به مناسبت سالگرد اجرایی شدن 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برج��ام( افزود: منطقه 
آزاد قشم در میان هفت منطقه آزاد کشور، به دلیل 
ظرفیت باالی حوزه های نفت و گاز، دسترسی آسان 
به آب ه��ای بین المللی، وج��ود فرودگاهی با پهنای 
باند مناس��ب برای فرود هواپیماه��ای پهن پیکر از 
اهمیت ویژه ای ب��رای جذب س��رمایه گذار خارجی 
برخوردار اس��ت. وی اتصال این منطقه به سرزمین 
اصلی از طریق پل خلیج ف��ارس و ترانزیت کاال بین 
کش��ورهای آسیای میانه و کش��ورهای اروپای غربی 
از طری��ق آب ه��ای بین المللی را عام��ل مهمی در 
اس��تقبال کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در 

قشم عنوان کرد. 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم یادآور 
شد: از ماه های اولیه پس از برجام، تیم های مختلف 
سرمایه گذاری از کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا، 
انگلیس، روس��یه، ژاپن، چین، ن��روژ، اتریش، عمان، 
ام��ارات، هند، کویت و... در س��فر به ایران از منطقه 
آزاد قشم بازدید و در سفر نمایندگان سازمان منطقه 
آزاد قشم به شماری از این کشورها عالقه مندی خود 

را برای سرمایه گذاری در این منطقه اعالم کردند. 
به گفت��ه مومنی، نمایندگان کش��ورهای خارجی 
در بازدید از قش��م و در گفت و گو با مس��ئوالن این 
منطقه راه ه��ای مش��ارکت را در طرح های مختلف 

مورد بررسی قرار دادند. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م ادامه داد: 
به عنوان نمونه چو س��یادن، اس��تاندار استان گوانگ 
دون��گ چین که ب��ه هم��راه رئیس جمه��وری این 
کش��ور به ایران س��فر کرده بود، در مق��ام نماینده 
عالی دولت چین با س��فر به منطقه آزاد قشم درباره 
مشارکت در طرح های مختلف از جمله تبدیل قشم 
به عنوان قطب دیتاسنتر )مرکز اطالعات( خاورمیانه، 
ایجاد ش��هر پوشاک، پل سازی و س��اختمان سازی، 
صنای��ع ش��یالتی و ده ها مورد دیگ��ر اعالم آمادگی 
کرد. مومن��ی حضور و عالقه مندی س��رمایه گذاران 
کش��ورهای یادشده را از گشایش های برجام دانست 
و افزود: امس��ال در سفر به کشورهای ایتالیا، روسیه 
و چند کش��ور دیگر راه های حضور فعاالن اقتصادی 
ای��ن کش��ورها را برای س��رمایه گذاری در قش��م با 
مس��ئوالن دولتی و ش��رکت های اقتص��ادی آنها در 

میان گذاشتیم. 
وی ادامه داد: ژاپنی ها نیز در قالب تیم جایکا با ایجاد 
دفتری در قش��م در پی ایجاد زیرساخت های موردنیاز 
ب��رای تبدیل جزی��ره به یک منطق��ه آزاد بین المللی 
هستند. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه از 
عالقه مندی روسیه و چین برای ایجاد بانک خارجی و 
بیمه در منطقه آزاد قشم خبر داد و افزود: از این رهگذر 
مناسبات ارزی برای سرمایه گذاران خارجی در شرایط 
مناسب فراهم خواهد شد و پیش بینی می شود با رفع 
مشکالتی که در مسیر برجام ایجاد شده، قشم یکی از 
مهم ترین مناطق در حوزه جذب س��رمایه گذارخارجی 
باش��د. جزیره قش��م با یک هزار و 500 کیلومتر مربع 
وس��عت و دارا بودن پتانس��یل های ف��راوان در زمینه 
فعالیت های اقتصادی همواره مورد توجه سرمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی بوده و ش��رایط پس��ابرجام فرصت 
مناس��بی را برای حضور فعاالن اقتصادی کش��ورهای 
اروپایی و آسیایی در قشم فراهم کرده است، به طوری 
که فرانسوی ها با مشارکت در یک طرح مهم شیالتی 
با طرف ایرانی پیشگام ورود سرمایه گذاران خارجی در 

قشم هستند. 

جذب سرمایه های سرگردان با ایجاد 
صنایع کوچک و متوسط در یزد

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان یزد گفت: ج��ذب نقدینگی و س��رمایه های 
س��رگردان در جامع��ه می تواند با ایج��اد واحدهای 
صنعتی کوچک و متوس��ط به چرخه تولید بازگردد 
و زمینه اش��تغال بسیاری از جوانان را فراهم کند. به 
گزارش ایسنا، ذبیح اهلل زارع با ذکر این مطلب گفت: 
در صورتی ک��ه با برنامه ریزی صحیح س��رمایه های 
موجود در جامعه، به سمت تولید و ایجاد واحدهای 
صنعتی سوق داده شود می توان عالوه بر پاسخگویی 
ب��ه تقاضای محصوالت مورد نیاز جامعه و جلوگیری 
از واردات بی روی��ه کااله��ای غیر ض��رور،  بیکاری را 
ریش��ه کن کرد. وی با بی��ان اینکه بیش از 94 درصد 
صنایع کش��ور را صنایع کوچک و متوس��ط تشکیل 
داده اس��ت، اظهار ک��رد: هرگون��ه برنامه ریزی برای 
توس��عه صنعتی و اقتصادی استان، بدون حمایت و 
پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط مقدور نخواهد 

بود. 
زارع با اش��اره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
خصوص اقتصاد مقاومتی یادآور ش��د: از آنجایی که 
اقتص��اد مقاومتی به دنبال کاه��ش بیکاری، افزایش 
تولی��د و پویا کردن اقتصاد اس��ت، از این رو تقویت 
صنایع کوچک و متوس��ط نقش بس��زایی در تحقق 

این مهم دارد. 

س��یمان ماده  اصل��ی تولید بت��ن و بتن 
دومین کاالی پر مص��رف در جهان از لحاظ 
حج��م و وزن پ��س از آب اس��ت. س��یمان 
به عنوان یکی از مهم ترین عناصر توسعه ای 
در تامین زیرس��اخت های اقتصادی کشور، 
می ش��ود  اس��تراتژیک محس��وب  نهاده ای 
به گونه ای ک��ه بین فرآیند رش��د اقتصادی 
و س��رانه مص��رف س��یمان در هر کش��ور، 
همبس��تگی باالیی وج��ود دارد. این مقدار 
در ای��ران بیش از 95 درص��د در نظر گرفته 
می شود که این نسبت نش��ان دهنده رابطه 
خط��ی مثبت بین ارزش افزوده س��یمان و 
تولید ناخالص ملی اس��ت. ای��ران در اوایل 
دهه 90 شمسی تولیدکننده چهارم دنیا به 
حساب می آمد. در سال های اخیر به دالیل 
مختلف از جمله رکود صنعت ساخت و س��از 
رتبه کشور تنزل یافته و در حال حاضر مقام 

نهم جهانی را در اختیار داریم. 

تولیدکنندگان بزرگ سیمان در جهان
تولید جهانی س��یمان در دو دهه گذشته 
همواره با رش��د همراه بوده، به عنوان مثال 
تولی��د س��یمان در س��ال 1994، ح��دود 
1300میلی��ون تن بود که در س��ال 2004 
ب��ه 2100میلی��ون ت��ن و 10س��ال بعد از 
آن )2014( ب��ه 4180میلی��ون ت��ن بال��غ 
ش��د. در س��ال 2015 تولید سیمان باز هم 
رش��د نش��ان می دهد )3/6 درصد( و به آمار 
ح��دود 4600 میلی��ون ت��ن می رس��د. این 
رقم از رش��د مثبت در تقاضای س��یمان در 
اکث��ر اقتصاده��ای نوظهور جه��ان حکایت 
می کند. بیش��ترین نرخ رشد تولید سیمان 
)س��ال 2015 می��الدی( ب��ه کش��ورهای 
آرژانتین و عربس��تان س��عودی تعلق دارد. 
کش��ور چین با تولی��د بی��ش از 51درصد 
س��یمان جهان بزرگ ترین تولیدکننده این 
کاالی استراتژیک به حس��اب می آید. بقیه 
کش��ورهای آس��یایی )به جز چین، ژاپن و 
هن��د( 21درصد، هند 6درص��د و مجموعه 
کشورهای آفریقایی با تولید حدود 5درصد 
از کل س��یمان جه��ان در مقام های بعدی 
ق��رار دارند. از دی��دگاه برتری ارزش دالری 
صادرکنندگان س��یمان کش��ورهای چین، 
تایلن��د، ام��ارات متح��ده عرب��ی، آلمان و 
اسپانیا در رتبه های برتر قرار می گیرند. این 
کشورهای نزدیک به 70درصد درآمد ناشی 
از صادرات سیمان را در اختیار دارند. جمع 
ظرفیت تولید سیمان در جهان 2/5 میلیارد 
تن اس��ت و از جم��ع 171 کش��ور جهان، 
س��یمان در 153 کش��ور تولید می شود. تا 
پایان س��ال 2014، در مجموع 5673 واحد 
تولیدکننده س��یمان اعم از آسیاب و کوره 
در جه��ان فع��ال بوده اند ک��ه از این تعداد 
3900 واحد در چین تولید ش��ده و س��هم 
سایر کش��ورها 1773 واحد است. میانگین 
تولید س��یمان جهان در مقایسه با ظرفیت 
73 درصد  ح��دود  تولیدکننده،  واحده��ای 

تخمین زده می شود. 

مصرف کنندگان بزرگ سیمان
آس��یا بزرگ ترین مصرف کننده س��یمان 
دنی��ا به حس��اب می آی��د. آس��یای جنوبی 
و خاورمیان��ه ه��ر یک س��هم 5 درصدی از 
مصرف جهانی و آس��یای ش��رقی و شمالی 
س��هم 60 درصدی دارن��د، به ای��ن ترتیب 

س��هم قاره آس��یا از کل مص��رف جهانی به 
بیش از 70 درصد می رسد. کشورهای عراق، 
بنگالدش، آمریکا، افغانستان و میانمار پنج 
کشور نخس��ت واردکننده سیمان در جهان 
هستند. )آمار سال 2014( براساس آخرین 
پیش بینی های انجام شده نرخ رشد مصرف 
سیمان در جهان تا س��ال 2019 به میزان 
3/9 درصد خواهد رس��ید و به عبارت دیگر 
مص��رف جهانی از 539 کیلوگ��رم به 640 

کیلوگرم افزایش خواهد یافت. 

بازار سیمان در ایران 
براس��اس آمارهای رسمی س��ال 1394، 
می��زان تولی��د س��یمان کش��ور 70واح��د 
تولی��دی ب��ا ظرفی��ت 7/79 میلی��ون ت��ن 
درس��ال با میزان تحوی��ل 8/58 میلیون تن 
تخمین زده می ش��ود. وضعی��ت کلی تولید 
و تحویل این کاالی اس��تراتژیک در مقایسه 
با س��ال قبل ازآن )1393( از دیدگاه تولید 
منف��ی 7/11درصد و از نظ��ر تحویل منفی 
5/11درصد بوده که این درصد کاهش تولید 
در تاریخ صنعت هشت دهه ای سیمان ایران 

بی سابقه است. 
کارخانه های س��یمان کش��ور: نخس��تین 
کارخانه سیمان در کش��ور در سال 1312 
در دوره رضاخ��ان اح��داث ش��د. در حال 
حاضر، 70 کارخانه تولید س��یمان در قالب 
6 هلدینگ و 25 ش��رکت مستقل در حال 
فعالیتند. در این میان شرکت سیمان فارس 
و خوزس��تان و هلدین��گ س��یمانی تامین 
که س��هامدار عمده هر دو س��ازمان تامین 
اجتماعی اس��ت ب��ا در اختیار داش��تن 18 
کارخانه س��یمان، 28 درص��د تولید کلینکر 
کش��ور را در دست دارند. س��یمان تهران با 
8 کارخانه فعال و تولی��د 8/10میلیون تن 
کلینک��ر، 14درص��د ظرفیت تولید کش��ور 
را ب��ه خود اختص��اص می ده��د. هلدینگ 
توسعه و س��رمایه صنعت غدیر نیز با تولید 
5/7میلی��ون ت��ن کلینکر در س��ال، س��هم 
10درصدی از تولید کل سیمان را در دست 
دارد و س��ومین هلدین��گ بزرگ س��یمان 
کش��ور محسوب می ش��ود. رتبه های بعدی 
به هلدینگ س��یمانی بانک ملی )سیدکو( و 

هلدینگ اسپندار می رسد. 

سخن کارشناس
مهندس ن��وذر جمال��ی از پیشکس��وتان 
صنعت سیمان محسوب می شود. او کل دوره 
شغلی خود را از آغاز تا بازنشستگی همراه با 
این صنعت و در بخش های مختلف آن تجربه 
کرده اس��ت. این مهندس کهن��ه کار درباره 
وضعیت کلی صنعت سیمان ایران می گوید: 
یکی از صنایع بنیادی کشور صنعت سیمان 
اس��ت؛ بین 2 تا 4 درصد تولید ناخالص ملی 
را ش��امل شده و با توجه به وجود مزیت های 
متعدد ان��رژی، معدن، تکنول��وژی و نیروی 
انس��انی، توانایی ایج��اد ارزش افزوده در این 
ش��اخه از صنعت کامال موجود اس��ت. با در 
نظ��ر گرفت��ن تقاضای بازار جهانی س��یمان 

می توان��د بع��د از پتروش��یمی دومین توان 
تولید صادراتی کشور باشد. او ادامه می دهد: 
با نگاهی به آمار متوجه می ش��ویم که عرضه 
س��یمان در کش��ور بر تقاضا فزونی دارد. به 
دالی��ل مختلف که از جمل��ه مهم ترین آنها 
رکود بخش ساختمان و به صورت کلی رکود 
اقتصادی کشور و کاهش فعالیت های عمرانی 
اس��ت، در حال حاضر حدود 30میلیون تن 
مازاد تولید وجود دارد. حدود یک دهه پیش، 
کارخانه های سیمان با نوبت های یک ماهه و 
ب��ا ارائه مدارک پروانه س��اخت به متقاضیان 
س��یمان عرضه می داش��تند اما امروزه خود 
کارخانه ها اقدام به خرده فروش��ی می کنند. 

بسیاری از عاملین فروش تغییر صنف داده اند 
و گاه��ی خب��ر تجمع کارگران��ی که حقوق 
عقب افتاده خ��ود را دریافت نکرده اند اینجا 
و آنجا به چش��م می خورد. یافتن بازار فروش 
در دسترس��ی تولید کنندگان به نقدیندگی 
و ام��کان حرکت چرخه ای تولید بین عوامل 
مختل��ف آن از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار 
اس��ت. این کارشناس ارش��د صنعت سیمان 
وضعی��ت تحوی��ل و ف��روش کارخانجات را 
مناس��ب ارزیابی نمی کند؛ صنعت س��یمان 
ایران با بیش از 80س��ال سابقه، طی سالیان 
گذشته به علت رکود در ساخت و ساز داخلی 
نتوانس��ته از تم��ام ظرفیت ه��ای تحویل و 
ف��روش خود اس��تفاده کند. س��رانه مصرف 
داخلی س��یمان از حدود 750 کیلوگرم به 
600کیلوگ��رم کاهش نش��ان می دهد و به 
نظر می رس��د این میزان با کاهش بیشتری 
هم همراه باش��د. مصرف سرانه کشور چین 
و عربس��تان ح��دود 1400 کیلوگ��رم و در 
برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش 
از 2500 کیلوگرم در س��ال اس��ت. در سال 
گذش��ته ف��روش محصول توس��ط تعدادی 
از بنگاه ه��ای س��یمانی به قیم��ت کمتر از 
حدود 17 دالر، رکورد ارزان ترین سیمان را 
شکست و با به جای گذاشتن 4/14 میلیون 
تن موجودی کلینکر بیشترین حجم کاالی 
صنعتی موج��ود در انبار جه��ان را به خود 

اختصاص داد. 
جمالی اضافه می کند: صادرات س��یمان 
ایران��ی در س��ال 94 در مقایس��ه با س��ال 
1393 ح��دود 27 درص��د کاه��ش نش��ان 
می دهد. عالوه بر مس��ائلی که اش��اره ش��د 
تقاضای منطقه ای هم برای س��یمان کشور 
روندی کاهشی نش��ان می دهد؛ سهم قابل 
توجهی از تولید ایران به عراق و افغانس��تان 
ص��ادر می ش��ود )در ح��دود 80 درصد(، به 
دالیل مختل��ف مانند آغاز بهر ه ب��رداری از 
کارخانه بزرگ س��یمان در ع��راق و تعرفه 
باالی س��یمان ای��ران درع��راق و همچنین 
تروریسم س��بب ش��ده که میزان صادرات 
ایران به این کش��ور حدود 20 درصد کاهش 
بیابد. وی به کاهش سوددهی کارخانه های 
س��یمان می پ��ردازد و ش��رح می ده��د: با 
توج��ه به قیمت تمام ش��ده ای��ن محصول 

استراتژیک، س��وددهی شرکت های مختلف 
بی��ش از 50 درصد کاهش )نس��بت به دوره 
مش��ابه در دو تا س��ه سال گذش��ته( نشان 
می ده��د و بی��ش از نیمی از ش��رکت های 
تولیدکننده س��یمان کشور را به حوزه زیان 
کشانده به گونه ای که میانگین حاشیه سود 
عملیات��ی ش��رکت ها به ح��دود 14 درصد 
کاهش  یافته است. در پاسخ به این پرسش 
که پس چاره کجاس��ت، جمال��ی می گوید: 
این نظر بس��یاری از کارشناس��ان است؛ با 
توجه به اینکه تقاضا برای صادرات س��یمان 
در برخی کش��ورهای خاورمیانه و آفریقا با  
افزایش قابل مالحظه ای همراه بوده، به نظر 
می رسد تنها راه کم کردن از فشار مخرب بر 
صنعت سیمان داخل، صادرات باشد. ایجاد 
دفاتر ف��روش منطقه ای برای حذف دالل ها 
و همچنین تسهیل حمل و نقل و پاسخگویی 
سریع به مش��تریان، قدم های مفیدی برای 

پیمودن هستند. 

هزینه احداث کارخانه سیمان
قرارداده��ای س��اخت ی��ک کارخانه کامل 
در ح��دود 125 میلی��ون دالر ب��رای ظرفیت 
یک میلی��ون ت��ن در س��ال اس��ت؛ به عنوان 
مثال، ق��رارداد 168 میلیون یورویی ش��رکت 
دانمارک��ی FLSmidth با قطر برای احداث 
کارخانه با ظرفیت تولید 5000 تن س��یمان 
در روز ی��ا حداکث��ر 75/1 میلی��ون ت��ن در 
 س��ال، قرارداد 140 میلیون یورویی ش��رکت

ThyssenKrupp آلمان ب��ا اندونزی برای 
ایج��اد ظرفی��ت 7/1 میلیون تن در س��ال. با 
درنظر گرفتن نرخ دالر 4000 تومان، مطابق 
این قراردادها حداق��ل به 500 میلیارد تومان 
هزینه برای س��اخت یک میلیون تن ظرفیت 
س��االنه نیاز اس��ت. عالوه بر ای��ن باید هزینه  
زمین، تاسیس��ات زیربنای��ی )آب، برق، گاز(، 
مجوزها، س��اختمان ها و سوله ها را به قیمت 
ف��وق اف��زود. همچنین س��اخت کارخانه در 
بهترین حالت حداقل دو سال طول می کشد 
که هزینه  مال��ی بر پروژه تحمیل می کند. در 
ش��رایط موجود برگشت س��رمایه در احداث 
کارخانه سیمان طوالنی است و حدود 7 سال 
) با بهای تمام شده 20دالر برای هر تن و نرخ 

فروش 30دالر( طول می کشد. 

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: با تصویب نماین��دگان مردم در خانه 
مل��ت، 50 ه��زار میلی��ارد ریال تس��هیالت 
از صن��دوق توس��عه مل��ی ب��رای ایج��اد و 
گس��ترش اش��تغال در روس��تاهای کش��ور 
اختصاص یافت. به گ��زارش ایرنا، رمضانعلی 
س��بحانی فر در جمع مردم شهرستان جوین 
از توابع خراس��ان رضوی اف��زود: با این مبلغ 
ک��ه ح��دود دو ماه قب��ل در مجلس تصویب 
ش��د،  زمین��ه برای ایج��اد اش��تغال پایدار و 
 کارگاه ه��ای صنای��ع تبدیل��ی در روس��تاها 

فراهم می شود. 
وی ادامه داد: با توجه به درخواس��ت های 
مک��رر روس��تاییان ب��رای ح��ل اختالف��ات 
اراض��ی بین آنان و س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کش��ور در برنامه ششم توسعه 
مص��وب ش��د تا ب��رای ح��ل این م��وارد به 

نقشه های هوایی سال 1346 استناد شود. 
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
شورای اس��المی گفت: در گذشته برای حل 
موارد اختالف��ی به عکس های هوایی س��ال 
1342 استناد می شد که سبب ایجاد اختالف 
بی��ن روس��تاییان و ادارات منابع طبیعی در 

کشور شده بود. 
وی اظه��ار کرد: ب��ا اجرای برجام کش��ور 
به ش��رایط قبل از دوران تحریم ها بازگش��ته 

اس��ت و س��رمایه گذاران خارجی به سرعت 
برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف حاضر 

می شوند. 
س��بحانی فر اف��زود: روس��تاییان بای��د از 
این فرص��ت به وجود آمده ب��ه نحو مطلوب 

بهره ب��رداری کنن��د و با ایجاد ش��رکت های 
تعاونی و معرفی ظرفیت های روستایی، زمینه 
حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 

سرمایه گذاری در روستاها را فراهم کنند. 
وی اظهار کرد: در سال های گذشته میزان 

درآمدهای نفتی کش��ور از 140هزار میلیارد 
دالر به 28هزار میلیارد دالر کاهش یافت که 
با اجرایی ش��دن برج��ام و موفقیت دولت در 
اوپک و افزایش صادرات نفت، درآمدهای این 

بخش افزایش می یابد. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه طرح ه��ای عمرانی در 
شهرس��تان جوین گفت: عملیات گازرسانی 
به روستاهای منطقه جوین در حال اجراست 
ک��ه در دهه مبارک فجر تع��دادی از آنها به 

بهره برداری می رسد. 

بهره مندی 26 روستای بیش از 100خانوار 
جوین از نعمت گاز 

فرماندار جوین در نیز این مراس��م گفت: 26 
روس��تای بیش از 100 خانوار این شهرس��تان 
با جمعی��ت 22هزار و 796 نف��ر از نعمت گاز 
بهره مند هس��تند. حسین جمش��یدی افزود: 
طرح گازرسانی به 14 روستای این شهرستان با 
جمعیت 13 هزار و 709 نفر در حال اجراست 

که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. 
وی اظه��ار کرد: با بهره برداری از این طرح 
میزان برخ��ورداری جمعیت روس��تایی این 
شهرس��تان از نعم��ت گاز از 56  به 92 درصد 

افزایش می یابد. 
فرماندار جوین گفت: 9 روس��تا با جمعیت 
3هزار و 850 نفر در نواحی کوهس��تانی این 
شهرس��تان از نعمت گاز بهره مند نیستند که 
در سال آینده طرح گاز رسانی به این روستاها 
نیز اجرا می شود. »نقاب« مرکزشهرستان 52 
هزاری نفری جوین در 310 کیلومتری غرب 

مشهد مقدس قرار دارد. 

اختصاص 50هزار میلیارد ریال برای توسعه اشتغال در روستاها

اخبار
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چهارشنبه
29 دی 1395

شماره 701

براساس آمارهای رسمی سال 
1394، میزان تولید سیمان 

کشور 70واحد تولیدی با ظرفیت 
79/7 میلیون تن درسال با میزان 
تحویل 58/8 میلیون تن تخمین 

زده می شود. وضعیت کلی تولید و 
تحویل این کاالی استراتژیک در 

مقایسه با سال قبل ازآن )1393( از 
دیدگاه تولید منفی 11/7درصد و از 
نظر تحویل منفی 11/5درصد بوده 
که این درصد کاهش تولید در تاریخ 
صنعت هشت دهه ای سیمان ایران 

بی سابقه است 



حس��ین وثوقی ایرانی از اعضای اتاق 
بازرگان��ی اس��تان اردبیل اس��ت. او در 
خص��وص بن��د چه��ارم عنوان ش��ده از 
سیاس��ت های کلی برنامه ششم توسعه 
در خص��وص تبدی��ل ش��دن ب��ه قطب 
تج��اری و ترانزیت��ی و همچنین انعقاد 
پیمان نامه ه��ای پولی دو یا چندجانبه با 
کش��ورهای طرف تج��ارت در چارچوب 
بندهای یادش��ده از سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومتی بر این باور اس��ت که 
با توجه به س��وابق موفق تجاری استان 
اردبیل با کشورهای همسایه می توان با 
توس��عه و نوسازی زیرساخت های ریلی 
و حمل و نقل��ی مس��تقر در این اس��تان 
پرداخ��ت و از ظرفیت ه��ای توس��عه ای 

مستقر در این استان استفاده کرد. 
ب�ه نظر ش�ما چگون�ه می توان از 
تم�ام ظرفیت ه�ا و پتانس�یل های 
تج�اری اس�تان اردبیل ب�ا توجه به 
قابلیت ه�ای م�رزی و ظرفیت های 

حمل و نقلی آن استفاده کرد؟ 
باید درنظر داشته باشیم که نقش امروز 
اس��تان اردبیل هم��ان نقش بندرعباس 
در زم��ان ش��اه عب��اس صف��وی از نظر 

جایگاه صادراتی است، 
جایگاه��ی ک��ه اکنون 
اردبی��ل را ب��ه بارانداز 
صادرات��ی  کااله��ای 
ای��ران به کش��ورهای 
قفق��از تا ش��مال اروپا 
و آس��یای میانه تبدیل 
کرده اس��ت و می توان 

از قابلیت��ی ک��ه برای تقریبا کل کش��ور 
به صورت ژئوپولیتیک فراهم ش��ده است 

برای این استان نیز استفاده کرد. 
از این اس�تان به کدام کش�ورها و 

چه کاالهایی صادر می شود؟ 
برای این اس��تان 15 کش��ور به عنوان 
کش��ورهدف تعیین ش��ده اس��ت که از 
میان این کشورها از اردبیل با سه کشور 
جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان 
طی سال های گذشته بیشترین مراودات 
تجاری صورت گرفته است. از سوی دیگر 
از س��ایر کشورهای هدف و تعیین شده 
برای مراودات تجاری نظیر کش��ورهای 
قفقاز تا جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنستان و برخی کشورهای خودمختار 
روسیه تا کشورهای عضو سی ای اس در 
کن��ار ترکیه و آس��یای میان��ه به عنوان 
کش��ورهای هدف صادراتی برای اردبیل 

هدفگذاری شده است. 
اردبیل در صادرات چه محصوالتی 

موفق عمل کرده است؟ 
محص��والت کش��اورزی نظیر س��یب 
زمینی تا مصنوعات پالستیکی ومصالح 

ساختمانی، کاشی، سرامیک، مواد غذایی 
و شیرینی و شکالت جزو صادرات اصلی 
استان از سال های گذشته تاکنون بوده 

است. 
با توجه به پتانسیل های صادراتی 
مرزه�ای این اس�تان چ�ه کارهای 
دیگ�ری باید در راس�تای توس�عه 
برنام�ه شش�م و بند چه�ارم از این 
برنام�ه انجام داد ت�ا بتوان به قطب 
تجاری یا ترانزیتی در منطقه تبدیل 

شد؟
از آنجای��ی که برای تبدیل ش��دن به 
قطب تجاری در منطقه مستلزم اجرای 
برخی سیاس��ت های کالن نظیر تنظیم 
برنامه های سیاست خارجی هستیم الزم 
اس��ت تا ما نیزهمچون سایر کشورها از 
توافقات بین المللی در این زمینه کمک 
بگیری��م و از موافقت نامه هایی اقتصادی 
دراین راس��تای بهره مند شویم. از سوی 
دیگر به ارتقای سایر زیرساخت ها نظیر 
زیرس��اخت های نرم افزاری مثل بانک و 
بیمه و ضمانت نامه های صادراتی دست 

یابیم. 
در ادام��ه م��ن  معتقد هس��تم عالوه 
مسئله  برس��خت افزار 
که کاالهای تولیدی  و 
محصوالت کش��اورزی 
نرم افزار  هس��تند  م��ا 
موضوعات  نظیر  قضیه 
بانک��ی و بیم��ه وحتی 
حم��ل ونق��ل ازجمله 
هس��تند  مس��ائلی 
ک��ه الزم اس��ت ب��رای توس��عه آن از 
برنامه ه��ای سیاس��ی م��دد بگیریم و 
نس��بت به توس��عه ای��ن بند ب��ه ایجاد 
اط��راف  کش��ورهای  ب��ا  ارتباط��ات 
بپردازیم. یادآور می ش��وم درمنطقه با 
بحران های امنیتی روبه رو هس��تیم که 
قطع��ا این بحران های امنیتی می تواند 
مضر سیاس��ت های اقتصادی ما باشد. 
و  قرارداده�ا  انعق�اد  ب�رای 
پیمان نامه ه�ای پول�ی دوجانب�ه یا 
چندجانب�ه ب�ا کش�ورهای ط�رف 
قرارداد آی�ا از توانایی ها و امکانات 
بانک�ی الزم برخ�وردار هس�تیم یا 

خیر؟
ما چند س��الی از برخی نرم افزارهای 
بین الملل��ی باالخ��ص در ح��وزه بانک 
و بیم��ه ای عق��ب ماندی��م، اکنون نیز 
پ��س از برج��ام یک��ی از مش��کالت ما 
در تج��ارت آماده نبودن سیس��تم های 
بانکی و نرم افزارهای الزم ایرانی است 
ک��ه بای��د در صدد تقوی��ت این حوزه 
باش��یم تا بتوانیم وارد پیمان نامه های 

پولی و مالی بش��ویم. 

امی��د قربان��ی، عضو ات��اق بازرگانی 
آب��ادان اس��ت. او درخص��وص اجرای 
بند چه��ارم از برنامه شش��م توس��عه 
درخص��وص تبدیل ش��دن ب��ه قطب 
تج��اری و ترانزیت��ی و همچنین انعقاد 
پیمان نامه ه��ای پولی دو یا چندجانبه 
با کشورهای طرف تجارت در چارچوب 
بندهای یاد ش��ده از سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی معتقد است که استان 
آبادان از پتانس��ل های خوب ترانزیتی 
برخوردار است و بیشتر از همه نیازمند 
مساعدت دولت  دو کش��ور است. او بر 
این باور اس��ت که بازار ع��راق با توجه 
به نیازمندی های روزمره خود از جمله 
نیاز به برق و انرژی می تواند در صورت 
بهب��ود مس��یرهای ترانزیت��ی از جمله 
ترانزی��ت حمل و نقل آبی و زمینی یکی 
از بزرگ ترین مناطق هدف گذاری شده 

در تجارت باشد. 
ب�ا توج�ه ب�ه برنامه ه�ای ارائ�ه 
ش�ده در بند چهارم برنامه توسعه 
شش�م، آبادان از چه پتانسیل های 
مرزی برخوردار اس�ت و ش�ما چه 
برنامه های�ی در راس�تای توس�عه 

توسعه  ششم  برنامه 
دارید؟ 

آب��ادان با دو کش��ور 
ع��راق  و  کوی��ت 
هم مرز  که  سال هاست 
اس��ت و از گذش��ته تا 
ب��ه ام��روز نی��ز عمده 
تج��ارت ما ب��ا این دو 

کش��ور در ص��ادرات محصوالتی نظیر 
صنایع دستی، میوه و مصالح ساختمانی 
بوده ک��ه هنوز ه��م این دادوس��تدها 
از طری��ق مرزهای آبی بی��ن این چند 

کشور ادامه دارد. 
درخص��وص پتانس��یل های ترانزیتی 
نیز باید یادآور شد بین ایران و عراق از 
گذش��ته خط آهن مرز ایران تا شلمچه 
برق��رار ب��وده ام��ا در ادامه ب��ه دلیل 
کوتاهی که خود کش��ور ع��راق انجام 
داده و چیزی نزدی��ک به 17 کیلومتر 
از ای��ن ترانزی��ت ریلی و خ��ط آهن را 
تکمیل نک��رده همین عامل باعث افت 
قابل توجهی در میزان دادوس��تدهای 
کاالی��ی بین دو کش��ور ش��ده اس��ت، 
بنابراین در ادامه در صورت تکمیل این 
17 کیلومتر توس��ط خود دولت عراق 
می ت��وان به حجم مبادالت کاالیی بین 
دو کش��ور اضافه و موقعی��ت بهتری را 

برای هر دو کشور ایجاد کرد. 
غی�ر از مرز ریل�ی و امکانات خط 
آه�ن ب�رای ادام�ه تج�ارت از چه 
امکان�ات ترانزیت�ی دیگ�ری ای�ن 

استان برخوردار اس�ت یا می توان 
ب�ا توس�عه در بخش ه�ای مختلف 
حمل و نقلی به اهداف یاد ش�ده در 

برنامه ششم توسعه رسید؟ 
مرز آبی که در اس��تان آبادان وجود 
بزرگ تری��ن مزیت های  ازجمل��ه  دارد 
تجاری و حمل و نقلی این اس��تان است 
ک��ه درحال حاض��ر به دلی��ل گل آلود 
بودن مرز دهانه آبی اروندرود نمی توان 
همچ��ون س��ابق درآن تردد داش��ت، 
ب��ه عبارت��ی ب��ا وضعیت فعل��ی زمان 
حمل و نقل کاال در این مرز باال اس��ت. 
این در حالی است که قبل از جنگ در 
ای��ن مرز آبی چی��زی بالغ بر7 متر آب 
وجود داش��ت و می توانستیم از طریق 
این مرز آبی از طریق کشتی های بزرگ 
نس��بت به جابه جای��ی کاال اقدام کنیم 
ام��ا اکنون ب��ا توجه ب��ه گل آلود بودن 
منطقه و دهان��ه اروندرود تردد با قایق 
هم به سختی صورت می گیرد، بنابراین 
حل این مش��کل تجاری و حمل و نقلی 
نیازمند مساعدت های الزم از سوی هر 
دو دولت ایران و عراق است که تاکنون 
هیچ کدام هیچ اقدامی در این راس��تای 
انج��ام نداده اند. از این 
رو بای��د عن��وان کرد 
که ما از نظ��ر جایگاه 
تج��اری و حمل و نقلی 
در جایگاهی هس��تیم 
که می توانیم با حداقل 
ب��ه  نس��بت  هزین��ه 
دادوستد کاالیی اقدام 
کنی��م و ای��ن در کاه��ش هزینه تمام 
ش��ده و فروش کاال مزیت چشمگیری 
دارد ک��ه می توانیم بی��ش از این از آن 

بهره  مند شویم. 
این استان از چه امتیازات تجاری 

دیگری برخوردار است؟ 
این اس��تان ه��م مرز عراق اس��ت 
و این کش��ور اکنون در ش��رایطی به 
س��ر می برد که بخشی از ساعات روز 
را در خاموش��ی س��پری می کن��د، به 
عبارتی نیاز ش��دید ب��ه انرژی دارد و 
ای��ن در حالی اس��ت که ما ب��ا بهبود 
م��رز تجاری و گس��ترش مس��یرهای 
حمل و نقل ریل��ی تا آبی می توانیم در 
ص��ادرات انرژی به این کش��ور نقش 
برجسته ای داشته باش��یم؛ نقشی که 
اکن��ون در غی��اب ای��ران، ترکیه در 
حال ایفای آن اس��ت. از س��وی دیگر 
یک س��رمایه گذار نیز باید از بازگشت 
س��رمایه خود مطمئن باشد که در هر 
ش��کل آن حتی پس از رفع مشکالت 
حمایت ه��ای  نیازمن��د  حمل و نقل��ی 
دولت در بخش مالی و بانکی هستیم. 

بن�د چه�ارم سیاس�ت های کلی برنامه شش�م 
توس�عه در امور اقتصادی در چند بخش به اهمیت 
توس�عه ترانزی�ت حمل و نقلی کش�ور ب�ا توجه به 
ظرفیت ها و پتانسیل های ترانزیتی کشور پرداخته 
اس�ت. در این بند آمده است: توس�عه پیوندهای 
اقتص�ادی و تج�اری متقابل و ش�بکه ای کش�ور 
به ویژه با کش�ورهای منطقه آس�یای جنوب غربی 
و تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد 

پیمان نامه های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای 
طرف تج�ارت در چارچ�وب بنده�ای 10، 11، 12، 
سیاست های کلی اقتصاد مفاومتی مورد توجه این 

برنامه در طول اجرای آن خواهد بود. 
گذش�ته از تمام حواشی که برنامه های گذشته و 
چگونگی اجرای آن برای مس�ئوالن و کارشناسان 
در برداش�ت، اجرای برنامه جدید نیز برای فعاالن 
بخش خصوص�ی و س�رمایه گذاران ای�ن بخ�ش با 
ممکن و غیر ممکن های خودش روبه روس�ت. آنان 
بر این باورند با توجه به ظرفیت های تجاری ایران 

با کشورهای همسایه و پتانسیل خوبی که ایران از 
طریق مرز های شهرهای مختلف خود با کشورهای 
همس�ایه از آن برخوردار است. ایران اگر بخواهد 
می تواند یک�ی از بزرگ ترین دروازه های صادراتی 
محص�والت غیر نفتی برای تولیدکنندگان ایرانی و 
س�ایر کشورها باش�د، آن هم منوط به آنکه ایران 
بخواهد در توسعه ناوگان های مختلف حمل و نقلی 
خ�ود ب�ه نوس�ازی خطوط ت�ا تغیی�ر و اصالحات 
جدید تر و اجرایی تر کردن برنامه های توسعه خود 

در این خصوص پیش از گذشته بپردازد. 

چهارشنبه
2915 دی 1395 کافه مدیران

ناوگان حمل و نقلی ما پیر و فرسوده 
است

هم م��رز ب��ودن اس��تان آذربایج��ان ش��رقی ب��ا 
کش��ورهایی نظی��ر آذربایجان، ارمنس��تان، ترکیه و 
حتی عراق از جمله امتیازات این استان در گسترش 
دامنه ارتباط��ات و تجارت برای اس��تان آذربایجان 
ش��رقی )تبریز( محس��وب می ش��ود که همواره این 
استان به دلیل این امتیاز ناوگان حمل و نقلی یکی از 
بزرگ ترین ناوگان های کش��ور برای توسعه صادرات 

کشور تلقی شده است. 
اما پیرامون توسعه این ناوگان حمل و نقلی با توجه 
به سیاست گذاری های صورت گرفته در برنامه ششم 
توس��عه که در بند چهارم آن با عنوان تبدیل شدن 
به قطب تج��اری و ترانزیتی و انعقاد پیمان نامه های 
پولی دو یا چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در 
چارچ��وب بندهای 10، 11، 12 سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی اشاره شده است باید گفت در حال 
حاضر کلیه صادرکنندگان ما با مش��کل ناوگان های 
صادرات��ی و حمل و نق��ل عموم��ی روبه رو هس��تند؛ 
مشکلی که بیشتر ناشی از فرسودگی و عمر بیش از 

25 سال این ناوگان است. 
پی��ری ای��ن ن��اوگان حمل و نقل��ی )فرس��ودگی 
کامیون های حمل کاال و خطوط ریلی راه آهن( باعث 
ش��ده س��رعت نقل و انتق��االت کاال کاهش یابد که 
همین عامل در توسعه تجارت و سرعت انتقال کاال و 
همچنین تضمین سالمت محصوالت صادراتی نقش 
عمده ای دارد. از این روی در مرحله اول باید عنوان 
کرد که اگر مس��ئوالن برنامه ای هم برای توسعه این 
ناوگان در نظر دارند آن را به نو س��ازی یا اس��تفاده 
از ناوگان ه��ای حمل و نقلی ریلی یا زمینی مناس��ب 
و به روز اختصاص دهند تا فرس��ودگی این ناوگان ها 

باعث کاهش رویه صادرات نشود. 
باید یادآور ش��د به عنوان یک م��وردی که جهت 
توس��عه حمل و نقل ریلی روی کاغذ آمد اما اجرایی 
نش��د همین بس ک��ه از زمان دولت آق��ای خاتمی 
توس��عه خط ریلی جاده تبریز ب��ه میانه کلنگ زده 
شد اما اکنون باوجود گذشت چیزی نزدیک به هفت 
س��ال و باوجود پیری این خط هنوز اقدام خاصی در 
راستای توسعه این خط ریلی صورت نگرفته است. 

باید یادآور ش��د این اس��تان از امتی��ازات هم مرز 
بودن با کش��ور آذربایجان و ترکیه برخوردار اس��ت 
و مس��تقیم یا غیرمس��تقیم نیز می ت��وان با عراق به 
دادوس��تد کاالی��ی پرداخت ب��ه عبارتی با توس��عه 
خطوط ریلی این اس��تان می توانیم از طریق ارتباط 
با کش��ور آذربایج��ان از ظرفیت تجاری این کش��ور 
استفاده کرده و با کش��ورهای آسیای میانه یا قفقاز 

نیز دامنه صادرات کاالیی را ادامه دهیم. 

از این رو باید متذکر شد در صورت عدم بازسازی 
این خط��وط ریل��ی در بخ��ش ص��ادرات کاالهای 
غیر نفت��ی ن��ه فقط دچار مش��کل خواهیم ش��د که 
بازنده نیز خواهیم ماند بنابراین ضروری اس��ت تا در 
راس��تای اجرای برنامه ششم توس��عه به این بخش 

بیشتر پرداخته شود. 
از س��وی دیگر اس��تان آذربایجان ش��رقی هم مرز 
آذربایج��ان و نخج��وان و عراق اس��ت، ب��ه عبارتی 
120 کیلومت��ر تا عراق فاصله داری��م که می توانیم 
در صورت بازس��ازی و ترمیم ای��ن خطوط ریلی در 
بخش صادرات محصوالت غیر نفتی به این کش��ورها 
و حتی از ظرفیت ریلی این کش��ور ها برای دادوستد 
با کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم. پس در صورت 
تحق��ق این برنامه ایران از ظرفیت بزرگ تجاری نیز 
می تواند برخوردار ش��ود به ش��رط آنکه برنامه های 
عنوان ش��ده صرفا در حدود نوش��ته های روی کاغذ 
باقی نماند و تصمیم جدی در راستای اجرایی شدن 

آن باشد. 
در ادام��ه بای��د متذک��ر ش��د از جمل��ه کاالها یا 
محص��والت غیر نفتی ک��ه از این اس��تان همواره به 
کش��ورهای دیگر نظیر آذربایجان صادر ش��ده است 
محصوالتی شامل س��بزیجات، میوه جات و خشکبار 
بوده اما با توجه ب��ه ظرفیت ترانزیتی و حمل و نقلی 
که این استان از آن برخوردار است این کاالها و این 
میزان از دادوس��تد کافی نبوده و می توان اس��تفاده 
بیش��تری از این ظرفیت های حمل و نقلی در صورت 

بهبود و نوسازی آن داشت.
در هر ش��کل، برای پیش��برد این برنامه باالخص 
در بحث تبدیل ش��دن به قطب تج��اری و ترانزیتی 
نیازمند نوس��ازی و استفاده از کامیون های حمل بار 
جدید هس��تیم، کامیون هایی که در حال حاضر در 
جاده ها تردد دارند قدیمی و فرسوده هستند و بعضا 
حتی استاندارد های به روز را نیز ندارند و نمی توانند 
به دلیل نداشتن یورو 4 و 6 در جاده های کشورهای 
خارجی تردد های مختلفی داش��ته باشند پس برای 
اج��رای هرچه بهتر این برنامه و سیاس��ت های اخذ 
ش��ده در این بخش الزم است به توسعه و بازسازی 
ای��ن ناوگان های حمل و نقلی بی��ش از این پرداخته 

شود. 

محسن خلیلی عراقی عنوان کرد
آثار برجام برای صنعت ایران

محس��ن خلیلی عراقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
ایران اس��ت. او از مش��کالت صنعت و فرصت هایی که 
بعد از برجام در افق توسعه صنعت ایرانی گشوده شده 
می گوید. او معتقد اس��ت بس��یاری از موانع پیش روی 
صنع��ت کاران بع��د از تواف��ق برجام رف��ع و بازارهای 
بین المللی به روی فعاالن اقتصادی گش��وده ش��ده؛ او 

اصلی ترین مانع امروزی را ارتباط بین بانکی می داند. 
همکاران امروزش استاد خطابش می کنند و پیرمرد 
با لبخندی مالیم، به اس��تقبال ش��اگردان دیروز خود 
می رود. 60 سال کارآفرینی و خالقیت محسن خلیلی 
عراقی س��بب شده تا فعاالن اقتصادی او را پدر صنعت 
ایران بنامن��د. در جوانی علم آموز صنع��ت بود و حاال 
تکیه ب��ر عصایی چوبی و دس��تی ل��رزان و صدایی که 
به س��ختی می شود آن را شنید، دغدغه توسعه صنعت 
را دارد و برای سرکش��ی به انبوه تشکل هایی که در آن 
مسئولیت دارد فعالیت می کند. او همان کسی است که 
برای نخستین بار شعله های گاز را در خانه های ایرانی 
روش��ن کرد. خلیلی عراقی به هم��راه پدرش کارخانه 
بوتان را پایه گذاری کرد تا این برند فراتر از یک کارخانه 

صنعتی عمل کند.
 او قب��ل از صنعت کار بودن معلم بود و حاال به دقت 
یک معلم از مشکالت حوزه صنعت می گوید. سپیدموی 
صنعت، پیرمرد خس��تگی ناپذیر صنعت ایران که او را 
با لقب های بسیاری می شناس��ند از صنعت که حرف 
می زن��د برق ش��ادی در چش��مانش م��وج می زند. او 
می گوید باید قدرش��ناس بود و قدر فرصت ها را نیک 
دانس��ت. به برجام اش��اره می کند و آن را بزرگ ترین 
دس��تاورد دولت یازدهم برای اقتصاد و البته کل کشور 

می داند و می گوید: »قدر نیک را باید نیک دانست.«
یک س�ال از اجرایی شدن توافق برجام گذشت؛ 
در این یک سال چه افقی پیش روی صنعت ایران 

گشوده شده است؟ 
برجام در مجموع مشکالت صنعت ایرانی را برطرف 
کرده؛ خیلی از موانع پیش روی صنعت کاران رفع شده 
است. صنعت کاران امروز س��ال ها تحریم را پشت سر 
گذاش��ته اند و می توانند خود را ب��ه تکنولوژی و دانش 
روز تجهیز کنن��د. از طرف دیگر بازارهای دنیا به روی 
آنها گشوده شده است. می توانند از سرمایه کشورها و 
فعاالن اقتصادی بین المللی استفاده کنند و کار خود را 
در سطح جهانی گسترش دهند، اما مشکالتی هم سر 

جای خود باقی است. 
روابط بین بانکی در جهان از نظر شما در صنعت 

ایران چقدر تاثیر گذار بوده است؟ 
رواب��ط بین بانکی نخس��تین و اصلی ترین مش��کل 
صنعت کاران اس��ت. این مش��کل ه��م در داخل دیده 
می ش��ود و هم در روابط با بانک های بزرگ دنیا. برای 
همین شاید مشکل س��رمایه در گردش و نوع ارتباط 
ب��ا بانک ها مهم تری��ن دغدغه صنعت کاران باش��د. در 
داخل کس��انی باید از بانک ها تسهیالت دریافت کنند 

که اهلیت، صالحیت و تخصص داشته باشند؛ کسانی 
که دغدغه صنعت دارند باید برای دریافت تس��هیالت 
صنعت به بانک مراجعه کنند و به غیراز این افراد کسی 
نباید چنین اقدامی کند. از طرف دیگر کشورهای دنیا 
بای��د برای رفع موانع بانکی اقدامی عاجل انجام دهند. 
بای��د بانک های بین المللی تمام��ی فعالیت های بانکی 
حوزه صنعت را پوشش دهند. امیدواریم که این مشکل 

برطرف شود. 
هیات های تجاری-اقتصادی کشورهای خارجی 
به چه حوزه هایی از صنع�ت ایران توجه دارند و 
برای سرمایه گذاری در آن اقبال نشان می دهند؟ 
اس��تنباط من این اس��ت سیاس��ت هایی که دولت 
یازدهم در پیش گرفته برای صنایع کوچک و متوسط 
مناس��ب باش��د و موجب تس��هیل فعالیت این حوزه 
خواهد بود. اما برای جذب س��رمایه گذاری، کشورهای 
خارجی تمایل بیش��تری برای سرمایه گذاری در حوزه 
صنایع پیشرو و حوزه صنعت نفت دارند. از طرف دیگر 
سرمایه گذاری نیاز به تضمین و بیمه دارد که چند بیمه 
آلمانی و ایتالیایی در این حوزه فعال ش��ده اند. باالخره 
نباید انتظار داشت که همه مشکالت چندین ساله در 
یک سال برطرف شود. باید واقع بین بود و از فرصت های 

ایجاد شده بعد از برجام درست بهره گرفت. 
صنع�ت کش�ور برای رش�د و ش�کوفایی به چه 

فاکتورهایی نیاز دارد؟ 
در صورت��ی که رک��ود نقصان یابد، صنعت ش��کوفا 
می شود. از طرف دیگر همه موانع و مشکالت صنعت با 
برجام رفع نمی شود. ما باید بتوانیم برنامه ریزی درستی 
را در داخ��ل برای کاهش رکود و تورم واقعی در پیش 
بگیریم. بانک ها می توانند با تامین سرمایه در گردش به 
کمک صنعت بیایند. در این صورت است که ما با نقشه 
راه مناسب می توانیم مشکالت این حوزه را رفع کنیم. 
آیا در داخل کشور آن هماهنگی و آمادگی الزم 

برای رفع موانع ساختاری دیده می شود؟ 
اگر واقعا تورم به طور طبیعی نقصان یابد، عمال بهره 
بانکی کاهش می یابد. بهره بانکی مستقل از نرخ تورم 
نیست. در این صورت دولت و صنعت می توانند در کنار 
هم به سرمایه در گردش دسترسی داشته باشند، چرخ 
صنعت به حرکت دربیاید و برجام هم فرصت مناسبی 
در بازاره��ای بین المللی برای ایرانی��ان به وجود آورده 
اس��ت که می توانند تولید خود را در بازارهای داخل و 
خ��ارج عرضه کنند. من کنترل تورم و رکود را از نقاط 
قابل تحسین کارنامه دولت می دانم. دولت بسیار درست 
عمل کرده است. دولت یازدهم نظم اقتصادی بسیاری 
در کش��ور ایجاد کرده است، ولی باید همچنان در این 
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راهکار هایی برای استعفای 
بدون دردسر

تصمیم به کناره گیری از ش��غلی یک بحث است و 
انجام درست و قانونی آن بحث دیگری است. استعفا 
به کارمن��دان اجازه می دهد که با اج��ازه کارفرمای 
خود و ضمن بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی از 
سمت شان کناره گیری کنند. یک استعفای درست و 
بدون و عیب و نقص زمانی اس��ت که کارمند مطابق 
قوانین رسمی و غیر رس��می بتواند قرارداد خود را با 
ش��رکت فسخ کند. اس��تعفا در زمان بروز مشکالت، 
اعمال فشار ها و ش��رایط سخت کاری یا پیشنهادات 
بهت��ر کاری رخ می ده��د. اگ��ر تصمی��م اس��تعفای 
کارمندی از روی عصبانیت باشد، باید از بروز اشتباه 
جلوگیری کند تا اعتبار و آینده ش��غلی اش به خطر 
نیفت��د. کوبیدن در دفتر رئی��س یا قطع کردن تلفن 
و غیبت ه��ای طوالن��ی از کار روش درس��تی ب��رای 
کناره گیری نیس��ت. اگر قصد دارید اس��تعفا دهید، 
ای��ن مطل��ب را که در آن چند راهکار برای داش��تن 

استعفایی درست ارئه شده حتما بخوانید. 

احترام به قوانین نوشته و نانوشته استعفا 
همکاری خود را ی��ک مرتبه قطع نکنید که باعث 
عصبانیت کارفرمای ش��ما ش��ود. از حداقل دو هفته 
قبل اطالع دهی��د که دیگر نمی خواهید با ش��رکت 
هم��کاری کنید تا فرصتی برای پیدا کردن جایگزین 

شما وجود داشته باشد. 
اج��ازه ندهید مدیر یا رئیس ش��رکت از دیگران با 
خبر ش��ود که ش��ما قصد رفتن از ش��رکت را دارید، 
بهتر است جایگاه او را به عنوان مدیر محترم شمارید 
و خبر اس��تعفای خود را مستقیما با او مطرح کنید. 
این موضوع به شما کمک می کند تا بوروکراسی های 

اداری را با پیچیدگی کمتری پشت سر بگذارید. 
هنگامی که کارمندی تصمیم به اس��تعفا می گیرد 
باید خواس��ته خود را با ش��رح دالیل کلی به صورت 
کتبی ب��ه کارفرما ارائه دهد. از اس��تعفای ش��فاهی 
پرهی��ز کنی��د، مطمئن تری��ن راه نوش��تن یک نامه 
رس��می خطاب به مدیر شرکت اس��ت. نامه خود را 
صریح، روش��ن و جدی بنویس��ید. تصمی��م خود را 
توجیه نکنید و ریز دالیل خود را بازگو نکنید، اما اگر 
فکر می کنید که می توانید انتقاد سازنده ای از شرکت 
داشته باشید، بگویید که چه تغییراتی می توان ایجاد 
کرد تا ش��رکت کارمندانش را حفظ کند. از جمالت 
درس��تی برای بیان خود دلیل خود مبنی بر رفتن از 
ش��رکت استفاده کنید. هوش��مندانه نقد کنید. مثال 
به جای اینکه بگویید حقوق تان در این ش��رکت کم 
است و زحمات شما نادیده گرفته می شود، می توانید 
بگویید پیش��نهاد بهتری برای کار به شما داده شده 
اس��ت. یا به جای اینکه بگویید، اگر من بروم، ش��ما 
یک��ی از بهترین کارمندان خود را از دس��ت خواهید 
داد، بگویید من دوس��ت دارم با فرصتی که ش��ما در 
اختیارم قرار می دهید به توس��عه شرکت شما کمک 

کنم. 
حت��ی اگ��ر از روی عصبانیت تصمیم به اس��تعفا 
می گیری��د، اج��ازه ندهی��د کارفرمای ش��ما از روی 
رفتارتان متوجه این موضوع بشود چون ممکن است 
در موارد بحرانی منجر به اخراج ش��ما شود که دیگر 
نمی توانید از حقوق قانونی خود در اس��تعفا استفاده 

کنید. از مشاجره لفظی و احساسی دوری کنید. 
همکاران خ��ود را در جریان قرار دهید. همکارانی 
که سال هاست می شناسید حق دارند از تصمیم شما 
باخبر باش��ند، نه اینکه ی��ک روز بیایند و ببینند که 
میز ش��ما خالی است و نگران ش��وند که چه اتفاقی 
برای ش��ما افتاده اس��ت. به همه آنها ایمیل بزنید و 

تجربیات مثبت خود را در کار با آنها بنویسید. 

مراقب ژست های سلفی خود باشید
عکس ه��ای  گرفت��ن  ام��روزه 
س��لفی طرفداران زی��ادی دارد و 
احتماال هر روز حداقل با یکی از 
عکس های سلفی دوستان خود در 
شبکه های اجتماعی روبه رو می شوید که انگشت های 
خود را به حال��ت V در مقابل دوربین گرفته اند. اما 
به نظر می رسد عالمت V در عکس های سلفی دیگر 
نشان پیروزی یا دوستی نیس��ت. دانشمندان ژاپنی 
این بار کشف کرده اند که از طریق یک عکس سلفی 
که در آن س��طح انگشتان فرد مشخص باشد، هکر ها 
می توانند اثر انگشت آن شخص را سرقت و به حریم 

شخصی او لطمه وارد کنند. 
ی��ک محقق ژاپنی هش��دار می دهد که عکس های 
سلفی با ژست هایی خاص ممکن است دردسرآفرین 
باش��د. او می گوی��د ک��ه هکر ها می توانن��د از طریق 
عکس ه��ای س��لفی منتش��ر ش��ده در ش��بکه های 
اجتماعی، اثر انگش��ت کاربران را س��رقت کنند. این 
محق��ق در تحقیق��ات خود ثابت کرده اس��ت که اثر 
انگشت کس��انی که عکس سلفی می گیرند از فاصله 
سه متری نیز قابل شناسایی است. امروزه احراز هویت 
از طریق حسگر اثر انگشت یکی از روش های معمول 
مورد اس��تفاده و امنیتی در گوش��ی های هوشمند و 
برخی دستگاه های دیگر مانند لپ تاپ هاست و همین 

موضوع اهمیت حفظ آن را چند برابر می کند. 
 ایس��ائو اچیزن، اس��تاد محتوای دیجیتال و علوم 
رسانه در مرکز پژوهش های موسسه ملی انفورماتیک 
ژاپن و تیم همکارش معتقدند که با بهبود روزافزون 
کیفی��ت و وض��وح دوربین گوش��ی های هوش��مند، 
همچنی��ن اگر فوکوس و نورپردازی درس��ت باش��د، 
هکره��ا می توانند اثر انگش��ت را از روی عکس هایی 
که از فاصله س��ه متری گرفته شده باشد، شناسایی 
و از روی آن کپی ب��رداری کنند. هکر ها از این طریق 
می توانن��د گوش��ی های تلفن یا در های��ی را که رمز 

امنیتی آنها اثر انگشت فرد است باز کنند. 
البت��ه آقای اچیزن اعالم کرد ک��ه او و همکارانش 
مشغول توسعه فناوری هستند که سرقت اثر انگشت 
از طریق تصاویر را غیر ممکن می س��ازد. این فناوری 
تصاویر اثر انگش��ت افراد را پوشانده یا حتی یک اثر 
انگش��ت جعلی تولید کرده و به جای اثر انگشت فرد 

قرار می دهد. 

کار کردن و داشتن شغل راهی برای پول به 
دس��ت آوردن نیست، اما با این حال عده ای از 
کار کردن تنها یک هدف دارند و آن ثروتمند 
شدن است تا بتوانند کار کردن را متوقف کنند 
ولی تحقیقات انجام ش��ده در دانشگاه فلوریدا 
نشان می دهد رضایت ما از کار کردن دقیقا از 
جایی حاصل می شود که منابع غیر مالی کار را 

در بر می گیرد. 
»اگر ثروتمند بودم...« این جمله ای است که 
خیلی ها با تصور یک زندگی عاشقانه، بهشتی 
از زیبایی ها و سفرهای رویایی بیان می کنند. 
این جمله تکراری حتی تبدیل به یک موضوع 
قدیمی برای بحث میان دوس��تان و همکاران 
ش��ده است. بحث با پرس��یدن این سوال آغاز 
می ش��ود که »اگر ثروتمند ب��ودی چه کاری 
انجام می دادی؟« و پاسخ های متنوعی از این 
پرس��ش دریافت می ش��ود، اما بیشتر وقت ها 
پاسخ این پرسش و رس��یدن به این رویاها با 
توقف کار کردن همراه است. به عبارت دیگر، 
ثروتمند شدن و دست از کار کشیدن همواره 
باهمند. با این حال کار کردن روزانه تنها راهی 
برای برطرف کردن نیازهای مالی نیست. کار 
کردن همچنین ش��یوه ای برای شکوفایی در 

زندگی شخصی فرد است. 
اگر آرزوی ثروتمند شدن برای عده ای تنها 
ی��ک آرزو باقی بماند می تواند رویاهای زیبا را 
همیشه با خود داشته باشد. در مصاحبه ای که 

بی بی س��ی با یکی از صاحبان ش��رکت موفق 
انجام داده گفته ش��ده او به محض به دس��ت 
آوردن چندین میلیون دالر و پیدا کردن راهی 
برای سرمایه گذاری آن تصمیم گرفت یک سال 

کامل را به سفر برود. 

کارکردن، ستون اصلی زندگی
پس یک س��ال مس��افرت کیت 35 س��اله 
ب��ا حذف کار ک��ردن به زندگ��ی روزمره خود 
بازگش��ت. او پس از بازگشت از سفر می گوید: 
»احس��اس ناراحتی می کردم. هی��چ چیز در 
اطراف خود احس��اس نمی ک��ردم. اطراف من 
دیگر خالی شده بود و از دید همه پنهان شده 
بودم. چون هدف اصل��ی من در زندگی دیده 
ش��دن بود. همه چیز پیچیده ش��ده بود و به 
همین دلیل ش��غل تازه ای را آغاز کردم.« این 
حرف ها را اکنون از زبان کسی می شنیدند که 
درگذش��ته تصور می ک��رد کار را تنها برای به 
دست آوردن پول و تامین مخارج زندگی انجام 
می دهد، اما امروز او به این نتیجه رسیده است 
که تمام مدت اش��تباه می کرده و چیزی فراتر 
از پول در رضایت شغلی وجود دارد. این نتایج 
بعد از گذراندن یک س��ال استراحت، کارهای 
تفریحی و خوش��گذرانی و خ��رج کردن پول 

بسیار در طول چندسال برای او حاصل شد. 
مثال ه��ای زیادی در این م��ورد وجود دارد 
و همه آنها نش��ان می دهد ثروتمند ش��دن به 
معنای بازنشس��تگی همیشگی در کار نیست 
چراکه صاحب س��ایت ها و صفح��ات مجازی 

بزرگ مانن��د مارک زوکرب��رگ )فیس بوک( 
یا ج��ف ب��زوس )آم��ازون( باوجود داش��تن 
میلیارده��ا دالر ثروت همچن��ان به کارکردن 
ادامه می دهند؟ پاس��خ دادن به این پرس��ش 
بسیار س��اده اس��ت، زیرا چالش ها و پروژه ها 
همچنان در زندگی آنها وجود دارد. براس��اس 
تحقیقی که در دانش��گاه فلوریدا انجام ش��ده 
رضایت ما از کار در طوالنی مدت تنها از منابع 
غیرمالی حاصل می ش��ود: ارتب��اط با دیگران، 
توانایی فکرکردن و اجرای پروژه های بامحتوا و 
مفید. به طور کلی جالب اس��ت بدانیم که پول 
کمت��ر از آن چیزی که فکرش را می کنیم در 

خوشبختی ما تاثیر خواهد داشت. 
و آخری��ن دلیل ب��رای نیاز ب��ه کار کردن 
وجهه  اجتماعی آن اس��ت. پاسخ به پرسش 
»چه کار می کن��ی؟« در زندگی ما از اهمیت 
زی��ادی برخ��وردار اس��ت و اگ��ر در پاس��خ 
بخواهی��م بگوییم در گذش��ته کاری را انجام 
می دادیم برای مان غیرقابل تحمل است زیرا 
در پاس��خ خواهیم ش��نید »بل��ه، اما درحال 

حاضر چه می کنی؟«
 و اگر پاسخ ش��ما هیچ است بنابراین شما 
در هیچ یک از س��طوح اجتماع قرار نخواهید 
گرف��ت ان��گار که در می��ان اجتم��اع ناپدید 
ش��ده اید. بنابراین الزم است برای فکر کردن 
ب��ه هدف های مان از کار و فعالیت های جدید 
وق��ت بگذاری��م زیرا ای��ن کار حداق��ل برای 
ش��ناخت ما از کارم��ان رضایت بخش خواهد 

بود. 

نظرس��نجی س��االنه ای که قب��ل از افتتاح 
نشست اقتصاد جهانی 2017 در بین مدیران 
شرکت ها انجام گرفته نشان می دهد باوجود 
خطره��ای سیاس��ی اعتماد به رون��ق دوباره 

همچنان وجود دارد. 
در ش��ب افتتاح چهل و هفتمین نشس��ت 
اقتص��اد جهانی در تاری��خ 17 ژانویه، لبخند 
روی لب ه��ای رؤس��ای ش��رکت ها به وضوح 
دیده می ش��د و به طور کلی احساس رضایت 
به دلیل ش��رایط اقتصاد جهانی و چشم انداز 
ش��خصی آنه��ا از فعالیت ه��ای ش��رکت ی��ا 
موسسه ش��ان بیش��تر از آنچه درسال 2016 
بود به چش��م می خورد. براساس تحقیقی که 
همه ساله توسط ش��رکت پرایس واترهاوس 
کوپرز انج��ام می گیرد، 29 درص��د از 1379 
رئیس که از آنها در بین ماه های س��پتامبر و 
دسامبر گذشته نظرسنجی شده شرایط را رو 
به بهبود دانس��ته و اعتقاد دارند رشد جهانی 
در س��ال جدی��د افزایش قاب��ل مالحظه ای 

خواهد داشت. 
از میان این مدیران که از 79 کش��ور مورد 
پرس��ش و نظر سنجی قرار گرفتند، 38 درصد 
بیان کردند ب��ه ظرفیت های خود در افزایش 
میزان کارکرد و درآمد خود در س��ال 2017 
اعتماد دارن��د درحالی که این رقم در س��ال 
گذش��ته 35 درص��د ب��وده اس��ت. این درصد 
همواره در طول ش��ش س��ال اخیر در سطح 
پایینی قرار داش��ته است. س��ال گذشته در 
همین دوره زمانی چشم اندازها به دلیل خطر 
انقباض پولی در اقتص��اد تاریک تر بود. یکی 
از مظاه��ر این انقباض س��قوط قیمت نفت و 
همچنین ترس از نزول ناخوش��ایند بازارهای 

چین بود. 
اما هنوز هم ازمیزان رضایتی که در س��ال 
2014 و به ویژه پیش از بحران س��ال 2008 
وجود داشت دور هستیم. رؤسای شرکت هایی 
که در کوتاه مدت و برای س��ال 2017 مورد 
نظرس��نجی قرارگرفتند تنها نگران خطرهای 
اقتصادی ب��ه دلیل ش��ک و تردیدها پس از 
انتخاب ترامپ به ریاس��ت جمهوری آمریکا و 
همچنین بس��ته شدن فضای اتحادیه اروپا به 
دلیل برگزیت بودند. گفت وگوهای مربوط به 

برگزیت در سه ماهه اول 2017 انجام خواهد 
ش��د. تحقیقات نش��ان می دهد اگر پایداری 
اقتصاد بریتانیا پس از رفراندومی که در تاریخ 
23 ژوئن انجام گرف��ت دقیقا مانند باالرفتن 
قیم��ت دالر و ب��ورس آمریکا تثبیت ش��ود 
میزان دغدغه و مشغله فکری مدیران از نظر 
شک وتردیدهای اقتصادی در سال 2017 به 
س��طح تاریخی خود یعنی 82 درصد خواهد 
رسید، اما برای مدیران آمریکایی و مکزیکی 

این میزان به 64 درصد خواهد رسید.
 اکث��ر مدی��ران ب��ه فعالیت بیش��تر خود 
اعتماد داش��ته و اطمینان دارند تاثیرات خود 
را در بازار در این س��ال افزای��ش دهند. اگر 
مناط��ق مختلف را در نظ��ر بگیریم مدیرانی 
که از آنها نظرس��نجی به عمل آمده تخمین 
زده اند باالترین توان رش��د در سال 2017 از 
آن کش��ورهای آمریکا، چین، آلمان، بریتانیا 
و ژاپن باش��د. ش��رکت هایی هم که بیش��تر 
از دیگران ب��ه آینده خود امیدوارند بیش��تر 
شرکت هایی هس��تند که در کشورهای هند، 
برزیل، رومانی، اس��پانیا، اس��ترالیا و بریتانیا 

قراردارند. 
نظرس��نجی ها  فعالیت ه��ا  زمین��ه  در 
نش��ان می ده��د فعالیت ه��ای اش��تغال زایی 
و اس��تخدام ها بای��د بیش��تر در زمینه ه��ای 

س��المتی و تکنولوژی ص��ورت گیرد. دغدغه 
اصل��ی در س��ال جدید توان ج��ذب و یافتن 
نیروه��ای کاری اس��ت که بیش��تر از هرچیز 
تکنولوژی را وارد حوزه کاری خود می کنند. 
چیزی که در نتایج این نظرس��نجی جالب به 
نظر می رس��ید این بود که 52 درصد مدیران 
شرکت هایی که در نظرسنجی شرکت کردند 
پی��ش از این مزای��ای ارتباط بین انس��ان و 
ماش��ین را در حوزه کاری خود مورد مطالعه 
و نظرس��نجی ق��رار داده بودن��د. 39 درصد 
مدیران خود را برای ورود هوش مصنوعی به 
شرکت ها و شغل موردنظرشان آماده کرده و 
تاثیر این تحول تازه را در پیشرفت فعالیت ها 
و ج��ذب نیروهای جدید م��ورد مطالعه قرار 
داده اند. سرعت رشد تکنولوژی دغدغه بزرگ 
هفت ش��رکت از هر 10 شرکت برآورد شده 
اس��ت. تحقیقات و نظرس��نجی ها همچنین 
نش��ان می دهد جذب نیروهای کار در س��ال 
جدید بیش��تر براس��اس خالقیت، توانایی در 
ن��وآوری و مدیریت و رهبری هوش مصنوعی 
صورت خواهد گرفت. جذب چنین نیروهای 
متخصصی بدون ش��ک کاری دشوار است اما 
پیشرفت کار و ظرفیت های شرکت ها در گرو 

جذب چنین نیروهایی خواهد بود. 
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حتی ثروتمندان هم نمی توانند از کار دست بکشند

مدیران شرکت ها باوجود شک و تردیدها 
خوشبینانه به مسائل نگاه می کنند

دونالد ترامپ در تاریخ 11 ژانویه اعالم کرد مدیریت س��ازمان ترامپ را به دو پس��ر 
خود، اریک و دونالد جونیور اعطا کرده و گفته است: »آنها موسسه را به شیوه ای کامال 
حرفه ای اداره خواهند کرد و در انجام امور نیز هیچ صحبتی با من نخواهند داش��ت.« 
و در صحبت هایی که با مردم داشت اعالم کرده است که در مدت ریاست جمهوری او 

آنها هیچ قرارداد جدیدی را با دیگر کشورها امضا نخواهند کرد. 
این کار ترامپ مخالف رس��م و س��نت همیش��گی یعنی قراردادن افراد فعال خود با 
اعتمادی کورکورانه در موسسه ای است که کامال به وسیله افراد مستقل اداره می شود. 
این دقیقا همان کاری است که رئیس جمهورهای پیشین از جمله کارتر، ریگان، بوش 
پدر و پسر یا کلینتون انجام داده اند. والتر شاب، ریاست اداره اخالق حکومتی می گوید: 
»طرح اعالم ش��ده توسط رئیس جمهور هیچ یک از استانداردهایی را که به وسیله افراد 

حکومتی او یا حتی به وسیله رؤسای جمهور پیشین دنبال شده در برنمی گیرد.«
س��ازمان ترامپ، س��ازمانی پراکنده اس��ت که ارتباطی با بورس نداشته و همین امر 
باعث پیچیده تر کردن ش��مار دارایی و س��رمایه های گروه می ش��ود. این سازمان ها در 
س��طح 21 کشور گسترده شده و در زمینه های هتلداری، مسکن، گلف و همچنین در 

زمینه تلویزیون واقع نما فعالیت می کنند. 
سازمان ترامپ، یک امپراتوری ساختمانی

گس��تردگی این سازمان ها در سطح هر کش��ور متفاوت است. کشورهایی که در آن 
س��رمایه به مالکیت شخصی ترامپ وجود دارد شامل یک هتل در اندونزی و همچنین 
پروژه ای که در این کش��ور در حال انجام اس��ت، یک هتل در وای کیکی آمریکا، یک 
س��اختمان تجاری در سانفرانسیس��کو، یک س��اختمان در لس آنجلس که اجاره داده 
می ش��ود، یک زمین گلف در لس آنجلس و همچنین س��ه زمین گلف در فلوریدا. یک 
زمی��ن گلف در واش��نگتن، چهار زمین گلف در نیوی��ورک، صاحب یک زمین گلف در 
ایرلند و چندین کشور دیگر. همچنین مالک سه ساختمان تجاری، دو هتل، یک زمین 

گلف، هشت ساختمان برای اجاره دادن و همچنین برج ترامپ در نیویورک. 
وی همچنین در بس��یاری کشورها از جمله عربستان سعودی، دوبی و کانادا صاحب 
هتل و زمین گلف با مجوز قرارداد حرفه ای اس��ت. وی همچنین در چندین کشور دنیا 

امالک بسیاری با مجوز استفاده از نام ترامپ برای آنها دارد. 
به طورکل��ی گروه س��ازمان های ترامپ در کش��ورهای برزیل، کان��ادا، آمریکا، هند، 
عربس��تان، ترکیه، بریتانیا، چین، اندونزی و فیلیپین صاحب س��رمایه بوده و همچنین 

به عنوان سرمایه گذار فعالیت می کند. 
 از میان کش��ورهایی که هنوز قرارداد خاصی از آنها با س��ازمان ترامپ اعالم نش��ده 
می توان روسیه را نام برد؛ جایی که احتمال می رود سازمان ترامپ پروژه هایی را با نام 

دونالد ترامپ در شهرهای مسکو، سنت پرزبورگ و سوچی اجرا کند. 
از پروژه ها و دارایی های دیگر ترامپ می توان به دانش��گاه ترامپ که در س��ال 2005 
تاس��یس شده، مدرسه ای که برای پرورش مردان تجارتی مانند خود ترامپ و در سال 
2010 س��اخته ش��ده و الزم اس��ت نام آن را تغییر دهد زیرا هیچ مدرک خاصی برای 
دانش آموختگان خود صادر نمی کند، اشاره کرد. به همین دلیل در سال 2013 دادگاه 
آمریکا در نیوی��ورک، ترامپ را به کالهبرداری 40 میلیون دالری از 6000 دانش آموز 
مته��م کرد. او با واریز 25میلی��ون دالر در نوامبر 2016 به این تعقیب و پیگرد قانونی 

خاتمه داد. 

برندی به نام ترامپ
ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید از موفقیت های خود سخن گفته و بارها این جمله 

را پس از راه اندازی ستاد انتخاباتی خود تکرار کرد: »من بسیار ثروتمندم«.
ج��ان الیویه در ی��ک برنامه تلویزیونی ن��ام ترامپ را به عنوان یک ن��ام تجاری، یک 
مارک و یک طرح که معنای موفقیت را می رس��اند دانس��ت. اما با این حال بسیاری از 
س��رمایه های او مانند دانش��گاه، هواپیمایی ترامپ، روزنامه ترامپ و نام تجاری استیک 

ترامپ از بین رفته است و بسیاری او را شیاد و کالهبردار می دانند. 
ترامپ در یکی از س��خنرانی های انتخاباتی خود در فلوریدا از محصوالت نام تجاری 
ترام��پ صحبت کرد و اس��تیک ترامپ را نی��ز در میان این محصوالت ن��ام برد. روی 
میز س��خنرانی او چند اس��تیک هم قرار داده ش��ده بود و او چندین بار به نام تجاری 
اس��تیک ترامپ اش��اره کرد اما عکاس ها هنگام عکس برداری به عنوان طرح اس��تیک 
ترامپ مش��کوک ش��دند زیرا این نام تجاری در سال 2007 به طور کامل از بازار حذف 
شده و تنها در رستوران های شخصی با نام خود ترامپ به فروش می رفت. استیک های 
روی میز همان استیک های ترامپ بودند اما بدون برچسب و اتیکت. اما از نظر ترامپ 

تنها موفقیت اهمیت داشت. 
میت رومنی یکی از کاندیداهای جمهوریخواه در سال 2012 درباره ترامپ می گوید: 
»دونالد ترامپ یک حقه باز و یک کالهبردار است و وعده های او حتی به اندازه مدارکی 
که دانش��گاهش صادر می کند هم ارزش ندارد.« او همچنین برای بیان کاندیدا ش��دن 
خود برای انتخابات، مطبوعات و ستاد انتخاباتی خود را در برج شخصی خود به نام برج 
ترامپ جمع کرد تا موفقیت های مالی و س��رمایه های خود را به نمایش بگذارد. دلیل 
دیگر او از انجام این کار زنده کردن رویاهای همیش��گی مردم آمریکا بود. مجله فوربز 
جمع دارایی های ترامپ را حدود 4میلیارد دالر تخمین زده اما ترامپ سرمایه های خود 

را 8 تا 10 میلیون دالر دانسته است. 
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پراکندگی شرکت ها و سازمان های ترامپ 
در 21 کشور جهان
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وقوع آتش س�وزی گس�ترده در شهر والپارایسوی شیلی صدها خانه را نابود کرد و موجب شد بسیاری از خانواده ها 
آواره ش�وند. صدها آتش نش�ان از ایالت های اطراف برای مهار آتش به کمک این شهر آمده اند. این تصویر برگزیده 

MSN از هفته دوم ژانویه است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 701 www.forsatnet.ir

مترجم: مریم قاسمی
Figaro :منبع

ما مدتی پیش فهرس��تی آماده کردیم از پرس��ش های مان ولی مرجعی پیدا نکردیم 
که فهرس��ت مان را ارائه کنیم. زمان گذش��ت و گذش��ت و چند تا فهرست  تازه هم به 
فهرس��ت های پیشین افزوده ش��د. اینطوری بود که ما دارای کلکسیون یا مجموعه ای 

متنوع از پرسش ها در زمینه های مختلف شدیم.
کم ک��م به نقطه ای رس��یدیم که همه را به ش��کل پرس��ش می دیدی��م، همه چیز و 
همه کس را. پرس��ش تا شعاع چند کیلومتری مان از در و دیوار می ریخت، حتی گاهی 
پرسش��ی از جرز دیوار س��ر برمی آورد و به ما سالم می کرد. ما هم جواب سالمش را با 
ادب و احترام می دادیم. این طبیعت پرسش هاس��ت، برخی از آنها پرسش هایی مودب 

هستند و برخی دیگر خیلی نجیب و اصیل اند. 
در این میان پرس��ش هایی هم به پست ما خورده است که هیچ گاه دل مان نخواسته 
جزو مجموعه ش��خصی مان از آنها نگهداری کنیم؛ پرس��ش هایی که نه از ره کین اند، 
اقتضای طبیعت ش��ان این اس��ت. با زهر و نیش آغاز می شوند، با طعن و تمسخر ادامه 

می یابند و با توهین و افترا تمام می شوند.
اخیرا همین داورخان از ما درخواس��ت کرد که یک دوره آموزش��ی »پرس��ش گری« 
برگزار کنیم. ما طبق معمول س��ر باز زدیم و گفتیم در جایی که بزرگانی در گس��تره 
زمی��ن و آس��مان و کیهان حضور دارند ک��ه دارای فوق تخصص پرس��ش گری اند، من 
بن��ده چ��ه  کاره ام؟ کار را باید به کاردان س��پرد. از قدیم گفته ان��د گاو نر می خواهد و 
م��رد کیهان. ما نهایتش در حد طبقات زیرزمین و انباری و پارکینگ پرس��ش هایی به 

ذهن مان خطور کند. 
فرق طبقات باال همین اس��ت که هم از آن بااله��ا درد را می بینند و هم درمان را و 
هم چاله هایی را که با بتن پر شدند و هم داخل جیب مردم را و هم قراردادهای نفتی 

را و هم از آن باال کفتر می آید را.
فقط نمی دانیم چرا این قدرت باالنگری ش��ان، به ص��ورت ادواری عمل می کند؟ دو 
دوره می بین��د و دو دوره نمی بیند! البته ترجیح ما این اس��ت که آنها اساس��ا نبینند، 

اینطوری برای پوست شان هم بهتر است.
من بنده

طبقات باالی پرسش گری

کارگروپ فرصت ویژه
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