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هفته ای که سپری شد، در نخستین روزهای 

گرم ترین فصل سال، هفته رصفه جویی در 

مرصف آب نام داشت. مشابه این هفته در 

هدف  و  است  مرسوم  نیز  دیگر  کشورهای 

و  مردم  عموم  توجه  تا  است  این  آن،  از 

کنند.  جلب  آب،  مسئله  به  را  نخبگان 

و  آگاهی  که  می رسد  نظر  به  بااین وجود 

توجه الزم به مرصف صحیح آب و کاهش 

بخش های  در  هنوز  ارساف ها  و  تلفات 

عمده ای از جامعه ما، محقق نشده است. 

تحلیل چرایی این امر و راهکارهایی که به 

بهبود رشایط این حوزه بپردازد، گام مهمی 

محسوب می شود که می تواند فرصت هایی 

را  آب  مرصف  در  رصفه جویی  هفته  نظیر 

کارآمدتر و مؤثرتر کند.
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چالشی به نام 

بی سوادی آبی
  محمدجواد سمیعی 

عضو مرکز همکاری های آب دانشگاه فردوسی 

هفته ای که سپری شد، در نخستین روزهای گرم ترین فصل سال، 
هفته رصفه جویی در مرصف آب نام داشت. مشابه این هفته در 
کشورهای دیگر نیز مرسوم است و هدف از آن، این است تا توجه 
عموم مردم و نخبگان را به مسئله آب، جلب کنند. بااین وجود به نظر 
می رسد که آگاهی و توجه الزم به مرصف صحیح آب و کاهش تلفات 
و ارساف ها هنوز در بخش های عمده ای از جامعه ما، محقق نشده 
است. تحلیل چرایی این امر و راهکارهایی که به بهبود رشایط این 
حوزه بپردازد، گام مهمی محسوب می شود که می تواند فرصت هایی 

نظیر هفته رصفه جویی در مرصف آب را کارآمدتر و مؤثرتر کند.
همچنان که در برخی از نظریات حوزه جامعه شناسی مطرح است، 
گاه در ارائه برخی آموزش ها و جلب توجه ها و نگاه ها، موانعی وجود 
دارد که از آن با عنوان رقبای بازار یاد می شود. بدون توجه به این 
موانع یا رقبا، عماًل آموزش ها و آگاهی بخشی ها، نجوایی در بازار 

مسگران است که امیدی به شنیده شدنشان نیست.
در حوزه مسائل آب، برخی از این رقبا و موانع ذهنی ازاین قرار است: 
مرصف  است،  کشاورزی  بخش  در  آب  مرصف  بیشرتین  "وقتی 
تأثیری  اطرافیانم، چه  و  توسط من  در بخش آب رشب  صحیح 
می تواند داشته باشد؟" ، »اگر کم آبی درست است، چرا این همه 
چمن و فضای سبز انبوه در شهر به چشم می خورد؟« یا »اگر رشکت 
آب راست می گوید چرا تلفات شبکه و لوله های خودش را اصالح 
نمی کند؟«. آموزش صحیح و کمپین های مؤثر، حتماً باید نسبت 

به شناسایی این موانع و گنجاندن آنها در محتوای خود اقدام کنند.
که  است  دانش  بر  مبتنی  فن  یک  پیام،  مهندسی  و  طراحی 
برای  مؤثر  روش های  می طلبد.  را  خود  خاص  متخصصان 
آموزش های آبی به مخاطبان مختلف، امری است که مجموعه های 
پیرشویی در جهان در حال کار بر روی آنها هستند . حال به پیام هایی 
که برای دعوت به رصفه جویی در مرصف آب در کشور ما می شود 
توجه کنید. بسیاری از آنها کلیشه ای، خشک، بعضاً رسمی واداری و 
حتی گنگ و تکراری هستند. طبیعی است که در جهان پر رسوصدا و 
انبوه از زرق وبرق، چنین پیام هایی از تأثیرگذاری فاصله جدی داشته 

باشند.
پژوهش های مختلفی نشان داده اند که رسمایه اجتماعی و اعتماد 
به تریبون های رسمی، چندان باال نیست. اعتماد، پیش نیاز تعامل 
سازنده است و موضوع اعتماد پایین و رسمایه اجتماعی اندک، در 
حوزه آموزش ها و کمپین های آبی که توسط حکمرانی بخش آب 
کشور طراحی می شود، می تواند منجر به کمرت شنیدن پیام ها و یا 

تفسیر پیام ها به نحوی شود که به رصفه جویی منتهی نشود.
ازآنجایی که آموزش های آبی عمدتاً توسط متخصصان و آشنایان 
به مباحث آبی طراحی می شود، گاه فراموش می کنیم که بعضی از 

مفاهیم برای عموم، معنادار یا الاقل ملموس نیست.
به طور مثال، در کارگاهی برای فعاالن محیط زیستی دریافتم که 
وقتی به طور مثال حجم آب مرصفی، به واحدهای مرسوم نظیر 
ملموس  مخاطب  برای  چندان  می شود  بیان  مرتمکعب،  یا  لیرت 
نیست. در عوض به کار بردن تبدیل هایی واسط می تواند بسیار 
کمک کننده باشد. به طور مثال، تبدیل حجم آب مرصفی به تعداد 
بطری آب معدنی می تواند تصویر بسیار معنادارتری را برای مخاطب 
عمومی به همراه بیاورد و یا برای آموزش کودکان به جای آن که گفته 
شود آب مجازی موردنیاز برای تولید یک عدد سیب فالن مقدار لیرت 
است، می شود گفت که وقتی یک سیب را گاز بزنی و دور بیاندازی، 
مثل آن است که دوش حمام را مثاًل 20 دقیقه باز بگذاری. تصویری 
می شود،  متبادر  مخاطب  ذهن  به  تبدیل ها،  این  طریق  از  که 

آموزش ها را بسیار معنادارتر می  کند.
هدف از آموزش های آبی و کمپین ها، نباید تنها تغییرات رفتاری 
باشد. پیش و بیش از آن، ما نیازمند آنیم تا آگاهی صحیح و اصطالحاً 
سواد آبی را بهبود دهیم. به طور مثال، کم آبی را بسیاری از افراد 
معادل با بارش های کم در یک برهه زمانی می دانند. طبیعی است 
که چنین پیش فرضی به این منتهی می شود که اگر بارش ها در 
برهه ای، نسبتاً خوب باشد )نظیر بارش های بهاری امسال در برخی 
از مناطق کشور(، لزومی به رصفه جویی جدی نیست و یا تصویری 
که عموم مردم از منابع آبی دارند و عمدتاً منابع آب سطحی نظیر 
رودخانه ها و سدها را در نظر می آورند و از منابع اصلی تأمین آب در 
ایران یعنی آب های زیرزمینی، غفلت می  کنند مانع از آن می شود تا 
تصور صحیحی از مشکل و ابعاد آن داشته باشند. ما در این رابطه 
به آموزش های پایه ای نیازمندیم. امری که در قالب طرح داناب و 
یا کتاب انسان و محیط زیست در وزارت آموزش وپرورش آغازشده 

است اما نیازمند به گسرتش و جدیت بسیار بیشرتی است.
آموزش و ارتقاء آگاهی ها، یک جزء از جورچین بزرگی است که برای 
نجات آب موردنیاز است. کمپین ها باید به مخاطبان خود اطمینان 
دهند که قرار نیست آموزش و رصفه جویی عموم به سپری برای 
فرافکنی ناکارآمدی ها در بخش های دیگر تبدیل شود و این  که 
حاکمیت آب، برنامه های جدی و گسرتده ای دارد که مشارکت مردم 
به موفقیت آن برنامه ها کمک می کند. باید در نظر داشته باشیم که 
آگاهی بخشی یک ابزار است و نباید خود به یک هدف تبدیل شود. 
اعتمادسازی سطح حاکمیتی آب، به معنای آغاز از خود، پاسخگو 
بودن و پذیرفنت کاستی ها ، سهم به سزایی در معنا بخشی و اثرگذار 

کردن کمپین ها دارد.

همه چیز درباره بازار توافقی ارزبزنگاه

بازاریابان بازار ثانویه ارز 

ارز فیزیکی در کار نیست 
در بازار ثانویه، ارز به صورت فیزیکی رد و بدل نمی شــود 

بلکه از حســاب صادرکننده به حســاب وارد کننده منتقل 

می شــود. رصافی ها مــی تواننــد در نقل و انتقــال نقش 

واسطه را ایفاء کرده و ارز را از حساب صادرکننده به حساب 

واردکننــده منتقل کنند. خریــد و فروش ارز توســط افراد 

حقیقی همچنان در رصافی ها ممنوع است و بازار ثانویه ارز، 

ربطی به معامالت فیزیکی ارز توسط افراد حقیقی ندارد.

ارز ارائه شــده در بازار ثانویه به هر شخص یا رشکتی تعلق 

نمی گیرد، بلکه به رشکت هایی تعلق می گیرد که کاالهای 

مرصفی غیراساســی که واردات آنها ممنوع نیست را وارد 

می کنند.  ارز ارائه شــده در بازار ثانویه از محل 20 درصد 

درآمد صادرات غیرنفتی تأمین می شود. این صادرکنندگان 

عمدتــًا صادرکنندگان بخــش خصوصی خواهنــد بود که 

ملزم به ارائه ارز خود با قیمت ۴200 تومان در سامانه نیما 

نیســتند. پس هر فرد یا رشکتی نیز نمی تواند ارز خود را در 

بازار ثانویه به فروش برساند.

قیمت ارز در بازار ثانویه، بیش از ۴200 تومان اســت و از 

طریق توافق بین واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین می 

شود. معامالت ارزی بازار ثانویه از طریق بازار بورس نیست 

و این یکی از سوءبرداشــت هایی اســت که در مورد بازار 

ثانویه ارز وجود دارد. قیمت ارز به صورت رقابتی و توافقی 

تعیین می شود و مکانیزم انتقال ارز نیز همچنان از طریق 

سامانه نیما انجام می شود. قیمت ارز در این بازار، قیمت 

مصوب ۴200 تومان به عالوه قیمت اظهارنامه صادراتِی 

صادرکنندگان اســت. نرخ اظهارنامــه صادراتی از طریق 

توافق بین صادرکنندگان بخش خصوصی و واردکنندگان 

کاالهای گروه سه تعیین می شود.

در واقع قرار 
است بازار ثانویه، 
ارز مورد نیاز 
برای واردات 
کاالهای مصرفی 
غیراساسی 
را تأمین کند. 
دولت قصد دارد 
این میزان ارز 
را از طریق بازار 
ثانویه ارز یا بازار 
توافقی ارز تأمین 
کند. قیمت ارز 
مورد نیاز برای 
واردات این 
کاالها به صورت 
توافقی بین 
صادرکنندگان 
و واردکنندگان 
تعیین می شود

  حمید بروغنی
 روزنامه نگار

در جریان پیاده سازی سیاست تک نرخی کردن ارز که اجرای 

آن از اواخر فروردین آغاز شد، دولت اعالم کرد همه نیازهای 

کشور را بر اساس دالر تک نرخی ۴200 تومانی تأمین می کند. 

اما در اواخر خرداد ماه قرار بر این شــد که کاالهای وارداتی 

اولویت بندی  شــوند و بازار ثانویه ارز برای تأمین ارز مورد نیاز 

برای یک گروه کاالیی راه اندازی شود.

در پی تصویب سیاســت های دولتی ارز با هدف ساماندهی 

به افسارگســیختگی نرخ ارز، بازار ثانویه ارز که از جمله این 

سیاست هاست راه اندازی شد و روز سه شنبه نوزدهم تیرماه، 

مشــاور بانکی اتاق بازرگانی انجام نخســتین معامله با دالر ۸ 

هزار تومانی را در این بازار رسما اعالم کرد.

بازار ثانویه چه بازاری است؟
بازار ثانویه ارز که بازار توافقی ارز نیز نامیده می شود، ســازوکاری برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات 

کاالهای گروه سه است.

براساس گزارش توسعه بازاریابی، بازار ثانویه، بازاری است که تنها صادرکنندگان و وارد کنندگان در ارتباط 

با گروه کاالیی ردیف سه در آن می توانند معامله کنند و با بازاریابی حوزه فعالیت مورد نظر خود را رصد کرده 

و نسبت به تعامل اقدام می کنند و دولت یا بورس نقشی در بازاریابی و تامین ارز ندارند. 

در این بازار وارد کنندگان و صادرکنندگان بدون آن که دولت در نرخ گذاری دخالتی کند بر رس قیمت ارز 

با هم توافق می کنند.

هدف گروه بندی کاالهای وارداتی چیست؟
گروه  بندی کاالهای وارداتی بدین  معناست که تأمین ارز 

برخی از کاالها از اولویت بیشرتی برخوردار است و دولت 

برای تأمین ارز آنها جایگاه ویژه ای در نظر گرفته است. 

گروه کاالیی یک، کاالهای وارداتی اساسی، رضوری و 

حیاتی کشور است که تأمین ارز آنها اولویت باالیی دارد. 

کاالهایی نظیر مایحتاج غذایی رضوری مردم و دارو در 

این دسته قرار دارد. ارز مورد نیاز برای این گروه کاالیی 

از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می شود. 

قیمت ارز برای واردات کاالهای گروه یک ۴200 تومان 

است که دولت یارانه ۴00 تومانی نیز قائل شده و بدین 

ترتیب برای واردات کاالهای این گروه، واردکنندگان به 

ازای هر دالر آمریکا، ۳۸00 تومان پرداخت می کنند. 

گروه کاالیی دو، مــواد اولیه و کاالهای واســطه ای و 

رسمایه ای مورد نیاز کشور اســت. کارخانجات و صنایع 

کشور باید مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز خود را با ارز 

اختصاص یافته به این گروه کاالیی، وارد کنند. ارز مورد 

نیاز برای واردات کاالهای گروه دو از طریق سامانه نیما 

و با قیمت ۴200 تومان تأمین می شود. محل تأمین این 

ارز نیز درآمدهــای ارزی حاصل از صادرات محصوالت 

پرتوشــیمی، فوالد و مواد معدنی اســت. واردکنندگان 

این گروه باید از طریق ســامانه نیما ارز مورد نیاز خود را 

دریافت کنند. 

گروه کاالیی ســه، کاالهای مرصفی غیراساسی، نظیر 

موبایل، برخی لوازم خانگی یا پوشاک است. این کاالها 

برای اقتصاد کشــور نســبت به کاالهای دســته اول یا 

دوم از اهمیت کمرتی برخوردارنــد. تأمین ارز مورد نیاز 

برای کاالهای این گروه به بازار ثانویه ارز واگذار شــده 

است. در واقع قرار است بازار ثانویه، ارز مورد نیاز برای 

واردات کاالهــای مرصفــی غیراساســی را تأمین کند. 

دولت قصد دارد این میزان ارز را از طریق بازار ثانویه ارز 

یا بازار توافقی ارز تأمین کنــد. قیمت ارز مورد نیاز برای 

واردات این کاالها به صورت توافقی بین صادرکنندگان 

و واردکنندگان تعیین می شود.

گروه کاالیی چهار، کاالهایی هستند که در رشایط فعلی 

و با توجه به تحریم هایی که در پیش اســت واردات آنها 

ممنوع است. شــمار این کاالها ۱۳۳۹ مورد است. این 

گروه، گروه کاالهای لوکس، غیررضوری و دارای مشابه 

تولید داخل نیــز خوانده می شــود. کاالهایی همچون 

ماشین های کشاورزی، خودرو، شــیرآالت بهداشتی و 

وسائل ساختمانی، شیر خشــک، برخی مواد خوراکی، 

برخی لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی همچون 

اجــاق گاز و خوراک پزها، قهوه ســازها و چای ســازها، 

یخچال و فریزر در ایــن گروه قرار دارنــد و ارزی به آنها 

تعلق نمی گیرد. 

استارت معامله در بازار ثانویه زده شد
اولین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پرتوشــیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر 20۵0 تومان 

معادل ۷۵2۳ تومان برای هر دالر در سامانه نیما توسط رصافی رویال انجام شده است.

بررسی های صورت گرفته حاکی است که در صورت تداوم فعالیت بازار ثانویه ارز، تثبیت قیمت به بازار 

بازخواهد گشت.

در حال حارض تامیــن ارز بخش خدمات وارد بازار ثانویه نشــده و دولت در رابطه با ارز مســافرتی برنامه 

ریزی انجام نداده اســت. البته آن طور که در اخبار آمده رصافی ها نســبت به تامین ارز بخش خدماتی 

اقدام خواهند کرد، اگر فعالیت رصافی ها دوباره به رسمیت شناخته شود، نقص فعلی در حوزه ارز بخش 

خدماتی مرتفع می شود.

با آغاز فعالیت بازار ثانویه، ارز با نرخ هــای ۳۹00 تومانی، ۴200 تومانی، ۸000 تومانی و نرخ بازار آزاد 

که قاچاق محسوب می شود، در بازار تبادل می شود.

رصد بازار ارز این نتیجه را حاصل می کند که به دلیل افزایش فروشنده های ارز آزاد، قیمت دالر در این 

بازار کاهش پیدا کرده و پایین تر از دالر هشت هزار تومانی بازار ثانویه است.

چگونگی معامله ارزی بازار ثانویه 
دو روش برای معامله ارزی در بازار ثانویه وجود دارد. روش 

اول این است که عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه 

نیما صورت می گیرد و از طریــق آن صادرکننده بخش 

خصوصی، ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در ســامانه 

نیما به ثبت می رساند و واردکنندگاِن کاالهای گروه سه 

که تقاضای خرید این ارز را دارنــد، ارز و اظهارنامه را به 

نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات می کنند. 

بدین ترتیب یک نرخ جدید برای ارز در بازار ثانویه شکل 

می گیرد که قطعًا باالتر از ۴200 تومان است اما مقدار 

دقیق آن مشخص نیست و به توافق بین صادرکنندگان و 

واردکنندگان بستگی دارد.

روش دوم معامله ارزی نیز این اســت کــه واگذاری ارز 

و اظهارنامه صادراتی به صورت مســتقیم به واردکننده 

صورت می گیرد. بر این اســاس واردکننــده بعد از ثبت 

ســفارش واردات، درخواســت خود را در ســامانه جامع 

تجارت، ثبت کرده و شــماره اظهارنامه توافق شده را در 

سامانه درج می کند، سپس ســامانه نیما از صادرکننده 

اســتعالم الزم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به 

حساب مورد درخواست واردکننده واریز می  کند.
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مثبت و منفی های ارزیابی 

مجدد رشکت های بورسی

 فرهاد رمضان
مدیرعامل گروه مالی سپهر سینا

گذشته  های  سال  در  ها  رشکت  بر  حاکم  رکود 
باعث کاهش حاشیه سود این بنگاه ها و به تبع 

آن افت اعتبار آنها نزد نهادهای مالی شد.
در رشایط کاهش حاشیه سود، تنها راهکار باال 
رسمایه  افزایش  سهام  صاحبان  حقوق  بردن 
امکان  شود  می  باعث  نقدینگی  بحران   . است 
سود  یا  نقدی  آورده  محل  از  رسمایه  افزایش 
رشکت ها وجود نداشته باشد، همچنین از محل 
نیز برای سهامداران خرد  افزایش قیمت سهام 
اساس  همین  بر  شود.  نمی  شناسایی  سودی 
افزایش رسمایه از محل آورده نقدی نه تنها در 
توان بنگاه ها نیست بلکه مورد استقبال نیز قرار 

نمی گیرد .
در این رشایط بهرتین راهکاری که قانون گذار 
در اختیار رشکت ها قرار داده، افزایش رسمایه از 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها است تا با اجرای 
آن بخشی از دارایی های بنگاه های اقتصادی 
ها  بانک  نزد  آنها  اعتبار  میزان  و  شود  روز  به 
افزایش یابد. به این ترتیب نظام پولی نیز برای 

تسهیالت دهی به رشکت ها ترغیب می شود.
به روز رسانی دارایی رشکت ها، عامل محرکه ای 
است که باعث می شود سهام بیشرت از گذشته 

مورد توجه فعاالن بازار رسمایه قرار گیرد.
اعتبار  افزایش  باعث  که  این  ضمن  فرآیند  این 
سهامداران  شود،  می  بانکی  نظام  نزد  رشکت 
عمده را نیز برای نگهداری سهام ترغیب کرده 
به  را  بورس  در  مالی  گردش  افزایش  و  رونق   ،

همراه می آورد.
وقتی بنگاهی با زیان مواجه می شود عالوه بر 
نمی  قرار  اقبال  مورد  بازار  در  سهامش  که  این 
می  کاهش  نیز  ها  بانک  نزد  اعتبارش  گیرد، 

یابد.
و  نشده  مواجه  قیمت  افزایش  با  سهامی  وقتی 
مورد معامله نیز قرار نمی گیرد در بازار فراموش 
می  باقی  زیانده  رشکت  این  نتیجه  در  شود  می 
ماند و توسط سهامدار عمده حمایت نمی شود، 
در این رشایط زیان به صورت تصاعدی باال می 
با ماده ۱۴۱ قانون تجارت مواجه  رود ، رشکت 
، ملزم به تعیین تکلیف شده و به وضعیت اولیه 

خود بر می گردد.
سهامداران  سنگین  زیان  باعث  روندی  چنین 
روش  این  اگر  اساس  همین  بر  شود،  می  خرد 
رسمایه  بازار  به  صحیح  و  کامل  مالی  تامین 
برای  راهکار  بهرتین  شود،  تحلیل  و  معرفی 
و  احیا  باعث  و  است  رکود  از  ها  رشکت  خروج 

تزریق نقدینگی تازه می شود.
در این روش افزایش رسمایه، هرچند وجه نقدی 
وارد رشکت نمی شود اما دارایی ها به روز شده 
و ارزش رشکت افزایش می یابد که این افزایش 

باعث اقبال بازار به سهام آنها می شود.
های  دارایی  که  هایی  رشکت  برای  فرآیند  این 
ثابت و تجهیزات زیادی دارند، بسیار مفید است  
اما یک نکته منفی در افزایش رسمایه از محل 
نقطه  که  دارد  وجود  ها  دارایی  ارزیابی  تجدید 

اختالف سهامداران عمده و خرد است.
در  که  استهالکی  مالی،  تامین  روش  این  در 
شده  شناخته  درآمد  عنوان  به  قانونی  موعد 
بنگاه  به  شود  می  مالیات  پرداخت  به  ملزم  و 
اقتصادی آسیب خواهد زد اما رشکت هایی که 
بهرت  اجرای  با  دارند  روش  این  از  کامل  آگاهی 

آن از این نقطه ضعف عبورمی کنند.

بازار سرمایه

اقتصاد قربانی رشد نقدینگی 
 احمد کیمیایی اسدی 

 نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

به  گذشته  سال  پایان  در  نقدینگی  حجم  آمارها  آخرین  طبق 

 2۸0 از  بیش  افزایش  که  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵۳0

نشان  سال  همان  ابتدای  به  نسبت  را  تومانی  میلیارد  هزار 

می دهد و امسال این روند افزایشی بوده به طوری  که روزانه 

هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود.

البته  و  گذشته  سال های  در  نقدینگی  رشد  به  رو  روند 

به  آن  شدن  رسازیر  موجب  مواقع  برخی  در  آن  رسگردانی 

که  اتفاقی  می شود،  طال  و  ارز  مسکن،  جمله  از  بازارهایی 

اخیرا بازار ارز و طال را تکان داد و افزایش کاذب قیمت ها 

را ایجاد کرد.

راهکاری  ایجاد  نقدینگی   مدیریت  چگونگی  راستای  در 

اقتصادی  کارشناسان  مولد،  بخش های  در  آن  جذب  برای 

گونه ای  به  دارند  متفاوتی  نظرات  بازار  دست اندرکاران  و 

به  دولتی  اعتبارات  و  تسهیالت  باید  دارند  تاکید  برخی  که 

بزرگ  صنایع  از  و  یابد  اختصاص  کوچک  تولیدی  واحدهای 

که همچنان با مشکل مواجه هستند فاصله گرفت تا جذابیت 

برای مردم در رسمایه گذاری ایجاد شود.

معمول  و  استاندارد  از  خارج  درصدی   20 بانکی  سودهای 

منطقه و کشور است که باعث افزایش نقدینگی شده است. 

به دلیل بی ثباتی این روزهای بازار، مردم رسمایه های خود را 

از بانک بیرون آورده و در بازار سکه، خودرو، مسکن و غیره 

بخش ها  این  در  التهاب  آن  آثار  که  می کنند  رسمایه گذاری 

شده است.

تالش دولت در چند سال اخیر این بوده که افزایش نقدینگی 

در  سپرده  صورت  به  را  رسمایه ها  و  مدیریت  نوعی  به  را  ها 

سال  اواخر  در  بازار  رشد  از  پس  اما  کند.  نگهداری  بانک ها 

گذشته ترجیح برخی مردم این بود که سپرده ها را از بانک ها 

خارج کنند و به بازار سکه، ارز و غیره بربند.

قرار  اگر  که  باشد  گونه ای  به  باید  ها  نقدینگی  این  مدیریت 

از بانک ها خارج شود به سمت فعالیت های  است رسمایه ها 

اشتغال  و  تولید  سمت  به  گیری  جهت  این  الزمه  برود.  مولد 

ثبت  قبیل  از  مشکالتی  باشد.  مهیا  ساختارها  که  است  این 

گریبان گیر  دست  این  از  و  اجتماعی  تامین  دارایی،  رشکت، 

به  را  داران  رسمایه  مشکالت  این  حل  با  باید  لذا  شده  تولید 

سوی کسب و کارهای نوین ترغیب کرد.

بود،  بماند رشایط بهرت خواهد  بانک ها  البته اگر سپرده ها در 

چراکه حتی اگر ۱0 درصد از این سپرده ها خارج و در بازارهای 

به  جدی  چالش  شود،  رسمایه گذاری   ... و  ارز  طال،  سکه، 

وجود می آورد.

برای حفظ نقدینگی ها، تصمیم گیر اصلی برای سود سپرده 

ها و تسهیالت، شورای پول و اعتبار است که شامل اعضای 

حقیقی و حقوقی می شود. چرخه اقتصادی یک زنجیره  است 

بدین معنا که نمی توان سود سپرده های بانکی را کم کرد و 

انتظار داشت در جامعه تورم ایجاد نشود. اگر دولت بخواهد 

سود سپرده را پایین بیاورد، نقدینگی وارد بازار می شود و تورم 

بسیار باالیی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

اگر رسمایه های خارج شده از بانک ها به سمت بازار غیرمولد 

برود و در تولید و اشتغال استفاده نشود، دیگر نیازی به تحریم 

تحریم های  برابر   ۱00 ها  نقدینگی  و  نداریم  خارجی  های 

خارجی برای ما مشکل آفرین خواهد شد.

نمی شود به رصاحت گفت مردم باعث التهابات بازار شده اند 

ولی حداقل در کوتاه مدت به آینده اقتصاد کشور خوش بین 

نیستند، چرا که می خواهند بر ارزش پول و دارایی های خود 

بیافزایند. بعد از برجام خوش بینی مردم به اقتصاد فراهم شد 

و تورم تا حد تک رقمی پیش رفت و تغییر محسوسی نداشت. 

که  کند  کاری  باید  حاکمیت   ، رشایط  به  توجه  با  اینک  اما 

رسمایه داران و مردم به آینده اقتصاد امیدوار باشند.

نظارت سنتی و تخلفات مالی و پولی 

می تواند  دنیا  روز  الکرتونیکی  ابزار  از  استفاده  عدم  و  شفافیت  نبود 

اقتصادی  باشد. جرائم  در شکل گیری کانون های فساد و جرم موثر 

عمدتا ماهیت مخفیانه دارند و امکان این که به اصطالح بدون شاکی 

به  این  البته  است.  سخت  شوند،  نتیجه  به  منتج  و  کشف  خصوصی 

معنای قصور در سیستم نظارتی و قضایی درباره این پرونده ها نیست. 

از آنجایی که در این نوع جرائم معموال هم دهنده امتیاز و مال و هم 

کند  احساس  فردی  اگر  لذا  هستند،  مجرم  قانون  نظر  از  آن  گیرنده 

به او ظلم شده است آن را مکتوم و پنهان می دارد و اعالم شکایت 

نمی کند، بنابراین در رسیدگی به این موارد به صورت قاطع نمی توان 

را قضاوت  آن  و  داشته  نوع علمکردی  گفت که دستگاه قضایی چه 

کرد، چرا که ماهیت شفافی ندارد.

ابا  از سوی دیگر فرد برای شکایت خصوصی نیز در این حوزه بسیار 

سیستم  اگر  یا  نشود  قضایی  سیستم  به  متوسل  می کند  سعی  و  دارد 

به  برسد  چه  است،  استثنایی  و  نادر  خیلی  موارد  در  کرد  ورود  قضا 

قاعدتا  شود.  شاکی  حوزه  این  در  رسیدگی  فرآیند  به  کسی  که  این 

پرونده های  به  قوا  کار  طرز  علیه  شکایت  به  که   ۹0 اصل  کمیسیون 

شاکی  تا  عموما  می کند،  رسیدگی  ادارات  کاری  شیوه  به  مربوط 

شکایتی را مطرح نکند، نمی تواند وارد شود.

پس باید در روابط اقتصادی جامعه تعریف جامع و روشنی داشته باشیم 

به طور مثال اگر سکه قابل خریداری است، اما سقف یا محدودیتی 

برای خریداران دارد، باید به شهروندان اطالع داده شود. آنچه امروز 

رسانه ای شده بحث خرید سکه است، شاید ماهیت خرید سکه باعث 

شده  باعث  دالر  بازار  نوسانات  که  این  یا  باشد  نشده  قیمت  افزایش 

انبوه  اگر فکر کنیم خرید  لذا  باشد،  امروز قیمت سکه جهش داشته 

سکه باعث نوسانات قیمت در بازار شده چندان معقول نیست و تعریف 

علمی ندارد.

آوری  جمع  سکه  فروش  از  بانک  هدف  که  است  این  برخی  نظر 

نقدینگی از جامعه است، حال چه تفاوتی می کند همین میزان سکه 

را یک نفر بخرد یا صدها و هزاران نفر. باید این ضوابط طراحی و در 

نابسامانی   باعث  تا  مسیر کار توسط سیستم های نظارتی کنرتل شود 

در جامعه نشود.

را  عملی  هیچ  مجازات ها  و  جرائم  بودن  قانونی  اصل  موجب  به 

به  قانون  موجب  به  که  این  مگر  کرد،  توصیف  مجرمانه  نمی توان 

در  سکه  انبوه  خرید  آیا  مثال  طور  به  باشد  شده  رسانده  مردم  اطالع 

قانون تعریف مجرمانه دارد، اگر هم باشد ضعف و نقص قانون است، 

چرا که در این زمینه اطالع رسانی صورت نگرفته است.

براساس قاعده فقهی قبح عقاب بالبیان کسی را نمی توان بدون این 

که به او اعالم یا هشدار داده شود، مورد محاکمه و مجازات قرار داد. 

با  اینها اصولی است که اوصاف مجرمانه و نحوه برخورد را متناسب 

رشایط خاص جامعه تعریف می کند.

نظارت های جدی وجود داشته  باشد که  باید طوری  بنابراین سیستم 

تا اگر ریالی جابجا شد، مشخص شود و راهش این نیست که  باشد 

به فردی این اختیار داده شود که در نهان دزدی کند و بعد از آن که 

حق بسیاری تضییع شد، آن وقت به حساب آن فرد رسیدگی شود. در 

سیستم بانکی دنیا امکان جابجایی پول بدون شفافیت وجود ندارد، 

لذا در کشورهای دنیا اختالس بانکی بسیار کمرت از کشور ماست، چرا 

که گردش مالی افراد با کنرتل ابزار الکرتونیکی است و پایش آن بسیار 

زیاد و با ابزار جدید نظارتی و بانکی صورت می گیرد، در حالی که در 

کشور ما همه نظارت ها در فضاهای سنتی است و این فضاها بهرتین 

منفذ برای رشد قارچی خیلی از جرائم و تخلفات مالی و پولی است.

البته چکش مجازات حدی دارد و اگر از حد بگذرد خود مشکل آفرین 

می شود و تبعات بیشرت و منفی تری خواهد داشت. 

ذره بین

برای حفظ 
نقدینگی ها، 
تصمیم گیر 
اصلی برای 

سود سپرده ها 
و تسهیالت، 
شورای پول 

و اعتبار است 
که شامل 

اعضای حقیقی 
و حقوقی 

می شود. چرخه 
اقتصادی یک 
زنجیره  است 
بدین معنا که 

نمی توان سود 
سپرده های 
بانکی را کم 
کرد و انتظار 

داشت در 
جامعه تورم 
ایجاد نشود

  فرهاد تجری
عضو هیات رئیسه کمیسیون 

اصل ۹۰ مجلس

 



به گفته  جیل کرونت اکنون اصلی ترین نقش در خریدها را فروشندگان بازی می کنند. همانطور که فروش محصوالت و خدمات بیشتر می 
شوند، خریداران پیشنهادات بیشتری نیز از فروشندگان مختلف دریافت می کنند. اما آنچه که آنها نمی توانند از هر فروشنده ای به دست 

آورند، تجربه ای است که توسط برخی فروشندگان برای آنها ایجاد می شود.
این بدین معناست که فروشنده ها تقریبا کنترل سرنوشت خود را در دست دارند و به جای مقصر دانستن دیگران، اعتقاد به بدشانسی 
و یا هرچیز دیگری در برابر ناکامی ها به بررسی اقدامات خود و دالیل شکست می پردازند. آنها سعی می کنند به راهکارهایی دست پیدا 
کنند که بیشتر به رابطه دوستانه با مشتری نزدیک شوند. مهم نیست چه چیزی را در چه صنعتی به چه کسی می فروشید. در ادامه این 

مقاله شگردهایی را به شما خواهیم آموخت که اجرای درست آنها به شما کمک خواهد کرد که هر چیزی را بتوانید به هر کسی بفروشید.
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شگردهای فروش همه چیز
 به همه کس

چگونه هر چیزی را به هر کسی بفروشیم ؟ 

    به خریداران توجه کنید ،  قبل از ارتباط تحقیق 

کنید ، در ابتدا رابطه برقرار کنید ، قبل از فروش 

جوابش  منتظر  و  کنید  ،سوال  بدهید  مشاوره 

توجه کنید  روانشناختی  به ویژگی های   ، بمانید 

از   ، کنید  نزدیک  خود  سطح  به  را  مشرتیان    ،

باشید  داشته  خاطر  به  و  کنید  استفاده  عواطف 

که شما به یک فرد می فروشید.
به خریداران توجه کنید 

تان  خانواده  اعضای  یا  دوستان  میان  در  آیا 

کسی هست که در هر مکامله از خودش تعریف 

برای  فرد مورد عالقه شما  او  احتماال  می کند؟ 

را  غرور  ویژگی  این  به  اگر  حال  نیست.  گفتگو 

نیز اضافه کنید، او بیش از پیش غیرقابل تحمل 

می شود.

همانند مثال باال خریداران هم عالقه ای ندارند 

به حرف های فروشنده ای که مدام ازمحصولش 

صحبت می کند گوش دهند. ممکن است چیزی 

که به نظر شما آموزنده و جالب به نظر می رسد 

در نظر مشرتی بسیار کسالت بار و خسته کننده 

باشد.یک قانون اصلی فروش می گوید قبل از 

انجام  مشرتی  برای  خواهید  می  که  کاری  هر 

دهید یک سوال مهم از خود بپرسید: چگونه می 

توانم ارتباط موثرتری با این مشرتی برقرار کنم؟ 

کنید  پیدا  سوال  این  برای  را  درست  جواب  اگر 

فروش شما قطعا موفق خواهد شد.
قبل از ارتباط تحقیق کنید

برای  را  شان  زمان  خریدارن  که  آن  رشط  پیش 

محصول  با  آشنایی  و  ها  حرف  به  دادن  گوش 

شما اختصاص دهند این است که شما زمان تان 

را برای شناخت آنها رصف کنید.

در عرص رسانه های اجتماعی ، تکنولوژی و وب 

سایت هیچ توجیهی برای تماس با مشرتی بدون 

شناخت او وجود ندارد.

تحقیقات نشان می دهند اولین تماس با مشرتی 

زمان زیادی طول نمی کشد. حداکرث شما بین ۵ 

تا ۱0 دقیقه فرصت دارید پس باید در این زمان 

کوتاه بهرتین کار را برای رشوع یک رابطه دراز 

مدت با مشرتی انجام دهید.
    در ابتدا رابطه برقرار کنید

شما  شود،  شما  مغازه  وارد  مشرتی  یک  اگر 

می  »سالم!  گویید:  نمی  او  به  ابتدا  همان  در 

را  مکامله  بلکه  بخرید؟«  را  بلوز  این  خواهید 

اینطور رشوع می کنید: » امروز چطور هستید؟« 

اینجا  به  امروز  را  شما  چیزی  چه   « سپس  و 

کشانده؟« ممکن است در جواب سوال تان این 

باالپوش  آن  بشنوید: » من عاشق  را  ها  جواب 

شما شده ام« و یا پاسخ هایی از این قبیل. 

درواقع وقتی شما درحال اجرای بازاریابی B2B با 

یک مشرتی هستید که با او آشنا نبوده اید، مهم 

است که قبال درمورد آن تحقیق کنید.

شدید،  مشرتی  زندگی  محل  متوجه  اگر 

پیدا  را  شان  زندگی  منطقه  رستوران  جدیدترین 

مورد  غذای  که  سوال  این  پرسیدن  با  و  کنید 

عالقه شما در آن رستوران چیست؟ رسصحبت 

آذربایجان  اهل  شما  مشرتی  آیا  کنید.  باز  را 

است؟ با پرسیدن این سوال که آیا در این فصل 

آیا پیست  یا نه و  بارد  از سال هم آنجا برف می 

اسکی فعال است بحث را آغاز کنید.

قبل از برقراری ارتباط حتما در مورد مشرتی خود 

شما  که  شود  می  باعث  کار  این  کنید.  تحقیق 

بیشرت به او توجه کنید و بهرت از رقبایتان به نظر 

پس  هستیم.  انسان  ما  همه  هرحال  به  برسید. 

سعی کنید قبل از این که به عنوان یک فروشنده 

با مشرتی خود وارد بحث شوید، با او همانند یک 

انسان صحبت کنید.
چه کسانی می توانند خریدار شما باشند؟

ممکن است به نظرتان یک پارادوکس بیاید اما 

که  است  این  هرکسی  به  هرچیزی  فروش  راز 

هرچیزی را به هرکسی نفروشید.

کار  در  چه  باشید،  فروش  خرده  یک  چه  شما 

 b2b روش  به  یا  و  کنید  فعالیت  خودرو  فروش 

کار کنید. در صورتی که با ویژگی های مشرتیان 

هدف خود آشنا باشید و آنها را طبقه بندی کرده 

بیشرتی  موفقیت  خود  کار  در  مطمئنا  باشید 

کسب خواهید کرد. این کار به شما یک پروفایل 

یک  داشنت  مانند  که  دهد  می  آل  ایده  خریدار 

سالح مخفی عمل می کند.

به این شیوه شما به رسعت تشخیص می دهید 

یا  هست  شما  خریداران  جزو  مقابل  شخص  که 

به  شما  زمان  دیگر  که  شود  می  باعث  نه.این 

هدر نرفته و این زمان گرانبها را رصف مشرتیان 

زیاد جزو خریداران  احتمال  به  کنید که  دیگری 

شما خواهند شد.

قبل از فروش مشاوره بدهید

اگر خریدار هدف خود را به درستی مشخص کنید 

بیشرت روز خود را رصف صحبت با کسانی خواهید 

کرد که محصول و یا خدمات شما می تواند در رفع 

این  اما  باشد.  داشته  اساسی  نقشی  نیازهایشان 

کافی نیست . به جای این که فروشنده ای تشنه 

فروش باشید، خودتان را مشاوری بدانید که قصد 

دارد به دیگران کمک کند. با این روش به راحتی 

به  پیشنهاد  قالب  در  را  توانید محصول خود  می 

مشرتی ارائه کنید تا او با آغوش باز پذیرای شما 

باشد.

فروش  کارشناس  یک  عنوان  به  رولی،  جیل 

اجتماعی می گوید  فکر کن، تمرکز کن، تمرکز 

کن، تمرکز کن، در زمان مناسب قالب بینداز و 

در  و  کن  کمک  کن،  کمک  کن،  کمک  سپس 

نهایت درخواست کن.
سوال کنید و منتظر جوابش بمانید

مهم نیست که چقدر از مشرتی خود شناخت دارید 

درکش  اگر  بشناسید  را  او  هم  هرچقدر  که  چرا 

همین  به  شد.  خواهید  مواجه  مشکل  با  نکنید 

خالل  در  هوشمندانه  سواالت  پرسیدن  خاطر 

بحث هایتان به شما کمک بسیاری خواهد کرد ، 

سواالتی مثل چطور این اتفاق افتاد ، مهمرتین 

ویژگی های شما چیست ،     آیا همیشه همینطور 

بوده است ، این محصول چطور می تواند به شما 

حس خوبی بدهد ، این موضوع چگونه بر کارکنان  

درحال    ، گذاشت  خواهد  تاثیر  شما  سازمان  یا 

از دست  کاری  رفع مشکل شما چه  برای  حارض 

ما برمی آید ، اگر بخواهید ایده آل فکر کنید می 

توانید به من بگویید که چه توقعی از این محصول 

دارید و این که آیا می توانید یک مثال برای من 

بزنید.

کنجکاو باشید. خوب است که لیستی از سواالت 

هایتان  صحبت  اوج  به  هروقت  تا  کنید  آماده 

که  باشد  حواستان  اما  بپرسید.  را  آنها  رسیدید 

اگر مکامله به نظر خوب پیش می رفت نیازی به 

تغییر مسیر نیست. معموال افراد دوست دارند در 

مورد خودشان و موقعیت هایشان با آنها صحبت 

کنید، بنابراین کنجکاوی شما آنها را به ادامه بحث 

عالقه مند می کند.

پس از طرح یک سوال، ساکت بمانید و به پاسخ 

مشرتی گوش دهید. آن وقت متوجه خواهید شد 

کردن  صحبت  برای  موقعیتی  منتظر  خریدار  که 

با شما بوده است. حاال نوبت آن رسیده که پیام 

منتقل  خریدار  به  احتیاط  و  تفکر  با  را  خودتان 

را درمورد صحبت  نظر مشرتی  آن  از  کنید. پس 

های خودتان بپرسید.
آنها را به سطح خود نزدیک کنید

هنگامی که یک فروشنده در فرایند فروش نقش 

این  اما  افتد.  می  خوبی  اتفاقات  کند  نمی  بازی 

مقابل  شخص  به  توجهی  بی  معنای  به  نکته 

چگونگی  بر  ما  شخصی  های  ویژگی  نیست. 

فروش و اطالعاتی که در اولویت قرار می دهیم، 

تاثیر می گذارند.

  حمید محمود زاده
ایده پرداز

  لطيفه جان نثار
بانوی باقلوای ایران

الگوی برتر

از اولین روزی که احساس کردم می توانم کار تولید کنم  ۱۴ سال می 
گذرد. در این مسیر افراد زیادی را با خود همراه کردم. آن روزها نمی 
دانستم به این حرکت می گویند کارآفرینی ،آن روزها این واژه مد نبود 
و کسی درباره اش  صحبت نمی کرد اما خوب می دانستم که به چه 

سمتی می روم.
امروز شاید به لحاظ عددی مدت زیادی نگذشته باشد اما زمان برایم 
طوالنی بود ، زمانی که قسمتی از آن رصف آماده سازی زیرساخت های 
این حرکت بزرگ بود و قسمتی از آن رصف دست و پنجه نرم کردن با 
چالش های سیاسی و اقتصادی و بی ثباتی های حاصل از آن و بخشی 
نیز رصف مقابله با تحریم های بین املللی و تحوالت جهانی که مستقیم 
و غیر مستقیم بر هر کسب و کاری تاثیر می گذارد . اما هیچ کدام از اینها 
مانع حرکت نبود گرچه نگرانی از سفره ای که پهن شده بود و بیم جمع 

شدنش می رفت همواره وجود داشت .
کارآفرینی یعنی همین ، یعنی اینکه مشکالت باشد ولی تو بر اهدافت 
متمرکز باشی .این نوع تفکر و ارصار بر ادامه مسیر تحت هر رشایطی 
باعث شد که لطف و کرامت بی حد و اندازه خداوند نیز شامل حال شود 

و مسیرها یکی پس از دیگری آسان شود .
اکنون که برای چندمین سال پیاپی به عنوان یکی از کارآفرینان برتر 
کشور و تنها کارآفرین استان گیالن برگزیده شده ام با اطمینان می 

گویم که تنها نسخه کارآفرینی است که از درد بیکاری می کاهد.
این روزها ساخت بزرگ ترین پردیس سینمایی شمال کشور را دنبال می 

کنم  که نقش زیادی در اشتغالزایی در این خطه دارد.
از آنجایی که یکی از کمبودهای اصلی جوانان و خانواده ها نداشنت یک 
سینمای خوب برای لذت بردن از هرن هفتم است ساخت آرش مال در 
دستور کار قرار گرفت تا به جذب گردشگر در منطقه آزاد انزلی نیز کمک 
کند. من یک جوانم که در یک روستا کار می کنم و سه سال است که در 
اوضاع بد اقتصادی کشور اقدام به کارآفرینی کرده و برای ۶00 نفر شغل 
ایجاد کرده ام و باید بگویم هیچ گونه حمایت مالی  نیز نمی خواهم. 
فقط این که مسئوالن چوب الی چرخ ما نگذارند و با توجه به این که 
مقام معظم رهربی حمایت از کاالی ایرانی و به تبع آن ایجاد اشتغال 

برای افراد را مورد تاکید قرار داده اند از مسئوالن انتظار همراهی دارم .

 امین تقی پور دهکا
جوانترین کارآفرین و مدیر اشتغالزای ملی

کارآفرینی یعنی که
 متوقف نشوی

یادداشت

کسب و کار خانگی 
منهای برندینگ

وضعیت کسب و کارهای خانگی در حال حارض متاثر از بازار کل کشور 
توانایی  و  خالقیت  اساس  بر  فقط  خاصی  حمایت  بدون  و  رونق  کم 
دولت  کاش  ای  شود.  می  اداره  خانگی  کارهای  و  کسب  صاحبان 
کارهایی انجام دهد که چه بسا خیلی از مشکالت بیکاری حل شود ، 
مشکالتی در پس پرده این کسب و کارها وجود دارد که به چشم نمی 
آید اما موجب اذیت و مانع رشد این کارها می شود . به طور مثال  در 
شهر بزرگی مثل تهران ساختمان ها آپارتمانی شده اند و  کسانی که در 
منزل خود بی رس و صدا و بدون مزاحمت کسی  مشغول کار و درآمد زایی 

هستند  از  سوی همسایگان تحت فشار قرار می گیرند. 
کسب و کارهای خانگی به دلیل تقویت بنیان خانواده از جنبه اقتصادی 
بیکاری  کاهش  در  مهمی  سهم  توانند  می  و  هستند  اهمیت  حائز 
خانوارهای ایرانی داشته باشند ولی نمی توان انتظار خارق العاده ای از 
این بخش داشت. در ضمن هنوز نگاه به مشاغل خانگی به روز نیست. 
کسانی فکر می کنند پتانسیل پیرشفت در این زمینه وجود ندارد متاسفانه 
نگاه این است که مشاغل خانگی برای افراد کم سواد است در صورتی 
که با نگاه عمیق می توان دریافت بسیاری از رشته های مشاغل خانگی 

نیاز به تحصیالت دانشگاهی دارد . 
می توان به جرات گفت که طالیه داران صنعت کسب و کار خانگی 
زنان هستند. حتی زنان تحصیل کرده ای که به دلیل مسایل خانوادگی 
و فرزندان تمایل ندارند خارج از خانه مشغول فعالیت شوند این روزها 

حضورشان در این حوزه پر رنگ تر شده که باید به آنها آفرین گفت .
متاسفانه عمده مشکل کسب و کارهای خانگی، بازاریابی و بازارسازی 
و  وظیفه  چندین  تواند  نمی  خانگی  کار  و  کسب  مجری  که  چرا  است 
مسئولیت را به طور همزمان در سطح عالی مدیریت کند. بنابراین حضور 
رشکت ها و افراد فعال برای تبلیغات،بازاریابی ، بازارسازی و برندینگ 
الزم است اما باید مراقب بود هزینه ها به پای کسب و کارهای صنعتی 

و نیمه صنعتی نرسد.
برای  سازی  زمینه  و  تبلیغات  به  مربوط  امور  انجام  با  تواند  می  دولت 
تولیدات خانگی زمینه  استاندارهای  و اجرای آسان  ، تدوین  برندینگ 

اطمینان بیشرت جامعه را به کسب و کار خانگی فراهم کند. 
در حال حارض هیچ حمایتی از سوی دولت صورت نمی گیرد که چه بسا 
باز می کند و کار را برای این  حمایت دولت گره خیلی از مشکالت را 
قرش آسان تر  می سازد. دولت می تواند بازارچه هایی در سطح شهر و 
هر منطقه ایجاد کند و غرفه هایی را به صورت رایگان در اختیار مشاغل 
غذاهای  از  صنعتی  غذاهای  مرصف   جای  به  مردم  و  بگذارد  خانگی 
خانگی و ارگانیک مطمنئ استفاده کنند .این اقدام میان صاحبان این 
مشاغل رقابت ایجاد می کند  ضمن این که به ایجاد اشتغال و معیشت 

خانوارها کمک می کند.

در ادامه چهار نوع شخصیت اصلی و اولویت های آنها را با هم مرور می 

کنیم:
    مدعی: عالقه مند به نتیجه و پایان کار

برصی  های  دیدگاه  و  خالق  های  ایده  به  مند  عالقه  مهربان:      
جذاب

    بیانگر: عالقه مند به ارتباط با دیگران و تاثیر گذاشنت روی آنها 
با ایده هایشان

    تحلیلگر: عالقه مند به اطالعات، داده ها و ارقام.

زمانی که شما به دسته بندی مناسبی از مشرتیان خود رسیدید، آنقدر با 

آنها بازی کنید تا به اولویت بندی خوبی برای ارسال پیامتان دست یابید. 

سپس چیزی که بیشرت برای شما اهمیت دارد را ارائه دهید.
از عواطف استفاده کنید

هیچ تصمیمی کامال برمبنای عقل گرفته نمی شود. چه دوست داشته 

باشید و چه نداشته باشید، این احساسات شما هستند که نشان می دهند 

چگونه اطالعات را پردازش کنید و چه تصمیمی بگیرید. با این وجود 

برخی از فروشندگان رصفا به منطق خریدار توجه می کنند و به رضر خود 

عمل می کنند.

هر پیام فروش، هر جلسه و هر ارائه شما باید همانطور که با منطق مشرتی 

ارتباط برقرار می کند، احساسات او را نیز هدف قرار دهد. طبق اظهارات 

جفری جیمز، متخصص فروش، شش احساس در تصمیم گیری تاثیر 

می گذارد: حرص ، ترس  ، نوع دوستی ، حسادت ، غرور و رشم .

   برخی از احساسات ناخوشایند هستند و شما نمی خواهید خریداران آن 

حس را نسبت به شما و رشکت شما داشته باشند. بنابراین قبل از درخواست 

عاطفی مشرتی را کمی تحت تاثیر قرار دهید. به عالوه سعی نکنید تمام 

احساساتتان را بروز دهید. یک یا دو نمونه از آنها را انتخاب کنید و با زیرکی 

به طور وسوسه برانگیزی با یکدیگر ادغام کنید. 
شما به یک انسان می فروشید

زمانی که به صورت مداوم به تعداد زیاد ایمیل یا پیامک ارسال می کنید 

خطر آن وجود دارد که شما فراموش کنید آنهایی که به آنها ایمیل یا 

پیامک ارسال می کنید انسان هستند.

حرفه ای بودن در فروش خیلی مهم است اما رفتار و برخورد خوب نیز 

بسیار اهمیت دارد. زندگی و کار خریداران از یکدیگر جداست و چیزهایی 

که احساسات آنها را در زندگی عادی برمی انگیزاند، هیچ ربطی به مسائل 

کاری شان ندارد. هر چند وقت یکبار فرصت بدهید مشرتیان با شما مکامله 

داشته باشند، از این طریق می توان به یک ارتباط واقعی با آنها رسید. 
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عالقه مندان  از  همواره  موتورسیکلت  صنعت 

نیز  راستا  همین  در  است.  بوده  برخوردار  خاصی 

راستای  در  زیادی  تالش  تولید کننده  رشکت های 

در  نوین  فناوری های  ارائه   و  صنعت  این  توسعه  

و  مطرح ترین  از  تعدادی  مقاله  این  در  می کنند.  آن 

موتورسیکلت سازی  صنعت  در  را  انقالبی  فناوری های 

معرفی می کنیم. 

موتورسیکلت سازی  صنعت  در  شده  معرفی  تکنولوژی های 

رشکت های  کرده  اند.  ایجاد  اخیر  سال های  در  را  زیادی  تحوالت 

اقدام  پیوسته  طور  به  و  برنداشته  تالش  از  دست  نیز  راستا  همین  در  فعال 

از  تعدادی  با  می توانید  ادامه  در  می کنند.  نوین  فناوری های  توسعه ی  به 

موتورسیکلت سازی  صنعت  در  اخیر  سال های  در  شده  معرفی  تکنولوژی های 

آنها  برای  نیز  روشنی  آینده   و  کرده اند  ایجاد  بزرگی  انقالب  که  شوید  آشنا 

پیش بینی می شود.

قدرت باال
هستند  سوپرشارژر  به  مجهز  که   H2R و   H2 کاوازاکی های  مطمئنا 

از  استفاده  شوند.  می  محسوب  قدرتمندی  و  وحشی  بسیار  موتورسیکلت های 

تزریق  سیستم  لطف  به  که  داشت  همراه  به  معایبی  سوپرشارژر  و  توربوشارژر 

سوخت الکرتونیک بسیاری از آنها برطرف شده اند.

هم اکنون چیزی که در این زمینه مانع شده، بحث قیمت و هزینه است چون 

دنیای  بزرگان  عامل  همین  و  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز  سوخت  قیمت 

موتورسیکلت را مجبور کرده تا به سمت تولید توان باال از پیرشانه های کوچک 

 تر و کم مرصف  تر بروند. سوزوکی نیز در همین راستا در نمایشگاه اتومبیل توکیو 

20۱۵ از پیرشانه  توربوشارژردار Turbo XE۷ رونمایی کرد.

سیستم تعلیق الکترونیکی
نمی دانم نخستین موتورسیکلتی که قابلیت تنظیم نرمی و سفتی کمک فرنها 

را از طریق تغییر وضعیت رانندگی داشت، دوکاتی مالتی اسرتادا بود یا بی ام 

برترین  برنده   که   S۱000RR بی ام و  مانند  موتورسیکلتی  به هر حال  اما  GS؛  و 

سوپربایک سال گذشته  بسیاری از نرشیات شده است، آنقدر عملکرد خوبی دارد 

که نه تنها می تواند یک موتورسوار حرفه ای را به مقام اول برساند بلکه در حالت 

مزدا  پیست  در  نرمی  به  می توانید  و  بوده  نرم  بسیار  نیز  راحت  نیمه  و  جاده ای 

الگونا با آن رانندگی کنید. 

تنظیم کمک فرنهای این موتور به سادگی و تنها از طریق یک کلید امکان پذیر 

 IMU است. سیستم های دینامیکی جدید این توانایی را دارند تا با استفاده از 

رفتار کمک فرنها را بسته به نوع رانندگی تغییر دهند.

انواعی  از  مجهزند،  سیستم ها  از  دسته  این  به  که  موتورسیکلت هایی  اکرث 

هستند که معموال در مسیرهای متنوع و متفاوتی رانده می شوند. در همین راستا 

Explorer XC اشاره کرد  Adventure. تریومف  می توان به موتورسیکلت های 

که به این سیستم مجهز شده اند. 

و  آن خشن  دارد عملکرد  قرار  ای  در وضعیت جاده  هنگامی که موتورسیکلت 

وحشی است، سپس با قرار دادن تنظیمات در وضعیت آفرود، عملکرد کمک 

فرنها، سیستم کنرتل کشش، سیستم ضد بلوکه  ترمز و دریچه  گاز تغییر می کند. 

 Camel Squat technology چیزی که در آینده باید منتظر ورود آن بود سیستم

توقف  با  تا  می کند  فراهم  قد  کوتاه  سوارکاران  برای  را  امکان  این  که  است 

و  سوار  سهولت  سبب  قابلیت  این  بیاورند،  پایین  را  آن  ارتفاع  موتورسیکلت 

پیاده شدن از موتورسیکلت برای سوارکاران کوتاه قد می شود.

موتورسیکلت های الکتریکی 
حرکتی  شعاع  بتوانند  که  رسیده اند  حدی  به  باتری ها  آیا  که  مساله  این  از  جدا 

مناسب را فراهم کنند یا نه، موتورسیکلت های الکرتیکی به بازار آمده اند و برای 

کسانی که توانایی خریدشان را داشته باشند گزینه  بسیار مناسبی هستند. البته 

هنوز هم شعاع حرکتی آنها به اندازه ای نیست که بتوانید به مسافرت بروید، اما 

باشد می توانید  از ۱۳0 کیلومرت  از موتورسیکلت کمرت  روزانه  شما  استفاده   اگر 

نیز  موتورسیکلت ها  این  بودن  بی صدا  کنید.  باز  حساب  الکرتیکی ها  روی 

با آنها در  بسیار جذاب است و می توانید با اختفای کامل و بدون جلب توجه، 

مسیرهای آفرود موتورسواری کنید.

تا  حرکت  توانایی  می آید  بازار  به  زودی  به  که   Zero DSR برقی  موتورسیکلت 

شعاع ۱۶0 کیلومرتی را تنها با یکبار شارژ کردن دارد و گشتاور تولیدی آن ۱۴۳ 

نیوتون مرت است که از دور موتور یک دور بر دقیقه در دسرتس است. در مورد 

آینده  این موتورسیکلت ها نمی توان نظر قطعی داد اما ورود باتری های منیزیمی 

دور از انتظار نیست.

جعبه دنده  خودکار
یکی از اهدافی که رشکت هوندا با جعبه دنده  دوکالچه  خود دنبال می کند این 

است که عمل تعویض دنده و کالچ گرفنت را آسان تر کند، چون تعویض دنده 

با کالچ برای موتورسواران کم تجربه و تازه کار چالش بزرگی محسوب  و کار 

در  بود  مجهز  خودکار  دنده   جعبه  به  که   VFR۱200F مدل  متاسفانه  می شود. 

سال 200۹ و در بدترین زمان ممکن یعنی اوج بحران اقتصادی جهانی به بازار 

عرضه شد. جدای از این مساله این موتورسیکلت گزینه ای نبود که سوارکاران 

تازه کار به دنبال آن بروند. 

با  نیز  را  دیگر  مدل  چند  و   NC۷00s موتورسیکلت  هوندا  تاکنون  زمان  آن  از 

جعبه دنده  دو کالچه به بازار فرستاده است و حتی برای این مدل ها وب سایتی 

از موتورسواران  اندازی کرده است. نمی توان گفت که چه تعداد  راه  جداگانه 

تازه کار به رساغ جعبه دنده های دو کالچه خواهند رفت اما با توجه به اهمیت 

آینده  در  موتورسیکلت ها  این  قطعا  سوخت  مرصف  و  اقتصادی  مسائل  یافنت 

نقش مهمی خواهند داشت ضمن این که موتورسیکلتی که تعویض دنده ها را 

خوبی  بسیار  گزینه   می دهد  انجام  کلید  یک  فرشدن  با  تنها  و  کامل  راحتی  در 

خواهد بود.

تکنولوژی های بسیار پیشرفته
 Skully کاله های ایمنی پیرشفته در حال ورود به بازار هستند، برای مثال مدل

AR-۱ مجهز به سیستم نمایشگر رسباال )هدآپ دیسپلی HUD( بوده و می تواند 

تصاویر جی پی اس را روی شیشه  فوتوکرومیک خود برای راننده نشان دهد. 

افراد زیادی منتظر تحویل این کاله هستند. 

آیفون  گوشی  به  می تواند  و  بوده  بلوتوث  سیستم  دارای  کاله  این  همچنین 

اتصال پیدا کند. با استفاده از این تکنولوژی ها می توانید خود را از مسیرهای 

از  استفاده  با  تنها  نیز وجود خواهد داشت که  امکان  این  و  برهانید  پرترافیک 

فرامین صوتی، وضعیت رانندگی و تنظیمات موتورسیکلت خود را تغییر دهید. 

دارد.  این سیستم ها وجود  در  نیز  راداری  و سیستم هشدار  ثبت سابقه  امکان 

آینده  گسرتده و روشنی برای این فناوری پیش بینی می شود.

چیزی که در 
آینده باید 

منتظر ورود آن 
بود سیستم 

 Camel
 Squat

 technology
است که این 

امکان را برای 
سوارکاران 

کوتاه قد 
فراهم می کند 

تا با توقف 
موتورسیکلت 

ارتفاع آن 
را پایین 

بیاورند، این 
قابلیت سبب 
سهولت سوار 

و پیاده شدن از 
موتورسیکلت 

برای 
سوارکاران 

کوتاه قد 
می شود

  حسین ریاحی
خربنگار

مواد  که  فعالند  کشور  در  غذایی  صنایع  واحد   200 و  هزار   ۱۱ اکنون 

خام کشاورزی را به مواد غذایی آماده مرصف تبدیل می کنند. در واقع 

و  نظارت  هدایت،  کیفیت،  کنرتل  فرایند  غذایی  صنایع  کارخانه های 

مسئولیت فنی واحدهای تولید فراورده های مختلف غذایی را برعهده 

دارند. در سال های اخیر این صنعت در صادرات غیرنفتی ایران سهم 

قابل مالحظه ای داشته به طوری که وزیر جهاد کشاورزی نیز توسعه 

صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را از برنامه های خود در کابینه دوازدهم 

کل  پنجم  یک  کشاورزی  بخش  صادرات  میزان   . است  کرده  اعالم 

بخش  در  بنابراین  دهد  می  تشکیل  را  کشور  نفتی  غیر  صادرات 

کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی از مزرعه تا سفره دنبال 

خواهد شد تا سهم صنعت غذایی در سبد صادراتی 

کشور افزایش یابد.

گردش  سبب  ارز  ثانویه  بازار  کار  به  رشوع 

در  غذا  صنعت  صادرات  از  حاصل  ارز 

این بخش شده و به دوام و پایداری 

بازار  به  ورود  کند.  می  کمک  آن 

ثانویه منجر به جلوگیری از خروج ارز 

از این صنعت و فعالیت های واسطه 

گری می شود که در تقویت صنعت و اقتصاد کشور موثر است.

از سوی دیگر برای حفظ کیفیت کاالهای وارداتی باید فضای رقابتی 

وجود داشته باشد، بنابراین نباید ارز رسمی در اختیار چند رشکت خاص 

باشد زیرا می تواند به رانت و افت کیفیت کاالها منجر شود. به همین 

منظور با تعدد رشکت های وارد کننده می توانیم رشایط را برای رقابت 

بیشرت فراهم کنیم.

اما با توجه به تحریم های اعمال شده آمریکا باید تالش کنیم با کمک 

سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این مشکالت فائق آییم.

میلیارد  یک  با  عراق   ، ایران  موادغذایی  صادراتی  مقصد  بزرگرتین 

دالر است. ایران سالیانه نزدیک به ۵00 میلیون دالر مواد غذایی به 

افغانستان و حدود ۱00 میلیون دالر به قطر صادر می کند که راضی 

کشور  اقتصاد  به  کمک  برای  صادرات  تقویت  نیازمند  و  نیست  کننده 

هستیم.ایران با توجه به تولید ساالنه ۱۳0 میلیون تن انواع محصوالت 

را  خود  نیاز  مورد  محصوالت  درصد   ۹0 از  بیش  غذایی،  و  کشاورزی 

حال  این  با  اما  ندارد.  واردات  به  چندانی  نیاز  و  کند  می  تامین 

کارخانجات مختلف با مشکالتی روبه رو هستند به ویژه 

در تامین ظروف پت از پرتوشیمی ها که انتظار می 

رود دولت با تخصیص ارز رسمی برای تامین مواد 

اولیه و ترسیع در دسرتسی به این محصوالت گره 

از کار کارخانجات باز کند.

از  کارخانجات  نیاز  مورد  پت  ظروف 

مواد  اما  خریداری  داخلی  های  پرتوشیمی 

اولیه آنها از خارج کشور تامین می شود.

و  صیادی  جامعه  درآمد  افزایش  منظور  آبزی به  منابع  حفاظت 

ساحلی به خصوص صیادان سنتی، اقدامات مهمی از قبیل دریابست 

برای حدود ۱۵ تا ۳0 روز در آب های ساحلی خلیج فارس در بوشهر، 

هرمزگان و خوزستان و ۶ ماه در دریای خزر ، محدودیت صید برای 

انجام  انقراض چون شوریده و حلوا سفید  برخی گونه های در حال 

شده است. 

اجرای  دریا،  در  مصنوعی  چراگاه های  استقرار  و  ساخت  همچنین  

صیادی  های  نامه  آیین  با  همسو  صیادی  ترویجی  های  آموزش 

های  تعاونی  و  خصوصی  بخش  مشارکت  و  استفاده  مسئوالنه، 

تغییر  و  ترالرها  صید  کاهش  بنادر،  مدیریت  در  صیادی 

تدریجی روش صید به سمت رشته قالب، استفاده از سیستم 

بچه  رهاسازی  و  صیادی  بهینه  مدیریت  در  مونیتورینگ 

ماهی در سواحل ایران  از جمله اقداماتی است که برای 

تقویت منابع آبزی تاکنون انجام شده است.

در این میان توسعه زیستگاه های مصنوعی در خلیج 

همکاری  با  قفس  در  ماهی  پرورش  همراه  به  فارس 

برای  مناسب  بسرت  ایجاد  است.  اقدام  دست  در  فائو 

شیالت  برای  فائو  سازمان  با  ایران  خصوصی  بخش  همکاری 

ایران بسیار حائز اهمیت است.

شیالت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه بخش کشاورزی به ویژه 

در حوزه دریای عمان، ارزیابی ذخایر مطالعات و تحقیقات، تجارت 

بین بخش های خصوصی در کشور و حضور در مناطق آزاد است. به 

همین منظور  طی توافقی با کشور عمان ، تقویت صنعت شیالت به 

ویژه در منطقه چابهار و استان هرمزگان را دنبال می کنیم. عمان می 

تواند به عنوان هاب )بندر دو قوم( برای شناورهای فراساحل ایران 

نقش مهمی ایفا کند.

یادداشتیادداشت برنامه های شیالت برای حفاظت از منابع دریایی نقش کلیدی صنایع غذایی در اقتصاد 

پوست اندازی های صنعت موتورسیکلت 

  مهدی کریمی تفرشی
رئیس هیات مدیره تعاونی 

تولیدکنندگان موادغذایی ایران 

  حسن صالحی
رئیس سازمان شیالت ایران
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بازاریابی گردشگری علیه ایران هراسی
  پریسا ادب زاده 

روزنامه نگار 

 مصوبه افزوده شدن مناطق گردشگری به جدول پیوست قانون تغییر کاربری اراضی به تازگی و به پیشنهاد سازمان 
میراث فرهنگی ابالغ شده است.

براساس   . شود  می  گردشگری  حوزه  در  رسمایه گذاری  رونق  موجب  است   اصالحیه  واقع  در  که  مصوبه  این 
به  با مصوبه دولت  و مجتمع های گردشگری  بوم گردی ها  نمونه گردشگری،  مناطق  اصالحات صورت گرفته، 

جدول قانون پیوست قانون کاربری اراضی اضافه می شوند.
این اصالحیه در جلسه ششم تیرماه به تصویب دولت رسید و تصویب نامه هیئت وزیران  ۵ روز بعد به وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، جهاد 

کشاورزی و سازمان های میراث فرهنگی، حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه ابالغ شد.
با افزوده شدن ۳ ردیف و 2 تبرصه به جدول پیوست قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، مناطق نمونه گردشگری واقع در خارج از 
حریم شهرها، بوم گردی واقع در بافت های کالبدی روستایی و مجتمع های گردشگری عمومی در اراضی درجه ۳ و بیشرت، مصداق حفظ کاربری اراضی 

شده اند. 
همچنین بر اساس تبرصه ۵، واحدهای اقامتی واقع در مناطق و مجتمع های موضوع ردیف های 2۶ و 2۸ جدول مزبور جزو الینفک طرح برای استفاده 
عموم هستند و افراز و تفکیک عرصه و اعیان و فروش و نقل و انتقال به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. همه این موارد باعث حفظ اراضی 

و رونق گردشگری خواهد شد.

  سکینه اسمی  - خبرنگار

شکل گیری تمدن های آشور، اورارتو، مانا، ماد و پارس در قبل از اسالم و 
ظهور سلسله ها و حکومت های محلی در آذربایجان غربی به همراه حضور 
اقوام و اقلیت های دینی متعدد اعم از ترک، کرد، ارمنی و آشوری به همراه 
هم  مرزی با سه کشور خارجی موجب شده تا این بخش از ایران بزرگ ترین 

مرکز تعامل فرهنگی در غرب کشور باشد.
و  نمونه  منطقه   ۵۸ ملی،  ثبت شده  ۱۶00اثر  با   غربی  آذربایجان  استان 
میراث   ، باستان شناسی  کاوش های  اساس  بر  گردشگری  بکر  مسیر   ۱۳
دار تمدن ۸ هزارساله ای است که در دل خود رمز و رازهای زیادی دارد، 
تا  تمدنی بی نظیر که این روزها منتظر نیم نگاهی از سوی مسئوالن است 

رونق ویژه ای یابد.
را طی  اول  استان مرزی گام های  این  در  اگرچه رونق صنعت گردشگری 
هر  غربی  آذربایجان  استان  در  ایران  چهارفصل  تجربه  ضمن  اما  می کند 
بخش از جاذبه های آن جوابگوی آنچه یک گردشگر خارجی و حتی داخلی 
می تواند  بی نظیر  و  بکر  مرزی  روستای   ۳000 وجود  است.  می خواهد، 

عالقه مندان اکوتوریسم را به خوبی مجذوب خود کند.

دو اثر تاریخی ثبت شده جهانی قره کلیسا و مجموعه تخت سلیمان تکاب 
به همراه ۱۶00 جاذبه تاریخی پررمزوراز، خود به تنهایی انگیزه باالیی برای 

سفر و حضور گردشگران خارجی و داخلی به آذربایجان غربی است. 

  سید امیرحسین عظیمی - خبرنگار 

فرماست  حکم   گرما  موج  ایران  نقاط  عمده  در  حالی  در  این روزها 
فصل  بهاری  نسیم های  )چابهار(  ایران  اقیانوسی  بندر  تنها  در  که 

»مونسون« روح و جان را نوازش می دهد.
چابهار عالوه  بر موقعیت ویژه جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی 
دارای ظرفیت های منحرصبه فرد گردشگری نیز است؛ 200 جاذبه 
در  گواتر  تا  کنارک  محدوده  مکران  سواحل  بکر  تاریخی  و  طبیعی 
سیستان و بلوچستان، چابهار را به یکی از منحرصبه فرد ترین نقاط 

برای گردشگری و کاوشگری مبدل کرده است.
اما یکی از منحرصبه فردترین این جاذبه ها فصل »مونسون است که 
با نسیم های خنک اقیانوسی خود؛ چابهار را در فصلی که هیچ کس 
فکرش را هم نمی کند به خنک  ترین بندر ایران از آبادان در غرب تا 

گواتر در رشق تبدیل می کند.
است؛  گرفته شده  فصل  معنی  به  موسم  عربی  واژه  از  مونسون 
مونسون به بادهایی گفته می شود که شبیه به نسیم دریا بوده، اما 
رسعت وزش باد در آنها شدیدتر و هماهنگ  تر است و در زمان های 
چابهار  هوای  تلطیف  موجب  که  دارند  جریان  نیز  سال  از  خاصی 

می شوند.
با بادهای موسمی اقیانوس هند در نیمه گرم سال اتفاق  مونسون 
می افتد. دلیل آن اختالف دمای فاحشی است که در فصول گرم 
بین خشکی و دریا اتفاق می افتد و موجب باد، تشکیل ابر و بارندگی 

می شود.
و  است  پاکستان  و  هند  کشورهای  در  مونسون  تأثیر  بیشرتین 
بیشرتین تأثیر آن در کشور ما هم در سواحل اقیانوسی سیستان و 
بلوچستان است و تأثیرهایی هم بر استان هرمزگان و حتی در برخی 
موارد استان کرمان دارد. نتیجه مونسون نسیم، باد و باران است؛ 
اختالف دمای خشکی و دریا در فصل مونسون به ۳.۵ درجه می رسد 
و موجب بارش و باد می شود. بیشرتین بارش را در فصل مونسون 
هزار  باالی 2۴  آن  در  بارندگی  متوسط  که  دارد  هند  »چراپونچی« 

میلی مرت است و پر باران ترین نقطه دنیا است.
رکورد بارندگی در فصل مونسون در بندر چابهار به 200 میلی مرت در 
در  منحرصبه فرد  پدیده ای  که  می رسد  ساعت  یک  از  کمرت  فاصله 

کشور است.
روبه رو  وصف نشدنی  گرمای  با  ایران  نقاط  عمده  که  هایی  ماه  در 
تجربه  نشینان  چابهار  را  هوا  لطیف ترین  چابهار  در  اینجا  هستند 

می کنند.
مونسون از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول شهریور رخ می دهد و 
بیشرتین تأثیر آن هم در تیر و مرداد اتفاق می افتد؛ در ماه هایی که 
در  اینجا  هستند؛  روبه رو  وصف نشدنی  گرمای  با  ایران  نقاط  عمده 

چابهار لطیف ترین هوا را چابهارنشینان تجربه می کنند.
به دلیل وجود سواحل صخره ای در چابهار با برخورد موج با صخره ها 
پدیده زیبای موج فشان اتفاق می افتد که موجب افزایش گردشگری 
در ساحل می شود. جشنواره مونسون با عنوان بهار در چابهار هرسال 
سواحل  و  چابهار  ظرفیت های  معرفی  هدف  با  شب   ۱۵ مدت  به 

مکران برگزار می شود.

تغییر کاربری اراضی و رونق گردشگرییادداشت

تدوین 
بسته  های 
تبلیغاتی 
مطابق با 

آداب و رسوم 
غنی فرهنگ 

ایران زمین 
و انتشار آن 
به زبان های 

کاربردی 
ملل دیگر 
در فضای 

مجازی 
در جذب 

گردشگر به 
کشور بسیار 

تاثیر گذار 
است برای انتخاب مقصد سفر از سوی گردشگر، معرفی صحیح جاذبه ها از سوی مراکز 

اطالع رسانی هر کشور مانند سفارتخانه ها، مراکز رایزنی فرهنگی، دانشگاه ها و دیگر 
نهادهای ذیربط می تواند راهگشا باشد

تاریخی  جغرافیایی،  موجود  امکانات  موازات  به 
گردشگری،  صنعت  توسعه  برای  ایران  در   ... و 
و  ارتقا جایگاه کشورمان  در مسیر  متعددی  موانع 
توسعه  در  توریسم  صنعت  حقیقی  جایگاه  به  نیل 
اقتصادی وجود دارد. تبلیغات وسیع و اصولی که 
توریسم  صنعت  مورد  در  منطقه  کشورهای  توسط 
عرصه  این  در  را  سبقت  گوی  گیرد،  می  صورت 
در  هاست  سال  همچنین  است،  ربوده  ایران  از 
حوزه گردشگری، تبلیغات منفی علیه ایران مبتنی 
شکل  به  و  ریزی  برنامه  با  هراسی  ایران  ترویج  بر 

از  دور  تبلیغات  این  و  گیرد  می  صورت  هدفمند 
گردشگران  جذب  در  موثری  منفی  عامل  واقعیت 

خارجی محسوب می شود. 
سفر  از  پیش  ها  ارزیابی  و  ها  زنی  گمانه  رصد 
برخی  در  که  کشورمان  به  خارجی  گردشگران 
سایت ها درج می شود، حاکی از ثبت پیش زمینه 
نادرست و غیرواقع ذهنی متقاضیان سفر به ایران 
است که در اثرتبلیغات سوء برای آنان ایجاد شده 
در  گروه  همین  حضور  صورت  در  البته  است. 
کشورمان، نگرانی ها رنگ باخته و تجربه  سفری 

های  نگرانی  جایگزین  یادماندنی  به  و  خوش 
پیشین می شود. 

ایران  ترویج  یعنی  مهم  مساله   این  به  عنایت  با 
حضور  برای  جدی  مانعی  عنوان  به  که  هراسی 
حداکرثی گردشگران در کشورمان تلقی می شود، 
تبلیغات  سازی  خنثی  راهکارهای  است  رضوری 
کشورهای  برخی  سوی  از  گرفته  صورت  منفی 
به  نسبت  و  شوند  شناسایی  اروپایی  و  آمریکایی 
طراحی و اجرای برنامه های کارآمد در این رابطه 
در  کشورمان  حقیقی  های  توانمندی  معرفی  و 
میزبانی گردشگران و نمایش امنیت پایدار موجود 
در ایران عزمی جزم و اراده ای راسخ بسیج شود. 

ایران  به  بیشرت  چه   هر  گردشگران  است  بدیهی 
می  پی  منترشه  اخبار  بودن  واهی  به  بیشرت  بیایند 
فراهم  گردشگران  بیشرت  جذب  برای  اما  برند. 
شود  عیان  برهمگان  تا  است  نیاز  الزاماتی  سازی 
که تبلیغات منفی که در برخی کشورهای اروپایی و 

آمریکایی علیه ایران می شود، دروغ است.

پيشنهاد

موج فشان ها منتظر گردشگران تابستانی

گشت و گذار در گنجینه ایران باستان

صنعت توریسم برای کشوری مانند ایران که پتانسیل الزم جذب درآمدهای ارزی از بسرت توریسم را داراست یک صنعت اسرتاتژیک به شمار می آید. 
بر اساس آمار سازمان گردشگری، سهم صنعت گردشگری ایران از تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۱۹ میلیون دالر )معادل 2.۴ درصد( است که پیش بینی می شود در سال ۱۴02 به ۴ درصد افزایش 

یابد. 
همچنین در حال حارض ۴۷۵ هزار ایرانی در صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن مشغول به کارند که این میزان ۱.2 درصد از کل نیروی کار فعال در ایران را تشکیل می دهد و باید تا سال ۱۴02 

به ۳.2 درصد افزایش پیدا کند.

گردشگرانی  حداکرثی  جذب  برای  سازی  بسرت  درباره  گردشگری  کارشناس  خاکسار،  مرتضی 
که به سفر به ایران تمایل دارند اما تحت تاثیر قدرت رسانه های خارجی و اطالعات نادرست 
مبتنی بر موج ایران هراسی از حضور در کشورمان نگران هستند، به خربنگار توسعه بازاریابی 
گفت: اطالع رسانی مستمر، مناسب و گسرتده با هدف معرفی ظرفیت ها در بخش اکوتوریسم 
و همچنین گردشگری سالمت می تواند در افزایش توریست موثر باشد و همگام با این برنامه 
باید با برگزاری دوره های آشنایی با رشایط زندگی جاری مبنی بر واقعیات موجود در ایران اعم 
از امنیت پایدار و تسهیل سفر امن در رسارس کشور از طریق سفارت ها و مراکز تبادل فرهنگی 

اقدامات درخور و شایسته را صورت داد. 
غنی  رسوم  و  آداب  با  مطابق  تبلیغاتی  بسته  های  تدوین  همچنین  گردشگری  کارشناس  این 
فرهنگ ایران زمین و انتشار آن به زبان های کاربردی ملل دیگر در فضای مجازی را در جذب 
گردشگر به کشور بسیار تاثیر گذار خواند. برگزاری تورهایی که با عنوان تورهای آشناسازی از 
اقدام می شود، مورد  برنامه ریزی آن  به  آژانس های مسافرتی نسبت  سوی دفاتر خدماتی و 

دیگری است که به باور خاکسار به افزایش سفر به ایران در رشایط فعلی کمک خواهد کرد.
به گفته  خاکسار،  برپایی کنفرانس ها و سمینارهای آنالین به مناسبت های گوناگون و با هدف 
معرفی مشاهیر ارزشمند عرصه های فرهنگ، ادبیات، علم و ... ایرانی می تواند در معرفی 

تاریخ پرافتخار کشورمان موثر باشد. 
صحیح  معرفی  گردشگر،  سوی  از  سفر  مقصد  انتخاب  برای  شد،  ذکر  که  مواردی  برپایه  
فرهنگی،  رایزنی  مراکز  ها،  سفارتخانه  مانند  کشور  هر  اطالع رسانی  مراکز  سوی  از  جاذبه ها 
دانشگاه ها و دیگر نهادهای ذیربط می تواند راهگشا باشد و به طور مشخص هجمه  برخی 
در  ایران هراسی  باور  ایجاد  با  کنند  ارائه اطالعات غلط تالش می  با  و کشورها که  ها  گروه 
مسیر توسعه صنعت گردشگری کشورمان و نیز برقراری تعامالت سازنده با مردم و کشورهای 
جهان سنگ اندازی کنند را با برنامه ریزی تبلیغاتی از سوی سازمان های متولی همانند سازمان 
ایرانی  دوست  مهمان  و  فهیم  شهروندان  حداکرثی  مشارکت  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 

خنثی ساخت. 

  علی اصغر مونسان
رئیس سازمان میراث  فرهنگی 

و گردشگری
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آینده در دست خودروهای برقی 

فناوری باتری ها
برقی  خودروهای  در  را  نقش  اصلی ترین  باتری ها 
 Paul( فیکرز  پائول  را  مساله  این  می کنند.  بازی 
عنوان   NIO در   E فرمول  تیم  رسمهندس   )Fickers
کرده است. برای دهه ها پروسه  برقی سازی خودروها 
با کندی بسیاری همراه بود و اصلی ترین دلیل آن نیز 
در بخش  برقی سازی  البته  بود.  باتری ها  وزن سنگین 
و  داشت  بهرتی  پیرشفت  و  رسعت  فعلی  نقل  و  حمل 
یکی ازدالیل آن این است که لکوموتیو ها با خود باتری 
حمل نمی کردند و برق خود را از کابل ها و یا ریل دریافت 
امکانی  چنین  خودروها  در  اما  وجود  این  با  می کردند. 

وجود ندارد و خودروها نیازدارند تا باتری را با خود حمل کنند. همین مورد یعنی نسبت انرژی به وزن پایین فناوری های قدیمی باتری سبب 
شده بود تا در ۳0 سال گذشته پیرشفت های بسیار کوچکی را در بخش خودروهای برقی شاهد باشیم. با این وجود اما در دهه  اخیر فناوری 
باتری های جهش بزرگی داشته است و سازنده  باتری ها توانسته اند باتری هایی با رضیب انرژی به وزن باالتری تولید کنند. همچنین افزایش 
تولید باتری نیز خود دلیل دیگری است که سبب خواهد شد تا قیمت باتری ها کاهش پیدا کند. سازندگان باتری ها نیز روی تکنولوژی های شارژ 
رسیع تمرکز کرده اند تا بتوان باتری ها را در زمان های کوتاه تری شارژ کرد و مورد استفاده قرار داد. به این ترتیب باتری ها نیز می توانند از نظر 
مدت زمان شارژ شدن با پمپ بنزین ها رقابت کنند. پائول فیکرز برای اثبات حرف خود اتومبیل برقی خود یعنی نیسان لیف را مثال می زند که 
این خودرو در مقایسه با مدل سال 20۱۱،  ۶۷ درصد پیرشفت بیشرتی را در بخش نسبت انرژی به وزن باتری های خود داشته است. همچنین 
هزینه  تولید نیسان لیف کاهش یافته و در همین حال کیفیت، قدرت و گشتاور آن نیز افزایش یافته است. برای همین می توان امیدوار بود که 

در پنج یا ۱0 سال آینده استفاده از خودروهای برقی افزایش یابد.

  علی محمدی
خربنگار

اخبار کوتاه

با نام دیوو، قیمت پایه  ۵ میلیون یورو  ابرخودروی جدید بوگاتی 

و  می کند  استفاده  شیرون  پیرشانه   و  شاسی  از  داشت،  خواهد 

احتماال طراحی و ظاهر متفاوت دارد.

به گزارش زومیت، پس از شایعات فراوان باالخره ساخت هایپرکار 

جدید بوگاتی تأیید شد. بوگاتی پس از عرضه  ابرخودروی ویرون، 

پیرشفته ترین  ساخت  است؛  پیش گرفته  را  مشخصی  مسیر 

ابرخودروهای جهان با تمرکز بر رانندگی راحت در باالترین رسعت 

بر اساس اطالعات رسمی منترش شده، جدیدترین  اما  ممکن. 

و  فرماندهی  بر  تأکید  با  فرانسه  مولشایم  متخصصان  محصول 

دینامیک رانندگی ساخته خواهد شد.

البته نام گذاری محصول جدید بوگاتی همانند شیرون انجام شده 

است. هایپرکار جدید با نام »دیوو« با امالی انگلیسی Divo، به یاد 

راننده  مسابقه ای دهه  ۱۹20 و ۱۹۳0 بوگاتی، آلربت دیوو نامگذاری 

آبرلت دیوو به خصوص در مسابقات استقامتی تارگا  شده است. 

فلوریو ایتالیا )Targa Florio( دهه  ۱۹20 با دو پیروزی برای بوگاتی، 

عملکرد موفقیت آمیزی داشت. بوگاتی دیوو رسماً روز جمعه، دوم 

شهریور ماه در کالیفرنیا رونمایی خواهد شد.

بوگاتی ۵ میلیون یورویی 
رونمایی می شود

تاکسی های خودرانی که محصول مشرتک رشکت های دایملر و 

بوش هستند، سال آیند در دره سیلیکون  کالیفرنیا مستقر خواهند شد.

به گزارش توسعه بازاریابی، در این برنامه آزمایشی، خودروهایی 

کاربردی  برنامه های  براساس  که  شد  خواهند  گرفته  به کار 

در  تاکسی ها  این  استفاده  قابلیت  و  می کنند  حرکت  تلفن همراه 

سطح شهر سنجیده خواهد شد.

چالش های عملکردی و هزینه های رسسام آور توسعه سامانه های 

است  شده  سبب  خودران  تمام  خودروهای  تولید  و  خودران 

خودروسازان برای پیشربد این پروژه ها به رشاکت با رشکت های 

فناورانه روی بیاورند. بوش و دایملر هم از آغاز سال 20۱۷ همکاری 

خود را آغاز کرده اند. دو رشکت اعالم کرده اند حضور راننده در نسل 

اولیه این تاکسی ها الزامی است و خودرو دارای فرمان است.

نوآوری دایملر و  بوش
 در کالیفرنیا

مدیرعامل تریلرسازی گروه صنعتی ماموت از معرفی برند جدید این 

رشکت در حوزه تریلرسازی در هفته های آینده خرب داد و گفت: این 

برند در زمینه تولید تریلر در سگمنت اقتصادی و با قیمت مناسب و 

البته با در نظر گرفنت اولویت کیفیت خواهد بود.

تریلر  از  رونمایی  ، مومنی در مراسم  بازاریابی  به گزارش توسعه 

کمپرسی سه محور ۳۵ مرتمکعبی فوق سبک با بیان این خرب افزود: 

این رشکت با هدف اجرای اسرتاتژی نفوذ در بازار با سه برند مایان، 

ماموت و برند جدیدی که ظرف هفته های آینده معرفی می شود، 

تریلی های خود را به بازار عرضه می کند.

وی با اشاره به اسرتاتژی جدید این رشکت که از ابتدای سال ۹۶ 

اجرایی شده است، ترصیح کرد: به دلیل گسرتدگی فعالیت ها، 

هیات مدیره تصمیم گرفت که فعالیت ها را براساس نوع محصول 

تعریف کند چرا که معتقدیم در بازار رقابتی امروز، بهرتین بودن هرن 

نیست بلکه بهرتین ماندن هرن است براین اساس چند اسرتاتژی با 

هدف موفقیت بیشرت در زمینه تریلرها تعریف شد.

تریلرهای جدید ماموت
  به بازار می آیند

در حال 
حاضر یکی 

از جدی ترین 
مشکالتی که 

در ارتباط با 
خودروهای 

برقی وجود دارد 
این است که 

این خودروها 
گرچه مستقیما 

آالیندگی ندارند 
اما پروسه  تولید 
برق برای حرکت 

آنها می تواند 
آالیندگی هایی 

به همراه 
داشته باشد 
و در صورتی 

که بشر بتواند 
از انرژی های 
تجدید پذیر 
استفاده های 

گسترده تری کند 
این مشکل نیز 
حل خواهد شد

مهندسان، تولید کنندگان و حتی خربنگاران این روزها به دقت خودروهای برقی را زیر نظر دارند. قابلیت ها و توانایی فنی  مدل های 
الکرتیکی حتی در زمینه  ساخت باتری با حساسیت دنبال می شوند. حال جدیدترین داده ها و اطالعاتی که در زمینه  این خودروهای 
انقالبی به دست آمده است نشان می دهد که انرژی الکرتیکی بهرتین نوع انرژی برای استفاده در حمل و نقل عمومی است. در 
آینده حمل و نقل خودروها فقط به صورت برقی خواهد بود. البته از همین حاال نیز روند برقی شدن خودروها رشوع شده است چون 

برای مثال شاهد گسرتش روز به روز استفاده از خودروهای برقی و حتی گسرتش مسابقات فرمول E هستیم.

شرایط مناسب خودروها برای الکتریکی شدن
اگر دقت کنید روند الکرتیکی کردن حمل و نقل در کشتی های بزرگ و هواپیما ها بسیار کند تر از خودروها پیش می رود. 
یکی از دالیل این امر به گفته  لوکاس دی گراسی  )Lucas Di Grassi( که یک مهندس در فرمول E آئودی اسپرت است، 
به  انرژی  نسبت  از  باتری ها  که  دارد  قرار  رشایط  در  باتری  ساخت  تکنولوژی  حارض  حال  در  است.  باتری ها  سایز  مساله 
وزن خوبی برخوردار نیستند و به همین خاطر امکان استفاده از باتری های فعلی در کشتی های بزرگ همانند نفتکش ها و 
کانتیرنبر ها و حتی هواپیما های غول پیکر وجود ندارد و همین مورد سبب شده تا این وسایل همچنان به روش قدیمی از 
تامین انرژی خود استفاده کنند چون باید بدانید یک باک پر از سوخت و یا سوخت جت انرژی بسیار بیشرتی را در مقایسه 
با باتری سایز مشابه تولید می کند. با این وجود اما ابعاد، اندازه و وزن خودروها به صورتی است که استفاده از باتری ها را 
در آنها توجیه می کند و از این نظر در استفاده از باتری ها در خودروها مشکل چندانی وجود ندارد و تقریبا می توان گفت که 

خودروها بهرتین پلتفرم برای آغاز برقی کردن حمل و نقل هستند.

 موقعیت مکانی خودروهای برقی
 E فرمول  تیم  مهندس   )Vinit Patel( پاتل  وینیت 
انجام سفر های  برای  ماهیندرا می گوید تمایل مردم 
می شود  سبب  خودرو  از  شهری  استفاده  و  کوتاه 
پیدا  بیشرتی  محبوبیت  برقی  خودروهای  از  استفاده 
کند. همچنین قوانین نیز روندی را طی می کنند که 
کربن  اکسید  دی  گاز  انتشار  اساس  بر  را  خودروها 
تحت فشار قرار دهند و حتی بسیاری از کشور ها سعی 
شهر ها  در  را  بنزینی  خودروهای  از  استفاده  تا  دارند 
هم  دست  به  دست  عوامل  همین  کنند.  محدود 
خواهند داد تا خودروهای بنزینی را از شهر ها بیرون 
کنند و به این ترتیب خیابان های شهرها در آینده تحت 
برقی قرار خواهند گرفت. وی در  سلطه خودروهای 
آینده  ای که متصور شده است جایی برای خودروهای 
هیدروژنی نمی بیند چون مشکل هیدروژن این است 
که ابتدا باید تولید شده، سپس ذخیره و در انتها مورد 
استفاده قرار گیرد و برای تولید برق نیز هیدورژن باید 
این  هیدروژن  مشکل  که  این  ضمن  شود،  سوزانده 
است که تولید آن سبب انتشار گاز دی اکسید کربن 
می شود که می تواند تاثیرات منفی براقلیم کره  زمین 
داشته باشد. با این وجود مزیت خودرو های هیدورژنی 
این است که شما نیاز ندارید تا الکرتیسیته را تولید، 
چون  دهید  انتقال  دیگر  جای  به  را  آن   و  ذخیره 
خودروهای برقی الکرتیسیته را در باتری خود ذخیره 
شارژ  را  باتری ها  نیاز  میزان  به  تنها  شما  و  می کنند 
این که زیرساخت های خودروهای  می کنید. ضمن 
برقی نیز بسیار ارزان تر و در دسرتس تر از خودروهای 

هیدروژنی است.

استفاده از منابع پاک
این نشانه  جالب توجه را دلفین بیسکاین )Delphine Biscayne(، مهندس تیم فرمول E ونتوری عنوان کرده است. او سابقا 
در تیم فرمول یک ویلیامز مشغول بود و در توسعه سیستم KERS نیز نقش داشت. این سیستم امروزه در خودروهای فورمول 

یک به صورت گسرتده استفاده می شود.
دلفین بیسکاین امید زیادی به آینده  خودروهای برقی دارد. به باور او، گسرتش استفاده از خودروهای برقی سبب خواهد شد 
تا برش بیشرت به تولید انرژی های سبز روی آورد و به این ترتیب تولید انرژی  برق نیز دارای آالیندگی کمرتی  خواهد شد و همین 

مورد می تواند تاثیر مثبتی در میزان آالیندگی در رستارس جهان داشته باشد.
روی  را  گسرتده ای  گذاری  رسمایه   کشور  این  است.  متحده  ایاالت  زمینه  این  در  پیشگام  کشور های  از  یکی  مثال  برای 
انرژی های پاک و تجدید پذیر انجام داده است. حال می توان تصور کرد که استفاده از برقی که بدون تولید آالیندگی به 
دست آمده است در خودروهای برقی تا چه میزان می تواند مفید باشد و از تخریب و آسیب دیدن محیط زیست جلوگیری 
کند. در حال حارض یکی از جدی ترین مشکالتی که در ارتباط با خودروهای برقی وجود دارد این است که این خودروها گرچه 
مستقیما آالیندگی ندارند اما پروسه  تولید برق برای حرکت آنها می تواند آالیندگی هایی به همراه داشته باشد و در صورتی که 

برش بتواند از انرژی های تجدید پذیر استفاده های گسرتده تری کند این مشکل نیز حل خواهد شد.

  کاهش هزینه  تولید
این مسئله را نیکی شیلدز )Nicki Shields( که در زمینه  
به  به کار است عنوان کرده.  E مشغول  مسابقات فرمول 
برقی  خودروهای  مورد  در  مهم  موانع  از  یکی  وی  گفته  
خودروسازان  از  بسیاری  چون  است  آنها  تولید  امروزه 
این  ضمن  ندارند   برقی  خودروهای  تولید  برای  پلتفرمی 
تولید  برای  تخصصی  طور  به  که  هم  کارخانه ای  که 
خودروهای برقی باشد تقریبا وجود ندارد. با این وجود اگر 
خودروسازان برای تولید خودروهای برقی تمرکز بیشرتی 
برای  توسعه  و  تحقیق  مراکز  مثال  برای  و  باشند  داشته 
تولید های  خط  و  پلتفرم ها  و  کنند  بنا  برقی  خودروهای 
این  قیمت  کنند،  این خودروها طراحی  برای  اختصاصی 
کرد  خواهد  پیدا  کاهش  توجهی  قابل  طرز  به  خودروها 
خودروها  این  از  مردم  بیشرت  استفاده  سبب  امر  همین  و 
خواهد شد. می توان تصور کرد که اگر اکرث خودروهای 
تا چه  باشند  ارزان در دسرتس عموم  نیز به صورت  برقی 
شهرها  هوای  و  آب  روی  مثبت  تاثیر  می توانند  اندازه 
داشته باشند و تا چه اندازه می توانند از آلودگی کره  زمین 
جلوگیری کنند. از طرفی استفاده از این خودروها می تواند 
در  مثال  برای  شود.  کمپانی ها  از  برخی  کار  بهبود  سبب 
رشکت های  برقی،  خودروهای  شدن   عمومی  صورت 
این  برای  مناسب  تایرهای  تولید  سمت  به  نیز  تایرسازی 

خودروها می روند.



تلـــنـــگــــر

خودروهای  برای  رسیع  بسیار  شارژری  خودروسازی  رشکت  یک 
الکرتیکی ساخته است. با کمک این ایستگاه مدت زمان شارژ 
برای طی مسافت ۴00 کیلومرت از ۸0 به 20 دقیقه کاهش می یابد.  
به گزارش انگجت، هنگامی که رشکت پورش نخستین پارک شارژ 
خودرو را بیرون دفرت خود در برلین افتتاح کرد، در آنجا  شارژهای 
بسیار رسیع ۸00 ولتی قرار دادند. اکنون این شارژرها  به شبکه 
برق متصل و آماده استفاده هستند.  هرچند هرخودروی الکرتیکی 
قابل شارژ) از برندهای مختلف( و مجهز به سیستم شارژ ترکیبی 
می تواند از این شارژرها به طور رایگان استفاده کند، اما خودروی 
آتی  این رشکت به نام Taycan  با کمک این سیستم می تواند با 
بیشرتین رسعت شارژ شود. در بیانیه این رشکت آمده است با توجه 
به قدرت شارژ  )براساس واحد کیلووات( ، مدت زمان شارژ برای  
طی مسافت ۴00 کیلومرت بین ۴0 تا ۸0 دقیقه است. افزایش ولتاژ 
تا سطح ۸00 ولت از مدت زمان شارژ می کاهد. به این ترتیب 

برای طی مسافت گفته شده فقط به 20 دقیقه شارژ نیاز است.

به تازگی در انگلیسی سیستمی کنار جاده ای آزمایش می شود 
که با یک اسکرن مخصوص تشخیص می دهد چه زمانی مشغول 
تماس با موبایل است و به او هشدار می دهد. به گزارش دیجیتال 
ترندز، در منطقه نورفولک )نزدیک لندن( در انگلیس یک سیستم 
کنار جاده ای آزمایش می شود که تشخیص می دهد چه زمان 
راننده پشت فرمان با موبایل تماس می گیرد. این سیستم دارای 
اسکرنی است که قابلیت ردیابی سیگنال های منترش شده از یک 
موبایل هنگام برقراری تماس را دارد. در این وضعیت یک عالمت 
تا به راننده  الکرتونیک در کنار جاده روشن و خاموش می شود 
هشدار دهد. به گفته رشکت Westcotec)سازنده این سیستم( 
اسکرن می تواند بین سیگنال های رادیویی موبایل و بلوتوث تمایز 
قائل شود )زیرا تماس های بلوتوثی در انگلیس قانونی است(. در 

صورت تماس بلوتوثی عالمت هشدار روشن نمی شود.

رشکت ان ویدیا الگوریتم هوش مصنوعی جدیدی ابداع کرده که با 
استفاده از آن می توان عکس های دارای وضوح پایین یا دارای خط 
و خش های اضافی را شفاف تر و واضح تر کرد. به گزارش وی تری، 
فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و 
ابزار مورد استفاده در قالب این فناوری می تواند کیفیت عکس های 
ناواضح را افزایش دهد. نکته مهم این است که هوش مصنوعی با 
دریافت تعداد زیادی عکس و ارتقای کیفیت آنها دانش و درک خود در 
این زمینه را افزایش می دهد و هر بار عکس های مختلف را با کیفیت 
و دقت بیشرتی بازسازی می کند. هوش مصنوعی رشکت ان ویدیا در 
این زمینه یک گام دیگر به پیش گذاشته و می تواند با دریافت عکس 
های ناواضح و دارای دقت پایین و بدون آن که الگویی از نتیجه 
صحیح کار در اختیار داشته باشد عکس های باکیفیت را به کاربر ارائه 
دهد. این فناوری هوش مصنوعی به خصوص برای اصالح عکس 

هایی که در نور کم گرفته شده اند، مناسب است.

 صاحب امتیاز و مد یرمسوول: مریم سیاه خباز
 سردبیر: حمید بروغنی
 نشانی : تهران ، میدان ولیعصر ، روبروی سینما استقالل 
کوچه شهامتی ، پالک 29
 تلفن : 2 9999 888
09199606040
 چاپ : چکاد چاپ

  کسی که ثروتش را از دست می دهد، چیز زیادی را از دست می دهد؛ کسی 
که دوستش را از دست می دهد، چیز بیشتری را از دست می دهد؛ ولی کسی 

که شهامت خود را از دست می دهد، همه چیز را از دست می دهد.
میگل د سروانتس

اگر پول را خدای خود کنی، همچون شیطان تو را به ستوه خواهد 
آورد.
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T O V S E E Y E B A Z A R YA B I

هفته نامه اقتصادی

شارژر سه سوته خودروهای برقی

ردیابی راننده های موبایل
به دست در جاده ها

تصحیح عکس با هوش مصنوعی

اقتصادی  توسعه  اصلی  ارکان  از  کشاورزی  بخش 
به شمار می رود و به دلیل نقش به سزایی که این 
بخش در تامین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی 
ایفا می کند  اقتصاد ملی  نهایت رشد  در  و   )GNP(
پیرشفته  کشورهای  اقتصادی  های  برنامه  رسلوحه 

قرار گرفته است.
کشورهای در حال توسعه برای گذر از بحران های 
نیافتگی، نگاه ویژه ای به بخش کشاورزی  توسعه 
تولیدات  گسرتش  برای  تالش  ضمن  و  دارند 
کشاورزی در تالشند که این بخش را با فناوری های 

پیرشفته آمیخته سازند تا تولیدات خود را کارا کنند.
با ظهور فناوری فضایی و توسعه آن، حوزه کشاورزی 
نیز دستخوش تحوالت بسیاری شده و فناوری فضایی 
را  این حوزه، نقش بسزایی  به  ارائه خدمات خود  با 
در توسعه و پیرشفت این بخش داشته است. داده 
های ماهواره ای بسرتی مناسب برای شکل گیری 
کسب وکارهای نوین را فراهم کرده که این کسب 
وکارها عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت، باعث 

سودآوری باال برای کشاورزان شده اند.
تجربیات گسرتده ای نیز در سطح جهانی در این حوزه 
وجود دارد، به طور مثال در اتحادیه اروپا استفاده از 
هزینه های  کاهش  ضمن  ای  ماهواره  های  داده 
در  درصدی   ۷0 )کاهش  دقیق  کشاورزی  اجرای 
را 20  کشاورزی  محصوالت  تولید  میزان  اتریش(، 
درصد افزایش داده است. در عین حال استفاده از 
این فناوری درآمدی حدود ۷0 میلیون یورو را عاید 

رشکت های سنجش از دور کرده است.
داده های ماهواره ای کاربردهای بسیار متنوعی در 
از  استفاده  با  مثال  عنوان  به  دارد.  کشاورزی  حوزه 
داده های ماهواره ای می توان نوع محصول یا گونه 
براساس  و  کرد  تعیین  را  زراعی  های  زمین  گیاهی 
آن نوع و مقدار سم مورد نیاز را محاسبه کرد. همین 
کسب  ایجاد  باعث  ای  ماهواره  های  داده  قابلیت 

وکارهای متنوعی در این بخش شده است.

تصاویر  و  ها  داده  طریق  از  کشاورزان  به  مشاوره 
الوقوع  قریب  وقایع  از  سانی  اطالع  و  ای  ماهواره 
رسمازدگی  احتمال  و  خشکسالی  آفت،  مانند 
محصول،  بهینه  برداشت  تاریخ  اعالم  محصول، 
افزایش قابل توجه عملکرد و کاهش هزینه و تلفات 
ناشی از بیماری های محصوالت کشاورزی از جمله  
کاربردهای اطالعات و تصاویر ماهواره ای در حوزه 

کشاورزی است.

تضمین  حرشات،  با  مرتبط  آفات  حمله  هشدار 
برای  بازار  رشد  و  خریداران  برای  محصول  کیفیت 
تولیدکنندگان، پایش زمین های کشاورزی از طریق 
تلفن همراه و... نمونه های دیگری از کاربردهای 
متنوع داده های ماهواره ای در حوزه کشاورزی است 
که زمینه ساز ایجاد تعداد زیادی کسب و کار پایدار در 

این حوزه است.

کاربرد ماهواره  ها در کشاورزی

اگر شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید که به دنبال خرید لپ تاپ یا 
مک بوک هستید، مطالعه این گزارش می تواند کمک به سزایی در تجدیدنظر 
 ،versiondaily و تصمیم گیری شما داشته باشد. به گزارش وب سایت
لپ تاپ های مک بوک از رسی لپ تاپ های تولیدشده توسط رشکت اپل 
است که از طرفداران و عالقمندان بسیاری در رسارس جهان برخوردار شده 
است. نخستین بار مک بوک در ماه مه سال 200۶ میالدی توسط رشکت 
اپل معرفی شد و از آن زمان تاکنون نیز توانسته است نظر خیل عظیمی از 
کاربران را به خود جلب کند و با ویژگی های منحرص بفرد خود جذابیت های 
خاصی را برای آنها ایجاد کند.  از مزایای مک بوک می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
حمل و جابجایی آسان

سبک ترین  و  باریک ترین  نازک ترین،  از  یکی  قطع  طور  به  مک بوک 
لپ تاپ ها در جهان محسوب می شود. مدل های ۱۱ اینچی و ۱۳ اینچی 

مک بوک به ترتیب ضخامتی معادل 0.۱۱ و 0.۶۸ اینچ دارد.
قابلیت های خاص سخت افزاری

یکی دیگر از ویژگی هایی که مک بوک را با سایر لپ تاپ های موجود در بازار 
متمایز می کند، به طور قطع قابلیت های خاص سخت افزاری آن است به 
 Intel Core گونه ای که هر دو مدل مک بوک به تراشه پردازنده ۵ هسته ای
i۵ اینتل، ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱2۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهزند. 
نسخه ۱۳ اینچی آن نیز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱2۸ گیگابایت حافظه 

داخلی مجهز است.
حافظه داخلی باال و ثابت

حافظه داخلی مک بوک ایر  ۱2۸ گیگابایت است و برای نصب تعداد برنامه 
و نرم افزارهای الزم و رضوری و همچنین ذخیره سازی اطالعات مورد نیاز 

کاربران کافیست. 
امنیت باال در برابر ویروس و بدافزار

یکی از ویژگی هایی که موجب می شود لپ تاپ های مک بوک ایر از سایر 
رقبای خود از سایر برندها بهرت باشد، امنیت سایربی باالی آن در مقابل 

بدافزارها، باج افزارها و ویروس های رایانه ای است.
امکان بهینه سازی سیستم عامل مک او اس

کاربران مک بوک قادر خواهند بود قابلیت های لپ تاپ خود را به گونه ای 
تنظیم و بهینه سازی کنند که به بهرتین شکل ممکن از سیستم عامل مک 

او اس ) Mac OS( استفاده شود.
توسعه نرم افزار و سخت افزار توسط اپل

از آنجا که رشکت توسعه دهنده نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز مک 
بوک خود اپل است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که کیفیت آن باالتر 
و  از قطعات  تاپ است که هر یک  لپ  تولیدکننده  از سایر رشکت های 

نرم افزارهای آن را یک رشکت متفاوت تولید می کند.
اتصال آسان به سایر محصوالت 

کاربران گوشی های آیفون و تبلت های آی  پد همواره 
از لپ تاپ های مک بوک استفاده می کنند تا به راحتی 

بتوانند اطالعات خود را جابجا کرده و منتقل کنند.
اپلیکیشن های  دریافت  و  نصب  امکان 

کاربردی
اپل همه برنامه های مورد نیاز کاربران رایانه های 

شخصی را در لپ تاپ های مک بوک توسعه 
داده و تعبیه کرده است تا کاربران مشکلی 

در نصب و دریافت برنامه های موردنیاز خود 

نداشته باشند.
عمر باالی باتری و زمان شارژدهی زیاد

میزان  و  باتری  مفید  بوک عمر  لپ تاپ های مک  مزایای  از  دیگر  یکی 
شارژدهی باالی آن است. با این حال مک بوک ها معایبی نیز دارند از جمله :

محدودیت در نصب برنامه و نرم افزارهای مختلف
از  بنابراین بسیاری  از آنجا که سیستم عامل مک بوک، ویندوز نیست، 
نصب  برای  کاربران  بنابراین  نیست  موجود  آن  در  ویندوزی  برنامه های 

برنامه های موردنیاز خود با محدودیت مواجهند.
کیفیت پایین صفحه نمایش

اپل هنوز برای لپ تاپ های مک بوک از نمایشگرهای قدیمی ال سی دی 
در  می کند،  استفاده   )LCD( نتیجه  کیفیت صفحه نمایش آن در

محصوالت مشابه کمرت است.مقایسه با سایر 
حافظه  ارتقای  در  محدودیت 

داخلی
حافظه داخلی لپ تاپ های مک بوک 
است،  ارتقاء  غیرقابل  و  است  ثابت 
این ویژگی  از کاربران  بنابراین بسیاری 
ایر  بوک  مک  معایب  بزرگ  ترین  از  را 

می دانند.
قیمت نسبتا باال

و در آخر یکی از بزرگرتین موانع و مشکالتی 
که کاربران را از خریداری لپ تاپ های مک 
بوک اپل باز می دارد، قیمت نسبتا باالی آن 

است.

اگر» مک بوک« می خواهید بخوانید

  مرتضی براری
رئیس سازمان فضایی ایران

دانستنی ها

تازه ترین گزارش ها نشان می دهد که اپل به طور قطع قصد دارد تولید 
گوشی های آیفون ۱0 و آیفون SE را متوقف کند. به گزارش وب سایت 
gsmarena، پیشرت شایعات بسیاری مبنی بر این که آیفون ۱0 با توجه 
به استقبال بسیار کم و قیمت و هزینه های تمام شده باال، دیگر تولید 
نخواهد شد در فضای مجازی به گوش می رسید. حاال تحلیلگران در 

حوزه تکنولوژی  که در موسسه تحقیقاتی بلوفین )BlueFin( فعالیت 
می کنند، برآورد و اعالم کرده اند که رشکت آمریکایی اپل تصمیم گرفته 
بعد از معرفی سه مدل جدید از آیفون های مدل 20۱۸ که قرار است 
در رویدادی در ماه سپتامرب سال جاری 20۱۸ میالدی رونمایی شوند، 
را متوقف اعالم کند چراکه  آیفون ۱0  تولید  برای همیشه  می خواهد 
رصفه  دیگر  آیفون ۱0  عرضه  و  تولید  تحلیلگران،  از  بسیاری  نظر  از 
اقتصادی برای اپل نخواهد داشت. اپل در سپتامرب سال گذشته 20۱۷ 
میالدی بود که از گوشی پرچمدار و جدید آیفون ۱0 موسوم به آیفون 
ایکس به عنوان یک محصول شگفت انگیز رونمایی کرد و نظر بسیاری 
با توجه به  از عالقمندان و کاربران در جهان را به خود جلب کرد اما 
قیمت بسیار باال، سایز و اندازه نسبتا کوچک نمایشگر و بریدگی باالی 
صفحه نمایش نتوانست به میزان فروش موردنظر خود برسد و سودآوری 
این محصول به میزان قابل توجهی کمرت از رقبای آن شد. حاال به نظر 
می رسد که اپل قصد دارد عالوه بر آیفون ۱0، به خط تولید آیفون اس 
ای ) SE( نیز خاتمه دهد و گوشی های جدیدتری را با آن جایگزین کند. 
درصورت خاتمه خط تولید آیفون ۱0، اپل موفق شده است تا پایان سال 

به هدف فروش و عرضه ۹۱ میلیون دستگاه گوشی  20۱۸ میالدی 
  KGI securities برسد. پیشرت هم مینگ چی کو ، تحلیلگر ارشد موسسه
  Mirabaud Securities  و همچنین نیل کمپلینگ ، تحلیل گر موسسه
اعالم کرده بودند که احتماال اپل در سال جاری میالدی، تولید گوشی 
هوشمند آیفون ۱0 را متوقف خواهد کرد. آنها بر این باورند که بزرگرتین 
مشکل این گوشی قیمت بسیار باالی آن است؛ چراکه این پرچمدار 
فراهم  کاربران  برای  را  متفاوتی  چندان  و  اعجاب انگیز  قابلیت های 
نکرده است اما با این حال، آنها برای خرید و استفاده از این محصول 
باید هزینه های گزافی را پرداخت کنند و همین هم موجب شده است 
میزان فروش و استقبال از آیفون ۱0 در بازارهای جهانی قابل قبول و 
موفقیت آمیز نباشد. با این که طراحی بدون حاشیه و فناوری تشخیص 
چهره گوشی آیفون ۱0 رس و صداهای زیادی به پا کرد، اما با توجه به 
قیمت باالی آن نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد. اپل قصد دارد 
آیفون های 20۱۸ را در دو نسخه ۵.۸ و ۶.۵ اینچی با صفحه نمایش 
اولد و یک نسخه ارزان  قیمت  تر ۶.۱ اینچی با نمایشگر ال سی دی 

معرفی و روانه بازار کند.

آیفون 10 بایگانی می شود


