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در یک چهارم نهایی

انتظاراتبخشخصوصیدرسالپایانیدولتبررسیمیشود
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سرمقـاله
پرهیزازروشهای

عوامفریبانه

س��ال  اص��وال  آخ��ر  س��ال 
پارادوکسیکالی برای دولت هاست، 
زیرا این سال به انتخابات دوره بعد 
نزدی��ک اس��ت و دولت ها به دلیل 
تاثیر برخی برخوردهای پوپولیستی 
ممکن است از مس��یر خود خارج 
ش��وند و به روند پوپولیستی روی 
بیاورند. حتی دولت هایی که از ابتدا 
برای کارهای زیربنایی برنامه ریزی 
دارند اما در سال آخر به دلیل آنکه 
این روند دیربازده اس��ت به دالیل 
سیاس��ی و تالش برای به دس��ت 
آوردن رأی، خواه ن��ا خواه از روند 
اصلی خود دور  و درگیر روش های 
پوپولیستی می ش��وند. اگر دولتی 
از ابت��دا روش های پوپولیس��تی و 
عوام فریبانه را برای اداره کشور در...
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چهاردهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم 
زراعت و اصالح نباتات ایران، صبح دیروز با پیام کتبی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر جهاد کشاورزی و با حضور 
مسئوالن و کارشناس��ان حوزه کشاورزی، زراعت و اصالح 
نباتات و میهمانان خارجی در دانشگاه گیالن برگزار شد. 

براس��اس این گزارش، در این مراسم دکتر بهزاد قره یاضی، 
رئیس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات با اشاره به افزایش 
تولید گندم و قط��ع واردات این محصول، تولید علم و تولید 
گندم را دستاورد فاخر بخش زراعت و اصالح نباتات کشور و 

مصداق کامل اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی دانست. 
 رئیس انجمن علوم زراع��ت و اصالح نباتات، تولید علم 
در بخش زراعت ایران را بس��یار فاخر و قابل تحسین اعالم 
و اظه��ار کرد: بی��ش از 6هزار پژوهش��گر در حوزه زراعت 
و کش��اورزی ایران عضو هیأت علمی دانش��گاه ها و مراکز 
علمی و ۲۴۰۰ نفر عضو هیأت علمی دیگر نیز در واحدهای 
پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی مشغول فعالیت هستند. 

وی تصریح کرد: همدلی این مجموعه ها با مسئوالن اجرایی 
بخش کشاورزی موجب تحوالت گسترده در این بخش شده و 

باالترین رشد اقتصادی کشور را رقم زده است. 
رئی��س انجم��ن علوم زراع��ت و اصالح نبات��ات ایران با 
اش��اره ب��ه افزایش تولید محصوالت کش��اورزی در س��ال 
جاری به ویژه گندم، گف��ت: قطع واردات گندم یک تجربه 

تاریخی باارزش اس��ت که نش��ان می دهد مدیریت درست، 
مهم ترین گزینه در توسعه بخش کشاورزی است. خریداری 
۱۱ میلی��ون و ۲۰۰ ه��زار تن گندم تا ب��ه امروز حکایت از 
تولی��د ۱۴ میلیون تنی این محصول در کش��ور دارد و یک 

واقعه تاریخی ارزشمند محسوب می شود. 
رئی��س انجمن علوم و اص��الح نباتات ای��ران ادامه داد: 
خودکفایی با پایداری عجین اس��ت و امیدوارم پایداری در 
افزایش تولید گندم دست کم در دو تا سه سال آینده ادامه 
داش��ته باشد. خوش��بختانه بخش زراعت کشور به اهداف، 
سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی دست یافته است. 
مرج��ع ملی ایمنی زیس��تی ایران در بخ��ش دیگری از 
س��خنانش به ش��ایعاتی در مورد ممنوعیت واردات مصرف 
و تولید محصوالت تراریخته از سوی کمیسیون کشاورزی 
مجلس اش��اره و اظهار کرد: این کمیس��یون هرگز چنین 
مصوبه ای نداش��ته و در مالقات س��ازنده ای ک��ه با رئیس 
محترم کمیس��یون کشاورزی مجلس داشتم، تأکید ایشان 
بر ممنوعیت محصوالت تراریخته فاقد مجوز بوده که ما هم 

بر آن تأکید داریم و اختالفی در این زمینه وجود ندارد. 
قره یاض��ی افزود: حال اگر فناوری هراس��ان تس��نیمی و 
دانایی س��تیزان خصلت��ی می خواهند ممنوعی��ت واردات، 
تولی��د و مصرف محصوالت تراریخته را بر کش��ور تحمیل 
کنن��د، در آن صورت بحران غ��ذا در کمتر از دو ماه چهره 

خش��ن خود را نش��ان خواهد داد.  وی با اشاره به واردات 
بیش از ۹۰ درصدی روغن خوراکی و ۷۰ درصدی خوراک 
دام به کش��ور، گفت: روغن خوراکی و کنجاله دام از سویا، 
کلزا و ذرت تش��کیل می شود و با توجه به اینکه ۸۲ درصد 
از سطح زیر کشت و ۹۰ درصد از تولید و تقریباً صددرصد 
از تبادل سویا در جهان تراریخته است، به این ترتیب همه 
دانه های سویا، کنجاله و روغن نباتی وارداتی از محصوالت 
س��الم و خوب تراریخته هس��تند و در ص��ورت ممنوعیت 
تولید و مصرف این محصوالت، کشور در کمتر از دو ماه در 
محصوالتی مانند روغن نباتی، گوش��ت مرغ، گوشت قرمز، 
ش��یر و تخم مرغ با بحران مواجه ش��ده و قیمت گوش��ت 
ممکن اس��ت به بیش از ۱۰۰ هزار تومان هم برس��د.  وی 
تصریح کرد: اگر کس��انی بخواهند جلوی تولید و اس��تفاده 
از ای��ن محص��والت را بگیرند، باید پیامده��ای اقتصادی و 
اجتماعی آن را نیز متقبل ش��وند و پاسخگوی غذای مورد 

نیاز کشور باشند. 
قره یاض��ی در پای��ان از هم��ه دس��ت اندرکاران برگزاری 
چهاردهمین کنگ��ره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم 
زراع��ت و اصالح نباتات تقدیر و تش��کر و اب��راز امیدواری 
ک��رد که این کنگره فرصتی را برای جمع کردن و کنار هم 
قرار دادن همه موضوعات و بخش های علمی کش��اورزی و 

زراعت کشور و تضارب آرا فراهم کند. 

ب��رای حمای��ت از صنایع دس��تی، کاالهای تولی��دی در این 
اتحادیه ه��ا در س��بد کاالی خانوار ق��رار می گیرد.  ب��ه گزارش 
ایرنا، خاطره اس��تادرضایی روز سه شنبه در نشستی به مناسبت 
 هفته تعاون افزود: برای حمایت از صنایع دس��تی با اجرای طرح

»هنر و کاش��انه« به 5۰نفر از زوج های ج��وان عضو تعاونی های 
صنایع دستی سبد کاالیی داده می شود. وی در توضیح این سبد 
گفت: دو س��بد کاال برای زوج های جوان در نظر گرفته ش��ده که 
یک��ی به ارزش 5۰ میلیون ریال اس��ت و 5 میلیون ریال صنایع 
دستی در آن گنجانده شده است. یک سبد کاالی دیگر به ارزش 

۱۰۰ میلیون ریال است که حاوی ۱۰ میلیون ریال صنایع دستی 
اس��ت. استادرضایی ادامه داد: در این سبدها کاالی ساخت تولید 
داخل قرار داده ش��ده اس��ت. وی تأکید کرد: در راس��تای تحقق 
اقتص��اد مقاومت��ی در تم��ام بخش های صنعتی کش��ور، صنایع 
دس��تی نیاز به حمایت دارد و بر همین اساس با همراهی یکی از 
شرکت های هلدینگ بخش خصوصی برای ارائه این سبدها اقدام 
شد. اس��تادرضایی گفت: در صورت استقبال از چنین سبدهایی 
امکان افزایش تعداد آنها وجود دارد و می توان س��االنه به یک هزار 
زوج جوان عضو اتحادیه اختصاص داد.  عضو اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کش��اورزی ایران اظهار داش��ت: برای حمایت از صنایع 
دس��تی داخلی پیش بینی شده در روز ۲۲مهرماه که روز صادرات 
است، مکان هایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای عرضه 
صنایع دستی تولید زنان ایرانی در نظرگرفته شود. استادرضایی با 
بیان اینکه فعاالن صنایع دس��تی در سال های گذشته خودشان 
تمام مراح��ل طراحی، تهیه مواد اولیه، تولی��د و بازاریابی کاال را 
بر عهده داشتند، تأکید کرد: اگر از تولیدکنندگان صنایع دستی 
حمایت الزم صورت گیرد، آنان فقط به طراحی و تولید می پردازند 

و دیگر دغدغه بازاریابی و فروش را نخواهند داشت. 

سخنگوی دولت از ایجاد شرایط مناسب برای خرید 
اوراق مش��ارکت از س��وی مردم خبر داد.  محمد باقر 
نوبخت در نشست خبری دیروز خود با اشاره به اینکه 
خرید اوراق مشارکت می تواند به جذب نقدینگی مردم 
کم��ک کند،  گف��ت: در ماده 36 الیحه بودجه س��ال 
۱3۹5 به دولت اجازه داده ش��د ک��ه ۱۰هزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت مالی اسالمی منتشر کند که این 
اوراق با جذب بخش��ی از نقدینگی هزار هزار میلیارد 
تومانی موجود در کش��ور می توان چرخ اقتصادی را به 
حرکت در بیاوریم.«  او در پاس��خ به مش��کالت ایجاد 
ش��ده در اجرای کاهش نرخ س��ود بانکی توضیح داد: 
اگر می خواهیم واقعا نرخ س��ود بانکی کاهش داش��ته 
باش��د، باید مطالبات بانک ها پرداخت شود، بخشی از 
این مطالبات نزد وام گیرندگان است و دولت نیز یکی 
از بده��کاران بزرگ نظام بانکی اس��ت. پس دولت اگر 
عالقه مند اس��ت که نرخ سود تس��هیالت پایین بیاید 
در گام نخس��ت باید با پرداخت بدهی های خود منابع 
بانک ها را افزایش دهد و از س��ویی الزم اس��ت دولت 
س��رمایه بانک ها را هم افزایش بدهد که دولت هر دو 
مورد را انجام داد.« به گفته نوبخت  » دولت الیحه ای با 
عنوان اصالح الیحه بودجه _ الحاق تبصره 35 و 36 به 
مجلس ارائه کرده  که به تأیید مجلس و شورای نگهبان 
هم رس��یده، به موجب تبصره 35 دولت اجازه دارد تا 
مبل��غ ۴5 هزار میلیارد تومان برای تس��ویه مطالبات 
بانک ها از دولت و افزایش س��رمایه دولت در بانک های 
دولت��ی در نظر گیرد. ضمن اینک��ه در این دو تبصره 
اجازه انتش��ار اوراق مشارکت نیز در اختیار دولت قرار 

گرفته است. 

برنامهریزیبرایرشداقتصادی8درصدی
به گفته نوبخت، در برنامه شش��م توسعه در فاصله 
س��ال های ۹۹-۹5 به طور متوس��ط رش��د اقتصادی 
۸درص��دی برای کش��ور در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  
س��خنگوی دولت با تأکید بر اینکه نرخ تورم و بیکاری 
در پایان برنامه ششم همچنان تک رقمی خواهد بود، 

گفت: » در کنار نرخ تورم و بیکاری تک رقمی برای آنکه 
بتوانیم به رش��د اقتصادی ۸درصدی نیز دس��ت پیدا 
کنیم، نیازمند رشد مشخص و معینی برای هر یک از 
زیرمجموعه های اقتصاد کشور هستیم و در این راستا 
باید در بخش کش��اورزی 5درصد، در بخش نفت ۹،3 
درص��د، در بخش معدن ۸،۸ درصد، در بخش صنعت 
۹،3 درص��د، در بخ��ش آب و ب��رق و گاز ۸،3 درصد، 
 در بخش ساختمان 6،۴درصد، در بخش حمل و نقل و 
انبارداری ۸،3 درصد و در بخش ارتباطات ۱۹،۴ درصد 
و در بخش خدمات 5،۸ درصد رش��د خواهند داشت. 
به این ترتیب ۸درصد رشد اقتصادی با این رشدها در 

بخش ها محقق می شود. 

724هزارمیلیاردتومانسرمایهگذاری
نوبخت با اشاره به نیاز به سرمایه گذاری ۷۲۴هزارمیلیارد 
تومانی در کشور توضیح داد: » برای تحقق رشد ۸درصدی 
ما به س��رمایه گذاری ۷۲۴هزار میلیارد تومانی در س��ال 
در کش��ور نیاز داریم که این س��رمایه از بخش عمومی 
صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیالت بانکی، آورده 
بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت های دولت و منابع 

خارجی تأمین می شود. 

اولویتهایراهبردی
نوبخ��ت گف��ت: اولویت های م��ا در ای��ن برنامه 
در موضوع��ات خ��اص راهبردی به بخ��ش  » آب و 
محیط زیس��ت « ،  در موضوعاتی که به مکان مرتبط 
می ش��ود  » توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها «،  
 در بخش  هایی که به عنوان پیش��رو در اقتصاد عمل 
می کنن��د  » مع��دن و صنایع معدنی « ،  گردش��گری 
 » ترانزی��ت و حمل و نق��ل ریلی « ،  » عل��م و فناوری  «  
 و » انرژی  «   اس��ت. از نظر موضوعات فرابخش��ی نیز 
اولویت ها در برنامه ششم  » بهبود محیط کسب و کار «  
 ، » اش��تغال جوان��ان «    و » تامی��ن مناب��ع مالی برای 
اقتصاد کشور   «   و مهم ترین هدف ما هم  » توانمندی 

محرومین و فقرا «   خواهد بود. 

رئیسانجمنعلومزراعتواصالحنباتاتمطرحکرد

قطعوارداتگندمیکتجربهتاریخیباارزشاست

صنایعدستیدرسبدکاالیخانوارقرارمیگیرد

سخنگویدولتازایجادشرایطمطلوببرایسرمایهگذاریخبرداد

هدایتسرمایههایسرگردانبهسویاوراق

تامینمسکنکمدرآمدهاکلیدخورد

شروعساخت85هزارواحد
مسکناجتماعی

مسکن
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خصوصی  بخ��ش  فع��االن 
تجهیزات  وندورلیس��ت  ابالغ 
نفتی از س��وی وزی��ر را گامی 
توانمندس��ازی  ب��رای  مثبت 
صنعت نفت کش��ور می دانند، 
ام��ا همچنان خ��ود را ضعیف 
دانس��ته و نگرانن��د ک��ه ب��ا 
وندورلیس��ت  ای��ن  وج��ود 
از  واح��د، همچن��ان خری��د 
تولید کنن��دگان داخلی گزینه 
اصلی کارفرمایان نفتی نباشد. 
 وزی��ر نفت، فهرس��ت بلند 
)وندورلیس��ت( مناب��ع تامین 
کاالی دستگاه مرکزی وزارت 
نف��ت را ابالغ کرد و بر مبنای 
در  تابع��ه  ش��رکت های  آن، 
تهیه هرگونه فهرس��ت کوتاه 
ب��رای برگ��زاری مناقصه های 
محدود، درب��اره کاالهایی که 
در فهرست بلند دارای ردیف 
باش��ند، تنها از این فهرس��ت 
اس��تفاده کنند و درج هرگونه 
منابع تامی��ن کاالی خارج از 
موصوف،  منتش��ره  فهرس��ت 

ممنوع است. 
گذش��ته  ده��ه  ی��ک  در 
س��ازندگان نفت��ی گام ه��ای 
خودکفای��ی  در  بلن��دی 
برداش��ته اند  صنع��ت  ای��ن 
ک��ه خروج��ی ای��ن تالش ها 
بومی س��ازی 10 گروه کاالی 
اساس��ی نفت اس��ت، ب��ا این 
حال به دلیل عدم برابری این 
محص��والت با کاالی مش��ابه 
تولیدات داخل کمتر  خارجی 
مورد اس��تقبال مدیران نفتی 

قرار می گیرند. 
رض��ا پدی��دار، عض��و اتاق 
درب��اره  ته��ران  بازرگان��ی 
اب��الغ وندورلیس��ت واحد، با 
بی��ان اینک��ه نگران��ی بخش 
خصوص��ی تجهی��زات نفت��ی 
هیچ زمانی رفع نخواهد ش��د، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
تاکن��ون س��امانه تجهی��زات 
بود  الطوایف��ی  مل��وک  نفتی 
ام��ا با ابالغ وزیر این س��امانه 
یکپارچه ش��د و ش��رکت ها و 
مجموعه های وزارت نفت باید 

از وندورلیس��ت واحد تبعیت 
کنند. این کار با هزینه باالیی 
در چهار س��ال عملیاتی شده 
اس��ت و امیدوارم به درس��تی 
زی��را  ش��ود  اس��تفاده  آن  از 
تفکر مدی��ران نفتی در خرید 
محص��والت مورد نی��از نفتی، 

سنتی است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه برخی از 
ویژگی های این س��امانه جامع، 
به گونه ای  ش��رایط  می گوی��د: 
است که سابقه تولید و فروش 
تجهی��زات نفت��ی در س��امانه 
موجود است و این به خریداران 
کم��ک می کند ت��ا بدانند چه 
کاالیی را خری��داری می کنند. 
وندورلیس��ت  موفقیت  البت��ه 
واحد در این اس��ت که سامانه 
به روز  باید  وندورلیس��ت واحد 
باش��د و س��ازندگان نفتی نیز 
تالش کنند تا کاالهای ش��ان با 
کیفیت روز دنیا مطابقت کنند. 
این فع��ال بخش خصوصی 
همچنین می گوید: پیمانکاران 
و کارفرمایان داخلی برای عدم 
اس��تفاده از تجهیزات ساخت 
داخ��ل بهانه ه��ای متع��ددی 
دارن��د و می توانند با اس��تناد 
ب��ه این بهانه ه��ا، از تبعیت از 
وندورلیست واحد شانه خالی 
کنن��د. برای نمون��ه به تاخیر 
س��ازندگان در تحوی��ل کاال، 
نبود کیفیت الزم در مقایس��ه 
با کاالی خارجی و گران بودن 

استناد می کنند. این موارد به 
نوعی خارج از سیس��تم عمل 
کردن اس��ت که این رویه در 
قراردادهای جدی��د نفتی نیز 

قابل مشاهده نیست. 
اگ��ر ابالغیه وزی��ر در الزام 
استفاده  در  نفتی  شرکت های 
از وندورلیس��ت واح��د مالک 
عمل باش��د، نباید سازندگان 
کاالی  درخص��وص  نگران��ی 
تولید شده خود داشته باشند. 
این در حالی اس��ت که قوانین 
متع��ددی ب��رای حمای��ت از 
س��اخت داخ��ل وج��ود دارد. 
در ای��ن می��ان ب��رای نمونه 
حمایت  شیوه نامه  به  می توان 
از تولید داخلی و دستورالعمل 
ارزیابی صالحیت و رتبه بندی 
س��ازندگان  و  تامین کنندگان 
و ص��دور گواهینام��ه کیفیت 
س��ازندگان کاال و تجهی��زات 
مورد نیاز وزارت نفت اش��اره 
کرد. ب��ا این ح��ال همچنان 
س��ازندگان معترض و نگرانند 
ورشکس��تی شرکت های  از  و 

خود سخن می گویند. 
رئی��س  خیامی��ان،  رض��ا 
هیات مدیره انجمن سازندگان 
با  تجهی��زات صنع��ت نف��ت 
بیان اینک��ه ابالغیه وزیر نفت 
درباره ارائه وندورلیست واحد 
در صنع��ت، یک��ی از اقدامات 
در  نف��ت  وزی��ر  ارزش��مند 
دولت یازدهم اس��ت که باید 

س��ال ها قبل اجرایی می شد، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
نفتی  تجهی��زات  س��ازندگان 
نف��ت  وزارت  از  سال هاس��ت 
برای  که  داشته اند  درخواست 
منس��جم ش��دن حمای��ت از 
وندورلیس��ت  داخل  س��اخت 
وزارت نفت واحد ش��ود اما با 
مخالفت های��ی مواج��ه بود و 
این رویه ضرره��ای زیادی را 
کرده  متحمل  س��ازندگان  به 
اس��ت، البت��ه در ای��ن میان 
در  ضعف های��ی  س��ازندگان 

تولیدات شان داشتند. 
وی ب��ا بیان اینکه داش��تن 
وندورلیس��ت واحد در صنعت 
نف��ت در توانمند ش��دن توان 
اس��ت،  اثربخ��ش  داخل��ی 
می افزای��د: باوج��ود ابالغ این 
ما  نگرانی های  وندورلیس��ت، 
نس��بت ب��ه، به کارگیری توان 
داخل��ی در پروژه ه��ای نفتی 
رفع نخواهد شد زیرا همچنان 
اولویت  خریده��ای خارج��ی 

تعدادی از مدیران است. 
درخص��وص  خیامی��ان 
در  س��ازندگان  اقدام��ات 
اس��تفاده از ت��وان داخلی در 
تولید تجهی��زات صنعت نفت 
توس��ط پیمانکاران، می گوید: 
بای��د تالش کنی��م تجهیزات 
تولید شده در وندورلیست به 
خوبی معرفی ش��ود، این کار 
با دعوت مدی��ران نفتی برای 

دیدن تجهیزات س��اخته شده 
در حال انجام است. همچنین 
از  اس��تفاده  فرهنگ س��ازی 
تولیدات داخلی در کشور باید 

فراهم شود. 
ب��ه گفته این فع��ال بخش 
خصوصی سازندگان تجهیزات 
نفت��ی بای��د اق��الم باکیفیت 
تولید کنن��د. ما برای این کار 
ب��ا ش��رکت های خارج��ی در 
حال جوینت ش��دن هس��تیم 
و ش��رکت صادراتی اس��تصنا 
تاس��یس خواهد  به زودی  نیز 
ش��د، اگرچه وقتی مدیری به 
س��اخت داخل اعتقادی ندارد 
وجود وندورلیس��ت نمی تواند 
تضمین��ی ب��رای حمای��ت از 

ساخت داخل باشد. 
ب��ا  حاض��ر  ح��ال  در 
ب��رای  نف��ت  وزارت  اق��دام 
وندورلیست  یکپارچه س��ازی 
سیستم در حال اصالح است، 
اما این موضوع کافی نیس��ت. 
س��یدتقی حج��ازی ب��ا بیان 
ش��رکت های  برخورد  اینک��ه 
واحد  وندورلیس��ت  ب��ا  نفتی 
اهمیت  می��زان  تعیین کننده 
این وندورلیست ابالغی است، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
تایید  مورد  وندورلیس��ت  اگر 
ای��ن ش��رکت ها ق��رار نگیرد، 
هرگ��ز م��ورد اس��تفاده قرار 

نخواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه تالش وزیر 
نفت برای ایجاد وندورلیس��ت 
اس��ت،  دف��اع  قاب��ل  واح��د 
داخلی  س��ازندگان  می افزاید: 
بای��د در کنار ت��الش صورت 
گرفت��ه وزی��ر نفت، ب��ا تولید 
زمینه  کیفیت  ب��ا  محصوالت 
را ب��رای عملیاتی ک��ردن این 
وندورلیس��ت فراهم کنند. اگر 
روزافزون  را  ما تالش های مان 
نکنی��م و بخواهی��م ب��ا ای��ن 
کیفی��ت به تولید ادامه دهیم، 
اجرایی  ب��رای  تضمینی  هیچ 
آینده  در  وندورلیس��ت  شدن 
وجود ن��دارد و نگرانی ها ادامه 
خواهد داش��ت که محصوالت 
خارج��ی همچن��ان اولوی��ت 

اصلی مدیران نفتی باشد. 

با وجود ابالغ وندورلیست واحد در وزارت نفت

سازندگان تجهیزات نفتی همچنان نگران

مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل   
نفت ای��ران ب��ا پیش بینی اینکه 
نخس��تین مناقص��ه قراردادهای 
جدی��د نفت��ی مهرم��اه برگ��زار 
می ش��ود، گفت: احتمال می رود 
از میان میدان های بزرگ نفتی، 
آزادگان جنوبی نخستین میدانی 
باشد که مناقصه آن در این قالب 

برگزار می شود. 
به گزارش شانا، علی کاردر در 
یک نشست خبری با با بیان این 
مطلب افزود: نخس��تین مناقصه 
میدان های کوچک و متوسط نیز 
برای واگذاری راهبری میدان به 
ش��رکت های داخلی در آینده ای 

نزدیک برگزار می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تصوی��ب 
جدی��د  الگ��وی  اصالحی��ه 
قراردادهای نفت��ی طی روزهای 
اخی��ر گف��ت: همانط��ور که در 
ای��ن اصالحیه تاکید ش��ده و در 
برنامه ه��ای ش��رکت مل��ی نفت 
ایران نیز از گذش��ته پیش بینی 
ش��ده بود، این ش��رکت، سبدی 
از مدل های قراردادی را مشتمل 
بر مدل جدید قراردادهای نفتی، 
بیع متقابل و EPCF اس��تفاده 
می کن��د و در برخ��ی طرح ها از 

منابع داخلی بهره می گیرد. 
نفت  مدیرعامل ش��رکت ملی 
ایران تصریح کرد: بر این اساس، 
ش��رکت های داخل��ی می توانند 
راهب��ری میدان های متوس��ط و 
کوچ��ک را برعه��ده گیرند و با 
خارجی،  ش��رکت های  همکاری 
را  ق��رارداد  موضوع  فعالیت های 
دنب��ال کنن��د میدان های بزرگ 
نیز در قال��ب قراردادهای جدید 
نفتی به ش��رکت خارجی واگذار 
می شود و این شرکت با همکاری 
ایرانی صاحب صالحیت  شرکت 
در میدان مدنظر فعالیت می کند. 
کاردر با بیان اینکه میدان های 
ب��زرگ در قال��ب قرارداده��ای 
جدید نفتی و میدان های کوچک 

و متوسط در قالب الگوی جدید 
قراردادی و بی��ع متقابل واگذار 
می ش��وند، ادامه داد: پیش بینی 
مناقص��ه  نخس��تین  می کن��م 
قرارداده��ای جدی��د نفتی برای 
آزادگان جنوب��ی هفته  می��دان 

پایانی مهرماه برگزار شود. 
مخازن غرب کشور در 

فهرست نخستین مناقصه های 
میدان های کوچک و متوسط

مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفت 
ایران همچنین از تهیه فهرس��ت 
میدان ه��ای کوچک و متوس��ط 
اولوی��ت دار برای برگزاری مناقصه 
میان شرکت های داخلی خبر داد و 
گفت: احتماال مناقصه میدان های 
کوچک و متوسط برای حدود سه 
میدان واقع در غرب کشور، پیش 
از مناقصه قراردادهای جدید نفتی 

برگزار خواهد شد. 
وی ی��ادآور ش��د: میدان های 
متوس��ط و کوچک��ی ک��ه بحث 
ازدی��اد برداش��ت از آنها مطرح 
اس��ت، ب��دون ش��ک در قال��ب 
بیع متقابل واگذار نمی شوند زیرا 
این مدل قراردادی نمی تواند در 

این زمینه پاسخگو باشد. 
معاون وزی��ر نفت با بیان اینکه 
مناقصه ها  کمیسیون  کمیته های 

و فن��ی و بازرگانی برای عملیاتی 
ک��ردن قراردادهای جدید تعیین 
و نخس��تین جلسه هماهنگی آن 
نیز برگزار شده است، تصریح کرد: 
پیش بینی می کنیم سه قرارداد در 
قالب قرارداده��ای جدید تا پایان 
سال امضا و از محل این قراردادها 
حدود 10 میلیارد دالر سرمایه به 

کشور جذب شود. 

اصالحات مدل جدید 
قراردادهای نفتی در یک نگاه
کاردر با اشاره به اصالحیه های 
انجام شده در الگوی قراردادهای 
جدی��د نفت��ی عن��وان ک��رد: بر 
ش��ده،  اعمال  تغییرات  مبن��ای 
ب��رای  در قرارداده��ای جدی��د 
ازدیاد  روش ه��ای  پیاده س��ازی 
برداش��ت مخازن��ی در اولوی��ت 
بازیافت  ضری��ب  ک��ه  هس��تند 
کنون��ی آنها کمت��ر از ٢0درصد 
باش��د؛ بازه زمانی ق��رارداد ٢0 
س��ال تعیین ش��ده و همچنین 
مقرر ش��ده اس��ت فرم ق��رارداد 
محرمانگی به شورای عالی امنیت 

ملی ارسال شود. 
وی درب��اره دیگ��ر تغیی��رات 
اعم��ال ش��ده، گف��ت: به ط��ور 
نمونه درباره مالکی��ت تولید در 

این قراردادها با توجه به س��هم 
ب��ری دول��ت، صندوق توس��عه 
ملی و ش��رکت مل��ی نفت ایران 
از درآمده��ای حاص��ل از تولید 
نفت خ��ام، این گونه برداش��ت 
ش��ده بود که ش��رکت ملی نفت 
ای��ران درصدد تغییر این س��هم 
است که اکنون این مورد اصالح 
ش��ده اس��ت.  کاردر با تاکید بر 
حفظ حاکمی��ت و مالکیت ایران 
در این قراردادها، افزود: ش��رکت 
ملی نفت ای��ران به عنوان کارفرما 
از ابتدا تا پای��ان قرارداد حضوری 
پررن��گ هم��راه با نظ��ارت کافی 

خواهد داشت. 
نفت  مدیرعامل ش��رکت ملی 
ای��ران اف��زود: برخ��ی ایرادهای 
وارد به الگوی جدید قراردادهای 
نفتی از جمله ضرورت پیوس��ت 
ضمائم مکفی به قرارداد، مواردی 
بوده اس��ت که این ش��رکت، از 
هم��ان ابت��دا مدنظر داش��ت و 
بدون ش��ک این م��وارد را حتی 
در صورتی که یادآوری نمی شد، 
نهای��ی  پیش نوی��س  در  خ��ود 
ق��رارداد لحاظ می ک��رد.  وی با 
بی��ان اینکه دیدگاه ه��ای هیأت 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
اعالم شده است، ادامه داد: پس 

از تایی��د نهای��ی الگ��وی جدید 
قراردادی صنعت نفت، فهرس��ت 
آم��اده  خارج��ی  ش��رکت های 
می ش��ود و احتمال می رود هفته 
آین��ده، نامه برای ش��رکت های 
خارج��ی طبق مقررات ارس��ال 
شود تا ش��رکت ها اطالعات خود 

را اعالم کنند. 

سه سطح انتقال فناوری در 
مدل جدید قراردادهای نفتی

کاردر درباره نحوه انتقال فناوری 
در قراردادهای جدید نفتی توضیح 
داد: در ای��ن مدل قراردادی، س��ه 
س��طح انتق��ال فن��اوری مدنظر 
اس��ت که سطح نخست به انتقال 
فناوری در حوزه اکتشاف و تولید 
و مهندس��ی مخزن، س��طح دوم 
به انتقال فناوری به ش��رکت های 
خدمات نفتی ایرانی و سطح سوم 
به انتقال فناوری در بخش ساخت 

تجهیزات مرتبط می شود. 
به گفت��ه این مقام مس��ئول، 
انتقال فناوری در بخش اکتشاف 
و تولی��د و مهندس��ی مخزن در 
قراردادهای بی��ع متقابل مدنظر 
نبود و از این رو، نقطه قوت مدل 
جدید قراردادهای نفتی به شمار 
می رود.  وی با بیان اینکه انتقال 
فناوری به ش��رکت های خدمات 
نفت��ی در قراردادهای بیع متقابل 
نیز لحاظ ش��ده بود و اتفاقا از این 
محل، ش��رکت های ایرانی بسیار 
توانس��تند ب��ر قابلیت ه��ای خود 
بیفزاین��د. کاردر در این زمینه به 
نمونه ای اش��اره ک��رد و گفت: در 
دوران جن��گ تحمیلی، زمانی که 
خط لوله سکوی فروزان آسیب دید 
و با اتکا به توان متخصصان داخلی 
کشور تعمیر شد، در آن برهه زمانی 
کار بسیار بزرگی به شمار می رفت 
در حال��ی ک��ه هم اکن��ون ایران 
افزون بر بخش خشکی، در بخش 
نیز حرف های بسیاری  فراساحل 

برای گفتن دارد. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: 
نخستین مناقصه قراردادهای جدید نفتی مهرماه برگزار می شود

گزارش 2

برقنفت

پتروشیمی

مذاکره با چینی ها برای توسعه فازهای 
دوم آزادگان شمالی و یادآوران

مدیرعامل ش��رکت متن با بی��ان اینکه پیش بینی 
می ش��ود تا پایان امسال 1٢0 هزار بشکه به ظرفیت 
برداش��ت از میدان های مش��ترک نفتی این شرکت 
اضاف��ه ش��ود، از مذاکره ب��ا چینی ها برای توس��عه 

فازهای دوم آزادگان شمالی و یادآوران خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، سیدنورالدین ش��هنازی زاده با 
اشاره به افزایش ظرفیت برداشت نفت از میدان های 
غ��رب کارون اظهار کرد: هم اکنون روزانه ٢٢٥ هزار 
بش��که نفت از میدان های یادآوران، آزادگان شمالی 
و جنوبی برداش��ت می ش��ود که پیش بینی می شود 
برداش��ت نفت از میدان های مش��ترک این شرکت 
تا پایان امسال روزانه 1٢0هزار بشکه افزایش یابد. 

وی درب��اره جزیی��ات افزایش روزان��ه 1٢0 هزار 
بش��که ای ظرفی��ت برداش��ت نف��ت از میدان ه��ای 
مش��ترکت در این شرکت افزود: براساس پیش بینی 
انجام ش��ده تا پایان امس��ال در کنار افزایش پلکانی 
برداشت نفت از میدان آزادگان جنوبی به میزان ٦0 
هزار بش��که در روز، میدان یاران ش��مالی ٣0 هزار 
بش��که و میدان آذر نیز ٣0 هزار بشکه نفت در روز 

برداشت خواهند کرد. 
مدیرعامل ش��رکت متن هدف گذاری انجام ش��ده 
برای برداش��ت نفت از شش میدان دشت آزادگان را 
حدود یک میلیون و 1٥0 هزار بش��که در روز اعالم 
کرد و افزود: تا پایان س��ال ٩٨، برداشت نفت خام از 
می��دان آزادگان جنوبی به روزانه ٣٢0 هزار بش��که، 
فاز نخس��ت میدان آزادگان شمالی ۷٥ هزار بشکه، 
ف��از دوم یادآوران 1٨0 هزار بش��که، میدان آذر ٦٥ 
هزار بش��که، میدان یاران ش��مالی ٣0 هزار بشکه و 
میدان یاران جنوبی ٢٥ هزار بش��که و در مجموع به 

٦٥٥ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید. 
مدیرعامل ش��رکت متن همچنین به شرکت ملی 
نف��ت ای��ران درباره مذاکره با ش��رکت س��ی ان پی 
س��ی ای )CNPCI( برای توس��عه ف��از دوم میدان 
آزادگان ش��مالی و س��ینوپک برای توس��عه فاز دوم 
میدان یادآوران نیز گفته اس��ت: هم اکنون مذاکرات 

نهایی با هر دو شرکت در جریان است. 
براساس اعالم وزارت نفت، توسعه میدان آزادگان 
شمالی در دو فاز هر یک با ظرفیت برداشت ۷٥ هزار 
بشکه نفت در روز به صورت قرارداد بیع متقابل و در 
مجموع 1٥0 هزار بشکه انجام می شود که هم اکنون 
ف��از نخس��ت اجرای این طرح محقق ش��ده اس��ت. 
همچنین در فاز نخس��ت توس��عه می��دان یادآوران 
برداش��ت از این میدان باید به روزانه ٨٥هزار بشکه 
نف��ت می رس��یدکه هم اکن��ون این رقم ب��ا افزایش 
1٥هزار بش��که ای به 100هزار بشکه در روز رسیده 
است. با توسعه فاز دوم این میدان نیز سقف برداشت 
از میدان یادآوران به 1٨0 هزار بش��که نفت در روز 

می رسد. 

عضو هیأت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران: 
قراردادهای جدید نفتی، ابتکار 

ماندگار دولت یازدهم است

عض��و هی��أت نمایندگی ات��اق بازرگان��ی تهران 
گف��ت: مهم ترین اقدام دولت یازدهم در مقایس��ه با 
تم��ام ادوار، چه پیش از پی��روزی انقالب و چه پس 
از آن را می ت��وان در زمینه تدوین س��اختار و الگوی 

قراردادهای جدید نفتی مشاهده کرد. 
به گزارش شانا، رضا پایدار، عضو هیأت نمایندگی 
اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت یازدهم در این سه 
س��ال، کارهای مهمی را به س��رانجام رسانده است 
ک��ه از جمله مهم ترین اقدام ه��ای دولت می توان به 
افزایش س��طح اعتماد جامعه اش��اره کرد، همچنین 
رش��د اس��تاندارد های اخالق��ی دول��ت در ارتباط با 
بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش خصوصی 
مس��ئله مهمی اس��ت ک��ه از زاویه دیگ��ری باید به 
اقدام های دولت نگاه کرد، مس��ئله ای که در مقایسه 

با دولت قبل بهبود ویژه ای پیدا کرده است. 
وی اف��زود: ایجاد تحول در نظ��ام پارلمان بخش 
خصوصی که با مش��ارکت فعال و حضور حداکثری 
نمایندگان دولت در کمیسیون های تخصصی بخش 
خصوصی صورت گرفته اس��ت، عملکرد دیگر دولت 
یازدهم اس��ت که در مقایس��ه با دولت ه��ای قبلی 
اس��تثنایی بود، همچنی��ن دولت حرکت��ی را برای 
مدیریت مطلوب فضای کس��ب و کار و ملزم شدن به 
برنامه ریزی و آماده س��ازی برای رس��یدن به اهداف 
مورد نظ��ر آغاز و دنبال کرده اس��ت. پایدار تصریح 
کرد: ش��اید یک��ی از مهم ترین اقدام ه��ای دولت در 
مقایس��ه با تمام ادوار، چه پی��ش از پیروزی انقالب 
و چه پس از آن را بتوان در زمینه تدوین س��اختار و 

الگوی قراردادهای جدید نفتی مشاهده کرد. 
عضو هیأت نمایندگی ات��اق بازرگانی تهران عنوان 
کرد: می توانم اعالم کنم که ساختار قرارداد های جدید 
نفتی به گونه ای اس��ت که می تواند پس از حوادث تلخ 
دوران تحریم ابتکار عملی را ایجاد کند تا صنعت نفت 

مجددا به موتور محرکه اقتصاد کشور بدل شود. 

شرکت صانیر در پاکستان نیروگاه 
بادی می سازد

شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و 
برق ایران )صانیر( اعالم کرد: س��ازمان ملی مقررات 
و تنظی��م نیروی برق پاکس��تان، مجوز تولید برق با 
ساخت نیروگاه بادی در استان »سند« این کشور را 

به شرکت صانیر واگذار کرد. 
به گزارش ایرنا از صانیر، این مجوز برای تولید ٥0 

مگاوات برق از این نیروگاه بادی است. 
 )joint venture( صانی��ر در فعالیت مش��ترک
با ش��رکت خصوصی »پالنت انرژی« پاکستان ضمن 
تاس��یس و به ثبت رس��اندن ش��رکت مزرعه بادی 
»ای��ران پ��اک« در ش��هر کراچی، اقدام به س��اخت 

نیروگاه بادی و تولید برق می کند. 
مکان احداث این نیروگاه ٥0 مگاواتی در اس��تان 
س��ند و ٨0 کیلومت��ری ش��هر کراچی اس��ت. برای 
احداث این تاسیس��ات ٥00 هکت��ار زمین از دولت 
محلی سند پاکستان به صورت اجاره ٣0 ساله گرفته 

شده است. 
به گزارش ایرنا، در ماه های گذش��ته فاز نخس��ت 
پ��روژه خ��ط انتقال فش��ار ق��وی ٥00 کیل��و ولت 
»ش��کارپور پاکس��تان« توس��ط ش��رکت صانیر به 

بهره برداری رسید. 
پ��روژه ش��کارپور ب��ا فاینانس )تامی��ن مالی( ٢4 
میلی��ون یورویی بانک »جایکا« ژاپ��ن تامین اعتبار 
ش��د و ش��رکت های NTDC  و »برقاب« پاکستان 
به عنوان کارفرما و مش��اور در آن حضور داش��تند و 
شرکت »نتراکون« این کش��ور نیز به عنوان شریک، 
صانی��ر را همراه��ی کرده ک��ه با مش��خصاتی نظیر 
ط��ول خ��ط ٢٢0 کیلو ول��ت ٥٣ کیلومت��ر و خط 
٥00کیلو ول��ت ٣٣ کیلومت��ر، با آغاز کار در س��ال 

٢014 در مدت دو سال و نیم تحویل شده بود. 
ش��رکت بین الملل��ی صانی��ر در بخ��ش صادرات 
تجهیزات و خدم��ات صنایع آب و برق فعالیت دارد 
که تاکنون بیش از ٢00 پروژه را در ٢٢ سال فعالیت 

خود اجرایی کرده است. 
این ش��رکت هم اینک 1٨ پروژه در بخش انرژی 
در کشورهای پاکستان، افغانستان، ارمنستان، عراق، 
سوریه، کردستان عراق، اتیوپی، سریالنکا و عمان به 
ارزش بیش از ٨٦0 میلیون دالر در دست اجرا دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: 
ادامه روند عرضه تک نرخی بنزین 

به صالح جامعه است

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اش��اره به پیامده��ای منفی عرضه دو نرخی 
بنزی��ن در کش��ور گفت: عرض��ه دو نرخ��ی بنزین 
فسادآور اس��ت و بدون شک حذف کارت سوخت و 

عرضه تک نرخی بنزین به نفع مردم خواهد بود. 
 منص��ور ریاح��ی در گفت وگ��و با ش��انا درباره 
تصمیم اخیر نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
مبن��ی بر حذف کارت س��وخت بنزین در کش��ور 
گف��ت: با توج��ه ب��ه وج��ود مرک��ز پژوهش ها و 
کمیس��یون های تخصصی مجلس ه��ر تصمیمی با 
رأی و نظر کارشناس��ی اتخاذ می ش��ود که درباره 
حذف کارت سوخت بنزین این تصمیم کارشناسی 

در عمل به رأی گذاشته شد. 
وی اف��زود: درباره هر موضوعی ع��ده ای موافق و 
مخالف وجود دارد اما س��رانجام به رأی اکثریت باید 
احترام گذاش��ت، همان طور که ما خود را تابع قانون 

و نظر دولت و مجلس می دانیم. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران با اعالم مخالفت ب��ا عرضه دونرخی بنزین در 
کش��ور افزود: عرضه دونرخی بنزین فسادآور است و 
بدون ش��ک تصمیم مجلس و س��رانجام دولت برای 
حذف کارت س��وخت و عرضه ت��ک نرخی بنزین به 

نفع مردم خواهد بود. 
ب��ه اعتق��اد وی، کاری که امروز مجلس ش��ورای 
اس��المی باید انج��ام دهد و در مس��یر آن به دولت 
کمک کند، حذف یارانه های انرژی و خارج ش��دن از 

زیر بار سنگین این هزینه هاست. 
ریاحی ادام��ه داد: اعتبارات تخصیص��ی به یارانه 
انرژی باید صرف توس��عه زیرس��اخت های کشور در 
زمین��ه حمل و نقل ریل��ی، درون و برون ش��هری و 
س��اماندهی مصرف انرژی ش��ود تا ش��اهد افزایش 
س��رمایه گذاری در بخش تولید و خدمات دولتی در 

کشور باشیم. 
وی درب��اره احتمال افزایش قیم��ت فرآورده های 
نفتی اظهار کرد: هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 
فرآورده های نفت��ی نظیر بنزین و گازوییل در دولت 

وجود ندارد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با تاکید بر حفظ س��امانه هوش��مند س��وخت 
گازویی��ل گفت: زیرس��اخت های این س��امانه برای 
کنترل مصرف و قاچاق گازوییل حفظ خواهد شد. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

چهار شنبه
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مب��دا  گواه��ی  ص��دور 
هم��کاری  ب��ا  الکترونیک��ی 
میان گمرک کش��ور و بخش 
خصوصی، قرار است به کمک 

کاهش قاچاق بیاید. 
کرباس��یان،  مس��عود   
گفته  اخیرا  گمرک  رئیس کل 
از اتاق بازرگانی خواسته است 
این  الکترونیکی  امکان صدور 
گواه��ی را ضم��ن همکاری با 
اتاق های دیگر کشورها فراهم 
کند و این در حالی اس��ت که 
گواهی  الکترونیک��ی  ص��دور 
مب��دا در کش��ور از فروردین 
94 آغاز شده و گفته می شود 
این روش بیش��تر در تهران به 
کار برده می ش��ود و در اغلب 
گواه��ی  همچن��ان  ش��هرها 

کاغذی صادر می شود. 
کرباس��یان ای��ن کار را در 
مقابل��ه با قاچ��اق و مدیریت 
واردات عنوان کرده و امیدوار 
اس��ت ارتب��اط اتاق ای��ران با 
همتایان خارجی اش به کمک 
این اقدام بیاید. اما این کار در 
چه سطحی انجام خواهد شد؟ 
به گفته رئیس کنفدراس��یون 
صادرات، 24 کش��ور سیستم 
یکپارچه گواهی مبدا دارند و 
این کار در حال حاضر در این 
محدوده که اغلب کش��ورهای 
آسیایی هستند قابلیت دارد. 

محمد الهوتی در توضیحات 
امروز«  به »فرصت  بیش��تری 
می گوی��د: به نظر من این کار 
می تواند به شناس��ایی خالف 
اظهاری بینجامد و فقط برای 
همین 24 کشور کاربرد دارد، 
ام��ا اتحادیه اروپ��ا و آمریکا با 

می کنند  کار  دیگری  سیستم 
ق��رار  مجموع��ه  ای��ن  در  و 

نمی گیرند. 
ای��ن فعال اقتص��ادی درباره 
تاثیر این اقدام بر کاهش قاچاق 
می گوید: اگر به خالف اظهاری و 
کاالیی که از طریق گمرک وارد 
می ش��ود، به عنوان قاچاق نگاه 
کنی��م و در آمار قاچ��اق آورده 
شده باش��د، حتما می تواند در 
باشد.  تاثیر گذار  کاهش قاچاق 
الهوتی اما بر نکاتی تاکید دارد. 
او می گوید: یک گروه کاالهایی 
ک��ه به ط��ور رس��می می آیند 
ممکن است خالف  اظهاری در 
آنها باشد که از این طریق قابل 
شناسایی است، اما گروه دیگر 
کاالهایی هس��تند که به وسیله 
مس��افر و ته لنجی و غیر رسمی 
وارد می شوند و آمارشان هم کم 

نیست چون هیچ گواهی برای 
آنه��ا صادر نمی ش��ود، گمرک 
برای این بخ��ش باید راهکاری 

پیدا کند. 
مس��ئله دیگری ک��ه رئیس 
کنفدراس��یون ص��ادرات به آن 
اش��اره دارد مح��دود بودن این 
سیس��تم به 24 کش��ور است. 
به گفته او این ش��بکه به همه 
و  نیس��ت  مرتب��ط  کش��ورها 
اگ��ر قاچاقچی احس��اس کند 
محمول��ه اش از ای��ن طری��ق 
تهدید خواهد ش��د، کاالیش را 
از طریق کش��ور دیگری خارج 
از این ش��بکه قاچ��اق خواهد 
ک��رد. الهوتی می گوید: به نظر 
من گمرک باید این اقدام را در 
سطح کالن و وسیع تری انجام 
دهد و می تواند این خواسته را 
در اجالس و کنوانس��یون های 

بین الملل��ی مطرح ک��رده و در 
 WCOسازمان جهانی گمرک

فعالیت بیشتری بکند. 
ب��ه گفته او، ص��دور گواهی 
مب��دا در ته��ران الکترونیکی 
انجام می ش��ود و دیگر اتاق ها 
اطالعات ش��ان را در س��امانه 
اتاق ثبت می کنند که در حال 
حاض��ر آنالین نیس��ت و این 
ش��بکه هم اکنون بی ارتباط با 

شبکه گمرکی است. 
او به برنامه تلویزیونی اخیر 
س��خنگوی س��تاد مب��ارزه با 
قاچاق کاال اش��اره کرده و به 
دف��اع این س��تاد از این طرح 
انتق��اد ک��رده و می گوید: به 
نظرمن اگر این س��تاد معتقد 
اس��ت تمام قاچاق از گمرک 
می آی��د و بازار ای��ران هم به 
همی��ن 24 کش��ور خالص��ه 

می ش��ود، بله درس��ت اس��ت 
ای��ن کار در کاه��ش قاچ��اق 
تاثیر گذار اس��ت، اما این طور 
نیس��ت، نه بازار تجارت ایران 
در ای��ن 24 کش��ور خالص��ه 
ش��ده و نه همه قاچ��اق تنها 
از گم��رک وارد می ش��ود که 
در ای��ن صورت فاجعه اس��ت 
و اضاف��ه بر ای��ن گمرک هم 
ک��ه نپذیرفته هم��ه قاچاق از 
مبادی گمرکی است، بنابراین 
ای��ن کار می توان��د تنه��ا گام 
کوچک��ی در مس��یر کاه��ش 

قاچاق باشد. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
ام��روز« مس��عود کرباس��یان 
اخی��را س��خت گیری بیش��تر 
قاچ��اق  ب��ا  درمب��ارزه  را 
اع��الم  ب��ا  و  خواستارش��ده 
اینک��ه در هفته جاری تمامی 
واردات به بازرسی کاال متصل 
گواهی  خواهد ش��د، ص��دور 
الکترونیکی مبدا را راهی برای 
مدیریت و آسان سازی واردت 
عنوان کرده که قرار اس��ت با 
همکاری ات��اق بازرگانی انجام 
ش��ود. به اعتقاد او، وجود 33 
نوع عوارض و 65 نوع معافیت 
در کش��ور موانع بسیار بزرگی 
برای اخذ گواهی مبدا هستند 
و هم��ه این موانع ب��ه قاچاق 
دامن زده اند. براساس گزارش 
ات��اق بازرگان��ی در مردادماه 
گذش��ته، 5107 گواهی مبدا 
از س��وی اتاق ه��ای سراس��ر 
کش��ور صادر ش��ده  که از این 
توس��ط  گواهی   1346 تعداد 
اتاق تهران صادر ش��ده است. 
در ای��ن گ��زارش اطالعاتی از 
آمار اتاق های ایالم، یاس��وج و 

زاهدان در دست نیست. 

رئیس کنفدراسیون صادرات: 

برای مقابله با قاچاق ارتباط بیشتر با سازمان جهانی گمرک الزم است

در حالی که طی ماه گذش��ته 
قیمت ش��کر رو به افزایش بود و 
به کیلویی ح��دود 4000 تومان 
رس��ید، دبیر انجمن صنایع قند 
و ش��کر اعالم ک��رد ک��ه تولید 
ش��کر از چغندرقند آغاز ش��ده 
و قیم��ت این محص��ول در بازار 
رو به کاهش اس��ت و ت��ا پایان 

ش��هریورماه به قیم��ت منطقی 
می رسد. 

بهم��ن دانای��ی در گفت وگ��و 
ب��ا ایس��نا اظه��ار کرد: امس��ال 
زودت��ر  روز   15 بهره ب��رداری 
از س��ال های قب��ل آغ��از ش��ده 
و پیش بین��ی می ش��ود ح��دود 
6میلیون تن چغندرقند برداشت 

ش��ود، در حالی که سال گذشته 
می��زان تولی��د ای��ن محص��ول 

5 میلیون و 600 هزار تن بود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه قیم��ت 
ش��کر در بازار به کیلویی 2750 
تومان کاهش پیدا کرده اس��ت، 
ادامه داد: از روز گذش��ته خرید 
چغندرقند در اس��تان آذربایجان 

غربی آغاز شده و در هفته جاری 
هم��ه کارخانه های این اس��تان 
ش��کر تولیدی خود را روانه بازار 
هفته  در  همچنی��ن  می کنن��د، 
آینده اس��تان های کرمانش��اه و 
همدان نیز خری��د چغندرقند و 

شکر خود را آغاز می کنند. 
دبیر انجمن صنایع قند و شکر 

اظهار کرد: پیش بینی می ش��ود 
امس��ال یک میلیون و 600 هزار 
تن ش��کر تولید شود که نیمی از 
آن از چغندرقن��د و نیمی دیگر 
از نیش��کر صورت خواهد گرفت 
و ب��ازار در آینده نزدیک تا پایان 
ماه ج��اری ب��ه تع��ادل قیمتی 

خواهد رسید. 

دبیر انجمن صنایع قند و شکر خبر داد

شکر تا یک ماه دیگر ارزان می شود

صنعت غذایی

رشد اقتصادی در غیاب جذب سرمایه 
غیر ممکن است

ساالنه 45میلیارد دالر سرمایه 
خارجی نیاز داریم

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت رش��د 8درصدی 
اقتصادی را بدون جذب س��رمایه خارجی غیرممکن 
عن��وان ک��رد و گفت: برای رس��یدن ب��ه این هدف 
بای��د هر س��اله به طور متوس��ط 45 میلی��ارد دالر 
س��رمایه خارج��ی جذب کنیم که از اجرایی ش��دن 
برج��ام تاکنون ی��ک میلی��ارد و 600 میلیون دالر 
س��رمایه خارجی تعهد شده است. به گزارش ایسنا، 
محمدرضا نعمت زاده در جلسه شورای اداری استان 
الب��رز با اعالم این نکته افزود:  بدون جذب س��رمایه 
خارجی این رش��د غیر ممکن است، اما ورود سرمایه 
خارجی کشور با ش��روطی همچون صدور بخشی از 
محصول به بازارهای خارجی و آوردن تکنولوژی روز 

به کشور همراه است. 
نعم��ت زاده اف��زود: برخ��ی از تولیدات ناش��ی از 
سرمایه گذاری خارجی مانند خودرو شرط شده است 
ک��ه حداقل 30درصد از تولید را به خارج از کش��ور 
صادر کنند. در برخی از تولیدات نیز این شرط روی 

50درصد و بیشتر تعیین شده است. 
وی در خصوص ورود تکنولوژی به کشور نیز گفت: 
با کره ای ها برای ورود تکنولوژی و انجام بخش��ی از 
پژوهش های شان در کشور مذاکراتی انجام داده ایم. 
نعم��ت زاده گزارش��ی از عملک��رد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارائه داد و گفت: طی س��ه سالی که 
از دولت تدبیر و امید می گذرد، باوجود محدودیت ها 
و تحریم ه��ای موجود، بیش از 9000 واحد صنعتی 
کوچک، متوس��ط و بزرگ تکمی��ل و به بهره برداری 
رسید. با تکمیل شدن این واحدها در کنار اشتغالی 
ک��ه از توس��عه واحدهای موجود ایجاد ش��د، حدود 
230 ه��زار نفر از طری��ق واحدهای جدی��د به کار 
گرفته ش��دند. وی به واحدهای راک��د و پایین تر از 
ظرفیت تولید کشور اشاره و با بیان اینکه نظام بانکی 
تمهیداتی را برای رفع مشکل این واحدها اندیشیده 
اس��ت، توضیح داد: عمده مشکل این واحدها کمبود 
نقدینگی و س��رمایه در گردش است؛ از همین رو تا 
پای��ان وقت اداری امروز حدود 5000 واحد صنعتی 
با ش��رایط مذکور موفق به دریافت تسهیالت بانکی 

شدند، این آمار هر ساعت افزایش می یابد. 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت ادامه داد: کارگروه 
تس��هیل و رفع موانع تولید در همه استان ها تالش 
می کن��د اقدام��ات الزم در خصوص ای��ن واحدها را 
انج��ام دهد. بر همین اس��اس تا پایان ش��هریورماه 
تعداد واحدهای دریافت کننده تسهیالت به 10هزار 
واح��د خواه��د رس��ید. نعم��ت زاده از نظ��ام بانکی 
خواس��ت تا به روند اعطای تس��هیالت به واحدهای 
راکد و نیمه فعال سرعت ببخشد و گفت: معوقات و 
بدهی ه��ای بانکی این واحدهای تولیدی در دریافت 

این تسهیالت مانعی ایجاد نمی کند. 

آذربایجان برای نخستین بار شریک 
اصلی صادراتی ایران شد

 رای��زن بازرگان��ی جمهوری اس��المی ای��ران در 
باکوی آذربایجان اعالم کرد: با سیاس��ت های دولت 
جمهوری اس��المی ایران و ارتباط مس��تمر و خوب 
رؤس��ای جمهوری دو کش��ور، جمهوری آذربایجان 
برای نخس��تین بار در بین ش��رکای اصلی صادراتی 

ایران قرار گرفته است. 
محمدابراهی��م نق��ی زاده در گفت وگ��و ب��ا پایگاه 
خبری سازمان توس��عه تجارت، با اشاره به برگزاری 
دومین نمایشگاه ایران پروژه در باکو در 29 شهریور 
جاری، اف��زود: آذربایج��ان هم اکن��ون دوازدهمین 
کش��ور دریافت کنن��ده محصوالت صادرات��ی ایران 
اس��ت موضوعی که پیشتر س��ابقه نداشت. او گفت: 
درحالی صادرات کاال و خدمات ایرانی در آذربایجان 
در حال افزایش است که با توجه به بحران اقتصادی 
و کاه��ش قیمت نف��ت، واردات این کش��ور کاهش 

چشمگیری داشته است. 
نق��ی زاده ادامه داد: در چهار ماهه نخس��ت س��ال 
ب��ه  میلی��ون دالر ص��ادرات  ای��ران 178   ،1395
آذربایجان داشته است در حالی که در طول 12 ماه 
پارس��ال، در کل 232 میلی��ون دالر صادرات به این 

کشور از سوی ایران به ثبت رسید. 
رایزن بازرگانی ایران توضیح داد: همچنین واردات 
از آذربایج��ان نی��ز افزایش یافته اس��ت و در مقابل 
حجم انبوه کاالهای صادرات��ی ایران، آذربایجان که 
در 12 ماهه پارس��ال 15 میلیون دالر کاال به ایران 
وارد کرده بود، در س��ه ماه اول امس��ال به این رقم 

دست یافت. 
او با اش��اره ب��ه اینکه رقبای اصلی ای��ران در این 
کش��ور ترکیه و روس��یه هس��تند، گفت: آذربایجان 
بی��ش از 9.7میلی��ون نفر جمعیت دارد و در س��ال 
کش��ورهای  از  واردات  دالر  10.5میلی��ارد   ،2015
مختلف جهان داش��ته است که نشان می دهد ایران 
فرصت های بی ش��ماری برای گرفتن بازار این کشور 

دارد. 
نقی زاده افزود: جمهوری اسالمی ایران با این نگاه 
امس��ال نیز همزمان با فصل برگزاری نمایش��گاه در 
باک��و، دومین نمایش��گاه اختصاصی ای��ران پروژه را 
در این کش��ور برپ��ا خواهد کرد، این نمایش��گاه در 
بخش ه��ای نفت و گاز و س��اختمان و همکاری های 
صنعتی هدف گذاری ش��ده اس��ت، ضم��ن اینکه با 
حضور رئیس جمهوری کش��ورمان خط تولید خودرو 
توس��ط وزیر صنعت، معدن و تج��ارت ایران در این 

کشور کلید خورد. 
به گفته او نمایش��گاه ایران همزمان با نمایش��گاه 
بین المللی تجهیزات پزشکی و بهداشت باکو، 29 تا 
31 ش��هریور در این کشور برگزار می شود و فرصت 
طالیی برای صادرکنندگان خدمات پزشکی، درمانی 
و تجهیزات پزشکی کشور است تا جای پای خود را 

در این کشور محکم تر کند. 
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روز گذشته  ولی اهلل س��یف 
در سخنان خود تالش کرد تا 
بانک  سازوکارهای  و  برنامه ها 
مرک��زی را براس��اس موازین 
ش��رع معرف��ی کن��د. وی در 
این س��خنان به استمداد آمار 
اسالمی  بانک های  دارایی های 
رفت و گفت: امروزه ارزش کل 
دارایی های منطبق با شریعت 
دو  از  بی��ش  ب��ه  در جه��ان 
میلیارد دالر رس��یده است که 
حدود ۱.۵ میلیارد دالر از آن 
به دارایی های بانکی اختصاص 
دارد. در ای��ن میان جمهوری 
اس��المی ایران ب��ا در اختیار 
داش��تن بی��ش از ۳۷ درصد 
با  بانک��ی منطبق  دارایی های 
ش��ریعت، رتبه نخست از نظر 
حجم دارایی های بانکی را در 
بی��ن کش��ورهای ارائه دهنده 
خدمات مالی اسالمی به خود 

اختصاص داده است. 
بانک��داری اس��المی پس از 
بح��ران مال��ی س��ال ۲۰۰۸، 
در س��طح بین المللی بیش��تر 
م��ورد توج��ه ق��رار گرفت و 
در ح��ال حاض��ر، محصوالت 
و خدم��ات بانک��داری و مالی 
اس��المی از یک ب��ازار بالقوه 
حداق��ل ۲ میلی��ارد نفری در 
جهان برخوردار است و حتی 
بس��یاری از افراد غیرمسلمان 
بن��ا بر مالحظ��ات اخالقی به 
ای��ن ب��ازار تمای��ل 

دارند. 
رئی��س کل بانک 
مرکزی حذف ربا از 
بانکی  فعالیت ه��ای 
رکن  مهم تری��ن  را 
اس��المی  بانکداری 
عنوان کرد و گفت: 
اس��المی  جمهوری 
معدود  ج��زو  ایران 
کش��ورهایی اس��ت 
که با تصویب قانون 
بانک��ی  عملی��ات 
س��عی  ربا،  ب��دون 
از  رب��ا  ح��ذف  در 
بانکی  فعالیت ه��ای 
از  است.  کرده  خود 
این روس��ت که این 
ما  کش��ور  در  نظام 
با عن��وان بانکداری 
ب��دون ربا ش��هرت 

یافته است. 
اف��زود:  سی���ف 
ک��وشش ه�����ای 
ص��ورت گرفت��ه در 
قانون  اجرای  جهت 
بانک��ی  عملی��ات 
گرچه  رب��ا  ب��دون 
ثم��رات  و  ب��رکات 
خوبی در پی داشته 
اما نبود یک راهبرد 
سطح  در  بلندمدت 
کالن برای همس��و 
فعالیت ه��ا  ک��ردن 
موج��ب ش��ده ت��ا 
و  توانمندی ه��ا  از 
به  خ��ود  ظرفی��ت 
اندازه کافی استفاده 
اکن��ون  نکنی��م. 
نوب��ت آن رس��یده 
تا پا فرات��ر گذاریم 
و ب��ا همسوس��ازی 
و متمرک��ز ک��ردن 
 ، ش��ش ها کو
اس��المی  بانکداری 
را در سطحی باالتر، 
ی��ک  ب��ر  مبتن��ی 
بلندمدت  راهب��رد 
و در ت��راز جهان��ی 

محقق سازیم. 
ش��ورای  رئی��س 
اعتب��ار،  و  پ��ول 
مرکزی  بانک  تالش 
اس��المی  جمهوری 
ای��ران را در جه��ت 
دورنم��ای  ترس��یم 
بانکداری  بلندمدت 

اس��المی در کش��ور و اهتمام 
جدی برای تحق��ق عملی آن 
دانس��ت و تصریح ک��رد: بانک 
ض��رورت  درک  ب��ا  مرک��زی 
نظ��ام  فعالیت ه��ای  انطب��اق 
بانکی با شریعت مقدس اسالم 
و ایفای نق��ش مؤثر در عرصه 
داخلی و جهانی در تالش است 
زمینه گسترش کمی و کیفی 
محص��والت و خدمات منطبق 
با ش��ریعت را با در نظر گرفتن 
مناف��ع ذی نفع��ان گوناگ��ون 

نظام بانکی و در س��طح 
استانداردهای بین المللی 
فراه��م س��ازد ت��ا بدین 
ترتیب جمهوری اسالمی 
ایران در آین��ده نزدیک 
دس��ت کم به عنوان یکی 
اصل��ی  قطب ه��ای  از 
در  اس��المی  بانک��داری 

جهان مطرح باشد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
در  مح��وری  ارزش ه��ای 
دورنمای ترس��یم ش��ده برای 
صنع��ت بانک��داری اس��المی 
کش��ور را تعه��د ب��ه ترویج و 
گسترش بانکداری اسالمی در 
انطباق هرچه بیشتر  کش��ور، 
فعالیت ه��ای بانکی با اصول و 
اسالم،  مقدس  قواعد شریعت 
مقاوم س��ازی نظ��ام بانکی در 
کلی  سیاس��ت های  چارچوب 
نقش  ایفای  مقاومتی،  اقتصاد 
مؤثر در ایج��اد ارزش افزوده، 
س��رمایه گذاری و کارآفرینی، 
وفاداری ب��ه ارزش ها و اخالق 
بانک��ی،  نظ��ام  در  اس��المی 
ش��فافیت و صداقت در قبال 
بانکی،  نظ��ام  ذی نفعان  تمام 
رویکرد مشورتی و بهره مندی 
از نظ��رات خب��رگان و تم��ام 
ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد 
ارتق��ای  در  پوی��ا  و  فعاالن��ه 
سطح کیفی و کمی بانکداری 

اسالمی برشمرد. 
 

بازنگری قوانین و تعامل با 
بانکداری بین الملل

رئی��س کل بان��ک مرکزی، 
بازنگ��ری و اص��الح قوانین و 
از ضرورت ه��ای  را  مق��ررات 
بلندمدت  دورنم��ای  تحق��ق 
بانک��داری اس��المی در نظام 
بانکی ایران دانس��ت و افزود: 
مق��ررات  و  قوانی��ن  وج��ود 
مناس��ب، عنص��ری مه��م در 
اس��المی  بانک��داری  تحق��ق 
اس��ت که البته نیازمند سایر 
اج��رای  ب��رای  عناص��ر الزم 
درس��ت و دقی��ق آن اس��ت. 
قوانی��ن  تدوی��ن  و  تنظی��م 
ب��رای  مناس��ب  مق��ررات  و 
محصوالت  فعالیت ها،  انطباق 
و خدم��ات نظ��ام بانک��ی ب��ا 
ش��ریعت، رفع موانع قانونی و 
مقررات زائد در مس��یر تحقق 
شبکه  در  اس��المی  بانکداری 
بانکی و ارتقای بس��تر قانونی 
ب��رای فعالیت گس��ترده تر در 
از  بین المللی  بانکداری  زمینه 

جمله راهبرده��ای قابل اجرا 
در زمین��ه قوانی��ن و مقررات 

است. 
سیف با تأکید بر عزم بانک 
ای��ن خص��وص  در  مرک��زی 
گفت: بانک مرکزی با انتش��ار 
متن نهای��ی پیش نویس لوایح  
بان��ک مرک��زی« و   »قان��ون 
از همه  بانک��داری«  »قان��ون 
کارشناس��ان  و  صاحب نظران 
ب��رای ارائه دیدگاه ها و نظرات 
خ��ود در این ب��اره دعوت به 

عمل آورده است و امیدواریم 
ب��ا همکاری دول��ت و مجلس 
از  یک��ی  اس��المی،  ش��ورای 
در جهت  اساس��ی  گام ه��ای 
تقوی��ت قوانین و مق��ررات و 
فراه��م ش��دن زمین��ه تحقق 
اس��المی  بانک��داری  کام��ل 

برداشته شود. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
اقدام��ات ض��روری  از  یک��ی 
فعال س��ازی  درخص��وص 
ظرفیت نظام بانکی در عرصه 
بین المللی را شناس��ایی موانع 
قانون��ی هم��کاری و تعام��ل 
ش��بکه بانک��ی ب��ا بانک های 
اس��المی خ��ارج از کش��ور و 
تدوی��ن مق��ررات الزم ب��رای 
ارتق��ای س��طح هم��کاری و 

تعامل با آنها عنوان کرد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
یکی دیگ��ر از محورهای مهم 
و اثرگ��ذار در تحقق دورنمای 
ک��ه  را  اس��المی  بانک��داری 
تاکنون به طور مؤثر در کشور 
فعال نش��ده فعالیت بانک ها و 
موسس��ات اعتباری غیربانکی 
کشور در س��طح بین المللی و 
اسالمی  کشورهای  در  به ویژه 
عنوان کرد و گفت: با توجه به 
محدودیت های��ی که از جهت 
انطباق با شریعت، پیش روی 
مؤسس��ات  و  بانک ها  فعالیت 
اعتب��اری غیربانکی ایرانی در 
خارج از کش��ور وج��ود دارد، 
م��راودات و عملیات بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری غیربانکی 
ایران��ی در خارج از کش��ور با 
از  اس��ت.  چالش هایی روبه رو 
سوی دیگر سازوکار مشخصی 
مؤسس��ات  فعالی��ت  ب��رای 
کش��ور  داخ��ل  در  خارج��ی 
وجود  ش��ریعت  چارچوب  در 
ن��دارد. ب��ا توجه ب��ه اهمیت 
مراودات بین المللی در صنعت 
مرک��زی  بان��ک  بانک��داری، 
با گس��ترش  اس��ت  مصم��م 
ب��ه  مرب��وط  فعالیت ه��ای 
بین المللی،  اسالمی  بانکداری 
جایگاه نظام بانکی کش��ور را 

از لح��اظ کم��ی و کیف��ی در 
بی��ن کش��ورهای ارائه دهنده 
خدمات مالی اسالمی منطبق 

با شریعت تقویت کند. 
افزای��ش  اف��زود:  س��یف 
همکاری و تعامل با موسسات 
مقررات گ��ذار بین الملل��ی در 
زمینه مالی اس��المی  همانند 
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و عرض��ه محصوالت  طراحی 
و خدم��ات قاب��ل عرض��ه در 
بازارهای جهان��ی، بهره مندی 
تج��ارب کش��ورهای  از 
دیگر در زمینه بانکداری 
اسالمی با تأکید بر نقاط 
اشتراک مذاهب اسالمی 
و نیز طراح��ی و اجرای 
حاکمیت  استانداردهای 
مدیری���ت  شرکت���ی، 
ریس��ک، گ�زارشگ��ری 
م���ال��ی، حس��ابداری 
و حس���اب���رس��ی مخت��ص 
بانک��داری اس��المی مطابق با 
از  بین المللی  اس��تانداردهای 
راهبردهای  مهم تری��ن  جمله 
اصلی در این حوزه به ش��مار 

می آیند. 
 

لزوم تقویت ابزارهای 
منطبق با شرع

بان��ک مرکزی  رئی��س کل 
درخص��وص ل��زوم طراح��ی و 
عرض��ه ابزاره��ای مناس��ب و 
متنوع ب��رای به کارگی��ری در 
بازار پ��ول گف��ت: در برخی از 
حوزه ها همانند سیاست گذاری 
پولی یا بازار بین بانکی، ابزارهای 
منطبق با شریعت کافی وجود 
ندارد. استفاده از ظرفیت عقود 
اسالمی در طراحی محصوالت 
و خدم��ات جدی��د منطبق با 
ش��ریعت و نیز استانداردسازی 
محص��والت و خدمات از جمله 
راهبردهای قابل استفاده در این 

محور به شمار می آید. 
وی اف��زود: انتش��ار اس��ناد 
خزانه و س��ایر اوراق اسالمی 
برای تس��ویه بدهی دولت به 
طلب��کاران و از جمله بانک ها، 
گامی مه��م در توس��عه بازار 
بدهی دولتی در کش��ور است 
و در این راستا افزایش تعامل 
و هم��کاری نظ��ام بانک��ی و 
نق��ش مهمی  بازار س��رمایه، 
اوراق  و عرض��ه  در طراح��ی 
بهادار اس��المی و به کارگیری 
همچ��ون  م��واردی  در  آن 
سیاست گذاری پولی و توسعه 
بازار بین بانکی خواهد داشت. 
سیف استفاده مؤثر از فقه و 
قواعد شریعت در نظام بانکی 
از جمل��ه زیرس��اخت های  را 
کلی��دی در توس��عه دان��ش 
بانک��داری اس��المی و تقویت 
پشتوانه نظری آن عنوان کرد 
و گف��ت: بدین منظ��ور الزم 
اس��ت ضمن ارائه راهکارهای 
برای حل چالش های  مناسب 
فقه��ی و اس��تفاده از ظرفیت 
حوزه ه��ای علمی��ه و مراک��ز 

دینی جه��ت تربیت نیروهای 
تعام��ل  زمین��ه  متخص��ص، 
س��ازنده بین ش��بکه بانکی و 
مراک��ز دینی ب��رای اطمینان 
از انطب��اق عملی��ات بانکی با 
ش��ریعت فراه��م ش��ود و در 
برای  نی��ز  بین المللی  س��طح 
همکاری مفید و مؤثر با سایر 
کشورهای اس��المی در زمینه 
فقه بانک��ی، برنامه ریزی الزم 

صورت گیرد. 
رئیس شورای پول و اعتبار 
درخص��وص ارائ��ه محصوالت 
و خدم��ات متن��وع منطبق با 
ش��ریعت براس��اس نیازه��ا و 
مش��تریان  گوناگون  س��الیق 
خاطرنش��ان ک��رد: ارائ��ه این 
محص��والت و خدم��ات نقش 
رضایت  افزای��ش  در  مهم��ی 
جامعه، ارتقای جایگاه صنعت 
بانک��داری اس��المی و حضور 
جدی ت��ر آن به ویژه در عرصه 

بین المللی دارد. 
وی با اش��اره به کارت های 
اعتب��اری به عن��وان یک��ی از 
محص��والت مه��م در صنعت 
کارت ها  این  گفت:  بانکداری، 
طی س��الیان گذش��ته بنا به 
مؤثر  به طور  دالیل گوناگ��ون 
در نظام بانکی کش��ور توسعه 
پی��دا نکرده اس��ت. از این رو 
یک��ی از برنامه های مهم بانک 
مرکزی، توس��عه اس��تفاده از 
کارت اعتباری است تا از این 
طریق زمینه دسترس��ی بهتر 
عم��وم جامعه به اعتبار فراهم 
ب��ا سیاس��ت گذاری  ش��ود و 
مناس��ب، حمای��ت بهتری از 
تولیدات داخلی صورت گیرد. 

 
اهتمام ویژه بانک مرکزی به 
نظارت شرعی در نظام بانکی 

رئی��س کل بان��ک مرکزی، 
نظارت ش��رعی مؤث��ر را یکی 
از فرآیندهای مه��م در راهبرد 
بلندمدت بان��ک مرکزی برای 
اج��رای  نح��وه  از  اطمین��ان 
بانک��داری  دس��تورالعمل های 
اس��المی خواند و تصریح کرد: 
بانک مرکزی مصمم اس��ت تا 
این نظارت را به ش��کل جدی 
در نظ��ام بانکی اج��را کند. در 
این راس��تا چارچ��وب نظارت 
ش��رعی جامع��ی ب��رای نظام 
بانکی تعریف خواهد ش��د که 
در آن فعالیت های نظام بانکی 
از لح��اظ ش��رعی پای��ش و با 
تعیین سازوکارهای نظارتی در 
س��طح بانک مرکزی و بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی، 
زمینه انطب��اق بهتر فعالیت ها 
با شریعت اس��الم فراهم شود. 
بدی��ن منظ��ور در پیش نویس 
الیح��ه  »قانون بانک مرکزی« 
نیز ب��ه جایگاه ش��ورای فقهی 

توجه شده است. 
س��یف با تأکید ب��ر اهمیت 
ارتباط مناس��ب شورای فقهی 
بان��ک مرکزی با بخش نظارت 
این بانک و بخش های نظارتی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانک��ی، اظهار ک��رد: الزم 
اس��ت واحده��ای نظارتی در 
کنار سایر نظارت های متعارف 
ب��ه ص��ورت پیوس��ته انطباق 
عملی��ات بانک��ی با ش��ریعت 
را م��ورد پایش ق��رار دهند و 
در صورت��ی که اش��کاالتی در 
اجرا  یا  مقررات گ��ذاری  حوزه 
وجود آید ک��ه منجر به ایجاد 
ش��بهه ش��رعی در عملی��ات 
بانکی می شود، مسائل را برای 
اصالح و اتخاذ تدابیر مناس��ب 
به شورای فقهی بانک مرکزی 
منعکس کنند. ش��ورای فقهی 
نیز باید این چالش های اجرایی 
را در دس��تور کار جلسات قرار 
داده و ب��رای رف��ع ی��ا کاهش 
را  مناس��ب  تدابی��ر  آن ه��ا، 

پیشنهاد کند. 

ولی اهلل س��یف روز گذش��ته به همای��ش بانکداری 
اس��المی آمد ت��ا به دفاع از نظام بانک��داری ایران در 

مطابقت با قوانین شرع بپردازد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، همای��ش بانکداری 
اس��المی این روزها در حالی برگزار می شود که بانک 
مرکزی بی��ش از هر زمان دیگری درب��اره بانکداری 
منطبق بر ش��رع تحت فش��ار قرار دارد. از یک س��و 
افزایش انتقادهای رس��انه ای در این باره که نس��بت 
به گذش��ته به بیش��ترین میزان خود رس��یده است 
)به گونه ای که برخ��ی از مراجع به صراحت از برخی 
سودهای بانکی و جریمه دیرکردها انتقاد کرده اند( و 
از دیگر س��و، موضوع اصالح قان��ون بانکداری موجب 
شد تا همایش مذکور در شرایط ویژه ای برگزار شود. 
همزمان با شکس��ت انتخاباتی جن��اح اصولگرا در 

انتخاب��ات تهران بود که نمایندگان عضو کمیس��یون 
اقتص��ادی این جناح که امید خود به راه یابی به دوره 
بعد را از دس��ت دادند یک فوری��ت طرحی را که در 
ک��ش و قوس های مذاک��رات دول��ت و مجلس، یک 
س��ال در حال خاک خوردن بود به تصویب رساندند. 
ای��ن موضوع موجب ش��د تا ولی اهلل س��یف اقدام به 
رایزنی ه��ای گس��ترده ای کن��د تا از تصوی��ب نهایی 
طرح جلوگی��ری کند. وی در این زمین��ه نامه ای به 
الریجانی نوش��ت و از وی خواس��ت تا از تصویب این 
طرح توس��ط نمایندگان جلوگیری ش��ود. گرچه این 
رایزنی ه��ا نتیجه بخش بود و طرح در روزهای پایانی 
مجلس پیش��ین رأی نیاورد اما این پایان ماجرا نبود 
و بانک مرکزی نتوانست از فشارهایی که در این باره 
در سطح رسانه ها و جریان های سیاسی وارد می شد، 

خالصی یابد. 
در این میان در رسانه ها این گونه عنوان شده است 
ک��ه در صورت به نتیجه رس��یدن تغییرات در جهت 
تغییر قوانین بانکداری اس��المی، شورای فقهی بانک 
مرک��زی از وضعیت نظارتی خارج ش��ده و با ارتقا به 
باالترین س��طح تصمیم گیری در بانک مرکزی، نقش 
نظارتی و تقنینی قوی ای را در نظام بانکی کش��ور به 

دست خواهد آورد. 
تحقق این موضوع به معن��ای تغییری بنیادین در 
سازوکارهای نظام بانکی کشور است و شرایطی بسیار 
جدی��د را در اداره بانک ها به وجود م��ی آورد. اما آیا 
بانک ها به سادگی این تغییرات را خواهند پذیرفت؟ 
این موضوعی است که تحوالت آتی آن را مشخص 

خواهد کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی: 

بانکداریاسالمیرابهطورکاملمحققمیکنیم

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعالم کرد
راهکاری ساده برای اعطای کارت 
اعتباری و تامین نقدینگی بانک ها

عضو شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است بانک ها 
می توانند با استفاده از قرارداد خرید دین، فراتر از تجهیز 
منابع در تخصیص، سیاست های پولی و بازار بین بانکی 
عمل کرده و حتی راحت تر اقدام کنند. به گزارش ایسنا، 
سیدعباس موسویان در بیست وهفتمین همایش ساالنه 
بانکداری اسالمی موضوع کاربرد قراردادهای دین را مورد 
توجه قرار داد و گفت: واقعی بودن اسناد تجاری از اهم این 
موضوع است و باید معامالت و بدهی ها واقعی باشند که 
این موضوع حتما باید براساس اسناد واقعی تجاری انجام 
شود و اسناد صوری نمی تواند در این رابطه در جایگاهی 
قرار گیرد. این در حالی اس��ت که اگر بانک های اسالمی 
خرید دین را به طور صحیح انجام دهند، باید بر واقعی بودن 
آن تاکید کنند. وی با اش��اره به سهولت امور بانک ها با 
استفاده از قراردادهای خرید دین با کارت های اعتباری 
را م��ورد توجه ق��رار داد و گف��ت: در حالی کارت های 
اعتباری در ش��بکه بانکی در حال گس��ترش است که 
اکنون براساس قرارداد مرابحه طراحی می شود، این در 
حالی اس��ت که می توان این سیاست را به طور ساده تر 
و براس��اس قرارداد دین طراحی و به اجرا درآورد. عضو 
ش��ورای فقهی بانک مرک��زی معتقد اس��ت می توان 
معامالت بین بانکی را نیز براس��اس خریدوفروش دین 
انج��ام داد، چرا که بانک های اس��المی در صورت نیاز 
به نقدینگی می توانند بخش��ی از اسناد تنزیلی خود را 
ب��رای خریدوفروش در بازار بی��ن بانکی عرضه کرده و 
در مواقعی که نیاز به نقدینگی داشته باشند نسبت به 
فروش این اس��ناد اقدام کنند و از سوی دیگر هر زمان 
ک��ه با مازاد منابع مواجهند آن را به فروش برس��انند. 
در عین حال که می توانند بخشی از تسهیالت اعطایی 
خود را تبدیل به اوراق بهادار کرده و از طریق تنزیل در 

بازار بین بانکی به دادوستد بگذارند. 
موس��ویان ادام��ه داد: ای��ن معامله ه��ا در ب��ازار 
بین بانک��ی از نظر فقهی بیع دین اس��ت، البته باید 
معامله به صورت واقعی انجام شده و اسناد ارائه شده 
صوری نباش��د. در این معامله مالکیت دین یا فروش 
ب��ه بانک خریدار واگ��ذار و این ام��کان برای مالک 
جدید میس��ر می ش��ود که دین را مجددا به فروش 
برساند و فروشنده دین نیز مالک آن شده و می تواند 

با آن مشکل نقدینگی خود را حل کند. 
وی در ادام��ه ب��ه کاربردهای قرارداده��ای دین در 
تبدیل تس��هیالت رهنی به اوراق بهادار نیز اشاره کرد 
و گفت: در بانکداری ب��دون ربا، بانک ها در قالب انواع 
قراردادها به متقاضیان خود تسهیالت می دهند که در 
قال��ب مرابحه، اجاره به ش��رط تملیک، جعاله و خرید 
دین از جمله آن است که از یک طرف نتیجه تسهیالت 
بدهی مشتری و بستانکاری بانک خواهد بود و از سویی 

دیگر بانک اقدام به گرفتن وثیقه و رهن می کند.

نرخنــامه

دالر 3,555 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,۵۵۵تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد۳,999 توم��ان و هر پوند نیز 
4,6۵۵ توم��ان و قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۷۱,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲9۸۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱۸۲,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۳,۲4۱ 

تومان قیمت خورد. 

پرداخت وام از منابع قرض الحسنه 
به کارکنان بانک ها ممنوع شد

معاون نظارت��ی بانک مرکزی اع��الم کرد: پرداخت 
تس��هیالت از منابع قرض الحسنه توس��ط بانک ها به 
کارکنان خود ممنوع ش��ده است و باید از منابع خود 

این تسهیالت را پرداخت کنند. 
 به گزارش ایرنا، فرش��اد حیدری در حاشیه همایش 
بانکداری اسالمی در محل اجالس سران به خبرنگاران 
گفت: بانک ها در س��ال های گذشته درصدی از منابع 
قرض الحس��نه را برای پرداخت تسهیالت به کارکنان 
خود اختص��اص می دادند که در مق��ررات جدید این 

پرداخت ها ممنوع شده است. 
وی درب��اره پرداخت وام ازدواج نی��ز گفت: بانک ها 
بای��د ماهانه ۱۵۰ ه��زار فق��ره وام ازدواج بدهند؛ در 
حال کنترل آن هس��تیم و هنوز آمار مردادماه امسال 

استخراج نشده است. 
حیدری درب��اره دور زدن نرخ س��ودهای مصوب از 
سوی بانک ها با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری 
گفت: به بانک ها اعالم ش��ده اگر چنین صندوق هایی 
تش��کیل داده اند، باید نصاب قانون��ی در ورودی بازار 
س��رمایه را رعایت کنند، ضمن آنکه حق ندارند چنین 
صندوق هایی را تاس��یس و همه سپرده گذاری ها را به 

سمت آن هدایت کنند. 
وی تاکی��د کرد: اگ��ر بانک ها این م��وارد را رعایت 
نکنند با مقررات انضباطی ش��امل »س��ه بار اخطار و 
در نهای��ت معرفی مدیرعام��ل و هیات مدیره به هیأت 

انتظامی بانک ها« برخورد می شوند. 
مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی درب��اره پایین بودن 
نس��بت کفایت س��رمایه برخی بانک ها گفت: حداقل 
نس��بت کفایت سرمایه بانک ها ۸۰ درصد تعیین شده 
اس��ت و بانک هایی ک��ه کمتر از این میزان باش��ند از 
امس��ال به مدت سه س��ال مهلت دارند این نسبت را 

بهبود بخشند و به عدد مورد نظر برسند. 
حیدری درباره اینکه گفته می ش��ود برخی بانک ها 
برای اینکه نرخ سود دوباره کاهش نیابد، نامه داده اند، 
آن را تایی��د نکرد و گفت: کاهش نرخ س��ود س��پرده 
به ن��رخ کنونی درخواس��ت خود ش��ورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیز کانون بانک های خصوصی بوده 

است. 
وی درباره صرافی ها نی��ز گفت: آیین نامه مربوط به 
صرافی ها ابالغ ش��ده و صرافی ها هر زمان سررس��ید 
مجوزشان فرا  رس��ید باید نسبت به تطبیق با مقررات 

جدید اقدام و آن را رعایت کنند. 
حی��دری اف��زود: هرچند دیوان عدال��ت اداری یک 
بند این آیین نامه را لغو کرد اما خدش��ه ای به آن وارد 

نمی کند. 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی درباره دالر فروش��ان 
دوره ای و خیابانی و س��اماندهی آنه��ا نیز گفت: بانک 
مرکزی برای یکسان س��ازی نرخ ارز، صرافی های مجاز 
را گس��ترش و ب��ه بانک ها نیز مج��وز فعالیت در بازار 
آزاد داده اس��ت، از این رو عملیات زیرزمینی در حال 

کمرنگ تر شدن است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳,۵۵۵دالر آمریکا

۳,999یورو اروپا

4,6۵۵پوند انگلیس

9۷۱درهم امارات

۱,۲۲4لیر ترکیه

۵49یوان چین

۳۵ین ژاپن

۲,۷6۱دالر کانادا

۳6۷۵فرانک سوئیس

۱۱,۷4۰دینار کویت

94۸ریال عربستان

۲۸۰دینار عراق

۵۵روپیه هند

9۱۷رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

49۱,6۰۰مثقال طال

۱۱۳,۲4۱هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱,۱۱۵۰۰۰سکه بهار آزادی

۱,۱۱۳,۰۰۰سکه طرح جدید

۵۷۱,۰۰۰نیم سکه

۲9۸۰۰۰ربع سکه

۱۸۲,۰۰۰سکه گرمی

دریچه

چهار شنبه
10 شهریور 1395

شماره 593

پنجشنبه
14 مرداد 1395

سـیف: جمهوری اسـامی ایران با 
در اختیار داشـتن بیش از ۳۷ درصد 

دارایی های بانکی منطبق با شریعت، 
رتبه نخست از نظر حجم دارایی های 

بانکی را در بین کشـورهای 
ارائه دهنده خدمات مالی اسـامی به 

خود اختصاص داده است
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واگذاری 14هزار میلیارد ریال سهم 
و ملک دولتی

بالغ بر 14 هزار میلیارد ریال س��هم و ملک دولتی 
در شهریورماه امسال واگذار می شود. 

به گزارش سنا، بالغ بر 14هزار و 348میلیارد و 305 
میلیون س��هم و ملک دولتی در شش��مین ماه امسال 
واگذار می ش��ود که از این میان، تعداد 10 هزار سهم 
پتروشیمی دماوند معادل 80درصد سهام این شرکت 
به قیمت پایه هر س��هم یک میلی��ارد و 369میلیون 
و 491ه��زار و 520ری��ال و ارزش کل پای��ه 13هزار و 
694میلیارد و 915میلی��ون و 200 هزار ریال در روز 

14 شهریور به مزایده گذاشته می شود. 
همچنین تعداد 8 میلیون سهم شرکت پتروشیمی 
ابن س��ینای همدان مع��ادل 20درصد س��هام این 
ش��رکت به قیمت پایه هر سهم 21هزار و 491ریال 
928میلی��ون  و  171میلی��ارد  پای��ه  کل  ارزش  و 
ریال در روز 15ش��هریورماه جاری توس��ط سازمان 

خصوصی سازی در فرابورس ایران عرضه می شود. 
افزون بر این، س��هام دولتی سه شرکت در مجموع 
ب��ه ارزش کل پایه 338 میلیارد و 762 میلیون و 670 
هزار و 102 ریال در روز 15شهریورماه امسال از طریق 
مزایده واگذار می ش��ود که بر این اساس تعداد 4826 
سهم شرکت نساجی قائمش��هر معادل 92.05درصد 
سهام این ش��رکت به قیمت پایه هر سهم 60میلیون 
و 256ه��زار و 117ریال و ارزش کل پایه 290 میلیارد 
و 796میلی��ون و 310ه��زار و 202 ری��ال، تعداد یک 
میلیون سهم شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران 
سپهر معادل 10درصد سهام این شرکت به قیمت پایه 
هر س��هم آن 38ه��زار و 980ری��ال و ارزش کل پایه 
38میلیارد و 980میلیون ریال و نیز تعداد 15میلیون و 
628 هزار و 452سهم شرکت پلی استر لرستان معادل 
49درصد س��هام این ش��رکت به قیمت پایه هر سهم 
575ری��ال و ارزش کل پایه 8میلیارد و 986 میلیون و 

359هزار و 900ریال روی میز فروش می رود. 

121هزار تن سبد میلگرد و تیرآهن 
شرکت ذوب آهن اصفهان

ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ایران روز سه ش��نبه 9 شهریورماه شاهد عرضه 121 
هزار تن س��بد میلگرد و تیرآهن ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان بود. همچنین عرضه 200 تن بیلت و 200 
تن ش��مش هزار پوندی ش��رکت ایرالکو و 350تن 
س��بد میلگرد مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان نیز 
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی صورت گرفت. 
12هزار تن وکیوم باتوم، 4 هزار تن لوب کات سنگین 
و س��بک، 58 ه��زار و 500 تن قی��ر و 400 تن عایق 
رطوبت��ی در تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران عرضه 
ش��د. همچنین تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
بورس کاالی ای��ران میزبان عرضه 12 هزار تن وکیوم 
باتوم، یک هزار تن لوب کات س��بک، 2هزار و 500 تن 
گوگرد، 35هزار و 200 تن انواع قیر، 2هزار تن سالپس 

واکس و 28هزار و 123 تن مواد پلیمری بود. 

نخستین معامله بلندینگ نفتا 
حالل 410 پاالیش نفت شیراز

روز دوشنبه در رینگ داخل بورس انرژی نخستین 
معامله بلندینگ نفتا حالل 410 پاالیش نفت ش��یراز 
انجام ش��د. هیدروکربن س��بک حاص��ل از برش اول 
میعانات گازی ایالم ساینا شیمی بهشت و هیدروکربن 
سنگین حاصل از بلندینگ )D( ساینا شیمی بهشت 
در رین��گ بین الملل بازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران 
عرضه ش��دند. در جلس��ه معامالتی دی��روز، عالوه بر 
معامالت مس��تمر در ب��ازار قراردادهای س��لف موازی 
استاندارد با سررسید یک سال و بیشتر در بازار مشتقه، 
کاالهای ح��الل 410 پاالی��ش نفت آب��ادان، قطران 
)عمده( ذوب آهن اصفهان، پنتان پالس پتروش��یمی 
پارس، متانول پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی شیراز، 
آیزوریسایکل پاالیش نفت بندرعباس و میعانات گازی 
مجتم��ع گاز پارس جنوبی در رین��گ داخلی معامله 
ش��د. خاطرنش��ان می ش��ود، در جریان معامالت روز 
دوشنبه )8 ش��هریور ماه 95(، در بازار فیزیکی بورس 
انرژی کاالهای برش س��نگین پتروش��یمی جم، برش 
سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، حالل 
402 پاالی��ش نفت اصفهان، حالل 404، حالل 410، 
آیزوفید، آیزوریسایکل، نفتای سنگین تصفیه نشده و 
بلندینگ نفتا حالل 410 پاالیش نفت شیراز، میعانات 
گازی پتروشیمی رازی، پاالیش گاز ایالم و مجتمع گاز 
پارس جنوبی در رینگ داخلی معامله شد. در مجموع 
ارزش کل معام��الت بورس انرژی در روز دوش��نبه به 

بیش از 431میلیارد و 339میلیون ریال بالغ شد. 

 کسب 2 میلیارد ریال سود 
از واگذاری های »وآذر«

شرکت س��رمایه گذاری توس��عه آذربایجان در دوره 
یک ماهه منتهی به 31مرداد ماه 95 معادل 2میلیارد 
و 142میلیون ریال از واگذاری س��هام چند ش��رکت 
بورسی سود کسب کرد. شرکت سرمایه گذاری توسعه 
آذربایج��ان صورت وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها 
در دوره ی��ک ماه��ه منتهی به 31مرداد م��اه 95 را با 
سرمایه 100میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد. »وآذر« در ابتدای دوره یک ماهه گذشته 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده 31 میلیارد و 100 میلیون ریال و ارزش بازار 46 
میلیارد و 540 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 
به��ای تمام ش��ده آن طی دوره یک ماهه یاد ش��ده با 
کاهش 5میلیارد و 533میلیون ریال به رقم 25میلیارد 
و 567میلیون ریال رس��ید در حالی که ارزش بازار آن 
نی��ز با کاهش 11میلی��ارد و 513میلیون ریال معادل 

35میلیارد و 27میلیون ریال محاسبه شد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

روز  ب��ورس  کل  ش��اخص 
سه ش��نبه و در چهارمین روز 
معامالت��ی هفت��ه ب��ا افزایش 
رق��م  ب��ه  12.99واح��دی 
رس��ید.  77358.60واح��د 
ش��اخص کل بورس بار دیگر 
روز پرنوس��انی را پش��ت سر 
گذاش��ت به طوری که ابتدا و 
با گذشته پنج دقیقه از ابتدای 
معامالت بازار با افزایش تقاضا 
و رش��دی بیش از 45واحدی 
مواجه ش��د اما در ادامه شاهد 
نوس��ان و افزای��ش عرضه ه��ا 
در بازار بودیم ک��ه در نهایت 
بر  بلوک��ی  معام��الت  تاثی��ر 
مثبت شدن شاخص کل تاثیر 
گذاشت. شاخص کل هر چند 
توان حرکت به س��مت جلو و 
در ه��م شکس��تن مقاومت ها 
در کان��ال 77 ه��زار واحدی 
را ن��دارد، ولی روز گذش��ته با 
معام��الت بلوکی ایس��تادگی 
خوب��ی از خ��ود نش��ان داد و 
به رن��گ س��رخ در نیامد؛ هر 
چن��د که رش��د آن نیز ناچیز 
ب��ود. غلبه عرضه ب��ر تقاضای 
سهام از س��وی معامله گران با 
بازدهی های  کردن  نقد  هدف 
کوتاه مدت، در حالی پیگیری 
ش��د ک��ه حاک��ی از غلبه جو 
انتظ��ار بر ب��ازار س��هام دارد. 
به طوری ک��ه همگام با ضعف 
نقدینگی، فروش��نده چندانی 
نیز در بازار یافت نمی ش��ود و 
این انتظار با نزدیک ش��دن به 
فصل پایی��ز و پیش بینی هایی 
حاکی از پدیدار ش��دن رونق 
در ش��ش ماهه دوم سال 95 

تشدید شده است. 

گزارش های 3ماهه شرکت ها 
برخالف انتظار سهامداران

رخوت و سس��تی ب��ار دیگر 
ته��ران  ب��ورس  ارکان  کلی��ه 

را ف��را  گرفت��ه و از رونقی که 
در زمس��تان س��ال گذشته و 
همچنین مردادماه اخیر با آن 
روبه رو بودیم، خبری نیس��ت. 
گرچه صعود مردادماه بیش��تر 
به دلی��ل حمایت حقوقی ها از 
رئیس جدید به وقوع پیوس��ت 
و ط��ی آن ای��ن ش��رکت ها با 
کل  ش��اخص  بازارگردان��ی، 
بورس را باال کش��یدند. اساسا 
اتفاق خاصی در اقتصاد کشور 
رخ ن��داده و با گذش��ت چند 
هفت��ه از این موض��وع، باز هم 
شاهد معامالت بلوکی در جهت 
ش��اخص  ریزش  از  جلوگیری 
کل هس��تیم، در حال��ی ک��ه 
سهامداران خرد هر روزه شاهد 
افت قیمت سهام شان هستند. 
در عین حال اغلب ش��رکت ها 
گزارش های س��ه ماهه خود را 

منتش��ر کرده ان��د و بر خالف 
انتظ��ار س��هامداران و فعاالن 
بازار س��هام، اکثرا ب��ا کاهش 
ضعیف  پوشش  یا  س��ودآوری 
بودجه مواجه بوده اند؛امری که 
موجب دلسردی و عقب نشینی 
خری��داران و بازیگ��ران ب��ازار 
را در پی داش��ته و به سستی 
معامالت روزانه و تعمیق رکود 
در این بخ��ش از فعالیت های 

اقتصادی منتهی شده است.
البت��ه ه��ر از گاه��ی ت��ک 
بنی��ه  دارای  س��هم هایی 
قوی بنی��ادی در ب��ازار یافت 
می ش��ود که بالفاصله از سوی 
خریداری  حرفه ای  سهامداران 
و  می ش��وند  جم��ع آوری  و 
ب��ازار س��هام  فع��االن  باق��ی 
 ناگزی��ر نظاره گر وضعیت فوق 

هستند. 

عقبگرد 3.6 واحدی 
آیفکس

ن�ه���م  س�ه ش���ن�ب�ه  روز 
 171.6 تع��داد  ش��هریورماه، 
میلی��ون ورق��ه در 15ه��زار 
بازاره��ای  در  903دفع��ه  و 
فراب��ورس م��ورد مبادله قرار 
گرف��ت ک��ه ارزش آن به رقم 
یک ه��زار و 27 میلیارد ریال 
رسید. در بازار اوراق با درآمد 
ثابت فرابورس نیز روز گذشته 
نزدیک ب��ه 500 ه��زار ورقه 
دست به دست شد که ارزش 
آن بال��غ ب��ر 504.9میلی��ارد 
ری��ال ب��ود. در ای��ن ب��ازار، 
اوراق اج��اره رایت��ل ب��ا نماد 
»صایت��ل« در پی دادوس��تد 
ب��ه  226ه��زار و 870ورق��ه 
در  ریال  ارزش 233میلی��ارد 
صدر اوراق م��ورد معامله قرار 

گرف��ت. در همی��ن ح��ال در 
بازار سهام فرابورس ایران نیز 
بیش از 110میلیون س��هم به 
ارزش 292.8میلی��ارد ری��ال 
نماد  خریدوفروش ش��د ک��ه 
معامالتی شرکت گروه صنایع 
کاغ��ذ پارس با نق��ل و انتقال 
ارزش  ب��ه  س��هم  10میلیون 
26.9میلیارد ریال، بیش��ترین 
میزان حجم و ارزش معامالت 
این بازار را در مقایسه با سایر 
نمادها تجربه کرد. در این بازار 
در حالی نماد آتیه داده پرداز و 
دامداری تلیسه نمونه به عنوان 
نماده��ای پربازدید ش��ناخته 
ش��دند که نم��اد تلیس��ه نیز 
باالترین افزایش قیمت روزانه 

سهام را شاهد بود. 
چن��د  از  پ��س  همچنی��ن 
رون��د صعودی ش��اخص  روز 
کل، آیفک��س ب��ا عقبگ��ردی 
)م��ع����ادل  3.6واح����دی 
ع��دد 816  به  0.44درص��د( 
واحد رسید. نماد تولید نیروی 
ب��رق دماون��د، پاالی��ش نفت 
ته��ران و ذوب آه��ن اصفهان 
در حال��ی باالترین تاثیر منفی 
را ب��ر آیفک��س داش��تند که 
نماد تولید برق عس��لویه مپنا، 
بیش��ترین تاثی��ر مثب��ت را از 
خود به جا گذاش��ت. صندوق 
اعتمادآفرین  س��رمایه گذاری 
ص��در  در  نی��ز  پارس��یان 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
قاب��ل معامل��ه ایس��تاد و ب��ا 
ورقه  4.9میلی��ون  دادوس��تد 
ب��ه ارزش 68میلیارد  به��ادار 
ری��ال روبه رو ش��د. همچنین 
دو ش��رکت با نام های شرکت 
صنایع تجهیزات نفت و ش��یر 
پاس��توریزه پگاه گلپایگان در 
ب��ازار دوم فرابورس ایران درج 
ش��ده اند ک��ه به ای��ن ترتیب 
ش��هریور را می توان ماه رونق 
درج ش��رکت ها در فراب��ورس 

ایران دانست. 

همه چشم ها به شش ماهه دوم سال دوخته شده است

آب سرد گزارش های سه ماهه شرکت ها بر سر سهامداران

صنعت خودرو از جمله صنایع 
اثر گذار بر اقتصاد کش��ور است، 
به گونه ای که بعد از صنعت نفت 
و گاز در جایگاه دوم تاثیر گذاری 
در اقتصاد ق��رار دارد. همچنین 
پیش��ران صنایع  ای��ن صنع��ت 
دیگری همچون فوالد، الستیک، 
شیشه، آلومینیوم، مس، نساجی، 
رنگ و مواد ش��یمیایی است. در 
واقع ضریب همبس��تگی صنعت 
خودرو با س��ایر صنایع در کشور 

باالست. 
از ای��ن رو در تحریم ه��ا برای 
ضربه زدن به اقتصاد کشور، این 
صنعت هدف مس��تقیم تحریم ها 
قرار گرفت تا با هدف قرار دادن 
گ��ردش مال��ی در ای��ن حوزه، 
به صورت مستقیم  اقتصاد کشور 
و غیرمس��تقیم تحت تاثیر منفی 

قرار بگیرد. 
در ح��ال حاضر با ب��ه نتیجه 
رس��یدن مذاکرات هس��ته ای و 
لغ��و تحریم ها ش��اهد برگش��ت 
شرایط این صنعت به دوران قبل 
بنابراین  تحریم ه��ا هس��تیم.  از 
اثر گ��ذاری این تحوالت می تواند 
چش��م انداز این صنع��ت را برای 

یک دوره سه ساله مثبت کند. 
صنع��ت خ��ودرو می توان��د با 
توج��ه به دو م��ورد زیر وضعیت 
مناس��بی را در بلند مدت کسب 

کند: 
1- ق�رارداد ب�ا ش�رکت های 

خودروساز خارجی
خودروس��ازهای  برگش��ت 
خارج��ی را می ت��وان به عن��وان 
عملیاتی  قراردادهای  نخس��تین 
ش��ده در حوزه اقتصادی کشور 

بعد از اجرای برجام نام برد. 
بازگش��ت دوب��اره پ��ژو بعد از 
چهار س��ال قط��ع هم��کاری با 
ایران خ��ودرو را می توان از جمله 
مهم تری��ن نتایج رف��ع تحریم ها 
دانس��ت. ایران خودرو و پژو قصد 
دارند، در قال��ب جوینت ونچر با 
یکدیگ��ر فعالیت کنن��د. بر این 
اساس در پایان امسال تولید پژو 
2008 کلی��د خواهد خورد و در 
ادام��ه مدل های 208 و 301 در 

ایران تولید خواهند شد. 
از س��وی دیگ��ر مذاکرات بین 
س��ایپا و س��یتروئن ادامه دارد. 
جزیی��ات تفاهم نام��ه س��ایپا با 
کامال مشخص  هنوز  س��یتروئن 
نیس��ت. اما گمانه زنی ها از تولید 
س��یتروئن C4، س��رمایه گذاری 

500میلی��ون یورویی در ایران و 
واگذاری 50درصد سهام شرکت 
سایپا کاشان به این شرکت خبر 
می دهد. از نحوه و زمان همکاری 
دو ش��رکت اطالعات روشنی در 
دسترس نیست. اما احتماال سال 
جاری شاهد بسته شدن قرارداد 

سایپا و سیتروئن خواهیم بود. 
از س��وی دیگر مذاکرات رنو با 
س��ایپا و ایران خودرو برای تولید 
25 محصول جدید مانند داستر، 
کلیو4، کپچر، س��یمبول، کویید 
در جریان اس��ت. نهایی ش��دن 
قرارداد رنو به دلیل آنکه هر یک 
از دو خودروس��از بزرگ کش��ور 
خواس��تار هم��کاری اختصاصی 
رن��و با آنهاس��ت، تاکنون محقق 
نش��ده اس��ت. اما باید در س��ال 
جاری منتظر بسته شدن قرارداد 
این ش��رکت با ش��رکای ایرانی 
باش��یم. مذاکرات��ی توس��ط این 
برای خرید پارس خودرو  شرکت 
مطرح بوده که تاکنون به فرجام 

نرسیده است. 
فولک��س و بنز نیز خواس��تار 
حض��ور در بازار ایران هس��تند. 
آلمانی ه��ا به واس��طه ش��رکت 
بنز پیش��تر تفاهم نامه مشترکی 
ب��ا ایران خ��ودرو در رابط��ه ب��ا 

محصوالت تج��اری و واردات به 
امضا رسانده اند، اما قرارداد اصلی 
بن��ز و ایران خودرو ب��رای تولید 
خودرو بعید است در سال جاری 

به نتیجه برسد. 
فی��ات ایتالیایی نی��ز از جمله 
شرکت هایی است که مدیرعامل 
ایران خ��ودرو از مذاک��رات برای 
مش��ارکت با آن صحب��ت کرده 
اس��ت. هرچند این ش��رکت نیز 
راه درازی تا یک قرارداد مشترك 

با ایران خودرو خواهد داشت. 
همان طور که ب��ه تفصیل بیان 
ش��د، این قرارداده��ا زمانبر و در 
یک پروسه چندساله قابل بررسی 
هس��تند. افزایش می��زان و انواع 
تولیدات در دو شرکت ایران خودرو 
و سایپا از جمله عواملی است که 
می تواند چشم انداز صنعت خودرو 

را مثبت کند. 
2- کاه�ش هزینه ه�ای مالی 
ب�ا  ش�رکت های خودروس�از 

توجه به فاینانس و یوزانس 
فضای بعد از رفع تحریم ها در 
حوزه مالی اگرچه با کندی پیش 
م��ی رود، اما اثر گذاری خود را به 
مرور در تامین مالی ش��رکت ها 
نش��ان خواهد داد. بر این اساس 
تامین مالی ب��رای افزایش تولید 

خودروس��ازان ص��ورت خواه��د 
گرفت و قرار اس��ت یوزانس 12 
تا 18 ماهه برای خودروس��ازان 
با تاکید بر خودروس��ازان تجاری 

فراهم شود. 
و سایپا  ایران خودرو  همچنین 
در پ��ی قرارداده��ای فاینان��س 
با ش��رکت های اروپای��ی، کره ای 
و چین��ی هس��تند. در همی��ن 
راس��تا مع��اون بازرگان��ی گروه 
خودروس��ازی س��ایپا از انعق��اد 
)تامی��ن  فاینان��س  تفاهم نام��ه 
مالی( یک میلیارد دالری س��ایپا 
با شرکت کره ای اس.کی نتورك 
ماه های  در   »Sk networks«
گذش��ته خب��ر داد. کارهایی از 
این دس��ت می تواند در یک بازه 
زمانی معقول تاثیر مناس��بی را 
روی کاه��ش هزینه های مالی و 
افزایش تولید ش��رکت ها داشته 

باشد. 
بنابراین با توجه به پیوس��تگی 
صنعت خودرو با س��ایر صنایع و 
همچنی��ن حجم مالی با اهمیتی 
ک��ه در این صنع��ت وجود دارد، 
رش��د این صنعت می تواند بازار 
س��رمایه را که به عنوان دماسنج 
اقتصاد کش��ور شناخته می شود، 

تحت تاثیر خود قرار دهد. 

مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران 
در نخستین کنفرانس بین المللی 
قیر و آسفالت ایران از برنامه بورس 
کاال برای راه ان��دازی قراردادهای 
آتی و گواهی س��پرده کاالیی قیر 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
و ام��ور بین الملل ب��ورس کاالی 
ای��ران، دکتر حامد س��لطانی نژاد 
در  ش��هریور   9 سه ش��نبه  روز 
نخستین روز همایش بین المللی 
قیر و آس��فالت ایران که توس��ط 
موسس��ه کنفرانس کانکشن و به 
میزبان��ی ش��رکت های نفت جی 
و نف��ت پاس��ارگاد در محل هتل 
پارس��یان آزادی برگزار ش��د، به 
تشریح برنامه های بورس کاال برای 

راه ان��دازی بازار آتی قیر در بورس 
کاال پرداخت. 

ترس��یم ش��مای  وی ضم��ن 
کل��ی معام��الت قی��ر در بورس 
کاال و ص��ادرات قی��ر از طری��ق 
ت��االر صادراتی این بورس گفت: 
راه اندازی بازار آتی قیر به منظور 
پوشش ریس��ک فعاالن بازار این 
برنامه های  جمل��ه  از  محص��ول 
بورس کاالی ایران برای توس��عه 

معامالت این کاالست. 
دکتر س��لطانی نژاد با اشاره به 
متغیر ب��ودن قیمت قیر در بازار 
نق��دی، ب��ه ض��رورت راه اندازی 
قرارداده��ای آتی ای��ن محصول 
اش��اره کرد و گف��ت: قیمت قیر 

نوس��ان دارد و بازار قیر نیازمند 
اب��زار مدیری��ت ریس��ک اس��ت 
ومهم تری��ن عام��ل در راه اندازی 
بازار آتی قیر، تقویت بازار نقدی 
این کاالس��ت. ضمن آنکه صدور 
گواهی س��پرده کاالیی بر اساس 
دارای��ی پایه قیر نی��ز به منظور 
افزایش نقدشوندگی این بازار در 

دستور کار ما قرار دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: معامالت 
گواه��ی س��پرده کاالی��ی قیر به 
این دلی��ل راه اندازی می ش��ود تا 
قیمت های پیوسته قیر به وجود  آید 
و برای راه اندازی معامالت گواهی 
سپرده کاالیی، تولیدکنندگان قیر 
باید بخشی از تولید خود را به قیر 

بش��که اختصاص دهند و از سوی 
دیگ��ر نهادهای س��رمایه گذار در 
بازار س��رمایه با ورود به معامالت 
گواهی س��پرده کاالی��ی در قالب 
صندوق های کاالیی، نقدشوندگی 
ای��ن اوراق را افزای��ش می دهند. 
ضمن آنکه ب��رای ایجاد جذابیت 
در تبدیل قیر به گواهی س��پرده 
کاالیی، امکان تامین مالی دارنده 
اوراق به پش��توانه گواهی سپرده 

کاالیی نیز باید فراهم شود. 
وی با اشاره به چالش انبارداری 
در صنعت قیر گف��ت: هم اکنون 
محصول  تولیدکنن��دگان  اکث��ر 
قیر خ��ود را به صورت فل��ه ارائه 
می دهند و این در حالی است که 

به منظور راه اندازی گواهی سپرده 
تولیدکنن��دگان  قی��ر،  کاالی��ی 
باید به س��متی حرکت کنند که 
بخش بیش��تری از تولیدات خود 
را به ص��ورت بش��که عرضه کنند 
تا بت��وان آنها را با اس��تانداردی 
معی��ن در انبارهای م��ورد تایید 
بورس کاال جهت عرضه و معامله 
ذخی��ره ک��رد. مدیرعامل بورس 
کاالی ای��ران در پایان به اهمیت 
مشارکت بازیگران بین المللی قیر 
در راه اندازی و توس��عه بازار آتی 
این محصول اشاره و خاطرنشان 
کرد ک��ه ب��ورس کاالی ایران از 
مشارکت بازیگران بین المللی قیر 

استقبال می کند. 

چرا صنعت خودرو بر بازار سرمایه و برجام بر صنعت خودرو اثر گذاری قابل توجهی دارند؟ 

برنامه بورس کاال برای راه اندازی قراردادهای آتی و گواهی سپرده کاالیی قیر

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

ریخته گ��ری تراکتورس��ازی ای��ران در حال��ی عنوان 
نخس��ت جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود 
کرد که آهنگری تراکتورسازی ایران در جایگاه دوم این 

گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.4444.99ختراك
2.0564.95خاهن
2.6934.95خموتور
2.9534.94شدوص
2.1824.85کطبس
1.2424.72فنوال

1.4754.68ملت

 بیشترین درصد کاهش
سخت آژند صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. قن��د مرو دش��ت در رده دوم این گروه ایس��تاد و 
داروس��ازی امین هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.82(4.684ثاژن
)4.28(3.710قمرو
)4.21(2.684دامین
)4.16(2.811فاراك
)3.72(2.484فسرب
)3.69(3.258پتایر
)3.63(10.299بکاب

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

زامیاد هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

112252.358خساپا

6743.138سپاهاح
100840.599خزامیا
119923.391وساپا

125021.905و معادن
123621.468خاور
169113.839فملی

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را کنتورسازی 
ای��ران  ب��ه خ��ود اختص��اص داد و صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس رتبه دوم را به دس��ت آورد. صنایع آذرآب 
هم در ب��االی ج��دول بیش��ترین ارزش معامالت قرار 

گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

57.777 3151آکنتور
47.719 48606فارس
44.572 16184فاذر

42.662 1728خساپا
38.540 1959خزامیا
34.677 3792فاراك
3388834.429همراه

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دس��ت آورد که کنتورسازی ایران در 

این گروه دوم شد و زامیاد در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11222792خساپا
486982274آکنتور
10081910خزامیا
28111374فاراك
11991037وساپا

1110818خرینگ
3121795خودرو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
س��ایپا دیزل به دست آورد. پالسکوکار در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

13751375خکاوه
857857پالسک
2643661فمراد
2934587فلوله
3258465پتایر
7776457چفیبر
2581323تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته کنتورسازی ایران در صدر جدول کمترین 
نسبت P/E ایس��تاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم 

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

486981.94آکنتور
10692.85وخارزم
10113.03پردیس
10433.71وپاسار
19843.76وبانک
21033.89خعتبار
26984.20شاراك

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

کارشناس بازار سرمایه
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حمل و نقل

رشد ۳۰درصدی 
معامالت مسکن در تهران

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمار معامالت مسکن 
در تهران در مرداد امسال در مقایسه با همین ماه در 

سال گذشته ۳۰درصد افزایش یافته است. 
به گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
ولی اهلل س��یف این افزایش معامالت را نشانه مثبتی 
از درس��ت بودن برنامه ها دانس��ت و اف��زود: قیمت 
معام��الت صورت گرفت��ه ۷،۶درص��د افزایش یافته 
است و این نش��ان دهنده رشد غیرتورمی معامالت 

مسکن در مرداد امسال است. 

پرداخت ۲۰ میلیون تومان وام 
قرض الحسنه برای مقاوم سازی مسکن

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به تک نرخی 
شدن س��ود تسهیالت مسکن گفت: وام مقاوم سازی 
۲۰ میلیون تومانی هم که به ش��کل قرض الحس��نه 
پرداخت می ش��ود یکی دیگر از تس��هیالت در نظر 

گرفته شده برای متقاضیان نوسازی است. 
به گزارش ایرنا، محمدس��عید ایزدی اظهار داشت: 
با تک نرخی کردن س��ود تسهیالت مسکن تالش بر 
این بوده که مالکان بافت های فرسوده برای ساخت، 

تشویق و ترغیب شوند. 
مدیرعام��ل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری 
گفت: ش��رط نخستین خانه دار ش��دن برای مالکان 
بافت های فرس��وده الزم نیست و از طرفی نرخ سود 

هم برای شان 8درصد اعالم شده است. 
ای��زدی با بیان اینک��ه یکی از روش ه��ای پرداخت 
تس��هیالت، صندوق پس انداز یکم با نرخ سود 8درصد 
است، افزود: در حوزه بافت فرسوده روش های متنوعی 
از جمل��ه تس��هیالت نوس��ازی ۵۰، ۴۰ و ۳۰میلیون 
تومانی وجود دارد که نرخ س��ود آن ۱8درصد است اما 
دول��ت ۱۰ درصد آن را تقبل کرده اس��ت. وی گفت: 
وام مقاوم س��ازی ۲۰میلیون تومانی هم که به ش��کل 
قرض الحسنه پرداخت می شود یکی دیگر از تسهیالت 
در نظر گرفته ش��ده برای متقاضیان نوس��ازی است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: برای کسانی که از 
فناوری های نوین در س��اخت استفاده کنند تسهیالت 
عقود مشارکتی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان نیز در نظر 

گرفته شده است. 
ایزدی س��قف تس��هیالت صندوق پس انداز یکم با 
نرخ س��ود 8درصد را ۱۶۰ میلیون تومان اعالم کرد 
و گف��ت: همه تالش دولت آن اس��ت ک��ه ابزارهای 

متنوعی را برای هموطنان قرار دهد. 
وی افزود: از آنجایی که در سیاس��ت جدید وزارت 
راه و شهرس��ازی مخاطبان اصلی م��ورد توجه قرار 
گرفته اند، اولویت پرداخت تسهیالت متوجه کسانی 

خواهد بود که نیازمند مسکن هستند. 

زیرساخت های فروش کارتی 
سوخت هواپیما آماده است

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های  نفتی 
گفت: مش��کل زیرس��اختی در فرودگاه های کش��ور 
برای فروش س��وخت هواپیما به ایرالین ها به صورت 
کارتی وجود ندارد، در واقع مشکل به خود ایرالین ها 
مربوط بود که قرار ش��ده در یک ماه، این کاستی ها 
را اصالح کنند. منص��ور ریاحی در گفت وگو با ایرنا، 
درباره ادعای ش��رکت های هواپیمایی مبنی بر آماده 
نبودن زیرساخت های فروش کارتی سوخت هواپیما، 
افزود: زیرس��اخت های آی.تی )فناوری اطالعات( در 

همه کشور توسعه یافته و مشکلی وجود ندارد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
اضاف��ه کرد: پیش از اجرای طرح ال��زام به پرداخت 
و  مقدم��ات  کارت،  طری��ق  از  هواپیم��ا  س��وخت 
زیرس��اخت ها را در همه فرودگاه های کش��ور فراهم 
کرده ایم، بنابراین از این نظر مش��کلی وجود نداشته 
است. ریاحی گفت: مشکالتی که وجود دارد مربوط 
به کاستی ها و نواقص داخلی شرکت های هواپیمایی 
اس��ت که برای اجرای طرح پرداخت پول س��وخت 
هواپیما از این طریق دچار مش��کل هس��تند و باید 

رفع کنند. 
وی اضافه کرد: این گروه از ایرالین ها از ما فرصت 
خواس��تند تا مقدمات اج��رای این طرح را در داخل 
ش��رکت خود آماده کنند که بر این اساس قرار شد 

فرصت یک ماهه ای را به این شرکت ها بدهیم. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ادامه داد: این ش��رکت ها در مجموع 9 هزار و ۲۰۰ 
میلیارد ریال بابت پرداخت بهای سوخت بدهکارند. 

وعده راه اندازی قطار تهران - مشهد 
با سرعت ۲7۰ کیلومتر در ساعت

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا با بیان اینکه شرکت 
هواپیمایی آسمان به پنج بانک بزرگ بدهی داشت، 
گفت: فعاًل بدهی به چهار بانک تس��ویه شد و تا ۲۰ 

روز آینده بدهی به بانک پنجم تسویه می شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس،  احمدرضا نی��ک کار اصفهانی 
ب��ا بی��ان اینک��ه هلدینگ آتی��ه صبا ۶۰ ش��رکت 
زیرمجموعه دارد، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت 
ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران را 

برخی از این شرکت ها عنوان کرد. 
مدیرعامل شرکت آتیه صبا گفت: پروژه راه اندازی  
قطار تهران - مش��هد را در دس��تور کار قرار دادیم. 
نیک کار یادآور شد: در این راستا با دو کمپانی بزرگ 
که یکی ش��رکت میتسوبیشی ژاپن بود مذاکراتی را 
انج��ام دادیم تا طب��ق برنامه ریزی مش��خص قطار 
مسافربری با سرعت ۲۵۰ تا ۲۷۰ کیلومتر در ساعت 

راه اندازی کنیم. 

عمران

وعده های  نخستین  از  یکی 
بخ��ش  در  یازده��م  دول��ت 
مسکن، ایجاد شرایط مناسب 
برای خانه دار شدن اقشار کم 
درآمد بود اما با توجه به اینکه 
پروژه گران مسکن مهر، هزینه 
زی��ادی روی دس��ت دول��ت 
دو  اج��رای  امکان  گذاش��ت، 
پروژه مس��کنی برای حمایت 
از اقشار ضعیف وجود نداشت، 
ح��ال اینکه با نزدیک ش��دن 
ب��ه پایان پروژه مس��کن مهر، 
روز گذش��ته مع��اون وزیر راه 
و شهرسازی خبر شروع پروژه 

مسکن اجتماعی را داد. 
به گزارش »فرصت امروز«؛ 
پروژه مس��کن مه��ر هر چند 
می توانس��ت یک��ی از بهترین 
پروژه ه��ای کالن حمای��ت از 
اقش��ار کم درآمد باشد، اما با 
اجرای غلط آن در دولت قبل، 
ب��ه گران ترین و ناکارآمد ترین 
پروژه های عمرانی تبدیل شد 
که در ح��ال حاضر هم بیش 
از ۱۰۰هزار واحد مسکن مهر 
ب��دون متقاضی روی دس��ت 

دولت مانده است. 
اعتبار پروژه مسکن مهر در 
دولت گذش��ته از طریق خلق 
پول توس��ط بانک مرکزی به 
مرحل��ه اج��را رس��ید و یکی 
از اصلی تری��ن عوام��ل ت��ورم 
و   9۱ س��ال های  ۴۰درصدی 
9۲ ب��ود. اما در دولت یازدهم 
این روند متوقف شد و تامین 
پروژه  ای��ن  باقی مانده  مال��ی 
و  مردم��ی  آورده  طری��ق  از 
بازپرداخت اقساط وام مسکن 
مهر انجام ش��د ک��ه به دلیل 
تاخیر در پرداخت ها، س��رعت 
باقی مانده  واحده��ای  تحویل 

کند شد. 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
همزم��ان با اج��رای تعهدات 
قب��ل، سیاس��ت های  دول��ت 
مس��کنی خ��ود را مبن��ی بر 

ارائه تس��هیالت ارزان قیمت و 
ارائه بسته های تشویقی خرید 
خانه از طریق پس انداز به اجرا 
رس��اند، اما یکی از وعده های 
وزارت راه و شهرس��ازی ک��ه 
از هم��ان ابتدای آغ��از به کار 
دول��ت مطرح ش��د، مس��کن 
اجتماعی بود که روز گذش��ته 
وزیر  معاون  مظاهریان،  حامد 
راه و شهرس��ازی از شروع آن 

خبرداد. 

ساخت مسکن اجتماعی 
بودن پول پر فشار بانکی 

معاون  حام��د مظاهری��ان، 
ام��ور مس��کن و س��اختمان 
روز  و شهرس��ازی  راه  وزارت 
نشس��ت خبری  در  گذش��ته 
همایش توس��عه سیاست های 
مس��کن در ای��ران از ش��روع 
مراحل تامین مسکن حمایتی 
8۵هزار  اجتماعی(  )مس��کن 
خان��وار خبر داد و گفت: طبق 
وعده ای ک��ه داده بودیم قرار 
بود پس از اتمام پروژه مسکن 

مهر، مس��کن اجتماعی کلید 
بخورد. 

اف��زود: پروژه مس��کن  وی 
مه��ر ب��ه س��رعت در ح��ال 
اتم��ام اس��ت و در س��ال 9۶ 
این پروژه در تمام اس��تان ها 
به پایان می رس��د، بنابراین با 
نزدیک ش��دن به زمان اتمام 
ای��ن پ��روژه مراح��ل اجرایی 
را ش��روع  اجتماعی   مس��کن 

کرده ایم. 
معاون وزیر راه وشهرسازی 
با بی��ان اینکه در ای��ن پروژه 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
مس��ئول تامین زمین و بنیاد 
مسکن مس��ئول اجرای طرح 
ای��ن  در  داد:  ادام��ه  اس��ت، 
پروژه وزارت راه و شهرسازی 
مس��ئول تامین زمین و بنیاد 
مسکن مس��ئول اجرای طرح 
اف��زود:  مظاهری��ان  اس��ت. 
س��ازمان هایی چون بهزیستی 
و کمیت��ه ام��داد متقاضی��ان 
مس��کن اجتماع��ی را معرفی 
نیازمن��د  اف��راد  و  می کنن��د 

مس��کن اجتماعی شناس��ایی 
ش��دند بنابراین از این طریق 
می ت��وان اولویت ها و نیازهای 

این پروژه را تعریف کرد. 
وی با بیان اینکه این پروژه 
با اختص��اص ردیف بودجه ای 
می  تواند اجرایی ش��ود، تاکید 
کرد: ب��رای س��ال 9۵طرحی 
اجتماعی  مس��کن  8۵هزار  با 
آم��اده ش��ده و ب��ه س��ازمان 
مدیریت و برنامه ارائه کرده ایم 
ک��ه دولت آن را تصویب کند. 
به ط��ور قطع پروژه مس��کن 
اجتماعی بدون اعتبار پرفشار 
بانک مرکزی س��اخته خواهد 

شد. 

آمار خروج از رکود واقعی 
است 

همچنی��ن در ادام��ه ای��ن 
نشست خبری معاون وزیر راه 
و شهرسازی با رد این موضوع 
که ش��واهد و نشانه های ورود 
به دوره رونق در بازار مس��کن 
دی��ده نمی ش��ود، گف��ت: در 

پن��ج م��اه اول امس��ال تعداد 
مبایعه نامه ها نس��بت به مدت 
گذش��ته  س��ال  در  مش��ابه 
یافته  افزای��ش  ۱۶.۵درص��د 
ارزش   همچنی��ن  و  اس��ت 
ای��ن ق��رارداد ه��م ۲8درصد 
افزایش یافته اس��ت. بنابراین 
این افزایش ش��اخص ها نشان 
می دهد ک��ه نقدینگ��ی قابل 
توجه��ی در ح��ال ورود ب��ه 
این بازار اس��ت و شاهد ایجاد 
تحرکات��ی در ب��ازار مس��کن 

هستیم. 
وی با بی��ان اینکه تمام این 
عالئم نش��ان می دهد که بازار 
مس��کن در آس��تانه ورود به 
دوره رونق اس��ت، تاکید کرد: 
تم��ام ای��ن عالئم و نش��انه ها 
واقع��ی هس��تند و اطالع��ات 
تمام معامالت انجام ش��ده به 
ثبت رسیده است. البته وزارت 
راه و شهرس��ازی هم به دنبال 
رونق��ی ک��ه افزای��ش قیمت 
ناگهانی داش��ته باشد و منجر 
به رفتار هیجانی در بازار شود، 
نیس��ت و چنی��ن تحرکات��ی 
را براس��اس رون��ق نمی دانیم. 
داد: سیاست  ادامه  مظاهریان 
وزارت راه و شهرس��ازی ای��ن 
است که به نیاز واقعی مسکن 
پاس��خ دهد و ب��رای این نیاز 
ب��ازار برنامه ریزی ک��رده ایم. 
برآورد ما این اس��ت که تولید 
مسکن در س��ال 9۵ به ۴۵۰ 
هزار واحد مس��کونی برس��د، 
بنابراین با توجه به رکودی که 
در حال حاضر در بازار ش��اهد 
آن هستیم و وجود ۳۰۰ هزار 
خانه خالی از سکنه در تهران 
نش��ان می دهد که فعال تولید 
متعادل  مس��کن  تقاض��ای  و 
است و وقتی به مرور از رکود 
خارج شویم، سازنده ها با رصد 
ب��ازار متوج��ه می ش��وند که 
 باید برای تولید مس��کن اقدام 

کنند. 

تامین مسکن کم درآمد ها کلید خورد 

شروع ساخت 85هزار واحد مسکن اجتماعی 
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فولکس واگن از کره جنوبی 
شکایت نمی کند

پ��س از اق��دام اخیر دول��ت کره جنوب��ی مبنی بر 
اعم��ال محدودیت ه��ای گس��ترده ب��ر خریدوفروش 
اغلب مدل های تولید ش��ده توسط گروه خودروسازی 
فولکس واگن به دلیل مخفی کاری این شرکت در ارائه 
اطالعات مربوط به میزان آالیندگی این خودروها، این 
خودروس��از آلمانی اعالم کرد که قصد ندارد در مقابل 

اقدام سئول به مراجع قضایی مراجعه کند. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز، مدی��ران گروه 
خودروس��ازی فولکس واگ��ن در مقاب��ل لغ��و مجوز 
ف��روش محصوالت خود در ک��ره جنوبی قصد دارند 
ضمن همکاری با دولت این کشور و اعمال تغییرات 
و اس��تانداردهای مورد نظر س��ئول، مج��ددا مجوز 
فروش خودروهای خود در بازار خودروی این کشور 
واقع در ش��رق آس��یا را دریافت کنن��د، چرا که این 
خودروس��از بزرگ آلمانی قصد دارد تا به جای ورود 
به پروس��ه طوالنی اقدامات قانون��ی متقابل، با رفع 
موانع موجود به س��رعت تولید و فروش خودروهای 
خود در کره جنوبی را از س��ر بگیرد. در همین راستا 
یک س��خنگوی ش��رکت فولکس واگن اعالم کرد که 
این ش��رکت قصد مقابله به مثل با مقامات کره ای را 
نداشته و از سرگیری تولید و عرضه محصوالتش در 

بازار کره جنوبی را در اولویت قرار داده است. 
گفتن��ی اس��ت در م��اه گذش��ته می��الدی وزارت 
محیط زیس��ت کره جنوب��ی به دلیل آنچ��ه آالیندگی 
خودروهای تولید شده توسط فولکس واگن و عدم ارائه 
اطالعات صحی��ح از میزان آالیندگی آنها اعالم کرد با 
یورش به دفاتر این ش��رکت در سئول ضمن بازداشت 
یکی از مدی��ران آن، مجوزهای مربوط به فروش بیش 
از 80 مدل از خودروهای تولید ش��ده توسط این برند 
آلمانی و زیرمجموعه ه��ای آن را لغو کرد. در آن زمان 
مدیران گروه خودروسازی فولکس واگن ضمن انتقاد از 
مقامات دولت کره جنوبی اقدام این کشور در لغو مجوز 
فروش محصوالت این ش��رکت را س��ختگیرانه عنوان 
ک��رده و اعالم کردند که اقدام��ات قانونی الزم در این 

زمینه را صورت خواهند داد. 
الزم به ذکر است که پیش از اقدامات اخیر سئول در 
برخورد با ش��رکت فولکس واگن آلمان، این شرکت در 
س��ال گذشته میالدی پس از رشد 17درصدی فروش 
خ��ود در بازار کره جنوبی، حد فاصل ماه های ژانویه تا 
جوالی و به دلیل جنجال های ناش��ی از تقلب در ارائه 
اطالع��ات الزم در م��ورد میزان آالیندگ��ی مدل های 
دیزلی خود با افت فروش 40درصدی در بازار خودروی 
کره جنوبی مواجه شده و تنها 12 هزار و 888 دستگاه 
از خودروهای تولید ش��ده با برند این ش��رکت و دیگر 
خودروسازان زیرمجموعه آن به بازار عرضه شده است. 

صنعت خودروی ایران احیا شد
عضو هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت گفت: 
یکی از مهم ترین دس��تاوردهای دولت تدبیر و امید 

احیای ساختار صنعت خودروی ایران بوده است. 
امیرحس��ن کاکای��ی در گفت وگو با ایس��نا اظهار 
کرد: صنعت خودرو در سال 1۳۹1 مورد شدیدترین 
تحریم ه��ای خارجی ق��رار گرفت و حت��ی فعالیت 
ش��رکت های قطعه س��ازی خصوصی نیز با مش��کل 
مواجه ش��د. وی با بیان اینکه کش��ورهای غربی در 
عملکردی اس��تعمارگونه واردات م��واد اولیه صنعت 
خودرو به ای��ران را تحریم، ام��ا واردات خودروهای 
آماده را آزاد گذاش��تند، خاطرنشان کرد: جالب بود 
ک��ه در س��ال های 1۳۹1 و 1۳۹2 صنعت خودروی 
داخلی تحت ش��دیدترین تحریم ه��ای خارجی قرار 
گرفت، اما همزمان واردات خودروهای آماده تولیدی 

کشورهای تحریم کننده به ایران، افزایش یافت. 
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادام��ه داد: این 
وضعی��ت نش��ان م��ی داد ک��ه کش��ورهای غرب��ی 
می خواهند از یک س��و با تحری��م واردات مواد اولیه 
و از سوی دیگر با تسهیل شرایط واردات خودروهای 
تولی��دی خود به ایران، صنعت خ��ودروی داخلی را 

زمینگیر و نابود کنند. 
وی اف��زود: نتیجه چنین اقدامات خصمانه ای پایین 
آمدن ش��دید کیفی��ت خودروهای تولی��دی در ایران 
و همچنی��ن کاهش تیراژ تولید ب��ود که به موازات آن 
خودروس��ازان بزرگ داخلی نیز با زیان های چند هزار 
میلیارد تومانی مواجه ش��دند. کاکایی با بیان اینکه در 
چنین ش��رایطی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
و برخی تغیی��رات مدیریتی در خودروس��ازان بزرگ، 
احیای این صنعت در دس��تور کار قرار گرفت، تصریح 
کرد: به دنبال اقدامات اصالحی در س��ال 1۳۹۳ حتی 
در شرایطی که هنوز برجام امضا نشده بود تیراژ تولید 

خودرو در حد قابل توجهی افزایش یافت. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن خودروس��ازان از اواخر 
س��ال 1۳۹۳ و پس از رشد تیراژ تولید روی افزایش 
کیفیت خودروهای تولیدی تمرکز کردند که نتیجه 
آن جب��ران اف��ت کیفی ایجاد ش��ده در خودروهای 

تولیدی در سال های 1۳۹1 و 1۳۹2 بود. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت افزود: در 
نتیجه اقدامات اصالحی دولت با اجرایی ش��دن برجام 
چندین قرارداد و تفاهم نامه بزرگ بین خودروس��ازان 
داخل��ی و خارج��ی منعقد ش��د که نتیجه آن رش��د 
قریب الوقوع تنوع و کیفیت خودروهای تولیدی در ایران 
خواهد بود. وی با بیان اینکه به نظر می رس��د افزایش 
کیفیت و تنوع خودروهای تولیدی به عنوان بخشی از 
مطالبات مردم از خودروس��ازان داخلی در حال تحقق 
است، تصریح کرد: البته مردم مطالبه دیگری در حوزه 
قیمت خودروهای تولیدی از خودروسازان دارند که با 
توجه به شرایط اقتصاد ایران چندان قابل تحقق نیست. 

خبر بینالملل

7 خودرو

رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای 
نشس��ت  آخرین  در  رقاب��ت، 
مصوب��ه  از  خ��ود  خب��ری 
فراموش ش��ده ای خبر داد که 
طی آن س��ازمان گس��ترش و 
نوسازی صنایع ایران  )ایدرو( 
موظف شده بود سهام خود را 
در دو ش��رکت خودروس��ازی 
ایران خودرو و س��ایپا واگذار 

کند. 
مصوبه یاد شده در تاریخ 28 
فروردین ماه س��ال ۹0، یعنی 
بی��ش از پنج س��ال پیش به 
تصویب شورای رقابت رسیده 
و ابالغ ش��ده بود. حاال نه تنها 
ترکیب ش��ورای رقابت عوض 
ش��ده، بلکه دولت عوض شده 
و عمر دولت یازدهم هم رو به 
پایان است. با این حال رئیس 
شورای رقابت می گوید که در 
نام��ه ای به وزیر اقتصاد و امور 
دارای��ی، با هدف رفع ش��ائبه 
دولتی بودن خودروس��ازان و 
خواهان  رقابت،  شرایط  ایجاد 
اجرایی شدن این مصوبه شده 
است. سهام سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ای��ران در 
ایران خودرو 6، 2۳ و در سایپا 
15، 87درصد است، اکنون با 
توجه به این میزان سهام، این 
پرسش مطرح می شود که آیا 
ص��رف واگذاری س��هام ایدرو 
می توان��د به خصوصی س��ازی 
این دو خودروساز منجر شود؟ 
استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران، 
در پاس��خ به این پرس��ش به  
»تا  امروز« می گوید:  »فرصت 
وقت��ی ای��درو در دو ش��رکت 
دارد،  س��هام  خودروس��ازی 
این  در  وزارتخان��ه می توان��د 
دو خودروسازی اعمال قدرت 
کند و مدیرعامل این شرکت ها 
از س��وی وزارتخان��ه تعیی��ن 

می شوند، اما با واگذاری صرف 
این س��هام، دو ش��رکت ایران 
خ��ودرو و س��ایپا خصوص��ی 
بنابرای��ن  ش��د.  نخواهن��د 
واگذاری س��هام ای��درو بدون 
زیرس��اخت ها  ک��ردن  فراهم 
کامل،  خصوصی س��ازی  برای 
گرچه الزم اس��ت ام��ا گامی 

ناقص خواهد بود.«
او می افزای��د: »دو ش��رکت 
با  م��ا  ب��زرگ خودروس��ازی 
خصوص��ی  ظاه��ری  اینک��ه 
اما در عمل نمی توانند  دارند، 
خصوصی  ش��رکت های  مانند 
رفت��ار کنن��د و آزادی عم��ل 
این  ندارن��د.  را  خصوصی ه��ا 
ای��ن  در  دوگان��ه  سیاس��ت 
ش��رکت ها موجب شده تا هر 
گاه مطالبه ای از دولت صورت 
می گیرد، آنها ادعای خصوصی 
ب��ودن کنند و ه��رگاه نیاز به 
حمایت دارند، در سایه دولتی 

بودن فرو روند.«
کارشناس  شهریاری،  بهرام 
صنعت خودرو نیز در این باره 
در گفت وگو با  »فرصت امروز« 
بیان می کن��د: »موضوع فقط 
سهام ایدرو نیست، زیرا غالب 
ترکی��ب س��هامداران این دو 
خودروساز به غیر  از ایدرو نیز 
دولتی یا خصولتی است. البته 
نق��ش ایدرو از جه��ت تعیین 

مدیرعام��ل ای��ن دو ش��رکت 
پررنگ اس��ت و واگذاری این 
س��هم یک گام به جلو خواهد 

بود اما کافی نیست.«

بسترهای خصوصی سازی 
فراهم نیست

موضوع دیگ��ری که در این 
کرد،  بررسی  می توان  گزارش 
این اس��ت که در چه صورتی 
دولتی ه��ا  س��هام  واگ��ذاری 
ب��زرگ  دو خودروس��ازی  در 
کش��ور می تواند به توس��عه و 
ختم  واقعی  خصوصی س��ازی 
ش��ود. نکته ای که بسیاری از 
منتقدان به خصوصی سازی ها 
مط��رح می کنن��د این اس��ت 
که ش��رایط خصوصی س��ازی 
نیس��ت،  فراه��م  کش��ور  در 
زی��را تجربه خصوصی س��ازی 
مجموعه های بزرگ در کشور 
ب��ه غیر از خاطره ای تلخ و تلی 
از خاکستر روی مجموعه های 
فعال که حاال دیگر یا تعطیل 
ش��ده اند یا نیمه تعطیل، چیز 
دیگ��ری را در ذه��ن ج��اری 

نمی کند. 
دیگ��ر، صنع��ت  از س��وی 
خ��ودرو همواره ب��رای مردان 
ق��درت، صنعتی  و  سیاس��ت 
جذاب ب��وده، با ای��ن اوصاف 
اجازه  بخش خصوصی  ب��ه  آیا 

فعالی��ت واقعی در این صنعت 
داده می ش��ود ی��ا زرق و برق 
این صنعت اجازه چشم پوشی 

از کارشکنی ها را نمی دهد؟ 
کاکایی در این زمینه معتقد 
است: »سیستم های نظارتی در 
کش��ور وجود دارند که فارغ از 
قانون و سهم، در خودروسازی ها 
اعم��ال قدرت می کنند و بدون 
اینکه مشخص باش��د از کدام 
بستر قانونی و با کدام استداللی 
هج��وم  خودروس��ازان  ب��ه 
می آورند، در تصمیم گیری های 
مرتبط با ای��ن صنعت مداخله 
می کنند. ب��ا توجه به تجربه ای 
که در طول س��ال های گذشته 
نس��بت ب��ه خصوصی س��ازی 
ش��رکت های بزرگ داشتیم، به 
اعتقاد من تا زمانی که بسترهای 
خصوصی سازی در کشور فراهم 
نشود، نباید این دو خودروساز 
ه��م خصوصی س��ازی ش��وند، 
زی��را این خطر وج��ود دارد که 
ش��رکت های خصولت��ی دیگر 
اق��دام ب��ه خرید س��هام کنند 
و ماحص��ل این اتف��اق چیزی 
نیس��ت جز آنچه بر س��ر سایر 
صنایع بزرگ خصوصی س��ازی 

شده، آمده است.«
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
را  راه��کار  بهترین  خ��ودرو، 
تقوی��ت س��ایر ش��رکت های 

خ��ودرو  بخ��ش  خصوص��ی 
می دان��د و تصری��ح می کند: 
»دول��ت می توان��د ب��ه جای 
دو  ای��ن  خصوصی س��ازی 
فعالیت  زمینه  بزرگ،  شرکت 
بخش خصوصی  خودروسازان 
کوچک ت��ر را فراه��م کند تا 
به وجود  برابر  رقابتی  شرایط 
بیاید. در یک ش��رایط رقابتی 
دو خودروس��از ب��زرگ نی��ز 
برای رس��یدن به س��وددهی 
ناچار به تغییر رویه های خود 

هستند.«
در  ش��هریاری  همچنی��ن 
پاسخ به این پرسش می گوید: 
»نهادهای��ی نظی��ر س��ازمان 
س��ازمان  و  تامین اجتماع��ی 
نیز در  بازنشستگی کش��وری 
این دو شرکت س��هام دارند، 
بنابرای��ن ت��ا زمانی که قدرت 
بخش های شبه دولتی  س��هام 
در ترکیب سهامداران این دو 
شرکت بیشتر است، همچنان 
سبد سهام نهادهای حاکمیتی 
بیش��تر ب��وده، بنابراین اجازه 
بخش خصوصی  ب��ه  فعالی��ت 
داده نخواهد ش��د، مگر اینکه 
سکان اداره این دو خودروساز 
ب��ه دس��ت بخش خصوص��ی 

سپرده شود.«
ای��درو،  س��هام  واگ��ذاری 
هرچن��د به ضرب و زور گامی 
در جه��ت خصوصی  مثب��ت 
ش��دن صنعت خودرو خواهد 
بود، اما کارشناسان می گویند 
این گام تا زمان فراهم نشدن 
کامل ش��رایط ب��رای فعالیت 
نیست.  کامل  بخش خصوصی 
تنها در یک ص��ورت می توان 
کام��ل  ب��ه خصوصی س��ازی 
بزرگ کش��ور  دومین صنعت 
ک��ه تنه��ا راه توس��عه آن نیز 
اس��ت، امیدوار ب��ود و آن هم 
قدرت  م��ردان  چشم پوش��ی 
 از زرق و ب��رق ای��ن صنع��ت 

است. 

واگذاری سهام ایدرو در خودروسازی ها، یک گام ناقص

مردان قدرت از صنعت خودرو چشم می پوشند؟ 
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روز گذش��ته امیرمحم��د منطق��ی، رئی��س رواب��ط 
عموم��ی س��ازمان منطقه ویژه اقتص��ادی انرژی پارس 
از آتش س��وزی در یکی از واحده��ای فاضالب صنعتی 
فازه��ای ١٥ و ١٦ پاالیش��گاه های گاز پ��ارس جنوبی 
در عس��لویه خبر داد. این چندمین مورد آتش س��وزی 

در تأسیس��ات گازی در چند ماه اخیر اس��ت. پیش از 
این در تیر ماه یک حادثه آتش س��وزی در پتروش��یمی 
ماهشهر و در مرداد ماه حادثه  دیگری در یکی از مخازن 

پتروشیمی بیستون کرمانشاه رخ داده بود. 
آتش سوزی روز گذشته در حوضچه ای به نام حوضچه 

آب تصفیه پس��اب های صنعتی انجام شده که به گفته 
منطقی ارتباطی با پاالیشگاه اصلی ندارد. منطقی گفت 
که این آتش س��وزی در قس��مت باالیی پاالیشگاه بوده. 
مدیر روابط عمومی نفت و گاز پارس گفت: پاالیش��گاه 

در مدار قرار دارد و جای نگرانی نیست. 

نایب رئی��س مجل��س ب��ا بی��ان اینکه 
حساس��یت های عجی��ب و غری��ب مطرح 
شده نسبت به نامه اش به وزیر دادگستری 
تنها با اهداف سیاس��ی مطرح می ش��ود، 
گفت: تاکید بنده این اس��ت که مسئوالن 
در مورد این اتفاق توضیحاتی را بدهند تا 

این پرونده بسته شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، علی مطه��ری در 
جلس��ه علنی دیروز با استناد به ماده 79 
آیین نامه به تذکر نقوی حسینی، نماینده 
ورامین درباره چرایی نامه مطهری به وزیر 
دادگس��تری در خص��وص اعدام های ٦7 

پاسخ داد. 
وی توضیح داد: انگار جناب آقای نقوی 
هم نامه بن��ده را نخوانده اند. در جنایتکار 
بودن منافقان هیچ تردیدی نیس��ت. گروه 
فرقان که پدر بنده را به ش��هادت رس��اند 

ش��اخه ای از منافقان بود و اکبر گودرزی 
رهبر گروه فرقان دوس��ت نزدیک مسعود 
رجوی بود که با هم جلساتی داشتند. این 
مطالب روش��ن اس��ت و آقای نقوی دیگر 

نمی خواهد دایه دلسوزتر از مادر شود. 
نماینده تهران ادامه داد: کل حرف بنده در 
آن نامه این بود که وقتی سوالی برای برخی 
مردم و اذهان جامعه ایجاد ش��ده مسئوالن 
توضی��ح دهند چ��ون این موضوعی اس��ت 
که ح��دود یک ماه در داخل و رس��انه های 
خارجی مطرح ش��ده اس��ت. بنابراین الزم 
است مسئوالن به جای شعار دادن در مورد 
جنای��ات منافقان و عظمت امام، توضیحات 
الزم را ارائه دهند چون اینها روش��ن است و 

توضیحات واضحات محسوب می شود. 
مطهری افزود: مس��ئوالن توضیح دهند 
ک��ه در س��ال ٦7 حک��م اج��را ش��ده در 

کمال احتی��اط و با حکم ش��رعی بوده و 
هیچ ظلمی به کس��ی نش��ده یا اینکه اگر 
کسانی اعتراض دارند اعالم شود تا بررسی 
و پیگیری ه��ای الزم ص��ورت گیرد تا اگر 
قصوری ش��ده جبران ش��ود. بهتر اس��ت 

پرونده را ببندیم و اینقدر شعار ندهیم. 
نای��ب رئیس مجلس افزود: تاکنون ١0، 
١٥ مس��ئول کش��ور حرف زده و همه در 
م��ورد جنایت��کار بودن منافق��ان صحبت 
کردن��د. ای��ن را م��ا می دانی��م. منی که 
پدرم را منافقان ت��رور کرده اند طبیعتا از 
منافق��ان دفاع نمی کنم. اگر واقعا دلس��وز 
نظام هستید این کارهایی که شما کردید 
ب��ه نفع نظ��ام بود یا اگ��ر ای��ن کارها را 

نمی کردید به نفع نظام تمام می شد؟ 
مطهری خاطر نش��ان کرد: صحبت بنده 
این بود که این روش برای دفاع و استحکام 

نظام بهتر است. این کاری که شما می کنید 
باعث می ش��ود همچنان این سوال در ذهن 
مردم باقی بماند. م��ا گفتیم آقایان توضیح 
دهند تا پرونده بسته شود. در همین رابطه 
آقای پورمحمدی آمدند و تا حدودی توضیح 
دادند که تشکر می کنیم. من نمی فهمم این 
حساس��یت عجیب و غریبی که آقایان پیدا 
کردند به چه معناس��ت. برای بنده این نوع 
اظهارات ج��ز اهداف سیاس��ی هیچ هدف 

دیگری ندارد. 
نقوی حس��ینی دیروز در تذکری ضمن 
اش��اره ب��ه جنای��ات منافقان خواس��تار 
ارائ��ه توضیحات��ی از س��وی مطهری در 
مورد صدور نامه اش به وزیر دادگس��تری 
درباره اعدام های ٦7 ش��د و گفت که این 
صحبت ه��ا نباید از جایگاه نایب رئیس��ی 

مطرح می شد. 

محم��د باقر نوبخت، س��خنگوی دول��ت در واکنش به 
مسئله برگزاری کنسرت ها در کشور توصیه کرد که همه 
در ای��ن زمینه به قانون احت��رام بگذارند و تاکید کرد که 

کنسرت ها وجهه امنیتی ندارند. 
برگزاری کنس��رت ها بعد از موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد 
 اس��المی با درخواس��ت آقای احم��د علم اله��دی، نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی مبنی بر برگزار نشدن کنسرت 
در شهر مشهد با حاشیه های زیادی همراه بوده است. بعد از 
لغو چند کنسرت در اس��تان خراسان رضوی، موافقت علی 
جنتی واکنش های زیادی را به همراه داش��ته است و حتی 
رئیس جمهوری هم به صورت علنی یا این رفتار آقای جنتی 

مخالفت کرد. نوبخت در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران 
هم با پرسش��ی در این باره مواجه ش��د. به گزارش ایس��نا، 
نوبخت در مورد حواشی اخیر مطرح شده در مورد برگزاری 
کنسرت ها گفت: بر همه واجب است که به قانون جمهوری 
اسالمی احترام گذاشته و قانون را رعایت کنند چرا که قانون 
برای انجام یک کنس��رت ساز و کارهایی تهیه کرده و وقتی 
مراحل قانونی آن انجام می ش��ود نبای��د در برابر قانون یک 
تشخیص پیدا ش��ود. نوبخت همچنین در مورد طرح این 
پیش��نهاد که برگزاری کنس��رت ها با نظارت فرمانداری و 
اس��تانداری ها انجام ش��ود، گفت: با توجه به اینکه نیروی 
انتظامی از مدیریت وزارت کشور تبعیت می کند می تواند 

امنیت کنس��رت ها را برق��رار کند و دولت نی��ز از طریق 
فرمانداری ه��ا و اس��تانداری ها ب��ر برگزاری کنس��رت ها 
نظارت می کند. البته این کنسرت ها معموال وجهه امنیتی 
ندارند و ممکن است برخی مالحظات فرهنگی برای آنها 
وجود داش��ته باش��د. موافقت آقای جنتی با درخواس��ت 
آقای علم اله��دی حتی مخالفانی در خ��ارج از دولت هم 
دارد. یکی از سرش��ناس ترین مخالفان ایده برگزار نکردن 
کنس��رت در خراس��ان رضوی، علی مطهری، نایب رئیس 
مجلس اس��ت که نس��بت به اداره فئودالی کشور هشدار 
داده بود. در واکنشی دیگر، 32 نماینده مجلس در نامه ای 

به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تذکر دادند. 

درباره  رئیس جمهوری  معاون حقوق��ی 
توهی��ن ب��ه رئیس جمه��وری و دولت در 
رس��انه ها اظهار کرد: هنجارشکنی، اهانت 
و توهین به مقامات جرم آش��کار و خالف 
قانون است و قانون مجازات اسالمی برای 
مرتکبین ای��ن جرم، مجازات تعیین کرده 
و دادستان ها موظف هستند با جرم آشکار 
برخورد کنند. به گزارش ایس��نا به نقل از 
پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت االسالم 
انص��اری، مع��اون  المس��لمین مجی��د  و 
حقوق��ی رئیس جمه��وری درب��اره توهین 
به رئیس جمهوری و دولت در رس��انه ها و 
اقدامات احتمالی بیان کرد: هنجارشکنی، 

اهانت و توهین به مقامات جرم آش��کار و 
خالف قانون است و قانون مجازات اسالمی 
برای مرتکبین این ج��رم، مجازات تعیین 
کرده و دادس��تان ها موظف هستند با جرم 
آش��کار برخ��ورد کنند و در عی��ن حال با 
معاونت های حقوقی س��ایر دس��تگاه ها در 
دف��اع از حقوق عمومی هیچ مس��امحه ای 
نداری��م و برای طرح دعوا نس��بت به آنچه 
احیانا اهانت ش��ده و حق کش��ی می ش��ود 
را در محاکم دادگس��تری طرح ش��کایت 
می کنی��م و در این رابط��ه مالقات هایی با 
قوه قضاییه داش��تم و در نظر داریم تعامل 
حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به 

این پرونده ها رسیدگی سریع شود. 

دولت قبل رسما قانون شکن بود
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های 
خود یادآور شد: در مقطعی از کشور پیش 
از اس��تقرار دول��ت یازدهم، ش��اهد نوعی 
هنجارشکنی و قانون شکنی در سطوح باال 
بودیم و قوانینی بود که در مجلس تصویب 
می ش��د و ب��رای مدت ه��ای مدی��د ابالغ 
نمی ش��د یا ابالغ می شد و اجرا نمی شد یا 
در دولت مصوبات زیادی تصویب می ش��د 
که برخالف قانون اساس��ی برای تطبیق با 
قوانی��ن به رئیس مجلس ابالغ نمی ش��د. 

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این 
مطلب که در دولت قبل شاهد هرج و مرج 
و نهادینه ش��دن قانون گریزی در کش��ور 
بودیم، گف��ت: نتیجه ای��ن رویکرد به هم 
خ��وردن روابط متعارف و مقبول میان قوا 
بود و زمینه های فس��اد از دیگر س��و بروز 
کرد. اساسا فساد در بستر بی قانونی شکل 
می گی��رد، بنابرای��ن آقای دکت��ر روحانی 
از ابت��دا به عنوان یک حقوق��دان تاکید بر 
احت��رام به قانون و به خص��وص احترام به 
جایگاه مجلس ش��ورای اسالمی به عنوان 
پایگاه تولی��د قانون و متول��ی امر تقنین 

کشور داشت. 

مطهری: 

حساسیت عجیب و غریب به نامه ام درباره اعدام های 67 اهداف سیاسی دارد

نوبخت: کنسرت ها معموال وجهه امنیتی ندارند

انصاری: از توهین کنندگان به رئیس جمهوری شکایت کردیم

حضرتی: هیأت رئیسه از خبرنگاران عذرخواهی کند 
یک عضو فراکسیون امید مجلس خطاب به هیأت رئیسه 
خواست تا زخمی را که در جامعه خبری به دلیل توهین 
نماینده مردم ارومیه بر جامعه خبری ایجاد شده است با 

عذرخواهی از خبرنگاران التیام دهد. 
به گزارش ایس��نا، الیاس حضرتی با استناد به ماده 80 
آیین نامه داخلی مجلس گفت: روز یکش��نبه اتفاق زشتی 
در مجلس افت��اد، البته خطابم همکار محترمم نیس��ت. 
خبرنگاران قشر زحمت کشی هستند که از صبح تا غروب 
زحمت مخابره اخبار مجلس را می کش��ند آنها جماعتی 
نجیب و قدرتمند هس��تند. توهین و برخورد با آنها نباید 

اتفاق بیفتد. 
 در این روز نماینده ارومیه که پیش��تر هم به واس��طه 

صحبت های جنجالی و توهین به زنان خبرساز شده بود، 
در راهروی مجلس ب��ه خبرنگار روزنامه ایران حمله کرد 

و با مشت او را زد. 
حضرتی خطاب به پزش��کیان و هیأت رئیس��ه مجلس 
از آنان خواست رس��ما از خبرنگاران عذرخواهی کنند تا 
زخمی که بر پیکره جامعه خبری ایجاد شده است التیام 

یابد. 
نماینده مردم تهران در عین حال گفت: بنده از تک تک 
خبرن��گاران عذرخواهی می کنم و دس��ت یکایک آنان را 

می بوسم. 
مس��عود پزش��کیان نیز در واکنش به این تذکر گفت: 

موضوع را رسیدگی می کنیم. 

دیروز همچنی��ن محمدعلی وکیل��ی، الیاس حضرتی، 
عبدالکریم حسین زاده، بهرام پارسایی، شهباز حسن پور، 
احم��د مازنی، بهروز بنیادی، محم��د فیضی و محمدرضا 
تابش به نمایندگی از فراکس��یون امید در حاشیه جلسه 
علن��ی مجلس با حضور در جای��گاه خبرنگاران مجلس از 
خبرنگار روزنامه ایران و جامعه خبری کش��ور دلجویی و 

عذرخواهی کردند. 
نام��ه 327 خبرنگار به علی الریجان��ی و نامه جداگانه 
٥00 خبرن��گار ب��ه هیأت نظ��ارت بر رفت��ار نمایندگان 
برای پیگیری موضوع ضرب و ش��تم یک خبرنگار توسط 
نماین��ده ارومیه نیز دیروز تحوی��ل روابط عمومی و نایب 

رئیس مجلس شد. 

در پی تش��دید درگیری میان ارت��ش ترکیه و نیروهای 
کرد، اش��تون کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده روز گذش��ته 
در نشس��ت خبری در مقر وزارت دفاع این کشور از ترکیه 
خواس��ت بر جنگ با داعش تمرکز کن��د و نیروهای کرد 

مخالف نظام سوریه را هدف نگیرد. 
او ضم��ن اش��اره ب��ه اینکه آمری��کا از چن��د روز پیش 
تماس های��ی را با ترکیه در این زمینه برقرار کرده اس��ت، 
تأکید کرد: جوزف دانفورد، رئیس س��تاد مش��ترک ارتش 
آمری��کا با همت��ای ترکیه ای اش در این ب��اره رایزنی کرده 
اس��ت. کارتر گفت ک��ه آمریکا از اخت��الف تاریخی میان 
ترکیه و ش��به نظامیان کرد آگاه است، اما معتقد است رود 
فرات مانعی طبیعی اس��ت که ترکی��ه و یگان های مدافع 

خلق کرد را از هم جدا می کند. 
کارتر اما از پیش��روی ارتش ترکیه علیه داعش به ویژه در 
شهرک جرابلس تقدیر کرد و از دیدار با فیکری ایشیک، وزیر 
دفاع ترکیه درباره عملیات آنکارا در شمال سوریه ظرف چند 
روز آین��ده خبر داد. کارتر تأکید ک��رد که آمریکا از اقدامات 
ترکیه علیه داعش و تالش هایش برای آزادسازی مناطق واقع 
در مرزهای مشترک سوریه و ترکیه و شهر جرابلس و غرب 
آن حمای��ت می کند نه جنوب جرابل��س. بن رودس، معاون 
مش��اور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید هم گفت که ادامه 
هدف گرفتن نیروهای دموکراتیک س��وریه از س��وی ترکیه 
موجب نابودی تالش ها برای ایجاد  »یک جبهه منس��جم« 

علیه داعش می شود. 

اختالف نظر آمریکا و ترکیه در موضع علیه داعش

  گارد س�احلی ایتالیا اعالم کرد که 
تنها در یک روز ح�دود 6 هزار و 500 
پناهجو در حال غرق شدن در آب های 
لیبی را که از کش�ور آفریقایی اریتره 

عازم اروپا بودند، نجات داده است. 
  دفت�ر ریاس�ت جمهوری ازبکس�تان 
اخبار منتشر شده درباره درگذشت اسالم 
کریم اف، رئیس جمهوری این کشور را رد 
کرد. دخترش می گوید که او بعد از سکته 

مغزی به بیمارستان منتقل شده است. 

صبح روز گذش�ته به دنبال وقوع انفجار انتحاری در مقابل س�فارت چین در 
قرقیزستان یک نفر کشته و سه نفر از نیروهای امنیتی سفارت زخمی شدند

تیتر اخبار

محمد سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران 
روز گذش��ته اعالم کرد که نام دو خبرنگار در فهرس��ت ارائه 
اموال ش��هرداری به افراد خاص وجود دارد. به گزارش ایسنا، 
محمد سرخو صبح روز گذشته در تذکر پیش از دستور خود 
ب��ا بیان اینکه تذکر من به ش��هردار تهران اس��ت، گفت: در 
سال 92 با تصویب کمیس��یون تهاتر، فروش و اداره امالک 
ش��هرداری تهران به نام��ه 92-3-32٥ در تاریخ 29/4/ 92 
س��تاد س��اماندهی مس��کن ملکی به متراژ ٥003 متر واقع 
در محل��ه ازگل در منطقه یک را در اختیار تعاونی س��ازمان 
بازنشس��تگان قرار داد که ارزش این ملک ابتدا 30 میلیارد 
تومان تصویب ش��د اما با تصویب ارائه تخفیف ٥0 درصدی 

ارزش این ملک به ١٥ میلیارد تومان رس��ید. س��رخو افزود: 
س��رانجام قرار ش��د که این ملک برای ١٥0 نفر از پرس��نل 
شهرداری ساخته ش��ود، اما در میان اسامی و در ردیف های 
١3١ و ١32 نام دو خبرنگار هم به چش��م می خورد که باید 
درخواست کنیم ببینیم این خبرنگاران در قبال دریافت خانه 

چیزی به شهرداری داده اند یا خیر. 
س��رخو گفت: ش��رکت بهره ب��رداری مترو ه��م تمامی 
کتاب ه��ای یکی از خبرنگاران را ب��ه ارزش 480 میلیون 
ریال خریداری کرده و اگر تا به حال خمیر نکرده باش��د، 
در انبار مترو وجود دارد و به نظر می رسد مدیریت شهری 

باید در این خصوص پاسخگو باشند. 

نام دو خبرنگار در فهرست واگذاری امالک به افراد خاص

   در آخرین انتخابات هیأت رئیسه 

شورای اسالمی ش�هر تهران، هیأت 
رئیس�ه اصولگ�رای ش�ورای ش�هر 
تهران ابقا ش�د. مهدی چمران با ۱6 
رأی بیش�ترین آرا را کس�ب کرد و 

دوباره بر صندلی ریاست نشست. 
   رسیدگی به پرونده حادثه کهریزک 
و ش�کایت خان�واده روح االمین�ی از 
س�عید مرتضوی، دادس�تان س�ابق 
ته�ران و مدیرعامل س�ابق س�ازمان 
تامین اجتماعی به جلسه دوم کشید. 

 متخصصان علوم پزشکی، دارویی را معرفی کرده اند که می تواند مانع از گسترش 
بیماری عفونی ناشی از ویروس زیکا شود

تیتر اخبار

اصغ��ر فرهادی ش��ب گذش��ته همزمان با آغ��از اکران 
عمومی »فروش��نده« به اس��پانیا س��فر کرد. ب��ه گزارش 
روزنامه س��ینما، فرهادی به اس��پانیا می رود تا پیش تولید 
فیلم بعدی خود را که قرار است در این کشور بسازد، آغاز 
کند. فیلمی که پدرو آلمادوار، کارگردان مش��هور و برنده 
اسکار اسپانیایی یکی از تهیه کنندگانش خواهد بود. پیش 
از ای��ن خبر حضور پنه لوپه کروز در این پروژه س��ینمایی 

منتشر شده بود. 
ای��ن کارگ��ردان برن��ده اس��کار و نخل ط��الی کن در 
حالی پ��روژه بعدی خود را آغاز می کند که »فروش��نده« 
جای��زه بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران را در جش��نواره 

فیلم آمس��تردام 20١٦ از آن خود ک��رد. این فیلم که در 
افتتاحیه جشنواره آمستردام به نمایش درآمد، به گزارش 
وب سایت رسمی این جش��نواره »تعداد فوق العاده 4٥84 
رأی تماش��اگران« را به دست آورد و از روز اول، در صدر 

جدول انتخاب تماشاگران قرار گرفت. 
فروشنده دومین فیلم فرهادی است که از این جشنواره 
جایزه تماش��اگران را دریافت می کن��د. پیش از این فیلم 
برنده اس��کار »جدایی نادر از س��یمین« این جایزه را در 
س��ال 20١١ دریافت کرده بود. اصغرفرهادی نخس��تین 
فیلمسازی است که در این رشته دو بار جایزه تماشاگران 

را از این جشنواره دریافت کرده است. 

روزهای شلوغ و پرافتخار آقای فرهادی

  حمی�د قبادی، دبی�ر کارگروه مد 
و لب�اس کش�ور گفت ک�ه برندهای 
خارجی غیرقانونی و تقلبی پوشاک 

به زودی معرفی می شوند. 
  کت�اب »زخم�ه ب�ر س�از زمان« 
ک�ه چهارمی�ن مجل�د از فرهن�گ 
ایران  گزین گویه های شعرای معاصر 
به ش�مار می رود با موضوع بررس�ی 
فلس�فه هنر و زندگ�ی و نظریه های 
ادب�ی نیما یوش�یج  از س�وی نش�ر 

مروارید منتشر شد. 

روز گذش�ته، همزم�ان با س�المرگ فرهاد مهراد، همس�ر او ب�ا در اختیار 
گذاش�تن وس�ایل ش�خصی این هنرمند به »خانه فره�اد« آن را در موزه 

سینما راه اندازی کرد

تیتر اخبار

سرپرس��ت باشگاه استقالل شایعه س��رمربیگری فرهاد 
مجیدی را تکذیب کرد. 

س��یدرضا افتخاری، سرپرس��ت باش��گاه اس��تقالل روز 
گذش��ته شایعه س��رمربیگری فرهاد مجیدی در استقالل 
را تکذی��ب کرد و گفت خبری از ای��ن موضوع ندارد. این 
در حالی اس��ت که منابع آگاه در باشگاه استقالل خبر از 

مذاکره با فرهاد مجیدی داده بودند. 
افتخاری در این باره به ایس��نا گفت: این ش��ایعات به هیچ 
عن��وان صحت ن��دارد و خود فرهاد هم ب��ه دنبال این قصه 

نیست. زمانی که سرپرست تیم   ملی فوتبال بودم فرهاد ١7 
سال داشت که او را به تیم   ملی آوردیم. چند سال هم پیش 
من بود و او را کامال می شناسم. فرهاد در حال  حاضر در حال 
گذراندن دوران مربیگری اس��ت و زمانی که دوره هایش را به 
اتمام رس��اند به کمک ما و تیم   ملی می آید. معتقدم حق او 
در تیم   ملی خورده ش��د. ما تیم های زیادی در باشگاه داریم 
و می توانی��م هدایت تیم های پایه را به او بدهیم. به  هر حال 
فرهاد باید از یک جایی شروع کند و محک بخورد. تا به حال 

تیمی دستش نبوده و سابقه مربیگری ندارد.

مجیدی مربی استقالل نمی شود

   کمیته ملی پارالمپیک روسیه اعالم 
ک�رد که محرومیت کامل این کش�ور 
از حض�ور در بازی ه�ای پارالمپی�ک 
ری�و 20۱6 ب�ه دلیل اس�تفاده از مواد 
غیرمج�از نی�روزا، ش�امل بازی های 
پارالمپی�ک زمس�تانی 20۱8 پیونگ 

جانگ کره جنوبی هم می شود. 
   تی�م ملی والیبال مردان ایران در 
جدیدترین رده بندی جهانی والیبال 
با سه پله صعود نسبت به رتبه قبلی 

خود، در رده هفتم جهان ایستاد. 

 ب�ه دنب�ال رونمایی از اتوبوس جدی�د و ویژه تیم ملی ک�ه تصویر یوزپلنگ 
ایرانی روی آن نقش بسته، تیم پرسپولیس هم از امضای قرارداد با خط تولید 

اتوبوس های اسکانیا و خرید اتوبوسی ویژه خبر داد 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ
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تبلیغ مشارکت برای کودکان 
بدون اعتیاد

 »ای��ن مغز توئه. این مواده و این هم مغز تو بعد از 
مصرف مواده. س��والی داری؟« بچه های دهه هشتاد 
بی هی��چ تردید ویدئویی را ک��ه معروف ترین اعالمیه 
خدمات عمومی برای »مش��ارکت در خلق آمریکای 

بدون اعتیاد« بود به یاد می آورند. 
در ای��ن تصاویر مغز معتاد به تخم مرغ خامی که در 
یک ماهی تابه داغ می پزد، تش��بیه شده بود. در جشن 
سی سالگی این تبلیغ، این سازمان که اکنون با عنوان 
»مشارکت برای کودکان بدون اعتیاد« فعالیت می کند، 
س��عی کرد ایده قدیمی را در ی��ک کمپین جدید به 

تصویر بکشد.

 این بار یک بخش یادآوری به مخاطب اصلی آگهی 
اضافه شده اس��ت؛ کسانی که اکنون فرزندان شان در 

معرض اعتیاد قرار دارند. 
آگهی »نیمروی 2016« تخم مرغ مش��ابهی را در 

یک ماهی تابه نشان می دهد.
 در این ویدئو صدای آلیس��ون جنِی هنرپیشه روی 
ویدئو شنیده می ش��ود. او در مجموعه »مادر« شبکه 
CBS  نقش یک مادر در حال ترک را به عهده دارد که 
 برادرش را به علت سوءمصرف مواد از دست داده است. 
اما ویدئو این بار از »س��والی داری« فراتر می رود و در 
نماهایی کودکانی را می بینیم که س��وال های سختی 
می پرس��ند: »مامان تا حاال مواد کش��یدی؟«، »مگه 
این م��واد قانونی نیس��ت؟«، »چرا هرویی��ن اینقدر 

اعتیادآوره؟«. 
ویدئ��و به پ��در و مادرها می گوید گ��وش به زنگ 

باشند
. یک آگهی رادیویی و چاپی این آگهی را همراهی 

می کنند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، این ویدئو توس��ط آژانس 
Campbell Ewald و ارتباط��ات BFG ب��ه طور 
 رایگان تهیه شده و جانوس کامینسکی برنده اسکار آن را 

ساخته است. 
کمپین چشم اندازی را که کودکان امروز آمریکایی 
با آن مواجه هستند بررس��ی می کند و به این نکته 
می پردازد که ای��ن راه فقط به آگاهی منجر نخواهد 
ش��د، بلکه والدین باید بتوانند از پس پرس��ش های 

دشوار فرزندان خود برآیند. 

9

تبلیغات خالق

آگهی فروشگاه خرده فروشی le silpo- شعار : بهار در هوا!

ایستگاه تبلیغات

توییتر به برندها اجازه می دهد که 
اسپانسر استیکرهایش شوند

کمپین ب��زرگ Pepsi که از ایموجی به عنوان یک 
زبان استفاده  می کند به زودی وارد توییتر می شود. در 
ماه ژوئن، توییتر از اس��تیکرهایی رونمایی کرد که به 
کارب��ران اجازه می دهد آنه��ا را روی عکس های خود 

قرار دهند و منتشر کنند. 
حاال پپس��ی نخس��تین برندی اس��ت که از کمپین 
خ��ود، کمپین��ی که از ای��ن قابلیت بصری اس��تفاده 
می کن��د، رونمایی می کند. تبلیغات این برند نوش��ابه 

شامل 50 استیکر ساخته خود برند است. 
به گ��زارش  ام بی ای نیوز، این اس��تیکرها بخش��ی 
از کمپی��ن در ح��ال فعالیت #PepsiMoji اس��ت 
ک��ه در 10 کش��ور از جمل��ه آمری��کا، کان��ادا، هند، 
مکزی��ک و روس��یه فعال اس��ت. ب��رای اس��تفاده از 
ای��ن اس��تیکرهای معرفی ش��ده کارب��ران باید روی 
دکم��ه اس��تیکر کلی��ک کنن��د و پ��س از بارگذاری 
 عک��س خ��ود، 80 اس��تیکر برند را در ب��االی صفحه

 مشاهده کنند. 
ب��رد جیکم��ن، مدی��ر PepsiCo می گوی��د: »در 
واق��ع ما با آزاد گذاش��تن اف��راد ب��رای اضافه کردن 
مس��تقیم ایموج��ی روی عکس ، راه��ی کامال جدید 
برای مج��ذوب کردن آنه��ا ارائه می دهی��م. اگر یک 
تصویر ب��ه اندازه 1000 کلم��ه ارزش دارد، پس یک 
تصویر ب��ه همراه��ی اس��تیکرهای پپس��ی می تواند 
جرق��ه یک مکالم��ه باش��د.« توییتر در م��ورد اینکه 
استیکر های معرفی ش��ده چگونه به فروش می رسند، 
پاسخی نداده  اس��ت. این شیوه جدید تبلیغ تازه ترین 
 تالش توییتر برای س��ود ب��ردن از تبلیغات برندهای 

بزرگ است.
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کافه تبلیغات

نوآوری در تکنیک ساده عکاسی
آرش غریقی، مدیرهنری و فعال تبلیغاتی 
درباره طرح آگهی های اینس��تاگرامی برند 
تاج درس��ا می گوید: در نخس��تین برخورد 
با ای��ن طرح   ها به صورت ناخودآگاه بس��یار 
ذوق زده ش��دم و جذبم کرد. بیش��تر شاید 
دلیلش تناس��بات درست و بجا، سادگی در 
بیان و خل��وت بودن، ن��وآوری در تکنیک 
ساده عکاسی، رنگ، ش��ادابی و… بود که 
برای��م جالب توجه بود. ای��ن روزها به دلیل 
نیاز برندها و س��رعت گرفتن در تبلیغات و 
تن��وع مدیا، تولیدات تبلیغاتی هم س��رعت 
بسیار باالیی به خود گرفته که متأسفانه در 
بیشتر این تولیدات ضعف در زیبایی شناسی 
دیده  می ش��ود یا شاید اصول اولیه فراموش 
شده! هرچه که هست یکی از دالیل خیلی 
مهم زیبایی و دیده ش��دن )و ارائه درس��ت 
در هر شاخه ای( داشتن همین وسواس در 
استفاده اصول و زیبایی شناسی است. کسی 
را نمی شناس��م که از زیبایی خوشش نیاید. 
طرح  ه��ای تاج درس��ا زیبا هس��تند چراکه 
انت��زاع یکس��انی دارند و این تش��ابه باعث 

جذابیت آنها شده است. 
غریقی درباره تکنیک به کار رفته در این 
طرح ها می گوید: به پاشیدن رنگ در اصول 
ف��رم Accidental forms  ی��ا فرم های 
تصادفی می گوین��د. همانطور که می بینید 
همه طرح ها به واسطه پاشیدن رنگ شبیه 
هم هس��تند اما فرم یکس��انی ندارند و این 
ش��اخصه فرم  های تصادفی ا ست که کمتر 
مورد توجه طراحان گرافیک قرار می گیرد. 
شاید به دلیل کنترل سخت تر آنها و حضور 
م��داوم اتف��اق در تصویر نهایی ا س��ت که 
طرح های تاج درسا به خوبی از این اتفاقات 
خوش��ایند اس��تفاده کرده و یکی از دالیل 

زیبایی  است.
 نکت��ه بع��دی که باع��ث توجه بیش��تر 
ب��ه دس��تبند ش��ده، کنتراس��ت بین رنگ 
پس زمینه و دس��تبند است. هر دو همرنگ 
هستند اما توجه اصلی معطوف به دستبند 
است )حاکمیت اکثریت تأکید بر اقلیت( و 
به عقیده من این نکته  هوشمندانه مجموعه 
طرح های تاج درساس��ت و البته مهم ترین 
دلی��ل زیبای��ی. همه اینه��ا با اس��تفاده از 
تکنیک ساده عکاسی قابل ارائه شده است. 
س��اده که می گویم، عکاس ی��ا تیم اجرایی 
تاج درس��ا را زیر سوال نمی برم، مرادم این 
اس��ت که گاهی برای ارائه یک اثر تبلیغاتی 
»خ��وب« نیاز ب��ه کاره��ای خارق العاده ای 
نیس��ت و ب��ا اس��تفاده از کم��ی خالقیت 
می توان آثار بزرگی خلق کرد. چند ش��اخه 
فالش یک دوربین و کمی حوصله دستمایه 

این عکس هاست. 

طرح  های مینیمال در اینستاگرام به 
خوبی خود را نشان می دهند

غریقی درباره انتخاب رس��انه ای که برای 
اکران طرح آگهی  تاج درس��ا استفاده شده، 
می گوید: همیش��ه طرح  ه��ای مینیمال در 
فضاهای مج��ازی خصوصا اینس��تاگرام به 

خوبی خود را نش��ان می دهند. هنوز فضای 
قالب اینس��تاگرام عکاس��ی الیف اس��تایل 
اس��ت، عموما عکس ه��ا با زاوی��ه عمودی 

برداشته می شود. 
عکس های تاج درس��ا دارای این شاخصه 

هس��تند و ب��ه برندین��گ درس��ا در 
ذه��ن مخاطب هدف خ��ودش کمک 
می کن��د و عالقه برای داش��تن یکی 
از ای��ن دس��تبندها را در نزد مخاطب 
برانگیخته می کند. حتی می توان این 
طرح ها را در رس��انه های دیگری مثل 
مطبوعات و مجالت مرتبط هم منتشر 

کرد و بازخورد خوبی گرفت. 
در پایان باید بگویم که اگر دست ها 
در این طرح ه��ا کارکترهای متنوع یا 

حالت های خاص تری  داش��تند ش��اید برای 
کاربری این مدل خاص دس��تبند بهتر بود. 
خصوص��اً اینکه ام��کان دارد طرح ها  بعد از 
مدتی در اینس��تاگرام تکراری شوند. کمی 
هم در درس��ت قرارگیری دست ها در کادر 
باید بیشتر دقت می ش��د که کار بی  نقصی 

شود. 

 رنگ، فصل، الف-ی، نکات اولیه 
 طرح آگهی ها 

آرش س��یری، عکاس و ط��راح گرافیک 
مجموعه طرح های اینس��تاگرامی تاج درسا 
می گوید: رنگ، فصل، الف-ی نکات اولیه ای 

هستند که این کمپین را در راستای معرفی 
و ف��روش بیش��تر این س��ری از محصوالت 
تش��کیل دادند. تن��وع در رنگ بندی چرم 
و کام��ل بودن مجموعه حروف فارس��ی از 
همان ابتدا در کنار تحرک فصل تابس��تان 
نقش مهمی برای ش��کل گیری این کمپین 
ایفا ک��رد و به عن��وان آیتم ه��ای اصلی در 

ایده پ��ردازی و اج��را از هم��ان لحظ��ات 
آغازین به آنها توجه بس��زایی ش��د. سیری 
درب��اره هدف برند تاج درس��ا از اکران این 
طرح  آگهی ه��ا می گوید: بازدی��د، الیک و 
فروش. این موارد پروسه چالش هایی بودند 
که قرار ب��ود در ادامه ب��ا آنها روبه رو 
ش��ویم. چالش های��ی که ب��ا توجه به 
س��ابقه همکاریم با مجموعه تاج درسا 
و آمارهای به دس��ت آمده از بازخورد 
تبلیغ��ات و کمپین های گذش��ته، از 
امور مشتریان و روانشناسی مخاطبان 
لوک��س این برن��د کار پیچیده و بس 

دشواری بود. 

از ایده تا اجرای طرح آگهی ها 
و  اج��را  مش��کالت  درب��اره  س��یری 
مراح��ل ایده پ��ردازی می گوی��د: پ��س از 
ایده پردازی های اولی��ه، مذاکرات و تحقیق 
در مرحله پیش تولید متوجه چند مش��کل 
ش��دیم؛ نخس��تین نکت��ه اینکه ب��ه دلیل 
نس��تعلیق بودن حروف و تع��داد اجراهای 
مشابه به این سبک تبلیغات یعنی استفاده 

از جلوه ه��ای بصری با طراحی های س��نتی 
و ای��ران باس��تان در برنده��ای مختل��ف، 
کم��ی تکراری ب��ه نظر می رس��ید و مقدار 
جذابیت خودش را تا حد بسیاری در میان 
مخاطبان از دس��ت داده ب��ود، نکته دوم و 
بس��یار حایز اهمیت به صورتی بود که این 
مجموعه، جنسیت خاصی را شامل نمی شد 
و محصوالت قابل اس��تفاده برای خانم ها و 
آقایان بود و برای چند ایده این اش��تباه یا 
پیام منفی در ذهن مخاطب پدید می آمد. در 
ادامه تنها یک گزینه باقی ماند که با توجه 
به بررس��ی ها و تحقیقات��ی که انجام گرفت 
مشخص شد ایده مش��ابه خارجی دارد، اما 
به دلیل کمبود وقت ب��ا موافقت و انتخاب 
ش��رکت تاج درس��ا حکم تأیید شروع پروژه 
صادر شد، مش��روط بر اینکه ایده به صورت 
صحی��ح و با کیفیت اجرا ش��ود. از آنجایی 
که اجرای این کمپی��ن به علت نوع خاص 
عکاس��ی، به تجهیزات��ی از قبیل کلید های 
صوتی و فالش های مخصوص عکاس��ی در 
سرعت های باال و اس��تودیوهای مجهز نیاز 
داش��ت، بسیار دشوار بود که در زمان تأیید 
ایده و شروع اجرا هیچ یک از تجهیزات ذکر 
شده در دس��ترس نبود به همین دلیل کار 
بس��یار دش��واری را پیش رو داشتم اما این 
نکته باعث نش��د تا ناامید ش��ویم. شاید بد 
نباشد بدانید عکاسی با استفاده از مقداری 
خالقیت انجام شد و تنها تجهیزات موجود 
چند المپ پر نور و یک س��ینی پر شده از 
رن��گ بود که در گوش��ه ای از ی��ک اتاق با 
ضربه زدن دس��ت داخل رنگ که با سرعت 
باال عکاس��ی ش��د، صورت گرفت و نتیجه 
کار، تصاویری ش��د که مش��اهده می کنید. 
مجموع��ه طب��ق مذاکرات انجام ش��ده در 
حال حاضر جهت اس��تفاده در ش��بکه های 
اجتماعی، عکاسی و طراحی شده به همین 
دلیل برای ایده و اجرا صحبت ممیزی های 
کمتری در میان ب��ود. هنوز برای اکران در 
مدیا های دیگر صحبتی به میان نیامده که 
آن به سیاس��ت های داخل سازمانی شرکت 
تاج درسا بس��تگی دارد. مذکر و مونث، پیر 
و ج��وان، خانم ها و آقای��ان مخاطبان این 
کمپین بودند و همانطور که پیش��تر گفته 
ش��د تا حد امکان قرار بر این شد تا از نظر 
سن و جنس��یت، به دلیل نوع طراحی این 
مجموعه، محدودیتی وجود نداش��ته باشد. 
15 طرح 30 حرف این مجموعه متش��کل 
از 12 عک��س با دس��ت زنانه و س��ه عکس 
با دس��ت مردانه هس��تند. در این مجموعه 
ه��ر تصویر دارای دو حرف اس��ت که بنا به 
مخاطب شناسی و میزان تأثیرپذیری آنها در 
امر خرید این نسبت ها مشخص شده است. 
تقریب��اً تمامی طرح ها در اینس��تاگرام تاج 
درسا اکران شده اند. در پایان باید بگویم که 
بعد از اک��ران طرح آگهی ها بازخورد خوبی 
را از جانب مخاطبان ش��اهد بودیم و طبق 
آمار و ارقام به دس��ت آمده چالش هایی که 
قبل تر گفته شد یعنی همان »بازدید، الیک 
و فروش« ای��ن مجموعه، با موفقیت همراه 

بوده است. 

نگاهی به مجموعه طرح های اینستاگرامی تاج درسا

تبلیغ محصول محور در دل فرم های تصادفی

همیشه طرح  های مینیمال در فضاهای مجازی 
خصوصا اینستاگرام به خوبی خود را نشان می دهند. 
هنوز فضای قالب اینستاگرام عکاسی الیف استایل 

است، عموما عکس ها با زاویه عمودی برداشته 
می شود. عکس های تاج درسا دارای این شاخصه 
هستند و به برندینگ درسا در ذهن مخاطب هدف 

خودش کمک می کند

برنده�ا این روزها با برنامه ریزی دقیق تری در ش�بکه های اجتماعی 
حض�ور دارن�د. اکثر آنها ب�رای این حض�ور تالش می کنن�د که طرح 
آگهی ه�ای متناس�بی را بافض�ای موردنظر طراحی و در ش�بکه های 

اجتماعی به خصوص اینستاگرام به نمایش بگذارند. این شیوه عملکرد 
آنها در جذب مخاطب تأثیر بس�زایی داش�ته است. برند تاج درسا که 
زیرمجموعه ش�رکت چرم درساس�ت، چندی ا س�ت با ارائه مجموعه 
طرح هایی از دس�تبندهای چرمی حروف الفبای خود در اینس�تاگرام 
حضور فعال�ی دارد. این برند از تکنیک عکاس�ی تبلیغاتی برای ارائه 

طرح آگهی ها از محصوالتش بهره برداری کرده است. »فرصت امروز« به 
منظور بررس�ی مجموعه طرح های اینستاگرامی تاج درسا گفت وگویی 
را با آرش غریقی مدیرهنری و فعال تبلیغاتی و آرش س�یری عکاس و 
طراح گرافیک مجموعه طرح های اینستاگرامی تاج درسا داشته است 

که در ادامه می خوانید. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com



تبلیغ��ات یک��ی از مهم ترین 
فاکتوره��ا برای شناس��اندن و 
ش��رکت ها  محصوالت  معرفی 
و رقاب��ت با رقباس��ت. معموال 
تبلیغات به روش های مختلفی 
انجام می ش��ود ام��ا موثر ترین 
روش، تبلیغات از طریق ارتباط 
مس��تقیم با مشتریان است که 
عنوان س��مپلینگ شناخته  با 
می ش��ود. در این راستا آدامس 
با هم��کاری  نی��ز  دن اکس��یر 
دیج��ی کاال اقدام ب��ه برقراری 
تماس مس��تقیم با مخاطب و 
کرده  خ��ود  محص��والت  ارائه 
است به طوری که به همراه هر 
کاالیی که خریداری می ش��ود 
یک بسته آدامس دن اکسیر نیز 
برای مشتریان ارسال می شود. 
از ای��ن رو »فرص��ت امروز« در 
مزیدی،  باعلیرض��ا  گفت وگ��و 
م��درس و مش��اور بازاریابی به 
بررسی این رویداد پرداخته که 

در ادامه می خوانید. 

تجربه یک حس خوشایند
علیرضا مزیدی می گوید: این 
روزها در دنیا روش سمپلینگ 
مجازی بسیار کاربرد پیدا کرده 
و طب��ق تحقیق��ات، این روش 
سمپلینگ در دنیا مدت هاست 
که آغاز ش��ده و در بسیاری از 
کشورها خصوصا ایران به عنوان 
ی��ک روش و ش��یوه خالقان��ه 
ش��ناخته ش��ده و به س��رعت 
در ح��ال رواج اس��ت. قاعدت��ا 
مردم ب��ه دنبال این هس��تند 
که ب��رای ایجاد ح��س امنیت 
و اعتم��اد بیش��تر محصولی را 
از نزدی��ک ح��س و لم��س و 
س��پس آن را خریداری کنند. 
این روش س��مپلینگ برای هر 
نوع محصولی کاربردی اس��ت. 
اکنون آدامس دن اکسیر از این 
شیوه برای سمپلینگ استفاده 
می کند و برندهای دیگر مانند 
محصوالتی  تولیدکننده ه��ای 
همچون آبمیوه یا بیسکوئیت با 
روش های دیگری سمپلینگ را 

انجام می دهند. 
وی می افزای��د: یکی دیگر از 
روش های موثر س��مپلینگ که 
در خارج از کشور انجام می شود 
این گونه است که به عنوان مثال 
در فروش��گاه هایی که حیوانات 
هنگام  می فروش��ند،  خانگ��ی 
فروش��گاه  به  ورود مش��تریان 
ی��ک دس��تمال یا حول��ه روی 
دست مشتری می گذارند و یک 
س��گ کوچک را روی آن قرار 
می دهند و تا زمانی که مشتری 
فروشگاه را می بیند و به دنبال 
حیوان م��ورد نظ��ر می گردد، 
از ای��ن حیوان ه��م مراقبت و 
نگهداری می کند و آن را لمس 
می کند. ممکن است مشتریان 
حیوانی را بپسندند و خریداری 
کنند یا حیوان مورد نظر خود 
را نیابن��د اما آمار نش��ان داده 
که 98درصد از مش��تریان، در 
نهای��ت س��گ کوچک��ی را که 
در حی��ن فرآیند خری��د آن را 
لم��س ک��رده و از آن مراقبت 
کرده بودند خریداری می کنند. 
چون با آن ارتباط برقرار  و آن 
را ح��س کرده اند ک��ه این کار 
روی آنها تاثیر مثبت گذاش��ته 
اس��ت. مش��تریان و اف��راد به 
دنب��ال این هس��تند ک��ه اگر 
چیزی را خری��داری می کنند، 
تجربه استفاده و حس آشنایی 
آن محصول را داش��ته باشند. 
س��مپلینگ این کار را آس��ان 
می کند و می تواند به مشتریان 
ای��ن اطمین��ان را بده��د که 
محصولی را که برای نخستین 
بار از آن استفاده می کنند مورد 
تایید سلیقه آنهاست تا بتوانند 
ب��رای بارهای دیگ��ر نیز مورد 
اس��تفاده قرار دهند و به نوعی 
اعتم��اد میان مش��تری و برند 

ایجاد می شود. 

سمپلینگ مجازی
وی با اش��اره ب��ه روش های 
می گوید:  س��مپلینگ  مختلف 
مجازی  س��مپلینگ  تاکن��ون 
ب��ه این ش��کل ک��ه محصول 
به هم��راه ی��ک کاال که خرید 
اینترنتی ش��ده ارس��ال شود و 

اف��راد آن را از نزدی��ک لمس 
کنن��د در ایران وجود نداش��ته 
و می توان گف��ت این کار برای 
نخس��تین بار در کش��ور اتفاق 
افتاده اس��ت. اما قاعدتا برخی 
از برند ه��ا نیز وج��ود دارند که 
به شیوه های دیگر، سمپلینگ 
مج��ازی می کنن��د. به عن��وان 
مث��ال ش��رکت هایی ک��ه کار 
تولید محتوا انجام می دهند یا 
آموزشی هستند و محصوالتی 
مانند موسیقی و کتاب صوتی 
و. . . به ص��ورت مجازی عرضه  
می کنند، بخشی از آن موسیقی 
یا کت��اب صوتی را برای پخش 
رایگان انتخاب می کنند و ارائه 
می دهند ولی س��مپلینگی که 
با  به ص��ورت محصول  بخواهد 
کاالی دیگری برای مش��تریان 

ارسال شود، به این شکل 
نیفتاده  اتف��اق  تاکن��ون 
اس��ت. به عب��ارت دیگر 
تاکنون  برندی ک��ه  تنها 
کار سمپلینگ مجازی را 
در ایران انجام داده است 

برند دن اکسیر است. 

کوبرندینگ در 
سمپلینگ

امروزه  می افزای��د:  وی 
دنیا تغییر کرده اس��ت و 
به دنب��ال آن فرهنگ ها 
کودک��ی  بازی ه��ای  و 
نی��ز تغیی��ر کرده اند. در 

گذش��ته بازی های سنتی رواج 
داش��تند در حالی ک��ه امروزه 
اغلب اف��راد درگی��ر بازی های 
مج��ازی ش��ده اند و از ل��وازم 
مانند  الکترونیکی  و  دیجیتالی 
تبلت ها و گوشی های هوشمند 
و... اس��تفاده می کنن��د و این 
نش��ان دهنده تغییرات اس��ت، 
بنابرای��ن برنده��ا ب��رای اینکه 
مشتریان جدیدی را جذب کند 
باید روش های فناورانه جدیدی 
را نیز انتخاب کنند. دن اکسیر 
برای کوبرندین��گ، برند خوبی 
را انتخ��اب ک��رده اس��ت زیرا 
مش��تریان دیج��ی کاال اغل��ب 
قش��ر جوان جامع��ه و افرادی 
هستند که به دنبال تکنولوژی 
جدیدند. همچنین دیجی کاال با 
آمار بازدید 580 هزار نفری که 
دارد گزینه بسیار خوبی است و 
این روش برای یک سمپلینگ 

مجازی فوق العاده است. 

مشتری مداری در قالب 
کوبرندینگ

بازاریاب��ی  مش��اور  ای��ن 
کوبرندین��گ  اس��ت،  معتق��د 
ب��رای دیج��ی کاال ب��ه نوع��ی 
مش��تری مداری را ب��ه هم��راه 
دارد چراک��ه در ای��ن ص��ورت 
دیجی کاال محصولی را به طور 
رای��گان و فرات��ر از انتظ��ار و 
توقع مش��تریان به آنها عرضه 
دیجی کاال  مش��تریان  می کند. 
توقع ندارند دیجی کاال محصول 

بس��ته بندی  در  را  دیگ��ری 
محصولی که خریداری کرده اند 
قرار دهد و برای ش��ان ارس��ال 

کند. 
وی می افزای��د: مزای��ای این 
کوبرندین��گ ب��رای دیجی کاال 
این گونه اس��ت که مش��تریان 
دیجی کاال حس بهتری نسبت 
ب��ه آن پی��دا می کنن��د زی��را 
امتیازی فرات��ر از خدماتی که 
دیج��ی کاال باید ارائ��ه می کرد 
دریافت کرده اند همچنین نوع 
افزایش  باعث  آن  بس��ته بندی 
محبوبیت دیج��ی کاال در میان 
مش��تریانش می ش��ود. قاعدتا 
این پروسه برای دن اکسیر نیز 
مزایایی داشته زیرا باعث شده 
طی یک م��اه، یک میلیون نفر 
این آدامس را تس��ت کنند که 

مس��لما در هیچ س��مپلینگی 
اتفاقی  نیس��ت چنی��ن  ق��رار 
بیفت��د و دن اکس��یر توانس��ته 
ش��رکتی را پیدا کن��د که این 
انج��ام ده��د.  برای��ش  را  کار 
خوش��بختانه دن اکسیر همکار 
خوب��ی را در این حوزه انتخاب 
کرده است زیرا در حال حاضر 
هیچ فروشگاه مجازی در ایران 
مناسب تر از دیجی کاال نیست و 
دن اکس��یر به خوبی می تواند با 

این برند کار کند. 
وی تصری��ح می کند: اگرچه 
ای��ن هم��کاری ب��رای طرفین 
مزایای��ی به هم��راه دارد اما با 
این وجود اگر ی��ک فرد به هر 
آدامس دن اکس��یر  از  نح��وی 
ناراضی باشد، یا با لعکس اگر در 
محصولی ک��ه دیجی کاال برای 
مشتری فرس��تاده است ضعف 
یا ایرادی وجود داش��ته باش��د 
که موجب نارضایتی مش��تری 
ش��ود، این موضوع روی هر دو 
برن��د اثر می گ��ذارد. به عبارت 
دیگر در صورتی که مش��تریان 
باش��ند  ناراضی  دن اکس��یر  از 
این اث��ر منفی ب��ر دیجی کاال 
نیز القا خواهد ش��د و بالعکس 
از محصوالت  اگ��ر مش��تریان 
باش��ند  ناراض��ی  دیج��ی کاال 
ی��ک خاط��ره ب��د از آدام��س 
دن اکس��یر نیز به ج��ا می ماند 
که این ریس��ک ها و معایب در 
کوبرندینگ محصوالت مختلف 

دیگر نیز وجود دارد. 

نحوه عرضه محصول در 
سمپلینگ

آدامس  مزی��دی می گوی��د: 
دن اکس��یر محصول��ی انرژی زا 
اس��ت و بس��یار م��ورد عالقه 
جوان��ان ق��رار دارد. از طرف��ی 
اغلب  نیز  دیجی کاال  مخاطبان 
افراد جوان هس��تند. در نتیجه 
ای��ن موض��وع باعث می ش��ود 
دن اکس��یر بازار هدف خوبی را 
از طریق دیجی کاال به دس��ت 
آورد، خصوصا خانواده هایی که 
استفاده می کنند  تکنولوژی  از 
یا به نوعی به دنبال تکنولوژی 

هستند. 
وی با اش��اره به نحوه عرضه 
این محص��ول می گوید: قاعدتا 
به صورت  زمانی که سمپلینگ 
حض��وری انج��ام می ش��ود به 
ی��ک نقط��ه جغرافیایی 
محدود  فروش��گاه  مثل 
می ش��ود. ام��ا در روش 
عرضه ای که دن اکس��یر 
ب��ا  هم��کاری  ب��رای 
انتخ��اب  دیج��ی کاال 
کرده اس��ت، حد و مرز 
وج��ود  محدودیت��ی  و 
ن��دارد و در تم��ام ایران 
و حتی خارج از کش��ور 
می تواند  محص��ول  این 
عرض��ه ش��ود. این یک 
برای  فوق الع��اده  امتیاز 
محس��وب  دن اکس��یر 
می ش��ود ک��ه می تواند 
محص��ول را در عرض یک ماه 
برای یک میلی��ون نفر در کل 

کشور سمپل و معرفی کند. 

مزایا و معایب کوبرندینگ 
در سمپلینگ

این مدرس بازاریابی با اشاره 
ب��ه مزای��ای ای��ن کوبرندینگ 
مش��تریان  معموال  می گوی��د: 
دلی��ل  ای��ن  ب��ه  دیج��ی کاال 
ک��ه بس��ته بندی ای��ن آدامس 
به ص��ورت ی��ک هدیه اس��ت، 
واکن��ش خوبی از خود نش��ان 
می دهن��د و از اینکه آدامس��ی 
بس��ته بندی ای  به ص��ورت  را 
ک��ه ط��رح متفاوت��ی روی آن 
نقش بس��ته و پی��ام خوبی به 
همراه دارد برای ش��ان ارس��ال 
می کنند، حس خوبی خواهند 
داشت، از طرفی هم کاتالوگ و 
بروشور دن اکسیر نیز به همراه 
آن ق��رار گرفته که مش��تریان 
دن اکسیر  محصوالت  اطالعات 
مطالع��ه  را  آن  خ��واص  و 
می کنن��د و نیازهای خود را بر 
اس��اس محتویات بروشور پیدا 
می کنن��د. بنابراین مش��تریان 
دیج��ی کاال به نوعی مش��تری 
آدامس دن اکسیر نیز می شوند 
و آن را از فروشگاه های مختلف 
خری��داری می کنند. اینکه یک 
محص��ول دیجیتال��ی و غذایی 
به هم��راه هم ارس��ال ش��ود، 
دی��د بدی در مش��تریان ایجاد 
نمی کن��د ضم��ن اینک��ه تمام 

محصوالتی ک��ه در دیجی کاال 
عرض��ه می ش��وند دیجیتال��ی 
نیس��تند. در این زمینه بیشتر 
ب��ازار ه��دف اهمی��ت دارد و 
ای��ن دو برن��د انتخ��اب خوبی 
داشته اند. زیرا این دو محصول 
هی��چ ربط��ی به ه��م ندارند و 
این بی ربطی نقط��ه قوت آنها 
قاعدت��ا  می ش��ود.  محس��وب 
اگ��ر دیج��ی کاال می خواس��ت 
محص��ول  ی��ک  س��مپلینگ 
دیجیت��ال دیگ��ر را انجام دهد 
ی��ا آدام��س دن اکس��یر با یک 
مواد غذایی دیگ��ر کار می کرد، 
این ام��کان وجود داش��ت که 
این دو در آین��ده با هم رقیب 
شوند، اما چون محصول شان با 
هم متفاوت اس��ت حتی بعدها 
هم فکر رقابت برای شان ایجاد 

نمی شود. 

یک خاطره مشترک
این کارشناس می گوید: برند 
دن اکس��یر و دیجی کاال هر دو 
در حوزه فعالیت ش��ان بهترین 
هس��تند و دن اکس��یر بهترین 
س��مپلینگ  ب��رای  را  روش 
انتخاب کرده اس��ت چراکه اگر 
مثال  به عن��وان  می خواس��تند 
وارد  را  جدی��دی  محص��ول 
ب��ازار کنند، بحث برندس��ازی، 
تولید، مشتری یابی، بازاریابی و 
اس��تراتژی ها را به دنبال داشت 
ک��ه قاعدت��ا مقرون ب��ه صرفه 
نخواهد بود، بنابراین تنها راهی 
انجام  بازاریاب��ی  که بخواهن��د 
دهن��د و مقرون به صرفه باش��د 
همین روش س��مپلینگ است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت دو برند در 
فعالیت  متفاوت��ی  حوزه ه��ای 
می کنن��د و تقریب��ا 95درصد 
مخاطبان آنها یکس��ان است و 
قرار نیس��ت در آینده رقیب هم 
باش��ند یا برای هم مش��کالت 

تبلیغاتی ایجاد کنند. 
وی می افزاید: این یک پروژه 
یک ماهه است و مخاطبان نیز 
از آن راض��ی خواهند بود زیرا از 
دیجی کاال یک هدی��ه دریافت 
کرده ان��د و از دن اکس��یر نیز به 
خاطر خرید خوبی که داشتند، 
خاطره خوبی خواهند داشت و 
قاعدتا هر زمان که نام دیجی کاال 
را بش��نوند، ناخ��ودآگاه به یاد 
نیز می افتند  آدامس دن اکسیر 
و همچنی��ن اف��رادی که بعد ها 
آدامس دن اکس��یر را خریداری 
از  می کنن��د، خاط��ره خری��د 
تداعی  دیجی کاال در ذهن شان 
می ش��ود و این پروژه مشترک 
نام های  باع��ث می ش��ود ک��ه 
دیجی کاال و دن اکس��یر در کنار 
هم قرار بگیرد. کسانی که از این 
سمپلینگ استفاده کرده اند، اگر 
خاطره خوبی داشته باشند از هر 
دو برند است و اگر خاطره تلخی 
هم برای شان رقم بخورد، بر هر 

دو برند تاثیر گذار خواهد بود. 

بازار هدف مشترک
وی تاکید می کند: سیس��تم 
توزیع دیجی کاال بسیار قدرتمند 
و سراسری است و تعداد بازدید 
باالیی دارد و اغلب مشتریان آن 
را قشر جوان تشکیل می دهند 
که همه اینها مواردی هس��تند 
ک��ه م��ورد توج��ه دن اکس��یر 
اس��ت بنابرای��ن دن اکس��یر به 
س��رعت می تواند به گروه هدف 
خود برسد. از س��وی دیگر نیز 
قیمت پایین آدامس دن اکسیر 
به هم��راه خ��اص ب��ودن نوع 
بس��ته بندی و طعم و همچنین 
ان��رژی زا بودن آن باعث ش��ده 
دن اکسیر یک سمپلینگ بسیار 
خ��وب را در صنع��ت خود اجرا 
کند و می ت��وان گفت در ایران، 
بهتری��ن و ارزان ترین راهی که 
می توانس��ت برای معرفی خود 
به مش��تریانش انتخ��اب کند، 
همین راه بوده است. با توجه به 
مزایایی که در کاتالوگ آدامس 
دن اکسیر ذکر شده، این آدامس 
برای اف��راد جوانی که به دنبال 
آرامش هس��تند و می خواهند 
خستگی ش��ان را کمت��ر حس 
کنند و انرژی بیش��تری داشته 
باش��ند، مفید اس��ت پس برای 
افرادی که خری��د آنالین انجام 
می دهند و انرژی و س��رعت در 
انجام کارها برای شان در اولویت 

قرار دارد بسیار مناسب است. 

آموزش تحقیقات کیفی بازار
تحقیقات مردم نگاری

همان طور که در جلسه پیش اشاره شد مردم نگاری 
یک روش تحقیق اس��ت که توس��ط انسان شناسان و 
جامعه شناسان برای جمع آوری اطالعات درباره اینکه 
گروه های مردم چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند، انجام 
می گیرد. تحقیق��ات بازاریابی مردم ن��گاری، مطالعه 
رفتار مصرف اس��ت و می توان��د در خانه یا محل کار 
ی��ک مصرف کننده کاال اتفاق بیفتد. به طور مثال یک 
شرکت تولید کننده مبلمان اداری پس از طراحی یک 
محص��ول جدید برای بررس��ی اینکه چه ویژگی هایی 
ممکن است برای یک کارمند خوشایند باشد و چگونه 
آنه��ا از مبلم��ان مذکور اس��تفاده می کنن��د به جای 
اس��تفاده از پیمایش یا گروه کانون، به محل کار فرد 
رفته و یادداش��ت برداری می کند. محقق درخصوص 
فهم هرچه بهتر موضوع با افراد کلیدی صحبت کرده 
و داده های حاصل از مش��اهده را جمع آوری می کند. 
به طور مثال نتیجه این تحقیق می تواند این باشد که 
کارکنان عالقه مند هس��تند فضایی جهت قرار دادن 
لیوان ه��ای خود روی میز داش��ته باش��ند یا میزهای 
تولی��دی فاقد فضای مناس��ب که کارمن��دان بتوانند 

به صورت مشترک از آن استفاده کنند هستند. 

فرآیند تحقیقات مردم نگاری 
نخس��تین گام در انج��ام تحقیقات م��ردم نگاری 
تعیی��ن رفتار گروهی اس��ت که باید مطالعه ش��ود 
ضم��ن آنکه یکی از تصمیمات مه��م انتخاب مکانی 
است که قرار است تحقیق در آنجا انجام شود. به طور 
کل��ی در انجام تحقیقات مردم نگاری ش��ش مرحله 

انجام می شود: 
1-  تصمیم گیری در رابطه با موضوعات تحقیق و 

رفتار مورد مطالعه 
2- کسب اجازه و اعتمادسازی
3- مشاهده رفتار افراد گروه 

4- مصاحبه غیر رسمی با افراد کلیدی
5- در صورت نیاز عکس یا فیلمبرداری از رفتار

6- آنالیز داده های مکتوب و تصویری
مشارکت شرکت کنندگان در تحقیقات 

مردم نگاری
جنبه منحصربه فرد تحقیقات مردم نگاری مشارکت 
شرکت کنندگان اس��ت که می تواند به وسیله گزارش 
و ثب��ت وقایع آنها ی��ا گرفتن عک��س و تصویر انجام 
ش��ود. ب��رای مثال یک رس��توران زنجی��ره ای غذای 
آماده می خواهد درباره ع��ادت زمان غذایی کارکنان 
اداری بداند. مدیر رس��توران ممکن است باور داشته 
باش��د که کس��ب و کار وی در حال س��قوط است چرا 
که بیش��تر مردم غذای کمتری در زمانی که در پشت 

میزهای شان هستند می خورند. 

یک��ی از روش ه��ای به دس��ت آوردن اطالعات این 
اس��ت که از کارمندان پرسیده شود چه میزان زمان 
را برای این موضوع صرف می کنند یا از آنها خواسته 
ش��ود در دفات��ر ثبت وقایع روزانه زم��ان موردنظر را 
ثبت کنن��د. در مثال دیگر ممکن اس��ت از دختران 
جوان خواس��ته ش��ود تا لباس ها و احساسات خود را 
در خصوص خری��د آنها ثبت کنند. یک��ی از مزایای 
ترکی��ب ثب��ت وقایع این اس��ت که می توان��د رفتار 
موض��وع مورد مطالعه را در طول زمان پیگیری کند، 
اما یکی از معایب این روش این است که افراد تالش 
می کنن��د منافع خود را در زم��ان ثبت داده ها حفظ 
کنن��د و اگر این کار را نکنند ممکن اس��ت به عقب 
بازگش��ته و داده  ه��ای روزهای گذش��ته را به صورت 
تخمینی تکمیل کنند. روش دیگر برای درگیر کردن 
اف��راد در فرآیند تحقیق تش��ویق آنها به اس��تفاده از 
دوربین عکاس��ی یا فیلمبرداری اس��ت. به طور مثال 
محقق ممکن اس��ت از ک��ودکان بخواهد در منزل از 
اس��باب بازی های مورد عالقه خود عکس تهیه کنند. 
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت توصیف عمیق و 
مطالع��ه افراد و مکان های خ��اص، قوم نگاری خوانده 
می شود. قوم نگاری از طریق مطالعه میدانی گسترده 
تالش می کند ت��ا توصیف های عمی��ق و متنوعی از 
وقایع داش��ته باشد. در گذش��ته مطالعات قوم نگاری 
به طور عمده به مطالعه اجتماعات ابتدایی و صنعتی 
نش��ده می پرداختند. امروزه برای به مطالعه افراد در 
موقعیت های خاص مانن��د دادگاه ها، بانک ها، اماکن 
عمومی، مدارس، س��ازمان ها و... اس��تفاده می شود. 
در این روش مشاهده کننده می بیند، گوش می کند، 
می پرس��د و دیده ها و ش��نیده های خ��ودش را ثبت 
می کند و به واس��طه چنین اقداماتی از آنچه رخ داده 

است تصویر روشنی فراهم می کند.

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )49(
خدمات رایگان خود را به شخص 

دیگری بسپارید

بدون شک هیچ وقت گرفتن پول از مردم آسان 
نبوده اس��ت. نکته جالب آنکه به ط��ور میانگین 
افرادی که از سطح مالی بهتری برخوردار هستند، 
نس��بت به منابع مالی خود و پولی که قرار اس��ت 
خرج کنند حس��اس تر بوده و با وسواس بیشتری 

عمل می کنند. 
در واقع آنان به نس��بت س��ایرین بیشتر به فکر 
س��رمایه گذاری هس��تند تا خرج کردن پول خود 
و این بدین معنا اس��ت که به سادگی نمی توان به 

پول آنها دسترسی پیدا کرد. 
اگرچ��ه اغل��ب ثروتمندان تمایل��ی برای خرج 
بی م��ورد پول های خ��ود ندارند اما ب��ا این حال 
موسس��ات خیری��ه، برند های معروف، مش��اوران 
س��رمایه گذاری و هنرمن��دان این قش��ر را هدف 
خ��ود ق��رار می دهند و خواه��ان توج��ه آنان به 
خود و مساعدت ش��ان برای پیش��برد اهداف شان 
هس��تند. اگر کمی دقیق تر به مس��ئله نگاه کنیم 
درمی یابی��م که حق کامال با آنان اس��ت، در واقع 
تنه��ا ثروتمن��دان هس��تند که به واس��طه منابع 
مالی زیادش��ان می توانند آن��ان را به اهداف خود 

نزدیک تر کنند. 
ب��ا این حال انجام این کار اصال س��اده نیس��ت 
در واقع ثروتمندان بیش��تر سرمایه خود را صرف 
خرید زمین می کنند و تبلیغات معمول برای شان 
جذابیتی ندارد و معموال از کنارش��ان به سادگی 
عب��ور می کنند. این نکته کامال مش��خص اس��ت 
ک��ه در راس��تای تعامل موثر با آن��ان نمی توان با 
تکیه بر ش��یوه های معم��ول و تبلیغات رایج جلو 
رفت. این طور که به نظر می رس��د تنها راه موجود 
آن اس��ت که در ابتدا باید کاری رایگان برای شان 
انج��ام داد ت��ا در ابت��دا وقت و س��پس س��رمایه 

خودشان را در اختیارتان قرار دهند. 

ایده
thisismoney. co. uk  آدرس وب س��ایتی 
است که مطالب چندین روزنامه نظیر  metro و 
daily mail  در آن قرار داده می ش��ود. رویکرد 
و تمرکز این وب س��ایت قرار دادن مطالبی اس��ت 
ک��ه پاس��خگوی تمامی مش��کالت و دغدغه های 
اقتص��ادی و تج��اری اف��راد باش��د. در واقع باید 
در زمین��ه تمامی مش��کالت خ��رد نظیر حقوق 
بازنشس��تگی تا مسائل عظیم اقتصادی نظیر بازار 

سهام مطلب یافت شود. 
در کنار جامع ب��ودن مطالب ویژگی اصلی این 
س��ایت، در اصل رایگان بودن مطالب آن اس��ت. 
رایگان بودن تنها در مطالب ارسالی خالصه نشده 
و ام��کان ارتباط بازدیدکنندگان با نویس��نده هر 

مقاله نیز وجود دارد. 
هزینه های کلی سایت رقمی بسیار ناچیز است 
به علت آنکه مطالب از روزنامه گرفته شده و تنها 
در صورت لزوم تغییرات��ی جزئی در آن به وجود 

می آورند.

 تمامی هزینه های سایت توسط تبلیغات تامین 
ش��ده و س��ود اصلی در واقع پول هایی اس��ت که 
برخی بازدیدکنندگان برای مشاوره  های خصوصی 

پرداخت می کنند. 
علت موفقیت این س��ایت اقدام هوش��مندانه و 
آینده نگرانه آنان بوده است. در واقع آنان در ابتدا 
صرفا به جای کس��ب س��ود به فکر اعتماد سازی 
بودن��د و ب��ه این طریق توانس��تند ب��ه موفقیتی 

چشمگیر دست یابند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- وب س��ایت باید در عین س��ادگی از جذابیت 
باالی��ی برخوردار باش��د ت��ا بازدید کنن��دگان را 
به س��مت خ��ود بکش��اند. در واقع الزم اس��ت تا 
س��رویس دهی و خدمت رس��انی در سطح باالیی 
قرار داش��ته باش��د تا رضایت بیش��تری به همراه 

آورد. 
- بی��ن بازدید کنن��دگان قدی��م و جدید خود 
تفاوتی در ارائه خدمات قائل شوید، این امر باعث 

ترغیب و تشویق آنان خواهد شد. 
- ب��رای فضاهای خالی وب س��ایت خود جهت 
تبلیغ��ات الزم اس��ت از هم��ان ابت��دا برنامه ای 

مشخص داشته باشد. 

چهارشنبه
10شهریور1395 بازاریابی و فروش10

بازارنامهایده های طالیی

تلفنمستقیم:86073279شماره593 www.forsatnet.ir

مهال فرازمند
m_farazmand_66@yahoo. com

تاکنون سمپلینگ مجازی به این 
شکل که محصول به همراه یک کاال 
که خرید اینترنتی شده ارسال شود 
و افراد آن را از نزدیک لمس کنند  
در ایران وجود نداشته و می توان 
گفت این کار برای نخستین بار در 

کشور اتفاق افتاده است. اما قاعدتا 
برخی از برند ها نیز وجود دارند که به 
شیوه های دیگر، سمپلینگ مجازی 

می کنند

امیرآل علی
کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی

حامد بختیاری

گزارش »فرصت امروز« از سمپلینگ بزرگ دن اکسیر با همکاری دیجی کاال

مشتری یابی با نخستین سمپلینگ مجازی ایران
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برنامه ریزی به همراه کار، کار به 
همراه برنامه ریزی

اف��راد موفق معم��وال برنامه ریزی ه��ای دقیقی 
ب��رای انجام ام��ور مختلف در اختی��ار دارند. این 
برنامه ریزی ه��ا به آنها در جهت انجام هرچه بهتر 
امور کم��ک می کند. جمله معروفی که اغلب آنها 
س��رلوحه کار خود قرار داده ان��د »برنامه ریزی به 
همراه کار، کار به همراه برنامه ریزی« اس��ت. این 
شیوه مدیریتی افراد را در مسیر انجام برنامه ریزی 
ش��ده امور ترغیب کرده و احتم��ال بروز خطا را 
به کمترین ح��د کاهش می دهد. به طور معمول، 
چنین شیوه مدیریت زمان در میان افراد با عنوان 

برنامه ریزی روزانه شناخته شده است. 

ایده
برای الگوب��رداری از یک ایده مناس��ب در این 
زمین��ه، تنها کاری که الزم اس��ت انج��ام دهید، 
تهی��ه یک برنامه کامل از اهداف خود اس��ت. این 
برنام��ه اولیه نش��ان دهنده اولویت های ش��ما در 
کس��ب و کارتان خواهد بود. عالوه بر این شما الزم 
دارید تا این برنامه را به طور مداوم به روز رس��انی 

کرده و ایرادات آن را اصالح کنید. 
آنچه در اینجا به ش��ما در جهت دس��تیابی به 
اهداف تان کمک شایانی خواهد کرد، برنامه ریزی 
پیاپی اس��ت. این مورد تنها ش��امل به روز رسانی 
مداوم برنامه نیست. در واقع عالوه بر به روز رسانی 
معمول��ی باید اهداف اصلی ک��ه در آینده نزدیک 
نیاز به دس��تیابی به آنها دارید هم مشخص شود. 
همچنی��ن در این لیس��ت آنچه در ادامه کس��ب 
اهداف اولیه الزم اس��ت مش��خص ش��ود نیز باید 

پیش بینی شود. 
در س��اده ترین حالت، برنامه ش��ما باید ش��امل 
برنام��ه روزان��ه، برنام��ه هفتگ��ی، اتفاق��ات قابل 
پیش بینی که به طور معمول در کسب و کارتان رخ 
می دهد و در نهایت برنامه نس��بتا بلند مدت برای 

ماه های آتی باشد. 
نکته اساسی که در اینجا باید مدنظر قرار گیرد، 
اولویت بن��دی امور و نمایش تاثی��رات هرکدام از 
اجزای برنامه بر یکدیگر است. همچنین اقداماتی 
که برای عملی س��اختن هر بخش از برنامه مورد 
نیاز است نیز باید به خوبی برای کارمندان توضیح 

داده شود. 
ب��ا این ح��ال برخ��الف آنچ��ه اغلب اف��راد از 
مفه��وم مدیری��ت زم��ان صحی��ح در ذهن خود 
دارن��د، ای��ن روند به هیچ وجه موجب پیش��رفت 
س��ریع کس��ب و کار ش��ما یا حتی کمتر شدن بار 
مس��ئولیتی تان نخواهد ش��د، در نهایت این خود 
ش��ما هس��تید که باید درخصوص استراتژی های 
ش��رکت تصمیم بگیرید. به عب��ارت بهتر، کارایی 
مدیریت زمان مناسب به وس��یله برنامه ریزی در 
بهینه س��ازی وقت و همچنین آس��ان تر س��اختن 
تصمیم گی��ری نهفته اس��ت. با این ح��ال فرآیند 
برنامه ری��زی تغییری در اصل مس��ئولیت ش��ما 
به عنوان مدیر شرکت و به تبع آن اخذ تصمیمات 

نهایی ایجاد نخواهد کرد. 
در ابتدا ممکن اس��ت که فرآیند برنامه ریزی و 
به روز رس��انی مداوم برای شما دشوار باشد. با این 
وجود بهتر اس��ت ناامیدی را کنار بگذارید، بعد از 
گذش��ت چند روز از برنامه ریزی این حالت کاری 
دش��وار به یکی از عادت های ش��ما تبدیل خواهد 
ش��د. در عین حال با اختص��اص تنها چند دقیقه 
در روز ب��ه برنامه ریزی کس��ب و کارتان، در مواقع 
ضروری اطالعات بس��یار دقیقی از نحوه عملکرد 

بخش های مختلف شرکت خود خواهید داشت. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- نکت��ه اساس��ی در برنامه ریزی کس��ب و کار، 
توجه ب��ه اتفاق��ات غیر منتظره اس��ت. در دنیای 
کس��ب و کار )برخالف زندگی ش��خصی( اتفاقات 
غیر منتظره تاثیر بس��یار زیادی روی برنامه ریزی 
ش��ما خواهن��د داش��ت. در برخی م��وارد حتی 
ممکن است بی توجهی به برخی حوادث غیر قابل 
پیش بینی به قیمت نابودی برندتان تمام شود. در 
همین راس��تا بهتر است در تهیه برنامه مدیریتی 
 خ��ود از عنص��ر خالقی��ت و انعطاف پذی��ری نیز 

استفاده کنید. 
- به طور منظم ایرادات برنامه مدیریتی خود را 
رفع کنید. ایرادات برنامه ریزی به طور معمول بعد 
از گذش��ت مدتی از اجرای برنامه قابل مش��اهده 
اس��ت. رفع ای��رادات تنها بخش��ی از فعالیت تان 
است که در صورت نادیده گرفتن به سرعت تمام 

کارایی برنامه تان را از بین خواهد برد. 
- مناف��ع برنامه ریزی عالوه بر اینکه برای ش��ما 
سودمند خواهد بود، کارمندان تان را نیز بهره مند 
خواهد کرد. در همین راستا بهتر است کارمندان 
خود را نیز در جریان برنامه ریزی داخل کرده و از 

ایده های آنان استفاده کنید. 

چهارشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: ییالق ماس��ال از جمله مناطق 
گردشگری است که هوای خنک و سرد دارد و گردشگران 
تمایل به مسافرت در فصل های گرم را به آن دارند اما در 
فصل های سرد سال نیز شما می توانید مشتریان مناسبی 
را جذب کنید. به عنوان نمونه یکی از اقداماتی که ش��ما 
باید انجام دهید، این موضوع است که وب سایت مناسبی 

را برای هتل خود طراحی کنید و تولید محتوای مناسبی 
را روی آن انج��ام دهید؛ به عن��وان نمونه از مناظر زیبای 
زمس��تان در این منطقه گردشگری، عکس های مناسبی 
تهیه شود تا از این طریق گردشگران ترغیب به مسافرت 
در فصل های سرد سال به این منطقه گردشگری شوند. 

 از طرفی برای فصل های س��رد س��ال، پیش��نهاد های 
تخفیف ویژه ای داش��ته باش��ید و گردش��گران را ترغیب 
به مس��افرت به این منطقه گردش��گری کنی��د. یکی از 
موضوعاتی که شاید برای برخی گردشگران حائز اهمیت 
اس��ت، ش��رایط آب و هوایی در فصل های س��رد در این 
مناطق گردش��گری اس��ت. با توجه به این موضوع، شما 

می توانید پیش بینی شرایط آب و هوایی را در وب سایت 
خود قرار دهید تا از این طریق مش��تریان با خیال آسوده 

اقدام به مسافرت به ییالق کنند. 
در این میان باید هتل، Data Base  از مشتریان خود 
داشته باشد و در فصل های سرد سال، پیشنهاد های ویژه 
تخفیفی را به آنها اط��الع دهد و آنها را دعوت به حضور 
در هت��ل کند. یکی دیگر از اقداماتی که ش��ما می توانید 
انجام دهید، این موضوع است که با آژانس های مسافرتی 
وارد مذاکره و قرارداد شده و با ارائه تخفیف های مناسب، 
آنها را ترغیب به آوردن تورهای تفریحی به ماسال کنید. 

جذب گردشگران در 
فصل های بی رونق

پرس�ش: صاحب هتلی در ییالق های ماس�ال هستم. در فصل تابستان با استقبال مناسبی ازسوی گردشگران همراه هستیم 
اما با س�رد ش�دن هوا، بخش اعظمی از مشتریان هتل دیگر به ییالقات سفر نمی کنند. با توجه به این موضوع از نظر شما در 
راس�تای جذب گردش�گران در فصل های سرد سال باید چه اقداماتی را انجام داد تا از این طریق با سودآوری مناسبی همراه 

شویم؟ 

کلینیککسبوکار

تغییر در سبک زندگی افراد 
و افزایش مش��غله های کاری و 
زندگی، مس��ائل جدیدی را در 
ایرانی به  زندگ��ی مخاطب��ان 
وجود آورده اس��ت. در گذشته 
جامع��ه  خانم ه��ای  بیش��تر 
خان��ه دار بودن��د و کمت��ر در 
محیط ه��ای کاری حضور پیدا 
می کردن��د اما با تغییر س��بک 
زندگ��ی مخاطب��ان ایران��ی از 
زندگی سنتی به مدرن، خانم ها 
کاری  محیط ه��ای  در  نی��ز 
حضور پیدا کرده اند و نقش��ی 
تاثیرگذاری در کسب و کارهای 
مختلف دارند. از طرفی کاهش 
س��اعات حض��ور م��ادران در 
محیط خانه، باعث ش��ده نیاز 
به مکان های��ی برای مراقبت و 
پرورش ک��ودکان بیش ازپیش 
خانواده های  و  احساس ش��ود 
را  خ��ود  ک��ودکان  ایران��ی 
ب��ه مهدکودک ه��ا بس��پارند. 
نی��از خانواده ه��ای ایران��ی به 
مهدکودک ها، این کسب و کار ها 
را ب��ا رون��ق بیش��تری همراه 
ک��رده و بازار رقابت��ی را برای 
این کس��ب و کارها ایجاد کرده 
اس��ت. رقابتی بودن این بازار، 
مهدکودک ه��ا را با چالش های 
جذب مش��تری هم��راه کرده 
مهدکودک های��ی  و  اس��ت 
می توانند در این بازار رقابتی با 
مشتریان بیشتری همراه شوند 
مناس��بی  برنامه ریزی های  که 
در ح��وزه بازاریابی و تبلیغات 
داش��ته باش��ند. برای داشتن 
برنامه ریزی مناسب و تحلیل از 
 Business می توان  بازار  این 
plan  یا طرح مناسبی از این 
کسب وکار را تدوین کرد که در 
ادامه به بخش ه��ای مهمی از 
Business plan  کسب وکار 
مهدک��ودک ها اش��اره خواهد 

شد. 

خالصه مدیریتی
در نخس��تین بخش از طرح 
خالصه ای  بای��د  کس��ب و کار 
م��ورد  مدیریت��ی  م��وارد  از 
نی��از مهدکودک ه��ا بی��ان و 
توصیف��ی از این کس��ب و کار 
آورده ش��ود. مهدکودک  جزو 

خدمات��ی  کس��ب و کارهای 
محس��وب می ش��وند و ارائ��ه 
س��رویس و خدمات مناس��ب 
در این کس��ب و کارها بس��یار 
حائز اهمیت اس��ت چون این 
کسب و کارها ارتباط تنگاتنگی 
به صورت  دارن��د.  با مخاطبان 
از مهدکودک ها  انواع��ی  کلی 
در ای��ن بازار وج��ود دارند که 
ش��امل مهدکودک تمام وقت، 
پاره وق��ت،  نیمه وق��ت، 
تخصصی، شبانه روزی، شبانه، 
غیرانتفاعی و کودک در خانه 
می ش��وند. ه��ر مهد کودک��ی 
باید ن��وع فعالیت های خود را 

مشخص کند و با توجه 
به پتانس��یل مجموعه، 
و  محص��ول  توس��عه 
به  را  بیشتری  خدمات 
ارائه  ک��ودکان  والدین 
ده��د. به عن��وان نمونه 
مهدکودک ه��ای  در 
ضم��ن  تخصص��ی، 
فعالیت ه��ای  انج��ام 
منطب��ق  مهدک��ودک 
ک��ودکان  نیازهای  ب��ا 
توانمندی ه��ای  و 
آنه��ا در یک ی��ا چند 
فرهنگ��ی،  رش��ته 

هن��ری، ورزش��ی و... به ط��ور 
تخصصی مربیان واجد مدرک 
کارشناس��ی یا باالتر در رشته 
از  دارن��د.  فعالی��ت  مرب��وط 
طرف��ی برخ��ی مهدکودک ها 
غیر انتفاعی هس��تند و توسط 
افراد خیر و موسس��ات خیریه 
به منظور ارائه خدمات رایگان 
به ک��ودکان اقش��ار نیازمند و 
آسیب پذیر تاسیس می شوند. 

ط��رح  از  بخ��ش  ای��ن  در 
کس��ب و کار، باید به س��رمایه  
و پرس��نل مورد نی��از در این 
کس��ب وکار نیز اش��اره شود و 
شرح وظایف هر یک از پرسنل 
مهدکودک در طرح کسب وکار 
لحاظ شود، به عنوان نمونه در 
این کسب و کار به مدیر، مربی، 
آبدارچ��ی و س��رایدار و... نیاز 
است و پست س��ازمانی مانند 
فعالیت های  مس��ئول  مدی��ر، 
روزان��ه مربی��ان مهدک��ودک 
اس��ت و اداره مهدک��ودک را 
ب��ه دوش دارد. از طرفی مدیر 
مهدکودک ه��ا باید پتانس��یل 
فعالیت ه��ای  برنامه ری��زی 

باش��د،  داش��ته  را  آموزش��ی 
در غیر ای��ن ص��ورت بای��د از 
کارشناس برنامه ریز و آموزش 

در مهدکودک استفاده شود. 

نوع صنعت، محصوالت و 
خدمات

ط��رح  از  بخ��ش  ای��ن  در 
کس��ب و کار بای��د تحلیل��ی از 
ای��ن ب��ازار ارائ��ه ش��ود. این 
موض��وع نی��ز باید براس��اس 
تحقیق��ات ب��ازار باش��د، ب��ه 
عبارت دیگر باید ش��ناختی از 
رقبا، ب��ازار و نی��از والدین به 
شود.  ارائه  کس��ب و کارها  این 

ای��ن موض��وع ب��رای والدین 
بس��یار حائز اهمیت است که 
آنه��ا تمای��ل دارند ک��ودکان 
خ��ود را ب��ه مهد کودک هایی 
بس��پارند که خدمات آموزشی 
ب��ه  را  مناس��بی  تربیت��ی  و 
ک��ودکان ارائه می دهند و این 
مربی هایی  از طری��ق  موضوع 
امکان پذیر اس��ت ک��ه بتوانند 
ارتباط مناس��بی را با کودکان 
برق��رار کنن��د. در ای��ن بازار 
هس��تند  مهدکودک ها  برخی 
ک��ه ب��ا س��ازمان های دولتی 
وارد  مختلف��ی  خصوص��ی  و 
مذاک��ره و قرارداد ش��ده اند و 
خدماتی را به این س��ازمان ها 
ارائه می دهند، به عنوان نمونه 
در درون برخ��ی س��ازمان ها، 
فضایی برای نگهداری کودکان 
پرسنل سازمان موجود است و 
نهادی  به عنوان  مهدکودک ها 
که در این حوزه کار می کنند، 
مانن��د  خدمات��ی  می توانن��د 
مربی ه��ای آموزش دیده و. . . 
را به این سازمان ها ارائه دهند 
یا در صورت نداش��تن چنین 

نگه  داش��تن  ب��رای  فضای��ی 
والدی��ن،  تمام��ی  ک��ودکان، 
ک��ودکان خود را به س��ازمان 
آورده و به ص��ورت جمعی این 
کودکان به مهدکودکی انتقال 
پی��دا کنند و از آنه��ا مراقبت 
و آم��وزش انجام ش��ود. ارائه 
این گون��ه خدم��ات می توان��د 
مهدکودک ها  کسب و کار  برای 
مثمر ثمر واقع شود. در پایان 
یکی دیگ��ر از نکات��ی که در 
Business plan بای��د ب��ه 
آن اش��اره ش��ود، نقاط قوت، 
ضعف، تهدیدات و فرصت های 
س��ازمان است، به عنوان نمونه 
ارائه خدمات آموزش��ی 
خالقان��ه  و  مناس��ب 
نقطه  به عنوان  می تواند 
به  مهدک��ودک  ق��وت 

شمار آید. 

برنامه بازاریابی
از  بخ��ش  ای��ن  در 
 Business plan
بای��د برنام��ه بازاریابی 
کس��ب و کار مهدکودک 
براس��اس p7  آمیخته 
ش��ود.  آورده  بازاریابی 
همان ط��ور که پیش تر 
والدین  ش��ناخت  شد،  مطرح 
ن��وع  ای��ن  ب��رای  ک��ودکان 
حائ��ز  بس��یار  کس��ب و کارها 
اهمی��ت اس��ت. از طرفی در 
راس��تای موفقیت مهدکودک 
در بازار رقابتی، باید مزیت های 
رقابتی مناسبی را تعریف کرد، 
به عن��وان نمون��ه اس��تفاده از 
نوین آموزش��ی در  روش های 
حوزه خالقی��ت می تواند برای 
والدین بسیار جذاب باشد؛ به 
این صورت که کودکان تحت 
آموزش های مناسبی در حوزه 
خالقیت قرار گیرند و از دوران 
کودک��ی ب��ا خالقی��ت درگیر 
ش��وند. این موض��وع می تواند 
به عن��وان مزی��ت رقابت برای 

مهدکودک ها به شمار آید. 
دوری ک��ودکان از والدین و 
آنه��ا در مهدکودک ها  حضور 
ب��ا  را  آنه��ا  اس��ت  ممک��ن 
چالش های��ی همراه س��ازد. با 
توجه به این موضوع پیشنهاد 
می ش��ود در مهدکودک ه��ا از 
روان ش��ناس ها، م��ددکاران و 
اس��تفاده  مش��اوران مختلفی 

ش��ود و پیوسته رفتار کودکان 
را زی��ر نظر داش��ته باش��ند و 
و...  ه��وش  تس��ت های  حتی 
را از ک��ودکان بگیرند. در این 
میان این مش��اوران می توانند 
اطالعاتی را در مورد کودکان 
پیوس��ته به والدین آنها انتقال 

دهند. 
می توانن��د  مهدکودک ه��ا 
وسیله  خود،  مش��تریان  برای 
نقلیه ای ب��رای آوردن و بردن 
کودکان در نظر بگیرند و این 
موضوع را س��ازماندهی کنند. 
ارائه این گونه خدمات می تواند 
ب��اری را از دوش خانواده های 
ایرانی بردارد و مورد استقبال 

والدین قرار گیرد. 
یکی دیگر از موضوعاتی که 
در ارائه خدمات مهدکودک ها 
باید به آن توجه ویژه ای شود، 
ارائه غذاهای سالم، با کیفیت 
و مناسب برای کودکان است 
ک��ه باید ب��رای ای��ن موضوع 
کار  ب��ه  را  مناس��بی  آش��پز 
گیرند. از طرفی برخی والدین 
تمایل دارند پرستاری را برای 
ک��ودکان خود در داخل منزل 

به کار گیرند. 
در راس��تای ای��ن موض��وع 
نی��ز مهدکودک ه��ا می توانند 
خدمات��ی را ب��ه خانواده های 

ایرانی ارائه دهند. 
یک��ی از اقدامات��ی که باید 
مهدکودک ه��ا ب��ه آن توج��ه 
کنن��د، راه اندازی وب س��ایتی 
مناس��ب اس��ت، ب��ه عب��ارت 
دیگر در وب سایت محتواهای 
مناس��بی گذاشته ش��ود و از 
طری��ق بازاریاب��ی محتوای��ی 
مهدکودک ها با جذب مشتری 
همراه ش��وند، به عنوان نمونه 
محتواه��ای  ک��ه  هنگام��ی 
مناس��بی در خص��وص نحوه  
آم��وزش و تربیت کودکان در 
وب سایت گذاش��ته شود، این 
والدین  برای  می تواند  موضوع 
جذاب باش��د و آنها را ترغیب 
ب��ه مطالع��ه محتوا کن��د و از 
طرفی انجام این گونه اقدامات 
می تواند در راس��تای معرفی و 

آگاهی از برند باشد. 
 Business در  پای��ان  در 
plan می توان به برنامه طرح 
و توس��عه، س��اختار سازمانی، 
برنامه مالی و... نیز اشاره کرد. 

یکی دیگر از موضوعاتی که در ارائه 
خدمات مهدکودک ها باید به آن توجه 

ویژه ای شود، ارائه غذاهای سالم، 
با کیفیت و مناسب برای کودکان 

است که باید برای این موضوع آشپز 
مناسبی را به کار گیرند. از طرفی 

برخی والدین تمایل دارند پرستاری 
را برای کودکان خود در داخل منزل 

به کار گیرند. در راستای این موضوع 
نیز مهدکودک ها می توانند خدماتی را 

به خانواده های ایرانی ارائه دهند
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باید و نبایدهای تهیه BUSINESS PLAN برای مهدکودک ها

برنامه ریزی برای جذب مادران پرمشغله

مدیریت افراد دارای عملکرد 
ضعیف 

هن��گام مدیری��ت اف��راد دارای عملک��رد ضعیف، 
توصیه چارل��ز هندی پیرامون ضرورت تش��ویق در 
موفقیت و بخشش در خطا باید به خاطر آورده شود. 
وی پیشنهاد می کند اشتباهات باید به عنوان فرصتی 
برای یادگیری به کار گرفته شوند: »فقط در صورتی 
که اش��تباه به درستی بخشیده ش��ود، مفید خواهد 
بود زیرا در غیر اینصورت، آموخته به عنوان توبیخ نه 

به عنوان کمک تلقی خواهد شد«.
بنابرای��ن مدیریت افراد دارای عملکرد ضعیف یک 
فرآیند مثبت مبتنی بر بازخورد در طول سال است 
و ب��ه این امر می پردازد که برای غلبه بر مش��کالت 
عملکرد، افراد چ��ه کاری می توانند انجام دهند و از 
آن مهم ت��ر مدیران چگون��ه می توانند کمک کرده و 

حمایت کنند. 
پنج اقدام اساس��ی الزم برای مدیریت افراد دارای 

عملکرد ضعیف در زیر آمده است: 
اول: شناس��ایی و توافق در مورد مشکل / بازخورد 
را ت��ا حد ام��کان تجزیه و تحلیل ک��رده و در مورد 
اینک��ه کوتاهی چه بوده اس��ت با ف��رد توافق کنید. 
بازخورد ممکن اس��ت توس��ط مدیران ارائه ش��ود، 
ولی از یک نظر می تواند در خود ش��غل باش��د. این 
موقعیتی اس��ت که مدیران باید براساس این نگرش 
که پیشگیری بهتر از درمان است، آن را ایجاد کنند. 
دوم: یافت��ن دالی��ل کوتاه��ی و قص��ور/ هن��گام 
جس��ت وجوی دالیل کوتاهی، مدی��ر نباید فقط به 
سرزنش فرد بپردازد. هدف باید هم برای مدیر و هم 
برای فرد، شناسایی واقعیت هایی باشد که به مشکل 
منجر ش��ده اند. براساس این تجزیه و تحلیل مبتنی 
بر واقعیت اس��ت که می توان در مورد آنچه باید در 
رابطه با مش��کل توس��ط فرد، مدیر یا هر دو آنها به 

کمک یکدیگر انجام گیرد، تصمیم گیری کرد. 
س��وم: تصمیم گیری و تواف��ق در مورد اقدام الزم؛ 
اقدام فرد، مدیر یا هر دو طرف می تواند شامل موارد 

زیر باشد: 
- انجام اقداماتی برای بهبود بخشیدن مهارت ها یا 

تغییر رفتار _ توسط افراد 
- تغیی��ر دادن نگرش ها به افراد بس��تگی دارد به 
ش��رطی که آنها قب��ول کنند نگرش ه��ای آنها باید 

تغییر کند 
- ارائه حمایت یا راهنمایی بیشتر توسط مدیر 

- تصریح انتظارات به صورت مشارکتی. 
-توسعه توانایی ها و مهارت ها به صورت مشارکتی، 
از این نظر که ممکن اس��ت از افراد انتظار رود برای 
توسعه خود اقداماتی انجام دهند ولی مدیران ممکن 
اس��ت در نقش مربی به ارائه بیشتر یا آموزش کمک 

کنند. 
در ه��ر اق��دام مورد تواف��ق دو ط��رف باید درک 
کنند که چگونه به موفقیت دس��ت یافته اند. هرچند 
می توان نظم و ترتیبی به بازخورد داد، ولی افراد باید 
برای نظارت ب��ر عملکرد خود و انجام اقدامات مورد 

نیاز تشویق شوند. 
چه��ارم: تامین منابع جهت اقدام / مربیگری، ارائه 
آم��وزش، راهنمای��ی، تجربه یا تس��هیالتی که برای 

تحقق اقدامات مورد توافق الزمند، ضروری است. 
پنج��م: نظ��ارت و ارائه بازخورد / مدی��ران و افراد 
ه��ر دو بر عملک��رد نظارت ک��رده، اطمینان حاصل 
می کنند که بازخورد، ارائه، دریافت، تجزیه و تحلیل 
ش��ده همچنین در مورد هر گون��ه اقدامی که ممکن 

است الزم شود توافق می کنند. 

با گیمیفیکیشن آشنا شوید

مجموع��ه گاتری��م اقدام ب��ه برگ��زاری کارگاهی 
به عن��وان »گیمیفیکیش��ن« ک��رده اس��ت. در این 
کارگاه ک��ه در یازدهم ش��هریور م��اه در برج میالد 
تهران برگزار می شود، حمید فدایی به معرفی اصول 
بازی سازی در کس��ب و کارها می پردازد و مزایای آن 

را برای سازمان های ایرانی شرح می دهد. 

مدیریت امروز

امروز و فردا

پیمان احمدی 
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رده بن��دی  آخری��ن  براس��اس 
بیل  اف��راد جه��ان،  ثروتمندتری��ن 
گیتس ثروتمند ترین مرد دنیاس��ت. 
مجل��ه آمریکایی فوربس، هر س��اله 
لیس��تی از افراد ثروتمند دنیا منتشر 
می کند که طبق لیست سال 2016، 
بیل گیت��س با بی��ش از 75 میلیارد 
دالر در رتب��ه اول ق��رار دارد. نف��ر 
دوم و پش��ت سر بیل گیتس، رقیب 
اسپانیایی او، آمانسیو اورتگا، مدیر نام 
تجاری زارا است و سپس وارن بافت، 
س��رمایه گذار آمریکایی در رتبه سوم 

قرار گرفته است. 
ب��ه غی��ر از مجل��ه فورب��س ک��ه 
سابقه ای طوالنی در زمینه رده بندی 
نش��ریه  دارد،  دنی��ا  ثروتمن��دان 
بلومبرگ نیز روش خود را در تنظیم 
رده بن��دی دارد. جال��ب اس��ت که 
براساس آخرین رده بندی بلومبرگ 
هم، بیل گیت��س ثروتمند ترین مرد 
دنیا شناخته شده است. البته هفته 
گذشته، نشریه بلومبرگ در خبری 
اعالم ک��رد که ثروت بی��ل گیتس 
از 90 میلی��ارد دالر ه��م گذش��ت. 
مایکروس��افت،  ش��رکت  موس��س 
این غ��ول بزرگ کامپیوت��ری دنیا، 
ط��ی 22 س��ال گذش��ته 17 ب��ار 
 به عن��وان ثروتمند تری��ن م��رد دنیا 

معرفی شد. 
کارآفرین��ان   ،1980 س��ال های 
زی��ادی در دنی��ا بودن��د ک��ه تنها 
ن��ام چن��د نف��ر از آنه��ا در می��ان  
میلیاردر های دنیا به چشم می خورد. 

مایکروسافت،  بنیانگذار  بیل گیتس 
خیل��ی زود مدرس��ه را ترک و وقت 
خ��ود را ص��رف کس��ب مه��ارت و 
رس��یدگی به پروژه ه��ای خود کرد. 
او سال 1973 وارد دانشگاه هاروارد 
ش��د و آش��نایی او با اس��تیو بالمر 
برنامه نوی��س و مدیر ارش��د کنونی 
مایکروس��افت از همان جا آغاز شد. 
 ،1986 س��ال  در  اینک��ه  از  پ��س 
مایکروس��افت وارد بازار بورس شد، 
 بیل گیتس به ثروت میلیاردی دست 

یافت. 
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، کلی��د 
موفقیت بیل گیتس، در یک رویداد 
خاص نهفته است: ورود تاثیر گذار به 
بازار بورس و مهارت. اواخر سال های 
70 می��الدی ب��ا پیدای��ش نس��ل 
تحت  س��رمایه گذاران  از  جدی��دی 
عن��وان س��رمایه گذاران خطر پذی��ر 
همراه بود. بازرگانان، سرمایه گذاران 
و صاحبان کسب و کاری که متحول 
ش��ده بودند و همچنین متخصصان 
امور مالی سعی کردند چند دیدگاه 
را ب��ا یکدیگر تلفیق کنند. فراس��ت 
آنها باعث شد که به کمک شناسایی 
تکنولوژی به عنوان عامل موفقیت و 
بتوانند  شناخت مکانیسم شرکت ها 
به صورت فع��ال روی مدیریت تاثیر 
بگذران��د. آنها پیش��نهاد اس��تخدام 
کادر و مناب��ع انس��انی ب��ا تجرب��ه 
را مط��رح کردن��د و به ای��ن طریق 
توانس��تند بر بازار مسلط شوند. راز 
موفقی��ت بیل گیتس ه��م به عنوان 
سرمایه گذاری  فعال،  کارآفرین  یک 

در بخش های مختلف بود. 

تمام ثروت بیل گیتس از سهام 
او در مایکروسافت نیست

بیل گیتس، بار ها و بار ها از زمانی 
که مایکروس��افت را بنا کرد، س��هام 
خ��ود را ب��رای س��رمایه گذاری در 
بخش های دیگر و در موسسه خیریه 
خود فروخت. به این ترتیب او امروز 
س��هم کمی از سهام مایکروسافت را 
در اختیار دارد. حال اگر س��هام بیل 
گیت��س در ش��رکت مایکروس��افت 
تنها 17درصد اس��ت، پس این همه 
ث��روت او از کج��ا می آی��د؟ یکی از 
بی��ل  اصل��ی  س��رمایه گذاری های 
گیتس، ش��رکت  Casade  اس��ت 
که مهم تری��ن منبع درآم��دی او و 
به ط��ور دقیق تر منبع کس��ب ثروت 
او محس��وب می ش��ود. این شرکت 
س��رمایه گذاری را بی��ل گیتس 20 
س��ال پیش پایه گذاری کرده است. 
از آنجای��ی ک��ه اطالع��ات زیادی از 
جزیی��ات فعالی��ت این ش��رکت در 
از  دو خبرن��گار  نب��وده،  دس��ترس 
نش��ریه وال اس��تریت مقاله ای را به 
س��رمایه گذاری های بی��ل گیتس و 
چگونگی تبدیل ثروت او از 5 میلیارد 
دالر به 80 میلی��ارد دالر در دو دهه 
گذشته اختصاص داده اند. این مقاله 
تایی��د می کند که به دس��ت آوردن 
از چگونگی سرمایه گذاری  اطالعات 
این ش��رکت به واقع پیچیده اس��ت. 
به عنوان مثال می دانیم که 45درصد 
از درآم��د Casade  از هتل ه��ای 
ش��رکت  گ��روه  ی��ک  چهار فص��ل 
متخص��ص در خدم��ات هتل��داری 
تامی��ن  لوک��س در سراس��ر دنی��ا 

می ش��ود. ای��ن گ��روه متخصص در 
زمین��ه هتلداری در تورنتو مس��تقر 
اس��ت و گ��ردش مالی آن در س��ال 
دالر  4.1میلی��ارد  مع��ادل   2012
ب��رآورد ش��ده که احتم��اال در حال 

حاضر افزایش هم داشته است. 
فعالیت ه��ای  از  دیگ��ری  بخ��ش 
از  زیرمجموع��ه ای  ب��ه   Casade
 FEMSA به نام  ش��رکت کوکاکوال 
تعلق دارد که در صنعت نوش��یدنی  
بن��ا  موفق ترین هاس��ت.  از  یک��ی 
ب��ه آمار منتش��ر ش��ده در س��ایت 
Zonebourse، در ح��ال حاض��ر، 
FEMSA ارزش��ی معادل 6 میلیارد 
و 900 میلی��ون دالر دارد که از آن 
 Casade ب��ه  دالر  میلی��ون   900
تعل��ق دارد. در مقاله وال اس��تریت 
 ،Casade ژورنال آمده اس��ت ک��ه
100ه��زار هکتار زمین کش��اورزی 
در ای��االت مختلف آمری��کا دارد که 
از طری��ق آن درآمدزای��ی می کن��د. 
همچنین ای��ن کمپانی، 12درصد از 
س��هم ش��رکت ملی راه آهن کانادا را 

با ارزش 58 میلی��ارد دالر در بورس 
نیوی��ورک ب��ه خود اختص��اص داده 
اس��ت. Casade  ع��الوه ب��ر اینها، 
14درصد در ش��رکت خودروس��ازی 
ک��ه  دارد  س��هم   AutoNation
ارزش آن به 6 میلیارد دالر می رسد. 
این  سرمایه گذاری ها فقط چند نمونه 
از س��رمایه گذاری های بی��ل گیتس 
کل  ارزش  اس��ت.   Casade در 
س��رمایه گذاری های او در بخش های 
مختل��ف و تحت ن��ام Casade، به 
24 میلی��ارد دالر می رس��د. او ط��ی 
مدت 20 س��الی که این ش��رکت را 
پایه گذاری کرده، بیش از 40 میلیارد 
دالر از آن ثروت کسب کرده است. 

از آنجایی که او یکی از چهره های 
مطرح امور خیریه در دنیا نیز است، 
از س��ال 2008 در زمین��ه تجارت و 
کس��ب و کار یک گام ب��ه عقب رفت 
و بخش��ی از ث��روت خ��ود را به امور 
خیری��ه اختص��اص داد. او به کمک 
همسرش، بنیاد خیریه بیل و ملیندا 
گیتس را راه اندازی کرد. هدف اصلی 

افزایش س��طح  این نه��اد خیری��ه، 
س��المت و کاهش فقر در دنیاست و 
تاکنون بی��ش از 30 میلیارد دالر به 
امور خیریه کمک کرده اس��ت. وارن 
بافت، سومین مرد ثروتمند دنیا هم 
ب��ا س��رمایه گذاری در ای��ن نهاد به 
کمک بیل گیتس آمده است. جالب 
است بدانید که بیل گیتس، فرزندان 
خود را از ارث مح��روم کرده چراکه 
معتق��د اس��ت ثروت ب��دون زحمت 
برای افراد فس��اد به ب��ار می آورد. او 
می گوی��د که می خواه��د فرزندانش 

روی پاهای خودشان بایستند. 
پیمان��ی  او 
 )Giving pledge( را ب��ه اجرا در 
آورد که در آن بیشتر ثروتش را برای 
کاره��ای خیریه بده��د؛  پیمانی که 
114 شخص ثروتمند امضا کرده اند. 
 بیل گیتس قبال 37 میلیارد دالر را به 
بنیاد خیری��ه اش تخصیص داده بود. 
او از همین ح��اال 95درصد ثروتش 
را برای انجام کاره��ای خیریه بعداز 

مرگش هدیه کرده است.

چهارشنبه
10شهریور1395 قاب اقتصاد12 تلفنمستقیم:86073274شماره593 www.forsatnet.ir

10 روش وارن بافت برای
 پولدار شدن

وارن باف��ت با ثروت تخمینی 62میلیارد دالر، یکی از 
مردان ثروتمند در سراسر جهان است. او سرمایه گذاری 
را در 1962 و ب��ا خری��د س��هام 7/50 دالری ش��رکت 
برکش��ایر هاتاوی آغاز کرد. وارن بافت 86 ساله، اکنون 
رئیس و مدیرعامل برکش��ایری است که هر سهم درجه 
اول��ش 119 هزار دالر ارزش دارد. برخی از اس��رار وارن 
بافت که می تواند برای شما هم کارساز باشد به قرار زیر 

است: 
1- سودتان را دوباره سرمایه گذاری کنید 

وقتی برای نخس��تین بار در بازار سهام سود به دست 
می آورید، وسوس��ه می ش��وید خرجش کنید. این کار را 
نکنی��د. در عوض مج��ددا آن را س��رمایه گذاری کنید. 
وارن باف��ت خیلی زود این درس را فراگرفت. او در دوره 
دبیرستان با دوستش یک دستگاه پینبال خرید و آن را 
در یک س��لمانی کار گذاشت. س��پس با سود حاصل از 
آن دستگاه های بیشتری خریدند تا تعدادشان به هشت 
دس��تگاه رسید. وقتی دستگاه ها را فروختند، وارن بافت 
از عایداتش برای خرید س��هام و تجارت کوچک دیگری 
اس��تفاده کرد. او در 26 سالگی سرمایه ای به مبلغ 174 
هزار دالر _ به ارزش 1/4 میلیون دالر امروز_ به هم زده 
بود. حتی مبالغ اندک هم می توانند به ثروت های کالن 

تبدیل شوند. 
2- اراده کنید که متفاوت باشید 

 تصمیمات خود را بر آنچه دیگران می گویند یا انجام 
می دهند بنا نکنی��د. در 1956، هنگامی که وارن بافت 
مدیریت 100 هزار دالر پولی را که از چند س��رمایه گذار 
جم��ع کرده ب��ود آغاز کرد، عجی��ب و غریب توصیفش 
می کردن��د. او ن��ه در وال اس��تریت، بلک��ه در اوماها کار 
می کرد و به ش��رکایش نگفته بود پول های شان را کجا 
می برد. همه پیش بینی می کردند که شکس��ت خواهد 
خورد، اما 14 س��ال بعد که از شرکت خارج شد، ارزش 
دم و دس��تگاهش به 100میلیون دالر رسیده بود. برای 
اینکه باالتر از متوس��ط باش��ید »الزم اس��ت خود را با 
اس��تانداردهای خودتان محک بزنید نه اس��تانداردهای 

دیگران.«
3- انگشت به دهان ننشینید

از همان ابت��دا همه اطالعات الزم برای تصمیم گیری 
را جم��ع کنید. از دوس��ت ی��ا خویش��اوندی بخواهید 
اطمینان یابد که به ضرب االجل ها پایبندید. وارن بافت 
بابت تصمیم گیری و عملی ک��ردن تصمیمات در زمان 
مقتضی به خود می بالد. او بیهوده نشستن و فکر کردن را 

»انگشت به دهان بودن« می نامد. 
4- قبل از شروع معامله را مزه مزه کنید 

همیشه قبل از شروع بیشترین چانه های تان را بزنید. 
وارن بافت این درس را به سختی و در بچگی فرا گرفت؛ 
هنگام��ی ک��ه پدربزرگ��ش، او و یکی از دوس��تانش را 
اس��تخدام کرد تا بعد از کوالک، مغازه خواربار فروش��ی 
خانوادگی ش��ان را زیر و رو کنند. پس��رها پنج س��اعت 
صرف بیل زدن کردند و پدربزرگ به دوتای ش��ان روی 
هم کمتر از 90 س��نت پرداخت. هم��واره جزییات یک 
معامله را از قبل مشخص کنید حتی معامله با دوستان 

و خویشاوندان. 
5- حواس تان به مخارج کوچک باشد 

 وارن بافت س��رمایه گذاری هایش را توس��ط مدیرانی 
انجام می دهد که نسبت به کوچک ترین هزینه ها وسواس 
دارند. او زمانی شرکتی را خرید که صاحب آن دستمال 
توالت های 500 تایی را می شمرد تا سرش کاله نرود. او 
یک بار دوس��تی را برای اینکه فقط طرف رو به خیابان 

ساختمان دفترش را نقاشی کرده بود، تحسین کرد. 
6- وام گرفتن را محدود کنید

با حساب کردن روی کارت های اعتباری و وام ها پولدار 
نمی ش��وید. وارن بافت هرگ��ز وام قابل توجهی نگرفت. 
او نامه ه��ای زی��ادی از افرادی دریافت کرده اس��ت که 
گمان می کردند وام های ش��ان قابل مدیریت است اما در 
بدهی های سنگین غرق شدند. نصیحت او این است که 
با صاحب��ان اعتبار برای آنچه می توانید بپردازید مذاکره 

کنید. 
7- سمج باشید

شما می توانید با سرسختی و ابتکار از رقیبان موفق تر 
نیز پیش��ی بگیرید. وارن باف��ت در 1983 یک تولیدی 
مبلمان را در نبراس��کا خرید، چون از روشی که موسس 
آن رز بلومکین با آن کار می کرد خوشش آمده بود؛ یک 
مهاجر روس که مغازه کوچکی را به بزرگ ترین فروشگاه 

مبلمان شمال آمریکا تبدیل کرده بود. 
8- وقت رفتن را بدانید 

 زمان��ی ک��ه وارن باف��ت نوج��وان بود به مس��ابقات 
اتومبیل رانی رفت و روی مسابقه ای شرط بست و باخت. 
برای برگرداندن پولش روی مسابقه دیگری شرط بست. 
او دوب��اره باخت؛ در حالی که تقریبا چیزی برایش باقی 
نمان��ده بود. وارن بافت دیگر هرگز این اش��تباه را تکرار 
نکرد. بدانید کی بایدکنار بکشید و اجازه ندهید نگرانی 

شما را به دردسر دوباره بیندازد. 
9- خطرات را ارزیابی کنید

 در 1995، کارفرمای پس��ر وارن بافت، به دستکاری 
قیمت ها متهم ش��د. وارن بافت پسرش را نصیحت کرد 
که بهترین و بدترین سناریوی ممکن را درصورت ماندن 
در آن ش��رکت در نظر بگیرد. پسرش به سرعت دریافت 
که خطرات ماندن خیلی بیشتر از منافع بالقوه آن است 
و روز بعد آنجا را ترک کرد. »بعدش چه می ش��ود؟« به 
شما کمک می کند هنگام تصمیم گیری های دشوار همه 
عواقب را در نظر گرفته و بهترین انتخاب را داشته باشید. 

10- معنی واقعی موفقیت را بدانید 
 وارن باف��ت موفقی��ت را ب��ا دالر نمی س��نجد. او در 
2006 متعهد ش��د که تقریب��ا تمام ثروت خ��ود را به 
س��ازمان های خیری��ه و اول از همه به بنیاد بیل و ملینا 
گیتس ببخشد. »افرادی را می شناسم که یک عالم پول 
دارند و مهمانی های مفصل ش��ام راه می اندازند و سردر 
بیمارس��تان ها به نام آنها می شود. اما حقیقت این است 
که هیچ کس در این دنیا دوست شان ندارد. وقتی به سن 
و سال من برس��ید، موفقیت خود در زندگی را با تعداد 
آدم هایی می س��نجید که می خواهید دوس��تتان داشته 
باشند و عمال دوست تان دارند. این آخرین محک است تا 

بفهمید عمرتان را چطور سپری کرده اید.«

دریچه

ترجمه: شبنم شمس مقدم
www. warrenbuffett. com :منبع

گلنوش محب علی 

گزارش 2

ثروت بیل گیتس از کجا آمده؟ 

وقتی صحبت از ثروتمندان دنیای امروز 
می ش��ود معموال ذهن ها به سمت صاحبان 
غول های فن��اوری جهان م��ی رود. از بیل 
گیت��س، بنیانگ��ذار مایکروس��افت گرفته 
ت��ا م��ارک زاکربرگ مال��ک فیس بوک که 
همگی در فهرس��ت مولت��ی میلیاردرهای 
جهان هستند. پس مسیر ذهنی ما چندان 
ه��م بیراهه نیس��ت، ام��ا آنچ��ه در میان 
ثروتمندترین افراد دنیا به چش��م می آید، 
حضور پیرمردی کمترشناخته شده و مرموز 
است که نه از دنیای فناوری بلکه از صنعت 
مد و لب��اس به جم��ع ثروتمندترین ها راه 

یافته است. 
آمانس��یو اورتگا همان پیرمرد 79 س��اله 
اس��پانیایی است که امسال با ثروت خالص 
66/8 میلیارد دالر توانس��ت از وارن بافت، 
س��رمایه گذار میلی��اردر آمریکا و ش��رکت 
بزرگش یعنی برکشایر هاتوی پیشی گرفته 
و کم��ی پایین تر از بیل گیتس در رده دوم 
ثروتمندان جهان قرار گیرد. او کس��ب این 
ثروت را مدیون شرکت چندملیتی پوشاک 

خود یعنی Inditex  است. 
ش��اید در همان لحظه اول نتوانید آقای 
اورت��گا را بشناس��ید، ام��ا احتم��ال اینکه 
روزی در یک��ی از فروش��گاه های متعلق به 
او قدم گذاش��ته باش��ید، وجود دارد او که 
زمان��ی تنها یک لباس فروش��ی کوچک در 
اس��پانیا داش��ت، حاال یک��ی از بزرگ ترین 
امپراتوری های مد و پوش��اک در سراس��ر 

جهان اس��ت. آقای اورت��گا اکنون 6هزار و 
900 فروش��گاه لباس در سراس��ر جهان با 
 Pull&BearT، Massimo برنده��ای 
Dutti  و از همه مهم تر و شناخته ش��ده تر 

Zara دارد. 
ثروت اورتگا از س��ال 1963 که ش��رکت 
چندملیت��ی Inditex  را راه ان��دازی کرد 
به س��رعت افزایش یافت، اما رشد درآمد او 
در س��ال های اخیر شتابی به مراتب بیشتر 
از گذش��ته داش��ت. تنها در س��ال 2015 

میالدی س��هام ش��رکت او 34 درصد رشد 
داش��ت و در طول 9 ماه اول سال گذشته 
میالدی ف��روش ای��ن ش��رکت 16درصد 
و س��ود آن 20درص��د افزای��ش یافت. این 
ش��رکت همچنین توانست در سال 2015، 
320 فروشگاه جدید در 48 بازار باز کند. 

ث��روت افس��انه ای و خیره کنن��ده آقای 
اورت��گا به راحتی می توانس��ت او را به یک 
ش��خصیت پررنگ در رسانه ها تبدیل کند، 
اما او در تمام این س��ال ها از انواع رسانه ها 

دوری ک��رده تا ش��خصیتی مرم��وز از نظر 
همان رس��انه ها باش��د. آقای اورتگا هرگز 
در طول تمام این س��ال ها نخواس��ته تمام 
زندگ��ی اش ب��رای رس��انه ها و عموم مردم 
رو ش��ود. اورتگا در یک خانواده فقیر رشد 
کرد و در دوران دبس��تان از مدرسه اخراج 
ش��د. تا پیش از اینکه در سال 1999 برای 
نخستین بار عکسی از او منتشر شود، کامال 
شخصیتی ناش��ناخته بود. در سال 1999 
هم به این دلیل عکس��ی از او منتش��ر شد 

که قرار بود برای نخستین بار سهام شرکت 
Inditex در بورس عرضه ش��ود. او آنقدر 
از رس��انه ها گریزان است که گزارش شده 
در س��ال 2012 ب��رای اینک��ه عکس های 
ماه عس��ل دخترش مارتا به صورت عمومی 
منتش��ر نشود به یک پاپاراتزی پول داده تا 

مانع انتشار این عکس ها شود. 
آق��ای اورت��گا همچنی��ن ب��ه فروتن��ی 
مع��روف اس��ت. او ناهار را ب��ا کارمندانش 
در کافه تریای ش��رکت می خورد و همیشه 
با یک دس��ت لباس س��اده یعنی تی شرت 
سفید و ش��لوار آبی رنگ در شرکت حاضر 
می ش��ود. او اگرچ��ه تالش ک��رده زندگی 
خصوصی اش را از رس��انه ها پنهان کند، اما 
در شهر و شرکت چهره  و شخصیتی کامال 

آشنا دارد. 
صاح��ب برند محب��وب ZARA در این 
بی��ش از 40 س��الی ک��ه از عمر ش��رکت 
Inditex می گذرد، همچنان به س��ادگی 
پیش از ثروتمند شدن است، هرچند ثروت 
میلیاردی اش او را حتی باالتر از وارن بافت 

افسانه ای قرار داده است. 
گ��زارش ش��ده او باوجودی ک��ه یکی از 
مهم ترین سرمایه داران اروپایی است، هنوز 
هم هر روز به همان کافی شاپی در الکرونیا 

می رود که سال ها پیش می رفت. 
این میلی��اردر خودس��اخته دنیای مد و 
لباس یکی از 8میلیاردر اروپایی اس��ت که 
در میان 50 فرد ثروتمند جهان قرار دارد. 
با این حال می توان گفت س��بک زندگی 
پیرمرد مولتی میلیاردر اس��پانیایی ش��بیه 

هیچ کس نیست. 

داستان آمانسیو اورتگا، دومین مرد ثروتمند دنیا

از مغازه کوچک تا قلمرو بزرگ
ترجمه: سارا گلچین
businessinsider :منبع

کشور حوزه فعالیت شرکت ثروت نام رتبه

آمریکا های تک Microsoft 78/9 بیل گیتس 1

اسپانیا مد و لباس )ZARA( 68/4 آمانسیو اورتگا 2

آمریکا امور مالی Berkshire Hathaway 62/5 وارن بافت 3

مکزیک ارتباطات و مخابرات Grupo Carso 60/1 کارلوس اسلیم هلو 4

آمریکا انرژی Koch Industries 50 چارلز کخ، دیود کخ 5

کشور حوزه فعالیت شرکت ثروت نام رتبه

آمریکا های تک Microsoft 75 بیل گیتس 1

اسپانیا مد و لباس )ZARA( 67 آمانسیو اورتگا 2

آمریکا امور مالی Berkshire Hathaway 60/8 وارن بافت 3

مکزیک ارتباطات و مخابرات Grupo Carso 50 کارلوس اسلیم هلو 4

آمریکا تجارت الکترونیک آمازون 45/2 جف بزوس 5

رده بندی ثروتمندان دنیا از نگاه فوربس) ثروت به میلیارد دالر است( 

رده بندی ثروتمندان دنیا از نگاه بلومبرگ ) ثروت به میلیارد دالر است( 
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دو م��اه از بی ثبات��ی ب��ازار 
در  و  می گ��ذرد  تلفن هم��راه 
این م��دت همه گوش��ی های 
آیف��ون  به وی��ژه  هوش��مند 
ب��ا افزای��ش قیم��ت مواج��ه 
ش��ده اند. ای��ن تح��والت که 
ناشی از خبر های اجرای طرح 
گوشی های  روی  رجیس��تری 
وارداتی بود تا هفته گذش��ته 
را  ب��ازار  و  داش��ت  ادام��ه 
تحت الش��عاع ق��رار داده  بود. 
اما گزارش های میدانی حاکی 
از آن اس��ت ک��ه از ابت��دای 
قیمت ها  نم��ودار  هفته جاری 
س��یر نزول��ی به خ��ود گرفته 
گوش��ی های  هم��ه   و  اس��ت 
موج��ود در ب��ازار ب��ا کاهش 

نسبی قیمت مواجه شده اند. 
از  یک��ی  منتق��د  س��عید 
فروش��ندگان تلفن هم��راه در 
»فرصت امروز«  ب��ه  این ب��اره 
اجرای  خب��ر  وقت��ی  گف��ت: 
رجیس��تری در ب��ازار پیچید، 
قیمت ها روند افزایشی به خود 
گرفتن��د. البته طی هفته های 
گذشته برخی انبار ها به علت 
داشتن کاال های قاچاق پلمپ 
ش��دند که این موضوع نیز بر 
ب��اال رفت��ن قیمت ه��ا داللت 

داشت. 
وی افزود: از س��وی دیگر با 
انتش��ار این اخبار، مش��تریان 
از بیم آنک��ه قیمت ها بیش از 
ای��ن باال نرود ب��رای خرید به 
ب��ازار هجوم آوردن��د که این 
امر نی��ز باعث مختل ش��دن 

عرض��ه و تقاضا ش��د و برخی 
فض��ا  ای��ن  از  فروش��ندگان 
سوءاس��تفاده ک��رده و قیمت 

کاال های خود را باال بردند. 
این فعال بازار در پاس��خ به 
این س��وال که چه برند هایی 
بی��ش از هم��ه ب��ا نوس��انات 
قیمت��ی مواجه بوده اند، گفت: 
طی ای��ن دو م��اه محصوالت 
اپل بیش��ترین افزایش قیمت 
را داش��تند، البته سایر برند ها 
نیز از ای��ن تحوالت بی نصیب 
نماندند و ح��دود 20 هزار تا 

30 هزار تومان گران  شدند. 

منتقد با اش��اره به اینکه از 
اوایل هفت��ه با فروکش کردن 
مشتریان قیمت ها روند نزولی 
به خ��ود گرفته، اف��زود: طی 
چن��د روز گذش��ته مدل های 
بیش��ترین  آیف��ون  مختل��ف 
کاهش قیمت را داش��ته اند و 
پیش بینی می شود این کاهش 

قیمت ادامه دار باشد. 
ای��ن فروش��نده تلفن همراه 
در پاس��خ به  این سوال که با 
توج��ه به ن��زول قیمت ها چه 
زمان��ی ب��رای خرید گوش��ی  
مناس��ب تر اس��ت، گف��ت: از 

ی��ک م��اه دیگ��ر قیمت های 
هم��ه برند ها کاه��ش خواهد 
یاف��ت و با توجه ب��ه اینکه در 
ماه س��پتامبر میالدی ش��اهد 
رونمای��ی از چن��د محص��ول 
جدید خواهیم بود بدون شک 
قیمت های مدل های قدیمی تر 

نزولی خواهند شد. 
وی افزود: ش��رکت اپل نیز 
قصد دارد آیف��ون جدیدی را 
روان��ه بازار کند ک��ه می تواند 
قیم��ت   روی  زی��ادی  تاثی��ر 
گوشی های قدیمی تر این برند 
به وی��ژه م��دل SE و آیفون 6 

داشته باشد. 
محم��د صلح ج��و یک��ی از 
تلفن هم��راه  واردکنن��دگان 
و  ضع��ف  نق��اط  درب��اره 
ق��وت ط��رح رجیس��تری به 
»فرصت امروز« گفت: مس��لما 
مبارزه با قاچاق در هر صنفی 
تاثیرات مثیت��ی روی اقتصاد 
کش��ور دارد و از س��وی  دیگر 
مش��کالت بیکاری نیز تا حد 
زیادی برطرف خواهد ش��د و 
این دو مهم ترین تاثیر اجرای 

رجیستری است. 
وی اف��زود: از س��وی دیگر 
ب��ه  نی��ز  مصرف کنن��دگان 
باکیفیت دسترس��ی  کاالهای 
پیدا می کنن��د و مهم تر آنکه 
خدمات پس  از فروش دریافت 

خواهند کرد. 
این واردکننده در پاس��خ به 
این سوال که آیا اجرایی شدن 
تاثیری روی  طرح رجیستری 
ب��ازار خواهد داش��ت یا خیر؟ 
تمهیداتی  اگ��ر  گفت: قطع��ا 
برای اجرا ش��دن رجیس��تری 
در نظر گرفته نش��ود می تواند 
قیمت ه��ا را ت��ا دو براب��ر باال 
بب��رد، بنابرای��ن بای��د قبل از 
اجرایی کردن همه عواقب آن 

بررسی و سنجیده شود. 
مبارزه  داد:  ادام��ه  صلح جو 
با قاچاق کار س��اده ای نیست 
و اگر می خواهیم در سال های 
بی��کاری،  مش��کالت  آین��ده 
برطرف  اقتص��ادی  و  صنعتی 
ش��ود، بای��د هم��ه ب��ا دولت 
برای مب��ارزه با ورود کاالهای 

غیرقانونی همکاری کنیم. 

وای فای ها را از دسترس غریبه ها 
دور کنید 

س��ال ها پیش، رایج ترین نوع س��رقت، شامل باال 
رفت��ن از دی��وار و ورود غیرمجاز به حریم ش��خصی 
افراد ب��ود. این روزها حریم ش��خصی اف��راد از حد 
فیزیکی فراتر رفته و شامل سرقت اطالعات مجازی 
می شود. هک و سرقت اطالعات وای فای و دسترسی 
به شبکه های اینترنتی سایر افراد از جمله رفتارهای 
نامتعارف دنیای مجازی اس��ت که متاس��فانه بسیار 

مرسوم شده است. 
طیف اس��تفاده از شبکه اینترنتی دیگران می تواند 
از یک آپارتمان مسکونی ساده تا شرکت های بزرگ 
و مش��هور تجاری را شامل ش��ود . استفاده از شبکه 
وای فای ش��ما توسط همس��ایگان فارغ از زیان های 
مالی، چندان خطرناک به نظر نمی رسد، اما اگر این 
سوء اس��تفاده از شبکه وای فای شامل موارد اداری یا 

خصوصی شود، موضوع خطرناک تر خواهد شد. 
در ادامه مطلب، نگاهی خواهیم داش��ت به برخی 
راهکارهای رفع مزاحمت در سیستم های وای فای و 

شبکه های اینترنتی.

رمزتان را تغییر دهید 
آخرین باری که رم��ز عبور وای فای خود را تغییر 
دادی��د چه زمان��ی بوده؟ چ��ه کس��انی از این رمز 
مطلع هس��تند؟ چند نفر با اس��تفاده از رمز شما به 
ش��بکه وای فای تان متصلند؟ اگر پاس��خ سوال اول 
مدت زمانی طوالنی اس��ت و پاس��خ سواالت بعدی 
را نمی دانید، بهتر اس��ت در اس��رع وقت نس��بت به 
تغیی��ر رمز خ��ود اقدام کنید. برخی اف��راد تا حدی 
نس��بت به اطالعات وای فای خود بی تفاوت هستند 
ک��ه حتی رمز اینترن��ت خود را فرام��وش کرده اند. 
این بی تفاوتی ها نس��بت به ش��بکه وای فای عواقب 
ناخوش��ایندی مانند اتصال ناخواسته چندین کاربر 
به سیس��تم شخصی ش��ما و س��رقت و هک شبکه 

اینترنتی را در پی خواهد داشت. 

SSID تغییر
هکرها تمایل دارند هر چند وقت یک بار لیس��تی 
متشکل از نام شبکه هایی که از عباراتی رایج ساخته 
ش��ده اند تهیه کنند. SSID نام ش��بکه شماس��ت، 
بنابراین با تغییر آن می توان از لیس��ت های احتمالی 
هکره��ا نیز فرار کرد. زمانی که ش��ما اقدام به تغییر 
نام SSID می کنی��د، از فرهنگ لغات هکرها خارج 
می ش��وید. گرچه هکرهای بسیار حرفه ای برای دور 
زدن ترفند ش��ما راه هایی را می شناسند، اما این نوع 
مس��یرهای انحرافی اغلب بس��یار زمانب��ر و پیچیده 
اس��ت و احتمال هک ش��دن اطالعات شبکه شما را 

بسیار کاهش می دهد. 

VIP ایحاد لیست مهمانان
 درس��ت هم��ان ط��ور ک��ه در ی��ک مهمان��ی 
دوس��تانه و خصوصی، ورود افراد ناش��ناس و غریبه 
ناخوش��ایند و ممن��وع اس��ت، می توان ب��ه راحتی 
لیس��ت ورود به ش��بکه های اینترنت��ی را محدود به 
 دوس��تان و افراد آش��نا کرد. درواقع استفاده از پیام
UNWELCOMED برای کاربران ناشناس روشی 
موثر در محدود کردن شناس��ه های شبکه است. برای 
انج��ام این کار می توان به دو روش تنظیمات دس��تی 
شبکه یا پیکربندی مجدد کل سیستم اتکا کرد. به این 
ترتیب تنها افراد خاص و دوس��تان و آشنایان فرد قادر 

به استفاده از شبکه خواهند بود. 

WPA2 فعال کردن
 WPA2 اغل��ب ش��بکه های اینترنتی م��درن به
مجهزند، اما اگر ش��بکه شما به روز نیست، می توانید 
با ارتقای س��طح رمزگذاری خ��ود به  WPA2روند 
دسترس��ی هکره��ا و مزاحم��ان به سیس��تم تان را 

محدود کنید. 

نرم افزار مانیتورینگ شبکه
یک��ی از مق��رون ب��ه صرفه ترین راهکاره��ا برای 
کنترل اطالع��ات و مدیریت رویدادها، اس��تفاده از 
نرم افزارهایی است که به ایمن سازی شبکه اینترنتی 
می پردازن��د. نظ��ارت بر تمام��ی اتص��االت ورود و 
خروج اطالعات و ارس��ال پیغام هش��دار به کاربر در 
صورت مواجهه با هر گونه کاربر مزاحم در ش��بکه از 
 Eventloge مهم ترین مزایای اس��تفاده از نرم افزار
analayser اس��ت. اف��زون بر اینها ب��ا کمک این 
نرم افزار می توان تمامی حمالت سایبری را شناسایی 

و علل ضعف در سیستم را رمزگشایی کرد. 

گاهی سیستم را خاموش کنید 
خاموش کردن مودم، یک روش بس��یار س��نتی، اما 
موث��ر برای دفع مزاحمان مبتدی اس��ت. اگر در طول 
ساعات مشخصی از روز در خانه نیستید یا قرار است به 
مسافرتی طوالنی بروید، دستگاه مودم خود را خاموش 
کنی��د. ای��ن روش باعث می ش��ود مزاحم��ان، به ویژه 
معتادان به اینترنت و فضای مجازی با از دس��ت دادن 
ش��بکه شما به فکر شبکه ای جایگزین بیفتند یا حتی 
برای خرید یک ش��بکه شخصی اقدام کنند. این روش 
در عین ابتدایی و ساده بودن در بسیاری از موارد موثر 
است، به ویژه آنکه قبض های مالی شما در پرداخت های 

اینترنتی را محدود می کند. 

 توسعه همکاری های فناورانه 
ایران و فرانسه

مدیرعامل شرکت فرانسوی سوئز به همراه هیاتی 
در دیدار با مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
ایران خواس��تار توس��عه همکاری ه��ای فناورانه دو 

کشور شد. 
به گزارش ایرنا، س��ورنا س��تاری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و ژان لوئی شوسد در این 
دیدار به ارائه گزارش مختصری در خصوص شرکت 
س��وئز پرداخت و با اش��اره به سابقه کار طوالنی این 
شرکت در ایران، خواستار آغاز مجدد همکاری ایران 

و شرکت سوئز شد. 
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان 
اینکه ظرفیت های خوبی در کش��ور در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان وجود دارد، اظهار کرد: ش��اید شما ایران 
را به عنوان کشوری دارای منابع زیرزمینی بشناسید 
اما واقعیت این اس��ت که کش��ور م��ا دارای ظرفیت 
باالیی در بحث منابع انس��انی اس��ت که وجود 35 
میلیون جوان و 5میلیون دانش��جو اثباتی برای این 

ادعا است. 
وی با بیان اینک��ه معاونت علمی، نرم افزاری برای 
س��خت افزار دولت اس��ت، عنوان ک��رد: در معاونت 
علمی توسعه فناوری و اقتصادی بر پایه دانش برای 
کش��ور در حال اجرا است زیرا این مسئله موضوعی 
قابل اهمیت برای آینده کش��ور است و این برنامه را 
در نظر داریم همانطور که توانس��تیم اقتصاد کشور 
را متنوع و از تک محصولی و وابس��ته به نفت بودن 

خارج کنیم. 
رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان ایران با اش��اره به 
اینکه در ح��ال حاضر کمت��ر از 20درصد اقتصاد 
کش��ور روی فروش نفت خام اس��توار است، گفت: 
فضا در ایران به س��مت خصوصی س��ازی در حال 
حرکت اس��ت، در معاونت علمی نیز همکاری های 
بین المللی در زمینه توس��عه فناوری در بلند مدت 

مدنظر اس��ت. 

رقیب ارزان قیمت گوشی اپل از راه 
رسید

شرکت Blu یک گوشی ارزان قیمت 299 دالری 
با قابلی��ت 3D Touch  را روانه ب��ازار می کند که 
می تواند به رقیبی جدی برای آیفون 7 مبدل شود. 
به گ��زارش فارس، ای��ن گوش��ی دارای پردازنده 
 16 دوربی��ن  هس��ته ای،  هش��ت  2گیگاهرت��زی 

مگاپیکسلی و حسگر اثرانگشت است. 
Pure XR  ک��ه ب��ا ش��بکه های نس��ل چه��ارم 
تلفن هم��راه نیز س��ازگاری دارد، دارای نمایش��گر 
خمی��ده 5.5 اینچ��ی ب��ا دق��ت 1080p و از ن��وع 
SuperAMOLEDاس��ت. در گوش��ی مذکور از 
  Android 6.0 Marshmallow سیستم عامل
هم استفاده شده است. پردازنده هشت هسته ای این 
گوش��ی از نوع MediaTek Helio P10 خواهد 

بود. 
ب��رای گوش��ی یاد ش��ده چه��ار گیگابای��ت رم و 
64گیگابای��ت حافظ��ه داخلی هم پیش بینی ش��ده 
است. البته با نصب حافظه خارجی می توان ظرفیت 

گوشی یاد شده را افزایش داد. 
دو دوربی��ن عقب و جلوی این گوش��ی به ترتیب 
16 و 8 مگاپیکس��لی هس��تند و کاربران می توانند 
 از دو س��یم کارت در آن اس��تفاده کنن��د. پ��رت

 USB Type-C و بات��ری 3000 میلی آمپری هم 
در این گوش��ی پیش بینی ش��ده و با تنها 10 دقیقه 
شارژ می توان از Pure XR برای یک ساعت مکالمه 

استفاده کرد. 

نسل جدید رایانه ها با توان 
خودآموزی و یادگیری

مایکروس��افت با به روزرس��انی رایانه های س��رور 
س��اخت خود آنه��ا را با فن��اوری ه��وش مصنوعی 
سازگارتر کرده تا اس��تقبال از این تولیدات در عصر 

اینترنت اشیا را افزایش دهد. 
به گزارش مهر، مرکز رایانه ای پیشرفته تگزاس به 
تازگی یکی از سرورهای جدید مایکروسافت موسوم 

به Catapult v2 را نصب کرده است. 
 FPGA در این س��رور از تراش��ه ای موس��وم به
ب��ا قابلیت برنامه ریزی مجدد اس��تفاده ش��ده که به 
رایانه مذکور توان خودآم��وزی و یادگیری می دهد. 
تراش��ه های یاد ش��ده عملکرد موتور جس��ت وجوی 
بین��گ مایکروس��افت را هم ارتقا بخش��یده و باعث 
ش��ده اند بینگ نتای��ج دقیق ت��ر و منطقی تری را به 

کاربران ارائه دهد. 
تراش��ه FPGA از توانایی بررس��ی دقیق متون و 
تصاویر برخوردار است و به سرعت آنها را امتیازبندی، 
گزینش، طبقه بندی و برآورد می کند تا برای نمایش 
Cat�  رر جست وجوگر بینگ انتخاب و ارسال شود. 

  Catapult ک��ه جایگزینی برای س��رور  apult v2
مایکروسافت محسوب می شود از انعطاف بیشتری برای 
 یادگیری برخوردار است و سرعت آن نیز بیشتر است.

 Catapult v2  نخس���������تی�������ن ب������ار 
 در ابت��دای ای��������ن م�����������اه در کنفرانس
ش��هر  در   Scaled Machine Learning
اس��تنفورد در کالیفرنیا در معرض دید عالقه مندان 

قرار گرفت. 
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شرکت سامسونگ مدلی از تلفن را ارائه داده که با نام go back in time   مشهور شده . این تلفن ظاهری شبیه تلفن های شماره گیر قدیمی دارد ، اما به صفحه 
لمسی ، بلوتوث ، وای فای و بسیاری از قابلیت های تلفن همراه جدید نیز مجهز است . 

آمازون اکو محصولی بسیار کاربردی 
برای کنت��رل هوش��مندانه انرژی های 
خانگی اس��ت؛ محصولی که قبض های 
خانگی را به شکل قابل توجهی کاهش 

می دهد. 
به گزارش »فرصت امروز«، استفاده 
از amazon echo میزان هدر رفت 
انرژی را ت��ا 35درصد کاهش می دهد. 
این دس��تگاه هوشمند با کنترل درجه 
ن��ور، سیس��تم صوت��ی و س��اماندهی 
حرارت محیط خانه، کارکردی بس��یار 
موث��ر در اس��تفاده بهین��ه از ان��رژی 
دارد. ب��ر ای��ن اس��اس می ت��وان این 
 محصول را دوس��ت دار محیط زیس��ت 

دانست. 
ب��ا خری��د این گج��ت 180 دالری، 
اف��راد نوعی دس��تیار هوش��مند برای 
ان��رژی دراختی��ار خواهن��د  کنت��رل 
داش��ت. amazon echo ب��ا تایم��ر 
قابل تنظیم، تمام��ی فرمان های کاربر 
را در طول ساعاتی که در خانه حضور 
دارد اج��را می کن��د. همچنین با فعال 
کردن بخش خ��ودکار، می توان میزان 
مصرف انرژی را در طول س��اعاتی که 

افراد خارج از خانه هستند کنترل کرد. 
این گجت افزون بر وضعیت دما، نور و 
صدای موسیقی را نیز کنترل می کند. 
البت��ه پی��ش ش��رط اساس��ی برای 
 فعال ش��دن موثر تمام��ی کارکردهای
amazon echo، هوش��مند ب��ودن 
سیس��تم حرارت��ی و صوت��ی اس��ت. 
amazon echo با اتصال به سیستم 
هوش��مند خانگی ، مدیریت خودکار و 
موثری در تمامی بخش های خانه اجرا 
می کن��د. در این صورت هی��چ نیازی 
نیس��ت که مدام به سیستم اکو دستور 
دهید، این سیس��تم باهوش تر از تصور 

کاربران خواهد بود. 

انرژی ها را حبس کنید 
 Amazon echo؛ هوشمندی و صرفه جویی 

نبض موسیقی را در دست بگیرید 
رنگارنگ ترین سنسورهای هوشمند 

محصول��ی    Phontonic cyan
ب��رای  ج��ذاب  و  س��رگرم کننده 
عالقه مندان به موسیقی و افراد آشنا با 

دانش آهنگسازی حرفه ای است. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز«، از این 
پس طرفداران موسیقی می توانند لذت 
شنیدن موسیقی و تماشای بازی رنگ 
و نور را با یکدیگر ترکیب کرده و ریتم 

موسیقی را در دست داشته باشند. 
از   Phontonic cyan
چندضلعی ه��ای رنگارن��گ و زیبای��ی 
تشکیل شده که همگام با ریتم موسیقی 
تغییر رن��گ می دهند، ام��ا زیبایی های 
ظاهری تمامی قابلیت های این گجت ها 
را شامل نمی شود. سنس��ورهای تعبیه 
ش��ده در ای��ن چن��د ضلعی ه��ا که به 
چگونگی حرکات دس��ت کاربر حساس 
هستند با تش��خیص ریتم فعالیت های 
فرد، ب��ه ایجاد تغییراتی هم��گام با این 
حرکات در نوع موسیقی در حال پخش 
می پردازد. ای��ن ترکیب منحصربه فرد و 
متف��اوت، فضایی پرهیج��ان برای کاربر 
خلق می کند. ق��رار دادن چندضلعی ها 
در جیب یا حتی کفش کاربران ممانعتی 

ن��دارد و می ت��وان موس��یقی را با ریتم 
قدم ها نیز هماهنگ کرد. کاربران با نصب 
اپلیکیشن این گجت زیبا در دو سیستم 
عامل اندروی��د و  IOS به کنترل ریتم 
 ios  موسیقی می پردازند. البته سیستم
باید چهار یا باالتر باش��د و برای اندروید 
نیز 5.0 یا باالتر. هر شش ساعت استفاده 
از این سنسورهای رنگارنگ نیاز به یک 

ساعت شارژ دارد. 
برای ش��ارژ این گجت زیبا می توان 
مستقیما از پریز برق استفاده یا میکرو 
سنس��ور را از طری��ق کاب��ل USB به 
شارژر متصل کرد. قیمت این محصول 

90 دالر است.

رویا پاک سرشت 
royapakseresht@gmail.com
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باتری های ثانویه، رهبران آینده 
صنعت باتری

باتری از جمله پرکاربردترین وس��ایلی است که اکثر 
مردم جه��ان در زندگی روزمره خود با آن س��ر و کار 
دارند، ما برای بس��یاری از وس��ایل کارب��ردی خود به 
این وس��یله جانبی نیاز داریم، از باتری های س��اعت و 
اس��باب بازی گرفته تا باتری های پیش��رفته تری مانند 
باتری لپ تاپ، موبایل، خودرو و... بنابراین می توان گفت 
صنعت باتری یکی از صنایع مهم دنیای امروز محسوب 
می شود که بازار قابل توجهی را به لحاظ اقتصادی در 
جهان پی ریزی کرده است. در ادامه تالش می شود تا با 
معرفی دو نوع برجسته باتری، جایگاه انواع مختلف آن 
را در ب��ازار جهانی تبیین کرده و در انتها به باتری های 
قابل ش��ارژ به عنوان رهبران برجسته بازار این صنعت 

بپردازیم. 

باتری اولیه و باتری ثانویه
به ط��ور کلی آنچ��ه به عنوان بات��ری در جهان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، دو نوع عمده را شامل می شود 
ک��ه عبارتن��د از باتری ه��ای اولی��ه  )Primary( و 
باتری ه��ای ثانوی��ه  )Secondary(. باتری های اولیه 
همان نمونه های س��اده باتری هستند که مصرف مواد 
ش��یمیایی درون آنها برای تولید جریان الکتریسیته، 
پایان پذیر بوده و عمر مصرف کوتاهی دارند، درحالی که 
باتری ه��ای ثانویه قابلیت ش��ارژ مجدد را داش��ته و با 
اتصال به جریان الکتریسیته، ترکیب شیمیایی آنها به 
حالت اولیه بازگش��ته و کارایی خود را باز می یابند. در 
واقع باتری های اولیه بیش��تر کاربرد کوتاه مدت داشته 
بنابرای��ن قیمت چندان زی��ادی نیز ندارن��د و عموما 
برای وس��ایل س��اده ای مانند س��اعت به کار می روند، 
درحالی که باتری های ثانویه عمر طوالنی تر داش��ته و 
قطعاً گران قیمت تر از همتایان پیش��ین خود هستند. 
باتری ه��ای موس��وم به لیتی��وم از جمل��ه باتری های 
پیشرفته ای محسوب می شوند که در بازار جهانی امروز 

جایگاه قابل توجهی را از آن خود کرده اند. 

چشم انداز صنعت باتری تا سال 2019
طبق پیش بینی محققان اقتصادی، تقاضای جهانی 
برای انواع باتری های اولیه و ثانویه تا سال 2019 با نرخ 
رش��د ساالنه 7.7درصد، به ارزشی بالغ بر 120میلیارد 
دالر می رسد. در این میان باتری های ثانویه سهم قابل 
توجهی در بازار این صنعت خواهند داش��ت، به طوری  
که سهمی بالغ بر 80درصد را از آن خود خواهند کرد. 
محقق��ان معتقدند که افزایش تقاض��ای جهانی برای 
ابزارهایی مانند موبای��ل و تبلت از جمله دالیل اصلی 

رشد بازار باتری های ثانویه در سال های اخیر است. 

کاهش سهم باتری های اولیه
طبق آمارهای ارائه ش��ده، میزان کاربرد باتری های 
اولیه در وس��ایلی مانند ساعت، کلیدهای الکترونیکی، 
اس��اب بازی، چراغ قوه و... بوده است که در مقابل دیگر 
وس��ایلی که با باتری های ثانوی��ه کار می کنند، درصد 
کمتری را در س��ال های اخیر داش��ته اند به طوری که 
در س��ال 2009 تنها 23.6درصد از س��هم بازار باتری 
از آن باتری های اولیه بوده است، ضمن اینکه محققان 
این بازار معتقدند در سال های آتی این سهم به مراتب 
کاهش نیز خواهد یافت، درحالی که س��هم باتری های 
پیشرفته تری که قابلیت شارژ مجدد را دارند به مراتب 

رو به افزایش خواهد بود. 

سهم انواع باتری در بازار جهانی
ب��ا توجه به انواع باتری های مختلف��ی که در این بازار 
وجود دارند، س��هم درآمد هر ی��ک از این انواع متفاوت 
است، انواع مختلف باتری های اولیه شامل باتری لیتیوم 
اولی��ه، باتری قلیای��ی، باتری روی-کرب��ن، باتری نیکل 
کادیم و. . . می ش��ود و در مقابل باتری های سربی اسید 
و باتری ه��ای لیتیوم یون جزو انواع ثانویه و پیش��رفته  
صنعت باتری محسوب می شوند. طبق آماری که در سال  
2009 ارائه شده، باتری های لیتیوم یون، رایج ترین انواع 
باتری های قابل استفاده در این بازار هستند که 37درصد 
از سهم درآمد را از آن خود کرده اند. باتری سربی اسیدی 
20درصد از سهم درآمد این بازار را به خود اختصاص داده 
است، دو باتری مذکور که بیشترین سهم را در بازار جهانی 
باتری از آن خود کرده اند، بیشتر در سیستم حمل و نقل 
و خودرو به کار می روند. سهم انواع دیگر باتری نیز از بازار 
جهانی این صنعت به این شرح است: باتری اولیه قلیایی: 
15درصد، باتری اسیدسربی ایستا: 8درصد، باتری اولیه 
 روی- کربن: 6درصد، باتری اسیدس��ربی چرخه عمیق  
)5deep-cycle( درصد، بات��ری اولیه لیتیم: 3درصد، 
باتری نی��کل کادیوم: 2درصد و ان��واع دیگر باتری: یک 
درصد. جالب است بدانید باتری های چرخه عمیق بیشتر 
برای ماش��ین گلف، صندلی  چرخ دار و باالبرها استفاده 

می شوند. 

ارزش 111میلیارد دالری باتری های قابل شارژ
با توجه به گرایش جامعه جهانی نسبت به باتری های 
قابل ش��ارژ، انتظار م��ی رود که باتری ه��ای مذکور در 
س��ال های آینده از باتری های سربی اسیدی نیز جلوتر 
رفته و سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص 
دهند، خصوصا پیشرفت های چشمگیر در صنایعی مانند 
تلفن همراه، لپ تاپ و همچنین صنعت خودروس��ازی، 
باعث روی آوردن صاحبان این صنایع به باتری های قابل 
ش��ارژ ش��ده اس��ت، به طوری که انتظار می رود تا سال 

2019 ارزش این بازار به 111میلیارد دالر برسد. 
batteryuniversity. com :منابع
www. technavio. com
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گزارش »فرصت امروز« از وضعیت سرمایه گذاران در بازار باتری ایران

سرمایهگذارانواردمیشوند
بی��ش از 17میلی��ون اتومبی��ل در ایران در 
حرکت اس��ت و این یعنی 17میلی��ون باتری 
هم ش��بانه روز در جاده ه��ا و خیابان های ایران 
در حرکت اس��ت. چنین ع��دد و رقمی از بازار 
مناس��بی برای سرمایه گذاری خبر می دهد. در 
ای��ران 11کارخانه دولتی و خصوصی در عرصه 
باتری سازی فعال هستند و این تعداد کارخانه 
مجموعا برای بی��ش از 15هزار نفر زمینه های 
اش��تغال  را فراهم کرده اند. میزان تولید داخلی 
در حال حاضر بیش از 6میلیون باتری اس��ت و 
مابقی از راه های قانونی و غیرقانونی به کش��ور 
وارد می ش��ود، بنابراین کارخانج��ات داخلی با 
همه ظرفیت تولیدی خود کار نمی کنند. وجود 
چنین بازاری با مش��تریان میلیونی زمینه های 
مساعدی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند، 
اما طی سال های گذشته دروازه های بازار ایران 
را به روی اجناسی با درجه کیفیت نازل و قیمت 
اندک باز کردند ت��ا تولید داخلی رو به کاهش 
برود. هرچند طی س��ال های اخیر امید به بازار 
برگش��ته و در همین بازار پر از جنس خارجی 
نیز س��رمایه گذاران وارد ش��ده اند و در س��ایه 
حمایت های دو تا سه سال اخیر و مبارزاتی که 
با اجناس قاچاق صورت گرفته، تولید داخلی تا 
حدودی رمق گذش��ته را بازیافته است. در این 
گزارش در گفت وگو با تقی علی اکبری، رئیس 
اتحادیه باتری سازان وضعیت کنونی تولید باتری 
در کشور و سرمایه گذاری در این بازار را بررسی 

کرده ایم. 

واردات بی رویه، مانع تولید با ظرفیت 
کامل کارخانه های داخلی

تولید باتری  در ایران حداقل 60س��ال سابقه 
دارد، ام��ا طی این 60س��ال تنه��ا 11کارخانه 
در ای��ن ب��ازار پاگرفته ان��د. از مهم ترین عوامل 
ای��ن مس��ئله نی��ز واردات بی روی��ه و بیش از 
نیاز بازار طی 10س��ال اخیر بوده اس��ت. البته 
همی��ن کارخانه ها نیز با همه ظرفیت خود کار 
نمی کنند. کما اینکه تق��ی علی اکبری در این 
زمینه به »فرصت امروز« می گوید: 11کارخانه 

در ایران داریم که جمعا تا 6میلیون باتری تولید 
می کنند. اما با توجه به نیاز ساالنه که 18میلیون 
باتری است، 12میلیون باتری دیگر نیاز داریم 
که بخش اعظمی از آن وارد می شود. وی ادامه 
می دهد: البته ظرفیت تولید کارخانجات داخلی 
به انداز ه ای است که می توانند نیازهای داخلی 
را پوشش دهند، اما واردات قانونی و غیرقانونی 
موجب شده تا کارخانه های تولید باتری فعلی با 
۴0درصد امکانات و ظرفیت خود فعالیت کنند. 
یعنی به جای اینکه سه شیفت کار کنند، یک 
یا دو ش��یفت کار می کنند. این در حالی است 
که این کارخانجات طی سال های اخیر به لحاظ 
کیفیت روند رو به رش��دی را سپری می کنند. 
اما چون بازار با کاالهای وارداتی اش��باع ش��ده 
است، این واحدهای تولیدی نمی توانند از همه 
ظرفیت ه��ای خود برای تولید اس��تفاده کنند 
چون در نهایت بای��د در انبارها خاک بخورند. 
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه پدی��ده واردات 
غیرقانون��ی در حوزه بات��ری به معضلی فراگیر 
بدل شده اس��ت، تصریح می کند: بدیهی است 

کانتینره��ای باتری های قاچاق عموما از طریق 
گمرک وارد می شود و واردکنندگان به منظور 
ترخیص ب��ا هزینه کمت��ر به کم اظه��اری در 
رابطه با نرخ اجن��اس وارداتی اقدام می کنند و 
به این ترتی��ب در نهایت عوارض و مالیات آنها 
با تعرفه های غیرواقعی محاس��به می شود. وی 
همچنین درخصوص افزایش تعرفه های واردات 
باتری خودرو اضافه می کند: در رابطه با واردات 
برندهای��ی که به صورت قانونی انجام می ش��د، 
هیچ ثبت سفارشی صورت نگرفته است که این 
امر را می توان نشات گرفته از افزایش قابل توجه 
تعرفه ه��ای واردات در این حوزه دانس��ت. وی 
ضمن برآورد مثبت��ی که از حمایت های دولت 
فعلی دارد، کماکان تاکید می کند که جلوگیری 
از واردات بی رویه و اجناس غیراستاندارد با نام 
برندهای مش��هور دنیا از مهم ترین راه کارهایی 
اس��ت که دولت بای��د در پیش بگی��رد تا بازار 
بات��ری را از چن��گ کااله��ای واردات��ی نجات 
دهیم. باتری در اولوی��ت 10 برای واردات قرار 
گرفت��ه و همین ام��ر موجب ش��ده مالیات و 

عوارض وارداتی اش تا 3۴درصد باش��د و حتی 
با احتساب س��ایر هزینه های وارداتی این رقم 
تا دوبرابر افزایش می یای��د. همین امر موجب 
شده واردات قانونی باتری به صرفه نباشد اما 
این امر برای قاچاقچی باتری بس��یار مناسب 
اس��ت. چون چنین هزینه هایی را نمی پردازد 
و از واردات باتری تا 50درصد س��ود می برد. 
علی اکبری در ادامه به وجود بیش از 50برند 
خارجی غیرواقعی اش��اره می کند و می گوید: 
نام برندهای مشهور دنیا و التفات مشتری به 
آنه��ا و عدم آگاهی از کیفیت واقعی کاالهای 
موج��ود در بازار راه ورود ای��ن کاال را هموار 
کرده و موجب ش��ده تا قاچاقچیان باتری در 
ای��ن بازار ج��والن داده و به سوداگری ش��ان 
ادامه بدهن��د. علی اکبری ک��ره جنوبی را از 
مهم تری��ن صادرکنن��دگان باتری ب��ه ایران 
معرف��ی می کند و می گوی��د: در حال حاضر 
برنده��ای کره ای را هم کپی و به بازار عرضه 
 می کنند در حالی بخش زیادی از آنها واقعی 

نیستند. 

حمایت  ها را بیشتر کنید
رئی��س اتحادی��ه باتری س��ازان همچنی��ن 
می افزاید: باتوجه به افزایش تعرفه ها و مالیات، 
واردات قانونی با هزینه های بیشتر و در نهایت 
قیمت عرض��ه باالتر محصول هم��راه خواهد 
بود. این در شرایطی است که بازار باتری های 
ارزان قیمت قاچاق داغ اس��ت و مصرف کننده 
به کاالیی با قیمت مناس��ب تر تمایل بیشتری 
نش��ان می دهد. وی در ادامه با اشاره به قیمت 
باتری اتومبیل در بازار اضافه می کند: باتری ها 
هم به لحاظ میزان استفاده ای که برای شان در 
نظر گرفته می ش��ود و هم به لحاظ اینکه چه 
مارک و برندی روی شان درج شود، قیمت های 
متنوعی در ب��ازار دارن��د. وی می افزاید: عمر 
استفاده از باتری هم بنابر اظهارات کارشناسان 
ای��ن ح��وزه ک��ه در ای��ن گ��زارش خواهید 
خواند، بین ش��ش ماه تا دو س��ال است. نرخ 
خریدوفروش هر باتری نیز بسته به اینکه ایرانی 
باش��د یا خارجی، دارای رنج متنوعی اس��ت. 
ایرانی ه��ا که صباباتری جزو نخس��تین هایش 
است بین 120هزار تا 200هزار تومان قیمت 
دارن��د. همچنی��ن باتری ه��ای خارجی مانند 
پوما، دلکور، س��ین، ش��ارک و رویال در بازار 
بین 1۴0ه��زار تا 600هزار توم��ان به فروش 
می رسند. رئیس اتحادیه باتری سازان با اشاره 
به اینکه حجم وس��یع واردات کنونی از کشور 
کره به ایران س��رازیر ش��ده اس��ت، می گوید: 
باتری ه��ای واردات��ی به لح��اظ کیفیت مورد 
تایید نس��بی قرار می گیرن��د اما موضوع مورد 
بحث این اس��ت که کارخانه ه��ای داخلی در 
صورت تولید با حداکثر ظرفیت می توانند نیاز 
مصرف کننده ه��ای داخلی را برطرف کنند اما 
در شرایط کنونی به دلیل اشباع بازار به وسیله 
باتری های وارداتی این امر میسر نیست. تقی 
علی اکبری همچنین با اش��اره به حمایت های 
دولت کنونی از صنعت باتری س��ازی می گوید: 
در حال حاضر خودروسازان داخلی موظف به 
اس��تفاده از باتری های تولید داخل هستند و 
ارگان ها و سازمان های دولتی نیز به استفاده از 
باتری های داخلی در اتومبیل ها و وسایل نقلیه 

خود ملزم شده اند. 

طاهره خواجه گیری  ترجمه: فهیمه خراسانی

سرمایه گذاری

با هم��ه وارداتی که در بازار باتری به چش��م 
می خ��ورد اما چون نیاز به ای��ن کاال، دائمی به 
ش��مار می رود، بنابراین نمی ت��وان نیاز به تولید 
واردش��دن بازیگران دیگری از کش��ورمان را به 
این بازار نادیده گرفت. کما اینکه افرادی هستند 
که در همین ش��رایط نیز وارد بازار شده اند و با 
س��رمایه گذاری چندده میلیاردی روند موفقیت 
را هم طی کرده اند. یکی از این س��رمایه گذاران 
که کمتر از پنج س��ال از زمان حضورش در بازار 
می گذرد، مهندس مه��دی مجیدی مدیرعامل 
کارخانه وایاباتری است. وی در این گزارش روند 
سرمایه گذاری، میزان سرمایه اولیه، ریسک ها و 
تهدیدهای ب��ازار، ارگان هایی که مجوز ورود به 
ای��ن صنف و بازار را صادر می کنند و بازار پیش 
روی سرمایه گذاران را با »فرصت امروز« در میان 

گذاشته است. 

بسته بندی حرفه ای موجب فروش باال
مهندس مجیدی در ابتدا به زمان حضورش 
در بازار اش��اره می کند و می گوید: سال 90 که 
ب��ه نوعی اوج تحریم ها هم ب��ود، وارد این بازار 
شدم و کارخانه ام در س��ال 93 به بهره برداری 
رسید. وی ادامه می دهد ورود به بازار باتری در 
چنین سالی و اینکه ش��رایط بازار رنگ و روی 
روش��نی به خ��ود نمی دید، به نوعی ریس��ک 
بزرگی محس��وب می ش��د. اما من این ریسک 
را ک��ردم و االن نتای��ج مثبتی از این ریس��ک 
گرفت��ه ام. مجیدی می گوید: برای ش��روع کار 
در ای��ن حوزه باید همه جوان��ب امر را در نظر 
بگیری��د. اینک��ه واردات غیرقانونی وجود دارد، 
اینکه هزینه های تولید باالس��ت و اینکه رقبای 
گردن کلفتی در ایران دارید. اما در بس��یاری از 
کش��ورهای دنیا چنین مس��ائلی وجود دارد و 
هیچ کدام از این دغدغه ها نمی تواند دلیل عدم 
حضور در یک بازار باش��د. کما اینکه وایاباتری 
در دوره ای از اقتص��اد ایران وارد بازار ش��د که 
ش��اید افراد زی��ادی در حال ترک بس��یاری از 

بازارها بودند. وی که برآورد مثبتی از حضورش 
در چنین بازاری و سرمایه گذاری در این عرصه 
دارد، اضافه می کن��د: برای موفقیت تنها تکیه 
بر کیفی��ت خود محصول کافی نیس��ت، بلکه 
باید سلیقه مش��تری را هم رصد کنیم. امروزه 
ظاه��ر و بس��ته بندی هر کاالیی نقش بس��یار 
مهمی در میزان فروش��ش دارد. وایاباتری نیز 
در همی��ن بازار و با دیدبانی س��لیقه و انتخاب 
مش��تریان و الگوبرداری از تولیدی های خارج 
از کش��ور، توانس��ته محصوالتش را در پکیجی 
مشتری پس��ند ارائه دهد. ضمن اینکه کیفیت 
محصوالت نیز موجب می ش��ود که مش��تریان 
ب��ه اس��تفاده کنندگان چندین ب��اره از برندها 
تبدیل شوند. بنابراین هم درون و هم برون یک 
محصول باید انتظارات مشتری را برآورده کند. 
وی حمایت ه��ای دولت از تولیدکنندگان را در 
موفقیت س��رمایه گذاران این بازار موثر می داند 
و می گوید: مش��وق های تولی��دی در این بازار 

وج��ود دارد، مثال س��رمایه گذاران با حضور در 
شهرک های صنعتی تا 10سال از معافیت های 
مالیات��ی برخوردار می ش��وند. هرچند با وجود 
چنین مشوق هایی هم، سرمایه گذاران کماکان 
با ترسی که از کاالهای غیرواقعی و بی کیفیت 
در بازار دارند و امکان فروش محصوالت شان را 
اندک می دانند، برای ورود به این بازار متزلزل 

نشان می دهند. 

بازیگران بازار؛ هم دولتی  و هم خصوصی 
تولیدکنن��دگان باتری در ایران به دوس��ته 
دولتی و خصوصی تقس��یم می ش��وند. در این 
میان س��هم دولتی ها کماکان درصد باالیی را 
به خ��ود اختص��اص داده و کارخانجاتی چون 
صباباتری و نیروگس��تران مدعی هس��تند که 
ت��ا 6میلیون باتری در س��ال تولی��د می کنند. 
در کن��ار این کارخانج��ات دولت��ی بازیگرانی 
از بخ��ش خصوص��ی در ای��ن ب��ازار حض��ور 

دارند. س��پاهان بات��ری، برنابات��ری، آذرباتری 
و وایابات��ری از این جمله اند. مجیدی با اش��اره 
به این تع��داد تولیدکننده در ب��ازار می گوید: 
این تولیدکنندگان بخ��ش اعظمی از نیاز بازار 
را پوش��ش می دهند و اینکه مس��ئوالنی هنوز 
می گویند س��االنه بیش از 6میلی��ون باتری به 
ایران قاچاق می ش��ود، مورد قبول من نیست. 
حداقل طی یکی دو سال اخیر و به ویژه در سال 
95 روند مبارزه با قاچاق موجب شده تا حضور 
باتری های غیرقانونی هر روز کمرنگ تر شود. به 
همی��ن دلیل اگر به مرکز بورس این کاالها در 
خیابان امیرکبیر تهران مراجعه کنید با کمترین 
جنس قاچاق مواجه می شوید. چون مسیرهای 
واردات با س��نگ اندازی های بس��یاری مسدود 
ش��ده و همین امر موجب شده تا کارخانجات 
داخلی هم به س��مت اس��تفاده از ظرفیت های 
خالی خود ترغیب شوند. االن باتری های قاچاق 
در ب��ازار وجود دارد ولی قابل توجه نیس��ت و 

با ش��رایط موجود می توان به س��رمایه گذاری 
امیدوار بود. چون در شرایط سال 90 وضعیت 
به مراتب س��خت تر بود و االن وضعیت بهتری 
بر بازار حاکم است. مجیدی در ادامه به میزان 
اشتغال زایی سرمایه گذاران بازار باتری در ایران 
اش��اره می کند و می گوید: کارخانجات موجود 
ب��رای بیش از 15ه��زار به صورت مس��تقیم و 
ح��دود 100ه��زار نفر به صورت غیرمس��تقیم 
اشتغال زایی کرده اند که رقم قابل توجهی است 

و اهمیت این حوزه را نشان می دهد. 

مواد اولیه در ایران موجود است
 مدیرعام��ل وایابات��ری معتق��د اس��ت که 
تولیدکنندگان داخلی در صورت به کارگیری 
بسته بندی استاندارد و اس��تفاده از مواد اولیه 
باکیفیت، توان رقابت با کشورهای صادرکننده 
باتری به ای��ران را دارن��د. وی اضافه می کند: 
عم��ر مفیدی که برندهای خارجی برای باتری 
خود در نظر می گیرند تا ش��ش ماه اس��ت اما 
برای محص��والت  ایرانی گارانتی دوس��اله هم 
ارائه می ش��ود. دلیل این امر هم این است که 
ماش��ین آالت و دس��تگاه های مورد نیاز برای 
تولید باتری با کیفیت باال از کشورهایی چون 
آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و... وارد می شود و به 
لحاظ دانش فنی نی��ز کمبودی در این زمینه 
نداری��م. همچنین مواد اولیه نی��ز به وفور در 
ایران موجود است. وی در این رابطه می گوید: 
یک��ی از وجوه مثبت تولید باتری در ایران این 
مسئله است که بیش از 90درصد از مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید این کاال در ایران موجود 
اس��ت. وی س��رب را به عنوان ماده اولیه پایه 
برای تولید بات��ری معرفی می کند و می گوید: 
پالس��تیک نی��ز از دیگر مواد اولی��ه مورد نیاز 
اس��ت که در ایران وجود دارد. تنها نیازی که 
به واردات وجود دارد، مربوط به سپراتور است 
ک��ه عایق جداکننده صفح��ات مثبت و منفی 

باتری است. 

بررسی روند سرمایه گذاری در تولید باتری اتومبیل در گفت وگو با مهندس مهدی مجیدی، مدیرعامل کارخانه وایاباتری

سرمایه گذاری در بازاری 18میلیونی

سرمایه اولیه
تولید باتری از آن دس��ت کسب وکارهایی است که به سرمایه اولیه باالیی 
نیاز دارد. اما وجود بازاری چندین میلیون موجب ش��ده تا سرمایه گذاری در 
این عرصه روشن جلوه کند. بنابر نظر کارشناسی برای تاسیس یک کارخانه 
تولید باتری بسته به اینکه چه تیراژ کاالهایی قرار است در طول سال تولید 
کند، متراژ فضایش هم متفاوت اس��ت. مثال اگر میزان تولید س��االنه تا یک 
میلیون باتری در س��ال باش��د، فضایی تا 25هزار متر مورد نیاز است. از این 
میزان تا 6هزار متر بابت سوله و جانمایی خط تولید و واحدهای اداره مورد 
استفاده قرار می گیرد. همچنین چنین کارخانه ای به بیش از هزار نفر نیروی 
انس��انی در بخش های مختلف اداری و تولیدی و بس��ته بندی نیاز دارد که 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن همکاری خواهند کرد. نیروی انسانی 
در بخش تولید چنین کارخانه ای دارای تخصص های فیزیک، ش��یمی، برق، 
مکانیک و متالوژی هستند. با احتساب هزینه های جاری، سرمایه  اولیه برای 

راه اندازی چنین کارخانه ای بیش از 60میلیارد تومان است. 

ریسک ها و تهدیدها
دورنمای بازار به روش��نی مش��خص نیس��ت. همین امر مانع از برنامه ریزی 
برای تولید است و به نوعی تولیدکننده قادر نیست برآوردی از تولید محصول، 
هزینه های جاری و سرمایه گذاری مجدد داشته باشد. چنین امری موجب شده 
تا حساب دودوتا ، چهارتای اقتصادی تولیدکننده همیشه در هاله ای از ابهام قرار 
داشته باشد که این مسئله ریسک کار را افزایش می دهد؛ اما از طرفی چون در بازار 
باتری بازیگران اندکی از کشورمان حضور دارند و در طول سال بیش از 18میلیون 
باتری در کشور نیاز است، چنین امری در نهایت روند مثبتی را در عرصه تولید 
رق��م می زند. واردات غیرقانونی و س��ود 50درصدی از واردات غیرقانونی، حجم 
باالی سرمایه گذاری، نیاز به متراژ باالی فضا برای احداث کارخانه، نیاز به روزآمد 
بودن تکنولوژی تولید باتری، هزینه بر بودن خریداری ماشین آالت روز اروپایی و 
ضعف بسته بندی کاالیی در ایران که ضایعاتی را نصیب تولیدکنندگان می کند 
از مهم ترین دغدغه ها و ریسک هایی است که سرمایه گذاران برای ورود به عرصه 

سرمایه گذاری برای تولید باتری با آن مواجه هستند. 

مجوزهای الزم
جواز کار پایه راه اندازی هر واحد تولیدی است. خانه های صنعت، معدن و تجارت 
در هر استانی از جمله ارگان های محل رجوع سرمایه گذاران برای راه اندازی خطوط 
تولیدی شان به شمار می روند. همچنین گاه بعضی از کاالها دارای ویژگی های 
 خاصی هس��تند که آغاز به کار برای تولیدش��ان نیاز به مجوزهای خاصی نیز 

دارد. 
باتری از جمله کاالیی اس��ت که مشمول استاندارد اجباری است و بنابراین 
برای راه اندازی و آغاز به کار هر واحد تولیدی در این عرصه، داشتن مجوزهای 
سازمان استاندارد ضروری است و نداشتن چنین مجوزی جریمه های سفت و 
سختی را نصیب سرمایه گذاران می کند. برای گرفتن مجوز استاندارد نیز باید به 
س��ازمان استاندارد هر استانی که سرمایه گذاری در آن انجام می شود، مراجعه 
شود. جواز دیگری که برای هر واحد تولیدی باید دریافت شود، مجوز بهره برداری 
است که برای دریافت آن باید به اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن هر استان 

مراجعه شود. 
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پرهیز از روش های عوام فریبانه 

س��ال آخ��ر اص��وال س��ال پارادوکس��یکالی ب��رای 
دولت هاس��ت، زیرا این س��ال ب��ه انتخاب��ات دوره بعد 
نزدیک است و دولت ها به دلیل تاثیر برخی برخوردهای 
پوپولیس��تی ممکن است از مس��یر خود خارج شوند و 
به روند پوپولیس��تی روی بیاورند. حتی دولت هایی که 
از ابتدا ب��رای کارهای زیربنایی برنامه ریزی دارند اما در 
سال آخر به دلیل آنکه این روند دیربازده است به دالیل 
سیاسی و تالش برای به دست آوردن رأی، خواه نا خواه 
از روند اصلی خود دور  و درگیر روش های پوپولیس��تی 

می شوند. 
اگر دولتی از ابتدا روش های پوپولیستی و عوام فریبانه 
را برای اداره کشور در پیش گرفته باشد، در سال آخر بر 
حجم این روش می افزاید تا بتواند رأی انتخابات بعدی را 
از آن خود کند. البته امیدواریم دولت یازدهم درگیر این 
مسئله نش��ود زیرا فضای اقتصادی کشور مجال آزمون 
و خطا و تکرار اش��تباهات گذشته را ندارد. حجم رو به 
افزایش بیکاران، رکود حاکم و بی اعتمادی نسبی مردم 
به حاکمیت به دلیل سوءاستفاده های مالی در کنار هم 
سبب شده ش��رایط حاد و خاصی را در این دوره شاهد 
باشیم. بنابراین گذر از این پیچ ظرافت می خواهد و امید 
اس��ت این دولت با حفظ اصول و حفظ سیاس��ت های 
بنیادی خود از این پیچ عبور کند و حداقل برای یک بار 
هم شده از سلیقه دولت ها عبور کنیم و برنامه محوری را 

سرلوحه کار خود قرار دهیم. 
اگر برنامه های بنیادی ریخته ش��ود در آن زمان این 
امید است تا نفر بعدی و دولت بعدی مجبور شود همان 
برنامه ها را دنبال کند. همچنان اقتصاد ما دچار سلیقه 
اس��ت و سلیقه بر آن حاکم اس��ت و طی این 37 سال 
مردم از سیاست های اقتصادی سلیقه ای دولت ها آسیب 
دیده ان��د. به نظر من این تحمل به نقطه بی بازگش��تی 
رسیده و قابل ادامه دادن نیست. من معتقدم کل نظام 
سیاس��ی باید یک نقشه راهی برای اقتصاد تعریف کند 
و دولت ه��ا نیز موظف باش��ند به برنامه ه��ا تن بدهند. 
متاسفانه در پایان برنامه پنجم مسئوالن با جسارت اعالم 
می کنند که تنها نیمی از برنامه پنجم تحقق پیدا کرده 
اس��ت. هیچ نهاد رس��یدگی نیز وجود ندارد که بررسی 
کند چرا برنامه ها عملیاتی نشده است. متاسفانه همین 
دولت ها بر س��ر کار می آیند و با شعارهای مردم فریبانه 

طلب رأی می کنند. 
معتقدم که در برنامه ریزی ها باید دقت ش��ود. آنچه 
قابلیت اجرا ندارد از ابتدا در برنامه نگنجانیم تا آنچه قابل 
اجراست و در مجلس های قانونگذاری تصویب می شود، 
شرایط اجرایش فراهم شود. الزم است اگر ضریب خطای 
دولت ها نسبت به برنامه ها از حدی بیشتر باشد، شرایطی 
فراهم شود تا این دولت ها موظف به پاسخگویی و جبران 
باشند. و حداقل شرایط و جسارت کاندیدا شدن دوباره 
را نداشته باشند البته این صحبت ها درباره دولت یازدهم 
صدق نمی کند زیرا این دولت در ش��رایط بسیار خاصی 
قرار دارد و می توان آن ش��رایط را درک کرد. این دولت 
به هر حال وارث یک سری از بی سامانی ها و آشفتگی ها 
در سیستم اقتصادی بود. اما جدای از مشکالت و شرایط 
خاص��ی که دولت با آن رو به رو بود، باز هم نتوانس��ت 
آن انتظاری را که رأی دهندگان نس��بت به تدوین یک 
برنامه جامع و زیرس��اختی داشتند، تامین کند و آینده 
روشنی را برای برنامه ها ترسیم کنند. امیدواریم دولت ها 
 به نظم و قاعده تن دهند که اگر این اتفاق بیفتد طبیعتا 
سوء اس��تفاده و اختالس ها و مواردی که سبب آسیب 

مردم می شود، کم خواهد شد. 

اگر سیاس��ت دولت از ابتدا حمایت از تولید و اشتغال 
مولد بوده اس��ت بدون  شک در این سال پایانی یا بهتر 
اس��ت بگویی��م چند م��اه باقی مانده نیز این سیاس��ت 
دنبال خواهد ش��د. اگر این روند ادامه یابد بدون  ش��ک 
دوباره عق��الی جامعه به این دولت برای ادامه مس��یر 
رأی خواهن��د داد. اگ��ر در این ماه ه��ای باقی مانده آن 
کارهای بنیادی و نس��بی که در این چند س��ال دنبال 
شده کنار گذاشته ش��ود و برای مقاصد سیاسی دوباره 
به روش هایی مانند توزیع یارانه و روش های رانتی نفتی 
و سوبس��یدنفتی به جامعه روی آورد بدون  شک دولتی 
که با رأی عقالی جامعه انتخاب ش��ود، در دور بعد رأی 
این گروه را به دس��ت نخواهد آورد. عقالی جامعه این 
دولت را انتخاب کردند تا سیاست های درست اقتصادی 
و بنی��ادی را در پی��ش بگیرد و اگر دول��ت از این روش 
 ع��دول کند فکر می کنم که از رأی گیری از مردم دچار 

مشکل شود. 
به ه��ر حال نمی ت��وان تالش های دول��ت یازدهم را 
نادیده گرفت و بدون  ش��ک دولت یازدهم بهتر از دولت 
قبل از خودش عمل کرده است اما تا ایده آل این دولت 
فاصله داش��ته است. بخشی از نقص دولت به مشکالت 
باقی مانده از دولت قبل باز می گردد، بخشی نیز به سوء 
مدیریت و قدرت طلبی و باند بازی برخی مسئوالن در 
این دولت باز می گردد. به هر حال دولت یازدهم دولت 
بی نقصی نبوده اما به نظر من با همین عملکرد می تواند 
ای��ن امید را ایجاد کند ک��ه در دور بعد برنامه هایش را 

تکمیل کند و نقص های کمتری در اجرا داشته باشد. 
فضای بازی که دولت جهت انتقاد ایجاد کرده و فضای 
نظ��ارت همگانی و ظرفیت نقد پذی��ری به این دولت و 
هر دولت��ی کمک می کند که از خطاه��ا مصون بماند. 
من فکر کنم اگر این فضا بیش��تر فراهم شود و آسیبی 
که جامع��ه از کاهش تولید و به دنبال آن افزایش تعداد 
بیکاران می بیند، درک و در جهت کاهش این آسیب ها 
برنامه ریزی ش��ود. این دولت می تواند آن دولت متبوع 

مردم باشد. 

 ورود دولت یازدهم
به مرحله یک چهارم نهایی 

دولت یازدهم جمهوری اسالمی ایران سه چهارم از 
روزهای عمر خود را پشت سر گذاشته و اندک اندک 
به روزهای پایانی فعالیت خود نزدیک می ش��ود. در 
طول س��ه س��ال فعالیت دولت دکتر حسن روحانی، 
برخی موانع همچون تحریم ها لغو شدند، اما منتقدان 
دولت همچنان ب��ر مواضع انتقادی خود در خصوص 
محس��وس نبودن تغییرات اقتصادی استوارند. با این 
ح��ال مدافعان دولت معتقدند اگرچ��ه اقتصاد ایران 
ان��دک ش��کنندگی هایی دارد، اما تلف��ات حضور در 
ش��رایط تحریم به حداقل ممکن رس��یده اس��ت. در 
این میان برخی پایگاه های خبری به بررسی عملکرد 
سه س��اله دولت ایران و ظرفیت های پیش روی دولت 

برای تغییر پرداخته اند. 
انتظارها و خواسته ها 

نگاه��ی اجمالی به گزارش های صندوق بین المللی 
پول نش��ان می دهد مزایای لغو تحریم ها آنچنان که 
مدنظر منتقدان اس��ت کم تعداد نیس��ت، اما یکی از 
مش��کالت همیش��گی دولت یازدهم در طول دوران 
کاری سه ساله فعالیت خود، عدم موفقیت در کاهش 
نرخ بیکاری اس��ت. اگرچه صن��دوق بین المللی پول 
امیدوار اس��ت رش��د 6 درصدی ص��ادرات غیرنفتی 
ایران در طول سال گذشته دولت تدبیر و امید را در 
کاهش فضای بیکاری یاری کند، اما مش��کل اشتغال 

زنان همچنان باقی است. 
به نظر می رسد دولت فعلی ایران انتظارات زنان را 
چندان برآورده نکرده و بسیاری از زنان تحصیلکرده 
و دارای مهارت های شغلی، در یافتن شغل مناسب با 
ناکامی روبه رو هستند. راشل زیمبا، کارشناس ارشد 
»بررس��ی عملکرد بازارهای در ح��ال ظهور صندوق 
بین المللی پول« اس��ت. وی معتقد اس��ت که ایران 
هنوز ه��م فرصت دارد تا با افزایش زیرس��اخت های 
کارآفرین��ی و فضاس��ازی برای اش��تغال زن��ان، نرخ 
اش��تغال را افزای��ش دهد. این مس��ئله می تواند طی 
یک سال پایانی فعالیت دولت آقای روحانی جنبه ای 

عملی تر گیرد. 
خوش بینی و میانه روی 

نش��ریه تایمز در گزارش��ی که به بررسی عملکرد 
دولت یازدهم در دوران فعالیت خود پرداخته اس��ت، 
دولت فعلی ایران و سیاس��ت های به کار رفته در آن 
را میان��ه رو ارزیاب��ی می کند. در نگاه��ی کلی چنین 
اس��تنباطی مترادف است با عدم انتظار باال نسبت به 
تغییرات عمده در یک چهارم پایانی عمر این دولت. 
با این وجود س��وال اصلی اینجاس��ت، آی��ا این تفکر 

صحیح است؟ 
کارشناس��ان این نشریه معتقدند، این نتیجه گیری 
چندان دور از ذهن نیس��ت. بسیاری از افرادی که در 
دوران انتخابات با اشتیاق بسیار باالیی برای موفقیت 
آق��ای روحانی تالش کردند، امیدوار بودند معضالتی 
همچ��ون تحری��م، بی��کاری، مش��کالت اقتصادی و 
مواردی مش��ابه که به طور مس��تقیم زندگی افراد را 
تحت تأثیر قرار می دهد کاهش پیدا کنند. نگاهی به 
لیست انتظارها و وعده های پیش از انتخابات و دوران 
کنونی نشان می دهد دولت تالش هایی پرتعداد برای 
رفع برخی از این مش��کالت انجام داده اس��ت. با این 
وجود، بخش هایی پررنگ از این انتظارات به خصوص 
انتظارهای پساتحریم و برجام همچنان باقی هستند. 
نش��ریه تایم��ز معتقد اس��ت ک��ه ظه��ور داعش در 
منطقه، مش��کالت در س��وریه و عراق و چند وجهی 
ش��دن تصمیمات دولت برای حفظ شرایط پایدار از 
جمله عواملی هستند که در چالش سازی برای دولت 

بی تأثیر نیستند. 
فعالیت های قابل انتظار 

خبرگزاری بی بی س��ی با اش��اره ب��ه روند فعالیت 
دولت یازدهم در طول سه سال گذشته معتقد است 
در ش��رایطی که انتخابات ایران در دس��ت برگزاری 
بود، هی��چ یک از کاندیداها به اندازه رئیس جمهوری 
فعل��ی ایران پتانس��یل تغییر نداش��تند. در روزهای 
پرهیجان پیش از انتخابات اغلب مردم انتظار داشتند 
ایران از ش��رایط تحریم خارج شود. فعالیت های تیم 
مذاکره کننده این کشور و شادی های پس از پیروزی، 

روند امیدواری به دولت را به شدت افزایش داد. 
اما حجم ب��االی انتظارت برای دوران پس��اتحریم 
آنچنان ک��ه مورد انتظ��ار بود موفقیت آمیز نش��د و 
روند موفقیت ها پس از لغو تحریم رش��د چشمگیری 
نداش��ت. کارشناس��ان بخش خاورمیانه بی بی س��ی 
معتقدن��د که خروج از بحران های نفتی می تواند طی 
یک سال آتی بخش��ی از مطالبات اقتصادی مردم از 

دولت را به درجه تحقق نزدیک تر کند. 
خبرگ��زاری س��ی ان ان در گزارش��ی در خصوص 
دول��ت یازدهم می نویس��د: ش��خصیت اصلی دولت 
فعلی، یعنی رئیس جمهور روحانی، تأثیری آشکار بر 
روند کارنامه دولت داشته است. به نظر می رسد یکی 
از خصلت های آش��کار دولت تحت سرپرس��تی آقای 
روحان��ی، تالش برای پرهیز از تنش های سیاس��ی و 
منطقه ای و به حداقل رس��اندن معضالت سیاس��ی و 
اقتصادی خارجی اس��ت. از س��رگیری روابط تجاری 
ب��ا غ��رب از س��رفصل های مهم فعالیت ه��ای دولت 
فعلی است که انتظار می رود تا پایان چهارمین سال 

فعالیت دولت ادامه پیدا کند. 
پایگاه خبری  ای بی س��ی در گزارش��ی ضمن آنکه 
نگاهی اجمالی به پرونده کاری دولت ایران داش��ته، 
در پی یافتن پاس��خ این پرسش بوده که آیا می توان 
انتظار داش��ت دولت فعلی برای بار دوم در رأس امور 
کش��ور قرار گی��رد؟ این گزارش ب��ه موضوع کاهش 
تنش های منطقه ای ایران طی س��ه س��ال گذش��ته 
پرداخت��ه و معتقد اس��ت که اگ��ر کاهش تنش های 
سیاس��ی و ثبات و آرامش داخلی را به عنوان عیاری 
برای انتخاب مجدد ریاست جمهوری در نظر بگیریم 
می توان انتظار داش��ت دولت تحت سرپرستی آقای 
روحانی برای بار دوم مورد توجه رأی دهندگان قرار 
گیرد. گرچه یک سال پایانی عمر دولت که می تواند 
در حکم جمع بندی نهایی تلقی شود، نقشی مؤثر در 

انتخاب دوباره دولت فعلی ایفا می کند. 

آزموده دیدگاه

رئی��س  س��هی،  نجف��ی  محم��ود 
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی معتقد 
است که واردات مهم ترین عامل صدمه 
ب��ه تولید کننده داخلی اس��ت که الزم 

است کنترل شود. 
با توجه به اینکه دولت س�ال پایانی 
خ�ود را می گذراند توقع و انتظارات 
بخ�ش خصوص�ی در ای�ن فرصت 
باقی مانده از دولت یازدهم چیست؟ 
به نظر من مهم ترین کاری که دولت 
در فرص��ت باقی مانده بای��د انجام دهد 
این اس��ت ک��ه واردات را کنترل کند. 
اگ��ر منابع مالی نیز ب��ه تولید بدهند با 
توجه به واردات که بازار را اشغال کرده 
نمی توانند کمکی به بخش تولید کنند. 
اکنون بحث های زیادی در حوزه قاچاق 
مطرح می ش��ود، اما همه مشکل تولید 

نیس��ت  قاچاق  بحث  ما 
و بخ��ش عم��ده آن به 
ما  بازمی گ��ردد.  واردات 
هم مش��کل قاچاق کاال 
داری��م و ه��م مش��کل 
و  کاال  بی روی��ه  واردات 
الزم اس��ت ک��ه در کنار 
جلوگیری از قاچاق کاال 

واردات نیز س��اماندهی ش��ود. رهبری 
یک ب��ار در روز کارگ��ر و ب��ار دیگر به 
تازگی به این مسئله اشاره کرد که اگر 
کاالیی در داخل تولید می ش��ود ما نیاز 
به واردات نداریم اما متاس��فانه به این 
صحبت ها توجهی نش��د. هرچند تولید 
ما با مشکل نقدینگی رو به رو است، اما 
اگر این مش��کل نیز حل شود همچنان 
بخ��ش تولید با مش��کل ف��روش بازار 
روب��ه رو خواهد ب��ود. در نتیجه این دو 
مس��ئله الزم و ملزوم هم هستند و اگر 
بازار  نقدینگی تامین می ش��ود مشکل 
را ه��م باید حل کرد وگرن��ه اگر تولید 
صورت گیرد اما در انبار انباش��ته شود 

چه ارزشی دارد. 
آی�ا تنها دولت عامل واردات اس�ت 
یا خود بخش خصوصی که در حوزه 
واردات فعال است نیز در این حوزه 

مسئول است؟ 
هم دولت این روند را تشویق می کند 
و هم عده ای در بخش خصوصی تمایل 
به واردات دارند. حقیقت امر این است 
که قیمت تمام ش��ده تولید ما باالست. 
دلیل آن هم این اس��ت که هزینه هایی 
که ب��ر تولید وارد می ش��ود هزینه های 
زیادی است. دولت اگر بخواهد شرایط 
را رقابتی کند الزم اس��ت که هزینه ها 
را ک��م کند تا تولید ما توجیه اقتصادی 
داش��ته باشد. بخش��ی از آن مسئولیت 
تولید کنن��ده اس��ت ک��ه ت��ا جایی که 
می توان��د از هزینه ه��ا بکاه��د، اما این 
هزینه ه��ا درصد کم��ی از هزینه هایی 
که قیمت تمام ش��ده را ب��اال می برد در 
برمی گی��رد. هزینه های مال��ی و بانکی 
ما خیلی باالس��ت، نرخ مالیات با توجه 
ب��ه مالیات ب��ر ارزش 
در  و  باالس��ت  افزوده 
کن��ار ای��ن 25 درصد 
س��ود نیز مالیات داده 
می شود که همه اینها 
بر قیمت تمام شده اثر 
با  واردات  می گ��ذارد. 
تعرفه های پایین انجام 
می شود، در کنار اینکه قیمت کاالهای 
واردات��ی از چی��ن که حج��م باالیی از 
واردات م��ا را به خود اختصاص داده به 
دلی��ل یارانه های زیادی که در چین به 
تولید کننده می دهند بسیار پایین است 
بنابراین تولید داخل��ی قدرت رقابت با 
چنین کاالهایی را ندارد. در نتیجه الزم 
اس��ت هزینه تولید کاهش پیدا کند و 
واردات کاال 100درص��د کنترل ش��ود 
در ح��وزه ل��وازم تحریر و ل��وازم منزل 
م��ا 75درصد واردات داریم در حالی که 
اینها چیزی نیست که در داخل امکان 
تولید نداش��ته باش��د. بنابراین واردات 
بخ��ش  مش��کل  مهم تری��ن  بی روی��ه 
خصوصی و تولیدی کش��ور اس��ت که 
الزم اس��ت با کنترل های الزم از ادامه 
آس��یب آن به تولید داخلی جلوگیری 

شود. 

ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی 
معتقد است دولت باید در سیاست های 
خود در جهت تسهیل فضای کسب و کار 

قدم بردارد. 
ب�ا توجه ب�ه اینک�ه دول�ت یازدهم 
س�ال آخر خود را طی می کند، شما 
به عنوان فعال بخ�ش خصوصی چه 
انتظاری از این دولت در سال پایانی 
داری�د تا در ح�وزه بخش خصوصی 

عملیاتی شود؟ 
البته این زمان کمتر از یک سال است 
و حاال بهتر است بگوییم ماه های پایانی، 
آنچه مس��جل اس��ت دول��ت در بخش 
اقتصادی توفیقاتی نداش��ته است. رکود 
چش��مگیر سبب شد تا ما رشد خوبی را 
در اقتصاد شاهد نباشیم. به نظر می آید 
دولت در چند ماه باقی مانده الزم است 

تصمیم��ات عاجل تری 
را در این حوزه بگیرد. 
البت��ه این موض��وع با 
در  دولت ها  سیاس��ت 
درگیر  که  پایانی  سال 
انتخابات��ی  مب��ارزات 
سیاس��ی  بحث های  و 
هستند منافات دارد و 

سخت خواهد بود. 
فک�ر می کنی�د دول�ت در فرص�ت 
باقی مان�ده چ�ه تصمیم های�ی الزم 

است اتخاذ کند؟ 
اقتص��ادی  تی��م  نظ��ر می آی��د  ب��ه 
دولت نی��از به تغیی��ر دارد. متاس��فانه 
 تی��م اقتص��ادی دول��ت ک��ه در ای��ن 
س��ه س��ال و اندی سیاس��ت اقتصادی 
دولت را رقم زده اند سیاست های ش��ان 
سبب رکود شده است. نکته بعدی ایجاد 
رونق در بازار اس��ت ک��ه هر چند دولت 
پس از سیاس��ت کارت های اعتباری که 
نبود کارت ه��ای طالیی  موفقیت آمی��ز 
و نق��ره ای را از س��وی بان��ک مرک��زی 
برای مش��تری ها در نظر گرفته اس��ت، 
این سیاس��ت نیز فکر نمی کنم اثر گذار 
باشد. آنچه اثر گذار است تسهیل فضای 
کسب و کار اس��ت که متاسفانه هر چند 

دولت با اس��تناد به آمارهای بین المللی 
معتقد اس��ت فضای کس��ب و کار بهبود 
پیدا کرده اما حقیقت غیر  از این اس��ت. 
این بهبود ناش��ی از تغییر شاخص هایی 
است که در نظرس��نجی ها اتفاق افتاده 
و در واق��ع ای��ن اتف��اق نیفتاده اس��ت. 
در همی��ن هفت��ه نیز 4درص��د مالیات 
علی الحس��اب را برای کاالهای وارداتی 
ایجاد کردند که این مسئله نه تنها هیچ 
تس��هیلی در فض��ای کس��ب و کار ایجاد 
نمی کن��د که س��بب نوعی س��ردرگمی 
در بحث واردات چ��ه کاالهای مصرفی 
و چه واسطه ای می شود، بنابراین انتطار 
این اس��ت که در تی��م اقتصادی دولت 
در فرص��ت باقی مانده بازنگری ش��ود و 
س��اختار جدیدی برای این تیم تعریف 
ش��ود. مورد دوم نیز اتخاذ تصمیم هایی 
است که مخل کسب و کار 
در گذشته  زیرا  نباش��د، 
با وج��ود ادع��ای دولت 
اتخ��اذ تصمیم هایی  ب��ر 
فضای  تسهیل  سبب  که 
کس��ب و کار ش��ود ای��ن 
تس��هیالت ایجاد نش��ده 

است. 
با توجه به اینکه خودتان هم اش�اره 
کردید در این زمان اندک بعید است 
دول�ت تی�م اقتص�ادی اش را تغییر 
دهد، با همین تی�م اقتصادی به نظر 
ش�ما دولت چه راهکارهایی را برای 
تسهیل فضای کسب و کار باید اتخاذ 

بکند؟ 
تا تیم عوض نشود بعید است تغییری 
ایجاد شود. دکترین اقتصادی که دولت 
براس��اس آن رفت��ار ک��رده اس��ت پایه 
دکتری��ن افرادی ش��کل گرفته که تیم 
اقتصادی دولت را تشکیل داده اند. ادامه 
حضور این افراد در تیم اقتصادی دولت 
به معنای ادامه روش های گذشته است 
که تاکنون گشایشی ایجاد نکرده است، 
بنابرای��ن تا این تیم هس��ت نمی توانیم 
شاهد تغییر در ساختار اقتصادی دولت 

باشیم. 
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انتظارات بخش خصوصی در سال پایانی دولت بررسی می شود

دولتیازدهمدریکچهارمنهایی

محمود نجفی سهی: 
کنترل واردات

ابوالحسن خلیلی: 
تسهیل فضای کسب و کار

مجید رضا حریری: 
دولت در فرصت باقی مانده کوچک شود

سارا برومند 

دول�ت یازدهم دولتی بود که اهداف اقتصادی را در صدر 
ش�عارهای تبلیغاتی خود مدنظر داش�ت و پس از روی کار 
آم�دن، تالش ه�ای زیادی ب�رای بهبود ش�رایط اقتصادی 
انجام داد. اما مش�کالت اقتصادی ناش�ی از س�وءمدیریت 
دول�ت قبل در کنار تحریم ها بیش از انتظار بود و انتظارات 
مردم و فعاالن بخش خصوصی بیش از آنچه در توان دولت 
بود رقم خ�ورد. دولت با توافق هس�ته ای و رفع تحریم ها 
مهم ترین قدم را در جهت رفع مشکالت اقتصادی برداشت 
اما بی شک هر تغییر و شکوفایی زمان بر است و صبر مردم 
و فعاالن اقتصادی در پی س�ال ها فشار، اندک و متاسفانه 
تالش ه�ای بنیادین دولت چندان مورد توجه قرار نگرفت. 
ه�ر چند به هر حال دولت به دلیل مالحظات سیاس�ی نیز 
نمی توانس�ت برخی اقدامات را عملیات�ی کند و این عامل 
س�بب دلخوری بیش از پیش فعاالن بخش خصوصی شد. 
اکنون دولت س�ال پایانی خود را ط�ی می کند و با نزدیک 
بودن انتخابات همچنان مالحظات سیاس�ی سبب می شود 
ک�ه دولت نتواند آنچه به واق�ع به آن باور دارد را عملیاتی 
کند؛ تغییراتی که با رفع مش�کالت حاال نی�از به اقدامات 
شجاعانه دارد که اغلب کارشناسان معتقدند احتمال عملیاتی 
ش�دن این اقدامات پس از پشت سر گذاشتن انتخابات دور 
دوازدهم و روی کار آمدن دولت روحانی محتمل تر است. اما 
به هر حال س�ال پایانی، سال مهمی در کارنامه دولت است و 
زمانی اس�ت که دولت در دس�ت دارد تا توانمندی های خود 
را در رفع مش�کالت بروز دهد. از این رو س�راغ فعاالن بخش 
خصوصی رفتیم تا ببینیم انتظارات این بخش در ماه های باقی 

مانده از دولت یازدهم چیست؟ 

محمود سیادت
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

مجی��د رضا حریری، عضو اتاق 
بازرگانی تهران معتقد اس��ت که 
دولت باید یارانه ها را قطع، ارز را 
تک نرخی و خ��ودش را کوچک 
کند تا نش��انه های بهبود اوضاع 

مسجل شود. 
ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه دولت 
یازده�م س�ال پایان�ی خود 
را ط�ی می کند و ب�ا توجه به 
اینکه در مب�ارزات انتخاباتی 
به مس�ائل  توجه  بیش�ترین 
سیاسی اس�ت، فکر می کنید 
باقی مانده  فرص�ت  در  دولت 
در حوزه بخش خصوصی چه 

می تواند انجام دهد؟ 
من معتق��دم دولت در آغاز به 
کار ب��ا ی��ک خوش بین��ی کاذب 
کارش را آغ��از ک��رد. دول��ت دو 
پای��ه اساس��ی ب��رای سیاس��ت 
اقتص��ادی خود در نظ��ر گرفت. 
یکی از محورها موضوع مناقش��ه 
هسته ای بود که معتقد بود ظرف 

پنج ش��ش ماه می تواند مناقشه 
هس��ته ای را ح��ل کن��د و بازار 
ای��ران را با بازاره��ای بین المللی 
پیوند دهد و اقتصاد کش��ور را از 
حالت ایزول��ه و تحریم دربیاورد 
که متاس��فانه به هر دلیلی موفق 
نش��د و ما همچن��ان از تحریم ها 
به ص��ورت کامل رها نش��ده ایم. 
دومی��ن پایه ای که دولت در نظر 
گرفته بود، فروش نفت 70دالری 
بود و این امید وجود داش��ت که 
با درآمدهای نفتی بازار صادراتی 
حاص��ل از رف��ع تحریم ه��ا را به 
روزی 2میلیون بش��که می رساند 
و این دو پایه س��بب درآمد ارزی 
باالیی ب��رای دولت می ش��د که 
می توانست مش��کالت اقتصادی 
را س��ر و س��امان دهد. متاسفانه 
این دو پایه محقق نشد که دولت 
هم در ای��ن دو عامل مقصر نبود 
و سیاس��ت های بین الملل سبب 
ش��د تا این سیاس��ت کار نکند و 

این خارج از کنترل دولت بود. اما 
ایرادی که به دولت وارد بود، این 
بود که چرا دولت فقط این گزینه 
را در نظر داش��ت و سناریو های 
دیگ��ری در جهت شکس��ت این 

سناریو آماده نکرده بود. 

ام�ا ب�ه ه�ر ح�ال نمی توان 
در  را  دول�ت  دس�تاورد های 
حوزه اقتص�اد نادیده گرفت، 
مثل کاه�ش تورمی که اتفاق 

افتاد! 
بل��ه، آنچه به عنوان دس��تاورد 
دول��ت می ت��وان به آن اش��اره 
کرد، کاهش تورم اس��ت. اما اگر 

بخواهی��م منصفانه ن��گاه کنیم 
ب��ار تورم��ی زمانی که ت��ورم به 
48درصد رس��یده بود ناش��ی از 
زمان��ی بود ک��ه ارزش پول ملی 
به یک س��وم کاهش پیدا کرده 

و اوج تحریم ها بود. 
بنابراین ای��ن کاهش تورم در 
ه��ر دولتی اتف��اق می افتاد و به 
28درصد می رس��ید. به هر حال 
دولت به درستی تشخیص داده 
ب��ود که باید ت��ورم را مهار کند. 
اما به نظر می آید این بیهوش��ی 
مصنوع��ی ک��ه ب��رای معالج��ه 
اقتصاد دادن��د از آنجا که خیلی 
طوالنی م��دت ش��د، تبدیل به 
کمای دائم ش��د ک��ه اگر از این 
کم��ای دائم خارج ش��ود درگیر 
ضایعات مغزی فراوانی می شود. 
ت��داوم رکود س��بب آس��یب به 
اقتصاد شده اس��ت. اما آنچه در 
ح��وزه اقتص��اد اهمی��ت دارد و 
دولت تاکنون انجام نداده و این 

فرص��ت را دارد ک��ه انجام دهد 
این اس��ت که خودش را کوچک 
و بدهی های��ش را پرداخت کند. 
اگر دول��ت در فرصت باقی مانده 
این دو کار را انجام دهد تا حدی 
از مشکالت اقتصادی این روز ها 
متاسفانه دولت  کاسته می شود. 
بدنه پر خرجی دارد که تاکنون 
اقدامی ب��رای کوچک کردن آن 

انجام نداده است. 
چه این دولت و چه دولت های 
دیگ��ر به دلیل آنک��ه از ابتدایی 
ک��ه روی کار می آین��د نگ��ران 
انتخابات بعدی هستند، جسارت 
هیچ اقدام شجاعانه ای را ندارند 
و ب��رای همین دولتی جس��ارت 
نمی کند تا بدنه خود را کوچک 
یا مثال یارانه ها را قطع کند. اگر 
این دولت یارانه ه��ا را قطع، ارز 
را تک نرخی و خودش را کوچک 
کند به عقالی قوم نش��انه ای از 

بهبود اوضاع می دهد. 



نشریه گاردین: 
سازمان ملل ده ها میلیون دالر به 

سوریه كمك كرده است
نش��ریه گاردین می گوید که سازمان ملل متحد به 
منابع نزدیك به بش��ار اس��د، رئیس جمهوری سوریه 
ده ه��ا میلی��ون دالر کم��ك مالی کرده اس��ت. این 
اطالعات براس��اس مدارکی که به صورت محرمانه به 
دست گاردین رسیده، فاش شده است. سازمان ملل 
از سوی دیگر می گوید که تنها می تواند با تعداد کمی 
شریك که مورد اعتماد و تایید اسد هستند، کار کند 
و برای اینکه مطمئن ش��ود این پول به درستی خرج 

می شود هر کاری از دستش برآید، می کند. 
یکی از سخنگویان سازمان می گوید: »اولویت ما این 
است که بتوانیم تا جایی که امکان دارد به غیرنظامیان 
آسیب دیده کمك کنیم. دست ما در سوریه به خاطر 
فضای بس��یار ناامنی که وجود دارد، بسته است. پیدا 
کردن شریك یا شرکت های قابل اعتماد که بتوانیم از 
طریق آنها به مردم کمك کنیم هم بی نهایت دش��وار 
است چراکه فعالیت آنها متوقف شده است. دسترسی 
مستقیم به مناطق جنگ زده هم چالش برانگیز است.« 
اما منتقدان نگران بسته های کمکی مالی سازمان ملل 
هس��تند و می گویند معلوم نیس��ت این پول اصال به 

دست مردم می رسد یا نه. 
افشاگران س��ازمان ملل اعالم کرده اند که عملیات 
کمك ب��ه س��وریه پرهزینه تری��ن، چالش��ی ترین و 
پیچیده ترین عملیاتی بوده که این سازمان تا به حال 

انجام داده است. 
ام��ا این نخس��تین باری اس��ت ک��ه آم��ار و ارقام 
کمك های مالی س��ازمان به س��وریه از زم��ان آغاز 

عملیات در سال ٢٠١١ منتشر شده است. 
براس��اس یافته ه��ای نش��ریه گاردین، س��ازمان 
ملل متحد بیش از ١٣ میلیون دالر به دولت س��وریه 
داده تا بخش زراعت و کشاورزی خود را تقویت کند 
و این در حالی اس��ت که اتحادیه اروپا تجارت با این 

بخش ها را تحریم کرده است. 
س��ازمان بهداش��ت جهانی بیش از ٥میلیون دالر 
برای حمایت از بانك های خون دولتی سوریه هزینه 
کرده اس��ت. مدارکی که به دس��ت نش��ریه گاردین 
رسیده نشان می دهد این بودجه از سوی کشورهایی 
اهدا ش��ده که تحریم ه��ای اقتصادی علیه س��وریه 
دارن��د، از جمله بریتانیا. س��ازمان بهداش��ت جهانی 
هم نسبت به سرنوشت بسته های اهدایی خود نگران 

است. 
دو نه��اد وابس��ته ب��ه س��ازمان ملل با ی��ك نهاد 
خیریه س��وری به نام »تراس��ت« ش��ریك شده و در 
مجم��وع ٥/٨ میلیون دالر هزینه کرده اند. یونیس��ف 
هم ٢٦٧ هزار و ٩٣٣ دالر به س��ازمان البوس��تان که 
متعل��ق به رامی مخلوف، ثروتمندترین مرد س��وریه 
است پرداخت کرده است. مخلوف یك شبکه گوشی 
همراه به ن��ام »Syriatel«  دارد که س��ازمان ملل 

دست کم ٧٠٠هزار دالر به آن کمك کرده است. 
بس��ته های کمک��ی س��ازمان مل��ل به س��وریه به 
ش��رکت ها یا اف��رادی تعلق گرفته ک��ه تحت تحریم 
هس��تند. م��دارك ای��ن س��ازمان نش��ان می ده��د 
نهادهایش با دس��ت کم ٢٥٨ ش��رکت س��وری دیگر 

معامله انجام داده اند. 
س��ازمان ملل متحد می گوید که عملیات کمك به 
سوریه تا به حال جان میلیون ها زندگی را نجات داده 
و می گوید برای انجام عملیات باید با دولت س��وریه 

همکاری کند. 
این س��ازمان می گوید که تحریم های اتحادیه اروپا 
مانع کمك هایش به سوریه نمی شود. اما متخصصان 
معتقدند س��ازمان ملل باید در استراتژی های کمکی 
خود به سوریه تجدیدنظر کند. بسیاری از گروه های 
حام��ی حقوق بش��ر و جامع��ه مدنی ه��م معتقدند 
بس��ته های مالی اهدایی س��ازمان ملل به شهروندان 

سوری کمکی نکرده است.
 منبع: بیزینس اینسایدر

فیس بوک به شركت رسانه ای 
تبدیل نمی شود

زوکربرگ،  م��ارك 
و  بنیانگ��ذار 
ی����ی  جرا م��دیرا
شرکت اینترنتی فیس بوك اعالم کرد که این شبکه 
اجتماعی در آینده به یك ش��رکت رس��انه ای تبدیل 
نخواهد ش��د و همچنان به فعالیت خود به عنوان یك 

پلتفرم فناوری اطالعات ادامه خواهد داد. 
افزای��ش روزاف��زون تع��داد کارب��ران ش��بکه های 
اجتماعی نظیر فیس بوك و توییتر س��بب شده است 
تا کاربران این وب س��ایت ها عم��ده اخبار و اطالعات 
مورد نیاز خود را از این شبکه ها دریافت کنند که این 
موضوع س��بب شده است تا بس��یاری از کارشناسان 
و فع��االن حوزه فناوری اطالع��ات از احتمال تبدیل 
ش��دن فیس بوك به شرکتی رسانه ای سخن به میان 
آورند. این در حالی اس��ت که زوکربرگ به کاربران و 
هواداران پرطرفدارترین شبکه اجتماعی جهان وعده 
داد که فیس بوك همچنان به عنوان یك پلتفرم تولید 

محتوا باقی خواهد ماند. 
مدیر اجرایی فیس بوك در این راس��تا و در پاس��خ 
ی��ك دانش��جوی ایتالیایی ک��ه در رابطه ب��ا تمایل 
فیس بوك برای بدل ش��دن به یك موسسه رسانه ای 
پرسش��ی را مطرح کرده بود، گف��ت: »نه! چرا که ما 
یك شرکت فعال در حوزه تکنولوژی هستیم و هرگز 

یك شرکت رسانه ای نبوده ایم.«
در حالی که زوکربرگ به نقش فیس بوك در زمینه 
انتق��ال اخب��ار به کارب��ران معترف ب��وده و از مزیت 
فیس ب��وك در زمین��ه دریافت اخب��ار از اقصی نقاط 
جهان خرس��ند اس��ت، تالش می کند تا این ش��بکه 
اجتماع��ی محبوب را از بدل ش��دن به یك ش��رکت 
رسانه ای مصون نگاه داشته و می گوید: »ما تجهیزات 
و اب��زار الزم را جهت تولید محت��وا فراهم می کنیم، 

اما خودمان قصد نداریم به تولید محتوا بپردازیم.«
بنیانگذار شبکه اجتماعی فیس بوك که در دانشگاه 
Luiss  ُرم س��خنرانی می ک��رد در رابطه با وضعیت 
فعل��ی و نق��ش فیس بوك اظه��ار داش��ت: »جهان 
به ش��رکت های رس��انه ای نی��از دارد، ام��ا همزمان 
شرکت های تکنولوژی نیز وجودشان ضروری است.«

بعد از ١٥ روز تب وتاب و هیجان و جش��ن 
حاال دیگر مش��عل بازی های المپیك خاموش 
ش��ده و عالقه مندان به ورزش باید چهار سال 
صبر کنند تا این مش��عل این ب��ار در توکیوی 
ژاپن روش��ن شود، اما ش��هر ریودوژانیرو حاال 
و پس از تمام ش��دن المپیك با پرس��ش های 
زیادی مواجه اس��ت. مهم ترین پرس��ش این 
است که برنامه این شهر برای تبدیل المپیك 
پارك، محل برگ��زاری رقابت های المپیك، به 
یك منطقه تفریحی ش��لوغ ب��ا آپارتمان ها و 

ساختمان های اداری لوکس چیست. 
درمیانه یك بحران ملی ادامه دار در برزیل، 
کنسرسیوم مسئول این مرکز تنها ٧ درصد از 
٣هزار و ٦٠4 آپارتمان ساخته شده در دهکده 
بازی ها را فروخته اس��ت. کارشناسان امالك 
اکنون نگران این هستند که سرنوشت دهکده 
بازی ها نیز مثل اقتصاد برزیل ش��ده و بحران 
دامنگیر آن شود. مقامات ریو اکنون امیدوارند 
بخش خصوصی وارد میدان شده و به ساخت 
ساختمان های مسکونی و اداری در نزدیك به 

نیمی از وسعت این دهکده مشغول شود. 
کلودیو تاوارس دی آلن��کار، رییس انجمن 
امالك و مستغالت آمریکای جنوبی دراین باره 
گف��ت: »اکنون م��ا در ته چاه هس��تیم. هیچ 
پیش��نهادی برای خری��د آپارتمان ه��ا وجود 
ندارد و بس��یاری از آپارتمان ها خالی از سکنه 

هستند.«
هفت س��ال پیش ک��ه ریودوژانیرو به عنوان 
میزب��ان المپیك ٢٠١٦ انتخاب ش��د، اوضاع 

اقتص��ادی برزیل به عنوان یك اقتصاد نوظهور 
بس��یار خ��وب و پررون��ق ب��ود. میدان ه��ای 
نفتی غنی تازه کش��ف ش��ده بود و در س��ال 
٢٠١٠ رش��د اقتص��ادی ای��ن کش��ور به رقم 
خیره کنن��ده ٧/٥ درصد رس��ید. مناقصه برای 
ف��روش آپارتمان ها رونق زی��ادی در آن زمان 
داش��ت. در س��ال ٢٠٠٥ نیز ح��دود ١٥٠٠ 
آپارتمان��ی که ب��رای بازی ه��ای پان آمریکن 
)Pan American( س��اخته شده بود تنها 
چند س��اعت پس از عرضه در بازار به فروش 
رسید. بازی های پان آمریکن رقابت هایی چند 
ورزش��ی اس��ت که از س��ال ١٩٥١ تاکنون با 
شرکت کشورهای سراس��ر قاره آمریکا برگزار 

می شود. 
چش��م انداز مال��ی برزیل اما اکنون بس��یار 
متفاوت با آن س��ال های پررونق است. اقتصاد 
برزیل سال گذشته ٣/٨ درصد کوچك تر شد و 
انتظار می رود انقباض آن در اثر کاهش تقاضا 
برای س��نگ آهن و سایر کاالها همچنان ادامه 
داشته باشد. در سراسر برزیل بیش از ٥ درصد 
مردم از اواخر س��ال ٢٠١4 به این س��و شغل 

خود را از دست داده اند.
 در ش��هر ریو اکنون م��ازاد عرضه آپارتمان 
وجود دارد که بخشی از آنها در برج های سربه 
فلك کشیده هستند. براساس شاخص امالك 
FipZap، پس از س��ال ها افزایش، قیمت هر 
متر مربع س��ال گذشته ٦ درصد کاهش یافت 
و به حدود ٣هزار و ٢٠٠ دالر آمریکا رس��ید. 
آژانس های امالك با مشوق هایی چون تامین 
هزینه س��فر ماه عس��ل ی��ا درس خواندن در 
مدارس خصوصی س��عی در جذب مش��تری 

برای این خانه ها دارند. 

س��ازمان دهندگان ریو ٢٠١٦ و مقامات این 
ش��هر درب��اره اینکه چگونه این ب��ازار ضعیف 
می تواند بر پتانس��یل های توس��عه این مرکز 
١٢/٧ میلی��ون متر مربعی اثر بگ��ذارد، هیچ 
صحبتی نکرده اس��ت. اما لئوناردو اش��نایدر، 
نائ��ب رییس اتحادیه مس��کن ری��و گفت که 
فضای مس��کونی و تجاری بخش های کلیدی 
این پ��ازل ناقص هس��تند چون بس��یاری از 
ساختمان ها در سراسر این مرکز یا هنوز تمام 

نشده اند یا خالی از سکنه رها شده اند. 
به گفته آقای اش��نایدر مش��کل اصلی نحوه 
پر کردن ای��ن آپارتمان هاس��ت. از نظر آقای 
اشنایدر به همان اندازه که زندگی در المپیك 
پارك لذت بخش است، یافتن کسانی که حاضر 
باشند این آپارتمان ها را بخرند، سخت است. 

کارلوس کاروالیو، میلیاردری که در توسعه 
المپیك پارك و دهکده بازی ها نقش پررنگی 
داش��ته، با گفتن اینکه دهکده بازی ها جای 
نخبگان اس��ت، بس��یاری از مردم این کشور 
را که به کمك ه��ای دولتی برای خرید خانه 
احتیاج دارند، عصبانی کرده اس��ت. متوسط 
قیمت این آپارتمان ه��ا که مجهز به امکانات 
رفاهی چون استخر، آب گرم و سالن زیبایی 
هس��تند، چیزی حدود 4٣٥هزار دالر است. 
یکی دیگ��ر از میلیاردره��ای برزیلی هم در 
اطراف زمین گلف این دهکده آپارتمان هایی 
س��اخته که نمای آن س��نگ مرمر و شیشه 
اس��ت و قیمت ش��ان از ٢میلیون دالر شروع 

می شود. 
حال باید دی��د تکلیف دهکده این رقابت ها 
باوج��ود اقتصاد بح��ران زده و مردمی که پول 
خرید خانه ندارند به کجا کشیده خواهد شد. 

بازار كساد آپارتمان در دهکده المپیك ریو

باراك اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تصمیم دارد شرایط اقامت کارآفرینان خارجی 
را تسهیل کند. در این طرح که با هدف کمك به اقتصاد آمریکا به اجرا گذاشته شده، 
قرار است کارآفرینانی را که فعالیت آنها به اقتصاد آمریکا کمك می کند، شناسایی شده 
و به آنها اجازه اقامت داده شود. فرآیند جذب کارآفرینان، برخالف ویزای استارتاپ که 

در کنگره آمریکا به تصویب نرسید، به اجرا درخواهد آمد. 
آمری��کا در نظر دارد تالش ه��ای خود را برای جذب کارآفرین��ان خارجی چند برابر 
کن��د. اداره امنیت داخلی آمریکا، روز جمعه ٢٦ آگوس��ت طی بیانیه ای اعالم کرد که 
آمریکا در نظر دارد شرایط جذب کارآفرینان خارجی را آسان تر کند. مدیر اداره امنیت 
آمری��کا، لئون رودریگز می گوید: »اقتصاد آمریکا، س��الیان س��ال اس��ت که از فعالیت 
کارآفرینان خارجی منفعت می برد، به خصوص در منطقه س��یلیکون ولی« او همچنین 
اضاف��ه می کن��د: »زمانی که این ایده تحقق پیدا کند، اقتصاد آمریکا تقویت می ش��ود. 
ج��ذب و پذی��رش کارآفرینان با در نظر گرفتن معیار های خاص، باعث ایجاد ش��غل و 
سرمایه گذاری و کسب درآمد می شود که در نهایت به اقتصاد آمریکا کمك می کند.«

3000 كارآفرین واجد شرایط
از نظر آمریکا،  کارآفرینی واجد ش��رایط پذیرش است که سهم قابل توجهی )حداقل 
١٥درصد( در یك اس��تارتاپ آمریکایی داشته باشد و همچنین نقش محوری و فعالی 
در پروژه ایفا کند. چنین کارآفرینی باید رش��د مش��هود و سریع فعالیت خود و قابلیت 
ایجاد اش��تغال کسب و کار خود را به اثبات برساند. درآخر او باید نشان دهد که حداقل 
٣4٥ه��زار دالر از س��وی س��رمایه گذاران آمریکایی معتبر یا ١٠٠ه��زار دالر در قالب 
کمك های محلی و فدرالی دریافت کرده  اس��ت. مطابق این ش��رایط، آمریکا پیش بینی 

می کند که هرساله قابلیت پذیرش ٢٩4٠ کارآفرین واجد شرایط را داشته باشد. 
کارآفرینی که ش��رایط فوق را داش��ته باشد و از سوی آمریکا پذیرفته شود، می تواند 
به مدت پنج س��ال در این کش��ور اقامت داشته باشد. پس از گذشت دو سال از اقامت، 
باید برای دولت آمریکا محقق ش��ود که کسب و کار آنها تا چقدر برای آمریکا سودآوری 
داش��ته اس��ت. طی مدت اقامت اولیه، کارآفرینان باید حداق��ل ١٠ کارمند تمام وقت 
استخدام کرده باشند و حداقل کسب و کارشان ٥٠٠ هزار دالر سود کرده باشد. پس از 
اینکه کارآفرین دوره اول اقامت را منطبق با این معیار ها پش��ت سر گذاشت، طی یك 

فرآیند گزینشی که 4٥ روز طول می کشد، اقامت او سه سال دیگر تمدید می شود. 
طرح های نوآورانه 

اوباما، عالوه بر اینکه در تالش اس��ت کارآفرینان خارج��ی را به خاك آمریکا جذب 
کند، طرح های نوآورانه بخش خصوصی را نیز در دستور کار خود دارد. به عنوان مثال، 
استارتاپ  Stripe، متخصص در زمینه پرداخت از روی گوشی های موبایل و اینترنت، 
پس از چندماه طلسم راه اندازی شد. بنابراین، مبتکران طرح های خالقانه نیز می توانند 
از کمك های مالی آمریکا برای راه اندازی کس��ب و کار خود اس��تفاده کنند و از خدمات 
حقوقی و مالیاتی بهره مند ش��وند. به نظر می رسد آمریکا، با پیگیری چنین پروژه هایی 

در صدد تقویت اقتصاد این کشور از طریق کارآفرینی و ایجاد شغل است. 

پیش بینی می شود ترکیه در ماه های سپتامبر و دسامبر، با کاهش ٥٢ درصدی نسبت به 
سال گذشته، بیشترین میزان کاهش تعداد گردشگران را تجربه خواهد کرد. 

در همین دوره، میزان رزروها برای س��فر به فرانس��ه ٢٠ درصد کاهش را نشان می دهد. 
آمارها نشان می دهند که اسپانیا، پرتغال و ایتالیا، در جنوب اروپا، به مقصدهای جایگزین 

تبدیل شده اند. 
مقاصد جایگزین 

طی هفت ماه گذش��ته، صندلی های قابل اس��تفاده برای سفر از انگلستان به اسپانیا در 
مقایسه با مدت مش��ابه در سال قبل، ١٩ درصد بیشتر شده است. این افزایش ظرفیت در 

مورد آلمان و پرتغال ١٢ درصد است. 
ایجاد ش��رایط حمل و نقل ارزان قیمت مهم ترین کاری اس��ت که خط��وط هوایی در امر 

باالبردن ظرفیت انجام داده اند. 
ی��ك مس��افر که در تعطیالت در پرتغال به س��ر می ب��رده، می گوید: »امس��ال افزایش 
چش��مگیری در تعداد آدم ها به چشم می خورد، ترافیك وحشتناك است و رستوران ها از 

فرط شلوغی ورم کرده اند.«
مسافر دیگری که در اسپانیا به سر برده، می گوید: »خیلی شلوغ تر از چیزی است که دو 

سال پیش بود.«
مقاصد دیگر

مجموعه ای از حمله های تروریستی در فرانسه که با تیراندازی در شارلی ابدو آغاز شده 
بود، باعث کاهش ورودهای بین المللی شده و تیراندازی های رخ داده در دسامبر ٢٠١٥ در 

پاریس اوضاع را بدتر هم کرده است. 
فرانس��ه در مدت بین آگوس��ت ٢٠١٥ تا جوالی ٢٠١٦ کاهش ٥.4 درصدی را در تعداد 
مس��افران رسیده، متحمل ش��ده و این روند در پاریس بدتر هم بوده و ٧.٥ درصد کاهش 
داشته است. رزروها برای سفر به ترکیه در ماه های آگوست ٢٠١٥ تا جوالی ٢٠١٦ نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل و به دلیل مجموعه حمالت توریستی رخ داده در ماه جوالی، 

١٥ درصد کمتر شده است.
الیور جاگر از آژانس »فوروارد کی« می گوید: »مس��افران با تصمیم به س��فر به مقاصد 
جایگزین، شرایط جدیدی را به وجود آورده اند. اپراتور ها و خطوط هوایی تصمیم گرفته اند 

برای پرکردن پروازها از هواپیماهای خود در مسیرهای دیگری استفاده کنند.«
اوضاع تونس بهتر می شود

پس از آنکه مجموعه ای از حمالت تروریستی، مقاصد توریستی و سواحل تونس را هدف 
قرار دادند، پروازهای ورودی بین اللملی در این کش��ور، در مدت بین آگوس��ت ٢٠١4 تا 

جوالی ٢٠١٥ به میزان ٣٩.4 درصد کاهش را نشان داد. 
در حال حاضر آمار سازمان گردشگری تونس نشان می دهد، تعداد بازدیدکنندگان از مبدأ 

روسیه و الجزایر افزایش یافته است. 
بین ماه های جوالی ٢٠١4 تا جوالی ٢٠١٦ تعداد گردشگران روسی که از تونس دیدن 
کرده اند از دوبرابر هم بیش��تر ش��ده اس��ت و از تعداد ٦٣٠٥4 نفر به ١٣١4٣4 نفر رسیده 
است. تعداد بازدیدکنندگان الجزایری نیز افزایش سه برابری داشته و از ٦٥٠٠٠ نفر در سال 

٢٠١4 به ١٩4٣٧٠ نفر در مدت مشابه رسیده است. 
هتلداران تونسی برای تشویق این گردشگران جدید قیمت های خود را پایین آورده اند. 

هاشم دریس، رئیس سازمان ملی هتلداران تونس گفت که قیمت ها از شبی 4٥ دالر به 
٢٥ دالر برای هر شب رسیده است. او می گوید: »از شروع حمالت هتلداران بخش زیادی 

از مسافران دائمی شان را که از اروپا می آمدند از دست داده اند.«
»ما حاال گردشگران بیشتری از شمال آفریقا و اروپای شرقی به خصوص از روسیه داریم. 
آنها به اندازه اروپایی ها خرج نمی کنند. ما به آنها پیشنهادهای ویژه می دهیم، برای اینکه 
برای مان اهمیت دارد که برای حفظ مشاغل خود الاقل دادوستد های کمتری را درجریان 

نگه داریم.«
اما اوضاع تونس در حال بهبود اس��ت. آمار نش��ان می دهد که پروازهای ورودی از قطر 

نسبت به مدت مشابه در سال قبل ١٣ درصد افزایش داده است. 
الیور جاگر می گوید: »ما شاهد بهبود اندکی در وضعیت رزروها هستیم و تعداد آنها برای 
ماه های سپتامبر تا دسامبر ١٣ درصد افزایش پیدا کرده است. البته این در مقایسه آمار سال 
قبل با امس��ال اس��ت و در واقع میزان قابل توجهی نیست، اما به هر حال دارد باال می رود، 

بنابراین برای گردشگری تونس جای امیدواری است.«

آمریکا كارآفرینان خارجی را به خود جذب می كند

اشتغال زایی كنید، اقامت بگیرید

كاهش رزروهای گردشگری
 بر اثر حمالت تروریستی
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دور دنیا

مدرسه مدیریت

منطقه آزاد

چین به منظور كاهش آلودگی هوا مجبور به بستن كارخانه های خود شد. مقامات چینی، جهت آمادگی شهر هانگژو 
ب�رای برگ�زاری اجالس جی 20 كه چهارم و پنجم س�پتامبر خواه�د بود، كارخانه های این منطق�ه را با هدف كاهش 

آلودگی تعطیل كردند و كارگران را به تعطیالت اجباری فرستادند.
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