
یادداشت سرمقـاله
وقت خوب حراج  مالیات جای پول نفت را نمی گیرد 

درحالی که دو س��ال از رکود بازار مسکن می گذرد 
و این رکود به صنایع وابسته به مسکن هم 
سرایت کرده است، وضع مالیات برای...

روزهای آخر تابستان، فصل حراج است. به خصوص 
فروشگاه های لباس  برای آخرین بار قبل از 
جمع کرد ن مجموعه لباس های تابستانی... 

نوشین پیروز
روزنامه نگار   و جهانگرد 

احمد جوکار
کارشناس اقتصادی مسکن
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رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۵ کل کشور را برای 
اجرا ابالغ کرد. در بخش��نامه بودجه سال ۹۵ ابالغی توسط 
حس��ن روحانی رئیس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی 
آمده اس��ت:  »بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل 
کش��ور به ش��رح پیوست ابالغ می ش��ود. کلیه دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده  )۵( قانون مدیریت خدمات کش��وری 
مکلفن��د در چارچوب راهبردها و سیاس��ت های مندرج در 
این بخش��نامه و پیوس��ت های آن نس��بت به تهیه بودجه 
س��ال ۱۳۹۵ خود  )اخذ مصوبه مجمع عمومی یا ش��ورای 
عالی در م��ورد بودجه تفصیلی برای ش��رکت های دولتی( 
اقدام و برنامه س��االنه پیش��نهادی خود را حداکثر تا تاریخ 
۹4/۰۶/2۱ و بودج��ه پیش��نهادی مرب��وط را حداکث��ر تا 
۹4/۰۷/2۵ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند. 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور موظف اس��ت 
در ص��ورت ع��دم دریافت بودجه پیش��نهادی ه��ر یک از 
دس��تگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه 
سال ۱۳۹۵ آن دس��تگاه اقدام کند. مسئولیت ارائه بودجه 
پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی 
دس��تگاه های اجرایی بر عهده باالترین مقام دستگاه خواهد 
بود.«براس��اس برنامه ریزی دولت، قرار اس��ت الیحه بودجه 
س��ال ۹۵ در ۱۵ آذرماه توس��ط رئیس جمه��ور به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شود. 
همچنین س��قف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای از محل درآمد عمومی بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد 

تومان تعیین شده است: 
در مقدمه بخش��نامه تصریح شده است: »با یاری خداوند 

متع��ال، فعالیت تهیه و تنظیم الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۵ 
کل کش��ور، در پرتو سیاس��ت های کلی برنامه ابالغ شده از 
س��وی مقام معظم رهبری حول س��ه محور اصلی  »اقتصاد 
مقاومتی«،  »پیشتازی در عرصه علم و فناوری« و  »تعالی 

و مقاوم سازی فرهنگی« تدوین خواهد شد. 
در ای��ن چارچوب، اهم سیاس��ت های مورد توج��ه و حائز 
اهمیت، عبارت اس��ت از رش��د اقتصادی ش��تابان و پایدار و 
اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کس��ب وکار و تقویت ساختار 
رقابتی، توس��عه پیوندهای اقتصادی و تج��اری، تعمیق نظام 
جام��ع تأمین مالی، تغییر نگاه به نف��ت و گاز، تداوم و ارتقای 
هدفمندی یارانه ها، دانش بنیان کردن اقتصاد کش��ور، ارتقای 
س��المت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع 
تأمین اجتماعی، اجرای سیاس��ت های کلی س��المت، توسعه 
پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به 
دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال. 

شرایط موجود اقتصاد کشور
از ش��هریور ۱۳۹2 و آغاز ب��ه کار دولت تدبیر و امید، تالش 
ش��د با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای 
اقتصادی کش��ور، به تدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش 

داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند. 
در س��ال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی 
منفی ۶.۸ درصد سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد سال ۱۳۹2، 
رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری 
نیز پس از کاهش 2۳.۸ و ۶.۹ درصدی به ترتیب در سال های 
۱۳۹۱ و ۱۳۹2، در س��ال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳.۵ درصدی را 

تجرب��ه کرد. نرخ بیکاری کش��ور نیز از ۱2.2 درصد در س��ال 
۱۳۹۱ به ۱۰.4 درصد در سال ۱۳۹2 و باالخره به ۱۰.۶ درصد 
در س��ال ۱۳۹۳ رسید. آخرین رتبه بندی از فضای کسب وکار 
توس��ط بانک جهانی در سال 2۰۱۵ گویای آن است که ایران 
پس از ارتقای ۳۰ رتبه ای در س��ال 2۰۱4، با دو رتبه ارتقا در 
سال 2۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است. 

 رش��د عملک��رد تملک دارایی ه��ای س��رمایه ای از منفی 
4۷ درصد در س��ال ۱۳۹۱ به ترتیب به 4۷ درصد و ۳۶.۹ 
درصد در س��ال های ۱۳۹2 و ۱۳۹۳ افزایش یافته اس��ت. 
رش��د عملکرد اعتب��ارات هزینه ای از منف��ی ۱۰ درصد در 
س��ال ۱۳۹۱ به 2۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته 
است. در سال ۱۳۹4 تخصیص اعتبارات تملک دارایی های 
س��رمایه ای ب��ا اولویت ه��ای تعری��ف ش��ده ادام��ه یافت، 
به طوری که تا تاریخ بیس��ت و پنجم م��رداد ماه ۹4 بالغ بر 
پنج هزار و ۵۵2 میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی 
ملی و اس��تانی پرداخت شده اس��ت که این مبلغ نسبت به 

رقم دوره مشابه در سال قبل، 22۹ درصد است. 
صادرات غیرنفتی  )با احتس��اب میعانات گازی( براس��اس 
آماره��ای گمرک جمهوری اس��المی ایران به ح��دود 4۹.۷ 
میلیارد دالر در س��ال ۱۳۹۳ افزایش یافت که نسبت به سال 
۱۳۹2 حدود ۱۹ درصد رش��د داشته اس��ت. در سال ۱۳۹۳ 
واردات نیز به حدود ۵2.۵ میلیارد دالر رس��یدکه در مقایسه 
با س��ال ۱۳۹2 تقریباً ۵.۶ درصد رشد داشته است که عمدتاً 
مربوط به واردات کاالهای س��رمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای 
بوده ت��ا بتواند تنگناهای تولی��د را در تأمین کاالهای مذکور 

برطرف کند. 

توسط رئیس جمهور

بخشنامه بودجه ۹۵ ابالغ شد

فلسفه تشکیل هلد ینگ، پیوس��تن چند  شرکت به یکد یگر و ایجاد  یک شرکت 
ماد رتخصصی بزرگ د ر چند ین زمینه س��رمایه گذاری اس��ت که شرح 

عملیات آن ترجیحا مرتبط به هم باشد . یک هلد ینگ د ر زمینه های...

الزاماتمدیریتسازمانهلدینگ

آخوندی: از پیمانکاران 
طلبکار مالیات  نمی گیریم  یخمسکندرنیمهسردسال

آبمیشود

فعاالن بازار مسکن معتقدند

نمایان ش��دن نخستین نشانه های تحرک در بازار مسکن، 
پس از چند فصل رکود مداوم، این شاید خالصه تمام اخبار 

صنعت ساختمان را در دوره سه ماهه تابستان بسازد. 
ب��ازار به خواب رفته مس��کن که بس��یاری امی��د این را 
داشتند در اردیبهشت ماه امسال خیز نخست عبور از رکود 
را بردارد تا پایان بهار بدون کمترین تغییر به مس��یر سابق 

خ��ود ادامه داد و تمام گمانه زنی ها را با چالش مواجه کرد. 
این روند غیر قابل تغییر اما در دومین ماه تابستان نخستین 
بارقه های امید را برای عبور از رکود نش��ان داد و با تمدید 
ای��ن روند امیدوار کننده در ش��هریور این امید را زنده کرد 
که در فصل های س��رد، دوباره بازار خریدوفروش خانه گرم 
ش��ود. با نهایی ش��دن طرح های دولتی در تحریک تقاضا و 

حمای��ت از عرضه نیز می توان امید داش��ت این روند الاقل 
تا پایان س��ال تمدید ش��ود. حاال رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک از روند رو به رش��د معام��الت می گوید و وزارت راه 
از ارائه برنامه هایی جدید برای فعال کردن س��رمایه گذاران 

بخش خصوصی، این بار روزهای خوش مسکن از 
پس پاییز می آیند. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

گفت وگوی »فرصت امروز« با عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیاننقش ورزش در محل کار بر شادابی سازمانی 

مسیریبرایجذبسرمایهگذاریخارجیاستفادهکسبوکارهاازتئوریصف

سرنوشتبورسدرگروکاهشسودبانکیمزایایتحرکبرایپشتمیزنشینها!
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

 وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه هیچ گاه یاد 
ندارم حتی در شرایط جنگ با چنین تنگنای مالی 
مواجه شده باشیم، گفت: باید به جای ورود به چرخه 
باطل اس��تفاده از درآمد نفتی به سمت بازار جهانی 
حرکت کرد و به گرفتن سهمی از این بازار اندیشید. 
به گزارش پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عب��اس آخوندی گفت: براس��اس اعالم وزیر اقتصاد 
و دارایی دولت ح��دود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به 
مجموعه عرضه کنن��دگان کاال و خدم��ات بدهکار 
است؛ مفهوم این بدهی این است که دولت ۳۰۰هزار 
میلی��ارد تومان از بخش خصوصی برای جامعه ایران 
تس��هیالت دریافت ک��رده اس��ت؛ بنابراین چنین 
پش��توانه ای وجود دارد که امیدواریم این پش��توانه 
به نحوی سازماندهی شود که اعتماد ملی گسترش 
یابد. وی ادامه داد: بودجه امسال 22۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده اما پیش بینی میزان تحقق 
این بودجه حداکثر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اس��ت 

چه بسا میزان تحقق بودجه کمتر نیز باشد. 
آخوندی اظهار کرد: من ک��ه از اوایل انقالب در 
مسئولیت هایی بودم هیچ گاه به یاد ندارم حتی در 
ش��رایط جنگ با چنین تنگنای مالی مواجه شده 
باشیم و امسال س��خت ترین سال مالی دولت بود. 
ع��الوه بر اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده، بودجه 

جاری کشور به شدت متورم شده و چند ده هزار نفر 
به تش��کیالت اداری دولت طی دهه گذشته اضافه 
ش��ده است ضمن اینکه س��رجمع حدود ۵۰ هزار 
میلیاردتومان یارانه های مستقیم پرداخت می شود. 
از طرفی درآمدهای کشور و قیمت نفت نیز کاهش 
پیدا کرده است. کاهش قیمت نفت منجر به کاهش 
درآمد کشور می شود و با کاهش درآمد، بنگاه های 
مختلف مالیات کمتری پرداخت می کنند و کل این 
زنجیره اثرات تش��دید کننده رکودی در پی خواهد 
داشت. وزیر راه و شهرسازی افزود: در این شرایط 
سخت تصمیم گیری حساسیت ویژه ای دارد باید 
در جهت کنترل ش��تاب تورم ایستادگی کنیم و 
به دنبال اس��تقراض از بان��ک مرکزی نرویم؛ اگر 
دول��ت از بان��ک مرکزی اس��تقراض کند ممکن 
است در کوتاه مدت بتواند برخی بدهی های خود 
را وص��ول کند اما در بلند مدت یک تورم بس��یار 
س��نگینی خواهیم داش��ت؛ از این رو باید نسبت 
به یکدیگر صادق باش��یم و با ش��فافیت س��خن 
گفت تا راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی 

اندیشید. 
آخون��دی در بخش دیگ��ری از اظهاراتش درباره 
تدابیر اتخاذ ش��ده برای پرداخت بدهی وزارت راه و 
شهرسازی به پیمانکاران که یکی از درخواست های 

پیمانکاران حاضر در این شورا بود، گفت: باید بتوانیم 
کل بده��ی دولت به پیمان��کاران و عرضه کنندگان 
کاال و خدمات را به صورت اوراق قابل معامله در بازار 
پرداخت کنیم. وی افزود: س��ال گذشته وزارت راه و 
شهرس��ازی در این زمینه توفیقات خوبی داشت و از 
انتش��ار اوراق بدهی بخش��ی از مطالبات پیمانکاران 
پرداخت شد. عالوه بر این در سال جاری، از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی درخواست انتشار هزار میلیارد 
تومان اس��ناد خزانه کردیم و مجوز اولیه انتشار هزار 
میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه دیگر نیز اخذ شده و 
پس از انتشار هزار میلیارد تومان مرحله نخست، این 
اوراق نیز پیگیری می شود. دولت هم مصوبه ای داشت 
که ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر شود. از 
این روش ها می توانیم بخشی از مطالبات پیمانکاران 
حوزه راه و شهرسازی را در قالب اوراق قابل معامله در 
بازار پرداخت کنیم. آخوندی درباره پرداخت مالیات 
پیمانکاران نیز گفت: براساس مصوبه دولت تا زمانی 
که صورت وضعیت پیمانکاران پرداخت نشده مالیات 

از آنها نباید دریافت شود. 
وی خط��اب ب��ه اس��تاندار کرم��ان گفت: در 
ص��ورت دریافت مالی��ات از پیمانکاران پیش از 
پرداخ��ت صورت وضعیت آنها، موضوع را به من 

ارجاع دهید تا پیگیری شود. 

آخوندی: از پیمانکاران طلبکار مالیات نمی گیریم 

در برنام��ه جامع بهره وری که به تازگی از س��وی 
معاون اول رئیس جمهور ابالغ ش��ده س��هم رش��د 
بهره وری از کل رش��د اقتصاد یک سوم معادل ۳۳.۳ 

درصد در نظر گرفته شده است. 
برنامه جامع بهره وری کشور که در 2۵ مرداد سال 
۹4، در هیأت دولت تصویب ش��ده براساس تکلیف 
ماده ۷۹ قانون برنامه پنج س��اله پنجم بوده اس��ت 
و همچنین همه دس��تگاه های مقرر در برنامه جامع 
بهره وری ملزم به اجرای این مصوبه هستند. مطابق 
ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توس��عه باید یک سوم از 
۸ درصد نرخ رشد اقتصادی که در برنامه پیش بینی 
ش��ده از محل ارتقای بهره وری تأمین شود. سازمان 
ملی بهره وری ایران در این زمینه مکلف ش��د برنامه 
جامع بهره وری کش��ور و ش��رایط رس��یدن به این 
هدف را فراهم کند. همچنین در سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی به موضوع بهره وری اش��اره شده و 

جایگاه بهره وری در رش��د اقتص��ادی به عنوان یکی 
از س��ازوکارهای اصلی رس��یدن به اهداف ذکر شده 
اس��ت. همچنین در ای��ن برنامه جامع آمده اس��ت 
 در مواقعی که رش��د اقتصادی کمت��ر از حد انتظار 
۸ درصد باش��د، در برنامه جامع بهره وری کشور که 
افق ۱۰ س��اله را مدنظر دارد حداقل دو واحد درصد 

باید از رشد اقتصادی تأمین شود. 
رش��د ش��اخص به��ره وری کل عوام��ل تولی��د با 
ه��دف کمی 2.۷ درص��د به صورت س��االنه در این 
برنامه پیش بینی ش��ده است. همچنین جهت گیری 
راهبردی نظام بهره وری کش��ور ش��امل گس��ترش 
بهره وری متکی بر توس��عه پایدار، ارتقای بهره وری 
دانش بنی��ان، ارتق��ای به��ره وری در بخش عمومی، 
ارتقای بهره وری بخش ه��ای غیردولتی  )خصوصی 
و تعاونی(  و تقویت جایگاه سازمان ملی بهره وری در 

نظر گرفته شده است. 

مقام��ات ایروان اع��الم کردند اتحادی��ه اقتصادی 
اوراس��یا، پیش��نهاد این کش��ور برای بررسی طرح 
تش��کیل یک منطقه آزاد تجاری با ایران را پذیرفته 
است. ش��اوارش کوچاریان، معاون وزیر امور خارجه 
ارمنس��تان، اعالم کرد که حدود س��ه ماه است که 
این کشور پیشنهاد داده است که اتحادیه اقتصادی 

اورآسیا تجارت آزادتری را با ایران پایه ریزی کند. 
این مق��ام ارمنی تأکید کرد که اعضای این اتحادیه 
توافق کردند تا پیش��نهاد این کش��ور با هدف ارزیابی 
منافع و مخاطرات گس��ترش تجارت ب��ا ایران را مورد 

بررسی قرار دهند. کوچاریان تأکید کرد: ایران همواره 
نسبت به این مسئله از خود تمایل نشان داده است. 

یکی از مشوق های اصلی ارمنستان در پیشبرد این 
اقدام، گسترش دسترسی تولید کنندگان ارمنی به بازار 
داخلی بزرگ ایران اس��ت که س��ال ها به دلیل اعمال 
تعرفه های گمرکی باال از دسترس این تولیدکنندگان 
دور مانده بود. در سال گذشته میالدی ارزش مبادالت 
دوجانبه ایران با ارمنس��تان حدود 2۹۱ میلیون دالر 
برآورد ش��ده اس��ت که حدود ۷۰ درصد از این میزان 
مربوط به صادرات کاالهای ایرانی به این کشور می شود. 

ابالغ برنامه جامع بهره وری کشور

ارمنستان خواستار تجارت آزاد با ایران شد

1
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س��وآپ  حاض��ر  ح��ال  در 
نف��ت و فرآورده ه��ای نفتی در 
کش��ور متوقف شده است، اما 
بخش خصوص��ی فعال در این 
عرص��ه خواهان از س��رگیری 
س��وآپ اس��ت زیرا ب��ه دلیل 
جای��گاه اس��تراتژیک ای��ران، 
می ت��وان از ای��ن محل درآمد 
ارزی باالی��ی داش��ت، از ای��ن 
رو بخش خصوصی درخواس��ت 
صدور مجوز سوآپ غیرهمنام 
فرآورده ه��ای نفتی را از وزارت 

نفت دارد. 
سوآپ عبارت است از واردات 
ف��رآورده در ی��ک نقطه مرزی 
کش��ور و مصرف آن در داخل 
و در قب��ال آن ص��دور فرآورده 
ب��ا هم��ان مش��خصات از مرز 
خروجی دیگر. متاسفانه از سال 
89 تاکنون س��وآپ نفت خام و 
از اواخر س��ال گذشته، سوآپ 
فرآورده ه��ای نفت��ی به دلیل 
مازاد تولید متوقف شده است. 
بخش خصوصی درباره س��وآپ 
درخواس��ت ها  فرآورده ه��ا 
از  انتقادهای��ی  البت��ه  و 
وزارت نف��ت دارد. ب��ه اعتقاد 
نماین��دگان بخش خصوص��ی، 
تج��ار و بازرگان��ان این توانایی 
را دارند که به سو آپ ورود پیدا 
کنند اما مشکالتی که عمدتا به 
بوروکراسی دستگاه های دولتی 
برمی گردد، عمال مانع حضور و 
فعالیت بخش خصوصی در این 

حوزه شده  است. 
مهدی شریفی نیک نفس، عضو 
هیات مدیره اتحادیه فرآورده های 
نفت��ی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 

می گوید: »بخش خصوصی برای 
از سرگیری سوآپ تمایل زیادی 
دارد از ای��ن رو ب��ه وزارت نفت 
پیش��نهاد داده است که شرایط 
س��وآپ غیرهمنام را فراهم کند 
و مجوزهای الزم را برای تحقق 

این موضوع صادر کند.«
وی ب��ا اش��اره به اینکه برای 
ای��ن کار کمیته ه��ای فرع��ی 
تش��کیل شده است، می افزاید: 
»کش��ور ب��ه واردات بنزی��ن 
نی��از دارد و درمقاب��ل با مازاد 
فرآورده ه��ای نفت��ی از جمله 
م��ازوت و گازویی��ل مواج��ه 
ش��ده اس��ت. بخش خصوصی 
ب��ه تازگ��ی خواه��ان واردات 
بنزین موردنیاز کش��ور ش��ده 
و همچنی��ن تمای��ل دارد در 
ص��ورت موافق��ت وزارت نفت 
و گم��رگ س��وآپ غیرهمنام 

داشته باشد.«
ای��ن فعال بخش خصوصی با 
اشاره به اینکه بازارهای تامین 
بنزی��ن ب��ا کیفی��ت و فروش 
فرآورده های نفتی شناس��ایی 
ش��ده اس��ت، می گوی��د:  »اگر 
مجوز صادر ش��ود این بخش با 
حداکثر ظرفیت در کنار دولت 

خواهدبود.«

چراغ سبز دولت به 
بخش خصوصی

براب��ر  در  بخش خصوص��ی 
فرآورده ه��ا  م��ازاد  تولی��د 
باره��ا اعالم کرده اس��ت که 
در ص��ورت موافق��ت دولت و 
ایجاد تسهیالت الزم حاضر به 
همکاری اس��ت و برای محقق 
شدن این امر نیز درخواست ها 

و پیش��نهادهای متع��ددی را 
مط��رح کرده اس��ت. منصور 
معظم��ی، معاون برنامه ریزی 
وزارت نف��ت ب��ا توج��ه ب��ه 
بخش خصوص��ی  اش��تیاق 
خواه��ان روشن ش��دن س��از 
و کاره��ای الزم ب��رای ورود 
تجارت  ب��ه  بخش خصوص��ی 
نف��ت و فرآورده ه��ای نفت��ی 
ش��ده و اع��الم کرده اس��ت: 
در  می تواند  بخش خصوص��ی 
حوزه های��ی ورود پی��دا کند، 
از ای��ن رو باید ش��رایط الزم 
برای فعالیت این بخش فراهم 
ش��ود. ب��رای نمون��ه فعاالن 
اقتصادی برای ورود به حوزه 
تج��ارت بنزین اعالم آمادگی 
کرده ان��د و ب��رای ص��ادرات 
فرآورده ه��ای مازاد آس��تین 

خود را باال زده  اند. 
البته در فضای ایجاد ش��ده، 
عب��اس کاظم��ی مدیرعام��ل 
و  پاالی��ش  مل��ی  ش��رکت 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 
نیز اعالم کرده اس��ت از ورود 
ح��وزه  ب��ه  بخش خصوص��ی 
اس��تقبال  بنزی��ن  واردات 
می کن��د و حاضر اس��ت بنزین 
وارداتی را به قیمت مناسب از 
بخش خصوصی خریداری کند. 
ام��ا از آنجا که بازار فرآورده ها 
به اش��باع رسیده، روند کار در 
س��وآپ با کندی مواجه ش��ده 
اس��ت، ب��ا ای��ن ح��ال از توان 
برقراری  برای  بخش خصوصی 
رون��ق در ای��ن بخش حمایت 
فع��االن  دس��ت  و  می کن��د 
اقتص��ادی را ب��رای کم��ک به 

دولت می فشارد. 

وضعی��ت  براس��اس  ح��ال 
ک��ن�ون���ی بخش خصوص��ی 
کش��ور  ش��مال  از  می توان��د 
بنزی��ن را تحوی��ل ده��د و از 
جن��وب نف��ت گاز و نفت کوره 
ب��رای صادرات برداش��ت کند. 
براس��اس برآورده��ای صورت 
گرفته کش��ور تا س��ال 1407 
با مازاد فرآورده های س��وختی 
به ط��ور  ل��ذا  اس��ت  مواج��ه 
ج��دی ص��ادرات ای��ن بخش 
کام��ال احس��اس می ش��ود و 
ای��ن زمین��ه روی ت��وان  در 
بخش خصوصی حساب ویژه ای 

باز کرد. 
نایب  صالح��ی  حمیدرض��ا 
ریی��س ات��اق بازرگانی تهران 
درخواس��ت  درب��اره  نی��ز 
توس��ط  غیرهمن��ام  س��وآپ 
»فرصت  ب��ه  بخش خصوصی، 
»ات��اق  می گوی��د:  ام��روز« 
درخواس��ت  از  بازرگان��ی 
بخش خصوص��ی فعال در این 
عرص��ه حمایت می کند. تالش 
بر این بوده اس��ت که با دعوت 
و  نف��ت مش��کالت  از وزارت 
موانع موجود شناس��ایی و حل 
شود که خوشبختانه مسئوالن 
وزارت نفت از پیش��نهاد مطرح 
ش��ده اس��تقبال کرده ان��د و 
امیدواریم نتیجه بخش باشد.«

وی با بیان اینکه در صورت 
موافقت وزارت نفت با سوآپ 
غیرهمن��ام و حل مش��کالت 
دس��تگاه های  بوروکراس��ی 
دولت��ی، بخش خصوصی برای 
اجرای ورود کار خواهد کرد، 
نف��ت  »وزارت  می افزای��د: 
آمادگ��ی الزم را دارد اما باید 

نهاده��ای نظارتی را برای به 
س��رانجام رسیدن کار دعوت 
به همکاری کرد تا در جریان 
باش��ند. در این فضا است که 
وزارت نفت با شجاعت بیشتر 
حاض��ر به هم��کاری خواهد 

بود.«

لغو قیمت گذاری دستوری 
وزارت نفت

صالح��ی معتق��د اس��ت که 
باید منفعت کشور لحاظ شود. 
نبای��د فرص��ت موجود در بازار 
را از دس��ت داد تا کش��ورهای 
همس��ایه بتوانند س��ود ببرند 
ام��ا در این می��ان باید قیمت 
دس��توری وزارت نف��ت درباره 
فرآورده ه��ای نفتی تغییر کند 
ت��ا صادرات فرآورده های نفتی 
جان بگیرد. متاسفانه مسئوالن 
ش��جاعت الزم را برای پیگیری 
مناف��ع مل��ی ندارن��د و ع��دم 
ریس��ک پذیری آنه��ا موج��ب 
ش��ده ال پی جی سوزانده شود 

اما صادر نشود. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
دنب��ال  ب��ه  بخش خصوص��ی 
کس��ب سود اس��ت اما منفعت 
کش��ور در اولوی��ت این بخش 
قرار دارد، می گوید: »متاسفانه 
س��ود  تنه��ا  نف��ت  وزارت 
بخش خصوص��ی را می بین��د، 
در حالی که فعاالن این بخش 
منفعت کش��ور را در کنار سود 
لحاظ می کنن��د. تالش داریم 
ای��ن ن��گاه را تغیی��ر دهیم و با 
دعوت از دستگاه های نظارتی، 
قیمت گذاری دستوری وزارت 

نفت را لغو کنیم.«

اعالم آمادگی برای صادرات مازاد فرآورده های نفتی

درخواست بخش خصوصی برای سوآپ غیرهمنام

اعم��ال  از  س��ال ها  ان��گار 
تحریم ه��ای اتحادی��ه اروپ��ا بر 
روسیه در س��ال 2014 میالدی 
گذش��ته اس��ت. در کنفران��س 
اقتص��ادی ک��ه اخیرا در ش��هر 
والدی وس��توک برگزار شد، گاز 
پروم سه قرارداد جدید با برخی 
انرژی  از بزرگ ترین شرکت های 

اروپا به امضا رساند. 
یکی از ای��ن قراردادها، احیای 
قرارداد جذاب مبادله تکنولوژی و 
تجهیزات میان گازپروم و شرکت 
Wintershall که واحد انرژی 
زیرمجموعه ه��ای ش��رکت  از  و 
ش��یمیایی  محص��والت  تولی��د 
محس��وب  آلم��ان   BASF
می شود، بود. ش��ایان ذکر است 
که شرکت BASF پیش از این 
به دلیل حمله نیروهای روس��ی 
به ش��رق اوکرای��ن و همچنین 
ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه 
به خاک روسیه این قرارداد را به 
حالت تعلیق درآورده بود. احیای 
قرارداد مذکور در والدی وستوک 
نشان داد که شرکت های آلمانی 
و اتریشی حاضر به ترک روسیه 
نب��وده و گازپ��روم نی��ز بیش از 
ه��ر زمان دیگری مایل اس��ت تا 
سهم روس��یه از بازارهای جذاب 
گاز اروپ��ا را حفظ کرده و آن را 

گسترش دهد. 
امض��ای  ب��ا  ارتب��اط  در 
قرارداده��ای مذک��ور نکته مهم 
آن اس��ت که روس��یه با امضای 
قراردادهای جدید نش��ان  ای��ن 
داد که دیگر تمایلی به اس��تفاده 

به عن��وان اصلی ترین  اوکراین  از 
مس��یر انتقال گاز این کش��ور به 
اروپا ندارد. در حال حاضر نیمی 
از گاز صادراتی روس��یه به اروپا 
از طریق اوکراین انتقال می یابد. 
دومین قرارداد امضا ش��ده در 
اقتصادی والدی  حاشیه نشست 
وستوک به پروژه احداث دومین 
  Nord Stream لول��ه  خ��ط 
از زی��ر دری��ای بالتی��ک مربوط 
ش��رکت  می��ان  ک��ه  می ش��ود 
گازپروم روس��یه و کنسرسیومی 
از ش��رکت های اروپایی به امضا 
رسیده اس��ت. تحقق این پروژه 
این امکان را برای روسیه فراهم 
می کند تا ب��ا دور زدن اوکراین، 
حجم بیش��تری از ذخایر گازی 
خود را مستقیما به آلمان صادر 
اس��ت شرکت های  کند. گفتنی 
BASF و E. on آلمان، شرکت 
برق فرانس��وی Engie، شرکت 
نف��ت و گاز اتریش��ی OMV و 
در نهای��ت ش��رکت روی��ال داچ 
تش��کیل دهنده  اعض��ای  ش��ل 
کنسرس��یوم مذک��ور به ش��مار 

می روند. براس��اس ای��ن قرارداد 
پ��روژه  س��هام  از  درص��د   51
Nord Stream 2 در اختی��ار 
شرکت گازپروم روسیه بوده و به 
استثنای شرکت Engie فرانسه 
که سهمی 9 درصدی در اختیار 
دارد، س��هم دیگر ش��رکای این 

پروژه 10 درصد است. 
در این میان موضع لهس��تان 
و کش��ورهای بالتیک در تضاد با 
احداث این خط لوله بوده است. 
در زمان احداث خط لوله اول در 
دوران صدارت گرهارد ش��رودر، 
لهس��تان ب��ا ذکر ای��ن نکته که 
این خ��ط لوله موج��ب افزایش 
وابس��تگی اروپا به انرژی روسیه 
می ش��ود با آن مخالفت کرد. از 
آن زم��ان تاکنون اروپ��ا پس از 
اختالل ه��ای مکرر ایجاد ش��ده 
در جری��ان انتق��ال گاز روس��یه 
از طریق اوکرای��ن به غرب اروپا 
مش��غول تنوع بخشیدن به منابع 
انرژی مورد نیاز خود بوده است. 
شده  منعقد  قرارداد  س��ومین 
در کنفران��س اقتص��ادی والدی 

وس��تک میان گازپروم و شرکت 
پیرام��ون  اتری��ش   OMV
مش��ارکت این شرکت در میدان 
گازی یورنگوی روس��یه اس��ت. 
در ص��ورت تحقق ای��ن قرارداد، 
شرکت اتریش��ی OMV مالک 
س��همی مع��ادل 24/8 درصد از 
می��دان گازی یورنگ��وی خواهد 
ش��د و مع��ادل ای��ن مق��دار از 
دارایی های ش��رکت OMV به 

گازپروم انتقال خواهد یافت. 
 OMV رنه سیله، مدیر اجرایی
در ای��ن رابطه می گوی��د: »توافق 
اخیر ب��ا گازپروم گام��ی دیگر در 
همکاری های  گس��ترش  مس��یر 
همه جانب��ه با این ش��رکت انرژی 
روس��ی اس��ت. ما در ح��ال وارد 
کردن گاز از روسیه برای مشتریان 
اروپایی خود ب��وده و برای تأمین 
مورد نی��از خود  ان��رژی  امنی��ت 
مشغول س��رمایه گذاری مشترک 
 Nord Stream 2 روی پ��روژه
هس��تیم.« س��یله در ادامه افزود: 
ش��رکت متبوع��ش هم اکنون در 
حال همکاری ب��ا گازپروم جهت 

افزای��ش تولی��د و ص��ادرات گاز 
طبیعی از منطقه سیبری روسیه 

است. 
نگاه��ی به قرارداده��ای اخیر 
می��ان گازپ��روم و ش��رکت های 
نش��ان می دهد  اروپایی  ان��رژی 
ک��ه ای��ن ش��رکت ها بی اعتنا به 
تحریم های  و  اوکرای��ن  بح��ران 
اعمال ش��ده بر روس��یه توسط 
اتحادیه اروپا، همچون گذش��ته 
تا مب��ادالت تجاری  می خواهند 
خود را با روس��یه ادام��ه دهند. 
مس��کو نیز در ای��ن میان دالیل 
خ��ود را برای ادام��ه همکاری با 
شرکت های اروپایی دارد. نیاز به 
تکنول��وژی و همچنین بازارهای 
قاب��ل اعتم��اد اروپای��ی غربی و 
همچنین تمایل روس ها به عدم 
وابس��تگی به چین به عنوان تنها 
خریدار گاز این کش��ور از جمله 

این دالیل است. 
بنابراین ف��ارغ از اقدام اروپا به 
تنوع بخش��یدن ب��ه منابع انرژی 
م��ورد نی��از خ��ود و تحریم های 
اعمال ش��ده بر روسیه و با وجود 
تأکید کمیس��یون اروپا مبنی بر 
الزام گازپروم ب��ه رعایت قوانین 
رقابت��ی اتحادیه اروپ��ا، بازار گاز 
اروپ��ا از جذابیت بس��یار زیادی 
برای روس��یه برخ��وردار بوده و 
روس ها به هیچ وج��ه مایل به از 
دست دادن آن نیستند. در مقابل 
میادین گازی قدیمی و توس��عه 
نیافته روس��یه نی��ز از جذابیت 
بس��یار زیادی برای شرکت های 
انرژی اروپای��ی برخوردار بوده و 
آنها حاضر نیستند این فرصت را 

از دست بدهند. 

شرکت های انرژی اروپایی تجارت با گازپروم را از سر گرفتند

بینالملل

برق

بازارنفت

نفــت

مدیرعامل توانیر: 
طرح جریمه مشترکان پر مصرف 

برق منتفی است 
 مدیرعامل توانیر گفت: در حال حاضر نرخ پرداختی 
هزین��ه ب��رق به صورت تصاعدی متناس��ب با افزایش 
مص��رف زیاد می ش��ود، یعنی هرچ��ه میزان مصرف 
افزایش یابد هزینه ها واقعی تر می ش��ود و قرار نیست 
که طرح جدیدی مبنی بر جریمه مشترکان پرمصرف 

وضع شود. 
آرش کردی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در 
تمامی قبوض برق میزان مصرف و هزینه  آن و حتی 
حالت تصاعدی درج شده است، اظهار کرد: برنامه ای 

برای جریمه پر مصرف ها وجود ندارد. 
وی درخصوص لزوم منطقی شدن قیمت برق گفت: 
هزینه واقعی برق نسبت به مبلغ حصولی بسیار باالتر 
اس��ت، اما با توجه به اینکه این مس��ئله سیاست کلی 
دولت است ما موظفیم براساس این سیاست حرکت 
کنیم.  مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در حال حاضر 
قیم��ت تمام ش��ده ب��رق ب��دون درنظر گرفتن هزینه 
سوخت 80 تومان است، اظهار کرد: این درحالی است 
ک��ه قیم��ت حصولی از مردم به ط��ور میانگین حدود 
58 تومان است.  کردی با اشاره به تفاوت های تعرفه 
برق، گفت: تعرفه واحد های تجاری باالتر از 80 تومان، 
تعرفه کشاورزی حدود 14 تومان، خانگی 56 تومان 
و صنعت 60 تومان اس��ت که بر این اس��اس می توان 
میانگی��ن تعرف��ه برق را بدون احتس��اب هزینه های 

سوخت 58 تومان عنوان کرد. 
وی با اش��اره به کارهای کارشناس��ی ش��ده در این 
زمینه اظهار کرد: براس��اس محاسبات در هزینه های 
ج��اری صنع��ت برق فقط برای هزینه های جاری این 
صنعت به ازای هر کیلووات س��اعت 20 تومان دچار 

مشکل هستیم. 

وزیر صنعت و انرژی قطر: 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک 
در حال بررسی پیشنهاد برگزاری 

نشست سران هستند
وزی��ر صنعت و انرژی قطر گفت: کش��ورهای عضو 
و غیر عض��و اوپ��ک در ح��ال بررس��ی و مطالعه روی 
پیش��نهاد ونزوئال برای برگزاری نشس��ت س��ران این 

کشورها هستند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از خبرگزاری رویت��رز از دوحه، 
محم��د بن صالح الس��اده )پنجش��نبه( پ��س از پایان 
نشس��ت س��االنه وزیران نفت کشورهای عضو شورای 
هم��کاری خلی��ج فارس در دوح��ه، پایتخت قطر در 
جم��ع خبرنگاران افزود: کش��ورهای عضو و غیر عضو 
اوپک در حال مطالعه و بررسی پیشنهاد ونزوئال برای 
برگزاری نشست سران این کشورها به منظور حمایت 

از قیمت ها و بازارهای جهانی نفت خام هستند. 
وی افزود: کش��ورهای مختلف در حال مطالعه این 
پیش��نهاد هس��تند و چنانچه پاس��خ مثبتی از سوی 
کش��ورهای عض��و و غیر عض��و اوپک ب��رای برگزاری 
نشست سران دریافت کنیم، سپس این موضوع وارد 
فاز عملیاتی می ش��ود، اما اکنون در مرحله مطالعه و 

بررسی پیشنهاد ونزوئال هستیم. 
نی��کالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال به تازگی 
پ��س از پای��ان یک تور بین المللی و دیدار با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روس��یه و تمیم بن حمد آل 
ثانی امیر قطر، پیش��نهاد برگزاری نشس��ت س��ران 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک را با هدف حمایت از 
بازارهای جهانی نفت خام و کمک به بهبود قیمت های 

این ماده مطرح کرده است. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، الس��اده که امسال 
نای��ب رئیس اوپک اس��ت، بدون اش��اره ب��ه اینکه آیا 
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس در نشست خود این پیشنهاد را بررسی 
کرده اند، گفت: برای اینکه ببینیم کشورهای عضو و 
غیر عضو اوپک موافق این پیش��نهاد هس��تند یا خیر، 

باید منتظر بمانیم. 
وزیر صنعت و انرژی قطر تصریح کرد: ش��ش عضو 
شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز پنجشنبه 
درباره قیمت فرآورده های نفتی بحث و بررسی کردند، 
درحالی ک��ه گزارش هایی از احتمال اس��تفاده از نرخ 
واحد برای س��وخت برای کش��ورهای عضو این شورا، 

منتشر شده است. 
وی به اینکه آیا کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری 
خلیج فارس بر سر این موضوع تصمیمی گرفته اند، 

اشاره ای نکرد. 
الس��اده در مراس��م افتتاحی��ه این نشس��ت اعالم 
کرد: کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس 
همچن��ان به عنوان منبع م��ورد اطمینان عرضه نفت 
ب��رای تضمین ثبات بازاره��ای جهانی نفت خام باقی 
می مانند.  ش��ش عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس 
از جمله بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات 
متحده عربی در مجموع 18 میلیون بش��که نفت خام 

تولید می کنند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، الس��اده پیش از آغاز 
نشس��ت یک روزه کش��ورهای عضو شورای همکاری 
خلی��ج ف��ارس به خبرنگاران گفت: کش��ورهای عضو 
این شورا به سرمایه گذاری ها برای عرضه باثبات انرژی 

ادامه خواهند داد. 
وی افزود: جهان به خوبی می داند اعضای ش��ورای 
همکاری ش��ریک قابل اعتمادی هس��تند که از هیچ 
ت��الش و س��رمایه گذاری ب��رای تامی��ن منابع انرژی 
و پیش��برد موت��ور محرک��ه اقتصاد جهان��ی فروگذار 

نمی کنند. 
النعیمی همچنان به سکوت ادامه داد

به گزارش ش��بکه خبری بلومبرگ، علی النعیمی 
وزیر نفت عربستان هنگام خروج از نشست یک روزه 
کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلی��ج فارس از 
اظهارنظر درباره افت اخیر قیمت های جهانی نفت خام 
خودداری کرد و گفت: سخنان وزیر صنعت و انرژی 

قطر کفایت می کند. 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس عنوان کرد 
سپردن حفاری فاز ١١ پارس جنوبی 

به شرکت های ایرانی
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس گفت: مذاکره 
ب��رای س��پردن حفاری فاز 11 پ��ارس جنوبی به دو 
شرکت ایرانی پتروپارس و مپنا به مراحل آخر رسید. 
علی اکب��ر ش��عبانپور در گفت وگ��و با ش��انا درباره 
تحوالت بخش دریایی فاز 11 پارس جنوبی با اشاره 
به اینکه این فاز به اندازه دو فاز متعارف است، تصریح 
کرد: هر فاز متعارف شامل 11 حلقه چاه است که طبق 
مذاک��رات که هم اکن��ون مراحل آخر را طی می کند، 
بخش حفاری هر فاز به شرکت های پتروپارس و مپنا 

سپرده می شود. 
وی پیش تر نیز به ش��انا گفته بود: طرح توس��عه فاز 
 11B 11 وA  11 پ��ارس جنوب��ی در قال��ب دو ف��از
انجام می ش��ود؛ در فاز نخس��ت این طرح که ش��امل 
س��اخت یک جکت، یک س��کو، یک خط لوله دریایی 
و حفاری اس��ت، گاز تولید ش��ده از دریای این فاز به 
تاسیس��ات پاالیش��گاهی فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی 

ارسال می شود. 
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس تصریح کرده 
ب��ود: ف��از 11B طرح توس��عه ف��از 11 میدان گازی 
مش��ترک پارس جنوبی به لحاظ فنی و مش��خصات 
کاری مش��ابه فاز A این طرح اس��ت و گاز تولیدی 
س��کوی آن به تاسیس��ات پاالیشگاهی فاز 12 پارس 

جنوبی ارسال می شود. 
شعبانپور هدف از ارسال گاز فاز 11 پارس جنوبی 
به فازهای 6 تا 8 و 12 پارس جنوبی را اس��تفاده از 
ظرفیت های خالی پاالیشگاهی در این فازها و تسریع 
در دس��تیابی ب��ه تولید م��ورد انتظار در این بخش از 

میدان عنوان کرده بود. 
به گزارش شانا، طرح  توسعه  فاز 11 نخست قرار بود 
برای تولید روزانه  56 میلیون  مترمکعب  گاز ترش به 
منظور تامین گاز ترش  مورد نیاز واحد ایران ال ان جی 
و اس��تحصال 80 هزار بش��که در روز میعانات گازی 

همراه گاز طراحی و اجرا شود. 
ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت توتال فرانسه در 
سال 2000 میالدی برای توسعه بخش باالدستی فاز 
11 پارس جنوبی و س��اخت یک کارخانه حدود 10 
میلیون تنی تولید گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( به 
توافق رسیدند و سرانجام در سال 1٣79 تفاهم نامه ای 

میان دو طرف امضا شد. 
پ��س از امض��ای این تفاهم نامه، ش��رکت پتروناس 
مالزی نیز برای توسعه فاز 11پارس جنوبی پیشقدم 
ش��د و با توافقی س��ه جانبه ش��رکت ملی نفت ایران 
50درصد، شرکت توتال فرانسه 40درصد و پتروناس 
مالزی 10 درصد از س��هام توس��عه بخش باالدستی و 
ت��ا پایین دس��تی فاز 11 پ��ارس جنوبی را در اختیار 
گرفتن��د. در س��ال 1٣85 و پ��س از انج��ام دنباله دار 
مطالعات مهندس��ی، پاکت های مالی و فنی توس��عه 
ای��ن مگاپ��روژه گازی بازگش��ایی ش��د و همزمان با 
بازگش��ایی پاکت ها، حساسیت های بین المللی نسبت 
به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران افزایش یافت. 
در حدفاصل س��ال 1٣85 تا 1٣87 توتال فرانس��ه 
ب��ه دلیل افزایش قیمت های جهانی فوالد و باالرفتن 
هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، به وقت کشی 
پرداخت و یک س��ری مذاکرات دنباله دار در تهران و 
اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی 
نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11میلیارد دالری 
فرانس��وی ها مخالفت کرد که س��رانجام پای توتال از 
پارس جنوبی بریده شد. چینی ها گزینه بعدی ایران 
برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بودند. طرح در سال 

1٣88 با هزینه 4میلیارد دالر به آنها واگذار شد. 
نف��ت چی��ن  مل��ی  ق��رارداد، ش��رکت   طب��ق 
)سی ان پی س��ی چین( موظ��ف ش��د توس��عه این فاز 
م��رزی با کش��ور قط��ر را طی 52 م��اه تکمیل کند، 
اما ش��رکت چینی کوچک ترین اقدامی برای اجرای 
قرارداد صورت نداد؛ ش��رکت ملی نفت ایران نیز 50 

ماه بعد قرارداد با چینی ها را فسخ کرد. 
فاز 11 پارس جنوبی با هدف تولید روزانه 2 میلیارد 
فوت مکعب گاز از میدان پارس جنوبی توسعه می یابد. 
گاز اس��تحصالی این ف��از به عنوان خوراک واحدهای 
ال ان ج��ی ب��ه میزان 900 میلیون فوت مکعب در روز 
تحویل خواهد شد و عالوه بر آن، روزانه 80 هزار بشکه 
میعانات گازی سنگین در این فاز تولید خواهد شد. 

آماده شدن پاالیشگاه های هندی برای 
پرداخت نخستین قسط بدهی نفتی 

 دو منب��ع آگاه هن��دی به رویترز خبر دادند دولت از 
پاالیشگاه ها خواسته است به منظور پرداخت نخستین 
قسط از بدهی نفتی به ایران، برای سپردن 700 میلیون 

دالر سپرده در نزد بانک »یوسی او« آماده شوند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، توافق هس��ته ای می��ان ایران و 
ش��ش قدرت جهانی 14 ژوئیه حاصل ش��د و انتظار 
م��ی رود ک��ه با تایید پایبندی ای��ران به تعهداتش از 
س��وی بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی، این توافق 
ک��ه تح��ت آن تحریم ها علیه تهران لغو خواهد ش��د، 

در پایان سال جاری اجرا شود. 
پاالیش��گاه های هندی شامل اسار اویل، پاالیشگاه 
و پتروشیمی مانگالور، شرکت نفت هند، اچ پی سی 
ال میت��ال ان��رژی و هندوس��تان پترولی��وم مجموعا 
بیش از 6.6میلیارد دالر به ایران بدهی دارند. قس��ط 
700میلی��ون دالری طب��ق میزان بده��ی میان این 

شرکت ها تقسیم خواهد شد. 
رویترز ماه گذشته گزارش داده بود از پاالیشگاه های 
هندی درخواست شده است برای پرداخت 1.4میلیارد 

دالر به ایران در دو قسط برابر آماده شوند. 
هند پس از چین، دومین مشتری بزرگ نفت ایران 
به حس��اب می آید. با این همه دهلی نو پس از اعمال 
تحریم ه��ا علی��ه تهران، می��زان خرید نفت از ایران را 

کاهش داد. 
پاالیش��گاه های هن��دی از فوریه س��ال 201٣ که 
کانال پرداخت پول واردات نفت از طریق هالک بانک 
ترکیه متوقف شد، به اتفاق بیش از نیمی از پول نفت 

خریداری شده را به ایران بدهکارند. 

الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گازی اروپا



نقش آفرینی زنان در توسعه 
پایدار، نام همایش��ی است که 
24 شهریور برای دومین سال 
برگزار می ش��ود. همایشی که 
شاید بتواند در توسعه حضور 
زن��ان در اقتص��اد تأثیرگ��ذار 

باشد. 
تبیین نقش زنان در توسعه 
فض��ای کس��ب وکار یک��ی از 
اس��ت.  همایش  ای��ن  اهداف 
فضای��ی که اگ��ر ب��ا ذره بین 
ب��ه آن نگاه کنی��م می توانیم 
س��هم کوچک��ی در آن برای 
زن��ان بیابی��م. گرچ��ه فضای 
روزها خودش  این  کسب وکار 
درگیر چالش نامس��اعد بودن 
است و برای مردان نیز فضا را 
برای فعالیت تنگ کرده است 
اما با توجه به رش��د روزافزون 
زنان تحصیلکرده و شاغل، اگر 
قرار ب��ه توس��عه و بهبود این 
فضا باش��د باید س��هم اندک 
زن��ان را در این فض��ا افزایش 

داد. اما چگونه؟ 
وقتی صحب��ت از چگونگی 
در  زن��ان  س��هم  افزای��ش 
اقتص��اد  نظی��ر  موضوعات��ی 
گم��ان  بس��یاری  می ش��ود، 
حقوق  بای��د  ک��ه  می کنن��د 
براب��ر ب��رای آنها به نس��بت 
م��ردان در نظر گرفته ش��ود، 
در صورتی ک��ه ب��ا توج��ه به 

ش��رایط فرهنگی و اجتماعی 
کشور و س��خت بودن شرایط 
برای مشارکت زنان در بخش 
صنعت، کارشناسان می گویند 
مثب��ت  تبعی��ض  بای��د  ک��ه 
ب��ه معن��ای در نظ��ر گرفتن 
امتی��ازات وی��ژه ب��رای زنان، 
منظور ش��ده تا سهم زنان در 
جمله  از  اقتصادی  بخش های 
سرمایه گذاری  و  تولید  بخش 
بیش��تر ش��ود. حاال پرس��ش 
اینجاس��ت که بانوان فعال در 
ح��وزه اقتصاد، ای��ن تبعیض 
ک��دام  دادن  ب��ه  را  مثب��ت 

امتیازه��ا تعبی��ر می کنن��د؟ 
فریال مس��توفی، عضو اتاق 
بازرگان��ی ته��ران در پاس��خ 
ب��ه این پرس��ش در گفت وگو 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« اظهار 
می کند: »در کشورهایی نظیر 
آفریق��ای جنوبی،  و  آمری��کا 
زنان ج��زو اقلیت ها هس��تند 
که برای آنها امتیازات ویژه ای 
می ش��ود.  گرفت��ه  نظ��ر  در 
مث��ا در آمری��کا پروژه ه��ای 
اقلیت ها  ای��ن  برای  اقتصادی 
در نظر گرفته می ش��ود یا در 
آفریقای جنوبی وقتی یک زن 
مدیر یک ش��رکت می ش��ود، 
دریافت  وی��ژه ای  تس��هیات 
می کن��د. حاال اگ��ر دولت ما 
می خواهد که س��هم زنان در 
افزایش  فضای کس��ب وکار را 

امتی��ازات خاصی  بای��د  دهد 
را برای آنه��ا در نظر بگیرد تا 
زنان ب��رای فعالیت در عرصه 
اقتصادی تش��ویق ش��وند اما 
متأس��فانه در کش��ور ما این 
امتیازات خ��اص وجود ندارد، 
بنابراین حداقل کار این است 
که همین امتیازات عادی نیز 

از زنان سلب نشود. «  
این عضو ات��اق بازرگانی، با 
اش��اره به زیرساخت فرهنگی 
کشور توضیح می دهد:  »برای 
تش��ویق زنان فقط این دولت 
نیس��ت که باید ت��اش کند 
بلکه خود زنان نیز باید اعتماد 
به نفس الزم را داشته باشند. 
برای تقویت این باور در زنان 
باید روی فعالیت های فرهنگی 

نیز تمرکز کرد. «  
دبی��ر  علیپ��ور،  س��ولماز 
آذربایج��ان  صنع��ت  خان��ه 
ش��رقی، در ای��ن زمین��ه ب��ه  
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»زنان اص��وال فعالیت هایی را 
انجام می دهند ک��ه در حوزه 
صنایع دستی تعریف می شوند 
و کمتر می ت��وان حضور زنان 
را در صنای��ع ب��زرگ دید. اما 
حضور زنان در صنایع دس��تی 
به صورت چشمگیر و گسترده 
اس��ت که این صنای��ع هم به 
دلیل ش��رایط امروز در داخل 
کش��ور طرفدار نداش��ته و در 

نتیجه این صنای��ع در داخل 
ب��ازار خوبی ندارن��د. حاال اگر 
صحبت از افزایش س��هم زنان 
اس��ت در ابت��دا بای��د کمک 
ش��ود تا بازار ای��ن صنایع در 
کشور پیدا ش��ده و تسهیات 
صاحب��ان  ب��ه  نمایش��گاهی 

صنایع دستی داده شود. «  
»صنایع دستی  می افزاید:  او 
ما در خارج از کش��ور بس��یار 
خواه��ان دارد اما برای زنان با 
توجه به هزین��ه باالی حضور 
خارج��ی،  نمایش��گاه های  در 
ش��رکت در این نمایش��گاه ها 
بس��یار دشوار اس��ت. سازمان 
توسعه تجارت، وزارت صنعت 
و س��ازمان می��راث فرهنگی 
می توانن��د در این زمینه با در 
نظ��ر گرفتن امتی��ازات ویژه، 

نقش مهمی را ایفا کنند. «  
علیپور درب��اره اینکه چگونه 
می ت��وان حض��ور زن��ان را در 
صنای��ع ب��زرگ پررنگ تر کرد، 
تصری��ح می کن��د:   » زن��ان در 
اس��تان ما، مدیریت های کان 
صنایع را ب��ر عهده دارند اما در 
زمینه س��رمایه گذاری به دلیل 
اینکه ش��رایط تولید امروز ویژه 
اس��ت، زن��ان کمت��ر ریس��ک 
می کنند. در زمینه تجارت نیز 
زنان بسیار موفق عمل کرده اند. 
بنابراین اگر قرار است که زنان 
در تولید نقش آفرین باشند باید 

ش��رایط تولید بهبود پیدا کرده 
و ریس��ک فعالی��ت در آن کم 

شود. «  
قاس��می،  مریم  همچنی��ن 
مدیرعامل ش��رکت اوه سینا، 
در گفت وگو با  »فرصت امروز« 
بیان می کند: »بیشتر از اینکه 
بخواهیم به شرایط فکر کنیم، 
باید خ��ود زنان به ای��ن باور 
برس��ند که می توانند همپای 
مردان فعالیت کنند، در اینجا 
دید جامعه نیز نسبت به زنان 
تغییر خواهد ک��رد. البته من 
منکر مش��کاتی که بر سر راه 
زن��ان وجود دارد، نیس��تم اما 
این مشکات به قدری نیست 
که بخواهد زن��ان را از حضور 
در عرصه اقتصادی منع کند. «  
زنان نه تنه��ا در ایران بلکه 
پیش��رفته  کش��ورهای  در 
نیز در دس��ته اقلیت ه��ا قرار 
داش��ته و برای تقویت حضور 
آنه��ا در فض��ای کس��ب وکار، 
نظ��ر  در  تش��ویقی  ش��رایط 
گرفته می ش��ود. اما آنچه که 
محیط کس��ب وکار م��ا امروز 
نش��ان می دهد، هی��چ امتیاز 
خاصی برای حض��ور زنان در 
وجود  اقتصادی  فعالیت ه��ای 
نداشته و شرایط فرهنگی نیز 
موجب می ش��ود که زنان یک 
قدم عقب تر از مردان، فعالیت 

خود را آغاز کنند. 

افزایشسهمزناندرفضایکسبوکار

تبعیض مثبت، راهی برای ورود زنان به عرصه اقتصادی

کلن��گ اح��داث مجتمع بزرگ 
فوالد مکران چابهار با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، وزیر دفاع، 
مشاور ارشد رئیس جمهور در امور 
مناط��ق آزاد، رئی��س هیأت عامل 
ایمی��درو و اس��تاندار سیس��تان و 

بلوچستان به زمین زده شد 
ب��ه گ��زارش ایمی��درو، ای��ن 
مجتم��ع بزرگ ف��والد در مرحله 
نخس��ت برای ایجاد 1.6 میلیون 
تن ظرفیت تولید آهن اس��فنجی 
س��اخته تولید می ش��ود و پس از 
راه اندازی این فاز، در مرحله دوم 
به ظرفیت 3.2 میلیون تن دست 

خواهد یافت. 
کارخانه ه��ای  تکمی��ل  ب��ا 
محصوالت��ی  مجتم��ع،  ای��ن 
از جمل��ه گندله، آهن اس��فنجی، 
فوالد س��ازی و انواع مقاطع فوالد 
و میلگ��رد تولید خواهد ش��د که 
بخش قابل توجهی از آن به خارج 
از کش��ور صادر می ش��ود. ایجاد 
مجتم��ع فوالد مکران بخش��ی از 
برنامه ه��ای جدید ایمیدرو برای 
توس��عه س��واحل جنوبی کشور 
و در راس��تای اس��تفاده از ت��وان 
صادرات��ی و بهره گی��ری از انرژی 

گاز به شمار می آید. 
س��هامداران این مجتمع گروه 
مالی ملت، شرکت سرمایه گذاری 
توس��عه صنایع معدنی، ایمیدرو و 
س��ازمان منطق��ه آزاد چابه��ار 

هس��تند و گش��ایش اعتبار ارزی 
این مجتمع نیز از محل اعتبارات 
صندوق توس��عه ملی پیش بینی 

شده است. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
در آیی��ن آغاز عملی��ات اجرایی 
و  پتروش��یمی  ط��رح  چن��د 
صنعت��ی در چابه��ار گفت: یکی 
از دغدغه ه��ای دول��ت رش��د و 
توس��عه سیس��تان و بلوچستان 
در  رئیس جمه��وری  و  اس��ت 
راستای جبران عقب ماندگی های 
ای��ن خطه از هیچ تاش��ی دریغ 

نخواهد کرد. 
نعمت زاده  مهندس محمدرضا 
گفت: این اس��تان از ظرفیت های 
زی��ادی برخوردار اس��ت که برای 
شناخت، احیا و بهره برداری از آن 

باید همدل بود. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
اف��زود: ظرفیت ه��ای معدن��ی و 
تجاری سیس��تان و بلوچس��تان 
را ب��ا برنامه ریزی و تدبیر بیش از 

پیش شکوفا می کنیم. 
مهندس نعم��ت زاده همچنین 
اف��زود: س��واحل مک��ران فرصت 
ارزش��مندی اس��ت ک��ه دولت با 
توجه ویژه درصدد اس��ت تا آن را 
به یکی از کانون های اصلی توسعه 

تبدیل کند. 
وی گف��ت: چابه��ار به س��بب 
دسترس��ی ب��ه آب ه��ای آزاد از 

ظرفیت بس��یار خوب��ی برخوردار 
اس��ت که باید با یک برنامه ریزی 
جام��ع از آن ب��ه بهترین ش��کل 
استفاده کرد. مهندس نعمت زاده 
تصری��ح کرد: ای��ن منطقه مرزی 
به عنوان چه��ارراه بزرگ تجاری 
افغانستان، پاکستان و کشورهای 
آس��یای میان��ه اس��ت و در حال 
برنامه ریزی بیش��تر هستیم که به 

قطب تجاری تبدیل شود. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
تأکی��د کرد: ایجاد کارخانه فوالد و 
پتروشیمی در چابهار از نظر زیست 
محیطی مشکلی ایجاد نخواهد کرد. 
وی گفت: مسئوالن محیط زیست 
نگران این موضوع نباش��ند و قطعاً 
اقدام��ات الزم ب��رای پیش��گیری 
زیس��ت محیطی  پیامده��ای  از 

اندیشیده خواهد شد. 
در این مراس��م آقای کرباسیان 
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه 
و نوس��ازی در زمین��ه برنامه های 
سازمان از جمله توسعه طرح های 
ف��والدی، برنامه های اکتش��افی 

سازمان گزارشی ارائه کرد. 
 

چابهارآیندهویژهایدر
خاورمیانهخواهدداشت

مهدی کرباسیان، رئیس هیأت 
عام��ل ایمیدرو نی��ز در در آیین 
کلن��گ زنی پ��روژه فوالد مکران 
در منطق��ه آزاد چابهار با اش��اره 

ب��ه ظرفیت های راهبردی منطقه 
افزود: ارتباطی که ما با افغانستان 
داریم با توجه به شناسایی 2.4تن 
س��نگ آهن شده در استان بستر 
بس��یار مناس��بی ب��رای توس��عه 
منطقه و جهش صنعتی است که 
در صورت اتصال راه آهن سریع تر 

قابل تحقق خواهد بود. 
ک��رد:  تصری��ح  کرباس��یان 
هم اکن��ون 1.6 دهم میلیون تنی 
آهن اسفنجی قابل عملیاتی است 
که بودجه آن تأمین ش��ده است 
و ان ش��اءاهلل اجرا خواهد ش��د و 
پیش بینی می ش��ود طی 30 ماه 
آینده پروژه به بهره برداری برسد 
که اگر صندوق توس��عه ملی نیز 
کمک کند زمان آن کمتر خواهد 

شد. 
کرباس��یان خاطرنشان کرد: به 
دس��ت آوردن معدن یعنی پشت 
صنعت، اش��تغال، توس��عه و این 
اتفاقی اس��ت که پیشرفت استان 

را سرعت می دهد. 

توسعهسواحلمکرانو
چابهاربدونهیچتردیدی

انجاممیشود
اکب��ر ت��رکان، مش��اور ارش��د 
رئیس جمه��ور و دبی��ر دبیرخانه 
ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز در باره چابهار گفت: 
هی��چ تردیدی برای تحقق بیانات 

رهبر معظ��م انقاب درخصوص 
توسعه س��واحل مکران و چابهار 
وج��ود نخواه��د داش��ت. برخی 
هن��وز درک درس��تی ندارن��د و 
اس��تدعا داریم دیدگاه خودشان 

را اصاح کنند. 
وی با اش��اره ب��ه رهنمودهای 
رهبر معظ��م انقاب درخصوص 
اهمیت سواحل مکران و همچنین 
حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اس��امی 
در آیین کلنگ زنی این دو پروژه 
در منطقه آزاد چابهار، تأکید کرد: 
توس��عه در این منطقه با تکیه بر 
امنیت پایدار با توجه به اس��تقرار 
نی��روی دریایی ارتش در منطقه 
ب��دون هیچ گون��ه نگران��ی انجام 

خواهد شد. 
وی خط��اب ب��ه امیر س��یاری 
فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارتش 
گفت: منطقه آزاد چابهار، خودش 
را خدمتگزار مس��ئوالن می داند و 
این اراده بدون تردید جلو خواهد 

رفت. 
مشاور رئیس جمهوری با اشاره 
ب��ه حض��ور عالی تری��ن مقامات 
نظام��ی در منطق��ه و همچنی��ن 
اجرای پروژه های مختلف تصریح 
کرد: امروز همه مس��ئوالن نظام 
آماده اجرایی کردن رهنمودهای 
رهبر معظ��م انقاب درخصوص 

توسعه سواحل مکران هستند. 

مسئول فرش سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی 
ف��رش  تولیدکنن��دگان  گف��ت: 
باید کیفی��ت محصوالت خود را 

افزایش دهند. 
جواد شریف زاده در گفت وگو با 
ایسنا منطقه خراسان جنوبی، با 
بیان اینکه فروش فرش، دغدغه 
تمام تولید کنندگان استان است، 

اظهار کرد: متأس��فانه با وضعیت 
کنونی فرش استان نمی تواند در 

بازارها باقی بماند. 
بعض��ی  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
تولیدکنن��دگان ف��رش که مواد 
اولیه نامرغوب استفاده می کنند، 
افزود: ابریشم و رنگی که اکنون 
در فرش اس��تفاده می ش��ود به 
م��رور زمان از فرش ج��دا و اگر 

آب��ی روی فرش بری��زد رنگش 
عوض می شود. 

 مس��ئول فرش در س��ازمان 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
خراس��ان جنوبی با اش��اره به 
اینکه فرش اس��تان بیش��ترین 
ضرب��ه را از تحریم ه��ا خورده 
 95 ک��رد:  تصری��ح  اس��ت، 
اس��تان  فرش  تولیدات  درصد 

صادرات��ی اس��ت و 5 درص��د 
آن در ب��ازار داخ��ل به فروش 
می رس��د. در ش��رایط ح��ذف 
تحریم ها و ورود تجار خارجی 
برای س��رمایه گذاری به ایران، 
کیفیت  تولیدکنن��دگان  بای��د 
کاالی خ��ود را ب��اال ببرن��د تا 
از  را  فعل��ی خ��ود  بازاره��ای 

دست ندهند. 

ایج��اد  ب��ه  اش��اره  ب��ا   وی 
تعاونی ه��ا،  توس��ط  اتحادی��ه 
خاطرنش��ان کرد: این تعاونی ها 
اتحادیه ها  طری��ق  از  می توانند 
به ات��اق بازرگانی و اتاق تعاون 
ب��رای راه یاب��ی ب��ه بازاره��ای 
جهانی نزدیک ش��وند و از این 
راه وام های قرض الحس��نه برای 

بافندگان دریافت کنند. 

فرشخراسانجنوبیرنگمیبازد

آغازعملیاتاجراییطرحفوالدمکران
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فوالد

دبیرانجمنصنایعنساجی:
نگذاریمایرانراپایگاهواردات

کنند

 دبیر انجمن صنایع نس��اجی ایران تأکید کرد که 
در شرایط پس��اتحریم نباید اجازه دهیم برخی افراد 

ایران را به پایگاه واردات خود تبدیل کنند. 
حبیب اهلل انصاری، در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به تأثی��رات توافق ایران و گروه 1+5 گفت: در زمان 
تحریم ها به دلیل محدودیت هایی که وجود داش��ت 
هیچ گونه مراودات رس��می بانکی با بانک های خارج 
از ایران نداش��تیم و این مانع و مسئله  مهمی بود که 
با رفع تحریم ها، ایجاد بس��تر برای توسعه ارتباطات 
بین المللی و آزاد ش��دن منابع مالی بلوکه شده از سر 

راه برداشته خواهد شد. 
وی با بیان اینکه ش��رایط ایران ب��رای صادرات و 
تهیه مواد اولیه از خارج تس��هیل خواهد شد، ادامه 
داد: ما در این زمینه ها در زمان تحریم ریس��ک پذیر 
بودی��م و با توجه به طوالنی ش��دن زم��ان انجام این 

اقدامات هزینه ها نیز افزایش می یافت. 
دبی��ر انجم��ن صنایع نس��اجی ایران با اش��اره به 
فضای��ی که پس از لغو تحریم ها ایجاد خواهد ش��د، 
اظهار کرد: پس از لغو تحریم ها فضایی ایجاد خواهد 
ش��د که تعدادی از تج��ار و بازرگانان م��ا می توانند 
به راحت��ی اقدام به واردات کنن��د و موانع پیش روی 
آنها برداش��ته ش��ده به عبارت دیگر با لغو تحریم ها 

واردات ما تسهیل می شود. 
انص��اری اف��زود: م��ا بای��د ش��رایط را به گونه ای 
فراه��م نکنیم ک��ه افرادی که از گذش��ته منتظر به 
وج��ود آمدن این فضا بودند ای��ران را پایگاهی برای 

واردات شان کنند. 
وی با بیان اینکه کش��ورهای خارجی نباید ایران 
را ی��ک ب��ازار بالقوه برای ص��ادرات محصوالت خود 
بدانن��د، گفت: در این زمینه باید برنامه ریزی ش��ده 
و دول��ت با هماهنگی هایی که در بدنه خود به وجود 
آورده است، این زمینه را ایجاد کند که شرکت های 
خارجی با صنایع ما در ایران سرمایه گذاری مشترکی 

انجام دهند. 
دبی��ر انجم��ن صنایع نس��اجی ایران با اش��اره به 
نی��از صنایع خانگی به س��رمایه گذاری مش��ترک با 
خارجی ها اظهار کرد: یکی از مس��ائل عمده صنعت 
ما افزایش وسعت دید به آخرین تکنولوژی روز دنیا 

و مزیت هایی است که ایجاد شده است. 
ب��ه گفته انصاری ام��روز ایران از نظر م��واد اولیه 
اساس��ی مث��ل ف��والد، م��س، آلومینی��وم و م��واد 
زمین��ه  در  و  دارد  خوب��ی  وضعی��ت  پتروش��یمی 
قطعه سازی نیز به جز موتور یخچال و برخی قطعات 
الکترونیک، قطعات لوازم خانگی با کیفیت خوبی در 
کشور تولید می شود. وی با بیان اینکه ایران از لحاظ 
نیروی انسانی، انرژی و موقعیت جغرافیایی وضعیت 
خوبی دارد، ادامه داد: س��رمایه گذاری ش��رکت های 
خارج��ی با صنایع ایران به نفع آنها هم هس��ت چرا 
که صادرات شان را تس��هیل کرده و هزینه های آنها 

را کاهش می دهد. 

برترینزنکارآفرینکشور
معرفیمیشود

رئیس ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه  »نقش 
زنان در توس��عه پایدار «  گف��ت: در 30 گروه کاالیی 
ح��دود 100 بان��وی کارآفری��ن برتر از موسس��ات 
مختل��ف معرفی و از میان آنان زن کارآفرین س��ال 

معرفی می شود. 
به گزارش »شاتا« سهیاجلودارزاده گفت: به دلیل 
همزمانی این نمایش��گاه با هفته ازدواج و س��الگرد 
ازدواج حضرت علی  )ع( و فاطمه  )س(، ش��رایطی 
را فراه��م کرده ایم که بانوان از کری��دور کارآفرینی 
بازدی��د و در آنجا ش��یوه مناس��ب اش��تغال خود را 
پیدا کنند.  وی با اش��اره به اینکه محصوالت بانوان 
کارآفرین در این نمایشگاه به فروش می رسد، گفت: 
بانوان می توانند از میز وزارتخانه های کار، ارش��اد و... 
از خدمات��ی که برای اش��تغال در نظر گرفته ش��ده 

است، استفاده کنند. 
جل��ودارزاده تصری��ح ک��رد: م��ا ب��رای بانک ها و 
صندوق های قرض الحسنه نیز یک سالن کارآفرینی 
در نظر گرفته ایم که جوانان و زنان سرپرست خانوار 
می توانند از مزایای این صندوق ها برای دریافت وام 

مطلع و بهره مند شوند
وی گفت: دومین نمایش��گاه نقش زنان در توسعه 
پای��دار ط��ی روزه��ای 24ت��ا 27 درمح��ل دائمی 

نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. 
جلودارزاده افزود: همای��ش بین المللی نقش زنان 
در توس��عه پای��دار نیز روز 25 و 26 ش��هریور ماه با 
حضور مقامات عالی رتبه کشوری و بانوان توانمند و 

کارآفرین داخلی و خارجی برگزار می شود. 

تعهد41شرکتخودروییبه
رعایتحقوقمصرفکننده

 معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران از تعهد کتبی 41 ش��رکت ارائه دهنده خدمات 
پس از فروش خودروهای داخلی و خارجی به رعایت 
قوانین مربوط به حق��وق مصرف کنندگان و ارتقای 
س��طح کیفی ای��ن خدمات به دنب��ال تذکرات وزیر 

صنعت، معدن و تجارت خبر داد. 
س��عید تاجیک در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در چندین جلس��ه از 
جلسات ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو بر ارتقای 
کمی و کیفی س��طح خدمات پس از فروش خودرو 

در کشور تأکید کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه دنب��ال ای��ن تاکیدات 
تعهدنام��ه ای با موض��وع ارتقای س��طح کیفی این 
خدمات تهیه و به امضای مدیران عامل 41 ش��رکت 
ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی 
و وارداتی رس��ید، خاطرنشان کرد: در این تعهدنامه 
شرکت ها متعهد شده اند تمام قوانین و آیین نامه های 
مرتبط با حقوق مشتریان صنعت خودرو که از سوی 
دول��ت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اباغ ش��ده 

است را اجرا کنند. 
معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران ادامه داد: همچنین ش��رکت های خدمات پس 
از فروش خودرو متعهد ش��دند که خدماتی در شان 
ملت ایران و در س��طح جهانی به مش��تریان ارائه و 
توس��عه کمی و کیفی خدمات پس از فروش خودرو 
همراه با افزایش س��طح دسترس��ی مش��تریان را در 

دستور کار قرار دهند. 
وی با بیان اینکه عاوه بر ش��رکت های ارائه دهنده 
خدمات پ��س از فروش خودرو، مس��ئوالن نظارتی 
و انجمن ه��ای مرتب��ط نیز ای��ن تهعدنام��ه را امضا 
کرده ان��د، تصری��ح کرد: ای��ن تعهدنامه ب��ه امضای 
مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
و نماین��دگان انجمن ه��ای خدمات پ��س از فروش 

خودرو و قطعه سازان نیز رسیده است. 

چراسهمتعاوندربرنامهششم
کمشد؟

 مع��اون ام��ور تع��اون وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی با تشریح دالیل کاهش سهم بخش تعاون 
در برنامه شش��م از تأس��یس 80 تعاونی توس��عه و 

عمران شهرستانی در سال جاری خبر داد. 
س��یدحمید کانتری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
ک��رد: س��ال گذش��ته 14 تعاونی توس��عه و عمران 
شهرس��تانی در کشور تشکیل شد و امسال بنا داریم 
ک��ه این تع��داد را افزایش بدهیم و ب��ه 80 تعاونی 

توسعه و عمران شهرستانی برسانیم. 
به گفته وی در حال حاضر 7600 تعاونی دهیاری 

در سطح کشور مشغول فعالیت هستند. 
کانت��ری همچنی��ن از ثب��ت و تش��کیل 1186 
تعاونی خدماتی در کشور خبر داد و گفت: بیشترین 
 تع��داد تعاون��ی در گرایش خدم��ات را تعاونی های
درمان��ی ب��ا 116 م��ورد، خدم��ات  بهداش��تی – 
گردش��گری با 46 مورد و خدم��ات مالی و اداری با 

48 مورد تشکیل می دهند. 
مع��اون امور تع��اون وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در ادامه درباره دلیل کاهش سهم بخش 
تعاون از 25درصد به 15 درصد در برنامه شش��م، 
اظه��ار ک��رد: یکی از پیش��نهاداتی ک��ه در برنامه 
شش��م مطرح شده پیش بینی س��هم 15 درصدی 
ب��رای بخش تعاون اس��ت ام��ا تا ای��ن لحظه رقم 

مش��خص و قطعی اعام نش��ده اس��ت. 
وی گفت: پیش��نهاد وزارتخانه این بود که س��هم 
تع��اون را در برنام��ه شش��م 15 درص��د ببینی��م و 
محدودیت هایی که در برآورد شرایط بود ما را بر آن 
داش��ت تا چنین رقمی را برای س��هم تعاون در نظر 
بگیریم هرچند به دلیل عدم حمایت سیستم بانکی 
و ع��دم تخصیص منابع موردنی��از به تحقق این رقم 
هم خوشبین نیس��تیم و تردید داریم ولی معتقدیم 
که داش��تن یک درصد مش��خص بهتر از نداش��تن 

درصد در برنامه ششم است. 
به گفته کانتری قرار بود تا 30 درصد تس��هیات 
بانکی در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که متأسفانه 
کمتر از 8 درصد هم تحقق نیافته و از یک س��وم کل 
درآمدهای حاصل از واگذاری ها که باید به تعاونی ها 
داده می ش��د نیز یک بیس��تم هم داده نشده است. 
بنابراین با چنین وضعیتی پیش بینی س��هم و درصد 

باال برای بخش تعاون دور از انتظار است. 

نساجی

اشتغال

خودرو

تعاون

عسلداداشلو



معاون س��ابق بانک مرکزی 
معتق��د اس��ت: مکانیزمی که 
بخواهد اس��تقالل نگه داشت 
و مدیریت ارزی را در کش��ور 
شکس��ته و در اختیار بخش��ی 
غی��ر از بانک مرکزی قرار دهد 
به هیچ عنوان منطقی نبوده و 
خطری بزرگ به شمار می رود. 
حیدر مستخدمین حسینی 
در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به اخت��الف بان��ک مرکزی و 
صندوق توسعه ملی در رابطه 
با نحوه مدیری��ت منابع ارزی 
و جداس��ازی آن اظه��ار کرد: 
مدیریت پرتفوی ارزی کش��ور 
بای��د با حفظ و صیانت قانونی 
که قانون گذار تعیین کرده، در 
اختی��ار بانک مرکزی باش��د؛ 
چراکه اگر این مجموعه منابع 
شکس��ته ش��ود و بخش��ی در 
اختیار بانک مرکزی و بخشی 
در دست صندوق توسعه ملی 
قرار گیرد هیچ تضمینی وجود 
ندارد که در آینده گروه سومی 
مدعی دریافت سهم متعلقه از 
منابع ارزی و نگهداری آن نزد 

خود نباشد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه خروج 
اختیار مدیریت منابع ارزی از 
بانک مرکزی منطقی نیس��ت 
و در هی��چ کش��وری انج��ام 
نمی ش��ود، اف��زود: در تم��ام 
دنیا مرس��وم است که پرتفوی 
مناب��ع ارزی در ی��ک نهاد و با 
مسئولیت اصلی بانک مرکزی 
نگهداری می شود و چارچوب 
قانون��ی تعیین کنن��ده نح��وه 

هزینه کرد آن است. 
مس��ائل  کارش��ناس  ای��ن 
بانکی با اش��اره به اینکه مجوز 
برداش��ت از صندوق توس��عه 

ملی طبق قانون تعریف ش��ده 
و بان��ک مرکزی براس��اس آن 
عمل می کن��د، ادامه داد: این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بعد از 
معرفی افراد به این بانک ارقام 
جابه جا و برداش��ت می ش��ود؛ 
بنابرای��ن امکان ن��دارد بانک 
مرکزی منابعی را بدون مجوز 
در اختی��ار ط��رف متقاض��ی 
قرار دهد. ای��ن روال در مورد 
حساب ذخیره ارزی نیز برقرار 

بوده است. 

به سرمایه گذاری بانک 
مرکزی ایرادی وارد نیست

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بانک 
مرک��زی خزان��ه دار صن��دوق 
توس��عه ملی ب��وده و مدیریت 
ارزی ک��ه قانون برای صندوق 
توس��عه مل��ی تعیی��ن کرده 
می کن��د،  اعم��ال  را  اس��ت 
گفت: برخالف ایراداتی که به 
س��رمایه گذاری بانک مرکزی 
ب��ا مناب��ع صن��دوق توس��عه 
مل��ی گرفت��ه می ش��ود، این 
نه��اد باتوجه ب��ه اینکه منابع 
را در اختی��ار داش��ته و بای��د 
بابت نگهداش��ت ب��ه صاحب 
حس��اب س��ود بپردازد، مجاز 
به این س��رمایه گذاری خواهد 
ب��ود، زی��را در عی��ن حال که 
انجام  را  س��رمایه گذاری الزم 
داده در نهای��ت س��ود صاحب 
حساب را نیز پرداخت خواهد 
کرد که در مجموع اقدام خارج 
از ع��رف و چارچ��وب قانونی 

نیست. 
مستخدمین حسینی افزود: 
اگ��ر مناب��ع ارزی کاهش پیدا 
کن��د آن��گاه بازه��م صندوق 
توس��عه مل��ی کاهش س��ود 

خ��ود و هزین��ه آن را خواهد 
پذیرف��ت؟  پ��س ای��ن منابع 
تازمان��ی ک��ه در اختیار بانک 
مرکزی اس��ت می تواند طبق 
قان��ون ب��ر آن مدیریت کند و 
صن��دوق هم باید س��عی کند 
به عنوان اداره کننده، آن منابع 
در دس��ت را در جایگاه های��ی 
سرمایه گذاری کند که به نفع 

کشور تمام شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ادع��ای 
صندوق ب��رای گرفتن اختیار 
کامل منابع گف��ت: به هرحال 
رابط��ه صندوق توس��عه ملی 
موض��وع  مرک��زی  بان��ک  و 
و  اس��ت  کش��ور  کالن  ارزی 
صندوق به عن��وان اداره کننده 
مدعی اس��ت که بای��د اداره، 
تخصی��ص و تعیی��ن جای��گاه 
س��رمایه گذاری در اختیار آن 
باش��د اما قانونگ��ذار این گونه 
صالح ندانس��ته و از مکانیزمی 
ک��ه در دنیا وجود دارد تبعیت 

کرده است. 

چرا باید مردم در پله های 
صندوق در رفت و آمد باشند؟ 
وی ب��ا بی��ان اینکه صندوق 
توس��عه ملی موضوع جدید و 
اختراع شده ای از سوی کشور 
ما نیست که بخواهیم مکانیزم 
آن را با هر موضوعی که پیش 
می آی��د تغییر دهی��م، عنوان 
کرد: جایگاه صندوق توس��عه 
ملی در حال رفتن به س��مت 
جایگاه بانک مرکزی و گرفتن 
اختیارات آن است درحالی که 
نباید این گونه باش��د، چرا باید 
متقاضی��ان دائ��م در پله های 
صندوق در ح��ال رفت و آمد و 
مذاکره برای دریافت تسهیالت 

باش��ند. این در حالی است که 
ارزیاب��ی و تعیین طرح ها برای 
دریافت تس��هیالت از صندوق 
توس��عه ملی کار بانک هاست 
نه صندوق، در غیر این صورت 

می تواند فساد آور باشد. 
معاون س��ابق وزارت اقتصاد 
با تأکید بر اینکه صندوق باید 
محلی باش��د ک��ه منابع نفتی 
دریافت��ی را در جایگاه های��ی 
سرمایه گذاری کند که بازدهی 
ارزی داش��ته باشد به انتقاد به 
پرداخ��ت تس��هیالت از محل 
این صندوق به طرح های خرد 
پرداخ��ت و افزود: در ش��رایط 
امروزی کش��ور آنقدر نیازمند 
تکنولوژی ه��ای روز و ب��زرگ 
دنیاس��ت ک��ه بای��د صندوق 
توس��عه مل��ی ب��رای ورود آن 
اق��دام کن��د که دیگ��ر جایی 
برای سرمایه گذاری در صنایع 
خ��رد از طریق این منبع ارزی 
کالن باقی نمی ماند آن هم در 
ش��رایطی که بخش های دیگر 
می توانن��د طرح های خردتر را 
پشتیبانی مالی کنند. به گفته 
وی، باید سرمایه گذاری صندوق 
توس��عه مل��ی ب��رای کاالهای 
صادراتی باش��د ت��ا از محل آن 
ارز وارد کشور شده و در چرخه 
منابع ارزی و تسهیالتی صندوق 

قرار گیرد. 
مس��تخدمین حس��ینی ب��ا 
تأکید بر لزوم نظارت بر منابع 
ارزی از س��وی بان��ک مرکزی 
حت��ی منابع صندوق توس��عه 
ملی، با ی��ادآوری اتفاقاتی که 
حس��اب ذخی��ره ارزی ب��ا آن 
مواجه شد، گفت: آیا تاکنون از 
خود س��وال کرده ایم که منابع 
حس��اب ذخیره ارزی به کجا 

رفت و چرا برنگش��ت؟  و اصاًل 
چ��را مجلس حس��اب ذخیره 
ارزی را ح��ذف کرد و صندوق 
را جایگزین آن کرد؟  پس چرا 
نبای��د از این تجربه اس��تفاده 
کرد و نسبت به اشتباه تاریخی 
که در حال شکل گرفتن است 
بیشترتوجه داشت و بر منابعی 
که بر صندوق خرج می ش��ود 

نظارت ویژه ای کرد؟ 
معاون س��ابق بانک مرکزی 
انتق��ادی هم نس��بت به عدم 
شفاف س��ازی صندوق توسعه 
اع��الم  ب��ا  رابط��ه  در  مل��ی 
گزارشی از عملکرد و جزییات 
س��رمایه گذاری در بخش های 
مختل��ف مطرح ک��رد و گفت: 
چرا صندوق ب��ه وضوح اعالم 
نمی کند که وام ها و تسهیالت 
خود را به کدام بخش ها داده و 
در رابطه با عملکرد چند سال 
اخیر به طور کامل شفاف سازی 

نمی کند؟ 

اگر ایرادی هست قانون 
اصالح شود نه حساب های 

مستقل
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
اینک��ه بخواهیم ب��رای وجود 
مش��کالتی که طرفین نسبت 
به آن معترض  هستند جایگاه 
صندوق را تغییر دهیم درست 
و منطق��ی نیس��ت بلک��ه باید 
اش��کاالت کار بررس��ی شده و 
اگر موض��وع نیازمن��د اصالح 
قانون اس��ت ب��رای آن متمم 
داده و اص��الح ش��ود و اگر هم 
م��وارد دیگ��ری وج��ود دارد 
آن را برط��رف کرد ن��ه اینکه 
حس��اب های مس��تقل و چند 
نقطه ارزی در کشور ایجاد کرد. 

صندوق توسعه ملی شفاف سازی کند

خطر سرشکن کردن منابع ارزی

مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا 
تأکید بر اجرای طرح تحول نظام 
بانکی گفت: دو برنامه کوتاه مدت 
و بلندم��دت در س��تاد اقتصادی 

دولت در حال پیگیری است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، اس��حاق 
جهانگیری در نشست هم اندیشی 
مدیران عام��ل بانک های دولتی، 
خصوص��ی و مؤسس��ات مال��ی 
و اعتب��اری گف��ت: در اج��رای 
سیاست های پولی و مالی باید هم 
به مش��کالت نظام بانکی و هم به 
انتظارات مردم و فعاالن اقتصادی 

از نظام بانکی توجه داشت. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا 
تأکی��د بر ل��زوم همکاری بانک ها 
برای تحقق برنامه های اقتصادی 
دول��ت گفت: به هر دلیلی اقتصاد 
ای��ران بانک محور اس��ت و نقش 
اصل��ی تأمی��ن مال��ی را به دوش 
آن  از  نمی ت��وان  و  می کش��د 

صرف نظر کرد. 
وی با اش��اره به عملکرد خوب 
و   ۹۳ س��ال  در  بانک��ی  نظ��ام 
پرداخت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بیان داشت: پارسال به 
دلیل بیشتر بودن متوسط درآمد 
حاص��ل از ف��روش نفت، وضعیت 
بودجه ای نسبت به سال ۹۲ بهتر 
ب��ود بنابراین ه��م امید در مردم 
ایجاد ش��د و هم بخش خصوصی 
بیش��تر ورود ک��رد و ص��ادرات و 
واردات کشور نیز افزایش یافت. 

جهانگیری با اش��اره به رش��د 
اقتصادی ۳ درصدی در سال ۹۳ 
و امید برای اس��تمرار این رش��د 
اقتصادی در س��ال ۹۴ افزود: به 
چن��د دلیل انتظ��ارات اقتصادی 
در س��ال ۹۴ هنوز محقق نش��ده 
و کاه��ش درآمد دولت از فروش 

نفت از این دالیل است. 
معاون اول رئیس جمهور ادامه 
داد: درحالی ک��ه متوس��ط قیمت 
فروش هر بش��که نفت طی شش 
ماه اول س��ال گذشته باال بود، در 
ش��ش ماهه امسال قیمت فروش 
نف��ت به ۴۵ ت��ا ۴۶ دالر به ازای 
هر بش��که کاه��ش یافته و حتی 
در گاه��ی مواقع ت��ا ۴۰ دالر نیز 
قیمت هر بشکه نفت پایین آمد. 
وی با تأکید بر اینکه چون هنوز 
تحریم ها لغو نشده حجم صادرات 
نی��ز هنوز تغییری نکرده اس��ت، 
گف��ت: امس��ال در س��خت ترین 
ش��رایط بودجه ای قرار داریم که 
حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز 
چنین شرایط سختی نداشته ایم. 
جهانگی��ری با تأکی��د بر لزوم 
تصمیم گیری ه��ای ج��دی برای 
عب��ور از این ش��رایط اف��زود: در 
ای��ن تصمیم گیری ه��ا نمی توان 
مس��ائل اجتماعی کشور را از نظر 
دور داش��ت و بای��د تصمیم های 
اقتص��ادی به گون��ه ای باش��د که 
در ش��رایطی که هن��وز تحریم ها 
برداش��ته نش��ده اس��ت، جامعه 

تحم��ل این تصمیم ها را داش��ته 
باشد و همچنین از ثبات و آرامش 

کشور حفاظت شود. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا 
اشاره به برخی حرف و حدیث های 
ناشی از نوسان قیمت ارز گفت: در 
این نوسانات، قیمت ارز از ۳۴۰۰ 
تومان باالتر نرفت اما در سال ۹۱ 
ش��رایطی داشتیم که قیمت دالر 

به ۳۹۰۰ تومان نیز رسید. 
وی با انتقاد از برخی فضاسازی ها 
در این زمینه ها افزود: شرایط بازار 
ارز ثبات دارد و شاهد آرامش در 
قیمت ها در بازار هس��تیم. معاون 
اول رئیس جمه��ور ب��ا تأکی��د بر 
اینک��ه در س��ال ۹۴ بای��د رش��د 
مثبت اقتصادی داش��ته باشیم و 
مردم نی��ز چنین انتظاری دارند، 
تصریح ک��رد: فرصت های خوبی 
ایجاد ش��ده و نباید با بی تدبیری 

این فرصت ها را از دست داد. 
وی تصریح کرد: افزایش تولید 
نف��ت در ایران به س��رعت اتفاق 
خواهد افتاد. جهانگیری در ادامه 
با ابراز امیدواری که سال ۹۵ سال 
ش��کوفایی اقتصادی ایران خواهد 
بود گفت: در ش��رایط کنونی که 
اندک زمانی تا اجرای توافق داریم 
تص��ورات مختلفی از جمله پایین 
آمدن قیمت ها یا تغییر در بازارها 
وجود دارد که س��بب رکود شده 
و واحده��ای تولی��دی را در این 
مقط��ع زمان��ی کوتاه ب��ا تنگنای 

بیش��تر مواجه کرده به طوری که 
حج��م موج��ودی انبار واحدهای 

تولیدی بیشتر شده است. 
جهانگی��ری با اش��اره به اینکه 
ب��رای عبور از ای��ن مقطع کوتاه 
حدود پنج تا ش��ش ماهه نیازمند 
تدابیر اقتصادی هس��تیم، افزود: 
از مدی��ران بانک ه��ا انتظار داریم 
که به تحقق سیاس��ت های دولت 
کم��ک کنند. مدیران نظام بانکی 
کشور شرایط فعلی اقتصاد کشور 
را درک می کنند و مسائلی را که 
در گذشته نظام بانکی با آن مواجه 

بود، فراموش نمی کنند. 
وی اف��زود: هم اکن��ون ک��ه ما 
ب��ه دنب��ال باز ک��ردن فضا برای 
فعالیت های اقتصادی به ویژه نظام 
بانک��ی هس��تیم از مدیران بانکی 
نی��ز انتظار اس��ت ک��ه در جهت 
سیاست های دولت حرکت کنند. 
مع��اون اول رئیس جمهور گفت: 
وقت��ی دولت برخاس��ته از مردم 
از نظ��ام بانکی مطالبه ای دارد از 
مدی��ران بانک ها انتظار می رود با 
تدبیر کمک کنند و وقت بگذارند. 
مع��اون اول رئی��س جه��ور با 
اش��اره به اینکه طرح تحول نظام 
بانکی، تقویت نقش بازار س��رمایه 
و انضب��اط مال��ی دول��ت به طور 
ج��دی در دس��تور کار قرار دارد، 
اف��زود: در این زمین��ه دو برنامه 
کوتاه مدت و بلندمدت در س��تاد 
اقتص��ادی دولت در حال پیگیری 

اس��ت. وی گفت: افزایش سرمایه 
بانک ها از جمله مس��ائلی اس��ت 
ک��ه باید ب��رای آن تصمیم گیری 
و سیاس��ت گذاری ش��ود و دولت 
ب��ا توجه ب��ه مصلحت، برای نظام 

بانکی تصمیم گیری می کند. 
جهانگیری درب��اره تقویت بازار 
س��رمایه هم گف��ت: اینک��ه بازار 
س��رمایه بای��د تأمین کننده مالی 
طرح ه��ای ب��زرگ و بلندمدت در 
کش��ور باشد درس��ت و امید است 
شرایط بازار سرمایه در آینده بهتر 
ش��ود. وی انضباط مالی را از دیگر 
برنامه های دولت بیان کرد و افزود: 
درخصوص ایجاد بازار بدهی دولت 
در س��تاد اقتصادی کارهایی انجام 
ش��ده که در مراحل پایانی است و 
نتایج آن به زودی اعالم می ش��ود. 
وی با اشاره به اینکه هم اندیشی با 
مدیران بانک ها در جهت پیش��برد 
فعالیت ه��ای اقتصادی و توس��عه 
و رونق اقتصاد کش��ور مؤثر اس��ت، 
تأکید کرد: امید است با همفکری، 
بخ��ش عمده ای از مش��کالت حل 
شود و از شرایط کنونی عبور کنیم. 
در این نشس��ت که رئیس کل 
بان��ک مرک��زی و وزی��ر اقتصاد 
نی��ز حض��ور داش��تند، تعدادی 
از مدی��ران بانک ه��ای دولت��ی و 
خصوصی و کارشناس��ان ارش��د 
مالی و بانکی دیدگاه های خود را 
درباره مهم ترین دغدغه های نظام 

بانکی بیان کردند. 

در نشست هم اندیشی با بانک ها عنوان شد

تقدیر معاون اول رئیس جمهور از عملکرد بانک ها در سال 93
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خبرنــامه

قیمت طال به ۱۱۰۸ دالر رسید
قیم��ت ط��ال در معامالت دی��روز بازارهای جهانی 
۴دالر کاهش یافت و به ۱۱۰۸ دالر در هر اونس رسید. 
ب��ه گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، قیمت طال 
روزجمعه رش��د قیمت محدود جلس��ه قبل خود را 
حفظ کرد و در نزدیکی ۱۱۱۰ دالر باقی ماند، اما به 
دلیل تداوم ابهام در مورد زمان افزایش نرخ بهره در 
آمریکا، فلز زرد در مس��یر ثبت س��ومین هفته متوالی 
کاهش قیمت قرار دارد. براساس این گزارش، قیمت 
هر اونس طال، پس از رش��د نیم درصدی در جلس��ه 
قبل، دیروز  با ۴ دالر کاهش به ۱۱۰۸ دالر رسید. اوایل 
هفته، قیمت طال تا رقم ۱۱۰۱ دالر و ۱۱ سنت پایین 
آمد که پایین ترین رقم از۱۱ اوت تاکنون بود. طال در 
هفته جاری یک درصد کاهش قیمت داشته است. 

جیم��ز اس��تیل، تحلیلگر بازار ط��ال در این باره گفت: 
»خیلی دش��وار می توان در حال حاضر نس��بت به خرید 
طال زیادی مشتاق بود. . . احتماال تا زمان نشست فدرال 
رزرو آمریکا، ما ش��اهد خریدهای حاش��یه ای خواهیم 
ب��ود.«وی اف��زود، احتماال اگر قیمت به زیر ۱۱۰۰ دالر 
برس��د، تقاضای فیزیکی ک��ه یک عامل تقویت قیمت 
ط��ال به ش��مار می رود، افزایش خواه��د یافت. تجار در 
انتظار نشست بعدی سیاست گذاری فدرال رزرو آمریکا 
در روزهای ۱۶ و ۱7 سپتامبر هستند تا سرنخ هایی از 
زمان افزایش نرخ بهره به دس��ت بیاورند و س��پس اقدام 
به معامله در بازار کنند. نگرانی ها در مورد کند ش��دن 
رشد اقتصاد چین، آمارهای پر فراز و نشیب و آشفته از 
بازارهای مالی موجب افزایش ابهام در مورد زمان افزایش 
نرخ بهره در آمریکا شده است. پیش تر انتظار می رفت 

این افزایش در ماه جاری اتفاق بیفتد. 
آمارهای روز پنجش��نبه نش��ان داد بازار کار آمریکا 
به ظاه��ر در اوای��ل م��اه سپتامبرش��تاب گرفته، زیرا 
شهروندان کمتری تقاضای دریافت مزایای مستمری 
بیکاری کرده اند، اما نرخ تورم ضعیف موجب شده تا 
تصمیم گیری برای فدرال رزرو پیچیده و دشوار شود. 
قیمت طال در س��ال های اخیر از نرخ بس��یار پایین 
بهره منتفع ش��ده بود، اما احتمال افزایش نرخ بهره 
در آینده نزدیک موجب کاهش ۶ درصدی قیمت فلز 

زرد در سال جاری میالدی شده است. 

94 هزار میلیارد وام بانکی کجا رفت؟ 
از مجموع ۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
که در چهار ماه ابتدایی امسال بین بخش های مختلف 
توزیع ش��ده، بالغ بر ۶۵ درصد به تأمین س��رمایه در 
گ��ردش اختصاص یافته اس��ت؛ گزین��ه ای که از اهم 
برنامه ه��ای بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود 

به شمار می رود. 
به گزارش ایس��نا، گرچ��ه پیش بینی بانک مرکزی 
برای تس��هیالت دهی بانک ها رقمی باالتر از مجموع 
۳۴۰ هزار میلیارد تومان پرداختی سال گذشته نیست 
ولی از رشد ۱۶ درصدی وام دهی در چهارماهه ابتدایی 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این گونه 
به نظر می رس��د که بانک ها برای س��ال جاری هم پا را 
فراتر از حد تعیین ش��ده گذاش��ته و حتی در صورت 
ادامه می تواند به تکرار اضافه برداشت بانک ها در سال 

گذشته بینجامد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه از کل تس��هیالت، 7.۱ 
ه��زار میلی��ارد توم��ان  )7.۶ درصد معادل( در بخش 
کش��اورزی، حدود ۲۸.۴ هزار میلیارد تومان  )۳۰.۲ 
درص��د( صنع��ت و معدن، ۹.۵ ه��زار میلیارد تومان 
)۱۰.۱ درص��د( مس��کن، ۱۲.۱ ه��زار میلیارد تومان 
)۱۲.۹ درص��د( و بازرگانی ۳۶.7 هزار میلیارد تومان 

)۳۹.۱ درصد( در خدمات هزینه شده است. 
به هر حال با توجه اینکه برای امسال هم پرداخت 
عمده منابع بانکی به تأمین سرمایه در گردش بنگاها و 
رونق واحدهای تولیدی اختصاص دارد، آمارهای بانک 
مرکزی نشان می دهد که از فروردین تا پایان تیرماه 
س��ال جاری بی��ش از ۶۵ درص��د از ۹۴ هزار میلیارد 
توم��ان کل تس��هیالت پرداختی یعن��ی بیش از ۶۱ 
ه��زار میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی بخش های 

اقتصادی توزیع شده است. 
در عین حال که از بین کل تسهیالت توزیع شده 
بی��ن بخش های اقتصادی، ۹.۵ درصد برای »ایجاد«، 
۱.7درصد »تعمیر«، ۵.۵ درصد »توسعه«، ۸.۴درصد 
»خرید کاالی شخصی«، ۵.۱ درصد »خرید مسکن« 
و ۴.۴ درصد در سایر بخش ها اختصاص یافته است. 

ارزیابی موسسه مودیز از تاثیر لغو 
تحریم بر بانک ها

موسس��ه مودی��ز ب��ا پیش بین��ی بهب��ود وضعیت 
بانک ه��ای ای��ران پس از لغ��و تحریم ها اعالم کرد ما 
پتانس��یل افزایش��ی قابل توجه��ی را برای بانک های 
ایران��ی می بینیم که ناش��ی از افزای��ش فعالیت های 

اقتصادی در صورت لغو تحریم ها خواهد بود. 
ب��ه گزارش تس��نیم، موسس��ه مودیز اع��الم کرد، 
افزای��ش مبادالت تجاری و س��رمایه گذاری می تواند 
موجب تس��ریع در رش��د بخش بانکی ایران و تقویت 
کیفی��ت دارای��ی بانک های داخلی ش��ود، هرچند که 
چنین رش��د هایی بس��تگی به تقویت س��طح سرمایه 

بانک ها و اعمال اصالحات زیرساختی دارد. 
کنستانتینوس کیپروس، یکی از مسئوالن موسسه 
اعتبار سنجی مودیز گفت: »ما پتانسیل افزایشی قابل 
توجهی را برای بانک های ایرانی می بینیم که ناشی از 
افزایش فعالیت های اقتصادی در صورت لغوتحریم ها 
خواه��د ب��ود. این می تواند ش��امل فرصت های جدید 
تج��اری منطق��ه ای مرتبط با تامین مالی فعالیت های 
تجاری، اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری های جدید 

و پروژه های زیرساختی باشد.«
مودیز اعالم کرد، زمانی که تحریم ها برداشته شوند، 
بیش از نیمی از ذخایر مالی ای که در حال حاضر رسما 
بلوکه ش��ده اند )که رقم آنها توس��ط انستیتوی مالیه 
بین المللی ۹۲ میلیارد دالر برآورد شده( ممکن است 
برای مثال در زمینه تقویت سرمایه بانک های متعلق 
به دولت یا س��رمایه گذاری در ساخت زیرساخت های 

کشور، مورد استفاده قرار گیرد. 

نرخنــامه

دریچه

دالر3,3۸5 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را۳.۳۸۵تومان و هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 

جدید را۹۱۰.۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد۳.۸۸۸ توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز۵.۳۰۰توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۴۶۹.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه۲۵۹.۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی۱7۰.۰۰۰ تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹۳.۳۸۳تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱۱.۰۸۵دالر بود. 

قیمتنوع ارز 
۳.۳۸۵دالر آمریکا
۳.۸۸۸یورو اروپا

۵.۳۰۰پوند انگلیس
۹۴7درهم امارات
۱.۱۶۳لیر ترکیه
۵۴۵یوان چین
۲۹ین ژاپن

۲.۶۲۸دالر کانادا
۳.۵۳۰فرانک سوییس
۱۱.۴۰۰دینار کویت

۹۱۵ریال عربستان
۲۸۵دینار عراق
۵۴روپیه هند

۸۸۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
قیمتعنوان

۱۱.۰۸۵اونس طال
۴۰۴.۹۰۰مثقال طال

۹۳.۳۸۳هر گرم طالی ۱۸ عیار
۹۱۲.۰۰۰سکه بهار آزادی
۹۱۰.۰۰۰سکه طرح جدید

۴۶۹.۰۰۰نیم سکه
۲۵۹.۰۰۰ربع سکه

۱7۰.۰۰۰سکه گرمی

سیف: نرخ سود بانکی باید متناسب 
با کاهش تورم تعدیل شود

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره 
وضع نقدینگی کش��ور به ش��ورای پول و اعتبار خبر داد 
و گفت: اگر موسس��ات مالی غیرمجاز س��اماندهی ش��ود، 
س��ریع تر به س��مت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت 
می کنیم. به گزارش تسنیم، ولی اهلل سیف با اشاره به تالش 
بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود: بانک 
مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به 
انضباط بکشاند. وی گفت: در ساماندهی مؤسسه های مالی 
غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها 
از بانک مرکزی در ادامه این مس��یر بتوانیم بازار پولی را 
منضبط کنیم. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنش��ان کرد: 
در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر 
می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند. 

حرکت تدریجی به سمت کاهش نرخ سود
س��یف افزود: واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم اس��ت 
و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و 
بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت 

می کند اما زمان می برد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی با اش��اره به س��اماندهی نرخ 
س��ود بازار بین بانکی گفت: کاهش نرخ س��ود بین بانکی 
نیز عالمت مثبتی اس��ت و امیدواریم نرخ س��ود در نظام 
بانکی هم در آینده منطقی شود. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین با اش��اره به اینکه نرخ کفایت س��رمایه در نظام 
بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است، 
گفت: عموما وقتی انتظارات بانک ها و موسس��ات مالی و 
اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود، امکانات موجود در 
سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال 
مناس��بی برای بیان مش��کالت و انتظارات سایر بانک ها از 
بانک مرکزی اس��ت تصمیم های مقتضی گرفته ش��ود که 
تحرک جدیدی در اصالحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان 
نقش بانک ها در رش��د اقتصادی و حمایت از فعالیت های 
مثبت اقتصادی را مؤثرتر کرد. سیف، بحث تنگنای مالی 
و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر 
شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال 
گذش��ته، ناشی از شرایط تسهیالت تک نرخی، تسهیالت 
تحمیل ش��ده دولت های قبل به بانک ها، ش��رایط خاص 
اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران 

و طلبکاران نظام بانکی است. 

مشکل دیگر نظام بانکی، مطالبات بانک ها از 
دولت است

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی، مطالبات 
بانک ها از دولت است که از گذشته انباشته شده است، 
گفت: شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانک ها 
از س��پرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر 
در دو س��رفصل طل��ب از دول��ت و مطالبات غیر جاری 
متمرک��ز ش��ده اس��ت که البته هی��چ بازدهی هم برای 
ترازنامه بانک ها ندارد و بانک ها باید س��ود س��پرده گذار 
را از محل سود تسهیالتی پرداخت کنند. وی در بیان 
دیگر مشکالت نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه 
بانک ها اشاره کرد و افزود: نرخ کفایت سرمایه در نظام 
بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوس��ط نظام 
بانک��ی م��ا ۴ درصد اس��ت که می��زان نیازمندی ما به 
افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد. سیف 
ادام��ه داد: بانک ه��ای دولت��ی را بای��د دولت از منابعی 
همچ��ون مطالب��ات موج��ود در حس��اب ذخیره ارزی 
بانک ه��ا، حمایت کند و حمایت از بانک های خصوصی 
هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمان بندی مشخص 
و مدون، مشکل افزایش سرمایه بانک ها برطرف شود. 
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سفر مدیران 130 شرکت فرانسوی 
به ایران 

گ��روه الب��ی تج��اری فرانس��ه موس��وم ب��ه مدف 
)Medef( هیاتی متش��کل از حدود 130 ش��رکت 
ش��امل ش��رکت های بزرگی مانند توتال و پژو را در 
یک سفر سه روزه از 21 تا 23 سپتامبر )30 شهریور 

تا اول مهر( به ایران می فرستد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تیبو دو س��یلگی، نایب رئیس 
شرکت ساختمان سازی وینسی و یکی از اعضای مدف 
که ریاس��ت این هیات را برعهده دارد، به خبرنگاران 
گفت: این دیدار برای ما بسیار اهمیت دارد. از زمان 
توافق هس��ته ای ماه ژوییه، ش��رکت های فرانسوی از 
رقیبان اروپایی، آمریکایی و آس��یایی خود در احیای 
روابط اقتصادی با ایران عقب افتاده اند. بنابراین اکنون 
باید فرصت های از دست رفته را جبران کنند. وی به 
کش��ورهای آلمان، اتریش، چین و آمریکا اش��اره کرد 

که از شرکت های فرانسوی جلو افتاده اند. 
براس��اس گ��زارش رویت��رز، وزی��ران بازرگان��ی و 
کش��اورزی فرانس��ه نیز این هیات را در سفر به ایران 

همراهی می کنند. 
فرانس��ه ب��ا وجود س��ابقه طوالنی رواب��ط تجاری، 
سیاس��ی و اجتماع��ی با ای��ران، در جریان مذاکرات 
هسته ای شش قدرت جهان سخت ترین موضع را در 
قبال تهران داش��ت. اما ل��وران فابیوس، وزیر خارجه 
فرانسه که برای بهبود روابط فی مابین در تابستان به 
تهران س��فر کرد، مکررا اظهار کرده بر این باور اس��ت 
که موضع مذکور پس از برداش��ته ش��دن تحریم های 
بین المللی علیه ایران، به شرکت های فرانسوی لطمه 

نخواهد زد. 
وی برخالف سایر وزیران غربی و با وجود اینکه با 
وزیران کلیدی ایران در بخش های انرژی، حمل و نقل و 
خودروسازی دیدار کرد، در سفرش هیچ یک از مدیران 

شرکت های فرانسوی را همراه نیاورد. 
براس��اس این گزارش، برداش��ته شدن تحریم های 
ایران ممکن است در سه ماهه اول سال 2016 آغاز 
ش��ود. توافق هس��ته ای ژوییه از سوی شورای امنیت 

سازمان ملل تصویب شده است. 
شرکت های فرانسوی مانند خودروساز پژو و غول نفتی 
توتال از نظر تاریخی حضور چش��مگیری در بازار ایران 
داش��ته اند اما تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا که در 
سال 2011 علیه ایران وضع شد، این شرکت ها را وادار 
به خروج از این کشور کرد. طبق برآورد وزارت خارجه 
فرانسه، واردات از ایران به فرانسه از 1.77 میلیارد یورو 
در سال 2011 به 62 میلیون یورو در سال 2013 کاهش 
یافت و صادرات فرانسه به ایران طی مدت مذکور از 1.66 

میلیارد یورو به 494 میلیون یورو تنزل کرد. 
بانک فرانس��وی بی ان پی پاریبا در س��ال 2014 به 
دلیل انجام مبادالتی برای ایران به نقض تحریم های 
آمریکا متهم و به پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دالر 
جریمه محکوم ش��د. دیپلمات های فرانس��وی اظهار 
می کنن��د بانک ه��ای این کش��ور م��ردد بوده و پیش 
از حمایت از ش��رکت های فرانس��وی در ایران، منتظر 
هس��تند ببینند رهبران آمریکایی چگونه به برداشته 

شدن تحریم های ایران واکنش نشان می دهند. 
به گزارش ایس��نا، بسیاری از شرکت های فرانسوی 
با وجود فش��ارهای سیاس��ی و موضع مخالف پاریس 
نسبت به فعالیت هسته ای ایران، همکاری های تجاری 
بلندمدتی با ایران داش��ته اند. اگرچه فرانس��ه در کنار 
آمریکا به اعمال فشار علیه ایران به بهانه واهی نظامی 
بودن فعالیت هس��ته ای کش��ور پرداخت، اما پس از 
امضای توافق هس��ته ای مقدماتی، یک هیات تجاری 
فرانسوی که نمایندگان 116 شرکت از جمله توتال، 
الفارژ و پژو در آن حضور داش��تند، به تهران س��فر 
کرد تا به بررس��ی فرصت های سرمایه گذاری بپردازد 
و نگرانی مقامات آمریکایی را نسبت به سستی متحد 
اروپایی اش در جبهه تحریم ها علیه ایران برانگیخت. 

مدیرعامل بیمه ایران: 
تسهیالت بیمه های درمانی تکمیلی 

این شرکت افزایش می یابد
مدیرعام��ل بیمه ایران گفت: تس��هیالت بیمه های 
درم��ان تکمیل��ی این مجموعه ب��ه زودی با راه اندازی 

سامانه فراگیر مبتنی بر وب افزایش می یابد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه ای��ران، محمود 
امراللهی با اش��اره به آغاز بهره برداری از این س��امانه، 
اف��زود: بیمه ش��دگان بیم��ه ایران از این پس و تنها با 
ارائ��ه کارت مل��ی می توانند از بیش از 10 هزار مرکز 
درمانی تحت قرارداد این شرکت خدمات درمانی در 

سراسر کشور دریافت کنند. 
وی اظهار داش��ت: همچنین با پیاده سازی کامل این 
س��امانه بیش از 4 میلیون بیمه ش��ده درمانی ش��رکت 
سهامی بیمه ایران از مراجعه به شعب بیمه برای دریافت 
معرفی نامه معاف خواهند شد. رئیس هیات مدیره بیمه 
ایران درخصوص س��ایر ویژگی های این سامانه، تصریح 
کرد: حذف کاغذ یکی دیگر از مزایای این سامانه است و با 
استقرار آن تبادل اطالعات بین بیمه ایران و مراکز درمانی 
کامال الکترونیکی خواهد شد.  امراللهی با اشاره به اینکه 
این سامانه هم اکنون و به صورت آزمایشی درچند مرکز 
درمانی کش��ور راه اندازی ش��ده و به بهره برداری رسیده 
اس��ت، گفت: هدف دیگر ما در اس��تفاده از این س��امانه 
ایجاد چابکی و افزایش میزان رضایتمندی بیمه گذاران 

این مجموعه است. 

قوانین مالیاتی باید سختگیرانه 
تنظیم شود

اصالحیه قانون مالیات در چند هفته گذش�ته 
بحث های بس�یار زی�ادی میان م�ردم و فعاالن 
بخش خصوص�ی ب�ه وج�ود آورده اس�ت. اما در 
این بین گروهی نگ�ران از این اصالحیه و اجرای 
آن هس�تند و در مقابل نیز ع�ده ای آن را باعث 
ش�فافیت در فض�ای اقتص�ادی می دانن�د. ب�ه 
گ�زارش ص�دای اقتص�اد، محمدمهدی راس�خ، 
فعال بخش خصوصی و دبیرکل سابق اتاق تهران 
درمورد مالیات و شفاف سازی آن بر این باور است 
ک�ه فعاالن اقتصادی نگرانند ک�ه مبادا پرداخت 
مالیات ه�ا ب�ه دوش ع�ده ای از تولیدکنن�دگان 
بیفتد. او راهکار شکل نگرفتن اقتصاد زیرزمینی 
را قانون صحیح مصوب مجلس می داند. در ادامه 
نکات مثبت و نگرانی ها نسبت به اجرای اصالحیه 
قانون مالی�ات را در گفت وگوی صدای اقتصاد با 

راسخ می خوانید.

ابالغیه جدید رئیس جمهور را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

ابالغی��ه اص��الح مالیات های مس��تقیم ازس��وی 
رئیس جمه��ور موج نگرانی ها درب��اره مالیات را از 
نو بی��دار کرد. همواره یک��ی از دغدغه های دولت 
چگونگی اخ��ذ صحیح مالیات و شفاف س��ازی در 
این حوزه بوده اس��ت تا عده ای نتوانند از پرداخت 
مالیات س��ر باز بزنند. ازس��وی دیگ��ر این ابالغیه 
نگران��ی فعاالن اقتصادی را نیز بیش��تر کرده زیرا 
ممکن است تمامی بار پرداخت مالیات ها به دوش 
عده ای خاص بیفتد و مابقی از پرداخت آن ش��انه 
خالی کنند. درنتیج��ه رفته رفته اقتصاد زیرزمینی 

ش��کل خواهد گرفت. 
به نظر ش�ما ب�رای از میان برداش�تن اقتصاد 

زیرزمینی باید چه اقداماتی صورت بگیرد؟ 
در ح��ال حاضر راه��کار موثر ب��رای جلوگیری از 
این رویداد، قانون صحیح مصوب مجلس است. زیرا 
هرگون��ه اصالحیه ای نیاز به مصوب��ه جدید مجلس 
دارد که توس��ط دولت تصویب و به مجلس می رود. 
در این راس��تا دولت نیز باید مسئله خوداظهاری را 
بپذیرد البته برای رس��یدن به سیس��تم صحیح اخذ 
مالی��ات باید رویکرد درس��تی به قوانی��ن این حوزه 

داشته باشیم. 
تجرب��ه نیز این ادع��ا را ثابت کرده چه در ایران 
و چه در سایر کش��ورهای جهان زمانی که قوانین 
مرب��وط به پرداخ��ت مالیات جدی و س��ختگیرانه 
بوده دولت توانس��ته به نتیجه های مطلوبی دست 
پی��دا کن��د. البته این موضوع نباید باعث ش��ود تا 
دولت به تمام فعاالن اقتصادی به یک چش��م نگاه 
کند زیرا در هرکش��وری تخلف و ف��رار از مالیات 
وجود دارد. بنابراین بهتر اس��ت س��اختاری فراهم 
ش��ود و زیرس��اخت ها به گونه ای اصالح ش��ود که 
دولت بتواند پذیرای مس��ئله خوداظهاری باش��د و 
برای ضمانت اجرای صحیح این مقوله الزم اس��ت 

قوانین س��ختی برای متخلفین وضع ش��ود. 
عده ای از تحلیلگران اقتصادی می گویند که 
این ابالغیه ممکن اس�ت خطرهایی نیز داشته 

باشد. نظر شما در این مورد چیست؟ 
بله درس��ت اس��ت. زیرا ممکن اس��ت این ابالغیه 
خطراتی نیز در پی داش��ته باش��د. برای مثال خارج 
ش��دن بخش اعظم وجوه از بانک ها و سرمایه گذاری 
این پول ها در زمینه طال و س��که. این درحالی است 
ک��ه زمانی افراد وجوه خود را از بانک ها خارج کنند، 
امکان تس��هیالت بانک ها کاهش پی��دا می کند که 
پیامد این امر تش��ویش در اقتصاد است. در حقیقت 
اعتماد میان دولت، بانک ها و فعاالن اقتصادی نیز از 

بین خواهد رفت. 

 چهارشنبه گذش��ته شرکت پرآوازه 
اپ��ل طی مراس��می از چند دس��تگاه 
جدید خود رونمایی کرد تا به شایعاتی 
ک��ه در فض��ای مجازی پیرام��ون این 

مراسم پیچیده بود، پایان دهد. 
تیم کوک، مدیرعامل ش��رکت اپل و 
همکارانش در این مراس��م دو ساعت و 
نیمی دو مدل جدی��د آی فون، تی وی 
باکس و تبلت جدید این ش��رکت را به 
جهانیان معرفی کردند و به مش��تریان 
این شرکت قول دادند تا این دستگاه ها 
را هرچ��ه زودت��ر روانه فروش��گاه های 

سراسر جهان کنند. 
اما به گفته کارشناس��ان، یکی دیگر 
از خبره��ای خوب��ی که ب��ا ورود مدل 
جدید آی فون ش��اهد آن خواهیم بود، 
کاهش قیمت مدل های قدیمی تر این 

برند است. 
فرهود سنایی، یکی از واردکنندگان 
و فع��االن ب��ازار تلف��ن همراه کش��ور 
ام��روز«  »فرص��ت  ب��ه  این ب��اره  در 
گفت: هرس��ال ب��ا ورود گوش��ی های 
جدیدآی ف��ون، مدل ه��ای قدیمی ت��ر 
رفته رفت��ه رن��گ می بازن��د و مردم به 
دنبال مدل جدید این دستگاه می روند 
که کاهش قیمت مدل های قدیمی تر را 

به همراه می آورد. 
وی اف��زود: البته امس��ال با توجه به 
احتم��ال لغ��و تحریم ها ممکن اس��ت 
شاهد کاهش بیش��تر قیمت ها نسبت 
به سال های گذش��ته باشیم و از سوی 
دیگ��ر مدل های جدید نی��ز طی یکی 
دوماه آینده بیشتر از سال های قبل به 

فروش برسند. 
س��نایی اظهار کرد: نرخ ارز در روند 
قیمت های بازار نقش زیادی دارد و اگر 
طی چند هفته آینده قیمت ارز کاهش 
یابد مطمئنا همه اقالم در بازار ش��اهد 

سقوط قیمت خواهند بود. 

ارمغان آی فون جدید چیست؟ 
امس��ال اپل طبق س��ال گذش��ته از 
 دو م��دل جدی��د آیفون با ن��ام 6S و
6S plus رونمای��ی ک��رد که ش��اید 
به ظاهر تفاوت چندانی با پدر های خود 
نداش��ته باشند اما به گفته مدیران اپل 

تغییرات اساس��ی در آنها ایجاد ش��ده 
است. 

از مهم ترین ویژگی های آی فون های 
جدید می توان به استفاده از چیپ ست 
جدید  A9  و دوربین های به روزرسانی 
ش��ده در قس��مت جلویی و پش��تی، 
فناوری فورس تاچ و اضافه شدن رنگ 

جدید اشاره کرد. 
بدنه آی فون های جدی��د اپل این بار 
ه��م از آلومینی��وم به��ره برده ان��د اما 
آلیاژی که در این دو مدل به کار رفته 
مس��تحکم تر از مدل های قبلی اس��ت. 
در ساخت صفحه نمایش دستگاه های 
جدید از فناوری پیشرفته یونیزاسیون 
اس��تفاده شده که به گفته مدیران اپل 
شیشه صفحه نمایش آیفون های جدید 
را قوی ت��ر و مس��تحکم تر از مدل های 

قبلی کرده است. 
یکی دیگ��ر از تغییراتی که در ظاهر 
آی فون ایجاد ش��ده است، اضافه شدن 
رنگ »طالیی رز« یا Rose Gold به 
رنگ های آیفون اس��ت که بیشتر مورد 

پسند خانم ها قرار خواهد گرفت. 
اما از ظاهر ماج��را که بگذریم این 
تغییرات س��خت افزاری  دو دس��تگاه 
زی��ادی کرده ان��د ک��ه مهم ترین آنها 
بهره گی��ری از چیپ س��ت 64 بیت��ی 
و پرق��درت A9 به عنوان پردازش��گر 
اصلی اس��ت ک��ه گفته می ش��ود این 
پردازنده 70 درصد س��ریع تر از قبل 
ش��ده و از معم��اری جدی��دی بهره 
می ب��رد ک��ه ت��ا 90 درص��د بهب��ود 
عملک��رد گرافیکی را برای کاربران به 

ارمغان می آورد. 

از ط��رف دیگر دوربین ه��ای جلو و 
پشتی س��ری 6S  قدرتمند تر از قبل 
ش��ده اند و با یک لنز 12 مگاپیکسلی 
 4K در پش��ت با قابلی��ت فیلمبرداری
و یک دوربین 5 مگاپیکس��لی در جلو 
برای عالقه مندان به عکاس��ی س��لفی 

عرضه می شوند. 
دارای   S6 plus و   S6 آیف��ون 
سیس��تم عامل ios 9 خواهند بود که 
دارای قابلیت جدید از جمله مسیریابی 
پیش��رفته و افزایش قابلیت های نقشه، 
کنت��رل دیجیتال��ی خانه و وس��ایل با 
نرم اف��زار Home، قابلیت کار کردن 
همزم��ان ب��ا دو برنام��ه، پش��تیبانی 
قابلی��ت  اپل موزی��ک،  از  قدرتمن��د 
 ،PDF ذخی��ره ه��ر فایلی به ص��ورت
اپلیکیش��ن ها،  موقتی  ح��ذف  قابلیت 
امکان جابه جایی س��ریع از اندروید به 
آ ی اواس، امکان��ات جدید اپلیکیش��ن 
Notes، قابلیت پاس��خگویی سریع به 
پیام های مسنجرها، قابلیت های جدید 
اپلیکیش��ن Photos، قابلی��ت کار در 
حالت Low Power و قابلیت ذخیره 
یا پیوست هر نوع فایل به ایمیل است. 
ای��ن دو م��دل از آی ف��ون ب��ا میزان 
حافظه ه��ای 16، 64 و 128 گیگابایت 
راهی بازار خواهند ش��د. S6 با نمایشگر 
4.7 اینچی و رزولوش��ن 750 *1334 
 )ppi326 پیکسل )با تراکم پیکس��لی
و مدل بزرگ ت��ر آن یعنی 6S Plus با 
صفحه نمایش 5.5 اینچی و رزولوش��ن 
1080 *1920 پیکس��ل )ب��ا تراک��م 
پیکسلی ppi441( عرضه خواهند شد. 

ب��ه گفته مدیران ش��رکت اپل مدل 
16 گیگابایتی S6 با 199 دالر، نسخه 
64 گیگابایتی 299 دالر و نسخه 128 
گیگابایت��ی آن 399 دالر قیمت دارند 
که البته این قیمت ها برای آی فون های 
اس��ت. ش��ده  تعیی��ن   ق��راردادی 
iPhone 6S Plus نیز قرار است در 
نس��خه های 16، 64 و 128 گیگابایتی 
به ترتیب با قیمت 749، 849 و 949 

دالر عرضه شود. 
ق��رار اس��ت آی فون ه��ای جدید با 
رنگ های طالیی، س��فید، خاکس��تری 
و رن��گ جدی��د رز گل��د از تاریخ 25 

سپتامبر )3 مهر( روانه بازار شوند. 

گوشی های جدید اپل رونمایی شد

ورودآیفونجدیدوسقوطقیمتقدیمیها

بررس��ی حجم مبادالت صورت 
گرفت��ه بین ای��ران و اتریش طی 
چهار س��ال گذش��ته و همچنین 
پنج ماهه نخس��ت امسال، حاکی 
از نص��ف ش��دن مبادالت بین دو 
کشور است که در آخرین نشست 
دو کشور، افزایش حجم مبادالت 
تجاری به یک میلیارد دالر، یعنی 
سه برابر میزان فعلی هدف گذاری 

شد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ای��ران از 
شیرخش��ک و آبمی��وه گرفت��ه 
ت��ا کف��ش، لب��اس و عین��ک از 
اتری��ش وارد می کن��د. همچنین 
م��واد صنعت��ی و ماش��ین آالت و 
م��واد دارویی نیز جای مهمی در 
فهرست واردات ایران از این کشور 
دارد. البت��ه آمارها افت ش��دیدی 
در مب��ادالت بین این دو کش��ور 
را از چهار س��ال گذش��ته نش��ان 

می ده��د ک��ه به گفت��ه طیب نیا، 
وزی��ر اقتص��اد ای��ران می توان��د 
حج��م مبادالت اقتصادی ایران و 
اتریش با افزایش س��ه برابری، به 

یک میلیارد دالر برسد. 
در تمام سال های مورد بررسی 
شباهتی وجود دارد؛ درواقع طی 
تم��ام این چهار س��ال هر س��ال 
ش��رایط تحریم مانند سال پیش 
و بعد از آن ادامه داشته است اما 
مبادالت ایران و اتریش از بیش از 
817 میلیون دالر در سال 1390 
رفته رفت��ه به حدود 317 میلیون 
دالر در سال گذشته کاهش یافته 

است. 
اگرچ��ه ت��راز تج��اری ایران و 
اتریش همیش��ه به ش��دت منفی 
ب��وده اس��ت اما حت��ی در مورد 
صادرات ایران به اتریش نیز حجم 
صادرات در سال 1390 تقریبا دو 

برابر حجم صادرات به این کشور 
در سال گذشته بوده است. 

ارق��ام مبادالت تجاری بین این 
دو کش��ور نش��ان می دهد که در 
سال 1390، بیش از 15 میلیون 
دالر ب��وده اس��ت ک��ه این میزان 
در س��ال  1391 ب��ه کمتر از 14 
میلیون دالر، در س��ال 1392 به 
حدود 10 میلیون دالر و در نهایت 
در س��ال گذش��ته به 7میلیون و 
700 هزار دالر کاهش یافته است. 
البت��ه واردات از اتری��ش نی��ز 
همپ��ای ص��ادرات ای��ران به این 
کشور طی سال های مورد بررسی 
کم شده است؛ به این ترتیب که 
می��زان واردات ایران از اتریش در 
سال 1390 بیش از 800 میلیون 
دالر بوده و س��پس در س��ال های 
بع��د از آن ب��ه ترتی��ب در س��ال 
1391 ب��ه 690 میلیون دالر، در 

سال 1392 به 323 میلیون دالر 
و در سال گذشته به 310 میلیون 

دالر کاهش یافت. 
همچنین در پنج  ماهه نخس��ت 
امسال نیز میزان واردات از اتریش 
بیش از 72 میلیون دالر و حجم 
ص��ادرات به این کش��ور کمتر از 
4میلی��ون دالر ب��وده اس��ت که 
مجموعا حجم مبادالت اقتصادی 
با این کشور را به 76 میلیون دالر 

می رساند. 
صادرات ایران به اکثر کش��ورها 
به خص��وص کش��ورهای اروپایی 
بیش��تر در محصوالت کشاورزی 
و دامی خالصه می شود و اتریش 
نیز از این قاعده مستثنا نیست. به 
این ترتیب اتریش بیشتر مشتری 
هندوان��ه، انگور، روغن و گالب از 
ایران اس��ت، البته آمارها نش��ان 
می ده��د ک��ه ایران فرش و گبه و 

حت��ی مبل نیز ب��ه اتریش صادر 
می کند. 

اما در فهرست کاالهایی وارداتی 
ای��ران از اتریش در کنار کاالهای 
اساسی مانند دارو مواد اولیه برای 
تولی��د، اس��انس و آبمیوه و حتی 
کاالهای لوکس��ی مانند کفش و 
چوب اسکی و راکت تنیس نیز در 
حجم قابل توجهی دیده می شود. 
آنچه بیش از همه هر کش��وری 
در افزای��ش مبادالت تجاری خود 
با دیگر کشورها در نظر می گیرد 
منافع داخلی است؛ حال باید دید 
افزای��ش مبادالت ایران با اتریش 
که در س��ال های اخیر به ش��دت 
کاه��ش یافت��ه اس��ت، در نهایت 
ب��ه واردات بیش��تر م��واد اولیه و 
کااله��ای اساس��ی منجر خواهد 
ش��د ی��ا واردات کاالهای لوکس 

و مصرفی. 

افزایش 3 برابری حجم تجارت هدف گذاری شد

 مبادالت تجاری ایران و اتریش در سراشیبی کاهش

تجارت

بازرگانی

بیمه

مالیات 

کلنگ س��اخت پروژه آب نیروی واحد 
پتروش��یمی  متمرکز ش��هرک  یوتیلیتی 
نگی��ن مک��ران چابهار روز پنجش��نبه با 
حض��ور وزرای صنعت، مع��دن و تجارت 
و دف��اع، مش��اور ارش��د رئیس جمهور و 
اس��تاندار سیستان وبلوچس��تان به زمین 

زده شد. 
مبارکی  ایرنا، حامدعل��ی  به گ��زارش 
آزاد تجاری  مدیرعامل س��ازمان منطقه 
صنعت��ی چابه��ار در این مراس��م گفت: 
ب��ا آغاز عملی��ات اجرایی س��اخت واحد 
یوتیلیتی پتروشیمی نگین مکران شاهد 
تحوالت ش��گرف اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی در این نقطه از ایران اس��المی 

خواهیم بود. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سیستان وبلوچس��تان نیز گف��ت: عملیات 
اجرایی پروژه آب نی��روی واحد یوتیلیتی 
مجتمع پتروشیمی نگین مکران در قالب 
20 طرح ب��ا س��رمایه گذاری 18 میلیارد 

دالری انجام می شود. 

ن��ادر میرش��کار اف��زود: ای��ن مجتمع 
پتروش��یمی با تولید محصوالتی از جمله 
متانول، اوره، آمونی��اک، اتیلن و پروپیلن 
با ظرفیت 30 میلیون تن زمینه اش��تغال 

20هزار نفر را فراهم می کند. 
س��ردار حس��ین دهقان، وزی��ر دفاع و 
پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح جمه��وری 
اس��المی ای��ران نی��ز در ب��دو ورود ب��ه 
شهرس��تان چابه��ار از امکانات س��طحی 
و زیرس��طحی دری��ای عم��ان و نیروهای 
مستقر در نیروی دریایی ارتش در کنارک 

بازدید کرد. 

کلنگ احداث پروژه آب نیروی واحد 
یوتیلیتی پتروشیمی چابهار به زمین زده شد

محمد ممتازپور



در  مس��کن  دامنه دار  رکود 
طول س��ال های گذشته آنقدر 
عرص��ه  س��رمایه گذاران  ب��ر 
مس��کن س��خت بود که حتی 
هیچ ی��ک از تالش ه��ای دو 
س��ال گذش��ته دولت یازدهم 
برای آشتی دادن دوباره آنها با 
بازار نیز نتوانسته راه به جایی 
ببرد. هر قدر تالش های دولت 
بیش��تر می ش��ود اقبال خانه 
س��ازان هم برای ورود دوباره 

به بازار آب می رود. 
براساس گزارش اخیر مرکز 
آمار، روند کاهشی ساخت و ساز 
به خود روندی کشوری گرفته 
و البت��ه همچن��ان در می��ان 
تمام ش��هرهای بزرگ، اوضاع 
است.  نگران کننده تر  پایتخت 
ایس��نا گ��زارش ک��رده »طی 
س��ال گذش��ته بی��ش از 10 
ساختمان  احداث  پروانه  هزار 
از سوی ش��هرداری های شهر 
ته��ران برای س��اخت بیش از 
83 هزار واحد مسکونی صادر 
ش��ده اس��ت که ای��ن میزان 
نس��بت به س��ال پیش از آن 
به بیش از نصف کاهش یافته 
است«. آماری که پیش از این 
نیز فص��ل به فصل از س��وی 
مرکز آم��ار ایران ارائه ش��ده 
بود و مش��خص می کرد فعاًل 
چندانی  عالقه  سرمایه گذاران 
به س��اخت  واحده��ای جدید 

ندارند. 
بخشی  کارشناسان  هرچند 
از این کاهش ساخت وسازها 
س��ال های  عملک��رد  ب��ه  را 
و  نس��بت می دهند  گذش��ته 
خال��ی باقی ماندن تعداد قابل 
توجهی از واحدهای مسکونی 
نوس��از در س��ال های گذشته 
را عامل��ی برای نب��ود انگیزه 
در س��اخت واحده��ای جدید 
قلم��داد می کنن��د ام��ا قطعاً 
س��همی از ای��ن کاهش اقبال 
نیز به ش��رایط ب��ازار و رکود 

طوالنی م��دت در تقاض��ا ب��از 
می گردد. 

و  راه  وزی��ر  هرچن��د 
شهرس��ازی از همان روزهای 
ابتدای��ی دول��ت اع��الم کرده 
ه��دف اصلی خ��ود را تنها به 
یک بخ��ش خالص��ه نخواهد 
کرد و اگر بناست تقاضا رونق 
پیدا کند، باید برای عرضه نیز 
برنامه ری��زی کرد ام��ا به نظر 
می رسد مدیریت همزمان هر 
دو حوزه در کن��ار هم قدری 
دشوار تر از آنچه از قبل به نظر 

می رسید، باشد. 
ای��ن موض��وع باعث ش��ده 
مشاوران آخوندی به طرح های 
جدید نیز توجه نش��ان دهند، 
طرح هایی که هرچند پیش از 
این شبیه به آنها اجرایی شده 
اس��ت اما ش��اید بتوان انتظار 
داشت با رفع برخی دغدغه ها 
درب��اره آن دوباره در دس��تور 

کار قرار گیرد. 
یک��ی از ای��ن برنامه ها که 
البته ت��ا نهایی ش��دن راهی 
طوالن��ی دارد، بحث س��اخت 
مس��کن اجتماعی به دس��ت 
مسکن  این  غیر دولتی هاست. 
ک��ه از ابت��دای دولت صحبت 
و  ش��ده  آغ��از  آن  درب��اره 
هرچن��د ب��ه ش��کلی محدود 

کلی��د خورده اما هنوز در بین 
مردم ش��ناخته شده نیست و 
می تواند وجه مصالحه ای باشد 
بین خانه سازان و بازار مسکن. 
صحبت های��ی  براس��اس 
و  راه  وزی��ر  مع��اون  ک��ه 
شهرس��ازی ک��رده دولت در 
طرح مس��کن اجتماعی قصد 
س��اخت  و  مس��تقیم  ورود 
کارفرمایان��ه واحدها را ندارد، 
بلکه ب��ه دنبال آن اس��ت که 
با نهایی کردن سیاس��ت های 
را  پروژه ه��ا  اج��رای  الزم 
ب��ه دس��ت بخش خصوص��ی 
بس��پارد، طرحی ک��ه اگر اما 
و اگره��ای آن رف��ع ش��ود از 
سوی کارشناسان نیز با دیدی 

مثبت دنبال می شود. 

دولت ایرادات مسکن مهر 
را حل کند

اقتص��اد  کارش��ناس  ی��ک 
مسکن معتقد است همان طور 
که در س��ابقه تاریخی صنعت 
ساختمان نیز وجود دارد، بازار 
هرگز نسبت به ورود مستقیم 
دولت به خانه س��ازی واکنش 
مثبتی نش��ان نداده و درصد 
قابل توجهی از طرح های این 
چنینی نیز به همین دلیل در 
رس��یدن به اهداف شان ناکام 

مانده اند. احمدرضا س��رحدی 
»فرص��ت  ب��ا  گفت وگ��و  در 
ام��روز«، تصریح ک��رد: طرح 
مس��کن اجتماعی مانند دیگر 
از  این چنین��ی  برنامه ه��ای 
سوی دولت و با هدف خانه دار 
کردن اقشار کم درآمد جامعه 
نهای��ی ش��ده و در دل خ��ود 

ظرفیت مطلوبی دارد. 
البت��ه این  ادام��ه داد:  وی 
و  اس��ت  دول��ت  مس��ئولیت 
تنه��ا باید از س��وی حاکمیت 
رو  ای��ن  از  پیگی��ری ش��ود، 
تاکن��ون بخش خصوص��ی در 
آن فعالیت��ی نداش��ته  اس��ت. 
اگر در برنامه ریزی های جدید 
نیز هدف بر اس��تفاده از توان 
بخش خصوصی اس��ت باید به 
دقت عرصه وظایف حاکمیتی 
بخش خصوصی  فعالیت های  و 

را از یکدیگر تفکیک کرد. 
این کارش��ناس مس��کن با 
اش��اره به لزوم ش��فاف شدن 
مش��ارکت  ب��رای  ش��رایط 
ط��رح  در  بخش خصوص��ی 
مس��کن اجتماعی تأکید کرد: 
اگر دول��ت می خواهد اجرا را 
به غیر دولتی ها بسپارد، باید یا 
زمین را به ش��کل رایگان در 
نظر بگیرد یا هزینه مربوط به 
آن را بدهد. مصالح ساختمانی 

و دیگ��ر مراح��ل مرب��وط به 
س��اخت خان��ه نی��ز بای��د از 
طرف وزارت راه و شهرسازی 

تعیین تکلیف شود. 
س��رحدی ب��ا بی��ان اینکه 
تجربه ای ش��بیه به این طرح 
در دول��ت قب��ل و در قال��ب 
مس��کن در دس��تور کار قرار 
گرفت��ه اس��ت،  عن��وان کرد: 
طرح مس��کن مهر در اس��اس 
خود طرح��ی مثب��ت و مهم 
تلقی می شد اما این برنامه در 
عرصه عمل نتوانست انتظار ها 
مکان یابی  کن��د.  ب��رآورده  را 
غل��ط، برنامه ری��زی غل��ط و 
بازاریاب��ی غل��ط باعث ش��ده 
آنچ��ه در نهایت اتفاق افتاد با 
آنچه در اهداف ابتدایی مطرح 
بود، فاصل��ه بگیرد. اگر دولت 
یازده��م قص��د دارد مس��کن 
اجتماع��ی را گس��ترش دهد 
بای��د با کنار زدن اش��تباهات 
مس��کن مهر، روی محسنات 

آن تأکید کند. 
ای��ن صحبت ه��ا نش��ان از 
روی  می ت��وان  ک��ه  دارد  آن 
برنام��ه جدی��د دول��ت برای 
تح��رک بخش��ی ب��ه عرض��ه 
مسکن حس��اب کرد، هرچند 
ت��ا رس��یدن به ه��دف نهایی 
باق��ی  درازی  راه  اجرای��ی 
مانده اس��ت. اگر بتوان تجربه 
س��ال های گذش��ته و فع��ال 
کردن بخ��ش قابل توجهی از 
انبوه سازان را در طرح مسکن 
مه��ر تک��رار ک��رد و البته با 
ش��فاف  قراردادهایی  بس��تن 
مایحتاج سرمایه گذاران را نیز 
به موقع تأمین کرد می توان به 
این امید داش��ت که بار دیگر 
روند س��اخت خانه های جدید 
رونق بگیرد، اگر خانه س��ازان 
خ��ود برای واحده��ای جدید 
ش��اید  نمی کنند  برنامه ریزی 
بهتر این باشد که دولت خود 
آستین باال زده و به آنها پروژه 

معرفی کند. 

ادامه از صفحه یک
رش��د معامالت بازار مسکن، ارائه تسهیالت 
بانک��ی که به تح��رک در بخش ساخت و س��از 
آپارتمان ه��ای کوچک انجامیده و فضای روانی 
مثبت ایجاد ش��ده پ��س از  »برجام« می تواند 
نویدبخ��ش ورود س��رمایه گذاری ها ب��ه بخش 
ساخت و س��از باشد. به گزارش ایس��نا، با انجام 
تواف��ق هس��ته ای و ورود س��رمایه گذاری ها به 
کش��ور، امکان رون��ق بخش مس��کن بیش از 
پیش قوت گرفته که رشد 5067 موردی تعداد 
معامالت خریدوفروش بازار مسکن در مردادماه 
امسال نس��بت به تیرماه با همه ناچیز بودنش، 
می تواند نخس��تین نش��انه های آب ش��دن یخ 

بخش مسکن پس از انجماد سه ساله باشد. 
با توجه به گفته های رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تهران، آمار معامالت بخش مسکن نشان 
می دهد تعداد معامالت این بخش پس از سیر 
صعودی در اردیبهش��ت و خردادماه، در تیرماه 
دچار افت نس��بی ش��ده و مجددا در مردادماه 
افزایش یافته است. آمار ماهانه معامالت بخش 
مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون بدین شرح 
اس��ت: فروردین ماه 51540 مورد، اردیبهشت 
م��اه 93677 مورد، خردادم��اه 93821 مورد، 
تیرماه 81695 مورد و مردادماه 86762 مورد. 
حال، س��والی که پیش می آید این اس��ت که 

آیا این افزایش نس��بی معامالت می تواند نوید 
خبرهای خوش برای بخش ساخت و ساز باشد؟ 
رضا علیپور، عضو سابق هیات مدیره سازمان 
نظ��ام مهندس��ی در این خص��وص می گوید: 
پارامتره��ای مختلفی در رونق بخش مس��کن 
دخیل هس��تند که ب��ا توجه ب��ه ایجاد فضای 

روانی پس��اتحریم، ارائه تس��هیالت به صنایع 
وابسته بخش مسکن و افزایش تعداد معامالت، 

گشایش هایی در این بخش دیده می شود.
از س��وی دیگر براساس گفته رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک استان تهران، تعداد معامالت 
خریدوفروش واحدهای مسکونی بدون افزایش 

قیمت باال رفته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
براس��اس سیستم عرضه و تقاضا افزایش تقاضا 
باعث گرانی می شود. به گزارش ایلنا، حسام الدین 
عقبایی اعالم کرده که در نیمه دوم س��ال هم در 
بازار مسکن قیمت ها تغییرات محسوسی نخواهد 
داش��ت اما عالئم بازار نشان می دهد خیز خروج 

از رکود برداشته شده است و در تمام ماه های دو 
فصل بهار و تابستان به غیر از تیر ماه که مصادف 
شد با ماه مبارک رمضان معامالت خریدوفروش 
درصدی افزایش داشت. درحالی که وزیر اقتصاد 
و دارایی معتقد اس��ت، رکود در اقتصاد با رونق 
در صنعت س��اختمان خارج می ش��ود و طبق 
گفته کارشناسان رکود در مسکن 200 صنعت 
وابس��ته به خود را به رکود مبتال کرده است اما 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی معتقد 
است  »راکد بودن مسکن مهم نیست، مهم این 
اس��ت که تورم 58 درصدی که از سال 85 به 
وجود آمد و امکان خانه دار ش��دن مردم به رؤیا 

تبدیل کرده بود متوقف شد.«
گفته می شود افزایش تولید و افزایش حجم 
س��رمایه گذاری از آپارتمان های کوچک شروع 
شده است و تا 40 ماه آینده شاهد افزایش عرضه 
آپارتمان های کوچک خواهیم بود. حال اینکه با 
کاهش قدرت خرید مردم تقاضا برای خانه های 
کوچ��ک افزایش می یاب��د بنابراین پیش بینی 
می شود، واحدهای مسکونی نوساز کوچک رشد 
قیمت داشته باشند. البته عالی ترین مقام متولی 
بازار مسکن این اطمینان را به مردم داده است 
که افزایش قیمت در بازار مس��کن از میانگین 
تورم باالتر نمی رود. در جدول قیمت خانه های 

نوساز تا 70 متر آمده است.

یخ مسکن در نیمه سرد سال آب می شود

مسکن اجتماعی خانه سازان را با بازار آشتی  می دهد؟ 

دولتطرحمیدهد،بخشخصوصیمیسازد
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گزارش 2

یادداشت

آخرین اخبار 
از راه آهن قزوین – رشت - آستارا

معاون س��اخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت با 
اش��اره به وضعیت مطلوب پیگیری راه آهن قزوین – 
رشت – انزلی ابراز امیدواری کرد: این محور تا شهر 

رشت در انتهای سال 1395 به بهره برداری برسد. 
مس��عود نصر اصفهانی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه زیرس��ازی راه آهن قزوین - رش��ت پیش��رفت 
فیزیکی بس��یار خوبی داشته اس��ت، اظهار کرد: در 
بعضی از مناطق بیش از 90 درصد از زیرس��ازی کار 
تمام شده و می توان در آینده نزدیک به سایر مراحل 

این پروژه فکر کرد. 
وی با اش��اره به وعده دولت یازده��م مبنی بر به 
پایان رس��اندن ای��ن مرحله از ط��رح راه آهن بزرگ 
قزوین – آس��تارا تا پایان س��ال آین��ده تأکید کرد: 
درصورتی ک��ه مناب��ع اعتباری مورد نی��از برای این 
پروژه تأمین ش��ده و کار براس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در س��ال های گذش��ته تکمیل شود، 
قطع��ا راه آهن رش��ت ت��ا پایان س��ال 1395 نهایی 

خواهد شد. 
معاون س��اخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت 
درب��اره وضعیت پیگیری این پروژه پس از اتصال 
به ش��هر رش��ت نیز گفت: با توجه ب��ه فاصله 40 
کیلومتری بندر انزلی تا ش��هر رشت برای اتصال 
ای��ن دو نقطه نی��ز می ت��وان برنامه ریزی هایی در 
کوتاه م��دت انج��ام داد، البت��ه در ح��ال حاض��ر 
ای��ن مرحله نیز از س��وی یک پیمان��کار در حال 
پیگی��ری اس��ت و مراحل ابتدایی خود را پش��ت 

س��ر می گذارد. 
نصر اصفهانی اضافه کرد: در صورت نهایی ش��دن 
مقدمات ابتدایی این کار می توان انتظار داش��ت این 

پروژه تا پایان سال 1396 به بندر انزلی برسد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: با توجه به اهمیت بس��یار 
زیادی که راه آهن بزرگ قزوین – رش��ت – انزلی – 
آس��تارا برای کشور دارد، شرکت ساخت این طرح را 
با قدرت بس��یار زیادی پیگیری می کند و امیدواریم 
همان طور که بخش عمده ای از کار تا رشت پیگیری 
ش��ده به زودی ش��اهد نهایی ش��دن و اتصال آن به 

آستارا نیز باشیم. 

انعقاد قرارداد ۲۵ میلیون یورویی 
راه اندازی قطار گردشگری 

به منظ��ور اجرای پروژه قطار گردش��گری ش��کوه 
پارس به عنوان نخس��تین قطار گردشگری ایرانی با 
مشارکت سه ش��رکت اتریشی به ارزش 25 میلیون 

یورو امضا شد. 
 به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی 
ای��ران، در مراس��م امضای این قرارداد، محس��ن پور 
س��یدآقایی مدیرعامل راه آهن ب��ا بیان اینکه ارتقای 
س��طح س��رویس و خدمات در راه آهن باید افزایش 
یابد، گفت: هدف ما از پش��تیبانی این پروژه افزایش 

میزان گردشگری در کشور با قطار است. 
وی با اش��اره ب��ه قطاره��ای گردش��گری که در 
طول یک س��ال گذش��ته وارد ایران ش��ده اند، گفت: 
ای��ن کمب��ود در داخل ایران وج��ود دارد و با توجه 
به آمادگی این ش��رکت برای ایجاد قطار توریس��تی 
این موضوع با تیم اتریش��ی انجام ش��د، ضمن اینکه 
هدف غیر مستقیم از عقد این قرارداد، افزایش سطح 

خدمات و آموزش در کشور است. 
وی تصری��ح ک��رد: در حال حاضر سیس��تم تفکر 
س��رویس و ارائه خدمات به مردم در قطارهای ایران 
ج��ای کار دارد و باید فضای فرهنگی افرادی که در 

این سیستم کار می کنند، تغییر کند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به آموزش 
کارمن��دان ای��ن قط��ار از س��وی تیم اتریش��ی و 
انتخ��اب مهماندار برای این موض��وع گفت: تغییر 
نحوه آموزش و همچنین معیار راه آهن در انتخاب 
مهمانداران و به دس��ت آوردن تجربه مناس��ب در 
ح��وزه کترینگ، از دیگر اه��داف عقد این قرارداد 

بوده است. 
پورس��یدآقایی افزود: این اتفاق ع��الوه بر ارتقای 
س��طح خدمات به مردم در این قطارها به ما کمک 
می کند تا بتوانیم زمینه ارائه این خدمات را در تمام 
قطارهای کش��ور ایجاد کنیم و از آن بهره ببریم. به 
گفت��ه وی، انجام این کار نتای��ج خوب و مطلوبی را 
به دنبال خواهد داشت و رشد سطح خدمات ریلی را 

در برخواهد داشت. 

مالیات جای پول نفت را نمی گیرد 

درحالی که دو س��ال از رکود بازار مسکن می گذرد 
و این رکود به صنایع وابس��ته به مسکن هم سرایت 
کرده اس��ت، وضع مالیات برای این صنعت می تواند 

عمق و دوره رکود را بیشتر کند. 
معم��والً در ش��رایط رکود دولت ش��رایط فعالیت 
بخش خصوصی را تس��هیل و بس��ته های تشویقی را 
برای افزایش تولید در نظر می گیرد اما در دوره رکود 
اعمال قوانین س��ختگیرانه مالیات��ی تولید را کاهش 

می دهد. 
پرداخ��ت مالی��ات هزینه ه��ای ساخت و س��از را 
افزایش می دهد، این در حالی اس��ت که قیمت ها 
پس از پش��ت سر گذاشتن دوس��ال رکود، حداقل 
3 تا 5 درص��د کاهش یافته بنابراین تولید گران و 

عرضه ارزان می ش��ود. 
از س��وی دیگر تولیدات مشتری ندارند. در این 
ش��رایط تولید صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران 
این حوزه ندارد و آمارهای رس��می مرکز آمار هم 
نش��ان می دهد که صدور پروانه س��اخت نس��بت 
به س��ال گذش��ته به نصف رس��یده و در یک سال 
اخیر س��رمایه گذاری در صنعت ساختمان کاهش 

چشمگیری داشت.
عک��س  دقیق��ا  انبوه س��ازان  از  مالی��ات  اخ��ذ 
سیاس��ت های تشویقی اس��ت و اجرای این قانون 
در دوره رونق می تواند راهکار خوبی برای افزایش 
درآمدهای دولت باش��د ام��ا در دوره رکود تولید 
را کاه��ش می ده��د و با کاهش تولی��د و همزمان 
افزایش تقاضا؛ اثر تخلیه حباب خنثی خواهد شد. 
یکی از دالیل بس��یار مهم دول��ت از اجرای این 
قانون افت قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش 
نفت اس��ت از س��وی دیگر، درآمده��ای دولت از 
ص��ادرات هم کاهش یافته اس��ت، بنابراین در این 
شرایط مالیات تنها گزینه برای جبران این کاهش 
درآمدها اس��ت، اما در ش��رایطی که اقتصاد کشور 
مبتال به رکود اس��ت مالی��ات نمی تواند جای پول 
نف��ت را بگیرد البته راه ه��ای دور زدن مالیات هم 

زیاد اس��ت. 
از دیگ��ر بخش های��ی ک��ه مش��مول پرداخت 
مالیات ش��ده اس��ت، مالیات ب��ر خانه های خالی 
اس��ت اما در حال حاض��ر هنوز راه��کاری برای 
شناس��ایی خانه های خالی وج��ود ندارد و روش 
شناس��ایی از طریق به��ای قبوض آب، برق و گاز 
هم منس��وخ شده است و با اسراف انرژی می توان 
دول��ت را دور زد که در این ص��ورت هزینه های 
دول��ت برای اختص��اص یارانه به ای��ن بخش هم 
افزای��ش می یاب��د. در هم��ه جای دنی��ا در دوره 
بح��ران و رک��ود اقتصادی سیاس��ت های مالیاتی 
کم اثر ت��ر می ش��ود ت��ا بخش خصوص��ی در حوزه 

تولید مؤثر تر عمل کند. 
 

جواد هاشمی

احمد جوکار
کارشناس اقتصادی مسکن

حمل و نقل

قیمت  )تومان(محدوده متراژ
891 میلیون میرداماد66 متر
291 میلیون پونک54 متر

820 میلیون یوسف آباد 70 متر 
186 میلیون کارگر جنوبی63 متر
580 میلیون قلهک 58 متر
200 میلیون افسریه68 متر
290 میلیون سردار جنگل، بهارغربی50 متر

187 میلیون  دریاچه چیتگر 70 متر 
190 میلیون خراسان55 متر 
438 میلیون امیر آباد60 متر
165 میلیون بریانک60 متر



می خواهی��م د رب��اره گلی با 
شم��ا صحبت کنیم که عصاره 
آن خوراک��ی اس��ت و خواص 
د ارویی نیز د ارد . شاید  بتوان به 
جرات اد عا کرد  که ایران یکی 
از نخستین کشورهایی بود ه که 
از د یرباز به کشت گل محمد ی 
بنابرای��ن  آورد ه اس��ت.  روی 
تولی��د  آن د ر کش��ور سابقه ای 
چند ه��زار سال��ه د ارد . طب��ق 
اطالعات��ی که د رباره این گیاه 
وجود  د ارد ، باید  گفت گل های 
گل محم��د ی روی شاخه های 
یک سال��ه تش��کیل شد ه و د ر 
اوای��ل صبح شروع به باز شد ن 
می کنند . د وره گلد هی کوتاهی 
د اشت��ه و معم��وال یک ب��ار د ر 
س��ال گل می د هد . البته برخی 
گل د ه  همیش��ه  واریته ه��ا  از 
هستند . د ر اوایل فصل رشد  تا 
چهار هفتگی برگ های جد ید  
روی گیاه ظاهر می شود  سپس 
تا هفته شش��م، رشد  رویش��ی 
اد امه می یابد . د ر هفته شش��م 
از ش��روع رشد  جوانه های گل 
روی ساقه ه��ای رشد  یافته د ر 
فص��ل جد ید  به وجود  می آیند . 
به عبارتی 10 تا 12 هفته پس 
از ش��روع فص��ل رشد  گلد هی 
آغاز می شود . پس از اتمام د وره 
گلد هی رشد  رویش��ی گیاه به 
منظ��ور تولید  ساقه برای سال 

بعد  اد امه می یابد . 
ماه گذشته نخستین همایش 
سرمایه گ��ذاری  فرصت ه��ای 
گل محم��د ی کش��ت بافت��ی 
د ر ب��رج میالد  ته��ران برگزار 
ش��د . د ر ای��ن همای��ش ضمن 
تاکی��د ب��ر ض��رورت توجه به 
چگونگ��ی افزایش سطح تولید  
ب��ه ایجاد  کارخانه های اسانس 
ب��ا توانمند ی تولید  کانکریت و 
اپسلوت رز اشاره شد  که اکنون 
خأل تولید  این مواد  د ر کش��ور 

به شد ت احساس می شود . 
ب��ه همی��ن د لیل ب��ه سراغ 
د کت��ر ای��رج رستگ��ار، رئیس 
مرک��ز بیوتکنول��وژی رستگار 
رفتی��م ت��ا از وضعی��ت ایران 
و  محم��د ی  گل  تولی��د   د ر 
فرآورد ه ه��ای آن باخبر شویم. 

ق��رار است این مرکز تا خرد اد  
م��اه 95 یک میلی��ون پایه گل 
محمد ی از شیوه نوین کش��ت 
باف��ت، تولید کند  و د ر اختیار 
گلستان کاران کشور قرار د هد . 
آنچ��ه د ر اد ام��ه می خوانی��د  
گفت وگوی »فرصت امروز« با 

این کارشناس است. 

حتی از افغانستان هم 
عقب تریم

ح��د ود   حاض��ر  ح��ال  د ر 
اراض��ی  از  هکت��ار  13ه��زار 
کش��اورزی ایران به کشت گل 
محم��د ی اختصاص د ارد  که از 
هر هکتار ساالنه 2 تا 3 تن به 
طور متوسط برد اشت می شود . 
این د ر حالی است که عملکرد  
کش��ور ترکیه با سابقه ای 120 
ساله د ر این حوزه 6 تا 10 تن 
د ر هکتار تخمین زد ه می شود . 
بلغارست��ان نی��ز که تنها 300 
سال تجربه کشت گل محمد ی 
را د ارد ، د س��ت کمی از ترکیه 
ند اشته و فرآورد ه های این گیاه 
مانند  اپس��لوت و کانکریت رز 
را به کش��ورهای اروپایی صاد ر 

می کند . 
ای��ن فرآورد ه ها که متاسفانه 
ای��ران  د ر  آن  تکنول��وژی 
وجود  ند ارد ، ج��زو گران ترین 
محص��والت به شمار می آیند  و 
تولی��د  و صاد رات آنها می تواند  
د رآمد ه��ای ارزی قابل توجهی 
را نصیب کش��ور کند . بنابراین 
سرمایه گ��ذاران  اس��ت  الزم 
مش��تاق، د ر این ح��وزه ورود  
کنن��د  تا با توجه به برنامه های 
توسع��ه کش��ت گل محمد ی 
د ر کش��ور، زمین��ه ف��رآوری و 
ص��اد رات محصوالت این گیاه 
نی��ز فراه��م ش��ود . ام��روز از 
فرآورد ه ه��ای گل محمد ی که 
بی��ش از 200 محص��ول د ارد ، 
د ر صنای��ع د اروی��ی، غذایی و 
بهد اشت��ی استف��اد ه می شود  
ک��ه شوربختان��ه سهم ایران از 
تولید  محصوالت فوق بس��یار 

کمرنگ است. 
ای��ران د ر حال��ی ب��ا این فاز 
تاخیری نس��بت به کشورهای 
منطق��ه فعالی��ت می کند  که 

افغانس��تان طی هش��ت سال 
ورود  ب��ه ح��وزه کش��ت گل 
محم��د ی با حمای��ت آلمان و 
کان��اد ا امروز تولید کنند ه انواع 
اسانس و فرآورد ه های مختلف 
ب��ود ه و محص��والت خود  را به 
ام��ارات، د وب��ی و اروپ��ا صاد ر 
می کن��د . جالب اس��ت بد انید  
ک��ه حجم بیزین��س تولید ات 
ای��ن گیاه د ر جهان 10میلیارد  
گل  بنابرای��ن  اس��ت.  د الر 
محمد ی یکی از ثروت آورترین 
محصوالت کشاورزی د ر جهان 
به شمار می رود ، به گونه ای که 
به اسانس تام حاصل از آن لقب 

طالی مایع د اد ه اند . 

روش کشت فعلی د ر ایران 
منسوخ شد ه

هم اکن��ون این گیاه د ارویی 
د ر 10 است��ان کش��ور مانن��د  
اصفه��ان  کرم��ان،  ف��ارس، 
و... کش��ت می ش��ود  و اغل��ب 
گلس��تان ها به صورت پراکند ه 

وجود  د ارند . 
یکی از مشکالت بنیاد ین گل 
محمد ی د ر ایران، ناهمگونی و 
عد م یکنواختی به د لیل تکثیر 
از روش منسوخ پاجوش است. 
این د رحالی است که می توان با 
استفاد ه از د انش بیوتکنولوژی 
از کش��ت بافتی برای توسعه و 
تکثیر گلس��تان ها بهره جست. 
از مزیت ه��ای کش��ت بافت��ی 
می توان به سالم و عاری بود ن 
از وی��روس، یکنواختی صفات 
ظاه��ری و ژنتیکی، مقاومت به 
کم آبی، تولید  انبوه، اقتصاد ی تر 
بود ن پایه ه��ا و قد رت اسانس 

بیشتر اشاره کرد . 
ب��ه جرات می توان گفت که 
صنایع  بنیاد ی��ن  زیرساخ��ت 
عطرسازی جهان، گل محمد ی 
است. عالوه بر آن، گیاه مذکور 
د ر صنای��ع غذایی مانند  تولید  
شیرینی، چای، عس��ل، مربا و 
شکالت نی��ز نقش مهمی ایفا 
می کن��د . البته خواص د ارویی 
نظی��ر آرامبخش��ی این گیاه را 
نبای��د  از ی��اد  برد  که به همین 
د لیل د ر صنایع د اروسازی نیز 

کاربرد های فراوانی د ارد . 

چرا عقب افتاد یم؟ 
ام��ا شاید  عل��ت اصلی عقب 
ارزآوری  د ر  ای��ران  افت��اد ن 
محم��د ی،  گل  محص��والت 
نس��بت ب��ه د یگر کش��ورهای 
اطالعات��ی  خ��أل  منطق��ه، 
کش��اورزان باشد . ب��ه عبارت 
د یگر گلس��تان کاران کشور از 
د انش ه��ای نوین د ر این حوزه 
و همچنین شیوه های مطلوب 
کاش��ت، ه��رس، گل گیری و 
تولید  فرآورد ه های آن اطالعات 
کاف��ی ند ارند . نکته د یگری که 
بای��د  ب��ه آن پرد اخ��ت، انتقاد  
از د انش��گاه ها و د انشکد ه های 
گیاه��ان د ارویی کش��ور است. 
زی��را ای��ن مراک��ز ب��ه ج��ای 
پرد اختن ب��ه شیوه های عام تر 
که به نیاز گلستان کاران پاسخ 
می د ه��د ، بیش��تر وقت خود  را 
ص��رف چاپ مق��االت علمی و 
پژوهشی می کنند . هرچند  د ر 
تولید  علم از بس��یاری کشورها 
ب��ه ظاه��ر جلوتری��م ام��ا د ر 
واقعیت، بس��یاری از کش��ورها 
د ر عرص��ه عملک��رد  مطلوب و 
توسعه واقعی از ایران جلوترند . 
بنابرای��ن ض��رورت بازنگ��ری 
عملکرد  د انشگاه ها متناسب با 
نیاز گلستان کاران، امری است 
که باید  به آن پرد اخته شود . 

مانند   اکن��ون کش��ورهایی 
عربس��تان د ر کن��ار آمریک��ا، 
چی��ن، فرانس��ه، هند وستان، 
سوریه، فلس��طین و گرجستان 
به کش��ت این گی��اه مباد رت 
حال��ی  د ر  ای��ن  ورزید ه ان��د . 
اس��ت که گل محمد ی گیاهی 
سرماد وس��ت محس��وب شد ه 
و عربس��تان با ایجاد  سیس��تم 
سایه ب��ان اق��د ام به کش��ت و 

تکثیر آن کرد ه است. 

ثروت آورترین محصول 
کشاورزی

ب��ا نگاه اقتصاد ی به موضوع، 
اگر پایین ترین سطح تولید  د ر 
ایران یعنی 3 تن د ر هکتار را د ر 
نظر بگیریم، با احتساب قیمت 
12 ت��ا 15هزارتومان برای هر 
کیلوگ��رم، د رآم��د  حاص��ل از 
یک هکتار ح��د ود  36میلیون 

توم��ان خواهد  ب��ود . بنابراین 
طبیعی است که هیچ محصول 
د یگری از نظر اقتصاد ی به پای 

این گل نخواهد  رسید . 
ای��ن د ر حالی است که مقرر 
ش��د ه مطاب��ق برنامه شش��م 
توسع��ه د ر قال��ب طرح��ی با 
عن��وان توسعه باغ ها و گیاهان 
د اروی��ی د ر اراض��ی شیب��د ار 
می��زان تولی��د  سه براب��ر شود . 
بنابرای��ن مطابق برنامه، سطح 
زیر کش��ت این گل به 45هزار 
هکت��ار و تولی��د  آن به بیش از 

800هزارتن خواهد  رسید . 
بر این اساس با یک حساب 
سرانگشتی، د رصورت مساعد  
ب��ود ن شرایط تولید  و افزایش 
6 ت��ا 10 ت��ن برد اشت د ر هر 
هکت��ار، د رآم��د  کش��اورز به 
بی��ش از 80میلی��ون تومان 
ب��رای ه��ر هکت��ار افزای��ش 

خواهد  یافت.
ضم��ن آنک��ه قیم��ت ه��ر 
کیلوگرم اسانس گل محمد ی 
د ر بازاره��ای جهان��ی 8هزار 
د الر اس��ت. گفتن��ی است از 
هر سه تن گل محمد ی، یک 
کیلوگ��رم اسان��س استحصال 

می شود . 
ح��ال تص��ور کنی��د  ک��ه با 
تکنولوژی های  از  بهره گی��ری 
روز و د ان��ش فن��ی، سطح زیر 
کش��ت ای��ن گی��اه د ر ای��ران 
ت��ا 30ه��زار هکت��ار افزایش 
یاب��د . د ر ص��ورت وقوع چنین 
اتفاق��ی، اگر تولی��د  هر هکتار 
را ب��ه طور متوس��ط شش تن 
د ر نظ��ر بگیری��م، ه��ر سال��ه 
20ه��زار کیلوگ��رم اسانس به 
د س��ت خواهد  آم��د  که د رآمد  
صاد رات��ی حاصل از آن حد ود  
600میلی��ارد  تومان می شود . 
بنابراین الزم است مس��ئوالن 
د ولتی و سرمایه گذاران بخش 
خصوص��ی، نگ��اه وی��ژه ای به 
این بخ��ش د اشته باشند . زیرا 
ای��ن گی��اه برخالف بس��یاری 
از محص��والت کش��اورزی، نه 
تنها روی د ست کش��اورز باقی 
نمی مان��د،  بلک��ه گل ها تقریبا 
همیش��ه از پی��ش خری��د اری 

می شوند . 

بررسی جایگاه ایران د ر تولید  گل محمد ی
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پیچید ه ترین فرآورد ه های معطر 
د نیا با اسانس گل محمد ی

گل محم��د ی )Rosa damascena( همان گونه 
که از نام علمی آن مشخص می شود  نوعی رز هیبرید  
چند رگ��ه است. گل محمد ی د ر د سته رزهای د نیای 
قد یم و غیر باالروند ه طبقه بند ی می شود . این گیاه به 
ش��کل د رختچه ای خزان کنند ه، به ارتفاع حد ود  یک 
ت��ا د و مت��ر با گل های��ی صورتی رنگ است. د ر برخی 
از ارقام گل محمد ی ساقه و برگ نیز معطر هستند . 
گل محم��د ی کاش��ان د ارای برگ های��ی ب��ا عطر 
مالی��م اس��ت. گل ه��ای ای��ن رز روی شاخه ه��ای 
یک ساله تش��کیل شد ه و د ر اوایل صبح شروع به باز 
شد ن می کنند ، این گیاه د وره گلد هی کوتاهی د ارد . 
برخی ارقام یک بار د ر سال و برخی د یگر چند بار د ر 
طول سال گلد هی د ارند . منشا ابتد ایی این رز قد یمی 
به ص��ورت د قیق روشن نیس��ت اما بر پایه پژوهش ها 
ب��ه نظ��ر می رسد  این گل از آسیا )چین، هند ، ایران، 

ترکیه و سوریه( به اروپا برد ه شد ه است. 
د ر چی��ن از ای��ن گل برای تزیین، حد ود  600 سال 
قبل از میالد  استفاد ه می شد ه و کش��ت و کار آن به 
7 هزار سال قبل برمی گرد د . گلبرگ های گل محمد ی 
از قرن ه��ا قب��ل مصرف خوراک��ی د اشتند . استفاد ه از 
گل رز محم��د ی د ر ای��ران ب��ه بی��ش از 2500 سال 
پیش برمی گرد د . د ر باغ های ساسانی از رزهای معطر 
استفاد ه می شد ه و برای د رمان بیماری ها گلبرگ های 
ای��ن گل را د ر چربی ه��ا ق��رار د اد ه و اسان��س آن را 

استخراج و استفاد ه می کرد ند . 
 محص��والت عم��د ه ای ک��ه از گل محم��د ی تهیه 
می شود  شامل گالب، اسانس و گلبرگ خشک است 
که از آنها د ر صنایع د ارویی، عطرسازی، فرآورد ه های 
بهد اشتی و آرایشی و صنایع غذایی استفاد ه می شود . 
روغ��ن رز ی��ا اسان��س )rose absolute(  از تقطیر 
جزء به جزء گلبرگ های رز به د ست می آید  و مصرف 

اصلی آن د ر صنعت عطرسازی است. 
 اسان��س گل محمد ی از پیچید ه ترین فرآورد ه های 
معط��ر اس��ت ک��ه د ر آن ح��د ود  500 ترکیب وجود  
د ارد  و هنوز بسیاری از ترکیبات آن شناسایی نشد ه، 
ب��ه همی��ن د لیل رعایت اص��ول برد اشت و استخراج 
اسان��س و گالب د ر گل محم��د ی اهمی��ت وی��ژه ای 
د ارد . د ر صنای��ع بهد اشت��ی به وی��ژه د ر تولید  صابون، 
لوسیون های پاک کنند ه پوست، کرم ها و لوسیون های 
مرطوب کنن��د ه از گالب و اسان��س طبیع��ی این گل 
استفاد ه می شود  ولی مهم ترین استفاد ه از اسانس گل 
محمد ی و گالب د ر صنایع عطر سازی است. اسانس 
این گیاه د ر فرموالسیون عطرهای بس��یار معروف و 

پرفروش د نیا به کار می رود . 
 د ر تاریخچه تولید  روغن گل محمد ی )اسانس( نیز 
ایران به عنوان نخس��تین کش��ور تولید  کنند ه روغن یا 
هم��ان اسان��س گل محمد ی شناخته شد ه است. گل 
محمد ی به اکثر مناطق ایران منتقل شد ه و 18 نوع 
گل محم��د ی د ر ای��ران وجود  د ارد  که از نظر کیفیت 

اسانس و تهیه گالب با یکد یگر متفاوت هستند . 
ام��روزه د ر اکث��ر منابع علم��ی از گل ها و اسانس گل 
محم��د ی به عن��وان د ارو یاد  می ش��ود  و خواص د رمانی 
آن مورد  تاکید  قرار می گیرد . این گیاه حاوی ترکیباتی 
همچ��ون ترپن، گلیکوزی��د ، فالونویی��د ، آنتوسیانین، 
کربوکس��یلیک اسید ، مرسین، ویتامین ث، کامپفرول، 
کورستی��ن و ژرانی��ول اس��ت. این گی��اه منبع غنی از 
ترکیب��ات فنلی همچ��ون اوژنول و گرانوییل است. این 
ترکیب��ات تاثیرات مختلف و وسیعی بر بد ن می گذارند  
و به عنوان آنتی اکس��ید انت عمل و راد یکال های آزاد  را 
مه��ار می کنند . همچنی��ن د ارای خواص ضد سرطانی، 
ضد التهابی، ضد جهش ژنتیکی و ضد افسرد گی هستند . 
این ترکیبات فنلی د ارای خواص ضد صرع نیز هستند . 
فالنویید ه��ا و ترپن ه��ای موج��ود  د ر گل این گیاه، 
برای د رمان افسرد گی مفید  است و به عملکرد  قلبی 
و عروق��ی نیز کم��ک می کند . اسید های چرب اشباع 
نشد ه موجود  د ر عصاره این گیاه به رشد  د ند ریت های 
عصبی کمک می کند . تحقیقات نشان د اد ه است که 
گل محم��د ی ضد HIV )ویروس ایجاد  کنند ه اید ز(، 
آرام بخش و خواب آور است و د ارای خواص ضد  سرفه، 

ضد انقباض و تشنج و ضد  یبوست نیز هست. 
شرب��ت گل محم��د ی د ر گذشت��ه ب��رای د رم��ان 
بیماری ه��ای گوارشی و تنفس��ی استفاد ه می شد ه و 
ع��الوه ب��ر آن ب��رای رفع گرمازد گی نی��ز موثر است. 
افش��ره گل محمد ی به عنوان نشاط آور، ضد  افسرد گی، 
ضد  فش��ارهای عصبی و ضد استرس مصرف می شود . 
به همین د لیل د ر مجالس ختم استفاد ه از گالب برای 
مصیب��ت د ید گان مرسوم است. همچنین استفاد ه از 
گل محم��د ی د ر رف��ع ناتوانی های جنس��ی نیز موثر 
است، به ویژه اینکه منش��ا این بیماری به مش��کالت 

عصبی و افسرد گی مربوط می شود . 
د ر شمال آفریقا به ویژه مراکش اد ویه معروفی به نام 
رأس الحانوت )به معنای رأس اد ویه ها( وجود  د ارد  که 
بسیار مورد  توجه است و به د لیل مغذی بود ن معموال د ر 
غذاهای اعیاد  از آن استفاد ه می کنند . ترکیب اصلی این 
اد ویه گل محمد ی است. این رز د ر عین قابض بود ن )ضد  
اسهال(، خاصیت مسهل نیز د ارد . این گیاه برطرف کنند ه 
نفخ معد ه است، همچنین موجب افزایش مقاومت بد ن 

د ر برابر بیماری ها شد ه و ریه ها را تقویت می کند . 
روش عمد ه افزایش گل محمد ی د ر ایران به شیوه 
پاج��وش است. استف��اد ه از روش های جد ید تر مانند  
کش��ت بافت امکان تهیه گیاهانی یکسان، یکنواخت 
و ع��اری از ان��واع بیماری ه��ا ب��ا ویژگی های مفید ی 
مانند  مقاومت به خش��کی، شوری، آفات و بیماری ها 

و همچنین زود رسی را فراهم می سازد . 

تولید  1/4 میلیون تنی شکر 
تقد یر صنایع قند  و شکر 

از وزیر کشاورزی
د بیر انجم��ن صنفی کارخانه های قن��د  و شکر از 
تولی��د  بیش از یک میلی��ون و 400 هزار تنی شکر 
خبر د اد  و گفت: چن��د  روزی است که کارخانه های 
قن��د  و شکر، چغند رقند  را از کش��اورزان می خرند  و 
قیم��ت شکر د ر ست��اد  تنظیم بازار ت��ا هفته آیند ه 

تصویب و ابالغ می شود . 
بهم��ن د انای��ی د ر گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد : 
کشاورزان ولی نعمت های کارخانه ها و صنایع هستند  
و نباید  با آنها به زبان تهد ید  صحبت کرد . صنایع قند  
و شکر نیز همواره محص��ول خود  را از چغند رکاران 
و بهره ب��رد اران نیش��کر تامین می کنن��د  و با وجود  
زیان ه��ای سنگین طی سال گذشته و مش��کالت و 
محد ود ی��ت  مالی نهایت تالش خ��ود  را می کنند  تا 
بهای محص��ول خرید اری شد ه چغند رک��اران را د ر 

سریع ترین زمان ممکن به آنها پرد اخت کنند . 
د انایی با بیان اینکه تولید  شکر تا پایان امس��ال به 
همراه تولید  از مجموعه های کشت و صنعت نیشکر 
به ح��د ود  یک میلی��ون و 400 هزار ت��ن می رسد ، 
اظه��ار کرد : بای��د  از وزیر جهاد  کش��اورزی تقد یر و 
تش��کر ویژه کرد  که با مقاومت و ایستاد گی د ر برابر 
برخی وارد  کنند گ��ان سود جو، اجازه وارد ات شکر به 

کشور را ند اد . 
وی افزود : سال گذشته بازار آنقد ر از این محصول 
اشب��اع شد ه بود  که کارخانه های تولید  کنند ه د اخلی 
متضرر شد ند ، اما امسال با برنامه ریزی د رست حد ود  
9 ماه است که شکر به کشور وارد  نشد ه است و هیچ 

کمبود ی د ر د اخل احساس نکرد یم. 
وی اد ام��ه د اد : با آغاز برد اش��ت و خرید  تضمینی 
چغند رقند  طی روزهای اخیر شکر تولید  امس��ال نیز 
به زود ی به ب��ازار عرضه خواهد  شد  ک��ه با توجه به 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته حد ود  400 هزار تن 

آن برای سال آیند ه باقی خواهد  ماند . 
د بی��ر انجم��ن صنفی کارخانه های قن��د  و شکر با 
اشاره به اینکه میزان نیاز کشور به قند  و شکر حد ود  
د و میلیون تن است، گفت: با توجه به اشباع بازار به 
نظر نمی رسد  تا پایان امسال به وارد ات این محصول 

نیاز د اشته باشیم. 

 ۳۰۰د شت د ر شرایط بحرانی است

عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
گف��ت: از 609 د شت کش��ور بیش از نیم��ی از آنها 
وارد  مرحله بحران ش��د ه و 135 میلیارد  مترمکعب 
از مجم��وع 500 میلیارد  مترمکعب آب زیرزمینی از 

د ست رفته است. 
عب��اس پاپ��ی زاد ه، د ر گفت وگو با ف��ارس د ر مورد  
چگونگ��ی کاهش مص��رف آب د ر بخش کش��اورزی 
گفت: بخش کشاورزی د ر حال ورود  به مرحله بحران 
تاریخ��ی آب است، به همین د لیل باید  با مجهز شد ن 
به تکنولوژی ه��ای روز با شرایط به وجود  آمد ه مقابله 
ک��رد . وی با بیان اینکه 20 ت��ا 30 د رصد  محصوالت 
کش��اورزی به د لیل نبود  تکنول��وژی روز د نیا تبد یل 
به ضایعات می شود ، افزود : کش��ت گیاهان گلخانه ای، 
استفاد ه از روش های نوین آبیاری و بهره گیری از ارقام 
کم مص��رف آب از روش های کاه��ش مصرف آب د ر 
بخش کشاورزی است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی اظهار د اشت: با بی تد بیری د ر مد یریت 
منابع و کش��ت محصوالت آب بر د ر برخی مناطق کم 
آب کشور با خش��ک شد ن تعد اد  زیاد ی از د شت های 
کشور و کم شد ن منابع آب  زیرزمینی مواجه شد ه ایم. 
وی با اشاره به فرونشس��ت د شت ها گفت: به د لیل 
بیالن منف��ی منابع آب زیرزمینی خلل و فرجی هم 
ک��ه د ر زیرزمینی آب د ر آن نگه��د اری می شد ، د ر 
حال از بین رفتن است و نشس��ت د شت ها هم ناشی 
از ای��ن موضوع است که با ای��ن اتفاق حتی اگر قرار 
باشد  که آبی به مخ��ازن آب زیرزمینی تزریق شود ، 
با نشس��ت د شت ها گنجایشی برای آن د ر زیرزمین 

وجود  ند ارد . 

خبر یادداشت

کارشناس کشاورزی

د کتر بابک جمالی

از  غیر استان��د ارد   معد ن��ی   آب ه��ای 
بازارجمع آوری شد ه و مرد م بد ون نگرانی 
می توانن��د  از آب های معد ن��ی موجود  د ر 

سطح بازار استفاد ه کنند . 
ب��ه گ��زارش ایفد ونا، رس��ول د یناروند  با 
بر  مبني  بهداشت  وزیر  د ستور  به  اشاره 
موجود  معدني  آب هاي  آنالیز  و  بررسي 
د ر سطح بازار، از بررسي و آنالیز بی��ش از 
300برن��د  آب معد نی از نظ��ر آالیند ه های 
شیمیایی و میکروبی د ر یک ماه اخیر خبر 
د اد  و گفت: از ای��ن تعد اد  برند  آنالیز شد ه، 
کمی بیشتر از 10 د رصد  از آب معد نی های 
شیمیای��ی،  آالیند ه ه��ای  د ارای  موج��ود  
میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت 
بود ند  ک��ه د ستور جمع آوری آنها از سطح 

بازار د اد ه شد . 
 ب��ه گفته رئی��س سازمان غ��ذا و د ارو، 
شرکت ه��ای تولید  کنن��د ه آب معد نی که 
توقف تولید  د ریافت کرد ند  تا اصالح میزان 
آالیند ه ها و حذف آنها نمی توانند  محصول 
خود  را د ر سطح بازار عرضه کنند . برخی از 
این شرکت ها پس از رفع نواقص می توانند  
تحت نظارت مس��ئول فنی و مد یر کنترل 

کیفی خود  وارد  بازار شوند . 

 رئی��س سازمان غذا و د ارو د ر اد امه با 
اشاره ب��ه اینکه آب معد نی آبی است که 
از یک سفره زیرزمینی و بد ون هیچ گونه 
بس��ته بند ی می ش��ود ، گفت:  اصالح��ی 
افزود ن اوزن یا کلر به منظور تصفیه آب 
معد ن��ی آن را تبد یل ب��ه آب آشامید نی 
می کن��د  و باعث می شود  تا مصرف کنند ه 
د ر مص��رف آب معد ن��ی طبیع��ی گمراه 

شود . 
 به گفته د یناروند ، توقف تولید  هش��ت 
شرک��ت آب معد نی متخلف د ر اوایل سال 
94 ص��ورت گرفت که مرب��وط به ارزیابی 
یک ماه اخیر نیس��ت. وی تأکید  کرد : د ر 
ح��ال حاضر، مرد م می توانند  بد ون نگرانی 
از آب معد نی های موجود  د ر بازار استفاد ه 

کنند . 

جمع آوری آب های معد نی غیر استاند ارد  از بازار

مرد م بد ون نگرانی آب بخورند 

وحید زند ی فخر



درحالی که هر دو بخش کنگره آمریکا  )س��نا و مجلس 
نمایندگان( تحت کنترل اکثریت جمهوریخواه این کشور 
است، قانونگذاران جمهوریخواه به منظور اجرای تهدیدهای 
گذشته خود مبنی بر جلوگیری از اجرای هرگونه توافقی 
بر سر مسئله هسته ای ایران دست اندرکار تنظیم الیحه ای 
شدند که تصویب آن با رأی قاطع از سوی مخالفان برجام 
می توانست به جلوگیری از اجرای این توافقنامه در آمریکا 

منتهی شود. 
در رأی گیری روز پنجش��نبه بر س��ر الیحه مخالفت با 
برجام، دموکرات های آمریکایی با 42 رأی مخالف درمقابل 
58 رأی موافق توانس��تند جلوی تصویب الیحه مذکور و 
ارس��ال آن به میز اوباما را بگیرند. رس��انه های آمریکایی 
بالفاصله پس از انتشار این خبر، شکست الیحه سنا را یک 
»پیروزی تاریخ ساز« برای اوباما و یک »ناکامی بی سابقه« 

برای جمهویخواهان این کشور خواندند. 
نش��ریه »لس آنجل��س تایمز« در این رابطه نوش��ت: 
جمهوریخواه��ان آمریکایی که هیچ راهبرد دیگری برای 
جلوگیری از این توافق برخ��وردار از حمایت بین المللی 

در دس��ت ندارن��د، در نهای��ت تنها ب��ه دادن رأی های 
نمادین برای ثبت مخالفت خود متوس��ل شدند. نشریه 
سیاسی »پولیتیکوس یواس ای« با مقاله ای تحت عنوان 
»اوباما جمهوریخواهان را نابود کرد. . . . « نوش��ته است: 
جمهوریخواهان آمریکایی هر اسمی که روی این شکست 
بگذارن��د، این حقیقت که نتوانس��تند الیحه مورد تأیید 
خود را درکنگره ای که تحت کنترل آنهاست به تصویب 
برسانند، یک شکس��ت ویران کننده برای آنها به حساب 
می آید. نش��ریه  » هاوایی نیوز «  شکست جمهوریخواهان 
در ب��ه ثمر رس��اندن الیح��ه مخالفت با برج��ام را یک 
پی��روزی میراث س��از در اولویت های سیاس��ت خارجی 
اوباما توصیف کرد.  » آسوشیتد پرس «  نیز نوشت: گرچه 
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا با دنبال کردن 
استراتژی های  »  دقیقه 90 «  خود سعی در ایجاد انحراف 
در ای��ن توافق بین المللی کردند، اما نتیجه رأی گیری در 
مجلس س��نا نشان داد این الیحه حتی به پای میز اوباما 
نیز نخواهد رس��ید. نش��ریه  » نیویورک تایمز «  به نقل از 
چاک ش��ومر یکی از چهار سناتور دموکراتی که به قافله 

مخالفان برجام پیوس��ته بود، نوشته است: هر احساسی 
هم که در مورد این توافقنامه داشته باشیم، هر آمریکایی 
منصفی باید این توافقنامه را یک دس��تاورد بزرگ برای 
رئیس جمهور آمریکا بداند. ش��بکه خبری  » سی ان ان «  
نی��ز در نهایت به نقل از میچ مک کان��ل، رهبر اکثریت 
جمهوریخواه��ان س��نای آمریکا نوش��ته اس��ت که این 
قانونگ��ذار آمریکایی پیش از رأی گی��ری در مورد الیحه 
مذک��ور، این گونه القا کرده بود که در صورت شکس��ت 
الیحه ب��ه ابزاره��ای خاص سیاس��ی ب��رای رأی گیری 
دوباره در مورد آن متوسل خواهد شد. شکست سنگین 
جمهوریخواهان مخالف توافق هسته ای در سنای آمریکا 
درحالی روز پنج ش��نبه رقم خورد که س��اعتی پیش از 
شروع رأی گیری در سنای آمریکا، نخست وزیر انگلیس، 
رئیس جمهوری فرانس��ه و صدر اعظم آلمان در مقاله ای 
مشترک در روزنامه واشنگتن پست، حمایت کامل خود 
را از این توافقنامه اعالم و از آن به عنوان سنگ بنای حل 
دائمی مناقش��ه بر سر برنامه هسته ای ایران یاد کردند و 

خواهان حمایت کنگره از آن شدند. 

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران درباره تمهیدات 
پلی��س راهور در روزه��ای پایانی تعطیالت 
تابس��تانی به وی��ژه در مراکز خری��د، اظهار 
کرد: همزمان با فرا رس��یدن روزهای پایانی 
نیمه نخست س��ال، در اطراف مراکز خرید 
شاهد افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش 
حجم ترافیک هس��تیم، از این رو پلیس نیز 
ط��رح ویژه ای را برای روانس��ازی ترافیک و 
برخورد با تخلفات رانندگی از 20 شهریورماه 
آغاز خواهد کرد. به گزارش ایسنا، او با بیان 

اینکه در این طرح با کلیه تخلفات رانندگی 
به ویژه تخلفات س��اکن برخورد خواهد شد، 
گف��ت: پلیس از تمام ت��وان خود به منظور 
روانسازی ترافیک مخصوصا در محدوده های 
بازار ته��ران و دیگر مراکز خرید اس��تفاده 

خواهد کرد. 
س��ردار حسینی از ش��هروندان خواست 
ب��رای رفتن ب��ه مراکز خری��د ترجیحا به 
مراکز خرید محل��ی بروند و درصورتی که 
قصد حرکت ب��ه مرکز پایتخ��ت را دارند 
از وس��ایل حمل و نق��ل عموم��ی به جای 

خودروی شخصی اس��تفاده کنند. رئیس 
پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران بزرگ 
ب��ا بیان اینک��ه حضور مام��وران پلیس تا 
پای��ان ش��هریورماه ادامه خواهد داش��ت، 
خاطرنشان کرد: پس از آن، طرح استقبال 
از مهر و بازگش��ایی م��دارس آغاز خواهد 
شد و ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی 
ب��ا حض��ور در اط��راف م��دارس به وی��ژه 
مجتمع های آموزش��ی ضمن اینکه نسبت 
به روانس��ازی ترافیک اقدام خواهند کرد 
با تخلفات اعم از تخلفات موتورس��واران و 

خودروهای سواری برخورد می کنند. 
حسینی با اش��اره به برنامه پلیس برای 
ساماندهی سرویس های مدارس نیز گفت: 
ای��ن اقدام مش��ترک با هم��کاری وزارت 
آموزش وپرورش، سازمان تاکسیرانی و. . . 
آغاز شده و الزم است والدین نیز همکاری 
الزم را با پلیس داش��ته باش��ند. خواسته 
ما از آنها این اس��ت که ب��رای جابه جایی 
فرزندان ش��ان، پیش از آغاز سال تحصیلی 
از سرویس دارای برچسب که مورد تأیید 

پلیس و تاکسیرانی است استفاده کنند. 

چن��د ماه��ی اس��ت ک��ه ش��هر تهران 
به وی��ژه در مناطق مرکزی م��ورد هجوم 
مگس های سفید واقع شده است، حشرات 
بس��یار  ریزی که گذش��ته از آسیب رسان 
بودن ی��ا نبودن ش��ان، مزاحم��ت زیادی 
برای ش��هروندان تهرانی ایج��اد کرده اند. 
مزاحمت��ی که مانند آلودگی هوا نمی توان 
با ماس��ک از ش��ر آن خالص ش��د و این 
حشرات ریز با ورودشان به دهان و چشم 

از صبح موجب کالفگی می شوند. 
عل��ی محم��د ش��اعری، رئیس س��تاد 
محیط زیس��ت و توس��عه پایدار شهرداری 
ته��ران در ای��ن ب��اره گفت: ش��هرداری 
تهران اقدامات گس��ترده ای برای مقابله با 
این حش��رات آغاز کرده اس��ت، بر همین 
اس��اس در مناطقی که احتمال وجود این 
حش��ره بیشتر است با برچس��ب ها، نوار و 

کارت ه��ای زرد رنگ تحت پوش��ش قرار 
گرفته اند. شست وشوی درختان با صابون 
پالیزین  )صابون حش��ره کش و کنه کش( 
افزای��ش یافته و در برخی مناطق از روزی 
یکبار ب��ه دو ی��ا چندبار افزایش داش��ته 
است. تأکید ش��هرداری تهران استفاده از 
روش های غیر ش��یمیایی ب��رای مبارزه با 

سفید بالک هاست. 
او اب��راز امی��دواری کرد با اس��تفاده از 
نوارهای زرد رنگ و آب ش��ویی کانون های 
آل��وده بتوانند ت��ا حد زی��ادی در کنترل 
س��فیدبالک ها موفق ش��وند اما با توجه به 
افزایش دمای هوا در ماه های اخیر، تکثیر 
این حش��ره بس��یار زیاد ب��وده و موجب 
ش��ده در شهر بیشتر به چش��م بیایند اما 
هیچ گونه ضرری برای انسان نداشته و ابدا 
جای نگرانی وجود ندارد. با اقدامات انجام 

شده توسط شهرداری تهران و کاهش دما، 
معضل سفیدبالک ها مرتفع می شود. 

س��یدرضا خاتم��ی رئی��س اداره فضای 
س��بز منطقه6 ش��هرداری ته��ران از تداوم 
مقابله س��فید بالک ها با اس��تفاده از سموم 
غیر شیمیایی و کارت های آبی و زرد در این 
منطقه خبر داد و گف��ت: کانون های اصلی 
آلوده به این حش��رات در منطقه شناسایی 
شده اند. آفت سفید بالک طی سال گذشته و 
بدون هیچ گونه سابقه قبلی در سطح تهران 
شایع ش��ده که طی ماه های اخیر به صورت 

انفجاری طغیان کرده است. 
او با اش��اره به اینکه براس��اس س��یکل 
زندگی این آفت و تجدید نسل کوتاه مدت 
آن طغیان س��فیدبالک ها در س��ال جاری 
پیش بینی ش��ده ب��ود، گف��ت: پایش این 
فض��ای  اداره  کار  دس��تور  در  حش��ره 

س��بزمنطقه قرار گرفته بود و ضمن انجام 
بازدید های مس��تمر و نصب رول های زرد، 
وضعیت آفت به طور مستمر رصد می شد. 
به گفته خاتم��ی، تاکنون بیش از 600 
 21 روی  زرد  رول   2900 و  زرد  کارت 
هزار و 500 هزار اصله درخت در محدوده 
منطق��ه 6 نصب ش��ده اس��ت. همچنین 
نسبت به آبشویی مستمر به صورت شبانه 
با صابون های گیاهی و سمپاشی درختان 
توت با س��موم غیرش��یمیایی و س��ازگار 
با محیط زیس��ت اقدام ش��ده است. تداوم 
مقابله س��فید بالک ه��ا در برنامه های این 
اداره قرار دارد و در این راس��تا کانون های 
اصلی آل��وده به این حش��رات در منطقه 
شناس��ایی شده و با استفاده از دو دستگاه 
پورتاب��ل اقدام ب��ه حذف س��فید بالک ها 

خواهد شد. 

تمهیدات پلیس در اطراف مراکز خرید برای فصل مدارس

مقابله با تجمع سفید بالک ها در شهر

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت اعضا به برافراشته 
ش��دن پرچم فلس��طین در مق��ر اصلی این س��ازمان رأی 
مثبت داد. این نخستین بار است که مجمع عمومی سازمان 
ملل موافقت کرده اس��ت که پرچم دولتی ناظر که عضویت 
کاملی در این س��ازمان ندارد در مقر آن برافراش��ته ش��ود. 
به گزارش الجزیره، مجمع عمومی س��ازمان ملل سه سال 
پیش نیز با ارتقای وضعیت تشکیالت خودگردان فلسطینی 
از »نهاد ناظر« در س��ازمان ملل به »دولت ناظر غیرعضو« 
موافق��ت کرده بود. بنا بر مصوبه تازه این مجمع، واتیکان و 
فلسطین، دو »دولت ناظر غیرعضو« سازمان ملل می توانند 
پرچم های خود را در کنار پرچم های دولت های عضو نصب 
کنند. در جریان رأی گیری در مقر اصلی س��ازمان ملل در 
نیویورک، نمایندگان 119 کشور به برافراشته شدن پرچم 
فلسطین رأی مثبت دادند. هشت کشور از جمله آمریکا به 
طرح مذکور رأی منفی و 45 کش��ور از جمله انگلیس نیز 
به آن رأی ممتنع دادند. ریاض منصور، نماینده فلس��طین 

در سازمان ملل متحد، رأی روز پنجشنبه مجمع عمومی را 
گامی دیگر در راستای تقویت موقعیت فلسطین در عرصه 
بین المللی توصیف کرده اس��ت. این در حالی است که ران 
پروس��ور، نماینده رژیم اش��غالگر قدس در سازمان ملل از 
رأی مجمع عمومی انتقاد کرده است. دولت اسراییل بار ها 
تاکید کرده اس��ت که فلس��طینی ها تنها از طریق مذاکره 
مس��تقیم با اسراییل می توانند به استقالل و تاسیس کشور 
فلس��طین برسند. فلس��طینی ها سال هاس��ت که به دنبال 
تصویب عضویت خود تحت عنوان یک کش��ور مستقل در 
س��ازمان ملل هس��تند و تالش می کنند که سرزمین هایی 
چ��ون رام اهلل، کرانه غربی رود اردن، غزه و مناطق اش��غال 
شده توسط اسراییل در سال 1967 را یکپارچه و زیر پرچم 
فلس��طین درآورند. مجمع عمومی س��ازمان ملل در نوامبر 
س��ال 2012 میالدی با 138 رأی مواف��ق در برابر 9 رأی 
مخالف با ارتقای وضعیت تشکیالت خودگردان فلسطینی از 

»نهاد ناظر« به »دولت ناظر غیرعضو« موافقت کرد. 

پرچم فلسطین در مقر سازمان ملل برافراشته می شود

 دی میس�تورا، فرستاده س�ازمان ملل 

به س�وریه با اعالم اینکه اختالفات ایران 
و عربس�تان درخصوص مذاکرات سوریه 
مانع اصلی ایجاد صلح در این کشور است، 
تاکید کرد: بحران سوریه بدون مشارکت 

ایران و عربستان حل نخواهد شد. 
 دیپلمات ها اعالم کردند که شورای 
امنیت با تشکیل کمیته تحقیقاتی و 
آغاز تحقیق�ات بین الملل�ی با هدف 
شناس�ایی عامالن حمالت شیمیایی 

در سوریه موافقت کرد. 

رهبر تندروی مخالف�ان دولت ونزوئال به اتهام تحریک اعتراضات ضددولتی 
س�ال 2014 که در جریان خش�ونت های مربوط به آن بیش از 40 نفر کش�ته 

شدند، به حدود 14 سال زندان محکوم شد

تیتر اخبار

سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در جمع 
مس��ئوالن انتظامی استان ایالم با تاکید بر اهتمام ویژه به 
تکریم ارباب رجوع در رده های مختلف ناجا، گفت: تامین 
امنی��ت انتخاب��ات و اربعین، دو ماموری��ت ویژه پلیس در 
سال جاری به شمار می آید. سردار حسین اشتری با تاکید 
بر اهتمام جدی به تکریم ارباب رجوع در رده های مختلف 
انتظامی کش��ور، گفت: آموزش کارکنان در این راستا باید 
ارتقا پیدا کند. او با اش��اره به اینکه نظارت ها و بازرسی ها 
در ناج��ا حرکت خوبی اس��ت، گفت: بای��د این فرصت را 
مغتن��م ش��مرد و از آن در جهت افزای��ش کارآیی رده ها 
اس��تفاده کرد. سردار اشتری همچنین تاکید کرد: صیانت 
و معیش��ت کارکنان این نیرو بای��د به طور جدی پیگیری 

شود. او افزایش 43 درصدی کشفیات مواد مخدر در سال 
93 را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید این روند در س��ال 
94 نیز اس��تمرار داشته باشد. س��ردار اشتری در ادامه از 
اربعی��ن و انتخابات به عن��وان دو ماموریت ویژه پلیس در 
این اس��تان نام ب��رد و گفت: در موض��وع اربعین اقدامات 
خوبی ص��ورت گرفته و باید تا حصول نتیجه که برگزاری 
حماسه اربعین در کمال آرامش و امنیت است، ادامه یابد. 
در موض��وع اربعین نیرو و امکانات از ناجا به اس��تان ایالم 
تزریق خواهد ش��د. فرمانده ناجا با تاکی��د بر برنامه ریزی 
دقی��ق برای تامین امنیت انتخاب��ات، ابراز امیدواری کرد: 
با تمهیدات در نظر گرفته ش��ده، انشاءاهلل انتخاباتی امن و 

آرام با حداکثر مشارکت مردم داشته باشیم. 

تامین امنیت انتخابات و اربعین، دو مأموریت ویژه پلیس

 پروی�ز افش�ار، مع�اون کاه�ش تقاضا 

و توس�عه مش�ارکت های مردمی س�تاد 
مب�ارزه با مواد مخدر تاکی�د کرد: به راه 
انداختن اماکن ام�ن تزریق مواد مخدر، 
انتخ�اب گزین�ه »بدت�ر«، می�ان بدتر و 

بدترین است. 
 آخری�ن گزارش ها و تصاویر ارس�الی از 
مرز مقدونیه و یونان، تالش هزاران پناهجو 
را برای س�وار ش�دن بر اتوبوس و رفتن به 

صربستان نشان می دهد. 
بر اثر بارش بی وقفه باران و وزش شدید باد طی دو روز گذشته، سیالب وسیعی در 

شمال و شرق ژاپن به راه افتاده و هزاران نفر گرفتار یا بی خانمان شده اند

تیتر اخبار

ت��ام کروز بار دیگر با کارگردان فیل��م  »لبه فردا« یعنی 
داگ لیمن همراه می شود تا در فیلمی بازی کند که درباره 
گروهی از دانشمندان است که یک کشتی فضایی می سازند 
تا س��فری به ماه انجام دهند و یک منبع انرژی بسیار مورد 
نی��از را نجات دهند. حضور کروز فرصت مغتنمی برای این 
فیلم اس��ت، چون لیمن مدت ها بود قصد س��اخت این اثر 
س��ینمایی را داش��ت. به گزارش هالیوود ریپورتر، در سال 
2011 لیمن آمادگی س��اخت فیلم را داشت، اما پارامونت 
فیلم را برای بودجه باالیی که به آن نیاز بود، کنار گذاشت. 
حاال این پروژه یک بار دیگر روز میز پارامونت اس��ت. کروز 

به لیمن کمک می کند تا  »لونا پارک« را از زاویه دید یک 
ستاره گسترش دهد. این بازیگر و کارگردان به هم نزدیک 
هستند و  »لبه فردا« و  »منا« را با هم ساخته بودند.  »منا« 
که اکن��ون در مرحله پس از تولید اس��ت، 6ژانویه 2017 
از سوی یونیورسال راهی س��ینماها می شود. پارامونت هم 
دلیل خوبی دارد تا کروز را خوشحال کند، چون ادامه های  
»ماموری��ت غیرممک��ن« را می توانند با قدرت بیش��تری 
به س��ینماها باز گردانند. این در حالی اس��ت که کروز در 
مجموع��ه فیلم های  »جک ریچر« هم دارد بازی می کند و 

قسمت دوم این فیلم همین پاییز اکران می شود. 

تام کروز به  »لونا پارک« می رود

 علی جنتی شامگاه پنجشنبه در مراسم 
س�ازمان س�ینمایی گف�ت: من ن�ه تحت 
تأثیر فش�ار رس�انه ها هس�تم و نه تحت 
تأثیرصحبت های نمایندگان مجلس. زیرا ما 
براساس چارچوب قانونی و ضوابط مربوطه 
فکر و بررسی می کنیم و در نهایت به آنچه 

به عنوان نتیجه می رسیم، عمل می کنیم. 
  »م�اه الماس« نوش�ته ویلکی کالینز با 
ترجمه منوچهر بدیعی به بازار کتاب آمده 

است. 
ب�ا نمایش تی�زر جدید  »مریخی«، م�ت دیمون یک بار دیگ�ر در قالب یک 

فضانورد مشاهده شد

تیتر اخبار

سید احمد محمدی آزادکار تیم ملی کشتی، برای کسب 
م��دال برن��ز وزن 65 کیلوگرم رقابت ه��ای جهانی آمریکا 
مقابل طغرل عس��کراف قهرمان المپیک از آذربایجان در 
کمت��ر از چهار دقیقه با نتیجه 15 بر 5 به برتری دس��ت 
یافت و صاحب مدال برنز ش��د و س��همیه المپیک را نیز 
کس��ب کرد. در دی��دار فینال نیز فران��ک چامیزو در یک 
کش��تی نزدی��ک با نتیجه 4 بر 3 از س��د ن��وروزاف ازبک 
گذش��ت و قهرمان ش��د. محم��دی پیش از ای��ن در دور 
نخست مقابل داوید هابات از اسلونی در تایم اول با نتیجه 
12 بر صفر به پیروزی رسید و در دور دوم مقابل حریفی 
از کوب��ا ب��ا نتیجه 6 بر صفر به برتری رس��ید و راهی دور 

س��وم شد. محمدی در این مرحله در یک کشتی حساس 
و نفس گی��ر مقابل برنت مت کالف از آمریکا با نتیجه 5 بر 
4 به برتری رس��یدو راهی مرحله یک چهارم نهایی ش��د. 
او در این دی��دار مقابل گئورگی بوچار از رومانی با نتیجه 
6 بر یک به برتری دس��ت یافت. محمدی در مرحله نیمه 
نهایی برابر فرانک چامیزو کش��تی گیر کوبایی االصل تیم 
ایتالیا دارنده مدال برنز جهان و نفر دوم بازی های اروپایی 
2015 درحالی که 2 بر صفر پیش بود در یک لحظه غفلت 
ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت. چامیزو در دیدار 
مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 10 بر 5 از س��د طغرل 

عسکراف قهرمان المپیک از آذربایجان گذشت. 

نخستین مدال کاروان کشتی آزاد

 مین�و م�داح س�رمربی تی�م مل�ی 

تکوان�دو می گوی�د انتظ�ار دارم ک�ه 
تی�م تکواندوی بانوان هر دو س�همیه 

المپیک را بگیرد. 
 نیم�ا عالمیان به جمع 1۶ پینگ پنگ 

باز بر تر تور جهانی بلژیک رسید. 
برانکو سرمربی پرسپولیس می گوید هنوز به این سوال فکر نکرده که بین تیم 

ملی کشورش و پرسپولیس کدام را باید انتخاب کند

تیتر اخبار
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آخرین آمار دانشجویان معتاد به مواد مخدربزرگ ترین چالش غرب از نگاه مرکل
»آنگال مرکل«، صدراعظم آلمان درباره آمادگی کمک و بشردوس��تی که بس��یاری از 
شهروندان آلمانی در این شرایط در قبال پناهندگان نشان می دهند ابراز خرسندی کرد. 
او در بخش��ی از گفت وگو با روزنامه »راینیشن پست« درباره تصویر اخیر جسد کودک 
خردس��ال سوری در ساحلی در ترکیه گفت: این تصویر برای من تکان دهنده و غم انگیز 
بود و همچنین من را از دس��ت قاچاقچیانی که انس��ان های ناامید را در قایق هایی بدون 
امکان��ات نجات به دری��ا می آورند، عصبانی کرد. ما در اروپ��ا در برابر یکی از بزرگ ترین 
چالش ه��ای دهه های اخی��ر قرار داریم. از یک طرف ما باید هم��ه اقدامات الزم را انجام 
دهیم که پناهندگان در دریای آزاد و در مسیری خطرناک به سوی اروپا جان خود را در 
معرض تهدید قرار ندهند. از طرف دیگر ما باید ش��مار زیادی از پناهندگان را در کش��ور 
خود بپذیریم و آنها را درصورتی که حق اقامت داش��ته باش��ند در کشورمان ادغام کنیم. 
ما باید در این راستا ارزش های اساسی خود را یادآور شویم. شرف انسان ها تعرض ناپذیر 
اس��ت. مرکل در بخش دیگری از ای��ن گفت وگو گفت: ما باید در پناهندگان یک فرصت 
ببینیم. وی همچنین تأکید کرد: به یک تقسیم بار عادالنه در اروپا در مسئله پناهندگان 
نیاز داریم. صدر اعظم آلمان همچنین به مس��ئله نفرت از بیگانگان در آلمان پرداخته و 
گفت: نفرت از بیگانگان مسئله جدیدی در آلمان نیست. او از شهروندان آلمانی خواست 
که همه جا از انس��ان هایی که نفرت در قلبهای ش��ان وجود دارد فاصله بگیرند و آنها را 

همراهی نکنند. 

دکتر حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
اینکه 9 درصد پسران و 11 درصد دختران دانشجوی دانشگاه های دولتی به مصرف داروهای 
حاوی مواد اعتیاد دارند، گفت: این آمارها نشان می دهد که باید در دانشگاه ها برنامه ریزی های 

بیشتری جهت کنترل آسیب های اجتماعی صورت گیرد. 
این آسیب ش��ناس اجتماعی با اش��اره به اینکه برنامه ها و کارتون های خشونت آمیزی که 
رس��انه ها تهیه و پخش می کنند، منجر به ایجاد رفتارهای خش��ونت آمیزدر آینده کودکان 
می ش��ود، بیان کرد: 76 درصد دانشجویان دانش��گاه های دولتی امکانات تفریحی دانشگاه ها 
را کافی نمی دانند. براساس نتایج پژوهش ها 30 درصد پسران و 12 درصد دختران دانشجو 
سیگار و قلیان مصرف می کنند. میزان مصرف مواد در میان دانشجوهایی که منزل مجردی 
دارند، بیش��تر از دانشجویان خوابگاهی اس��ت. همچنین میزان مصرف مواد در دانشجویان 
خوابگاهی بیشتر از دانشجویان بومی یا دانشجویانی است که با والدین خود زندگی می کنند. 
صرامی با اشاره به اینکه یک نوجوان یا جوان انتظارهایی از ارکان مختلف کشور دارد، گفت: 
اختالل در عملکرد بین رکن های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منجر به بی اخالقی 

اجتماعی، عدم هویت و گرایش به سمت اعتیاد می شود. 
او در پایان گفت: عصبانیت، پرخاشگری، مصرف مواد در میان دوستان یا خانواده، عدم 
پایبندی به مذهب، افسردگی، هیجان طلبی و کمبود اعتماد به نفس از دالیلی است که 

منجر به تشویق دانشجویان به مصرف مواد می شود. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

بازتاب گسترده شکست مخالفان برجام
 در رسانه های آمریکا
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آموزش آسان از طریق تبلیغات 
فرهنگی در مترو

آنق��در در مت��رو تکانم دادن��د تا باالخ��ره مقابل 
مانیتور کوچکی که کنار درب کش��ویی قطار نصب 
ش��ده بود، قرار گرفتم. فش��ار زیاد م��ردم به حدی 
ب��ود که حتی نمی توانس��تم گردنم را تکان دهم. در 
نتیجه اجبارا ب��ه مانیتور مقابلم زل زدم. این صحنه 
ش��اید برای بسیاری از مس��افران مترو اتفاق افتاده 
باش��د؛ اتفاقی که بسیاری از شرکت های تبلیغاتی و 
س��فارش دهندگان آگهی ها می توانند از آن استفاده 
کنن��د. چون در ای��ن لحظه مخاطب گی��ر افتاده و 
چ��ه بخواهد و چه نخواه��د در مقابل پیام موردنظر 
آنه��ا قرار خواهد گرفت. به هرح��ال این مانیتورهای 
نص��ب ش��ده در مترو بی صدا هس��تند و هر آنچه از 
آنه��ا پخش می ش��ود، با زیرنویس اس��ت. معموال از 
این رسانه تبلیغاتی برای پخش آگهی های فرهنگی 
اس��تفاده می ش��ود. آگهی هایی که اکث��را در قالب 
فیلم ه��ای کوتاه با زیرنویس، پیام های مختلفی را به 
مخاطبان منتقل می کنند. این آگهی ها به خاطر نوع 
پیامی که دارند بیش��تر مواق��ع از المان های خاصی 
اس��تفاده می کنند و ساخت آنها مشکل است، چون 
باید منجر به تغییر رفتار شوند. در نتیجه ایده به کار 
برده ش��ده در آنها باید ویژه باشد تا مخاطبان جذب 
پیام تبلیغاتی ش��وند. در این باره به نظر استفاده از 
هنرپیش��گان معروفی که مخاطبان ب��ا آنها ارتباط 
بهت��ری برق��رار می کنن��د، در انتقال پی��ام بی تاثیر 
نیس��ت. چون مخاطب با دیدن یک چهره  آش��نا به 

دیدن مابقی آگهی بیشتر ترغیب خواهد شد. 
حضور هنرپیشه  معروف در آگهی فرهنگی مترو 

 ای��ن روزه��ا از طری��ق مانیتورهای مت��رو آگهی  
فرهنگ��ی در جه��ت ترغیب مردم باب��ت مراجعه به 
مشاوران ژنتیک قبل از ازدواج در حال پخش است. 
در این آگهی فرهنگی از حضور هنرپیشه ای معروف 
استفاده شده است. هنرپیشه ای که عاملی مهم برای 
توجه بیشتر مسافران مترو به این آگهی خواهد شد. 
هنرپیش��ه در آگهی روی صندلی نشس��ته و نکاتی 
را ب��ه منظور آموزش م��ردم درباره عل��م ژنتیک و 
تاثی��رات آن در زندگ��ی ام��روزی بازگ��و می کند. 
البته صحبت های هنرپیش��ه به صورت زیرنویس در 
آگهی درج می ش��ود که مخاطب مجبور است عالوه 
بر مش��اهده تصویر حواس��ش به زیرنویس هم باشد 
ت��ا پیامی را از دس��ت ندهد. به هرحال اس��تفاده از 
چهره های مشهور در تبلیغات فرهنگی به بهتر دیده 
ش��دن آنها کمک بس��زایی خواهد کرد. در این باره 
انتخاب هنرپیش��ه از نکات مهم ساخت آگهی است. 
چون باید شخصیتی برای این آگهی ها انتخاب شود 
ک��ه میان م��ردم مقبولی��ت دارد و مخاطبان وقتی 
موضوع توس��ط ش��خصیت معروف مطرح می شود، 
بتوانن��د می��ان آن ش��خصیت و موض��وع ارتباطی 
منطقی برقرار کنند برای مثال در آگهی های مربوط 
به تغذیه سالم نباید سراغ یک هنرپیشه چاق رفت، 
چون مخاط��ب با دیدن آن ف��ورا خواهد گفت: این 
هنرپیشه اگر به حرف هایی که می زند، اعتقاد داشت 
به این شکل و شمایل در نمی آمد. عالوه بر استفاده 
درست از هنرپیش��ه ها در آگهی های فرهنگی مترو، 
در نظ��ر گرفتن گ��روه مخاطبان نی��ز در این میان 

اهمیت دارد. 

گروه مخاطبان عام برای تبلیغات مترویی 
از بچ��ه ش��ش س��اله تا پیرزن��ی 80 س��اله جزو 
مس��افران مترو هستند. مس��افران مترو امکان دارد 
از تمامی س��طوح اجتماعی و تحصیالتی جامعه نیز 
باش��ند، براین اس��اس انتخاب پیامی مناسب برای 
آگهی هایی که در مترو منتش��ر می ش��ود از اهمیت 
زیادی برخوردار است. وقتی از علم ژنتیک در آگهی 
فرهنگی صحبت می ش��ود باید از کلماتی اس��تفاده 
ش��ود که مخاطبان با هر سطح س��وادی متوجه آن 
ش��وند. درواقع نباید از اصطالحات پزش��کی سخت 
برای انتق��ال پیام تبلیغات فرهنگی اس��تفاده کرد، 
چون در این حالت مخاطب هر چقدر هم تحت فشار 
و مجبور به دیدن آگهی باشد، باز نمی تواند با آگهی 
ارتباط��ی برقرار کند و هدف در پیش گرفته ش��ده 
برای آگهی ناکام باقی می ماند. باید پیام این آگهی ها 
ساده سازی ش��ود و بهتر است که با زبانی عامیانه و 
دوس��تانه تر با این دس��ته از مخاطبان صحبت کرد. 
چون لحن زبان عامل مهم دیگری است که به انتقال 
راحت تر پیام در چنین مکان هایی کمک خواهد کرد. 
اگر آگهی های فرهنگی پخش ش��ده توسط مانیتور 
مترو کوتاه هم باش��ند، مخاطبان راحت تر از جریان 
موضوع مطلع خواهند ش��د. چ��ون این مانیتورها به 
خاطر نوع ساخت ش��ان یا نحوه عملکردش��ان وقتی 
مترو متوقف می ش��ود از پخش آگه��ی باز می مانند 
و ت��ا دوباره بخواهند مجددا ش��روع به پخش کنند، 
امکان دارد بس��یاری از مخاطبان خ��ود را به دلیل 
جابه جایی مسافران از دست بدهند. وقتی این حالت 
اتفاق بیفتد، پیام به درستی منتقل نمی شود. در این 
حالت به نظر اگر آگهی ه��ا با زمان بندی آگهی های 
تلویزیونی پخش ش��وند، مخاطب بهت��ر می تواند از 
کل ماجرا سر در بیاورد. البته برای این کار می توان 
ش��عارها یا اس��لوگان هایی را نی��ز در نظر گرفت که 
دائم میان آگهی زیرنویس و تکرار شوند تا حداقل از 
این طری��ق مخاطبان بتوانند از پیام آگهی اطالعات 
اندکی به دست بیاورند. به هرحال فقط داشتن رسانه 
مهم نیست، باید برای استفاده از رسانه برنامه ریزی 
و مهندس��ی دقیق��ی کرد تا ش��رکت ها و مخاطبان 
بهترین بهره برداری را از آن کنند. در غیر این صورت 
نه شرکت می تواند پیامی را منتقل کند نه مخاطب 

از ماجرای آگهی چیزی عایدش خواهد شد. 
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ایستگاه تبلیغات

تبلیغات فیلم  » محمدرسول اهلل « )ص(  آنقدر 
گسترده  است که تمامی مخاطبان آن را دیده اند. 
تبلیغ��ات عکس محور اس��ت و به نظ��ر تمامی 
رسانه های تبلیغاتی به کمک این فیلم آمده اند 
تا بتواند خودش را معرفی کن��د. طراح کمپین 
تبلیغاتی فیلم  » محمدرسول اهلل «  )ص( سعی کرده 
با اکران تصاویر مختلفی از این فیلم شیوه متفاوتی 
را از تبلیغات حوزه سینما برای مخاطب ایرانی به 
نمایش گذارد؛ شیوه ای که با بازخوردهای مثبت 
و منفی مختلفی روبه رو شده است. »فرصت امروز« 
برای بررسی تبلیغات فیلم محمدرسول اهلل )ص( 
به س��راغ علیرضا نصرتی طراح باسابقه گرافیک 
و کارشناس تبلیغات و محس��ن جاوید مدرس 

گرافیک و کارشناس تبلیغات رفته  است. 

مزیت و ویژگی فیلم باید از طریق عکس ها 
منتقل شود 

علیرضا نصرتی، درباره تبلیغات فیلم »محمد 
رسوال اهلل« )ص( می گوید: نخستین نکته مهم 
درباره تبلیغات این فیلم، گس��تردگی و حجم 
غیرمعمول آن است. تقریباً در تمام نقاط تهران و 
روی تمام بیلبوردها و بنرها عکس های تبلیغاتی 
این فیلم نصب شده است. مطمئناً مخاطب با هر 
زاویه نگاهی این عکس ها را خواهد دید اما آیا این 
ش��یوه عملکرد تأثیر موردنظر طراحان کمپین 
را بر مخاطبان خواهد گذاشت یا نه، هنوز برای 
قضاوت زود است و نیاز به گذشت زمان دارد. در 
تبلیغات این فیلم تمرکز کمتری روی پوس��تر 
تبلیغاتی آن شده و ظاهراً طراحان این کمپین 
ب��ار تبلیغی فیل��م را بردوش همی��ن عکس ها 
گذاشته اند شاید به این نتیجه رسیده اند که این 
حجم فراگیر و بی سابقه عکس ها می تواند بیشتر 
از پوس��ترها و بنرهای خالقانه ب��ه فروش فیلم 
کمک کند. حال سوال مطرح شده این است که 
این عکس ها کدام مزیت و ویژگی منحصربه فرد 
فیلم را به مخاطب نشان داده اند که این  همه در 
نمایش آنها افراط شده است؟  به نظرم بعضی از 
عکس های این فیلم نه تنها هیچ ویژگی خاصی 
ندارند بلکه حتی مخاطبان را ب��ه یاد فضاهای 
تکراری سریال های مذهبی تلویزیون می اندازند. 
در واقع بهت��ر بود به جای اس��تفاده از این همه 
عکس متفاوت و پراکنده که در میانش��ان حتی 
عکس های پش��ت صحنه هم وجود دارد، روی 
چند عکس خاص و منحصر به فرد تأکید می شد 
برای مث��ال، عکس هایی ک��ه در بردارنده حس 
و حال معنوی و مذهبی فیلم هس��تند. در کنار 
این موارد عکس هایی از حمله لش��کر ابابیل با 
جلوه های ویژه حرفه ای نیز در این فیلم به تصویر 
کشیده شده اند که تصویر محکم و قاطع تری از 
فیلم به نمایش می گذاشت، درنتیجه این تصاویر 
به جذب مخاطب کمک بیش��تری خواهد کرد. 
عالوه براین انتخاب عکس ها نیز در این تبلیغات 
چندان جالب نیس��ت برای مثال بن��ری از این 
فیلم را در بزرگراه یادگار دیدیم که ظاهراً تصویر 
حضرت آمنه مادر گرامی حضرت محمد )ص( 
است که او را در آغوش گرفته، چهره ایشان با نور 
پوشانده شده است. از حضرت محمد)ص( هم 
فقط قطعه ای لباس دیده می شود، بقیه تصویر 
هم تبدیل شده است به فرم های درهم و مبهمی 
که نه زیباست و نه اطالعاتی به بیننده می دهد. 
چنین عکسی هیچ جذابیت بصری به عنوان یک 
عنصر تبلیغاتی ندارد. عالوه بر این مکان نصب 

تصاویر تبلیغاتی این فیلم نیز جالب نیست. 

واکنش ها به تبلیغات گسترده فیلم 
نصرتی می گوی��د: درباره این فیلم س��واالت 

مختلف دیگری نیز مطرح اس��ت، ب��رای مثال 
س��ازندگان این فیلم چگونه توانس��ته اند، تمام 
فضاهای شهر را برای تبلیغات در اختیار بگیرند؟  
از چه اهرم هایی اس��تفاده کرده ان��د؟  در واقع 
تبلیغات با این رویکرد ب��رای مخاطب امروزی 
تأثیر منفی خواهد گذاش��ت. همان طور که در 
بین اهالی سینما هم شاهد واکنش های منفی 
بودیم مثاًل یکی از دس��ت اندرکاران س��ینما در 
مصاحبه ای بی��ان کرد که  » واقع��اً این تبلیغات 
شهری فیلم اصاًل خوب نیست چون خیلی زیاد 
اس��ت و بوی اش��رافی گری از آن به مشام مردم 
می رسد. «  برای ش��خص من دالیل و چگونگی 
چنین تبلیغات��ی، از نتایج آن مهم تر اس��ت، از 
طرف دیگر فک��ر می کنم به نمایش گذاش��تن 
تصاویر یک فیلم به این ش��کل و در این اندازه، 
مناسب میادین شهر نیس��ت، این روش باید در 
محل نمایش فیلم یعنی در سینماها و پردیس ها 
اجرا ش��ود، تبدیل کردن یک ش��هر به گالری 
عکس های یک فیلم حت��ی اگر قدرت و ابزارش 
را داش��ته باش��یم، روش جالبی نیست. عواقب 
چنی��ن کارهایی فراتر از دنیای تبلیغات اس��ت 
و باید به تأثیرات فرهنگ��ی آن توجه کرد. نکته 
دیگر اینکه ف��روش باالی احتمال��ی این فیلم، 
معیار مناسبی برای سنجش تبلیغات آن نیست، 
در فروش این فیلم عواملی تأثیرگذار اس��ت که 
به مراتب از تبلیغات قدرتمندتر اس��ت. نصرتی 
که خود س��ابقه طوالنی در طراحی پوسترهای 
تبلیغاتی فیلم های مختلف دارد، می گوید: همه 

ما هنوز فیلم الرس��اله )محمد 
رس��ول اهلل( )ص(  » مصطفی 
عقاد «  را به یاد داریم. این فیلم 
در ذهن و دلمان جای گرفته و 
تبدیل به یک برند شده است. 
هنوز بعد از گذش��ت 35سال 
شنیدن موس��یقی اش ما را به 
وجد می آورد، حاال باید ببینیم 
این فیلم عظیم صد میلیاردی 
که با نگاه به ب��ازار جهانی و با 
همکاری هنرمندان بین المللی 
و با استفاده از جلوه های بصری 
حرف��ه ای، س��اخته ش��ده و 
چنین تبلیغات گس��ترده ای 
دارد، می توان��د ای��ن جایگاه 
را از آن خ��ود کن��د ی��ا خیر. 
نصرت��ی درباره ط��رح لوگوی 
فیلم »محمد رسول اهلل« )ص( 
می گوید: لوگوی فیلم خوب و 
دوست داشتنی است. این لوگو 

به راحتی خوانده می شود و حس و حال مذهبی 
فیلم را به مخاطب منتق��ل می کند. چون لوگو 
به سبک رس��م الخط های قدیمی نوشته شده و 
همین عام��ل بالفاصله مخاطب را به گذش��ته 
می برد. عالوه بر نکات گفته ش��ده، تاریخ شروع 
یک کمپین و م��دت زمان اج��رای آن نیز جزو 
موضوعات مهمی اس��ت که در کمپین ها حتماً 
درباره اش باید برنامه ریزی شود. این نکته را اهالی 
تبلیغات می دانند که اگ��ر مخاطب به تصویری 
عادت کن��د آن تصویر کارک��رد تبلیغی خود را 
از دس��ت می دهد. نصرتی در مورد محل نصب 
این عکس ها می گوید: در حال حاضر ش��اهدیم 
که تصاویر تبلیغاتی این فیلم روی اکثر بنرهای 
سطح ش��هر نصب ش��ده اند. این بنرها از محل 
نصب عکس های تزیینی شهرداری تا محل کار 
کارگران و ساخت و سازها را در برگرفته اند مثاًل 
تابلوی   »شهروندان محترم از اینکه با بردباری، 
س��روصدای حاص��ل از ساخت و س��از را تحمل 
می کنید، از ش��ما سپاس��گزاریم «  را برداشته و 
عکس های فیل��م را نصب کرده ان��د. نصرتی در 
پای��ان می گوید: این ش��کل اس��تفاده فله ای از 
عکس هایی که بعض��ی از آنها هی��چ جذابیتی 
ندارند و نصب کردنشان در همه جای شهر نوعی 
افراط در تبلیغات است، می تواند نتایج منفی و 
غیر قابل پیش بینی برای تبلیغ��ات این فیلم به 
بار بیاورد. نکته ای که در پایان باید بگویم: پوستر 
انگلیسی این فیلم خوب است. پوستر، تصویری 
از حضرت آمنه را نشان می دهد که پیغمبر را در 

آغوش کشیده و دو زن دیگر ش��اهد این اتفاق 
هستند، ترکیب بندی، رنگ و نور پوستر خیلی 
خوب از آب درآمده و من را به یاد نقاش��ی های 
قدیمی از حضرت مری��م و مس��یح می اندازد، 
مسیح در بیشتر نقاشی های کالسیک غربی یا 
به همراه صلیبش به تصویر کش��یده شده یا در 
میان هاله ای از نور، در آغوش مادرش قرار گرفته 
و تعدادی از فرشتگان به دورش پرواز می کنند. 
این تصاویر با ویژگی های��ی که ذکر کردم، برای 
همه مسیحیان آشناست و آنها حس و حال خوبی 
را از پوستر دریافت می کنند. شبیه سازی پوستر 
فیلم به این نقاشی ها، ایده خالقانه ای  است زیرا 
همان حس آش��نایی که دیدن نقاشی حضرت 
مسیح به یک مسیحی می دهد، این حس و حال 
به مخاطب مسلمان نیز منتقل ش��ده و روی او 

تأثیر می گذارد. 

شهر به گالری تصاویر مختلف فیلم تبدیل 
شده است

محس��ن جاوید می  گوید: باالخ��ره انتظارها 
به پایان رس��ید و تبلیغات و اکران فیلم محمد 
رسول اهلل  )ص( آغاز ش��د. چند سالی بود که از 
ساخت این فیلم خبرهای جسته و گریخته ای 
به گوش می رسید و همه منتظر اکران آن بودند. 
خبرها حاکی از ساخت یک کار کاماًل حرفه ای 
و وزین ب��ود که میلیارد ها توم��ان هزینه صرف 
آن ش��ده و عوامل کار کاماًل حرفه ای هستند و 
گس��تره نمایش فیلم محدود به مرز های ایران 
نخواهد ب��ود و به عن��وان یک 
فیل��م بین الملل��ی اکران های 
وسیعی در سراسر دنیا خواهد 
داشت. پس با تمام این تفاسیر 
مطمئناً تبلیغات این فیلم نیز 
بای��د در حد و ان��دازه یک کار 
ب��زرگ و حرفه ای باش��د. لذا 
زمانی که شروع اکران تبلیغات 
ای��ن فیل��م را در بیلبورد های 
س��طح ش��هر به طور گسترده 
دیدم تعجب نکردم. تبلیغاتی 
که نه تنها در گستردگی بلکه 
در ش��یوه تبلیغ نیز ب��ا دیگر 
کاره��ا متفاوت ب��ود. متفاوت 
بودن تبلیغ��ات محیطی این 
فیلم دقیقاً همین جاست. شهر 
را به یک گالری از تصاویر فیلم 
تبدیل کرده اس��ت. بیلبوردها 
و تابلوه��ای پراکنده ای که هر 
کدام صحنه ای متفاوت از دیگر 

تابلوها را نش��ان می دهد و آنچه این تابلوها را به 
هم پیون��د می دهد لوگوی  » محمد رس��ول اهلل  
)ص( «  است. حال کار هوش��مندانه دیگری که 
کنار بیلبوردهای ش��هری می تواند س��ناریوی 
یک گالری ش��هری را تکمیل کند، اس��تفاده از 
نماآگهی های شهری است. تابلوهایی که جهت 
پوشش یک عملیات عمرانی توسط شهرداری 
به پا شده اند. تابلو هایی که نسبت به بیلبوردها 
از قیمت بسیار ارزان تری برخوردارند و هم تعداد 
زیاد آنها در کنار هم فرصت تبلیغاتی منحصر به 
فردی را به وجود می آورد. وقتی یک میدان بزرگ 
و پر رفت و آمد مانند میدان ولی عصر  )عج( تحت 
عملیات عمرانی اس��ت که دور تا دور میدان را 
تابلوهای تبلیغاتی پوش��اننده عملیات عمرانی 
فراگرفته، این بهترین فرصت برای یک تبلیغات 
محیطی جذاب اس��ت. به نظرم تولیدکنندگان 
فیلم محمد رس��ول اهلل  )ص( از نما آگهی های 
میدان ولی عصر  )عج( به��ره گرفته اند. بیننده 
وقتی میدان را دور می زند گویی در یک نگاه تمام 

فیلم از جلوی چشمان او عبور می کند. 

موج تبلیغاتی باید کنترل شود
جاوید می گوی��د: آنچه باعث تفاوت آش��کار 
تبلیغ��ات محیطی ای��ن فیلم با تبلیغ��ات دیگر 
فیلم ها ش��ده اس��ت، این اس��ت که در تبلیغات 
سینمایی معموالً یک یا دو طرح پوستر هستند 
که به شکل بیلبورد در تمام شهر دیده می شوند. 
اما در تبلیغات فیلم »محمد رس��ول اهلل« )ص( 
در هر تابل��و صحنه ای از فیلم دیده می ش��ود که 
عنصر لوگوی »محمد رس��ول اهلل« )ص( آنها را 
به هم پیوند داده اس��ت. این کار دو مزیت بزرگ 
دارد؛ اول اینکه کسی که فیلم را ندیده تشویق به 
دیدن فیلم می شود و دیدن صحنه های مختلف 
فیلم رغبت و حس کنج��کاوی او را برای دیدن 
فیلم بیشتر می کند و دوم برای کسی که فیلم را 
دیده حس یادآوری صحنه های فیلم و درنهایت 
تکراره��ای منظمی ک��ه ماندگاری فیل��م را در 
حافظه شخص رقم می زند، در پی خواهد داشت. 
فیلم »محمد رسول اهلل« )ص( یک فیلم تاریخی 
آن هم از تاریخ اس��الم با الگوهای خاص خودش 
است. فرهنگ اسالمی شاخص های هنری ویژه ای 
را در طول تاریخ رق��م زده و باعث بروز و به کمال 
رسیدن شاخه های متفاوتی در دنیای هنر شده 
اس��ت. یکی از این ش��اخه ها، هنر خط و خوش 
نویسی اس��ت که رفته رفته در دنیای جدید و در 
هنرهای نوظهور به ش��کل های تایپوگرافی یا در 
جاهایی به ش��کل لوگوتایپ، ب��روز و خودنمایی 
کرده اس��ت. لوگوی  » محمد رس��ول اهلل« )ص( 
 به خصوص در پیچ ه��ای اس��پیرال گونه ای که 
در دو حرف میم در اس��م  » محمد «  ایجاد کرده 
زیاد فانتزی به نظر می رسد و از آن شاخص های 
متکاملی که در خطوط اصیل وجود دارد، فاصله 
گرفته است. درس��ت نمی دانم چه ایده ای پشت 
این کار بوده اما لوگوی ی��ک فیلم تاریخی وزین 
آن هم از زندگی رس��ول اکرم  )ص( شاید اگر با 
خطوط کوفی اولیه ای که پرداخت های گرافیکی 
قوی روی آن ص��ورت می گرفت کار پخته تری از 
آب در می آمد. جاوید درباره گس��تردگی و شاید 
بازخورد منفی مخاطب در برخ��ورد با تبلیغات 
این فیلم می گوید: تپ یا موج تبلیغاتی، پدیده ای 
است که یک شوک تبلیغاتی مجذوب کننده روی 
مخاطبان و بینندگان در سطح وسیع وارد می کند 
و مورد تبلیغ را ورد زبان مخاطب می کند. اگر این 
پدیده در دو بره��ه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت 
به درستی مدیریت ش��ود، اثر آن بسیار مطلوب 
خواهد بود و اگر در بلند مدت در ارائه تبلیغ افراط 

شود، دلزدگی بیننده را در پی خواهد داشت. 

تبلیغ خالق چسب قطره ای اسکاچ

چسب قطره ای اسکاچ که دارای قدرت چسبندگی 
باال و قابل اس��تفاده روی هر سطحی است، از آگهی 
جدی��دی برای نمای��ش این قابلیت خ��ود رونمایی 
کرده اس��ت. به گزارش مارکتینگ نیوز، اس��کاچ در 
این تبلیغ اجس��امی را با جنس های مختلف شیشه، 
س��فال و چ��وب نش��ان می دهد که در یک س��طح 
شیبدار ش��بیه به عالمت بی نهایت با چسب اسکاچ 

متوقف شده اند. 
 

Proximity، س��انتیاگو،  آژان�س تبلیغات�ی: 
شیلی

مدیر خالقیت: فرجو کوئواس، ادیسون ساراویا
مدیر هنری: ادیسون ساراویا

کپی رایتر: فرجو کوئواس
Gorila Estudio :تصویرگر

حسین محمدیان

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

نگاهی به کمپین تبلیغاتی فیلم محمد رسول اهلل )ص(

گالری تبلیغاتی به وسعت یک شهر



برج میالد، برندی که حیف است... 

روزی روزگاری، ب��رج میالد ب��رای خودش ابهتی 
بود. ناگهان قد برافراش��ته بود و ب��ه زودی به آیکون 
شهری اول نه فقط تهران که ایران بدل شد. اما فارغ 
از این حضور ناگهانی، برج میالد برند با کالس��ی بود 
و ارزش ویژه برندش در تمامی حوزه ها از رس��توران 
گردان و خدمات ویژه اش، بستنی های با روکش طال 
و براساس آیتم های گران قیمتش، ارزش ویژه خاصی 
را ب��ه ارمغان آورده بود و دسترس��ی ب��ه آیتم های 
لوکس��ش نوعی آرزو، فانتزی یا در برخی مواقع رؤیا 
بود. کاری ندارم که حاال به نظر می رس��د برای آنها 
هم برند سازی خاصی صورت نگرفته بود و برج میالد 
صرفا یک برند اتفاقی بود. از این منظر که برند سازی 
ج��دی و دارای وجاهت��ی برایش ص��ورت نگرفت و 
ای��ن برند اتفاقی، به خاطر ظاه��ر باوقار و زیبایش و 
خدم��ات گران قیمتش -که برازن��ده اش بود- اتفاقی 
برند ش��ده بود. اسم گذاری های خوب و امکاناتش، از 
کاخ جشنواره که برای ستاره های ایران فرش قرمز را 
در آن پهن می کنند و سالن کنسرتش که هنرمندان 
ت��راز اول آنج��ا هنرنمای��ی می کنند و حتی ش��عار 
خوبش ک��ه پیش تر درباره اش نوش��ته ام که یکی از 
بهترین شعارهای ایرانی است )آسمان نزدیک است( 
و لوگوی جذابش، همه و همه پتانسیل هایی بود که 
برج میالد یک برند اتفاقی رویایی باش��د. به واس��طه 
همه این پتانس��یل ها، برج میالد مراحل برند س��ازی 
و تصویر س��ازی اتفاقی اش را بس��یار سریع طی کرد. 
تصویر ایجاد ش��ده از برج میالد، با آن لوکس گرایی 
ک��ه گفتم، برندی منحصر به ف��رد را رقم زده بود که 
بیشتر از جنس پرستیژ، کالس، الکچری و این قبیل 

چیزها بود. 
ای��ن روزه��ا ام��ا برج می��الد، ب��ا تصوی��ر اولیه و 
رویایی اش، با همه پتانسیل هایی که داشت روز به روز 
فاصله می گیرد. حاال رفتارهایی که از برج میالد سر 
می زند با آن س��الن های فاخرش، موزه مش��اهیرش 
و گنب��د آث��ارش و هم��ه امکانات جنب��ی جذاب و 
متفاوتش زیاد فاصله دارد و روز به روز دم دس��تی تر 
می ش��ود. آنقدر که گمان می رود برج میالد –با آن 
عظمتش- کمر خم کرده و برای س��وار ش��دنش –و 
کس��ب درآمد- التماس می کند. حاال به رس��توران 
گردانش هم که سر بزنید، بوفه بازش فقیر و معمولی 
است و کیفیت غذا و خدماتش هم مشابه بوفه اش. 

 اتفاق��ات غمناکی هم درآن دارد می افتد که با آن 

تصوی��ر و ابهت کامال در تضاد اس��ت که امیدوارم از 
منظر برند صرفا اشتباهاتی ناخواسته یا سهل انگارانه 
باش��د، هرچند جبرانش زمان و هزینه گزافی خواهد 
داش��ت. گویی ناگهان قرار اس��ت اتفاقا برج میالد از 
پارک ملت هم دم دس��تی تر شود. که حاال به واسطه 
و بهانه مثال مهر، در آن نمایش��گاه باز باران تشکیل 
می ش��ود، برای خری��د لوازم التحریر ب��ا تخفیف های 
عجی��ب و غریب که در آن دفتر صد برگ با تخفیف 
بفروش��ند و از در و دی��وارش کیف و کوله پش��تی و 
کفش آویزان کنند، در حاش��یه اش هم دود حلقه ای 
به آس��مان بفرستند. یعنی ناگهان آن همه زیبایی و 
عش��وه گری جایش را به فضایی شبیه خوِد کِف بازار 
ته��ران با همان جنس رفتار فروش��نده ها، چیدمان، 
ش��لوغی و مخاطب��ان بدهد. یا عینا بش��ود مش��ابه 
نمایش��گاهی که همزمان ب��ا آن با همین ماهیت در 

مصالی تهران در حال برگزاری است.
یعنی قرار است برج میالد همان رفتاری را داشته 
باش��د که مصالی تهران - که اتفاق��ا ماهیتش باید 
بس��یارعمومی و فراگیر باش��د که به درستی هست- 
دارد. حتی اگر قرار اس��ت برج میالد تصویر قبلی اش 
را خود خواس��ته تغییر دهد و به طور اساس��ی تغییر 
ماهیت داده و عمومی ش��ود، روش��ش این نیس��ت. 
چرا ک��ه ب��ا دیدن ای��ن تصاوی��ر، هم��ه آن ابهت و  
رؤیا پردازی ها و اعتبارش به یکباره منهدم می ش��ود 
و فرو می ریزد. آن وقت اما با پتانس��یل هایی که دارد 
و آیکون تهران و ایران بودنش اتفاقات خیلی بدتری 
می افتد که یکی از آنها عدم صالحیتش برای آیکون 
بودنش اس��ت و روز به روز ارج و عزتش در بین مردم 
کمت��ر و کمت��ر می ش��ود و مردم ب��ه آن بی توجه تر 
خواهند ش��د. »کلین« اعتقاد دارد بزرگ ترین خطر 
بر س��ر راه ایج��اد برند های قدرتمند این اس��ت که 
عموم جامعه روز به روز بیش��تر به بی توجهی به برند 

ترغیب شوند. 
 ب��رای برج میالد اگراین نمایش��گاه لوازم التحریر 
ی��ک اش��تباه و خطای برندی ب��وده و هنوز قصدش 
حف��ظ آن منش، وق��ار، پرس��تیژ، اعتب��ار و تصویر 
قبلی اش اس��ت، پیش��نهادات برن��دی خیلی جدی، 
جذاب و بسیار متنوعی وجود دارد که برندش را که 
مدت ها بی مراقبت رها شده و روز به روز بیشتر قد خم 

می کند، بازسازی کند. 
برج میالد، این برن��د رویایی اتفاقی و رو به افول، 

حیف است... 
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نقد هفته

امیرحسین نوریان 
مشاور تبلیغات و برند

در چند س��ال گذشته س��ریال ها و 
فیلم هایی با عنوان محصوالت ش��بکه 
نمای��ش خانگ��ی در س��وپرمارکت ها 
عرضه شده و از آنجا به سبد خانوارها وارد 
شدند؛ سریال هایی مانند قهوه تلخ و قلب 
یخی جزو نخستین محصوالت شبکه  
نمایش خانگ��ی بودند که در راس��تای 
رقابت ب��ا س��ریال های تلویزیونی وارد 
بازار ش��دند و هنگامی که سی دی های 
این س��ریال ها ب��ه س��وپرمارکت ها و 
فروشگاه های عرضه کننده محصوالت 
فرهنگی راه پیدا کردند، خرید و تماشای 
فیلم های سینمایی و محصوالت شبکه 
نمایش خانوادگی بین م��ردم جا افتاد. 
اما به تازگی سریال »دندون طال« به غیر 
از توزیع فیزیکی در س��وپرمارکت ها و 
فروشگاه های عرضه کننده محصوالت 
فرهنگی، به صورت آنالین نیز در سایت 
»فیلیمو« ب��رای مخاطبان ارائه ش��ده 
اس��ت. فروش و عرضه آنالین سریال ها 
اگرچه در ایران برای بار اول اتفاق افتاده 
ام��ا می توان ادع��ا کرد در کش��ور های 
توسعه یافته توزیع فیزیکی محصوالت 
شبکه  نمایش خانگی کامال برچیده شده 
و تهیه کنندگان، محص��والت خود را از 
طریق سایت هایی مانند هلو، آمازون، نت 
فیلیکس و... به مخاطبان ارائه می دهند؛ 
س��ایت آپارات و فیلیمو نی��ز در همین 

راستا اقداماتی را انجام داده اند. 
حامد محمدی، مش��اور بازاریابی در 
گفت و گو با »فرصت امروز« بیان می کند: 
سایت های آپارات و فیلیمو زیرمجموعه 
شرکت صبا ایده هستند و سایت فیلیمو 
در راس��تای ارائه و اش��تراک فیلم ها  و 
سریال های س��ینمایی راه اندازی شده 
است و محتواهای سینمایی کمپانی های 
مختلف در این س��ایت قرار می گیرد و 
مخاطب نسبت به فیلم موردعالقه اش 
یا به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه 
می تواند به این محتواها دسترسی پیدا 
کند و چون پروژه فیلیم��و چند وقتی 
اس��ت که النچ ش��ده و در ح��ال طی 
کردن دوران آزمایش��ی خود است؛ در 
همین راستا س��ایت فیلیمو و آپارات با 

همکاری ه��ای مش��ترک و اختصاص 
فضاهایی در سایت آپارات برای فیلیمو 
با یکدیگر کو برندینگ ی��ا تعمیم برند 
کرده ان��د تا بتوانند فیلم ه��ای تولیدی 
و برند خود س��ایت فیلیم��و را به عنوان 
مرجع آنالی��ن فیلم های س��ینمایی و 
سریال های نمایش خانگی به خوبی ارائه 

و جایگاه سازی کنند. 

بستر حداقلی برای تماشای آنالین 
فیلم ها و سریال ها

محمدی اظهار می کند: امروزه فضای 
جهانی به س��مت اس��تفاده بیش��تر از 
اینترن��ت و خدمات مبنی ب��ر اینترنت 
می رود و ب��ه همین دلیل بای��د در این 
حوزه بسترسازی هایی رخ دهد و شاید 
برخی از مخاطبان بر این باور باشند که با 
این وضعیت اینترنت نمی توان از فضای 
سایتی مانند فیلیمو اس��تفاده کرد اما 
من اعتقاد دارم نمی ش��ود منتظر این 
موضوع ماند که ابتدا بس��تر مهیا شود 
و س��پس پروژه  های این چنینی مانند 
فیلیمو را راه اندازی کرد. پروژه آپارات هم 
درزمانی در کشور النچ شد که کاربران 
ایرانی از اینترنت کم س��رعت استفاده 
می کردند اما با توس��عه زیرساخت های 

کش��ور این پروژه هم توسعه پیدا کرد و 
در حال حاضر در سایت آپارات می توان 
به راحتی فیلم های مختلف را دید و در 
مورد سایت فیلیمو نیز با تکنولوژی که 
به کار گرفته شده کیفیت فیلم ها نسبت 
به س��رعت اینترنت کاربران مشخص و 
همین موضوع باعث می ش��ود خطای 

کمتری برای مخاطب پیش بیاید. 
این مش��اور بازاریابی خاطرنش��ان 
می کند: در چند س��ال گذشته بستر 
اینترنت رشد بسزایی داشته و پهنای 
باند پیشرفت و توسعه خوبی پیداکرده 
اس��ت و حت��ی اپراتوره��ای داخلی، 
اینترنت پرسرعت را به مشتریان ارائه 
می دهند و در همین راستا باید پروژه 
فیلیمو النچ ش��ود. نس��بت به توسعه 
ب��ازار و آمادگی بهتر بس��تر اینترنت، 
پ��روژه نی��ز توس��عه پی��دا می کند و 
این موضوع نش��ان از تحقی��ق بازار و 
نیازس��نجی مخاطب دارد و توس��ط 
ش��رکت صبا ایده رخ داده که با توجه 
به رشد زیرساخت ها در بستر اینترنت 
این پروژه را النچ و توس��عه می دهند. 
این دقیقا نشان از آینده نگری شرکت 
اس��ت که در بس��یاری از شرکت های 

ایرانی یافت نمی شود. 

قیمتی که می توانست برای 
مخاطب جذاب تر باشد

او درب��اره پخ��ش آنالی��ن س��ریال 
دندون ط��ال می گوید: هر پ��روژه ای که 
برای نخس��تین بار النچ می شود ممکن 
است با مش��کالت و ضعف های زیادی 
همراه ش��ود و دندون طال نی��ز قطعا با 
ضعف هایی ممکن اس��ت همراه باشد 
و در ای��ن راس��تا می ت��وان گف��ت که 
اطالع رس��انی از این پروژه نس��بت به 
توزیع  آن در نمای��ش خانگی کم بوده و 
آپارات در راس��تای معرفی این سریال 
فضایی ثابت را در سایت طراحی کرده 
و بع��د از توزیع پ��روژه در س��ایت های 
پربازدید ایران تبلیغات انج��ام داده اند 
یا در ح��وزه قیمت گذاری این س��ریال 
نی��ز می توانس��تند اقدام��ات بهت��ر و 
هوشمندتری انجام دهند. چون پروژه 
برای نخس��تین بار النچ ش��ده بود باید 
قیمت مناس��ب تری ب��رای آن انتخاب 
می شد تا جذابیت پروژه برای مخاطب 
افزایش پی��دا کند و مخاط��ب درگیر 
این ش��یوه استفاده ش��ود و کم کم این 
ش��یوه برای مخاطب عادت شود و آن 
را جایگزین خرید فیزیکی کند. معموال 
مخاطبان عادت دارند این گونه سریال ها 

را از س��وپرمارکت ها و فروش��گاه های 
محص��والت فرهنگی باقیم��ت 3 هزار 
تومان خریداری کنند و در حال حاضر 
قیمت این س��ریال در س��ایت فیلیمو 
2 هزار تومان اس��ت اما باید به این نکته 
توجه داشت که کاربری که از فیلیمو این 
فیلم را تهیه می کند، قطعا بستر اینترنت 
او مصرف می ش��ود و به غیراز هزینه 2 
هزارتومانی ک��ه برای فیل��م پرداخت 
می کند هزینه ای را نیز برای حجم دانلود 
خود پرداخت می کند که تقریبا می توان 
گفت همان هزینه 3 هزارتومانی را برای 
مخاطب به همراه دارد و مخاطب توجیه 
دارد که این س��ریال را از سوپرمارکت 
خریداری کند و بدون قطعی و خطایی 
آن را تماشا کند. می توانستند این فیلم 
را باقیمت پایین تر از 2 هزار ارائه دهند و 
مخاطب را درگیر این موضوع کنند و بعد 
از درگیر ش��دن مخاطب و تغییر شیوه 
مصرف کننده به قیم��ت واقعی آن  که 

2 هزار تومان است، آن را عرضه کنند. 

تفکیک برندها 
محمدی بیان می کن��د: فیلد کاری 
سایت آپارات و فیلیمو با یکدیگر متفاوت 
است و آپارات سایت تخصصی در حوزه 
اشتراک ویدئو است اما فیلیمو صرفا با 
تفکر یک سایت تخصصی در حوزه ارائه 
فیلم ها و سریال ها مش��غول به فعالیت 
است و اینکه بین این دو موضوع تفاوتی 
ایجاد ش��ده، اتفاق خوب و مثبتی است 
و هریک شخصیتی)برند( را برای خود 
خلق کرده اند و ش��خصی که در سایت 
فیلیمو مشغول دیدن سریال دندون طال 
است ممکن است با فیلم های دیگر این 
سایت نیز آشنا ش��ود و آن فیلم ها را نیز 
ببیند و این موضوع یعنی ورود و درگیر 
کردن مخاطب در دنیای موردعالقه اش. 

محیط زیست و نگرانی برای 
آیندگان

این مش��اور بازاریابی اظهار می کند: 
یکی از ویژگی های بارز و مثبت این پروژه 
کمک در حفظ محیط زیست است. در 
سالیان آینده ما با مشکالت شدیدی در 
حوزه محیط زیست روبه رو خواهیم شد 
و این نگرانی یک نگرانی ملی و جهانی 
است. از ویژگی های این چنین پروژه ها 
کمک به حفظ محیط زیس��ت اس��ت 
برای اینکه اگر یک فیلم تکثیر و توزیع 
ش��ود از مواد اولیه که از محیط زیست 
اس��ت مانند مقوایی که از درخت تولید 
می شود و… تامین می شود. به اعتقاد 
من النچ این چنی��ن پروژه هایی مانند 
فیلیمو ی��ا بییپ تون��ز می تواند وظیفه 
مسئولیت اجتماعی جامعه را در مورد 
محیط زیست هم ایفا کند و اگر مخاطبان 
محصوالت را به صورت آنالین تهیه کنند 
می توان��د به محیط زیس��ت هم کمک 
بس��زایی کنند. ما در ایران نی��از به این 
چنین پروژه هایی داریم. در همین راستا 
احسان عمرانی، مش��اور ارشد بازاریابی 
آپارات در گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
بیان می کند: با بهبود وضعیت زیرساخت 
اینترنت��ی در کش��ور، دسترس��ی ب��ه 
اینترنت پرسرعت در اقصی نقاط کشور 
فراهم شده و روی این پهنای باند امکان 
تعریف و طراحی محصوالت پرترافیک 
میسر می ش��ود. با افزایش ضریب نفوذ 
اینترنت در کشور، این امکان برای مردم 
در تمامی کش��ور می تواند فراهم شود 
که بتوانند از طری��ق اینترنت به راحتی 
به تماش��ای آنالین فیلم ها و سریال ها 
در آپارات بنش��ینند و از طرفی فرصت 
مناس��بی برای تولید کنندگان محتوا و 
تهیه کننده ها فراهم ش��ده که از بستر 
آپارات بتوانند در راستای ارائه محتوای 

خود به مخاطبان استفاده کنند. 

هزینه گزاف توزیع فیزیکی 
محصوالت فرهنگی در کشور

عمران��ی ادام��ه می ده��د: پخش و 
توزیع فیزیک��ی فیلم ها و س��ریال ها و 
به صورت کلی محص��والت فرهنگی در 

کش��ور دردس��رها و هزینه های زیادی 
را برای تولیدکنندگان ب��ه همراه دارد 
و درنهای��ت ه��م امکان دسترس��ی به 
همه نقاط کش��ور برای تولید کنندگان 
امکان پذیر نیست، چون پخش و توزیع 
در تمامی نقاط کشور توجیه اقتصادی 
ن��دارد و به همین دلی��ل پخش آنالین 
محتواهای تولیدی در رسانه های مجازی 
برای تولیدکنندگان بسیار جذاب است. 

توزیع فیزیکی محتوا از مد افتاده
او اظهار می کن��د: در واحد تحقیق و 
توسعه آپارات، بنچ مارک یا الگوبرداری 
از بهترین ها صورت می پذیرد و خطوط 
جدی��د درآمدزای��ی را ب��رای آپ��ارات 
فرصت شناسی می کند. در کشور هایی 
مانند آمریکا بع��د از اک��ران فیلم های 
س��ینمایی در س��ینما ها، دیگر مانند 
س��ابق این فیلم ها به صورت DVD به 
مخاطبان ارائه نمی شود و امروزه تمامی 
این فیلم ها و سریال ها به صورت آنالین 
در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. این 
موضوع به اندازه ای ام��روزه موردتوجه 
مخاطبان قرارگرفته ک��ه می توان ادعا 
کرد که در چند س��ال گذش��ته دیگر 
پخش و توزی��ع فیزیک��ی محتوا ها در 
کش��وری مانند آمری��کا رخ نمی دهد و 
این محتواها از طریق ش��بکه های ویژه 
 پخش و نمایش��ی مانند هل��و، آمازون، 
نت فیلیکس و... تمام نیاز بازار را پاس��خ 
می دهند. در ایران هم آپارات وب سایتی 
را تحت عن��وان »فیلیم��و« در همین 
راس��تا النچ کرده و س��ریال دندون طال 
نیز از این بستر استفاده کرده و به صورت 
آنالین به مخاطب��ان ارائه می ش��ود و 
این س��ریال چون به توزیع فیزیکی در 
فروشگاه های عرضه کننده محصوالت 
فرهنگی و سوپرمارکت ها بسنده نکرده، 
قطع��ا می تواند با ف��روش خوبی همراه 
ش��ود. چون در توزی��ع فیزیکی امکان 
عرضه محصول فقط برای قشر خاصی 
امکان پذیر است. البته ایجاد کمپین های 
تبلیغاتی دیجیت��ال در فضای مجازی 
بس��یار می تواند به اطالع رس��انی و باال 
رفتن آگاه��ی در جامعه کمک کند. در 
همین راس��تا کمپین دیجیتالی برای 
معرفی سریال دندون طال طراحی و النچ 
شد. در این میان هر قسمت این سریال 
همزمان هم روی وب س��ایت فیلیمو و 
به صورت توزیع فیزیکی در فروشگاه ها 

عرضه می شود. 

مقاومت کسب و کارهای سنتی 
نسبت به استفاده از ابزارهای مدرن

ای��ن مش��اور بازاریابی خاطرنش��ان 
می کن��د: از طرفی چ��ون در ایران هم 
تکنول��وژی روز کم ک��م وارد جامع��ه 
می شود و در حال  گذار از فضای سنتی 
به مدرن است، شاید ناخواسته افرادی 
که به صورت سنتی در کسب و کارهای 
مختلف مش��غول به فعالیت هس��تند 
نس��بت به اس��تفاده از ابزارهای مدرن 
موضع بگیرند و باید ای��ن افراد متقاعد 
ش��وند که اتفاقا تکنولوژی های مدرن 
فرصتی پیش  روی کس��ب و کارها است 
و تهدیدی را برای آنها ایجاد نمی کند و 
تکنولوژی جدیدی مانند آپارات روزانه 

5.5 میلیون بازدیدکننده ویدئو دارد. 

اقداماتی برای جذب مخاطبان 
بیشتر دندون طال

عمران��ی می افزای��د: در کمپی��ن 
دیجیتال و به خصوص ویدئو مارکتینگی 
که برای سریال دندون طال طراحی شده 
قب��ل از ارائه هر قس��مت س��ریال به 
مخاطبان به مدت 48 ساعت تیزر ویژه 
سریال در قسمت پربازدیدهای آپارات 
نمایش داده می ش��ود و ای��ن موضوع 
جذابیت خوبی را ایجاد می کند که در 
معرض دید مخاطب اس��ت. از طرفی 
یک بنر در صفح��ه  اصلی آپ��ارات در 
راستای هدایت مخاطبان برای تماشای 
س��ریال در نظر گرفته شده است. یکی 
دیگر از اقداماتی که در حوزه بازاریابی 
سریال دندون طال رخ داد این موضوع 
بود که ویدئویی از دو نف��ر از بازیگران 
سریال ساخته شد که در آن دو بازیگر 
مخاطبان را دعوت به تماشای سریال 

دندون طال می کنند. 

کیفیتی مطابق با سرعت اینترنت 
کاربران

او می گوید: آپ��ارات تکنولوژی ای را 
در نمایش این سریال به کار گرفته که 
تماشای فیلم را برای مخاطبان تسهیل 
کن��د و مخاطبان می توانند براس��اس 
س��رعت اینترنتی که دارند این سریال 
را ببینند و کیفیت س��ریال براس��اس 
س��رعت اینترنت کاربران و نوس��انات 
احتمالی اینترنت در نظر گرفته می شود 
و همین موضوع باعث می شود کاربران 
هنگامی که سریال را به صورت آنالین 
می بینند خطایی رخ نده��د و منتظر 

بارگذاری سریال ننشینند. 

امیر کاکایی

گزارش »فرصت امروز« از حضور آنالین سریال دندون طال در آپارات 

شبکهنمایشخانگیمدرنمیشود
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ایندرا نویی
بیش از یک دهه با پپسی

ایندرا نوی��ی )Indra Nooyi(، متولد هند و س��اکن 
 آمری��کا، در ح��ال حاض��ر رئی��س و مدیرعامل پپس��ی  
)PepsiCo(، ش��رکت آمریکای��ی چندملیت��ی تولی��د 
موادغذایی و نوشیدنی است. پپس��ی دومین تولیدکننده 
موادغذای��ی و نوش��یدنی در جهان اس��ت. ن��ام نویی به 
ط��ور م��داوم در فهرس��ت 100 زن قدرتمن��د جه��ان 
ق��رار گرفته اس��ت. ایندرا نوی��ی در س��ال 1974 مدرک 
کارشناس��ی اش را در رش��ته  فیزیک، ش��یمی و ریاضی 
هن��د    )Madras College(ِم��دَرس دانش��گاه  از 
 گرف��ت و در س��ال 1976 از موسس��ه مدیری��ت کلکته

 )Indian Institute of Management Calcutta( 
موفق به دریافت مدرک MBA ش��د. او کارش را به عنوان 
 Johnson( مدیراجرایی در هند و با جانسون اند جانسون
Johnson &(، ش��رکت آمریکایی تولید دس��تگاه های 
 پزشکی آغاز کرد. در سال 1978 در مدرسه مدیریت ییل

  )YaleSchool of Management(
پذیرفت��ه ش��د و توانس��ت در رش��ته مدیری��ت دولتی و 
خصوص��ی م��درک کارشناس��ی ارش��د دریاف��ت کند. 
 بع��د از فارغ التحصیل��ی ب��ه گ��روه مش��اوره بوس��تون

از  یک��ی   ،)The Boston Consulting Group(
برجسته ترین شرکت های مش��اوره مدیریت پیوست. آغاز 
کارش در پپس��ی از س��ال 1994 بود تا اینکه در سال 2001 
به عنوان رئیس و مدیرعامل این ش��رکت انتخاب شد. طبق 
گزارش مجله هفتگی بلومبرگ، از سال 2001، درآمد ساالنه 
پپسی 72درصد افزایش داشت، در حالی که سود خالص آن 
بیشتر از دو برابر شد و به 6/5 میلیارد دالر در سال 2006 رسید. 

یادگیری فعال 
مهم است که فعاالنه یاد بگیرید تا بتوانید زمینه کاری تان 
را گس��ترش دهید. نویی از لحظ��ه ورودش به پپس��ی، به 
یادگیری تمایل داشت و خودش را براساس نیازهای شرکت 
 )Steve Reinemund( ش��کل داد. اس��تیو رینمون��د
مدیرعامل قبلی پپس��ی راهنمای نویی ش��د و او را در دوره 
کارآموزی اش به درستی هدایت کرد. نویی در کنار رینموند 
نه تنها برای یادگی��ری کار می کرد، بلکه تم��ام انرژی اش 
را برای ش��رکت می گذاشت. همین مس��ئله سبب شد که 
او ب��رای رینموند اهمیت زیادی پیدا کند. نویی با اش��اره به 
راهنمایی های مدیرعامل پیش��ین پپس��ی می گوید: »من 

محصول مربیگری و راهنمایی های فوق العاده هستم.« 

سازگاری
برای داشتن محیط سالم کاری و پیشبرد چشم اندازهای 
هر کسب وکار و سازمانی، داشتن ظرفیت سازگاری نکته 
بسیار حائز اهمیتی اس��ت: »برای مدیریت در دنیایی که 
دائم در حال تغییر اس��ت، مدیران باید سازگاری داشته و 
باهوش باش��ند.« نوی��ی در مصاحبه ای ب��ا فوربس به این 
مسئله اشاره کرد که روابط شرکت های چندملیتی باید با 
کشورهای مختلف ادامه داشته باشد، بنابراین داشتن یک 
رابطه مس��تحکم و مداوم برای رش��د و توسعه کسب وکار 
اهمیت زی��ادی دارد. برای رس��یدن به چنی��ن رابطه ای 
ساختار هر ش��رکت یا س��ازمانی باید انعطا ف پذیر و آماده 
سازگاری باش��د، اما در عین حال نباید راهش را در جهت 

رسیدن به اهداف اصلی اش گم کند. 
هوشیاری

یادگیری مسئله ای کامال متفاوت از هوشیار بودن است. 
هوشیاری فرآیند آگاهی از هر دو روی سکه است که می تواند 
با یادگیری مداوم به دست بیاید. یک مدیر باید این ویژگی 
را برای مدیریت موفق کس��ب وکارش داش��ته باشد. نویی 
مسئول بازس��ازی پپس��ی در س��ال 2012 بود، زمانی که 
3درصد از نیروی کارش��ان را کاهش دادند ت��ا روی اهداف 
دیگری مثل تبلیغات برای پیش��تازی و تولید محصوالت 
جدید س��رمایه گذاری کنند. در طول این باس��ازی، همین 
صرفه جویی باعث رس��یدن ش��رکت به اهدافش در همان 
سال شد و در نتیجه نویی به عنوان پاداش 3/3میلیون دالر 
دریافت کرد. در س��ال 2013، نویی فقط با باال بردن قیمت 
خوراکی ه��ای کوچک مثل دوریتوس )Doritos(  س��ود 

خالص شرکت را 2/1درصد افزایش داد. 
عملکرد با هدف

کار کردن با داش��تن یک هدف در ذهن نکته مهمی 
اس��ت، نباید عملکردتان فق��ط برای به دس��ت آوردن 
س��ود باش��د. نویی بخش��ی را با نام موادغذایی »مفید 
برای ش��ما« راه اندازی کرد که موادغذای��ی را با کالری 
کمتر پیشنهاد می داد. عملکرد با هدف با در نظر گرفتن 
تاثیر محصوالت روی افراد راه پپسی را برای بازگشت به 
اجتماع باز ک��رد. نویی می گوید: »فقط ب��ه خاطر اینکه 
مدیرعامل هس��تید، فکر نکنید که به مقصد رسیده اید. 
باید به طور م��داوم آموزه هایت��ان را افزایش دهید. من 

هرگز این نکته را فراموش نکردم.«

توسعه
یکی دیگر از نکات مهم در مدیری��ت جلوگیری از رکود و 
ایس��تایی اس��ت و بهترین راه برای انجام این کار گسترش 
مرزهای فیزیکی است. نویی در اضافه کردن مداوم برندهای 
جدید به زیرمجموعه پپس��ی رکورددار است و این شرکت 
را از تولیدکننده نوش��یدنی به تولیدکننده موادغذایی نیز 
تبدیل کرد. همچنین سرمایه گذاری اش را در کشورهای در 
حال توسعه ای مثل هند، چین و مکزیک افزایش داد. نویی 
معتقد است: مدیریت در سطوح مختلف خیلی سخت است. 
من وقتی یک کسب وکار را مدیریت می کردم، خواسته ها و 
نیازهای مشخصی برای مدیر بودن وجود داشت. اما زمانی 
که وارد یک شرکت یا س��ازمانی می شوید، خواسته ها برای 
مدیریت آن سازمان به صورت عمودی رشد نمی کنند، بلکه 

با سرعت و حجم باالیی رشد می کنند. 
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پاسخ کارش�ناس: به صورت کلی فرد هنگامی باید به 
مذاکره برود که از ش��رایط مذاکره اطالعاتی داشته باشد 
و خود را برای آن ش��رایط و فرد مقابل آماده کرده باش��د. 
معموال ش��رکت در این گونه جلس��ات که افراد هیچ گونه 
اطالعی از ش��رایط مذاکره ندارند به صالح نیست و صرفا 
وقت تلف کردن اس��ت، چون  به نتیجه رس��یدن این گونه 
مذاکرات معموال به س��ختی صورت می پذی��رد. از طرفی 
اگ��ر به فردی ک��ه ش��ما را به ای��ن مذاکره دع��وت کرده 
اعتماد کامل داری��د می توانید براس��اس اعتمادتان به او 

در جلسه شرکت اما س��عی کنید در این گونه مواقع تحت 
تاثیر ش��رایط مذاکره قرار نگیرید، چون معلوم اس��ت فرد 
مذاکره کننده از فاش ش��دن موضوع و نام خود ترس دارد 
و فکر می کند که ش��اید ش��ما قبول نکنید در این مذاکره 
ش��رکت کنید. این موض��وع را مورد توجه ق��رار دهید که 
معموال در این گونه ش��رایط طرف مذاکره کننده ش��ما از 
موض��ع پایینی برخوردار اس��ت، چون اگر ای��ن فرد قصد 
داش��ت از موضع باال وارد مذاکره ش��ود به راحتی شرایط، 
موضوع و. . . مذاک��ره را مطرح می کرد و ترس��ی از مطرح 

کردن آن نداشت. 
در ای��ن می��ان در برخی از ش��رایط افراد ب��رای مطرح 

کردن ایده های خالقانه خ��ود این گونه فردی را به مذاکره 
دعوت می کنند، چون می ترس��ند با مطرح کردن آن قبل 
از مذاکره، ایده آنها دزدیده ش��ود و ب��رای اطمینان از این 
موضوع به این سبک وارد مذاکره می شوند. به صورت کلی 
رفتن ی��ا نرفتن در این گونه جلس��ات آن ق��دری اهمیت 
ندارد و آنچه بسیار مورد توجه باید قرار گیرد این موضوع 
است که بعد از شرکت در این گونه مذاکرات نباید با عجله 
تصمیمی اتخاذ ش��ود، چون ممکن اس��ت شرایط مذاکره 
به صورتی پیش رود که ش��ما مجبور باش��ید به س��رعت 
تصمیمی بگیرید، ب��ه همین دلیل س��عی کنید در طول 

جلسه تصمیمی را تا حد ممکن اتخاذ نکنید. 

ریسک حضور در جلسات بی فایده

پرسش: مدیر یک ش�رکت بازرگانی هستم. به واسطه جایگاه و ش�رکتی که مدیریت می کنم، مدت زمان زیادی را معموال صرف 
مذاکره با افراد و شرکت های مختلفی می کنم. به همین دلیل از نظر زمانی معموال با محدودیت جدی مواجه هستم. بسیار پیش 
می آید که در یک جلسه کاری توسط شخصی دعوت شوم؛ به عنوان نمونه در یکی از این جلسات محل جلسه در هتل بود و نفر واسطه هیچ اطالعاتی از شخصی که قرار 
است در جلسه باشد و موضوع جلسه نمی داد و فقط تاکید بر بدون ضرر بودن جلسه و اطمینان و اعتماد داشت. به صورت کلی از نظر شما شرکت در این جلسه ریسکی 

را برای من در بر دارد؟ 

کلینیک کسب و کار
استفاده خالقانه کسب وکارها از 

تئوری صف 

ش��اید کمتر فردی را بتوان یافت که از ایستادن و انتظار 
در صف های طوالنی به عنوان یک امر خوشایند و تجربه ای 
دلچس��ب یاد کند. مش��تریان همواره س��عی بر این دارند 
تا مایحتاج خ��ود را از مراکزی تهیه کنن��د که در کمترین 
زمان ممکن کاال یا خدمات موردنظر آن��ان را فراهم کرده 
و در اختیار آنان قرار دهد. امروزه کاهش مدت زمان انتظار 
مش��تریان به یک اهرم رقابتی می��ان بنگاه های اقتصادی 
تبدیل ش��ده و مدیران و سیاس��ت گذاران کسب و کارهای 
پیش��رو را بر آن داشته تا با اس��تفاده از روش های خالقانه، 
برای ج��ذب مصرف کنن��دگان جدی��د و افزایش رضایت 

مشتریان فعلی خود سعی کنند. 

ارائه نیم بهای بلیت 
یکی از روش هایی ک��ه برای متعادل س��ازی صف از آن 
استفاده می شود در صنعت سینما اجرایی شد. همان طور 
که همه می دانیم، تعطیالت پایانی هفته فرصتی را ایجاد 
می کند تا افراد بیش��تری برای تماش��ای فیلم های مورد 
عالقه شان راهی سالن های سینما شوند. حجم تقاضا در این 
روزها به شدت افزایش می یابد و صف های طویلی در مقابل 
گیشه های فروش بلیت تشکیل می شود. از سوی دیگر، در 
سایر روزهای هفته شاهد کاهش تقاضا از سوی متقاضیان 
هستیم. این امر سبب شد تا سینماگران به این فکر بیفتند 
تا تعادلی میان فروش بلیت در ط��ول هفته ایجاد کنند. از 
این رو تصمیم بر آن ش��د تا در یکی از روزهای میان هفته، 
بلیت های خود را به متقاضیان به صورت نیم بها ارائه کنند. 
همان طور که انتظار می رفت، این سیاست خالقانه فروش 
به کاهش 20 درصدی صف ه��ای فروش بلیت در روزهای 

پایانی هفته منجر شد. 

رضایت بیشتر قشر سالخورده و کودکان 
در فرودگاه ها از شیوه خالقانه ای اس��تفاده می شود که 
با هدف احترام به قش��ر س��الخورده و زنان و کودکان اجرا 
می شود و بس��یار مورد اس��تقبال عموم قرار گرفته است. 
بدین صورت که هنگامی که تمامی مس��افران در س��الن 
انتظار برای سوار شدن به هواپیما انتظار می کشند، از اقشار 
سالخورده، زنان حامله و کودکان درخواست می شود قبل 
از سایرین سوار هواپیما شوند. این امر هم منجر به رضایت 
بیشتر این قشر از مسافران می شود و هم به دلیل آنکه ورود 
تمامی مسافرین در یک لحظه انجام نمی شود باعث تعدیل 

و کاهش صف های طوالنی انتظار می شود. 

سفارش در کمتر از یک دقیقه 
به عنوان یک نمونه خالقانه، می توان از سیاست مدیریت 
یکی از شعب رستوران های زنجیره ای مک دونالد در توکیو 
ژاپن نام برد که ش��یوه هوش��مندانه ب��رای کاهش میزان 
صف های طویل رس��توران خود انتخاب کرده است. بدین 
منظور، تابلویی ب��زرگ در داخل و خارج رس��توران نصب 
کرده و روی آن این متن را نوش��ته اس��ت که »مدیریت و 
پرسنل این رستوران تعهد می کند تمامی سفارشات شما 
را در کمتر از یک دقیقه به ش��ما تحویل دهد و در غیر این 
صورت می توانی��د غذای خ��ود را به رای��گان از ما تحویل 
بگیرید!« مدیریت این رستوران بدون اضافه کردن گیشه 
فروش بیش��تر و تنها با اضافه کردن تعدادی پرسنل برای 
آماده سازی سفارشات و تحویل آن به مشتریان، طول صف 
و میزان انتظار مشتریان را کاهش داده و در نهایت رضایت 

مشتریان را افزایش داده است. 

نوبت  دهی در بانک ها و ادارات 
اما یکی از بهترین شیوه ها استفاده از دستگاه نوبت دهی 
است. بدون شک، دریافت نوبت و با آسودگی خیال نشستن 
روی صندل��ی راحت، تماش��ای تلویزی��ون و انتظار نوبت 
دریافت خدمت بدون هیچ گونه اس��ترس خاصی می تواند 
دلچسب ترین تجربه خرید برای مشتریان باشد. این اتفاق 
مدت زمانی اس��ت در بانک ها، ادارات و سازمان های بزرگ 
دولت��ی و نیمه دولتی اجرا می ش��ود و بازخورد مناس��بی 
تا امروز داش��ته اس��ت. برخی مراکز پا را فراتر گذاشته و از 
مشتریان خود با نوشیدنی گرم و سرد در مدت زمان انتظار، 

پذیرایی می کنند.

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کارمندانی که ورزش می کنند کمتر 
بیمار می شوند و بدن مقاوم تری 

نسبت به دیگران دارند. ذهن کارمند 
ورزشکار روی کارش بیشتر متمرکز 
است و حواس پرتی ندارد. کارمندان 

و مدیران ورزیده انرژی بیشتری 
دارند و این انرژی را در طول روز 
حفظ می کنند و در ساعاتی مانند 
بعدازظهر و بازه های پس از ناهار 

کسالت کمتری دارند

مدیران ماندگار

 کمک کارمندان ورزشکار ریباک 
به افزایش فروش

گروه پوش��اک ورزش��ی ریباک با کمک کارکنانش 
در گسترش برند در ش��بکه های اجتماعی مختلف به 

موفقیت چشمگیری دست یافته است. 
 به گزارش مارکتینگ نیوز، بن بالکسلی، مدیر ارشد 
رس��انه های اجتماعی جهانی ریباک در آغاز ورودش 
به ریباک در س��ال 2014 متوجه می شود همکارانش 
تعهد ویژه ای به ورزش دارن��د و ورزش جایگاه ویژه ای 
در زندگی آنها دارد. بالکسلی تصمیم گرفت کارکنان 
ریباک را ب��دون صرف هزینه به س��فیران برند تبدیل 

کند. 
 کارکنان ریباک ن��ه تنها با ورزش تناس��ب اندام خود 
را حفظ می کنن��د، بلک��ه عالقه مندی ه��ا و لحظات به 
یادماندنی ورزش��ی خود را با fitasscompany#  در 
صفحات اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر و اینستاگرام 
به اش��تراک می گذارند. ریب��اک از کارمن��دان خود در 
اینستاگرام خواسته اس��ت مطالب و عکس های شان را با 
این هشتگ پست کنند تا در شبکه های اجتماعی رسمی 

این برند به اشتراک گذاشته شود. 

از میان خبرها

مونا اشرف زاده

در دنیای��ی ک��ه تکنول��وژی 
ح��رف اول را می زن��د و کارها 
مدی��ران  ش��ده،  ماش��ینی 
بیشتروقت ش��ان را پش��ت میز 
کار و خیره به صفح��ه مانیتور 
کامپیوتر می گذرانن��د. آنها در 
س��اعات کار مجبورند پش��ت 
تلف��ن ب��ا مش��تری ها صحبت 
کنن��د، ایمیل ه��ا را بخوانن��د، 
گ��زارش کاری ش��ان را تای��پ 
کرده یا حتی مذاک��ره رودررو 
با مش��تری و قرار مالقات های 
ای��ن چنین��ی در ات��اق محل 
کارشان داش��ته باشند. درست 
اس��ت که آنه��ا مجبورن��د این 
می��زان کار را همزم��ان و طی 
یک روز انج��ام دهند، اما این به 
معنای آن نیست که نمی توانند 
چند دقیق��ه ای را در روز برای 
خودش��ان و حرکات فیزیکی و 
ورزش کنار بگذارن��د. مدیران 
اقدام��ات  ش��رکت ها  بعض��ی 
جالبی در ای��ن زمین��ه دارند. 
ش��رکت های ب��زرگ اق��دام به 
ورزش  س��الن های  تأس��یس 
ب��رای کارکن��ان خود ک��رده و 
تنها  کوچک ت��ر  ش��رکت های 
به نص��ب تردمی��ل در محوطه 
محل کار بس��نده می کنند. اما 
برای اینکه به اهمیت ورزش در 
محیط کار پ��ی ببرید با گزارش 

امروز همراه باشید. 

ایجاد جوی برای استقبال 
از ورزش 

همیش��ه به عنوان یک مدیر 
یا صاح��ب کس��ب وکار به یاد 
داش��ته باش��ید ک��ه مهم ترین 
دارایی ش��ما، کارکنان هستند. 
بای��د محیطی ایج��اد کنید که 
آنه��ا از کار ک��ردن در آن لذت 
ببرن��د و ه��ر روز ب��ا انگیزه ای 
مضاعف ب��ه مح��ل کار بیایند. 
محیط شاد کار موجب کاهش 
غیبت از کار می ش��ود. بنابراین 
جوی ایج��اد کنید ک��ه آنها از 
ورزش کردن اس��تقبال کنند. 
مزایای بی ش��ماری که ورزش 
س��ازمانی می تواند برای ش��ما 
و کارکنان تان داش��ته باشد به 
شرح زیر اس��ت: کارمندانی که 
ورزش می کنن��د کمت��ر بیمار 
می ش��وند و ب��دن مقاوم ت��ری 
نس��بت به دیگران دارند. ذهن 
کارمند ورزش��کار روی کارش 
بیش��تر متمرکز است و حواس 
پرتی ندارد. کارمندان و مدیران 
ورزیده انرژی بیش��تری دارند و 
این انرژی را در طول روز حفظ 
می کنن��د و در س��اعاتی مانند 
بعدازظه��ر و بازه ه��ای پس از 

ناهار کسالت کمتری دارند. 

اعتماد به نفس
مدیرانی ک��ه ورزش می کنند 
اعتم��اد ب��ه نف��س بیش��تری 
دارند. تناس��ب اندام و سالمتی 
س��بب افزایش اعتم��اد به نفس 
می ش��ود، چرا که آنه��ا به خود 
ثابت کرده اند ک��ه می توانند به 
س��طح اندام فیزیک��ی ایده آل و 

مطلوب خود برسند. این اعتماد 
به نفس سبب چالشی کردن کار 
می شوند و آنها را تشنه پیشرفت 
و رس��یدن به س��طوح ب��اال در 
محل کار می س��ازد. همچنین 
آنه��ا می توانند به زیردس��تان 
خ��ود اعتماد به نف��س دهن��د. 
ای��ن مدی��ران بهت��ر می توانند 
نقش های رهب��ری را در تیم بر 

عه��ده گیرن��د، چراکه 
س��بک زندگی و شغلی 
ویژگی ه��ای  و  بهت��ر 
مثبت ت��ری  ش��خصی 
دیگ��ران  ب��ه  نس��بت 
خواهن��د داش��ت. این 
اف��راد در رس��یدن ب��ه 
اهداف ش��ان موفق ترند 
بیش��تری  توانای��ی  و 
در رس��یدن ب��ه اهداف 
چالش��ی تر دارن��د، چرا 
که آنها اه��داف را درک 
می کنن��د و ای��ن درک 

یک��ی از دارایی ه��ای س��ازمان 
است. 

نگرش بهتر 
کارمندان و مدیران ورزشکار 
نگ��رش مثبت تری نس��بت به 
خ��ود و محیط کار دارن��د. آنها 
تمایل دارند تا تع��ادل فیزیکی 
و روانی در رفتار داش��ته باشند 
و این ت��الش منجر ب��ه نگرش 
بهت��ر در محیط کار می ش��ود. 
این افراد کمتر دچار اس��ترس 
می شوند. تحقیقات نشان داده 
افرادی که به طور منظم ورزش 
می کنند، میزان اس��ترس کلی 
کمتری نسبت به افرادی دارند 
که ورزش نمی کنند. همچنین 
آنها از فرصت ایج��اد تیم بهتر 

اس��تفاده می کنند و بیش��تر از 
دیگران به کارهای تیمی عالقه 
دارند. ای��ن مدی��ران در مواقع 
بحران بهت��ر تصمیم می گیرند 
و خوب و بد انتخ��اب خود را به 

درستی می سنجند. 

مزایای جسمی ناشی از 
ورزش 

ورزش ک��ردن و مش��ارکت 
در آن، نق��ش مهمی در کاهش 
ریس��ک ابتال ب��ه بیماری های 
فیزیکی ناش��ی از نشستن زیاد 
قلب��ی-  بیماری ه��ای  نظی��ر 
عروقی و چاقی دارد. مشارکت 
در ورزش س��بب ش��ادابی روح 
و جس��م مدی��ر و کارکنان��ش 
می ش��ود. ورزش س��بب بهبود 
روحی��ه مخصوصا در مش��اغل 
کس��الت آور و تکراری می شود. 
تحقیق��ات نش��ان داده افرادی 
ک��ه به ص��ورت م��داوم ورزش 
ش��غلی  اس��ترس  می کنن��د، 
کمتر و بدن س��الم تر داش��ته و 
است.  بیش��تر  بهره وری ش��ان 
همه اینها عواملی اس��ت که هر 

سازمانی به آن نیاز دارد. 

 حذف سطوح سازمانی و 
حس مشارکت 

در محیط��ی ک��ه کارکن��ان 
و مدی��ر در کنار هم ب��ه ورزش 
می پردازند، س��طوح س��ازمانی 
حذف می ش��ود و همه در کنار 
ه��م ح��س خ��وب مش��ارکت 
س��ازمانی را می چش��ند و این 
صمیمی��ت موج��ب نزدیک��ی 
کارکن��ان ب��ه مدی��ر و 
ح��س تعل��ق بیش��تر 
به س��ازمان می ش��ود. 
مدی��ران بای��د از ه��ر 
تش��ویق  برای  فرصتی 
تیم ش��ان به ورزش در 
محی��ط کار اس��تفاده 
کنن��د. به عن��وان مثال 
المپی��ک  مس��ابقات 
لن��دن،  در   2012
مناس��بی  فرص��ت 
الهام بخش��ی  ب��رای 
انگلیسی  ش��رکت های 
برای مشارکت تیمی در ورزش 
بود. بسیاری از ش��رکت ها روی 
س��بک زندگی س��الم و فعاالنه 
تمرکز کردند و ای��ن فرهنگ را 
در سازمان خود گسترش دادند. 
س��ران ای��ن ش��رکت ها اعتقاد 
داش��تند که تروی��ج ورزش در 
محل کار سبب تشویق کارکنان 
به مشارکت می شود. در ورزش 
حس برد و باخت و حس چالش 
به کارکنان منتقل می شود. آنها 
ی��اد می گیرند که اگ��ر باختند، 
دوباره از نو ش��روع کنن��د و هر 
برد نیز س��بب تش��ویق آنها به 
ادام��ه کار می ش��ود. حقیق��ت 
این اس��ت که ورزش های تیمی 
 موج��ب تش��ویق کار تیم��ی 

می شود. 

مهیا کردن امکانات و 
ابزارها 

اما برای اینکه در شرکت شما 
نیز کارمندان ب��ه ورزش کردن 
تش��ویق ش��وند، می توانید ابزار 
این کار را برای شان مهیا کنید. 
اگ��ر امکانات ایجاد یک س��الن 
ورزشی دارید، با استخدام مربی 
خاص نس��بت ب��ه اج��رای این 
مهم اق��دام ورزید ی��ا در بیرون 
محوطه، همانند وسایل ورزشی 
که ش��هرداری در پارک ها برای 
ورزش م��ردم ق��رار می ده��د، 
نصب کنید. اگر ش��رکت ش��ما 
توانای��ی مال��ی یا فض��ای الزم 
برای این کار را ندارد، می توانید 
ابزارهای��ی کوچک ت��ر مانن��د 
تردمیل و وسایل دراز و نشست 
که در فضای��ی کوچک نیز قابل 
استفاده اس��ت، به کار گمارید. 
اگر ب��از هم ت��وان فراهم کردن 
این امکان��ات را ندارید و فضای 
کسب وکار ش��ما بسیار کوچک 
اس��ت، برگه هایی را روی دیوار 
بچس��بانید ی��ا می��ز کارکنان 
درباره حرکات کشش��ی که در 
محیط کار می ت��وان انجام داد 
پخش کنی��د و در آنها آموزش 
دهید که چطور می توان پش��ت 
می��ز کار حرکاتی را ک��ه باعث 
رفع کس��الت و ش��ادابی ش��ما 
می ش��ود به انج��ام رس��اند. در 
انتها اینکه فرام��وش نکنید در 
کنار رس��یدگی به جسم داشته 
باش��ید، به روح ش��ان نیز توجه 
ک��رده و در کنار مربی ورزش��ی 
که برای فعالیت های جس��می 
اس��تخدام می کنید، می توانید 
روانشناس��ی نیز ب��رای پرورش 

روح کارکنان به کار گیرید. 

رضا اصغریان
دکترای مدیریت منابع انسانی 

هدی رضایی

مدیریت امروز

نقش ورزش در محل کار بر شادابی سازمانی 

مزایای تحرک برای پشت میز نشین ها! 



ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در هفته گذش��ته با بازگشایی 
بزرگ  نمادهای  دس��ته جمعی 
مواج��ه ش��د و در آخرین روز 
معامالتی هفته، افت س��نگین 
ه��زار واح��دی را تجرب��ه کرد 
و دومی��ن رک��ورد منفی خود 
در س��ال جاری را رق��م زد. به 
این ترتی��ب در معامالت هفته 
گذشته نهاد ناظر بازار سرمایه 
اقدام به بازگشایی دسته جمعی 
بازار  تاثیر گ��ذار  ش��رکت های 
یعن��ی گل گه��ر، چادرمل��و، 
فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، 
پاالیش��گاه بندرعب��اس، بانک 
و  نفت  پاس��ارگاد، مخاب��رات، 
گاز پارس��یان و سرمایه گذاری 
توس��عه معادن و فلزات کرد و 
موجب ری��زش 1043 واحدی 
ش��اخص و بازگشت این متغیر 
به نیمه 63 هزار واحدی ش��د. 
با بازش��دن نماد این شرکت ها، 
برخ��ی از س��هامداران اق��دام 
به ف��روش س��هم و نقد کردن 
دارایی ه��ای خ��ود کردند. این 
رفتار بورس در هفته گذش��ته 
عالوه بر افت ش��اخص، منجر 
به کاهش بازدهی س��هامداران 
ش��د و تاالر شیشه ای میانگین 
بازده��ی همراهان خ��ود را از 
 ابتدای س��ال تاکنون تا سطح 

1.5 درصد تقلیل داد. 

باال رفتن نقدینگی بورس 
با بازگشت نمادهای بسته 

شده
در این شرایط معامله گران باز 
هم با تردید به وضعیت بازار نگاه 
می کنند که این موضوع موجب 
شده نقدینگی جدید به بورس 
نیاید. ارائه گزارش های نامناسب 
سه ماهه ش��رکت ها را نیز باید 
به عنوان یکی دیگ��ر از عوامل 
افت بازار س��هام در هفته های 
گذشته نام برد که بخشی از آن 

متاثر از رکود اقتصادی اس��ت. 
در چنین ش��رایطی بازار سهام 
طیف وسیعی از سرمایه گذاران 
حقیق��ی را از دس��ت می دهد. 
گرچ��ه قیمت ه��ای کنونی در 
بورس ب��ه پایین ترین س��طح 
خود رسیده اند و از سوی دیگر 
ب��ا توجه ب��ه جذابی��ت قیمت 
حقوقی  معامله گ��ران  س��هام، 
فع��ال ش��ده اند و نس��بت ب��ه 
خرید س��هام در این قیمت ها 
اقدام می کنند. در عین حال با 
بازگشت دسته جمعی نمادها به 
تابلوی بورس، به نظر می رس��د 
در هفته های آتی نقدشوندگی 
س��هام بر نوسانات شاخص کل 
ب��ورس غلبه کن��د. همچنین 

چهار گ��روه خودرویی، بانکی، 
پاالیش��گاهی  و  پتروش��یمی 
به عنوان لیدرهای بازار س��هام، 
هرچن��د در ماه های گذش��ته 
روزه��ای زیادی منف��ی بودند 
و بیش��ترین تاثی��ر نزولی را بر 
شاخص کل بورس داشتند اما 
پیش بینی می شود این گروه ها 
پس از اجرایی شدن توافق، به 
دلیل لغو تحریم ها و گسترش 
و سهولت  بین المللی  بازارهای 
در مب��ادالت بانکی، پیش��گام 
رشد بازار س��هام باشند چنان 
که پس از اجرایی شدن توافق 
هسته ای و تاثیر آن در کاهش 
هزینه ها و افزایش س��ودآوری 
ش��رکت ها، پیش بینی می شود 

بی��ش از هم��ه، گروه های��ی با 
ارزش ب��ازار ب��اال، رون��د آینده 
بازار س��هام را مشخص کنند. 
پی��ش از این و در ش��ش ماهه 
ابتدایی س��ال برخی سهم های 
کوچ��ک بیش��ترین افزای��ش 
قیمتی را داشتند و مورد توجه 
به خصوص نوسان گیران بودند. 

ارزش کل معامالت بورس 
۴۹ درصد افت کرد

پای��ان معام��الت هفت��ه  در 
منتهی به 18 شهریورماه1394، 
ش��اخص کل ب��ا 1.26 درص��د 
کاه��ش روب��ه رو ش��د. در پایان 
معام��الت هفته منته��ی به 18 
ش��هریورماه1394، شاخص کل 

با 809 واحد کاهش نس��بت به 
هفته قبل، به رقم 63468 واحد 
رس��ید. شاخص بازار اول با 873 
واح��د کاهش به رق��م 44638 
واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار 
دوم ب��ا 78 واح��د کاهش عدد 
137606 واح��د را تجرب��ه کرد 
و ب��ه ترتی��ب ب��ا 1.92درصد و 
0.06درص��د کاهش نس��بت به 
هفته قبل مواجه شدند. در پنج 
روز کاری ای��ن هفته ارزش کل 
معامالت س��هام و حق تقدم به 
4459 میلیارد ریال بالغ شد که 
نس��بت به هفته قبل 49 درصد 
کاه��ش یافته اس��ت. در ضمن 
تعداد 2572 میلیون سهم و حق 
تقدم در 149 ه��زار دفعه مورد 
معامله قرار گرف��ت و به ترتیب 
17.7درصد کاهش و 21 درصد 
افزایش را نسبت به هفته گذشته 
تجربه ک��رد. همچنی��ن ارزش 
معامالت نرمال به 4458 میلیارد 
ریال و حجم معامالت نرمال به 
2572 میلیون سهم و حق تقدم 
رس��یدو به ترتیب 14.5درصد و 
4.7درصد کاهش را نس��بت به 

هفته گذشته ثبت کردند. 
براین اساس تعداد 103931 
برگه اوراق مش��ارکت به ارزش 
102 میلیارد ریال معامله شد که 
به ترتیب 52 درصد و 48 درصد 
افزایش نسبت به هفته گذشته 
را نش��ان می ده��د. طی هفته 
ج��اری دباغ��ی، پرداخت چرم 
و س��اخت ان��واع پاپ��وش ب��ا 
10.31درص��د، اس��تخراج قند 
و ش��کر با 5.45درصد، انتشار، 
چ��اپ و تکثیر ب��ا 4.64درصد، 
منس��وجات ب��ا 3.29درص��د، 
و  انب��ارداری  حمل و نق��ل، 
ارتباط��ات ب��ا 1.87درص��د و 
سایر واس��طه گری های مالی با 
1.87درص��د بیش��ترین تغییر 
مثب��ت در ش��اخص صنایع را 
نسبت به س��ایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند. 

 با وجود کاهش ریسک ها،نقدینگی به بورس نمی آید

ریسمان سیاه و سفید بازار سهام برای سهامداران مارگزیده

س�نا - بع��د از اع��الم نظ��ر 
مثبت مذاکرات هسته ای به نظر 
می رسد که بازار سرمایه از اواخر 
فصل پاییز رش��د پای��دار خود را 
آغاز کند. در اواخر ش��هریورماه 
کنگ��ره نظ��ر خ��ود را درب��اره 
توافق هس��ته ای اعالم می کند و 
عمال بعد از نهایی ش��دن توافق 
هس��ته ای بازار نسبت به اجرایی 
ش��دن آن واکنش نشان می دهد 
البته میزان رش��د ب��ازار با توجه 
ب��ه نوع س��هم و صنعت متفاوت 
خواه��د ب��ود و بعید اس��ت که 
قیمت س��هام شرکت های حاضر 

در ب��ازار س��رمایه از قیمت های 
بیاید؛ صنایعی  پایین ت��ر  کنونی 
جهان��ی  قیمت ه��ای  از  ک��ه 
دارن��د،  کمت��ری  تاثیرپذی��ری 
برخ��وردار  بیش��تری  رش��د  از 
خواهند ش��د. توافق هسته ای و 
رف��ع تحریم ها بازاره��ای داخل 
کش��ور را با رونق همراه می کند 
و درنتیجه ای��ن رونق اقتصادی، 
ب��ورس نیز رش��د خواه��د کرد 
اگ��ر س��ود ش��رکت ها در  ام��ا 
گ��رو قیمت های جهانی باش��د، 
نمی ت��وان انتظار داش��ت که از 

رونق چندانی برخوردار شوند. 
ب��ا رف��ع تحریم ه��ا، صنایعی 
که بیش��ترین ضربه را از اعمال 

به طور قطع  تحریم ها خورده اند، 
رون��ق بیش��تری پی��دا می کنند 
ک��ه از آن جمل��ه می ت��وان ب��ه 
صنع��ت بانک��داری اش��اره کرد. 
بانکی، صنعت  زیرا تحریم ه��ای 
بانکداری را با مش��کالت زیادی 
مواجه و فش��ار س��نگینی را به 
ای��ن صنع��ت وارد کرده اس��ت. 
پیش بین��ی می ش��ود که صنعت 
بانک��داری در ش��ش ماهه دوم 
س��ال عملک��رد بهتری نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته و 
همچنین شش ماه نخست داشته 
باشند. بهبود عملکرد بانک ها در 
صورت های مالی و س��ود و زیان 
س��ال آینده آنها مشهود خواهد 

بود. از آنجا که صنعت بانکداری 
ع��الوه ب��ر تحریم ه��ا از افزایش 
بس��یار زیاد ت��ورم و کاهش آن 
نیز فشار مضاعفی را متحمل شد 
با ثبات ش��رایط اقتصادی و رفع 
تحریم های بین المللی، از حاشیه 
سود عملیاتی بیشتری برخوردار 
خواهد ش��د و همچنین کاهش 
نرخ بهره در نتیجه کاهش تورم 
نیز فعالیت آنها را روان تر می کند 
که همه ای��ن م��وارد در نهایت 
موجب سودآوری این صنعت در 
آینده خواهد ش��د. با آزاد سازی 
واردات و ص��ادرات محص��والت، 
تهی��ه م��واد اولیه ش��رکت های 
داروی��ی تس��هیل خواهد ش��د. 

عالوه بر این شرکت ها می توانند 
محص��والت خود را با هزینه های 
کمتری صادر کنند یا با همکاری 
داروس��ازی های خارجی اقدام به 
تولی��د محص��والت جدید کنند. 
ب��ه دلیل فضای رک��ودی حاکم 
بر اقتصاد کشور و کاهش سطح 
رفاه عمومی، تقاضای خودرو در 
س��ال های اخیر با کاهش روبه رو 
ش��ده بود ام��ا با بهبود ش��رایط 
اقتصادی، به ط��ور قطع این بازار 
نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و از 
رشد نسبی برخوردار می شود که 
رونق این بازار نیز باعث افزایش 
نیز  خودرویی  صنعت  سودآوری 

خواهد شد. 

فارس - حس��ن قالیباف اصل، 
مدیرعامل ب��ورس تهران با ارائه 
توضیحات��ی درب��اره ابهام  حاکم 
بر گزارش  مالی سنگ آهنی های 
بورس از تالش ب��رای راه اندازی 
ابزاره��ای مش��تقه خب��ر داد و 
گفت: بورس تهران در یک دوره 
 گذار قرار گرفته و باید به سمت 

استاندارد سازی گام بردارد. 
اولی��ه  عرض��ه  درب��اره  وی 
س��هام در این ب��ازار گفت: برای 
عرضه ه��ای اولیه اگرچه س��هام  
جدیدی در برنامه شرکت بورس 
ق��رار دارد، اما هنوز س��هام این 
ش��رکت ها ب��رای عرض��ه آماده 
نیس��ت. در عی��ن ح��ال ب��رای 
معامالتی  ابزار ه��ای  راه ان��دازی 
پوشش ریس��ک از جمله قرارداد 
اختی��ار معامل��ه س��هام؛ تهی��ه 
نرم افزار اختیار معامله یا آپش��ن 
در داخ��ل تهی��ه با مش��کالتی 
مواجه است که به دنبال حل آن 
هستیم. وی در عین حال درباره 
آخرین شفاف س��ازی ها در گروه 
معدنی ه��ای بورس گف��ت: بازار 
س��رمایه از تجربه سرمایه گذاری 
خاط��ره  معدنی ه��ا  گ��روه  در 
خوب��ی ن��دارد، چراکه ب��ا وجود 
واگذاری سهام این شرکت ها به 

بخش خصوصی، اما هنوز تکلیف 
آنها به لح��اظ حاکمیتی معلوم 

نیست. 
ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
ج��ذب  در  موفقی��ت  ب��رای 
س��رمایه گذار خارجی باید جایگاه 
بخش خصوصی در بازار س��رمایه 
کش��ور مش��خص و تبیین شود. 
قالیب��اف اصل با اش��اره ب��ه تاثیر 
نرخ 23 درص��دی بهره مالکانه بر 
س��ود آوری ش��رکت های بورسی 
س��نگ آهن��ی عن��وان ک��رد: در 
 کنار این موض��وع اعمال تخفیف 
3 درصد نرخ فروش گندله باعث 
خواه��د ش��د که س��نگ آهنی ها 
محص��والت خ��ود را 20 درص��د 
پایین تر از قیمت بازار بفروش��ند. 
ای��ن موض��وع به دفع��ات متعدد 

رد  س��نگ آهنی ها  س��وی  از 
ش��ده و هم اکن��ون در اطالعاتی 
ک��ه این ش��رکت ها به ب��ازار ارائه 
داده اند، خواس��ته وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت را قب��ول ندارند. 
 بنابرای��ن همچنان ب��ا همان نرخ 
23 درصدی بهره مالکانه اطالعات 

خود را به بورس ارائه می دهند. 
این مقام مس��ئول رفع ابهام ها 
از شرکت های معدنی را ضروری 
دانس��ت و گف��ت: صنعت معدن 
و ف��والد دو صنعت وابس��ته به 
یکدیگر هس��تند و این در حالی 
است که معدنی ها اطالعات مالی 
خود را با فرض نرخ 23درصدی 
گندله در بودجه ارائه داده، ولی 
در مقابل، فوالدی ها با فرض نرخ 
 20 درص��دی و اعم��ال تخفیف 

3 درص��دی قیمت هر تن گندله 
به بازار ارائه داده اند. س��خنگوی 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران با 
ه��زار   273 ارزش  ب��ه  اش��اره 
میلیارد تومانی سهام در بورس، 
گف��ت: در حال حاض��ر میانگین 
قیمت ب��ر درآمدی بورس تهران 
به ح��دود 5.5مرتبه رس��یده و 
این در حالی اس��ت ک��ه ارزش 
معامالت خ��رد و بلوک بورس از 
ابتدای امسال در مجموع بالغ بر 
3هزار میلیارد تومان بوده است. 
وی بر این باور اس��ت که اقتصاد 
ای��ران در ی��ک دوره  گ��ذار قرار 
گرفته و حمایت از بازار س��رمایه 
متکی بر ش��فاف ش��دن فضای 
بررسی فرصت های  کسب و کار و 
پس از توافق هسته ای است. وی 

افزود: از ابتدای امس��ال تاکنون 
نزدی��ک ب��ه 20هی��ات مختلف 
بورس  از  سرمایه گذاری خارجی 
ته��ران بازدی��د کرده اند در عین 
ح��ال ط��ی س��ال جاری 50 کد 
س��رمایه گذاران  برای  معامالتی 
خارجی ایجاد ش��ده و بنا اس��ت 
در پاییز امس��ال اجالس بیستم 
و  آس��یایی  فدراس��یون های 
اروپای��ی در ایران برگزار ش��ود. 
سرمایه گذاران خارجی هم اکنون 
درب��اره نحوه کیفی��ت فعالیت و 
ایران  حضور در ب��ازار س��رمایه 
پرسش های بی شماری را از این 

فدراسیون می پرسند. 
ب��ه حاکم  اش��اره  با  قالیباف 
در  تحریم ه��ا  فض��ای  ش��دن 
طول یک دهه گذش��ته بر بازار 
سرمایه عنوان کرد: در گذشته 
باوجود رایزنی با هش��ت بورس 
مختل��ف در دنیا، ام��ا در هیچ 
ی��ک از آنه��ا به لح��اظ تعامل 
کس��ب  موفقیت��ی  دوجانب��ه 
تقاضاهای  هم اکنون  اما  نش��د، 
رابطه  ایج��اد  ب��رای  بس��یاری 
ب��ه وجود  ته��ران  ب��ورس  ب��ا 
نهاد های  آمده و فرص��ت ورود 
بین الملل��ی در ب��ازار س��رمایه 

ایران فراهم شده است. 

صنایع برتر در دوران پساتحریم

ورود ۲۰ هیات سرمایه گذاری خارجی به بورس

شنبه
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از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

واگذاری ۲۴۰6 میلیارد ریال سهم 
دولتی تا نیمه مرداد

از ابت��دای امس��ال تا نیم��ه مردادم��اه، 2هزار و 
406میلی��ارد ریال س��هم دولت��ی از طریق بورس، 
فراب��ورس و مزایده واگذار ش��ده ک��ه از این میزان 
1584میلیارد ریال در ب��ورس اوراق بهادار فروخته 
شده است. همچنین 267میلیارد ریال سهم دولتی 
در پن��ج ماه و نیم گذش��ته از طریق فرابورس ایران 
و 556 میلیارد ریال س��هم دولت��ی از طریق مزایده 
واگذار ش��ده است. براس��اس این گزارش، از ابتدای 
امس��ال 770 میلیارد ری��ال از واگذاری ها به صورت 
بلوک��ی، 145میلی��ارد ری��ال به ص��ورت تدریجی و 
1491میلیارد ریال به صورت ترجیحی بوده اس��ت. 
اف��زون بر این، از این می��زان واگذاری در این مدت، 
775 میلیارد ریال مربوط به ش��رکت های گروه یک 
ماده 2 قانون اصل 44 و 1631 میلیارد ریال مربوط 
به شرکت های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است. 

ارزش شاخص سهام کل بورس 
پاریس کاهش یافت

 ،CAC40 ،ارزش شاخص سهام کل بورس پاریس
کاهش یافت. ارزش ش��اخص سهام بورس پاریس تا 
اواسط معامالت، با ش��ش صدم درصد معادل حدود 
سه واحد کاهش نسبت به پایان معامالت روز کاری 
پیشین، به 4هزار و 661 واحد رسید. حجم معامالت 
صورت گرفته تا اواس��ط ام��روز در این بورس هم به 

حدود 900 میلیون یورو رسید. 

بورس مسکو ۲ساعت متوقف شد
عملی��ات ناپایدار معامالتی در سیس��تم معامالتی 
بورس مس��کو، موجب توقف دادوس��تد در این بازار 
شد. معامالت در ساعت 12 در این بازار متوقف شد 
و دوباره در س��اعت 14 از سر گرفته شد درحالی که 
کارشناس��ان بورس مس��کو، اش��کال در سیس��تم 
معامالت��ی را دلیل اصلی این وقف��ه عنوان کرده اند. 
س��خنگوی ب��ورس مس��کو در این خص��وص اظهار 
داش��ت: یک موقعیت اضطراری برای این بازار ایجاد 
ش��ده بود و در همان لحظه س��اعت ش��روع مجدد 
بازار اعالم ش��د. این در حالی است که سایت بورس 
مس��کو به مدت چهارساعت آفالین بود و در ساعت 
12:25 دقیق��ه پیامی به این مضمون در وب س��ایت 
منتش��ر شد که مشتریان گرامی، معامالت در بورس 
مس��کو به مدت مشکالت ش��بکه ای تا اطالع ثانوی 
تعطیل خواهد بود. بورس مسکو با ابزار تاسف از این 
مشکل پدید آمده درصدد است تا با راه اندازی مجدد 
زیرس��اخت های نرم افزاری، معامالت را مجددا آغاز 
کند. با شروع ساعات معامالتی در این بازار، شاخص 
اصلی بورس مسکو با رشد 2.18درصدی همراه شد 
و ش��اخص مایس��کس هم با افزای��ش 0.8 درصدی 

معامالت را ادامه داد. 

عرضه سهام بزرگ ترین شرکت 
دولتی ژاپن در ماه نوامبر

یک��ی از عظیم ترین عرضه ه��ای اولیه در بورس 
توکیو تا پایان س��ال رق��م خواهد خورد، عرضه ای 
ک��ه می توان��د در ح��دود 1.4تریلیون ی��ن تامین 
مال��ی کند. ش��رکت پس��ت ژاپن )جی پی پس��ت( 
بزرگ ترین ش��رکت دولتی ژاپ��ن که در حدود 2 
ه��زار و 400 دفت��ر در این کش��ور دارد همراه با 
ش��رکت های بیمه و بانک ه��ای زیرمجموعه خود 
تصمیم دارد در تاری��خ 4 نوامبر )13 آبان ماه( در 
بورس توکیو س��هام خود را ارائه کند. عرضه اولیه 
این س��هم نقطه عطفی برای خصوصی س��ازی در 
این کش��ور قلمداد می ش��ود و می تواند با افزایش 
اعتماد س��رمایه گذاران، ش��رکت های دولتی دیگر 
را نیز برای ورود به بورس این کش��ور ترغیب کند. 
روزنامه یومی��وری، در مقال��ه ای در این خصوص 
اظهار داش��ت: به نظر می رسد یکی از شرکت های 
زیرمجموع��ه پس��ت ژاپ��ن، بتواند هر س��هم خود 
را در ب��ازار توکی��و به قیم��ت 1350ین به فروش 
برس��اند درحالی که به نظر می رس��د شرکت بیمه 
تحت نظر این ش��رکت دولتی بتواند هر سهم خود 

را 1400ین در بورس توکیو به فروش بگذارد. 

کسب 3516 میلیارد ریال سود 
انباشته پایان دوره »تیپیکو«

ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تامین با انتش��ار 
صورت های مالی 12ماهه منتهی به 31اردیبهش��ت 
م��اه 94به صورت حسابرس��ی ش��ده اع��الم کرد در 
دوره یاد ش��ده معادل 3ه��زار و 40میلیارد و 806 
میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش 

سرمایه گذاری داشت. 

»فارس« ۴31 ریال سود به ازای هر 
سهم کنار گذاشت

ش��رکت س��یمان فارس و خوزس��تان با انتش��ار 
صورت های مالی یک س��اله 94به صورت حسابرسی 
ش��ده اعالم کرد در دوره یاد ش��ده معادل یک هزار 
و 963 میلی��ارد و 694میلیون ریال درآمد حاصل از 

سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت. 

انتشار صورت های مالی نیمسال 
نخست »وصنعت«

ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت و معدن با انتشار 
صورت های مالی ش��ش ماهه نخس��ت س��ال مالی 
94به صورت حسابرس��ی شده اعالم کرد در دوره یاد 
شده معادل 369میلیارد و 505میلیون ریال درآمد 
حاص��ل از س��رمایه گذاری و فروش س��رمایه گذاری 

داشت. 

نماگر فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 319 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

افت 3 واحدی شاخص فرابورس
در روز پایان��ی معام��الت هفته، ش��اخص فرابورس با 
3 واحد اف��ت روی 722.71 واحد متوقف ش��د و نماد 
ش��رکت های ذوب آه��ن اصفه��ان، گ��روه پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانی��ان، بان��ک دی، لی��ا، توکاری��ل، 
س��رمایه گذاری مس��کن تهران و پاالیش نف��ت تهران 
پربیننده تری��ن نماده��ای فراب��ورس بودن��د. همچنین 
س��هام مواد ویژه لیا به همراه قند شیروان و قند قوچان 
بیش��ترین افزایش قیمت و سهام شرکت های ذوب آهن 
اصفهان، صنعتی مینو و زغال س��نگ طبس بیش��ترین 

کاهش قیمت را تجربه کردند. 

 722.80شاخص کل
)3.20(میزان تغییر
B 478.179.101ارزش بازار

B 2.155.745ارزش معامالت
M 953.539حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)3.07(31.453پتروشیمی مارون

)1.94(1.846ذوب آهن اصفهان
3.8421.31پاالیش نفت تهران
3.0120.3هلدینگ خاورمیانه

)0.2(1.056فوالد هرمزگان جنوب

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.49939.411مواد ویژه لیا

B 11.13233.396ص. اعتماد آفرین پارسیان
B 1.010.00015.150شهرداری مشهد

B 2.2382.728قند شیروان
B 10.5502.110ص. گنجینه آینده روشن

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1.020.00015.300شهرداری مشهد

B 11.1353.998ص. اعتماد آفرین پارسیان
B 3.9202.919پاالیش نفت تهران
M 32.500975.000پتروشیمی مارون
M 10.682940.101پاالیش نفت الوان

درصد قیمتنام کامل شرکت
1.4994.97مواد ویژه لیا
2.2384.97قند شیروان

2.3274.82قند چهارمحال  
3.9864.73پخش البرز

1.8303.45س. تدبیرگران فارس 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)8.11(1.846ذوب آهن اصفهان

)3.7(5.388ذغال سنگ طبس
)2.29(3.715افرانت

)2.26(1.382س. اعتال البرز

)2.13(5.739قاسم ایران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M15.406 B 8.344ذوب آهن اصفهان

M15.718 B 4.091پاالیش نفت تهران
M8.384 B 3.603قند چهارمحال

M3.489 B 3.061بانک حکمت ایرانیان
M4.867 B 2.787بانک دی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M23.681 B 2.127ص. اعتماد آفرین.
M16.594 B 1.570ص. آینده روشن
M15.718 B 4.091پاالیش نفت تهران
M15.406 B 8.344ذوب آهن اصفهان
M8.384 B 3.603قند چهارمحال

ارزشحجمنام کامل شرکت
B864.000 B 30.736پاالیش نفت تهران
B198.000 B 66.264هلدینگ خاورمیانه
B90.272 B 9.258تولید برق عسلویه

B72.000 B 1.594پخش البرز
B71.400 B 8.374نفت پاسارگاد

ارزشحجمنام کامل شرکت
B160.000 M 76مهندسی روان فن آور
B300.000 M 172صنعت روی زنگان
B1.080 B 403زرین معدن آسیا
B1.200 B 2.354همکاران سیستم
B1.798 B 374سیمان الر سبزوار

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

افزایش ارزش معامله

کاهش ارزش معامله

علیرضا مستقل
مدیر صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا
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بازار س��هام در حالی دوران 
 گذار به پس��اتحریم را از س��ر 
می گذراند که در گرماگرم روند 
نزولی آن، سهامداران بسیاری 
با ضرره��ای هنگفت��ی مواجه 
ش��ده اند. از دی ماه س��ال 92 
تاکنون به جز چند مقطع کوتاه 
بازار س��هام در نزولی مداوم و 
س��هامداران در ضررهای مکرر 
قرار داشته اند. بخشی از ریشه 
ای��ن رخدادها به عواملی غیر از 
حیط��ه اختی��ارات مس��ئوالن 
اقتص��ادی باز می گ��ردد مانند 
فرسایش��ی  نفت،  قیمت  نزول 
تواف��ق  و  مذاک��رات  ش��دن 
هس��ته ای و... و بخش��ی از آن 
هم ریشه در عملکرد مسئوالن 
اقتصادی داش��ته اس��ت مانند 
نرخ س��ود بانکی، نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها و... با علی اصغر 
هیات مدیره  عض��و  مهری زاده، 
کارگزاری اردیبهش��ت ایرانیان 
در ای��ن ب��اره ب��ه گفت وگ��و 
نشستیم و به بررسی ریشه های 
نزول بازار س��هام و چشم انداز 

پیش رو پرداختیم. 

به نظر می رس�د آیین نامه 
نرخ خوراک گاز شرکت های 
پتروش�یمی بی�ش از آنکه 
را  صنع�ت  ای�ن  ابهام�ات 
ابهامات  کاه�ش ده�د ب�ر 
ای�ن صنعت افزوده اس�ت. 
نظر ش�ما در ای�ن خصوص 

چیست؟ 
به نظر م��ن ای��ن آیین نامه 
ابهامات را افزای��ش نداده ولی 
کمک��ی هم ب��ه رف��ع ابهامات 
این صنعت نکرده است. در این 
آیین نامه تخفیفاتی ذکر ش��ده 
ک��ه برخ��ی از م��وارد دقیق و 
مش��خص نیست. مبنا و مرجع 
قیمت خوراک هنوز مش��خص 
نش��ده و فقط تخفیفات مطرح 
ش��ده اس��ت. ب��رای کمک به 
بهب��ود ب��ازار بای��د ش��فافیت 
صورت بگیرد. با وجود ابهامات 
موجود در بازار س��رمایه نه تنها 
س��رمایه گذار خارجی حاضر به 
سرمایه گذاری نخواهد بود بلکه 
س��رمایه گذار داخلی نیز حاضر 
نیس��ت با وج��ود ابهامات، در 
بازار س��رمایه س��رمایه گذاری 
کند بنابراین ابتدا باید ابهامات 
رف��ع ش��ود و س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاری  بودن  به صرفه 
در این بازار را بسنجند، سپس 

وارد بازار شوند. 
به نظر ش�ما چه صنایعی 
س�رمایه گذار  ورود  ب�رای 
خارج�ی در اولوی�ت ق�رار 

دارند؟ 
ب��ا  پتروش��یمی  صنع��ت 
توجه ب��ه اینک��ه دارای مزیت 
نس��بی اس��ت می توان��د یکی 
از گزینه ه��ای س��رمایه گذاری 
باش��د ولی هنوز ش��رایط برای 
ورود سرمایه گذاران خارجی به 
این صنعت فراهم نشده است. 
اگر بخواهیم مقایسه ای داشته 
باشیم، به ظاهر نرخ خوراک گاز 
در کانادا از ایران ارزان تر است 
سرمایه گذاری  شرایط  بنابراین 
در کانادا ریسک کمتری نسبت 
ب��ه ای��ران دارد. آنه��ا صاحب 
لذا  پتروشیمی هستند  صنعت 
درصورتی که ش��فافیت صورت 
بگی��رد و ش��رایط کس��ب و کار 
بهب��ود پی��دا کند و مناس��ب 
باش��د، ب��ا توج��ه ب��ه مزیت 
نس��بی که ای��ران دارد صنعت 

پتروش��یمی می تواند گزینه ای 
مناس��ب برای س��رمایه گذاران 
خارجی محس��وب شود. در هر 
مقایسه  سرمایه گذارها  صورت 
درصورتی ک��ه  و  می کنن��د 
شرایط مناسب و به صرفه باشد 
س��رمایه گذاری خواهن��د کرد 
بنابرای��ن بهت��ر اس��ت ابتدا ما 
شرایط را ش��فاف کنیم سپس 
بس��نجیم که آیا با این شرایط 
کس��ی حاضر خواه��د بود که 
س��رمایه گذاری کند ی��ا خیر؛ 
یا فرمول هایی پیش��نهاد شود 
ک��ه قابلیت مقایس��ه و رقابت 
با ش��رایط جهانی داشته باشد. 
یعنی به نحوی تعیین شود که 
اگر قیمت گاز باال باشد شرایط 
به گونه ای باشد که دولت ضرر 
نکند و نه اگر پایین بود شرایط 
طوری باشد که سرمایه گذاران 

خارج��ی ض��رر نکنن��د. 
قیمت  مث��ال  به عن��وان 
نفت جهانی از 110 دالر 
به حدود 40 تا 45 دالر 
طبیعتا  اس��ت.  رس��یده 
خوراک ه��ا  ن��رخ  روی 

اثرگذار خواهد بود. 
ب�ا توجه ب�ه اهمیت 
و  پتروش�یمی  صنعت 
تاثیر گ�ذار ب�ودن آن 
در بازار، چ�را تاکنون 
وضعیت ن�رخ خوراک 
و  نش�ده  مش�خص 

رف�ع این ابهام�ات به طول 
انجامیده است؟ 

به نظر می رس��د ک��ه دولت 
برنامه  منتظر مشخص ش��دن 
ت��ا ش��رایط  اس��ت  سیاس��ی 
بهتری حاکم ش��ود و تحریم ها 
صنای��ع  در  ش��ود.  برداش��ته 
نف��ت و گاز هم قرار بود س��ال 
گذش��ته قرارداده��ای جدی��د 
نفت��ی رونمایی ش��ود ولی به 
تعوی��ق انداخته ان��د. به ظاه��ر 
منتظر بهبود ش��رایط سیاسی 
هس��تند که تحریم ها برداشته 
شود بعد قراردادهای جدید را 

اعالم کنند. 
به نظر ش�ما نهایی ش�دن 
ب�ازار  در  چق�در  تواف�ق 
خواهد  تاثیر گذار  س�رمایه 

بود؟ 

 نهای��ی ش��دن تواف��ق ت��ا 
ح��دی ب��ازار را از بالتکلیفی 
الزاما  ول��ی  می کن��د  خ��ارج 
تمام مشکالت بازار ما به این 
دلیل نب��وده. در ای��ن فاصله 
قیم��ت نف��ت پایی��ن آم��د و 
وضع اقتصاد جهانی بد ش��ده 
اقتص��ادی جهانی  و ش��رایط 
به ه��م ریخته اس��ت. اگراین 
اتفاقات نمی افتاد فوالد حدود 
520 دالر بود و ش��رکت های 
مستاصل  این گونه  ما  فوالدی 
بالطب��ع  و  نمی ش��دند 
س��نگ آهنی ها هم همین طور 
ش��رکت های  همچنی��ن  و 
دیگ��ر ک��ه سلس��له وار به هم 
وصل هس��تند. پ��س تا حدی 
می ت��وان گف��ت ش��رط الزم 
س��رمایه  ب��ازار  اینکه  ب��رای 
یابد ش��رایط سیاس��ی  بهبود 

به تنهایی  این  یقینا  است ولی 
کافی نیست و شرایط دیگری 
هم باید فراهم ش��ود؛ ازجمله 
وضعیت اقتص��اد جهانی، رفع 
ابهاماتی که در بازار س��رمایه 
همچنی��ن  و  دارد  وج��ود 
تناقض��ی که میان ب��ازار پول 
بازار س��رمایه وج��ود دارد  و 
نی��ز باید رفع ش��ود. بنابراین 
توافق هسته ای  نهایی ش��دن 
به تنهای��ی اث��ر چندان��ی ب��ر 
بازار نخواهد داش��ت. از جنبه 
دولت  گف��ت  می توان  دیگ��ر 
برنامه های��ی ب��رای اینکه نرخ 
س��ود بانک��ی را کاهش دهد 
دارد ل��ذا ب��ه دلی��ل تواف��ق 
بعض��ی  نتوانس��ته  سیاس��ی 
کارها را انج��ام دهد و منتظر 
است تا توافق نهایی و رسمی 

برنامه های��ش  س��پس  ش��ود 
را عمل��ی کن��د. ب��ه نظر من 
توافق می توان��د تا حدی پایه 
خوب��ی باش��د ضم��ن اینک��ه 
پیش بین��ی می ش��ود وضعیت 
این ش��کل  به  اقتصاد جهانی 
باق��ی نخواه��د مان��د و بدتر 
از ای��ن نخواهد ش��د و رو به 
بهبود خواهد بود. اگر شرایط 
سیاس��ی نی��ز خ��وب باش��د 
می توان��د بازار را از بالتکلیفی 
در آورد و از کاه��ش بی رویه 
پایه ای  و  بازار جلوگیری کند 

برای ثبات بازار باش��د. 
آین�ده صنایع�ی همچون 
پتروش�یمی ها  بانکی ه�ا، 
ک�ه  را  س�نگ آهنی ها  و 
هس�تند  ب�ازار  لیدره�ای 
چگونه پیش بینی می کنید؟ 
 P/E ،به دلی��ل رکود جهانی
پتروشیمی  ش��رکت های 
 P/E ما بد نیس��ت. شاید
پتروشیمی  ش��رکت های 
از 4 ب��ه 5 برس��د ول��ی 
از چه��ار به هف��ت بعید 
فکر  بنابراین  برسد  است 
می کنم هنوز شرکت های 
 P/E م��ا  پتروش��یمی 

خوبی دارند. 
بانک ه��ا نی��ز دو گروه 
بانک هایی  یکی  هستند. 
ک��ه مورد تحری��م بودند 
و دیگ��ری بانک هایی که 
بانک هایی  نبودن��د.  در تحریم 
که تحری��م بودند و درآمدهای 
غیر مش��اع آنه��ا از بی��ن رفته 
ب��ود پ��س از لغ��و تحریم ه��ا 
می توانند از این جهت وضعیت 
در  باش��ند.  داش��ته  بهت��ری 
بعید  نیز  س��نگ آهنی ها  مورد 
می دان��م قیم��ت س��نگ آهن 
از ای��ن پایین تر بیای��د و برای 
فکر  بلند مدت  س��رمایه گذاری 
می کنم این گ��روه مورد توجه 

باشد. 
کارشناس�ان  از  برخ�ی 
دوم  نیم�ه  در  معتقدن�د 
امسال قیمت ها بهتر خواهد 
ش�د و عده ای نیز معتقدند 
طی یک یا دو س�ال اولیه با 
نهایی شدن توافق سیاسی 
تاثیر قاب�ل توجهی در بازار 

نخواهی�م ک�رد.  مش�اهده 
نظر ش�ما در ای�ن خصوص 

چیست؟ 
به نظ��ر من آنچ��ه در حال 
حاضر تعیین کننده اس��ت نرخ 
سود بانکی با P/E معادل چهار 
و پنج اس��ت. اگر P/E بانک ها 
ب��ه 7 و 8 برس��د پس احتمال 
اینکه پول از بانک ها به س��مت 
بازار سرمایه برود وجود دارد و 
تا حدی می توانند این دو را به 
هم نزدیک کنند. اما اگر س��ود 
بانکی ب��ه همین ش��کل باقی 
بماند تغییر مناسبی را در بازار 
سرمایه شاهد نخواهیم بود که 
فعلی  بانک��ی  البته س��ودهای 
نمی توان��د ادامه دار باش��د زیرا 

منجر به تورم خواهد شد. 
انتظاراتی  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
که ب�رای روند رو به رش�د 
ش�اخص کل وجود داشت، 
ب�ورس  چهارش�نبه  روز 
تهران اف�ت بی�ش از هزار 
ک�رد.  تجرب�ه  را  واح�دی 
تحلیل ش�ما از این وضعیت 

چیست؟ 
ب��ه نظر می رس��د س��ازمان 
ب��ورس کاری را ک��ه باید حتی 
زودت��ر انجام می داد، انجام داده 
اس��ت و این کار بس��یار خوبی 
بوده ل��ذا مهم تر ازآن رفع ابهام 
در ب��ازار س��رمایه اس��ت. زیرا 
س��رمایه گذار با ابهام حاضر به 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه 
نخواهد بود. یکی از عواملی که 
باعث افت بازار سرمایه شد عدم 
سرمایه گذار  بود.  بازار  شفافیت 
قصد س��رمایه گذاری بلند مدت 
دارد و برای مدت کوتاه کس��ی 

وارد بازار نخواهد شد. 
س��رمایه گذار خارج��ی نی��ز 
انتظ��ار دارد حداق��ل برای پنج 
یا 10 س��ال تکلیفش مشخص 
باش��د بع��د وارد ب��ازار ش��ود. 
بنابرای��ن باید تالش ش��ود که 
هیچ گونه ابهامی در بازار وجود 
نداش��ته باش��د. در حال حاضر 
یکی از ابهام��ات مهمی که در 
بازار هس��ت بحث پاالیشگاه ها 
است. به هر حال قیمت خوراک 
مشخص اس��ت و قیمت فروش 
محصوالت نیز مش��خص است. 
ب��ازار باید ب��ه نحوی باش��د تا 
کس��ی که می خواهد وارد سهم 
پاالیش��گاه ها شود بداند ورودی 
این ش��رکت چیس��ت و با چه 
قیمتی و خروجی آن چه چیزی 
و ب��ا چه قیمتی خواهد بود و با 
قیمت ه��ای جهانی  ب��ه  توجه 

بتواند آن را حساب کند.
در غیر ای��ن ص��ورت کس��ی 
حاض��ر نخواه��د بود ب��ا وجود 
س��همی  چنی��ن  در  ابه��ام 

سرمایه گذاری کند. 
ب�رای  پیش�نهادی  چ�ه 
بهب�ود ب�ازار س�هام ایران 

دارید؟ 
یک��ی از راه های��ی ک��ه ب��ه 
ب��ازار س��هام کم��ک  بهب��ود 
خواهد ک��رد تعیین تکلیف نرخ 
س��ود بانک ه��ا به خصوص نرخ 
سودهای کوتاه مدت است. نرخ 
سودهای روزشمار که در حال 
حاض��ر 25-24 درصد اس��ت 
بازار  بزرگ ترین مانع پیشرفت 
سهام اس��ت که باید مشخص 
ش��ود. همچنین ش��فافیت در 
ب��ازار نی��ز یک��ی از مهم ترین 
عواملی است که مانع پیشرفت 
ب��ازار می ش��ود و بای��د به آن 
رس��یدگی ش��ود تا بازار بهبود 

پیدا کند. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با علی اصغر مهری زاده، عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

سرنوشت بازار سهام در گرو کاهش نرخ سود بانکی است

روح اهلل می��ر صانع��ی، دبیرکل 
کان��ون کارگزاران ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران در گفت وگ��و ب��ا 
باش��گاه خبرنگاران جوان با اشاره 
به واکنش بازار سرمایه نسبت به 
ش��رایط اقتصادی بیان داش��ت: 
برآیند س��رمایه گذاری در بورس 
تهران نشان می دهد که این بازار 
از رویک��رد احساس��ی و روانی به 
س��مت جریان ه��ای اقتصادی و 
وزن تأثیر گ��ذار آنها س��وق پیدا 

کرده است. 

وی در ادامه اظهار داشت: بازار 
سهام در روزهای آینده با مقوله های 
نزدی��ک  همچ��ون  مختلف��ی 
ش��دن به موعد تس��ویه معامالت 
اعتب��اری و بس��تن حس��اب های 
ساالنه ش��رکت های کارگزاری و 
برخ��ی س��رمایه گذاری ها مواجه 
خواه��د بود که بر فش��ار فروش 
س��هام خواه��د اف��زود، در عین 
ح��ال ابه��ام از بابت تصویب مفاد 
توافق برجام هسته  ای در مجالس 
ایران و آمریکا باعث خواهد ش��د 

ت��ا س��رمایه گذاران تا حد زیادی 
دست به عصا حرکت کنند. 

میرصانع��ی گفت: بورس روی 
م��دار منطق و واقعیت های امروز 
اقتصادی کش��ور قرار گرفته و از 
فضای سیاس��ی توام با هیجان و 
احس��اس روی محور رخداد های 

واقعی اقتصاد سوار شده است. 
دبیرکل کانون کارگزاران بورس 
با اش��اره به کاهش ریس��ک های 
بازار سرمایه در بلند مدت تصریح 
کرد: به نظر می رس��د بازار سهام 

باب��ت  از  کمبود ه��ای گذش��ته 
ریس��ک های سیاس��ی را جبران 
خواه��د کرد، ام��ا در حال حاضر 
آنچ��ه ب��رای ب��ازار س��هام مورد 
توج��ه قرار گرفت��ه تنها از منظر 
اقتص��ادی و متغیرهای تأثیر گذار 
از این موضوع است. به طوری که 
از بابت اوضاع اقتصادی می بایست 
شرایطی رقم بخورد که بتوان آثار 
آن را در شرکت های بورسی نظاره 
کرد. بر این اساس باید منتظر ماند 
و دید که در نیمه دوم امسال چه 

شرکت هایی می توانند آثار مثبت 
خ��روج از رکود را در گزارش های 

مالی خود نشان دهند. 
وی در پایان یادآور شد: چنانچه 
ریس��ک ها و ابهام ه��ای حاک��م 
بر صنایع پیش��رو بازار س��هام از 
جمله س��نگ آهن، پتروشیمی و 
پاالیشگاه ها از سوی دولت حل و 
فصل شود، می توان به چشم انداز 
روش��ن تر ب��ورس در نیم��ه دوم 
س��ال جاری برای سرمایه گذاران 

امیدوار بود. 

گذر بازار سهام از رویکردهای احساسی
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دماسنج اقتصاد ایران در حالی هفته گذشته را به 
پایان رس��اند که با س��قوط به کانال 63 هزار واحد، 
مجددا به عدد روزهای انتهای خرداد ماه بازگش��ت 
و در آخرین جلس��ه معامالتی هفته گذشته با بیش 
از ه��زار واحد افت به عدد 63467 واحد رس��ید که 
چنین افتی در س��ه ماهه اخیر بی س��ابقه بوده البته 
ش��اید اصلی ترین دلیل افت بی��ش از هزار واحدی 
ش��اخص در روز چهارش��نبه را بتوان در بازگشایی 
نمادهای لیدر و بزرگ بازار همچون شبندر، پارسان، 
اخای��ر فوالد و دو قلوهای معدنی یعنی کگل و کچاد 
جس��ت وجو ک��رد که در ای��ن بین ش��بندر با 282 
واحد، ف��والد با 241 واحد پارس��ان با128 و کچاد 
نیز با 53 واحد منفی بیش��ترین تاثیر را در س��قوط 
ش��اخص به کانال 63 هزارواحد داشتند، البته گروه 
 بانکی نیز با بازگش��ایی بانک پاسارگاد و تاثیر منفی 
137 واحدی در این افت س��هیم ش��د، همچنین از 
دیگر نماده��ا و گروه های تاثیرگذار بر ش��اخص در 
هفته گذش��ته می توان به تاثی��رات مثبت اما ناچیز 
گروه بانکی اش��اره کرد، در سمت مقابل نیز می توان 
به تاثی��رات منفی گروه فلزات اساس��ی و نمادهای 
ف��والد، فخ��وز و فملی ی��اد کرد، همچنی��ن ارزش 
معامالت نیز در این هفته روند ناامید کننده ای را در 
پیش گرفته بود و تنها در پایان دو جلسه معامالتی 
رقمی بی��ش از 100میلیارد تومان را به خود دید و 
حت��ی تا عدد53 میلیارد تومان نیز افت داش��ت که 
رسیدن به این رقم در سه ماه گذشته بی سابقه بوده 
و حتی از س��ر گیری عرضه ه��ای اولیه پس از حدود 
سه ماه نیز نتوانست باعث رشد ارزش معامالت شود 
هرچند برای خرید سهام درنظر گرفته شده شرکت 
م��واد ویژه لیا نیازی ب��ه نقدینگی زیاد نبود تا باعث 

ورود نقدینگی و افزایش ارزش معامالت شود. 
هفته گذشته رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع 
آلومینیوم از صفر ش��دن ام��کان صادرات آلومینیوم 
خبر داد و گفت: هزینه تمام ش��ده هر تن آلومینیوم 
در داخل کشور 150دالر بیش از قیمت جهانی است 
و ترکیه نیز در دو سال گذشته بازارهای همسایه را 
تصاحب کرده اس��ت. البته کاهش رش��د اقتصادی 
چین به عنوان یک��ی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
این محصول و به تبع آن کاهش مصرف توس��ط این 
قدرت اقتصادی باعث فزونی عرضه بر تقاضا ش��ده و 
کاهش قیمت ها را به دنبال داش��ته است. با توجه به 
موارد فوق به نظر می رس��د باید اقداماتی درخصوص 
کنترل و کاهش قیمت تمام ش��ده این محصول در 
داخل کشور صورت گیرد تا بتواند با رقبای خارجی 
رقابت داشته باشد. خبر دیگر از گروه فلزات اساسی 
بهره ب��رداری از خ��ط تولی��د کنس��انتره گهر زمین 
س��یرجان با ظرفیت 2میلیون ت��ن و هزینه ای بالغ 
بر 86.5میلیون یورو توسط معاون اول رئیس جمهور 
بود که تولید معدن س��االنه 14.5میلیون تن سنگ 
آهن برای خوراک کارخانه سنگ آهن است اما نکته 
قابل تامل این است که با وجود رکود حاکم بر صنایع 
ف��والدی و کاهش میزان ف��روش داخلی و صادراتی 
آنها، محصوالت تولید ش��ده توس��ط واحدهای تازه 
به بهره برداری رس��یده به فروش می رس��ند و باعث 
افزایش سودآوری شرکت ها شده یا در انبارها ذخیره 
شده و تنها باعث افزایش هزینه استهالک شرکت ها 

خواهند شد. 
در حوزه اقتصاد بین الملل نیز ش��اهد رش��د قیمت 
مس در ب��ازار لندن بودیم که به 5ه��زار و 280دالر 
رس��ید، همچنین روند کاهشی فاکتورهای اقتصادی 
چی��ن همچنان ادامه دارد به نح��وی که هم واردات 
و ه��م ص��ادرات این کش��ور کاهش یافته اس��ت. به 
گزارش سی ان ان میزان صادرات چین در ماه گذشته 
می��الدی 6.1درصد کاهش را تجرب��ه کرده و واردات 
نیز 14.3درصد دچار افت ش��ده که نشان دهنده سیر 
نزول��ی تقاضای داخلی در این کش��ور اس��ت و مردم 
تمایل کمت��ری برای خرید کاالها پی��دا کرده اند که 
این مورد برای اقتصاد چین خطرناک است همچنین 
تولی��د ف��والد خ��ام نیز در چی��ن در نیمه نخس��ت 
امس��ال پ��س از ثب��ت کمترین میزان ط��ی دو دهه 
اخیر همچنان روند نزولی در پیش گرفته اس��ت و با 
1.3درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیش��ترین میزان کاهش تولید فوالد خام را در نیمه 
نخس��ت س��ال طی 20سال گذش��ته به ثبت رساند. 
اما با رس��یدن آمارهای واردات و ص��ادرات آلمان به 
رقم��ی تاریخی از نظر ارزش در م��اه جوالی موجب 
تقویت بورس های اروپایی شد و شاخص دکس آلمان 
1.6درص��د افزایش را تجربه کرد. از کنگره آمریکا نیز 
خبر می رس��د میزان نمایندگانی که از برجام و توافق 
با ایران حمایت کرده اند به 42 نفر رس��یده و احتمال 

تصویب این طرح افزایش یافته است. 
ب��ا توج��ه ب��ه نزدی��ک ش��دن ب��ه موع��د مقرر 
تصمیم گیری درخصوص برجام در آمریکا و افزایش 
موافقان این طرح و سفرهای مداوم مقامات اروپایی 
به تهران و امضای توافقنامه های تجاری بین طرفین 
و تحلیل اکثر کارشناس��ان مبنی بر برداش��ته شدن 
تحریم ه��ای ایران تا ابتدای س��ال میالدی جدید و 
همچنین فرا رس��یدن زم��ان انتخاب��ات مجلس در 
ماه های پایانی س��ال ک��ه معموال موج��ب واکنش 
مثبت بازار می ش��ود، به نظر می رسد بتوان از سه ماه 
انتهایی سال جاری آغاز روند صعودی شاخص و رشد 

شرکت ها و افزایش سودآوری آنها را انتظار داشت.

احتمال شکل گیری روند صعودی 
پر قدرت

س��ومین هفته شهریورماه، پیچیدگی های خاصی را 
برای بازار س��رمایه به ارمغان آورد. با به صدا در آمدن 
زنگ آغاز معامالت روز شنبه، شاخص کل و بازار در مسیر 
صعود قرار گرفتند. طی این جلسه معامالتی شاخص کل 
افزایش��ی بیش از 200 واحد را تحربه کرد. در دومین 
روز از این هفته، بار دیگر شاهد استراحت شاخص کل 
و اکثری��ت نماده��ای بازار بودی��م. این رویه در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه نیز ادامه داشت و شاهد جهت گیری 
خاصی در بازار نبودیم. معامالت بدین منوال ادامه یافتند 
تا در واپسین روز معامالتی این هفته هویت واقعی بازار 
نمایان ش��ود. در جریان معامالت روز چهارش��نبه، چند 
نماد از صنایع مختلف بازار به صحنه معامالت بازگشتند 
و تقریبا تمام آنها با استقبال بسیار ضعیفی مواجه شدند. 
این موضوع به معامله ش��دن این نمادها در قیمت های 
بسیار پایین و تاثیر شدیدشان بر شاخص کل منجر شد. 
بدین ترتیب، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران 
در این جلسه معامالتی با 1043.99واحد نزول به رقم 

63467.7واحد رسید. 
با انتشار پیام ناظر در مورد بازگشایی نمادی موثر 
از یک صنعت که وضعیت چندان خوشایندی ندارد، 
معام��الت تم��ام نمادهای آن گروه تح��ت تاثیر قرار 
گرفته و با س��رعتی باور نکردنی، ش��رایط معامالت 
ی��ک صنع��ت از معمولی یا حتی ایده آل به بد تغییر 
پی��دا می کن��د. این حقیقت درم��ورد بازار نیز صادق 
است؛ بازگشایی بد یک نماد موثر می تواند تمام بازار 
را تحت تاثیر قرار دهد. در واپس��ین جلس��ه معامالتی 
هفته گذش��ته، بازگش��ایی همزمان پنج نماد از چهار 
صنع��ت می توانس��ت تمام ب��ازار را به زانو در آورد. به 
کالم س��اده تر، با انتش��ار خبر بازگش��ایی این نمادها 
پس از برگزاری مجامع ش��ان، انتظار می رفت بازار به 
این موضوع واکنش��ی س��خت نش��ان داده و به رنگ 
 قرم��ز گرای��ش یاب��د؛ اما در کمال تعجب این تاثیر به 
115 واح��د ن��زول محدود ش��د و 929واحد دیگر از 
ن��زول حاص��ل معامالت این پنج نم��اد بود. با نگاهی 
س��اده به معامالت این روز درمی یابیم که رنگ س��بز 
گسترش بیشتری در سطح بازار داشته است و رنگ 
قرمز با محدودیت گسترده همراه بوده است. لذا دور از 
ذهن نخواهد بود اگر استنباط کنیم بازار در شرایطی 

مناسب برای صعود به سر می برد. 
دو نکته بسیار مهم دیگر در مورد معامالت این هفته 
وجود دارد. حمایت شدن نفت کرود ایاالت متحده در 
حدود قیمتی 45 دالر برای هر بشکه، یکی از مواردی  
اس��ت که دلیلی برای نزول بازار س��رمایه داخل کش��ور 
نتراشیده است. با توجه به بسته بودن بازارهای جهانی در 
دو روز نخست هفته، انتظار می رود در این دو روز شاهد 
شکل گیری روندی مشخص در بازار باشیم. نکته حائز 
اهمیت دیگر نیز، هم ارزی خریدوفروش کدهای حقیقی 
در چهار روز نخس��ت این هفته و پیش��ی گرفتن ارزش 
خرید حقیقی ها از فروش شان در روز پایانی هفته است. 
این شرایط می تواند یکی از واضح ترین دالیل صعودی 

بودن بازار باشد. 
با توجه به آنچه که در باال گفته شد، انتظار می رود 
در هفته پیش رو ش��اهد شکل گیری روند صعودی پر 
قدرتی در بازار باش��یم. با آغاز معامالت در روز ش��نبه 
می توان انتظار داشت عرضه و تقاضا بار دیگر در برابر 
یکدیگر به زور آزمایی بپردازند؛ اما انتظار می رود این 
مجادله به نفع تقاضا فیصله یافته و در پایان نخستین 
جلس��ه معامالتی هفته پیش رو شاهد صعودی شدن 
ش��اخص کل باشیم. در س��ایر روزهای این هفته نیز 
انتظ��ار م��ی رود تقاضا چیرگی خود بر عرضه را حفظ 
کرده و در پایان هفته رشدی بیش از 1000واحد را 
برای شاخص کل مالحظه کنیم. این رخداد می تواند 
شرایط رشد شاخص کل تا محدوده 73000واحد را به 
وجود آورد. سناریو دیگری نیز برای این هفته وجود 
دارد که از نزول شاخص کل سخن می گوید. با توجه 
به طوالنی شدن مدت زمان تقالی شاخص کل برای 
صعود، می توان رشد محدود آن را به عنوان »ریز موج 
اصالحی صعودی« در نظر گرفته و موج نزولی دیگری 
را برای بازار متصور شویم. بدین ترتیب، با نزول بیش 
از 500واحدی شاخص کل در دو روز ابتدایی هفته، 

این سناریو محقق خواهد شد. 

کوتاه با کدال 

- قند ش��یرین خراس��ان  )قشیرین( در پیش بینی 
درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 94/06/31 دوره 
9 ماهه  )حسابرسی نشده( با سرمایه 50.000 میلیون 
ریال مبلغ  )1.541( ریال به طور خالص پس از کسر 
مالیات اعالم کرده است. قشیرین افزایش 85 درصدی 
در پیش بینی زیان س��االنه و پوشش 7درصدی زیان 

در 9 ماهه را داشته است. 
- آگهی با مضمون ذیل از شرکت بورس اوراق بهادار 
ته��ران  )ب��ورس تهران( جهت ثبت افزایش س��رمایه 

روانه کدال شد: 
براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
94/04/30 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 900.000 
میلی��ون ری��ال به مبلغ 1.100.000 میلیون ریال  )از 
محل س��ود انباش��ته مبلغ 137000 میلیون ریال، 
از مح��ل اندوخت��ه مبل��غ 63000 میلیون ریال، ( در 
تاریخ 94/06/14 در مرجع ثبت ش��رکت ها به ثبت 

رسیده است. 
- - اطالع��ات و صورت ه��ای مالی 12 ماهه منتهی 
به 94/05/31  )حسابرس��ی نشده(ش��رکت مواد ویژه 
 لی��ا  )ش��لیا( بیانگ��ر کاهش دو درص��دی درفروش، 
44 درصد کاهش در سود ناخالص و 67 درصد کاهش 
در سود خالص در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 
است. سود شناسایی شده برای هر سهم در 12ماهه 
مبلغ 131 ریال اس��ت. ش��لیا برای س��ال 93 تعدیل 

منفی 30 درصدی داده است. 

عمق بازار

دریچه

گزارش هفتگی

علیرضا روحانی
کارشناس بازار سرمایه

مهال فرازمند

شرط الزم برای اینکه بازار سرمایه 
بهبود یابد شرایط سیاسی است ولی 

یقینا این به تنهایی کافی نیست و 
شرایط دیگری هم باید فراهم شود؛ 
ازجمله وضعیت اقتصاد جهانی، رفع 
ابهاماتی که در بازار سرمایه وجود 

دارد و همچنین تناقضی که میان بازار 
پول و بازار سرمایه وجود دارد نیز باید 
رفع شود. بنابراین نهایی شدن توافق 
هسته ای به تنهایی اثر چندانی بر بازار 

نخواهد داشت

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

ملیحه کریم شاهی
معامله گر
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دولت برنامه ای برای حضور 
سرمایه گذاران خارجی ندارد؟ 
نظ��ر می رس��د، مهم ترین  ب��ه 
مس��ئله این اس��ت که با گ��ذار از 
فض��ای احساس��ی و هیجانی اول 
باید دانس��ت که در ص��ورت رفع 
بیش��ترین  تحریم ها چه صنایعی 
منفع��ت را می برند. چ��ه میزانی 
از این منفعت را جامعه احس��اس 
خواهد کرد؟ آیا اس��تخراج بیشتر 
نف��ت و قابلیت ف��روش به صورت 
مس��تقیم خواه��د توانس��ت ب��ه 
چرخه اقتص��اد کمک کن��د؟ آیا 
جایگزینی کاالهای مصرفی که در 
داخل تولید می شوند با جایگزین 
خارج��ی آنه��ا مطلوب ماس��ت؟ 
تکلیف صادرات ب��ا توجه به عدم 
رغبت س��رمایه گذار به قدم نهادن 
در ای��ن عرصه چه خواهد ش��د؟ 
انحصاری چه  بازاره��ای  وضعیت 
خواهد ش��د؟ با وجود اینکه دولت 
در م��وارد مختل��ف ب��ه مکانیزم 
برنامه ری��زی ش��ده ب��رای حضور 
س��رمایه گذاران خارجی در کشور 
اش��اره کرده اس��ت ام��ا از فهوای 
کالم دولتم��ردان و صاحب نظران 
تنها یک خروجی قابل مش��اهده 
است »برای حضور سرمایه گذاران 
خارج��ی در ایران برنام��ه داریم، 
اجازه نمی دهیم بازار ایران محلی 
باشد برای ورود برند ها و کاالهای 

خارجی.« 
در ادبیات اقتصادی هر شرکت 
ی��ا س��ازمان ب��ه دنب��ال حداکثر 
ک��ردن منافع خ��ود اس��ت. بازار 
70 میلیون��ی ایران و ب��ازار 400 
میلیون��ی منطق��ه می تواند برای 
هر س��رمایه گذاری جذاب باش��د. 
از سوی دیگر کش��ور ما به لحاظ 
غن��ای منابع از نی��روی کار ارزان 
گرفت��ه ت��ا مناب��ع زیر زمین��ی و 
روزمینی این پتانس��یل را دارد تا 
زمینه های جذب س��رمایه گذاران 
خارج��ی را فراه��م کن��د. نکت��ه 
کلیدی اینجاست که چرا خودمان 
توان تولید و رقابت در هیچ بازاری 
و به واقع هیچ بازاری را در سطوح 
جهان��ی نداریم، حلقه مفقوده این 
زنجی��ره را بی��ش از هرچیز باید 
در دان��ش فنی و تکنولوژی تولید 
جس��ت وجو کرد، عاملی که منتج 
به بهره ور شدن همه عوامل تولید 
خواه��د ش��د و رقاب��ت در دنیای 
بازار ه��ای  در  و حض��ور  بی��رون 
جهان��ی را ب��رای م��ا امکان پذیر 

می کند. 
متاسفانه دولت نتوانسته برنامه 
هدفمندی را در دس��تور کار خود 
قرار دهد. برنامه ریزی برای جذب 

سرمایه گذاران با محوریت استفاده 
از مناب��ع هرگز نمی تواند مس��یر 
توس��عه را برای کش��ور به همراه 
داشته باشد. برنامه افزایش تولید 
و اس��تخراج نفت و گاز از کش��ور 
و جایگزینی آن با کاالی مصرفی 
در حقیقت پوشش��ی اس��ت برای 
ع��دم خرید این اقالم از ش��رکای 
تج��اری پیش از تحری��م ایران از 
قبیل چین، ترکیه، روسیه و.... که 
نتیج��ه ای را برای اقتصاد ایران به 
همراه نخواهد داشت. عوض کردن 
ش��رکای تجاری به جای تغییر در 
اس��تراتژی و مدیری��ت تب��ادالت 
اقتصادی و تجاری نمی تواند کفه 
ت��رازو را برای ما س��نگین تر کند 
و بیشتر ش��بیه اکران یک برنامه 
تبلیغاتی و ش��وی رسانه ای است. 
اقدامی که ش��رایط انتظ��ار را در 

بازار ها طوالنی تر می کند. 

پیشنهادات سرمایه گذاری 
برای ورود خارجی ها 

 انتظ��ار م��ی رود دول��ت برنامه 
جامعی را برای رونق کس��ب و کار 
و س��رمایه گذاری داش��ته باشد تا 
فقط این جایگزینی بین کشورها 
و ش��رکای تجاری انج��ام نگیرد. 
در ح��ال حاض��ر س��هم کاالهای 
س��رمایه ای از حج��م کل واردات 

ب��ه ای��ران10 تا 20درصد اس��ت 
که رقمی بس��یار ناچیز است. نیاز 
حضور رقبای خارج��ی در برخی 
بازارها بیش��تر احس��اس می شود 
انتق��ال دانش و تکنولوژی باید در 

دستور کار قرار گیرد. 

و  زیرس�اخت ها  توس�عه  اول: 
واگذاری پروژه های عمرانی 

ب��ا توجه به کاهش قیمت نفت 
بازار ه��ای جهان��ی طبیع��ی  در 
اس��ت ک��ه برنامه ه��ای عمرانی 
کش��ور ب��ا چالش ه��ای ج��دی 
روب��ه رو اس��ت. از س��وی دیگر 
برای  نرم��ال  در حال��ت  حت��ی 
رس��یدن ب��ه توس��عه اقتصادی 
بای��د س��رمایه گذاری های کالن 
در بخ��ش زیرس��اخت ها صورت 
حمل و نقل،  ش��بکه های  گی��رد. 
پروژه ه��ای عمرانی، ش��بکه های 
مخابراتی، ارتباطی و.... از جمله 

ایران  اقتصاد  توسعه  گلوگاه های 
است که تقریبا تمام کارشناسان 
اقتصادی به آن اذعان دارند. در 
ای��ن بخش حتی واگذاری منافع 
برای مدت مح��دود می تواند به 

نفع اقتصاد کش��ور باش��د. 

دوم: صنایع  های تک 
توسعه صنایع های تک در کشور 
یک ضرورت انکارناپذیر اس��ت. از 
این رو، در ش��رایط فعلی می توان 
زمینه های  م��دون  برنامه ریزی  با 
ورود سرمایه گذاران در این بخش 
را فراهم کرد. این عامل نه تنها به 
موجود کمک  توسعه شرکت های 
ش��ایانی خواه��د ک��رد، بلک��ه به 
خودی خود موتور محرک بسیاری 
از صنای��ع و زیربخش ه��ای دیگر 
اقتصاد اس��ت و در راستای اهداف 
کالن توس��عه اقتص��ادی کش��ور 

تعریف می شود. 

س�رمایه  ب�ه  توج�ه  س�وم: 
 گذاری های دانش محور 

در  کش��ور  اقتص��اد  هرچن��د   
ش��رایط رک��ودی ق��رار دارد ام��ا 
ورود س��رمایه ب��ه تنهایی دردی 
از اقتصاد کشور را درمان نخواهد 
ک��رد. اقتصاد ما بی��ش از هر چیز 
نیازمند تح��رک عملی در صنایع 
مختل��ف اس��ت تا بتوان��د به یک 
م��دل پوی��ا و رقابت پذی��ر ب��رای 
حضور در بازار های جهانی دس��ت 
یاب��د. به��ره وری پایی��ن و قیمت 
تمام ش��ده ب��اال موضوعی اس��ت 
ک��ه در تمام صنایع ما به چش��م 
می آی��د. از این رو بای��د عالوه بر 
تقوی��ت اهرم ه��ای داخل��ی برای 
کارب��ردی در  و  توس��عه علم��ی 
صنای��ع از پتانس��یل های ورودی 
س��رمایه گذاران خارج��ی در این 

شرایط گذار بهره برد. 

و  تبدیل�ی  صنای�ع  چه�ارم: 
تکمیلی 

ضع��ف در صنعت بس��ته بندی 
و عدم وج��ود صنای��ع تبدیلی و 
تکمیلی ش��رایطی را برای اتکای 
هرچه بیشتر سبد صادرات کشور 
به خام فروشی در تمامی صنایع از 
نفت و گاز و پتروش��یمی گرفته تا 
کشاورزی را رقم زده است. فروش 

ب��ا کمترین به��ره وری و واگذاری 
ارزش افزوده به ش��رکای تجاری 
خارجی عاملی اس��ت که همواره 
کفه ترازوی مب��ادالت تجاری ما 
را ب��ه س��مت واردات س��نگین تر 
می کند و تراز منف��ی یا نزیک به 
صف��ر را در این س��ال ها برای ما 
به دنبال داش��ته است. نگاهی به 
آمار های گمرکی کش��ور به خوبی 
نش��ان دهنده ضعف ه��ای صنایع 
و بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی 
ایران در این موضوع است. از این 
رو بای��د با تمرکز ب��ر ورود صنایع 
تبدیلی و تکمیلی با تکنولوژی روز 
دنیا به بهبود این روند کمک کرد. 
ورود سرمایه گذاران خارجی با این 
محوریت می تواند برای اقتصاد ما 
درحک��م این مثل باش��د که یک 

شبه ره صد ساله را بپیماییم. 

پنجم: توسعه گردشگری 
هرچن��د گردش��گری خارجی به 
دالیل مختلف هیچ گاه در اولویت های 
برنامه ری��زی اقتص��ادی کش��ور قرار 
نداش��ت ام��ا در یکی دو س��ال اخیر 
می توان تغییر نگرش در توجه به این 
بخ��ش را در اظهارنظر های مختلف 
مسئوالن، کارشناسان و برنامه ریزان 
کالن اقتصاد کشور مالحظه کرد. ورود 
سرمایه گذاران خارجی و فراهم کردن 
ش��رایط جوینت ش��دن شرکت های 
س��رمایه گذاران  ای��ن  ب��ا  داخل��ی 
می تواند تحولی چشمگیر را در رونق 
گردشگری کشور سبب شود. چرا که 
این سرمایه گذاران برای حفظ سرمایه 
و مناف��ع خود یک جری��ان درآمدی 
مس��تمر و پایدار را به اقتصاد کشور 

سوق می دهند. 
ب��ه ه��ر روی دول��ت ب��ا ایجاد 
مش��وق هایی می توان��د به فضای 
تولید و س��رمایه گذاری در کشور 
رونق ویژه ای ببخشد. این امر نیاز 
به برنامه ای م��دون و جامع برای 
خارجی  طرف های  سرمایه گذاری 
و فراه��م کردن ش��رایط ورود در 
اقتص��اد  اولوی��ت دار  بخش ه��ای 
دارد. بنابرای��ن باید توجه داش��ت 
که جریان های ورودی س��رمایه و 
س��رمایه گذاران خارجی به نحوی 
هدایت ش��ود که زمینه ساز رشد 
پایدار باش��د و به ج��ای توجه به 
قرارداد های برد –ب��رد که منافع 
دو طرف را حفظ خواهد کرد، در 
پ��ی فراهم کردن ش��رایطی برای 
حف��ظ منافع خ��ود باش��یم، باید 
پنلی برای جذب س��رمایه گذاران 
خارجی داش��ته باش��یم تا منافع 
اقتصادی بلند مدت را برای کشور 

تامین کند. 

کالف اول 

پیش از این گزارش کاملی از س��رمایه گذاری در حوزه 
س��نگ های تزیینی و معادن آنها ارائه کردیم که می تواند 
در تکمیل این کالف به عالقه مندان کمک زیادی کند. در 
این خصوص استان لرستان دارای پتانسیل های زیادی در 
حوزه معادن سنگ های زینتی است و فرماندار شهرستان 
چگنی به عنوان یکی از شهرهای استان لرستان می گوید: 
50 درصد سنگ های تزیینی لرستان از معادن شهرستان 
چگنی اس��تخراج می شود و یکی از مهم ترین فرصت های 

سرمایه گذاری و توسعه صادرات در این شهر است. 
نورالدی��ن درمنان به ایرنا می گوید: شهرس��تان چگنی 

ب��ا دارا ب��ودن 70 س��ینه کار اس��تخراج س��نگ ظرفیت 
مناس��بی دارد و س��نگ گوهره چگنی از معروف ترین و 

با کیفیت ترین سنگ های تزیینی کشور و دنیا است. 
وی با اش��اره به اینکه این میزان س��نگ به صورت خام 
از حوزه شهرس��تان خارج می ش��ود، اظهار داشت: در این 
راستا فرآوری و سرمایه گذاری در بخش استخراج سنگ 

زمینه بسیار مساعدی برای سرمایه گذاری است. 
وی به پتانس��یل ها و ظرفیت های این شهرس��تان در 
حوزه معادن، کشاورزی و گردشگری اشاره کرد و اظهار 
داشت: دولت امتیازات ویژه ای از جمله معافیت مالیاتی و 
تسهیالت کم بهره برای سرمایه گذاری در این شهرستان 
در نظر گرفته اس��ت. درمنان با اش��اره به ظرفیت نیروی 
انسانی ماهر و کارآزموده و همچنین معادن بی نظیر سنگ 
گوهره و منابع غنی این شهرس��تان افزود: توانمندی های 
شهرس��تان چگنی در حوزه های مختلف فراتر از وضعیت 
موجود شهرس��تان اس��ت و برای شکوفایی و رشد متوازن 

به مساعدت و یاری همگان نیازمند است. 
م��ا ه��م در ای��ن کالف با توجه به پتانس��یل های بالقوه 
این شهرستان درخصوص استخراج و فرآوری سنگ های 
قیمتی به عالوه حمایت های این استان از سرمایه گذاران، 
پیشنهاد می دهیم که برای توسعه این شهرستان نوپا به 
عالوه راه اندازی یک سرمایه گذاری جذاب وارد کار شوید. 

کالف دوم 

اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان به عن��وان یک��ی از 
استان های فعال در حوزه آبزی پروری شناخته می شود، 
البته اداره کل ش��یالت این اس��تان در س��ال های اخیر 
برای جذب بیشتر س��رمایه گذاران و توسعه آبزی پروری 
اس��تان فعالیت های چش��مگیری از جمله تقویت نیروی 
انس��انی فنی و متخصص، توسعه فضای پرورشی، مدرن 
ک��ردن تجهیزات و آموزش کارکن��ان را انجام داده و در 
چند روز اخیر هم، محبعلی سیس��تانی مدیر کل شیالت 
سیس��تان، گفته اس��ت: امیدواریم طرح پرورش ماهیان 
خاویار در سیس��تان به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری 

منحصربه فرد در آینده معرفی شود. 
در واق��ع ای��ن اداره در تالش اس��ت ت��ا روی پرورش 
خاویار در اس��تان تمرکز بیش��تری کرده و با تحقیقات 
کامل در ای��ن خصوص طرح های اجرای��ی را در اختیار 

سرمایه گذاران بالقوه حوزه شیالت قرار دهد. 
همچنین ب��رای توس��عه آبزی پ��روری در این اس��تان 
تالش ه��ای بس��یاری را انج��ام داده اس��ت، مث��اًل بیم��ه 
ک��ردن صیادان، اعطای تس��هیالت کم بهره ب��ه صیادان، 
ماهی دار کردن منابع آبی در راستای افزایش ذخایر آبزیان، 
صید و درآمد صیادان، اعطای کمک های ترویجی ش��امل 
تور، بادگیر، فوکا و چادر به صیادان در راس��تای حمایت از 
آنها در منطقه تاکنون اجرا شده است.  محبعلی سیستانی 
همچنین معتقد است: در این مرکز امکان پرورش ماهیان 
خاویار وج��ود دارد که این طرح تاکنون موفقیت آمیز بوده 
و قص��د داری��م آن را به عنوان یک فرصت س��رمایه گذاری 

منحصربه فرد در منطقه معرفی کنیم. 
ما هم در این کالف پیشنهاد می دهیم تا سرمایه گذاران 
بالقوه حوزه ش��یالت یا عالقه مندان این حوزه با برقراری 
ارتباط با مرکز ش��یالت استان سیس��تان و بلوچستان، 
امکان س��نجی تکثیر ماهیان خاویاری را بررسی کرده و 
زمینه مش��ارکت برای پرورش این گونه را در این استان 

فراهم کنند. 

پتانسیل های فرآوری سنگ های زینتی

دولت می تواند با ایجاد مشوق های الزم به فضای تولید و سرمایه گذاری کمک کند

مسیری برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

سرنخ

فرصت کسب و کار

 راه موفقیت
کمیت و کیفیت در خدمت

وابستگی امروز بشر به فضاهای مجازی و بسترهای 
اینترنتی مس��ئله ای غیرقابل انکار اس��ت به گونه ای 
ک��ه بخش اعظم وق��ت و انرژی انس��ان ها با اهداف 
مختلف در این بس��تر مصرف می ش��ود، از صبح که 
بیدار می ش��ویم تا هنگامی که برای استراحت شبانه 
به تخت خ��واب بازمی گردیم، از طری��ق اینترنت از 
دوستان مان خبر می گیریم، ارتباطات مان را تقویت 
می کنی��م، زمانی برای مطالع��ه در فضای مجازی و 
زمان هایی برای گذران وقت و س��رگرمی در همین 
فضا س��ر می کنیم، بخش��ی از کارهای روزمره را در 
همین بس��تر انجام داده و در نهایت از طریق همین 

فضا اخبار روز را دنبال می کنیم. 
اینکه در زندگی امروز بشر، اینترنت به عنوان یک 
کاالی کاربردی تقریبا در دس��ترس همه افراد است 
بی شک مسئله ای طبیعی است اما استفاده درست از 
این فضا و انجام بس��یاری از کارها از طریق اینترنت، 
کارب��ر متخص��ص خ��ود را می خواه��د و هرکس��ی 
نمی تواند بس��یاری از توانایی های این فضا را به کار 
بگیرد، انجام پروژه ها و تحقیقات دانشگاهی، پرینت 
روی انواع کاغذ با اش��کال متفاوت رنگی و س��یاه و 
س��فید، چاپ روی اشیا یا کپی و بسیاری امور دیگر 
همگی از کارهایی اس��ت که یک شرکت کامپیوتری 

کوچک می تواند با حداقل تجهیزات انجام دهد. 
اغل��ب مکان ها ب��ا عنوان »کافی ن��ت« تمام این 
امور را انج��ام می دهند همچنین چن��د کامپیوتر 
در اختی��ار کارب��ران ق��رار می دهند ک��ه بتوانند 
ش��خصا کارهای خود را در ای��ن فضا انجام دهند، 
کافی نت ه��ا به عن��وان بخش های خدمات��ی که تا 
سال های گذش��ته همه کارهای مربوط به افراد را 
در بس��تر اینترنت انجام می دادند و در س��ال های 
اخیر به ش��رکت های خدماتی تبدیل ش��ده اند که 
بیش��تر تحقیقات درس��ی و پروژه های دانشگاهی 

دانش��جویان را انجام می دهند. 
از ای��ن رو در گزارش امروز قص��د داریم به جای 
معرفی ی��ک کافی نت با فضای��ی فیزیکی بزرگ که 
دارای چندی��ن سیس��تم ب��رای اس��تفاده کاربران 
اس��ت، بیش��تر روی بحث های خدماتی یک شرکت 
کامپیوتری یا ب��ه اصطالح کافی نت گزارش��ی ارائه 

کنیم. 
اصل اول: مکان یابی

یکی از اص��ول مهم برای راه اندازی یک ش��رکت 
خدمات��ی کامپیوت��ری مکان یاب��ی درس��ت اس��ت 
به گونه ای که بهترین مکان برای راه اندازی مجاورت 
ب��ا دانش��گاه ها یا مدارس اس��ت، همچنی��ن وجود 
کافی ن��ت در مکان ه��ای پرتردد یا ب��ورس کارهای 
تحقیقاتی و مج��اور کتابفروش��ی ها می تواند موفق 
عم��ل کند مث��ال در ته��ران بهترین م��کان بعد از 

مجاورت دانشگاه ها، خیابان انقالب است. 
بعد از اینک��ه محل موردنظر را پی��دا کردید باید 
به س��راغ تهیه مجوز یا همان پروانه تأس��یس بروید 
که در ش��هرهای بزرگ بین س��ه تا ش��ش ماه و در 
شهرس��تان ها معموال دو ماهه صادر می شود که نیاز 
اس��ت تا درخواس��ت کننده مجوز حداقل فوق دیپلم 
کامپیوت��ر داش��ته و فض��ای مورد نیاز ه��م نباید از 

12متر کمتر باشد. 
اصل دوم: تعیین انواع خدمات 

همان ط��ور ک��ه پی��ش از این هم اش��اره ش��د 
خدمات��ی ک��ه در این م��کان قابلیت ارائ��ه دارند 
بس��یار متنوع اس��ت و می تواند به خوبی مدیریت 
ش��ود، از پذیرش ان��واع تایپ یا ترجم��ه تا انجام 
جس��ت وجوهای اینترنت��ی گرفت��ه تا ان��واع چاپ 
و پرین��ت یا طراح��ی کارت ویزی��ت و کپی همه، 
جزو این موارد هس��تند اما بهتر اس��ت شما برای 
خودتان یک س��ری امور مش��خص تعریف کنید تا 
براساس آن بتوانید تصمیم بگیرید که به چند نفر 

نیروی انس��انی ثابت یا پروژه ای نیاز دارید. 
اما در مجموع با توجه به س��طحی که مدنظر این 
بخش اس��ت حداقل با دو نفر نیروی کار که با انواع 
مهارت ه��ای کار ب��ا کامپیوتر و طراح��ی و مباحث 
مربوط به چاپ آشنا باشند نیاز این مجموعه مرتفع 

می شود. 
مجم��وع فعاالن این عرص��ه معتقدند که کمیت 
و کیفی��ت خدماتی که در این گون��ه مکان ها ارائه 
می ش��ود سرنوش��ت کس��ب وکار ش��ما را تعیی��ن 
می کند به گونه ای که در این ش��غل هم می توان به 
خوبی فعالیت کرد و درآمد داش��ت و هم می شود 
که بعد از گذش��ت چندماه به دلیل عدم آگاهی و 
ش��ناخت، تمام خدمات را جمع ک��رد. البته چون 
این کار جزو مش��اغل خدماتی به ش��مار می آید و 
سرمایه خاصی برای خرید مواد اولیه و سرمایه در 
گردش باالیی نمی خواهد می توان سود فراوانی از 
آن به دس��ت آورد و جزو کس��ب وکارهای بس��یار 

مورد توجه باش��د. 
تجهیزات و سرمایه مالی

اصلی تری��ن بخش س��رمایه برای راه ان��دازی این 
مجموعه در جهت خرید و تهیه تجهیزات اس��تفاده 
می ش��ود که می توانید در دو حالت نو یا دست دوم 

اغلب تجهیزات را تهیه کنید. 
برای خرید حداقل ش��ش عدد کامپیوتر به عالوه 
به همین تعداد می��ز و صندلی و همچنین دو مدل 
پرینتر رنگی و س��یاه و س��فید حداقل نیاز به 10 تا 

15 میلیون تومان سرمایه اولیه دارید. 
همچنی��ن نیاز اس��ت که ی��ک دس��تگاه کپی و 
زیراکس تهی��ه کنید و وجود تجهیزاتی چون مودم، 
خط تلفن، کاغذ، دس��تگاه س��یمی کردن جزوه ها و 
برخی لوازم التحریر در این مجموعه ضروری اس��ت 
ک��ه حدودا باید 8 میلی��ون تومان هم در این بخش 

سرمایه گذاری کنید. 
در نهایت درآمدهای حاصله از این کار هم معموالً 
از بخ��ش خدماتی که ارائه می دهی��د چون پرینت، 
کپی و انجام تایپ و ترجمه، نسبت به اجاره فیزیکی 
سیس��تم ها به کاربران بیشتر است و بخش کافی نت 

بیشتر برای جذب مشتری است. 

شکوفه میرزایی

هرچند اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد اما ورود 
سرمایه به تنهایی دردی از اقتصاد کشور را درمان نخواهد کرد. 
اقتصاد ما بیش از هر چیز نیازمند تحرک عملی در صنایع مختلف 

است تا بتواند به یک مدل پویا و رقابت پذیر برای حضور در 
بازار های جهانی دست یابد. بهره وری پایین و قیمت تمام شده 

باال موضوعی است که در تمام صنایع ما به چشم می آید.

با توجه به حضور متعدد هیات های کش�ورهای خارجی در ایران 
تقریبا هفته ای نیس�ت که خبری در رابطه با حضور یا برنامه ریزی 
برای حضور آنان را در کش�ور نش�نویم. هرچند این آمدو ش�د ها 
فی نفس�ه اش�کالی ن�دارد و برای مردم ع�ادی و فض�ای عمومی 
جامع�ه بارقه های امید به آینده را پررنگ ت�ر می کند اما باید دید 
در این ش�رایط چطور می توان بیشترین بهره را از احیای روابط یا 
ش�کل گیری روابط جدید داش�ت. در این خصوص با چند پرسش 

اساس�ی روبه رو هس�تیم: اول آنکه، آیا حضور هیات های خارجی 
در ایران عالوه بر جنبه های سیاس�ی، بر روابط اقتصادی و چرخه 
تولی�د و بازرگان�ی نی�ز تاثیر دارد ی�ا خیر؟ در عی�ن حال دولت 
چ�ه برنامه ای ب�رای حضور مدون و برنامه ریزی ش�ده بازرگانان و 
هیات های خارجی در کش�ور دارد؟ پیامد ه�ای این رفت و آمد ها 
برای تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی داخلی چیست و آیا سطح 
حضور بازرگانان خارجی مش�خص ش�ده اس�ت تا تولی�د داخلی 

متضرر نش�ود؟ 
ابت�دا بای�د اذعان کرد که دولت های ش�ش کش�ور باوجود همه 

مخالفت ه�ای داخلی و خارجی موفق ش�دند که ای�ن توافق را به 
س�رانجامی که ام�روز می بینیم برس�انند. به عب�ارت دیگر، بحث 
پی�ش روی ما نق�د توافق نیس�ت، بلکه نقدی اس�ت ب�ر عملکرد 
بی برنام�ه دولتم�ردان در برخ�ورد ب�ا وقایع اقتص�ادی رخ داده 
پ�س از تواف�ق. همان ط�ور ک�ه پیش تر هم اش�اره ش�د ترافیک 
هیات های خارجی بیش�تر بار سیاسی داش�ته تا اقتصادی و برای 
تلطی�ف فضای غبارآلود طرفین بیش�تر جنبه تبلیغاتی داش�ته تا 
منفعت اقتص�ادی فوری. به بیان دیگر، نمی توان در کوتاه مدت به 

این رفت و آمدها امید بس�ت. 

عباس نعیم امینی - روزبه بزرگ منش
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استراتژی هایی که مسیر پیشرفت 
را هموار می کنند  

مد یری��ت و برنامه ریزی ب��رای شرکت های عظیم، 
زمان بر است و د ق��ت و تخصص می طلبد . براساس 
نظر راب��رت د بلیو برد ف��ورد ، کارشن��اس اقتصاد ی، 
شرکت ه��ای هلد ین��گ ب��ه سب��ب گس��ترد گی و 
پیچید گی های خاصی که د ارند ، به سیستم مد یریتی 
ویژه ای نیاز د ارند . د ر نگاهی کلی هر نوع برنامه ریزی 
استراتژیک برای شرکت های هلد ینگ تابعی است از 
بررسی وضعیت شرک��ت د ر زمینه اجرایی. به بیانی 
واضح تر، د و تقسیم بند ی کلی برای بررسی ساختار 
و سیستم مد یریت د ر این گونه شرکت ها وجود  د ارد : 
شرکت ه��ای ماد ر و تابع ک��ه به شکل همگام ولی با 
ساختار مس��تقل اد اره می شون��د . شرکت هایی که با 

ساختار یکپارچه مد یریت می شوند . 
ب��رای ایجاد  تع��اد ل و حفظ بقای سازم��ان، نیاز 
ب��ه برنامه ری��زی استراتژیک کامال ض��روری به نظر 
می رسد ، برنامه هایی که از سطح ساد ه تا پیش��رفته 
گسترد ه اند  و می توانند  بخش های مالی، اد اری، بازار 

و... را تحت تاثیر قرار د هند . 

استراتژی های بازار 
شرکت ه��ای تولی��د ی و خد ماتی که با سیس��تم 
هلد ینگ اد اره می شوند ، نس��بت ب��ه سایر شرکت ها 
موقعی��ت مناسب تری ب��رای د ر د ست گرفتن نبض 
ب��ازار د ارند ، این شرکت ها، چه از حیث بخش توزیع 
و تولید  و چه به لحاظ موقعیت لجستیک، مشکالت 
کمتری خواهند  د اشت. البته مشروط بر آنکه برخی 

قوانین استراتژیک را رعایت کنند . 
سیس�تم خرید وفروش و مش�اوره آنالین: به 
سبب آنکه شرکت های ماد ر و تابع، زیرمجموعه های 
متن��وع و گس��ترد ه ای د ارند ، گاه باع��ث سرد رگمی 
خری��د اران و مراجعان می شوند . اف��زون بر این، د ر 
برخی موارد  ک��ه مش��تری ها از شرکت های مربوط 
فاصل��ه جغرافیایی زیاد ی د ارند  یا حتی د ر کش��ور 
د یگری هس��تند ، نیاز ب��ه وجود  سیس��تم اینترنتی 
پیش��رفته و اطالعات کامل برای جذب خرید اران و 
سرمایه گذاران ضروری است. د ر حال حاضر، برترین 
شرکت ه��ای هلد ین��گ جه��ان، مش��اوره آنالین و 
خد مات اینترنتی را به عنوان بخش مهمی از سیستم 

بازاریابی و خرید  خود  تلقی می کنند . 
اس�تراتژی های قیمت گ�ذاری: متاسفانه یکی 
از عم��د ه اشتباهات رای��ج د ر شرکت های هلد ینگ 
ت��ازه کار و کم تجربه، تن��وع ارزش گذاری د ر زمینه 
خد ماتی خ��اص است. د ر واقع، شرکت های تابع، د ر 
زمینه خد متی خاص، ارقامی گوناگون ارائه می د هند  
و همین مس��ئله، بی اعتماد ی مراجعان را از یک سو 
و عد م پیش��رفت برخی شرکت های تابع را از سوی 
د یگ��ر فراهم می کند . یک��ی از مهم ترین بخش های 
استرات��ژی ب��ازار، د ر شرکت ه��ای هلد ینگ، حفظ 
وحد ت د ر بخ��ش قیمت گذاری خد مات مش��ترک 

است. 
اس�تراتژی های توس�عه: شرکت های هلد ینگ، 
پتانس��یل باالیی برای گس��ترش شرکت های تابع و 
افزای��ش ظرفیت های تولید  و خد م��ات د ارند ، اغلب 
شرکت ه��ای هلد ینگ د ر جهان، کار خود  را، ابتد ا با 
د و تا سه شرکت تاب��ع شروع کرد ه اند  و امروز د ه ها، 
شرکت تابع د ر اقصی نق��اط د نیا د ارند . تالش برای 
توسع��ه فعالیت ها و باالتر ب��رد ن تعد اد  شرکت های 
زیرمجموعه، بخش��ی مه��م از مد یریت شرکت های 
ماد ر اس��ت. گرچه، توس��ه شتابزد ه و بی پش��توانه، 

می تواند  به ورشکستگی کل مجموعه منجر شود . 

شرکت های برتر جهان چه می کنند ؟ 
شرکت ه��ای ب��زرگ هلد ینگ د ر جه��ان، به شکل 
مد اوم د ر حال اصالح، تغییر و بازسازی نظام مد یریتی 
و استراتژی های رقابتی هستند . یکی از تاکتیک هایی 
که ای��ن روزها د ر بین شرکت ه��ای هلد ینگ مرسوم 
شد ه جذب استعد اد هاس��ت. کلیفتون هارسکی، یکی 
از برترین کارآفرین��ان و مد یران نمونه ایاالت متحد ه، 
معتقد  است رقابت بر سر ج��ذب استعد اد های جوان، 
د غد غ��ه مهم شرکت های با تجربه هلد ینگ است، چرا 
که میل به پیش��رفت د ر این شرکت ه��ا، جز با به روز 
کرد ن سیستم مد یریت و استراتژی های متد اول، قابل 
رخ د اد ن نیس��ت. اما شرکت های شناخته شد ه و برتر 
جهان د ر جد ید ترین استراتژی های خود  چه کرد ه اند ؟ 
*برکش��ایر هات��اوی، شناخت��ه شد ه ترین شرکت 
هلد ینگ د ر سط��ح جهان است، شهرت این شرکت 
مره��ون مد یریت اهل ریس��ک و پیش��تازش، وارن 
بافت است. شای��د  بزرگ ترین استراتژی این شرکت 
را بتوان، میل به گس��ترش و توسع��ه ارزیابی کرد ، 
خرید  سهام، توسعه بخش های تجاری، شعب متعد د  
و فعال، از جمله نشانه های میل به توسعه و پیشرفت 

این مجموعه هستند . 
*گروه شرکت های هلد ینگ ایکان، نمونه د یگری 
از شرکت ه��ای بین المللی موفق اس��ت. شاید  کارل 
ایک��ان موس��س شرک��ت، هرگز تص��ور نمی کرد  به 
چنین شه��رت و موفقیتی برسد . استراتژی های این 
مجموعه د ر طول زمان، تغییراتی را تجربه کرد ه اند . 
تا چند  سال گذشته، عمد ه تالش های مالی مجموعه 
ایک��ان د ر بازار سه��ام و خرید  هرچه بیش��تر سهام 
خالص��ه می شد  اما مد تی اس��ت سرمایه گذاری های 
بلند  م��د ت و پربازد ه د ر د ستور کار تیم مد یریت این 
شرکت قرار گرفته، این روش را می توان آیند ه نگری 

تیم مد یریت د انست. 
*شرک��ت مخابراتی گری��و کارس��و، از بزرگ ترین 
شرکت ه��ای هلد ینگ جه��ان و شناخت��ه شد ه ترین 
شرک��ت مکزیک اس��ت. ای��ن شرکت موف��ق، فراز و 
نشیب های متعد د ی را تحمل کرد ه است، ورشکستگی 
مالی بزرگ د ر سال 1990جزو بد ترین تجارب مد یریت 
این مجموعه بود . اما به لطف سرمایه گذاری های متعد د  
د ر خ��ارج از مرزه��ای مکزی��ک و د رای��ت مجموعه 
مد یریت��ی، این شرکت د ر ط��ول د هه اخیر به سرعت 
مسیر پیشرفت مجد د  را طی کرد  و اکنون، د ر جایگاهی 

مثال زد نی ایستاد ه است. 

آزموده

ترجمه و گرد آوری:رویا پاک سرشت 

فلس��فه تش��کیل هلد ین��گ، پیوستن چن��د  شرکت به 
یکد یگ��ر و ایج��اد  ی��ک شرک��ت ماد رتخصص��ی بزرگ د ر 
چند ی��ن زمین��ه سرمایه گذاری است که شرح عملیات آن 
ترجیح��ا مرتب��ط به هم باشد . یک هلد ینگ د ر زمینه های 
بازرگانی و تخصصی طرح های مختلفی را می تواند  تعریف 
کند  و سپس تقس��یم کار کرد ه و هریک از مس��ئولیت های 
پ��روژه را ب��ه یک شرکت واگذار کند . باید  توجه د اشت که 
هلد ینگ مجموعه شرکت ها را مد یریت می کند  و به نوعی با 
برقراری مد یریت استراتژیک میان شرکت های زیرمجموعه 

خود  هم افزایی ایجاد  می کند . 

تجزیه و تحلیل هلد ینگ
اگ��ر ای��ن پیش ف��رض را مد نظر قرار د اد ه و به نوعی آن را 
بپذیریم که هلد ینگ یک شرکت چند  کس��ب وکاره است، 
پس مد یران آن مد ام باید  پرتفوی کسب وکار خود  را مورد  
ارزیابی قرار د هند  تا بد ین وسیله کس��ب وکارهای کاهند ه 
ارزش زا را توسع��ه د هن��د . با توج��ه به این امر مد یران این 
سازمان ها با تجزیه و تحلیل شرایط حاکم بر کسب وکارهای 
خود  می توانند  جهت گیری های کلی کس��ب وکارهای خود  

را مشخص کنند . 
د و گروه تجزیه و تحلیل د ر سطح هلد ینگ انجام می شود  
و مد یران براساس نتایج حاصل نس��بت به رشد  و تثبیت 
و انقباض کسب وکار ها از پرتفوی خود  تصمیم می گیرند .

1- تجزیه و تحلیل پرتفولیو )استراتژی پرتفولیو(
2- تجزیه و تحلیل ماد ری )استراتِژی ماد ری(

نتای��ج ای��ن د و گروه تجزیه و تحلیل ها د ر استراتژی های 
هد ایتی هلد ینگ )رشد ، تثبیت، انقباض( ظاهر می شود . 

تجزیه و تحلیل پرتفولیو
صرف��ا از د ید گاه امور مالی به کس��ب وکارهای هلد ینگ 
نظ��ر د ارد  و هر کس��ب وکار ی��ا واحد  تجاری استراتژیک را 
یک فرصت مستقل برای سرمایه گذاری قلمد اد  می کند . به 
بیانی ساد ه تر تجزیه و تحلیل پرتفولیو بر ارتباط و همکاری 
بین شرکت های تابعه که منش��أ هم افزایی هلد ینگ است 
توجهی نمی کند  و بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت 
که تصمیم گیری مستقل د ر مورد  تک تک شرکت های تابعه 

به استراتژی پرتفولیو معروف است. 
تجزیه و تحلیل ماد ری

ای��ن استرات��ژی چگونگی تخصیص منابع و نحوه مد یریت 
قابلیت ها و فعالیت ها را د ر پرتفوی کسب وکار نشان می د هد . 
د ر حقیقت اگر تجزیه و تحلیل پرتفولیو با مالحظات هم افزایی 
بین کسب وکارها انجام شود  می توان آن را استراتژی ماد ری 
نام نهاد  و به طورکلی د ر استراتژی ماد ری موارد  زیر ارزیابی و 

د رخصوص آنها تصمیم گیری می شود .
الف-کد ام کس��ب وکارها د ر اولویت تخصیص منابع قرار 

د ارند ؟ 
ب-عوامل حیاتی موفقیت د ر هر کس��ب وکار چیس��ت و 

شرکت به چه نحوی می تواند  از آنها استفاد ه کند ؟ 
ج-چگون��ه می ت��وان فعالیت ه��ا را د ر زنجی��ره ارزشی 

هماهنگ کرد ؟ 
د -تا چه میزان اد غام واحد  های کسب وکار مطلوب است؟ 
تصمیمات��ی ک��ه د ر چه��ار حوزه اخیر اتخ��اذ می شود ، 
استرات��ژی م��اد ری را شکل می د ه��د ، به طورکلی می توان 
گف��ت با انجام تجزی��ه و تحلیل های ماد ری به طور ضمنی 
تجزی��ه و تحلی��ل پرتفولیو نیز صورت می پذیرد ، به عبارت 
ساد ه تر، تجزیه و تحلیل ماد ری جامع تر از تجزیه و تحلیل 

پرتفولیو است. 
سبک های تعامل هلد ینگ با شرکت های تابعه

گلد  و کمپل با بررسی سبک های مد یریت راهبرد ی برای 
طراحی راهبرد  سه سبک را شناسایی کرد ه اند  و عبارتند  از: 

1(سبک برنامه ریزی استراتژیک
2(سبک کنترل استراتژیک

3(سبک کنترل مالی
 سبک برنامه ریزی استراتژیک

تمرکزگراتری��ن نوع د ر می��ان سبک های ماد ری است، د ر 
م��د ل برنامه ری��زی استراتژیک، ستاد  سازمان د ر نقش طراح 
اصل��ی برنامه ه��ا ظاهر شد ه و مس��ئولیت هر گروه یا شرکت 
تحت پوشش را خود  مشخص می کند  و شرکت های کوچک تر 
وظیفه اجرای بخش های مختلف طرح اصلی را بر عهد ه د ارند . 
سازمان ماد ر د ر این سبک از نزد یک د رگیر با کسب وکارهایش 
د ر تصمیم گیری و فرموله کرد ن برنامه هاست و د راین سبک 
ست��اد  عمیق��ا د رگیر د ر طراح��ی راهبرد ها می شود ، مد یران 
شرکت ها پیش��نهاد  خود  را ارائه می د هند  ولی حرف آخر د ر 

انتخاب راهبرد ها را ستاد  هلد ینگ می زند . 
 سبک کنترل استراتژیک

د ر ای��ن سب��ک سازمان های م��اد ر برنامه ریزی را به صورت 
غیر متمرکز تری به طور عمد ه به کسب وکارها واگذار می کنند . 
د ر اینجا مسئولیت طراحی راهبرد  با مد یران شرکت هاست ولی 
راهبرد ها باید  توسط ستاد  تأیید  شوند . د ر این مد ل خد مات و 
مشاوره ارائه شد ه توسط ستاد  سازمان، بیشتر جنبه اختیاری 
خواهد  د اشت. موفقیت این سبک مد یریت، وابسته به رفتار 

یکسان واحد ها و شرکت هاست. 
 سبک کنترل مالی

سازمان ه��ای م��اد ر سب��ک کنت��رل مال��ی، کام��ال به 
تمرکززد ای��ی د ر برنامه ری��زی متعهد ن��د ، ستاد هایی که به 

این سبک گرایش د ارند ، کال برنامه ریزی را به کسب وکارها 
واگذار یا تفویض می کنند . د راین شرکت ها فرآیند  کنترل 
مال��ی ب��ر اهد اف و پیامد  ه��ای مالی تمرکز د ارد . کارراهه و 
پ��اد اش مد ی��ران کاماًل تح��ت تأثیر توانایی آنها د ر برآورد ه 
ک��رد ن بود ج��ه قرار د ارد  و مد یرانی که از بود جه جا بمانند  
د ر خطر جد ی از د ست د اد ن مشاغل شان هستند . ازاین رو 
فرآیند  کنترل بر مسئولیت شخصی هر مد یر بر حصول به 
نتایج مالی تأکید  می کند  که د ر قبال کس��ب وکارش نوید  
د اد ه است. شرکت ها با سبک کنترل مالی روی اهد اف سود  

ساالنه تمرکز می کنند . 
سیس��تم های برنامه ریزی بلند  مد ت و مس��تند اتی برای 
استرات��ژی وج��ود  ند ارد  و سازمان مرکزی صرفاً نقش خود  
را به تصویب سرمایه گذاری ها و بود جه ها و پایش عملکرد  

محد ود  می کند . )نمود ار 1و جد ول1( 
 استراتژی د ر سطح هلد ینگ

مد ی��ران هلد ینگ می توانن��د  جهت گیری کلی پرتفوی 
کسب وکار خود  را از طریق استراتژی های هد ایتی به شکل 
ملموس تری مش��خص سازند  و به طورکلی استراتژی های 

هد ایتی د ر قالب سه گروه قابل انجام است: 
1(استراتژی های رشد 

2(استراتژی های تثبیتی
3(استراتژی های انقباضی

استراتژی های رشد 
این گون��ه از راهبرد  ه��ا د ر چهار نوع طبقه بند ی می شوند  

و عبارتند  از: 
الف-استرات��ژی اد غ��ام عمود ی: د ر این حالت هلد ینگ د ر 
زنجی��ره ارزش خ��ود  شرکت های تأمین کنن��د ه مواد  اولیه یا 
عرضه کنند گان نهایی محصول را به تملیک خود  د ر می آورد . 

ب-استراتژی رشد  افقی: د ر اینجا توسعه بازار یا توسعه 
محص��والت م��ورد  تأکید  است و تملی��ک رقبا نمونه ای از 

استراتژی رشد  افقی است. 
ج-استرات��ژی تن��وع مرب��وط: رشد  شرک��ت د رراستای 
صنعت��ی اس��ت ک��ه د ر آن فعال اس��ت و فعالیت های خود  
را د ر صنایع مرتبط توسعه می د هد  تا بتواند  از مزیت های 
تکنول��وژی و مش��تریان، کانال ه��ای توزیع و سیاست های 

د ولتی حاکم بر صنعت فعال استفاد ه کند . 
د -استرات��ژی تن��وع نامربوط: د ر اج��رای این استراتژی، 
شرکت وارد  کسب وکارهایی می شود  که با کسب وکارهای 
جاری بی ارتباط است. کاهش رشد  صنعت کنونی و پایان 
یافت��ن چرخ��ه عمر محصوالت کنون��ی و از طرفی انگیزه 
کاهش ریس��ک د الیلی است که ورود  به کس��ب وکارهای 

غیر مرتبط را برای مد یران جذاب می کند . 
 استراتژی تثبیتی

د ر برخ��ی شرایط حف��ظ موقعیت کنونی به جای اتخاذ 
استراتژی رشد  مناسب تر است و به طورکلی استراتژی های 

تثبیتی سه نوع هستند : 
الف-استراتژی توقف و حرکت

د ر این حالت محیط از تالطم برخورد ار است و پیش بینی 
محیط متغیر است و بهتر است الگوی هلد ینگ با احتیاط 
و رعایت محافظه کاری حفظ شود  تا تغییر و شفافیتی د ر 

آیند ه محیط رخ د هد .
ب-استراتژی عد م تغییر

د ر ای��ن حال��ت محیط شرکت با ثب��ات است و تغییری 
د ر پرتفوی شرکت ضروری به نظر نمی رسد  و د ر حقیقت 

پرتفوی کسب وکار موجود  رضایتبخش است. 
ج-استراتژی سود  سوزآور

ای��ن استرات��ژی توصی��ه نمی شود  چراک��ه د ر آن تالش 
می شود  وضعیت بد  کسب وکارها و آیند ه تاریک شرکت های 

تابعه از طریق سود  های مصنوعی خوب جلوه د اد ه شود .
استراتژی انقباضی

این استراتژی ها به حذف یا کاهش فعالیت های پرتفوی 
کسب وکار مربوط است و چهار نوع است: 

الف-استراتژی احیا
وقت��ی ف��روش سیر نزولی طی می کند  مد یران د ر جهت 
کوچک س��ازی اق��د ام می کنند  و ب��ا کاهش هزینه ها سعی 
د ارند  روند  منفی فروش و سود  آوری را مثبت سازند . این 
استرات��ژی د و مرحل��ه د ارد  و مرحل��ه اول آن انقباض است 
ک��ه شرک��ت سعی د ر کوچک سازی و کاهش هزینه د ارد  و 

مرحله د وم تثبیت است. 
ب-استراتژی اسارت

د ر این استراتژی شرکت شرایط تنگنا و سخت را به امید  
بهبود  اوضاع د ر آیند ه تحمل می کند .

ج-استراتژی فروش
اگ��ر د و استرات��ژی گذشت��ه جوابگو نباش��د ، تنها گزینه 
پیش رو پید ا کرد ن خرید اری خواهد  بود  که تمام یا بخشی 
از کسب وکار خود  را بفروشد  و خود  را از کسب وکار خارج 

سازد . 
د -انحالل و ورشکستگی

شرکت��ی ک��ه از طری��ق س��ه راهب��رد  قبل��ی همچنان 
ناموف��ق اس��ت، از این استرات��ژی استفاد ه می کند . انحالل 
هیات مد ی��ره به تد ری��ج و از طریق ف��روش د ارایی ها، د یون 
شرک��ت را پرد اخ��ت ک��رد ه و د ر ص��ورت باقی ماند ن وجه 
اضاف��ی ب��ه سهامد اران پرد اخت می کنند . اما د ر استراتژی 
ورشکستگی د ارایی های شرکت از طریق مراجع قانونی به 
فروش گذاشته می شود  که ممکن است منافع سهامد اران 
د ر قی��اس ب��ا استراتژی انحالل ب��ه علت شرایط اضطراری 

به خوبی رعایت نشود . 
فرآیند های استراتژیک د ر سازمان های هلد ینگ

طراحی و پیاد ه سازی فرآیند  های استراتژیک را به عنوان 
ی��ک گ��ام اساس��ی د ر اد اره سازمان های هلد ینگ می توان 

قلمد اد  کرد . 
انواع فرآیند های استراتژیک د ر یک سازمان هلد ینگ

1(حوزه بین کسب وکار
2(حوزه مالی

3(حوزه پشتیبانی
4(حوزه مشتریان

حوزه بین کسب وکار
فرآیند  ه��ای ای��ن حوزه عبارتن��د  از: الگوبرد اری، تقویت 
همک��اری د ر زنجی��ره تأمین، فروش بین واحد ی، مد یریت 
د انش، مد یریت برند ، مد یریت اد غام، مد یریت ارتباطات و 
فناوری اطالعات که هرکد ام از این موارد  شرح خاص خود  

را د ارد  که از حوصله این مقاله خارج است. 
حوزه مالی

د ر ای��ن ح��وزه فرآیند  ه��ای زیر مد نظ��ر است که شامل 
مد یریت سرمایه گذاری، مد یریت مالی، مد یریت ریسک و 
مد یری��ت سب��د  سهام است. به عنوان مثال می توان وظایف 

مد یریت سرمایه گذاری را د ر موارد  زیر بیان کرد : 
شناسای��ی فرصت ه��ای موجود ، مطالع��ات راهبرد ی و 
بررسی ه��ای اقتص��اد ی و د ر نهایت نس��بت به تهیه طرح 
تج��اری اق��د ام ک��رد  و د ر مد یریت مال��ی تجزیه و تحلیل 
صورت ه��ای مال��ی، مد یریت ورود  و خروج سرمایه و وجوه 

نقد  هلد ینگ د ر این فرآیند  مد نظر قرار می گیرد . 
حوزه پشتیبانی

فرآیند های این حوزه عبارتند  از: 
*مد یری��ت حقوق��ی *مد یری��ت اد اری و منابع انس��انی 

*مد یریت برنامه ریزی *مد یریت تحقیق و توسعه
حوزه مشتریان

به طورکل��ی می ت��وان آن را د ر انتخاب و جذب و حفظ و 
رشد  خالصه کرد  که می باید  برای مشتریان و بازار مد نظر 
ق��رار گی��رد  و تمامی این آیتم ه��ا ضروری و اجتناب ناپذیر 

هستند . 
ارزش آفرینی)نمود ار2(

چهار روش ارزش آفرینی د ر سازمان به شرح زیر است: 
برای ارزش آفرینی سازمان ماد ر سه شرط زیر باید  توسط 

سازمان برآورد ه شود . 
1- شرک��ت م��اد ر، فرصت ها را به منظور بهبود  عملکرد  
د ر کس��ب وکار می بین��د  و ی��ک نقش ب��رای ماد ر کمک به 

د رک این فرصت است. 
2- شرکت ماد ر د ارای مهارت ها، منابع و د یگر ویژگی های 

مورد  نیاز برای تحقق نقش مورد  نیاز باشد 
3- شرکت ماد ر باید  د ارای د رک کافی از کس��ب وکار و 
نظم و انضباط کافی برای جلوگیری از نابود  شد ن ارزش ها 
از طریق مد اخالت باشد  و د ر نهایت تأکید  بر بینش متمایز 
و مهارت برخورد ار شد ه توسط شرکت ماد ر ارزشمند  است، 
زیرا تأکید  می کند  که تا چه اند ازه ای استراتژی شرکت به 
تجرب��ه و توانای��ی و نگرش مد یران ارشد  اجرایی و تیم شان 

بستگی د ارد . 
د ر بی��ن سازمان های هلد ینگ، مد ل کنترل استراتژیک 
متد اول تری��ن سب��ک است زیرا هم��واره سازمان های ماد ر 
تمایل د ارند  از مد ل کنترل مالی به سمت مد ل برنامه ریزی 
استراتژی��ک حرک��ت کنند ، لذا به مد ل کنترل استراتژیک 

تمایل زیاد ی پید ا می کنند . 

الزاماتمدیریتسازمانهلدینگ
هاد ی برومند 

عضو کمیته آموزش و پژوهش انجمن مد یریت ایران

نمود ار2- چهار روش ارزش آفرینی د ر سازمان

 جد ول 1- ویژگی های 3 سبک ماد ری

کنترل مالیکنترل استراتژیکبرنامه ریزی استراتژیکجنبه

نقش ماد ری

هلد ینگ به طور جد ی با واحد های 
کسب و کار د ر فرموله کرد ن برنامه ها 
و تصمیم گیری ها د رگیر است. د رک 

واضحی از جهت.

برنامه ریزی غیرمتمرکز برای واحد های 
کسب وکار، نقش ماد ری شامل بررسی، 

ارزیابی و حمایت است.

هلد ینگ اصرار د ارد  که تمام تصمیمات 
توسط خود  واحد های تجاری اخذ شود .

نقش کسب وکار

واحد های کسب وکار د ر جست وجوی 
اجماع با هلد ینگ و واحد های کسب و 
کار د یگر برای تعیین ابتکارات کسب و 
کار خود  )د ر خط اهد اف استراتژیک( 

هستند 

واحد های کسب وکار برای استراتژی ها، 
برنامه ها و پیشنهاد  میزان بود جه خود  

مسئول هستند .

واحد های کسب وکار نهاد های مستقلی 
هستند ، بعضی اوقات برای د ستیابی 
به سود ی د وطرفه با هم همکاری 

می کنند .

کارمند ان قد رتمند  و بزرگ د ر مرکز، ساختار سازمانی
بخش های خد ماتی مشترک.

غیرمتمرکز و تمرکز بر عملکرد  فرد ی 
واحد های کسب وکار، هلد ینگ به عنوان 
کنترل کنند ه استراتژیک عمل می کند .

حد اقل تعد اد  کارکنان د ر د فتر 
هلد ینگ، تمرکز بر پشتیبانی و 

کنترل مالی.

فرآیند  
برنامه ریزی

تخصیص منابع براساس احتیاجات 
بلند مد ت استراتژی ها. برنامه ها از 

هلد ینگ تاثیر زیاد ی می پذیرد .

مذاکره مالی و اهد اف عملکرد  
استراتژیک. برنامه ها از هلد ینگ تاثیر 

متوسطی می پذیرد .

برنامه های استراتژیک غیررسمی، 
فرآیند  تمرکز بر اهد اف مالی و بود جه 
سالیانه واحد های کسب وکار. برنامه ها 

از هلد ینگ تاثیر کمی می پذیرد .

فرآیند  کنترل
هلد ینگ اولویت کمی د ر نمایش نتایج 

مالی ماهانه قرارد اد ه است. کنترل 
منعطف است.

هلد ینگ مقایسه واقعی نتایج را با 
فعالیت مالی برنامه ریزی شد ه و اهد اف 

غیرمالی را د ر نظر می گیرد . کنترل 
استراتژیک است.

هلد ینگ بر اهد اف و نتایج مالی 
متمرکز است. کنترل شد ید  مالی. 

مکانیزم های 
ارزش آفرین 

شرکت

اشتراک منابع خد مات و فعالیت های 
مرکزی، گسترش همکاری.

انتقال مهارت ها از طریق تاثیرشان 
بر ارتباطات.

مد یریت سهام و کارآمد ی بازار سرمایه 
د اخلی.

زیاد 

نفوذ برنامه ریز

کم

نفوذ کنترلی

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

کنترل مالی

منعطفشد ید  استراتژیکشد ید  مالی

نمود ار 1



لیزروازکارافتادنخودروهایهوشمند
یک ابزار خانگی د ست س��از می تواند  سیستم های مورد  
خود روهای  استفاد ه 
ب��رای  هوش��مند  
مس��یر  مش��اهد ه 
کار  از  را  حرک��ت 
اند اخت��ه و آنها را به طور کامل فلج کند . جاناتان پتیت، 
محققی است که موفق به ابد اع یک سیستم لیزری کم 
هزینه و ساد ه شد ه و بااستفاد ه از آن اشیایی شبح مانند  
را بر سر راه خود روهای هوشمند  بد ون نیاز به رانند ه قرار 
می د هد . خود روهای هوشمند  قاد ر به تشخیص ماهیت 
واقعی این اشیا نیستند  و آنها را یک انسان واقعی تصور 

کرد ه و بنابراین از سرعت خود  می کاهند . 
اگر تعد اد  این موانع قالبی شبح مانند  زیاد  شود ، خود رو 
به طور کامل متوقف می ش��ود . آقای پتیت محقق حوزه 
 Security Innovation نرم افزار د ر شرکت امنیتی
از اش��عه لیزر مش��ابه با قلم های لیزری موجود  د ر بازار 
برای تولید  پالس های لیزری استفاد ه کرد  و بد ین منظور 
از یک رایانه ارزان قیمت Raspberry Pi کمک گرفت. 
این سیس��تم می تواند  به سرعت اشیای قالبی مانند  
د ی��وار، خود رو، عابر پیاد ه و. . . تولید  کند . این امر باعث 
فریب خود روهای هوشمند  شد ه و آنها را مجبور به توقف 
می کند . نکته جالب این است که حسگرهای پیشرفته 
خود روه��ای بد ون نیاز به رانند ه قاد ر به تش��خیص این 
موضوع نیستند  و لذا ضروری است شرکت های سازند ه 

این خود روها برای رفع نقص مذکور اقد ام کنند . 

شیوهایبرایشکارسلولهایسرطانی
دانشمندان دانشگاه 
در  نورث وس��ترن 
کاش��ت  ایلینوی��ز 
کوچکی ارائه داده اند که س��لول های سرطانی موجود 
در سراس��ر بدن موش ها را شکار می کند. سلول های 
س��رطانی که از مکان اولیه سرطان حرکت می کنند 
تا اندام ه��ای دیگر را در فرآیندی پنهان موس��وم به 
متاس��تاز عفونی کنند، معموالً بس��یار دیر شناسایی 
می شوند و بنابراین نمی توان جان بیمار را نجات داد. 
شناس��ایی زودهنگام س��لول های توم��ور در حال 
گ��ردش  )CTCs(  در جری��ان خون، تش��خیص و 
درم��ان نجات بخ��ش را س��رعت می بخش��د، اما این 
سلول های س��رطانی س��رگردان در تعداد بسیار کم 
و اغل��ب برای مدت  زمان طوالن��ی  حرکت می کنند و 
س��پس در نقطه ای خاص ساکن می ش��وند؛ بنابراین 
شناسایی آنها بسیار دش��وار است. این مطالعه نشان 
می دهد ش��کارکردن CTCs مانع از گس��ترش آنها 
شده و پیش��رفت بیماری را متوقف می کند. بیماری 
حیوانات آزمایشگاهی که در این تحقیق نوعی کاشت 
ویژه را دریافت کردند، در مقایس��ه با موش هایی که 
از ای��ن ابزار محروم بودند، به طور قابل توجهی کاهش 

یافت. 

گوگلوافزایشتبلیغاتدرجیمیل
ح��ال  د ر  گ��وگل 
طراحی یک سازوکار 
تبلیغات��ی  جد ی��د  
د ر خد مات پس��ت الکترونیک جی میل است تا تمامی 
آگهی د هند گان بتوانند  با سهولت بیشتری تبلیغات خود  
را برای کاربران نمایش د هند . گوگل چند  سال قبل هم 
سیس��تم تبلیغاتی جی میل را تغیی��ر د اد  تا آگهی های 
مختلف د رصد ر این س��رویس پست الکترونیک ظاهر 
ش��وند . گوگل این ش��یوه تبلیغاتی را اد امه د اد  و حال 
قص��د  د ارد  خری��د  این ن��وع آگهی ها را ب��رای تمامی 
آگهی د هند گان ساد ه تر کند . ارائه آزمایشی این خد مات 
از س��ال 2013 آغاز ش��د  و حال عالقه مند ان می توانند  
 AdWords برای خرید  مس��تقیم این نوع تبلیغات از
استفاد ه کنند . د ر مقایسه با آگهی های اولیه جیمیل، 
این نوع تبلیغات به شیوه ای متفاوت عمل کرد ه و هم 
ب��رای کاربران برنامه هم��راه جی میل و هم روی وب 

قابل مشاهد ه و د ر د سترس خواهد  بود . 
 forward ب��رای تمامی ای��ن آگهی ها د و گزین��ه
و Save to Inbox ه��م د ر نظ��ر گرفت��ه ش��د ه و 
لینک هایی به همین منظور طراحی ش��د ه است. د ر 
ص��ورت کلی��ک روی Save to Inbox آگه��ی به 
inbox کارب��ر منتقل ش��د ه و کارب��ر می تواند  با آن 

مانند  یک ایمیل معمولی رفتار کند . 

آخرینقیمتمیلگرددربازارتهران

تاکنون تصور کرد ه اید  که می توانید  بد ون د اش��تن فروشگاه، تجارت الکترونیکی د اشته 
باش��ید ؟  این کار به لطف   » د راپ شیپینگ «   )dropshipping( امکان پذیر شد ه است. 
تنها ظرف چند  روز می توانید  بد ون د اشتن مکانی فیزیکی یا اتالف وقت، فروشگاه آنالین 

خود  را د اشته باشید . 
»د راپ ش��یپینگ «  یک روش خرد ه فروش��ی اس��ت ک��ه د ر آن کاال مس��تقیماً از انبار 
تامین کنند ه و نه انبار خرد ه فروش برای خرید ار ارسال می شود . د ر این روش نیاز به سرمایه 
نیس��ت و عالوه بر این، ریسک ش��ما را به حد اقل می رساند ، چون تا زمان به فروش رفتن 
محص��ول نیاز به خرید  آن ند ارید . ش��ما محصوالت را با قیمت عمد ه فروش��ی می خرید  و 

قیمت های خرد ه فروشی خود تان را اعمال می کنید . 
به این ترتیب که: 

1. ابتد ا محصوالت د لخواه خود  را لیست می کنید . 
2. سپس محصوالت خود  را روی وب سایت های حراجی قرار می د هید . 

3. بعد  از فروش، پول ها را جمع آوری می کنید . 
4. محل س��فارش را از طریق س��ایتی که د ر اختیار ش��ما گذاشته ش��د ه، برای شرکت 
می فرس��تید . اختالف پولی که شما روی محصول کشید ه اید  از هزینه اصلی می شود  سود  

شما. 
5. د ر نهایت محصول به طور مستقیم به د ست مشتریان تان خواهد  رسید . 

6. فروش مجد د  به معنی سود  بیشتر است. 
اگر توجه کنید ، د ر معامالت خرید وفروشی که واسطه ای نباشد  و فقط صاحب فروشگاه 
و توزیع کنند ه محصوالت د ر فروش نقش د اش��ته باشند ، حاشیه سود  عملیاتی کارآفرین 

بیشتر خواهد  شد . 
هنگامی که ش��ما برای یک بار با ش��رکت های توزیع کنند ه به توافق می رسید ، شرکت 
رسید گی به مراحل انجام شد ن ارسال، برگشت  )بازد ه( و صد ور فاکتور محصول را بر عهد ه 

خواهد  گرفت. 
تنها نگرانی فروشند ه های این فروشگاه های مجازی می تواند  رسید ن تعد اد  مشتریان به 
باالترین حد  از طریق پورتال آنها باشد . بهترین راه برای شروع، مشخص کرد ن حاشیه سود  

عملیاتی فروش خود  قبل از هر اقد امی است. 
برای رس��ید ن تعد اد  مش��تریان به باالترین حد ، د اش��تن د انش حد اقلی از رس��انه های 
اجتماعی، بازاریابی د یجیتالی و بهینه سازی موتورهای جست وجو می تواند  ارزشمند  باشد . 
نکته مهم این اس��ت که د ر رقابت های تبلیغاتی از د یگران متفاوت باشید  و پیشنهاد های 

وسوسه کنند ه ای د ر اختیار مشتریان قرار بد هید  که د ر پایان شما را انتخاب کنند . 

راهنماییهاییبرایشروع»کسبوکار«آنالین»دراپشیپینگ«
برای شروع کسب وکار آنالین الزم است این راهکارهایی را که توسط یک مشاور تجارت 

الکترونیک پیشنهاد  شد ه د نبال کنید . 
- د اشتن یک طرح کسب وکار مناسب: اهد اف روشن و بازه زمانی مناسبی برای رسید ن 
به آنها د اشته باشید  که می تواند  یک روز، یک هفته، یک ماه و حتی یک سال طول بکشد . 
- برای به نتیجه رسید ن عجله نکنید : نباید  برای به نتیجه رسید ن عجله کرد  چون این 

برنامه ای طوالنی مد ت است. 
- به طور منظم بررسی کنید : به طور منظم و سر ساعت مقرر خود ، محتوای وب سایت را 

بررسی کنید . نکته مهم د اشتن تعد اد  ترافیک وب سایت  )بازد ید  کنند گان( باالست. 
- خد مات و محصوالت جذابی را برای فروش ارائه د هید 

- سعی کنید  بهترین باش��ید : آموزش مد اوم الزم است. همیشه می توان مطالب جد ید  
یاد  گرفت. 

یکگروهمعماریسرش�ناسدرلسآنجلسطرحخیرهکنندهس�اختارهایمس�کونیمرتفعیراارائهکردهکهبهآنعنوان»راهروییدرابرها«دادهشدهاست.
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میشوند.

»دراپشیپینگ«چیست
وچگونهمیتوانباانجامآنبهموفقیترسید؟

د اشتن یک بازاریابی د یجیتال تکیه بر چند  
اصل ساد ه د ارد . ماکس��یم ساراد ، مد یرد اخلی 
LSF، آژانس مش��اوره اختصاص��ی د ر زمینه 
بازاریاب��ی د یجیت��ال، این چند  اصل س��اد ه را 
د ر قال��ب توصیه هایی مفید  ب��رای افراد ی که 
ب��ه تازگ��ی وارد  د نیای تج��ارت و مارکتینگ 
ش��د ه اند  بیان می کند . امروزه با د سترس��ی به 
تکنولوژی های جد ی��د  و اینترنت، جد ا کرد ن 
بازاریابی از د نیای د یجیتال به امری غیرممکن 
تبد یل شد ه است. از نظر ماکسیم ساراد  استفاد ه 
از اینترنت برای برند ها امری انکارناپذیر بود ه و 
حتی برند هایی که فروش ناچیزی د ارند  سعی 
د ارن��د  به هر وس��یله ای از رقیبان خود  فاصله 
بگیرند . اما چگونه راه مناسب را برای د یجیتال 

کرد ن شیوه بازاریابی انتخاب کنیم؟ 
1-د یجیت��ال فکر کنید  اما به فکر حضور د ر 
د نیای موبایل هم باشید . امروزه تلفن همراه د ر 
جیب هرکسی پید ا می ش��ود  و تعد اد  کسانی 
که از گوش��ی های هوشمند  آخرین مد ل خود  
ب��رای خرید ، گرفت��ن بلیت قطار ی��ا مکالمه 
د ر ش��بکه های اجتماع��ی اس��تفاد ه می کنند  
روز به روز د ر حال افزایش است. بنابراین حضور 
د ر محی��ط تلفن همراه برای برند ها و مارک ها 
ضروری است. با استفاد ه از تلفن همراه فرد  د ر 

هر محیط و شرایطی که هست قابل شناسایی 
بود ه و می توان تبلیغی را که مناسب آن شرایط 
و وضعیت است برای او ارسال کرد . سپس فرد  
به محض اتصال به اینترنت اطالعات الزم را از 

برند  یا مارک مورد  نظر د ریافت خواهد  کرد . 
2- د ر ش��بکه های اجتماعی حضور د اشته 
باش��ید . حضور مفید  د ر شبکه های اجتماعی 
امری کامال ضروری اس��ت. بسیاری از برند ها 
استفاد ه مناس��ب از توییتر، فیس بوک و د یگر 
شبکه های اجتماعی را نمی د انند  و برای عد ه ای 
مشکل حضور د ر شبکه های اجتماعی نیست، 
بلکه آنه��ا نمی توانند  از رقیبان خود  پیش��ی 
بگیرند  و اش��تیاق را د ر مصرف کنند گان خود  
برانگیزند . بنابرای��ن برند ی که می خواهد  پیام 
خود  را به مصرف کنند گانش انتقال د هد  باید  
خالقیت د اش��ته باش��د . برای مثال فروشگاه 
Planet sushi پاریس که نمی د انست چگونه 
حضور مفید  د ر ش��بکه های اجتماعی د اش��ته 
باش��د  با استفاد ه از کمی خالقیت د ر ارتباط با 
مشتریانش توانست د ر عرض پنج ماه بیش از 

20 هزار فرانک د رآمد زایی کند . 
3-از بازاریابی از طریق ایمیل غافل نشوید .

روش های مختلفی برای اس��تفاد ه از ایمیل 
د ر بازاریابی وج��ود  د ارد  اما بند ها برای تبلیغ 
کاالی خ��ود  باید  بتوانند  از آن اس��تفاد ه مفید  
بکنند . برای مثال تکنولوژی ای وجود  د ارد  که 
به مارک یا برند  مورد  نظر این امکان را می د هد  

که هر زمان مشتری آنها صفحه ایمیل خود  را 
باز کرد  متوجه ش��د ه و پیام جد ید ی را ارسال 
کنند  تا به این وسیله به سرعت او را مشتاق به 
خرید  کنند . روش د یگری که ماکس��یم ساراد  
د ر بین گروه هتل های آکور )گروهی مشترک 
بین 91 کشور( گسترش د اد ه، شیوه کارآمد ی 
است که به محض ورود  کاربر به صفحه ایمیل 
ب��ه او خوش آم��د  گفته و ایمیل��ی حاوی یک 
پیام رضایت  بخش به او ارس��ال می کند . با این 
عملکرد  این گروه س��ه برابر بیشتر از پیش با 

موفقیت رو به رو شد ه است. 
4-مد یری��ت روابط ب��ا مش��تریان بازاریابی 
د یجیت��ال همچنین ام��کان مد یریت رابطه با 
مش��تریان را فراهم می کند . مارک های زیاد ی 
وجود  د ارند  که از ش��بکه های اجتماعی برای 
ارتباط بامش��تریان و حل کرد ن مشکالت آنها 
اس��تفاد ه می کنند . عد ه ای هم از تلفن همراه 
اس��تفاد ه کرد ه و با ای��ن نوع اب��زار د یجیتال 
آشنایی بیشتری د ارند . اما از نظر ماکسیم ساراد  
عالوه بر این می توانند  به فکر س��اختن برنامه 
موبایلی باش��ند  که به کاربران امکان می د هد  
مشکالت ش��ان را هرچه س��ریع تر بیان کرد ه 
و د ر هرزم��ان و مکانی که قرار گرفته باش��ند  
آن را حل کنند . به این ش��یوه حل مشکالت 
با مصرف کنن��د گان د ر د اخل می گویند  و یک 
چنین عملکرد ی بد ون ش��ک بر میزان فروش 

و فعالیت برند ها تاثیر بسزایی خواهد  د اشت. 

جمعی��ت روب��ه فزونی جه��ان هم اکنون 
با مش��کلی بزرگ برای تامی��ن غذای خود  
مواج��ه اس��ت. د ر یک س��و ما نیاز ب��ه برنج 
بیش��تری برای تامین غ��ذای جمعیت خود  
د اری��م و از س��وی د یگ��ر کنت��رل گازهای 
گلخانه     ای همچون مت��ان و تغییرات د مایی 
زمین به مشکلی بزرگ برای کل کره زمین 
تبد یل ش��د ه است. این مش��کل پاراد وکس 
بزرگی را پیش روی بش��ریت نهاد ه است اما 
گوی��ا گروه��ی از د انش��مند ان د ر د پارتمان 
ان��رژی ایاالت متحد ه آمری��کا با بهره گیری 
از مهند س��ی ژنتیک توانس��ته اند  برنجی را 
تولید  کنند  که نه تنها د انه     های بیش��تری را 
به د س��ت می   د هد ، بلکه هی��چ متانی را نیز 

تولید  نمی کند . 
برنج غ��ذای اصلی نیمی از م��رد م زمین 
را تش��کیل می   د هد  و به گفته س��ازمان غذا 
و کش��اورزی )FAO( این محصول د ومین 
گی��اه از نظر ارزش و س��ومین گی��اه از نظر 
تولید  د ر جهان اس��ت. مشکل از آنجا ناشی 

می شود  که شالیزارهای برنج با شرایط گرم و 
خاک مرطوبی که د ارند  مکان بسیار مناسبی 
ب��رای کلونی     های باکتری     هایی هس��تند  که 
می   توانند  اکس��ید کربن حل شد ه د رون ِگل 
را ب��ه متان تبد یل کنند . این ش��الیزارها د ر 
واق��ع اصلی ترین منبع تولید  متان اتمس��فر 
هس��تند  و تا 17 د رصد  انتشار جهانی از آنها 
متصاعد  می ش��ود . اهمیت ای��ن موضوع د ر 
آنجاس��ت که گاز متان می   تواند  تا 20 برابر 
گاز د ی اکس��ید کربن گرما را د ر خود  حبس 
کن��د . ترفند  کار د ر این گونه جد ید  برنج این 
اس��ت که با جذب د ی اکس��ید کربن توسط 

گیاه، باکتری     ها از گرسنگی می   میرند . 
به طور معمول، د ر طول فرآیند  فتوس��نتز 
د ی اکسید کربن به ش��کر و نشاسته تبد یل 
می شود ، بنابراین با فرستاد ن میزان بیشتری 
از این د ی اکسید کربن به د رون گیاه می   توان 
محصول بیش��تری را نیز انتظار د اشت. این 
امر د ر عمل نیز اتف��اق می   افتد  و برنج     هایی 
ک��ه از این گونه پرورش می   یابن��د  فربه تر و 
البته مغذی ترند  و با بهره گیری از ساقه     های 
آنها نیز می   توان سوخت فسیلی بیشتری را 

نیز تولید  کرد .  
ب��ه گفته این تی��م، با این گی��اه می   توان 
د و ه��د ف را با یک تی��ر زد  و د ر واقع ضمن 
اینکه شالیزارها هیچ متانی تولید  نمی کنند ، 
می   توان س��وخت زیستی بیشتری نیز تولید  
کرد  که از هر نظر به نفع محیط زیست است 
و کل ای��ن کار ب��ا افزود ن ی��ک ژن از گونه 
نایاب��ی از برنج به گونه     ای معمول به د س��ت 
آمد ه است که خود  چند  ژن د یگر را تحریک 
می کن��د  تا گیاه بتواند  کربن بیش��تری را به 
س��اقه و د انه خود  هد ای��ت کند  و باکتری     ها 
فرصت اس��تفاد ه از این کربن را پید ا نکنند . 
آنها هم اکنون د ر حال بررس��ی سازوکار این 

عملکرد  ژنتیکی هستند . 
با بهره گیری از این گیاه جد ید  و گرسنگی 
ش��الیزارهای  می   ت��وان  باکتری ه��ا!  د اد ن 
بیش��تری را برای جمعیت گرس��نه ساخت؛ 
ضمن اینکه با تولید  س��وخت     های زیس��تی 
گلخان��ه     ای  گازه��ای  تولی��د   از  می   ت��وان 
س��وخت     های فس��یلی نیز جلوگی��ری کرد . 
نتای��ج پژوهش این گروه د ر نش��ریه علمی 

معتبر Nature به چاپ رسید ه است. 

دیجیتالمارکتینگ؛رموزموفقیتدربازاریابیدیجیتال

گونهایجدیدازبرنجدوستدارمحیطزیست

روزهای آخر تابستان، فصل حراج است. به خصوص فروشگاه های لباس  برای آخرین بار 
قبل از جمع کرد ن مجموعه لباس های تابستانی تالش خود  را برای جذب مشتری ها کرد ه، 
قیمت آنچه باقیماند ه را تا جای ممکن پایین می آورند  تا وسوسه خرید  را بین مشتری ها 

باال ببرند . 
بعضی عقید ه د ارند  که بهترین وقت خرید  لباس فقط د رزمان حراج آخر فصل است. آنچه 
ُمد  روز یا لباس��ی با طرحی نو و جد ید  اس��ت، همیشه اول فصل با قیمت گران تری عرضه 
می ش��ود . اغلب هم قیمت لباس، باکیفیت یا کاربرد  آن تناس��بی ند ارد . د رست برعکس، 
د رحراج آخر فصل می توان لباس های بس��یار خوبی را پید ا کرد  که قیمت آنها ازنصف هم 
کمتر ش��د ه اس��ت. یکی از روش های صرفه جویی د ر هزینه پوشاک، خرید  د ر زمان حراج 

است. 
لباس ه��ای روزم��ره را وقت نیازواحتیاج باید  خرید . گاهی ام��کان آن وجود  ند ارد  که تا 
رس��ید ن زم��ان حراج صبر کرد . عد ه ای همیش��ه د ر حراج های آخر فص��ل، تنها به د نبال 
لباس هایی که فقط د ر ش��رایط خاصی به آنها نیاز اس��ت می گرد ند . د رزند گی افراد  عاد ی، 
لباس های��ی برای مجال��س و ضیافت های ویژه د ر زند گی روزمره کارب��رد  ند ارند . اما وقتی 
خانمی به مجلس عروسی د عوت می شود ، با شلوار جین به جشن نمی رود ، نیاز به لباسی 
مناس��ب مجلس عروس��ی د ارد . برای تهیه چنین لباس هایی باوجود آنکه حد اکثر چند  بار 
بیشتر از آنها استفاد ه نمی شود ، تقریبا همه مجبور به پرد اخت هزینه ای بیشتری از بود جه 
د ر نظر گرفته شد ه می شوند . بهترین وقت خرید  لباس های رسمی و مجلسی د ر حراج های 

آخر فصل است. 
خری��د  از ح��راج  همیش��ه و برای همه به صرف��ه و اقتصاد ی نیس��ت. گاهی قیمت های 
خط  خورد ه باعث می شوند  بی آنکه متوجه باشیم، چند  برابر بیشتر از نیاز و بود جه د ر نظر 
گرفته شد ه خرید  کرد ه و فقط با د ید ن قیمت های ارزان شد ه، لباس هایی را که نیاز ند اریم 

یا بی مصرف هستند  بخریم. 
بهترین روش برای بیش��ترین صرفه جویی د ر خرید  لباس، د اشتن نقشه است!  د ر زمان 
حراج، قبل رفتن به فروشگاه های محبوب خود  به همه لباس های موجود  خود  با د قت نگاه 
کنید .  برای خرید  خوب از حراج د انستن اینکه د قیقاً »چه چیزی را نباید  بخرید « کمک 
بسیار بزرگی است. مثال وقتی چند رنگ و اند ازه شال و روسری د ارید ، وقتی وارد  فروشگاه 
می شوید ، به قسمت روسری ها حتی نیم نگاهی هم نکرد ه، می د انید  که هرچقد ر آنها زیبا و 

ارزان باشند ، نباید  شال یا روسری بخرید . 
وقتی ازمابین لباس های حراج شد ه لباسی انتخاب می کنید  به تغییراتی مثل کوتاه کرد ن 
یا تنگ کرد ن کمر. . . توجه کنید . گاهی با تغییرات ساد ه و کوچکی می توان ایراد  لباس را 
برطرف کرد . اما اگر قرار است، لباسی را ارزان خرید ه، بعد  د ستمزد  زیاد ی بابت تغییر بد هید ، 

این خرید  د یگرازنظر اقتصاد ی مقرون به صرفه نیست. 
یکی از راه های باال برد ن میزان فروش لباس های جد ید  اول فصل، جلب توجه مشتری ها 
ب��ا تبلیغ حراج د ر ویترین مغازه اس��ت. مش��تری مث��ال با د ید ن یک کت وش��لوار عالی و 
خوش د وخت د ر ویترین که ش��امل حراج 70 د رصد  ش��د ه، فورا وارد  مغازه می شود  و البته 
از کت وشلوار موجود  د ر ویترین هیچ کجا خبری نیست. مشتری لباس های د یگری را نگاه 
کرد ه و شاید  با د ید ن مجموعه لباس های جد ید ، وسوسه شد ه و د رحالی که به امید  خرید ی 

ارزان وارد  مغازه شد ه، چند  برابر بیشتر خرید  کرد ه و خارج می شود . 
همیش��ه لباس هایی که رنگ معقولی ند ارند  یا مشکل د اشته، اند ازه آنها خیلی بزرگ یا 
خیلی کوچک است و فروش نرفته اند ، برای حراج آخر فصل باقی می مانند . معموال افراد ی 
که فقط به خاطر پایین آمد ن قیمت، لباس بد رنگی را می خرند ، بعد ا از خرید خود  پشیمان 

می شوند . 
لباسی که از حراجی خرید ه می شود ، پس گرفته و تعویض نمی شود . بهتر است قبل از 

خرید ، از سالم و اند ازه بود ن لباس مطمئن شد . 
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