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 عرضه های شدید
و لطمه به اعتماد بازار

ش��اخص کل بازار ب��ورس اوراق بهادار 
تهران به کمترین میزان خود در دو سال...

طبیعی است مردم انتظار دارند که قیمت 
دالر روند کاهشی را طی کند. این امر به این...

عباس هشی
کارشناس بازار مالی و سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
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 مع��اون اول رئیس جمه��ور آیین نامه اجرای��ی ماده  )۱( 
قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کش��ور را 

برای اجرا ابالغ کرد. 
براس��اس ماده  )۱( قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور- مص��وب ۱۳۹۴- دولت موظف 
ش��ده است ظرف مدت ش��ش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن 
این قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و ش��رکت های 
دولتی را در سه طبقه به  شرح زیر تهیه و به کمیسیون های 
اقتص��ادی و برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای 

اسالمی ارائه کند. 
طبق��ه اول مطالب��ات و بدهی ه��ای اش��خاص حقوق��ی 
خصوصی و تعاونی به  تفکیک اشخاص، طبقه دوم مطالبات 
و بدهی ه��ای نهاده��ا و مؤسس��ات عموم��ی غیردولتی به  
تفکیک مؤسسه و طبقه سوم مطالبات و بدهی های بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری به  تفکیک بانک ها. جدول مزبور باید 
هر س��ه  ماه یک  بار به  روزرسانی ش��ده و به کمیسیون  های 

مذکور ارائه شود. 

همچنی��ن دول��ت موظف اس��ت از س��ال ۱۳۹۴ به  بعد، 
همزم��ان با ارائه الیحه بودجه، ج��دول بدهی ها و مطالبات 
قطعی  شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و 
تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری و تعه��دات آنها به دولت را که به تأیید س��ازمان 
حسابرسی کشور رس��یده است، به مجلس شورای اسالمی 

ارائه کند. 
ب��ه  منظور اجرای احکام مذکور در بندهای  )ب( و  )پ( 
این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی ایجاد می ش��ود. این واحد موظف 
اس��ت خالصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و 
ثبت کند و عالوه بر گزارش های فصلی، گزارش های ساالنه 
جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس ش��ورای اسالمی تهیه 
کند. گزارش های س��االنه باید به تأیید سازمان حسابرسی 

کشور برسد. 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور موظف اس��ت با 
پیش��نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نس��بت به اصالح 

س��اختار س��ازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت 
قوانی��ن و مقررات مرب��وط اقدام کند. ش��رح وظایف واحد 
مزب��ور مش��ترکا توس��ط وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابالغ می شود. 
همچنین س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور موظف 
است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود 
در دول��ت و اعتبار م��ورد نیاز آن را از مح��ل اعتبار برنامه 
تنظیم صورت عملکرد س��االنه بودجه کش��ور تأمین کند. 
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ 
این قانون، به پیش��نهاد وزارت امور اقتص��ادی و دارایی به 

تصویب هیأت وزیران می رسد. 
طب��ق م��اده  )۲(، دس��تگاه های اجرای��ی مکلفن��د در 
راس��تای اجرای ای��ن آیین نامه اطالعات مورد درخواس��ت 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی را براس��اس بخش��نامه ها و 
دس��تورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب 
ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابالغ 

خواهد شد، ارائه کنند. 

در دیدار مع��اون وزیر اقتصاد و کنتارو س��ونوئورا معاون 
پارلمان��ی وزی��ر خارجه ژاپن ب��ا تأکید ب��ر افزایش روابط 
اقتصادی و تجاری بین دو کش��ور، امضای موافقت نامه های 
تشویق و حمایت از س��رمایه گذاری خارجی، همکاری های 

گمرکی و مالیاتی مورد تأکید قرار گرفت. 
به گزارش ش��ادا، محمد خزاعی در این دیدار با اشاره به 
زمینه ه��ای تاریخی روابط بین ایران و ژاپن، گفت: س��ابقه 
روابط دیرینه دو کش��ور بس��یار طوالنی است و با توجه به 
نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای زمینه توسعه روابط 

بیش از پیش فراهم شده است. 
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 

فنی ایران افزود: دو سال پیش و در پی دیدار رئیس جمهور 
کش��ورمان حجت االسالم والمسلمین روحانی و نخست وزیر 
ژاپن در مقر سازمان ملل فصل جدیدی از روابط بین ایران 
و ژاپن آغاز ش��د و با سفر فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران 
به ژاپن در سال گذشته این همکاری ها توسعه یافته است. 

خزاعی س��فر چند هی��أت بلندپایه ژاپنی طی یک س��ال 
گذشته به ایران را زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی و مالی 
بین شرکت های ایرانی و ژاپنی ذکر کرد و گفت: از گذشته 
روابط بسیار خوبی بین شرکت های ژاپنی و بخش خصوصی 
و دولتی ایران وجود داش��ته و از س��ال گذشته نیز ایران و 
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن  )جایکا( دور جدیدی 

از همکاری های دوجانبه را آغاز کرده اند. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داش��ت: هیاتی 
نی��ز از بنی��اد اقتص��ادی ژاپ��ن  )JEF( به ای��ران آمدند و 
مذاک��رات خوبی در زمینه های مختل��ف بین ایران و هیأت 
ژاپنی انجام ش��د و همکاری های مناس��بی به ویژه در حوزه 
مراقبت و نگهداری از محیط زیس��ت و بازیافت پسماندهای 

شهری آغاز شده است. 
وی گفت وگوهای اخیر بین ایران و ژاپن در زمینه امضای 
موافقت نامه تش��ویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را 
مثبت ارزیابی کرد وگف��ت: چند مورد جزئی در این زمینه 
باقی مانده که قرار شد طی هفته های آینده تکمیل شود. 

ش��اخص کل بازار بورس اوراق به��ادار تهران به کمترین 
میزان خود در دو س��ال گذشته رس��ید. طی معامالت روز 
دوشنبه، ش��اخص کل این بازار با کاهشی معادل ۲۲۵.۲۲ 
واح��د به رقم 6۱۳۲8 واحد رس��یدتا بدی��ن ترتیب پس از 
گذش��ت دقیقا دو س��ال بار دیگر در این رقم دیده ش��ود. 
در جلس��ه روز گذش��ته با آغاز معامالت، ش��اخص کل در 
ادامه روند نزولی روز پیش��ین خود ق��رار گرفته و این روند 
تا س��اعت ۱0:۳0ادامه داش��ت. با کاهش عرض��ه در نیمه 
زمان معامالت، تقاضا پا به بازار گذاش��ت و شاخص کل در 
روندی صعودی و با ش��یب کم قرار گرفت. در پایان و پس 
از کنش ها و واکنش های فراوان شاخص کل با 0.۳7 درصد 
کاهش ارتفاع در یکی از حمایت های تاریخی و نس��بتا مهم 
خود بسته ش��د. ارزش کل معامالت این جلسه بازار بورس 
حدود ۱7۵.۳ میلیارد تومان گزارش ش��د که در مقایس��ه 
با روز پیش��ین خود با کاهش��ی حدود ۵ درصد همراه بود. 

ای��ن ارزش معامالت با ۳۳۱۴۴ معامله محقق ش��د که در 
مقایس��ه با روز پیشین خود افزایش��ی ۱0 درصدی داشت. 
بدین ترتیب ارزش میانگین هر معامله روز گذش��ته حدود 
۵.۲7میلیون تومان محاسبه می شود که این رقم ۱۵ درصد 
کمتر از روز یکش��نبه بود. بازار فراب��ورس ایران نیز در این 
جلسه به اصالح شاخص کل خود پرداخت و در روند نزولی 
باقی ماند. طی معامالت روز گذش��ته، شاخص کل این بازار 

با ۱0.۱ واحد نزول به رقم 67۲.۱واحد رسید. 
عرضه ه��ای ش��دید در دو روز اخیر ضرب��ه بزرگی را به 
ب��ازار وارد کرده و اعتماد معامله گران را از بین برد. با این 
حال، در جلسه گذشته کدهای حقیقی بیش از ۲۵درصد 
از کل خریده��ا را انجام دادن��د؛ این مهم در حالی محقق 
ش��د که فروش این کدها کمتر از ۵درصد کل فروش ها را 
تش��کیل می داد. این پارادوکس بزرگ یکی از گنگ ترین 
نکات معامالت روز گذش��ته اس��ت. افزایش نسبی ارزش 
معامالت و ارزش میانگین معامالت در دو روز گذش��ته با 
نزول و بازگشت روند شاخص همراه بوده اند. از این رو این 
فاکت��ور نیز نمی تواند در تعیین آینده بازار نقش مهمی را 

ایف��ا کند. معامالت جهانی نفت نیز در بین ارقام ۴۴ دالر 
تا ۴7 دالر برای هر بش��که محدود شده است تا این عامل 
مهم نیز نفع و زیانی را برای بازار س��رمایه کشور به همراه 

نداشته باشد. 
ب��ا توجه به ش��رایطی که در ب��اال توصیف ش��د، به نظر 
می رس��د آغاز معامالت در جلس��ه پیش رو با نوسان جزئی 
ش��اخص کل همراه باشد. بدین ترتیب منطقی ترین سناریو 
برای بازار امروز نوس��ان شاخص کل در نیمه نخست زمان 
معامالت اس��ت. پس از آن دو مسیر مختلف برای شاخص 
کل به وجود خواهد آمد. در صورت نزولی ش��دن ش��اخص 
کل در نیمه دوم جلسه معامالت جاری، می توان نزول بازار 
را ت��ا رقم ۵7000 واحد محتمل دانس��ت. این رقم یکی از 
حمایت های پر اهمیت ش��اخص کل است که در صورت از 
دست رفتن حمایت حاضر می تواند قدم بعدی شاخص کل 
باش��د. از سوی دیگر، اگر در نیمه دوم زمان معامالت امروز 
از عرضه های ش��دید خبری نباشد، شاخص کل می تواند به 
نوسان رو به باالی خود ادامه داده و پروسه کسب پتانسیل 

صعود خود را آغاز کند. 

توسط معاون اول رئیس جمهور 

آیین نامه تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات دولت ابالغ شد

عرضه های شدید و لطمه به اعتماد بازار

ایران و ژاپن موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی منعقد می کنند

در حالی که با توافق ژنو انتظار می رفت قیمت ارز کاهش پیدا کند، اما این 
اتفاق نیفتاد. حقیقت امر این است که توافق ژنو هرچند امید ایجاد بستر...

 روند افزایشی قیمت دالر بررسی شد

گرانی ارز در داالن بازار زیرزمینی

وزیر تجارت فرانسه اعالم کرد

کمک به ایران
برای پیوستن به
سازمان تجارت جهانی

حضور در صنعت خودروی ایران
زیر ذره بین تویوتا

مدیرعامل شرکت ایرتویا مطرح کرد 

روز گذش��ته ایران و ژاپن تفاهم نامه تش��ویق سرمایه گذار 
خارجی امضا کردند تا گامی در جهت گسترش همکاری های 
اقتصادی میان دو کش��ور برداشته ش��ود. همکاری ایرانی ها 
با چشم بادامی های آسیای ش��رقی، یکی از موضوعاتی است 
که پس از برداشته ش��دن تحریم ها همواره موردتوجه افکار 
عمومی قرار گرفته و مورد پرس��ش واقع ش��ده اس��ت. حاال 
مدیرعامل شرکت ایرتویا می گوید که تویوتا در حال بررسی 

س��رمایه گذاری در صنعت خودروی ایران اس��ت.  عبدالرضا 
فهیم��ی، مدیرعامل ش��رکت ایرتوی��ا )نماین��ده انحصاری 
شرکت تویوتا در ایران( در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت 
تویوتا برنامه ای برای سرمایه گذاری در ایران و داخلی سازی 
محصوالتش دارد؟ به »فرصت ام��روز« گفت: این برنامه باید 
در سیاست های کالن شرکت تویوتا قرار گیرد. ما خوشحال 
خواهیم شد که این اتفاق رخ بدهد و از انجام هر اقدامی برای 

تسریع این ماجرا چشم پوش��ی نمی کنیم. همه شرکت های 
صاحب نام خودروسازی به س��رمایه گذاری در این صنعت در 

ایران فکر می کنند.  
او درباره اینکه آی��ا تویوتا پیش��نهاد ویژه ای ب��رای ایران 
داش��ته اس��ت؟ اظهار کرد: ش��رکت تویوتا در حال بررسی 

س��رمایه گذاری در ایران اس��ت اما هن��وز به یک 
جمع بندی برای ارائه پیشنهاد نرسیده است...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در نیروگاه زباله سوز  گزارش اختصاصی از جلسه اضطراری انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی

اعتبار صنعت تبلیغات
قربانی کپی کاری های آگاهانه 

 تولید برق از زباله
راه حلی برای یک معضل ریشه دار 

کپی کردن طرح های تبلیغاتی داخلی از نمونه های خارجی در کشور ما اتفاق تازه ای 
نیست. شرکت ها و طراحانی که این شیوه را اجرا می کنند، معموال بعد از آشکار شدن ...

آخر هفته ها، تعطیالت تابس�تان، ایام نوروز و هر فرصت دیگری که پیش می آید 
اگر سری به جاده چالوس، هراز، فیروزکوه یا سایر جاده های منتهی به شمال کشور...
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روزن�امه اقتص��ادی - مدیریت�ی 

وزی��ر تج��ارت فرانس��ه گف��ت: در همکاری های 
بلندمدت ب��ا ایران در حوزه ه��ای مختلف اقتصادی 
حس��ن نیت داریم و مصمم هس��تیم و در کنار ایران 
خواهیم ماند تا بتوانیم برای پیوس��تنش به سازمان 

تجارت جهانی به این کشور کمک کنیم. 
ماتیاس فکل در نشس��ت خبری مش��ترک وزرای 
کش��اورزی ایران و فرانسه، اظهار کرد: همکاری های 
بلندمدت ایران و فرانسه آینده خوب و جاه طلبانه ای 
دارد و می توانی��م موضوع��ات مختلف��ی را برمبنای 

همین همکاری ها مطرح کنیم و توسعه دهیم. 
وی ضمن اظهار امیدواری از توسعه همکاری های 
ایران و فرانسه در حوزه های مختلف اقتصادی، افزود: 
امکانات فرانس��ه از همین ام��روز در جهت افزایش 
مش��ارکت های اقتص��ادی بین دو کش��ور در اختیار 
ایران اس��ت و دفتر تجاری مش��ترک ایران و فرانسه 
در س��فارت این کشور در تهران نیز در همین راستا 
تشکیل شده اس��ت.  وزیر تجارت فرانسه ادامه داد: 

همکاری های مش��ترک ایران و فرانسه در چارچوب 
موافقت نامه ه��ای وین اس��ت و کاماًل حس��ن نیت و 

دقت در این توافقات بین دو کشور وجود دارد. 
فکل تأکید کرد: در کنار ایران هس��تیم تا بتوانیم 
کاری کنیم که به س��ازمان تج��ارت جهانی بپیوندد 
و فرانس��ه با توجه به اینکه خیلی سنت گراس��ت در 
زمینه سیاس��ی و اقتصادی و در س��طوح چندجانبه 

بین المللی می تواند در کنار ایران باشد. 
وی گف��ت: جدول زمانی برای رفع محدودیت های 
همکاری بین ایران و فرانسه تهیه شده و درخصوص 
واردات محص��والت باغ��ی از ای��ران نی��ز ب��ا وزی��ر 
کش��اورزی، غذا و جنگلداری فرانس��ه در چارچوب 
مش��خص ش��ده ای هماهنگ هس��تیم و براس��اس 
ویژگی های جغرافیایی وی��ژه می توانیم در تغییراتی 
که بین وضعیت همکاری دو کشور به وجود می آید، 
توس��عه واردات محصوالت باغی ایرانی را در دستور 

کار قرار دهیم. 

روزنام��ه فایننش��ال تایمز انگلس��تان اع��الم ک��رد: 
شرکت های فرانسوی بیم آن دارند که به دلیل موضع 
سرس��ختانه کشورش��ان در برابر ای��ران در مذاکرات 
هسته ای، پس از لغو تحریم ها، موقعیت های کسب وکار 

در ایران را از دست بدهند. 
به گزارش ایرنا، روزنامه یادشده نوشت: با هدف بهبود 
روابط دوجانبه، گروه اصلی البی شرکت های فرانسوی 
به نام مدف، با هیاتی از وزرا و تقریبا ۱۵0 ش��رکت از 
جمله توتال و پی.اس. ای پژو سیتروئن روز دوشنبه به 

تهران رفت. 
کارلوس تاوارس، مدیرعامل ش��رکت پژو سیتروئن 
گفت: موضع بس��یار سرس��ختانه دولت، ت��ا حدودی 
تصورات خصمانه ای در مورد فرانس��ه و هر چیزی که 
منس��وب به آن است از جمله ش��رکت های فرانسوی 
ایجاد کرده اس��ت.  لوران فابی��وس، وزیر امور خارجه 
فرانس��ه در م��اه ژوییه گفته بود ک��ه موضع خصمانه 
کش��ورش به تالش شرکت های فرانس��وی برای ورود 
ب��ه اقتص��اد ۴00میلی��ارد دالری ای��ران ک��ه دومین 
اقتصاد بزرگ منطقه پس از عربس��تان سعودی است، 
لطم��ه نمی زند.  اما پیش از اع��زام این هیات، رهبران 
شرکت های فرانسوی هش��دار دادند که خطر از دست 
دادن فرصت ها در رقابت با دیگر ش��رکت های خارجی 

وجود دارد. 
تیبالت دی سیلگای، معاون انجمن کارفرمایی فرانسه  
)مدف( با اش��اره به آلمان، اس��ترالیا، چی��ن و آمریکا 
به عنوان کشورهایی که جلوتر از فرانسه هستند، گفت: 
ما عقب افتاده ایم، بنابراین اکنون باید این عقب افتادگی 

را جبران کنیم. 
وی قبل از س��فر به ایران به خبرن��گاران افزود: این 
دیدار برای ما مهم است. باید پیشنهاداتی وجود داشته 

باشد که اهمیت منطقه ای زیادی دارد و به لحاظ قیمت 
نیز قابل رقابت است. 

آقای تاوارس گفت: آمریکایی ها، آلمانی ها، چینی ها، 
کره ای ها و... همه در آس��تانه در هس��تند، همه از این 

کیک سهم می خواهند. 
به هرحال، با وجود نگرانی رهبران فرانس��ه، در ایران 
نش��انه ای دال ب��ر اینکه جمهوری اس��المی یا جامعه 
کسب وکار این کش��ور به دلیل موضع سیاسی فرانسه 
در گفت وگوهای هس��ته ای، به شرکت های این کشور 
نگاه منفی دارد، وجود ندارد.  حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با اشاره به عالقه 
ای��ران برای بهبود روابط با کش��ورهای غربی از جمله 
فرانس��ه، به عنوان نخستین دیدار رسمی از یک کشور 
اروپایی، در ماه نوامبر  )آبان( به پاریس س��فر می کند. 
این نخس��تین س��فر رئیس جمهوری ایران به اروپا در 
طول ۱0 س��ال گذش��ته خواهد بود.  مدیرعامل یکی 
از ش��رکت هایی که احتماال پ��س از تحریم ها در ایران 
فعالیت خواهد کرد، منابع انرژی ایران را از بزرگ ترین 
امتیازات ایران دانست و از آن به عنوان یک ویژگی عالی 

برای توسعه مناسبات یاد کرد. 
مقامات ایران برای توس��عه صنعت نفت این کش��ور 
با ش��رکت های خارجی از جمله رویال داچ شل، انی و 
توتال مذاکره کرده اند. مذاکرات با شرکت های آمریکایی 
که از س��ال ۱۹7۹ در ایران حضور نداشته اند، احتماال 
کمی طول می کش��د تا اتفاق بیفتد.  مذاکرات سخت 
فرانس��ه به این کشور کمک کرد تا از مصر و قطر برای 
هواپیمای جنگنده رافال سفارش بگیرد. این نخستین 
س��فارش خارجی برای این هواپیمای ۲7 س��اله بود. 
فرانس��ه همچنین برای فروش رافال به امارات نیز در 

حال مذاکره با مقامات این کشور است. 

وزیر تجارت فرانسه اعالم کرد

کمک به ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

روزنامه فایننشال تایمز انگلستان:

 شرکت های فرانسوی نگران از دست دادن
فرصت های تجاری در ایران هستند

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
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صنف��ی  انجم��ن  دبی��ر 
ش��رکت های توزی��ع معتق��د 
است که به دلیل نبود بودجه 
و اعتب��ار کاف��ی وزارت نیرو 
ناگزیر اس��ت فقط به توسعه 
برای  ش��بکه فک��ر ک��رده و 
تعمی��رات ش��بکه به ج��ز در 
هزینه ای  اضط��راری  مواق��ع 
ص��رف نکن��د. ب��ه گفته وی 
اقدامات پیشگیرانه در اصالح 
ش��بکه به مفه��وم جایگزینی 
س��یم ها و دکل های فرسوده 
قبل از وقوع خاموش��ی بر اثر 
حوادث اس��ت. اما مدیرعامل 
ش��رکت  »نانو واح��د صنعت 
می توان  می گوی��د:  پرش��یا« 
ن��وع  ی��ک  از  اس��تفاده  ب��ا 
نانوکامپوزی��ت، با هزینه هایی 
بس��یار کمت��ر ط��ول عم��ر 
ش��بکه های برق فش��ار قوی 
تلف��ات  از  و  افزای��ش داد  را 

جلوگی��ری ک��رد. 
مدت استهالک در شبکه های 
توزیع برق عموما 30 تا 35 سال 
در نظر گرفته می ش��ود اما عمر 
مفید شبکه برق در ایران کمتر 
از این میزان است. محمدحسین 
عقدای��ی، دبی��ر انجمن صنفی 
شرکت های توزیع در گفت وگو 
با »فرصت امروز« رش��د سریع 
جمعیت در کشور را عامل بروز 
استهالک بیش از حد در شبکه 

می داند. 
 30 می کن��د:  اضاف��ه  وی 
بس��یاری  در  قب��ل  س��ال 
جمل��ه  از  کش��ور  نق��اط  از 
خیابان ه��ای ته��ران، منازل 
ی��ک یا دو طبقه بود. در این 
مناطق ش��بکه ب��رای چنین 
طراحی  جمعیت��ی  ترکی��ب 
ش��د اما ام��روز ای��ن خانه ها 
به آپارتمان ه��ای چند طبقه 
س��بک  شده اس��ت.  تبدی��ل 
زندگی مردم هم تغییر کرده 
و مایکروف��ر و اس��پیلت ب��ه 
لوازم منزل اضافه شده  است. 

این  با  عقدای��ی می گوی��د: 
تغیی��رات، تراک��م بار ش��بکه 
تقریبا پنج برابر شده و مصرف 
خانوار هم به طور متوس��ط دو 
برابر ش��ده  اس��ت یعن��ی اگر 
وات   700 قب��ال  خان��واده ای 
برق مص��رف می ک��رد، امروز 
برای تامی��ن نیازهای خود به 
1/5 کیلووات ب��رق نیاز دارد. 
درصورتی ک��ه ش��بکه ب��رای 
چنین رش��دی طراحی نشده 
و در بهتری��ن ش��رایط ب��رای 
افزای��ش دو براب��ری نیازه��ا، 
خط��وط انتق��ال را طراح��ی 

کرده  بودیم. 
برای  ادام��ه می ده��د:  وی 
تامی��ن برق پایدار در ش��بکه 
بای��د ق��درت ش��بکه حداقل 
پنج برابر ش��ود. این مس��ئله 

نیاز به اعتبارات هنگفتی دارد 
زیرا ایجاد هر کیلومتر ش��بکه 
برق فش��ار ضعیف بین 45 تا 
55 میلی��ون تومان هزینه در 

بر دارد. 
صنف��ی  انجم��ن  دبی��ر 
شرکت های توزیع طول شبکه 
برق فش��ار ضعی��ف هوایی در 
سال 93 را 8/9 هزار کیلومتر 
و ش��بکه فشار متوسط هوایی 
را 6/4 کیلومتر اعالم می کند 
و بر این باور اس��ت که معادل 
همین میزان، شبکه برق فشار 

قوی در کشور وجود دارد. 
ب��ه گفت��ه وی فرس��ودگی 
افزای��ش مص��رف،  ش��بکه و 
ش��بکه ب��رق کش��ور و تمام 
برنامه ریزی های انجام شده در 
مجموعه مدیریتی برق کشور 

را مختل کرده است. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  عقدای��ی 
اهمی��ت هوشمندس��ازی در 
ش��بکه ب��رق بی��ان می کند: 
در کش��وری مانن��د ژاپن، با 
ف��رض اینک��ه طول ش��بکه 
برق این کش��ور مشابه ایران 
باش��د، 340 هزار کلید قطع 
و وصل کننده وجود دارد که 
به ص��ورت اتوماتی��ک قدرت 
مان��ور دارن��د. ای��ن ش��بکه 
نی��از  مواق��ع  در  هوش��مند 
بخش��ی از خط��وط انتقال را 
از شبکه خارج می کند یا بار 

اضافی را منتق��ل می کن��د. 
وی رش��د س��ریع نیازهای 
جامعه در ایران را عاملی برای 
عقب ماندگ��ی در جایگزینی 
خط��وط فرس��وده دانس��ته و 
می گوید: رشد مصرف در دنیا 
ساالنه یک تا 2درصد بوده اما 
این رق��م در ایران حدود 9 تا 
10 درصد است. بودجه وزارت 
نی��رو ان��دک ب��وده و همین 
بودجه اندک هم صرف توسعه 
ایجاد زیرساخت های جدید  و 
برای رف��ع نیازه��ای فزاینده 

می شود. 

خوردگی شبکه معضلی 
جدی

حضور برق در تمام شئونات 
زندگی انسان امروزی ملموس 
اس��ت. در دنیای امروز تقریبا 
ب��دون برق نمی ت��وان زندگی 
ک��رد. دبی��ر انجم��ن صنفی 
ش��رکت های توزی��ع ه��م به 
ای��ن نکت��ه اش��اره دارد. وی 
بی��ان می کن��د: در گذش��ته 
اعتقاد داش��تم که نخس��تین 
اولوی��ت دول��ت بای��د تامین 
آب و بع��د برق باش��د. اما در 
دنی��ای دیجیتال ام��روز، برق 
ب��ه اولویت اول تبدیل ش��ده 
آن حت��ی  ب��دون حض��ور  و 
نمی توان آب مورد نیاز جامعه 

را تامین کرد. 
وزارت  ادامه می ده��د:  وی 
نی��رو اگرچ��ه بودجه عظیمی 
برای تعمیرات هزینه می کند، 
ام��ا ای��ن اعتب��ارات ص��رف 
نمی شود.  پیشگیرانه  اقدامات 
یعنی ما بعد از افتادن دکل یا 
سوختن سیم به دلیل بار زیاد 
اقدام به تعویض آنها می کنیم، 
برق  تامین  ب��رای  درحالی که 
پایدار، ای��ن تعویض باید قبل 

از حوادث انجام شود. 
ناش��ی  خوردگی  عقدای��ی 
از نم��ک را یک��ی از معضالت 
اصلی در خطوط انتقال برق و 
عاملی برای بروز تلفات بیشتر 

در شبکه معرفی می کند. 
ب��ه گفت��ه وی عس��لویه تا 
جاسک در ردیف خورنده ترین 
نقاط جهان جای می گیرند. در 
استان هایی مثل اصفهان و یزد 
تیرهای بتنی به دلیل آلودگی 
نمکی به ش��دت خورده شده و 
با توفان  سرنگون می شوند. در 
نتیجه ش��بکه ای ک��ه باید 30 
س��ال عمر کند، فقط 10 سال 

خدمات ارائه می دهد. 
عقدایی با اشاره به ادعاهای 
مط��رح ش��ده در زمینه صد 
س��اله ش��دن تامین ب��رق در 

ای��ران، می گوید: در طول این 
مدت ما فقط به توس��عه فکر 
کرده ایم. اگر سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی ب��رای تامی��ن 
اعتب��ارات تعمی��رات فک��ری 
داش��تن  برای  به زودی  نکند، 
برق مطمئن در ش��بکه دچار 

مشکل خواهیم شد. 

صرف 10 میلیون تومان در 
مقابل 300 میلیون تومان

فرس��ودگی شبکه برق فقط 
مخت��ص ب��ه خط��وط انتقال 
فش��ار ضعیف نیست. خطوط 
فش��ار قوی بین شهرها هم از 
مشکل فرسودگی رنج می برند. 
فرش��ید س��هیلی، مدیرعامل 
ش��رکت نان��و واح��د صنعت 
از اختراع��ی س��خن  پرش��یا 
می گوی��د ک��ه ب��ا هزینه های 
بسیار کمتر، می تواند مرهمی 
بر زخم های ش��بکه فرس��وده 
کش��ور به خصوص شبکه برق 

فشار قوی باشد. 
وی ک��ه مدیر یک ش��رکت 
عن��وان  اس��ت  دانش بنی��ان 
واحد  نان��و  ش��رکت  می کند: 
صنعت پرش��یا با کمک مرکز 
منطق��ه ای  ب��رق  تحقیق��ات 
ن��ان��وکامپوزیتی  اصفه��ان، 
مالشی  به صورت  س��اخته که 
روی سیم های برق نصب شده 
و هدایت الکتریکی و حرارتی 
س��یم ها را باال می برد. به این 
ترتیب هادی خنک تر ش��ده و 
تلفات کرونا ک��ه مخرب ترین 
ن��وع تلف��ات در ش��بکه برق 

است، به حداقل می رسد. 
واحد  نانو  مدیرعامل شرکت 
صنعت پرش��یا اضافه می کند: 
نانوکامپوزی��ت  ای��ن  نص��ب 
انتق��ال  خط��وط  روی   ب��ه 
10 میلی��ون توم��ان ب��ه ازای 
هر کیلومت��ر هزین��ه دارد اما 
فرسوده  س��یم های  جایگزینی 
بسته به ولتاژ بین 200 تا 400 

میلیون تومان هزینه دارد. 

مطالع��ات  می گوی��د:  وی 
تولی��د ای��ن نانوکامپوزیت از 
س��ال 89 آغاز ش��د. در حال 
میدان��ی  مطالع��ات  حاض��ر 
برای تایید اث��رات مثبت این 
نانوکامپوزی��ت بر فرس��ودگی 
شبکه و کاهش تلفات، در حال 
انجام است. از این محصول در 
حد فاصل بین دو پست برای 
بررس��ی میزان کاهش تلفات 
اس��تفاده شده است. همچنین 
در یک مس��یر 21 کیلومتری 
حد فاص��ل بی��ن گلپایگان و 
اصفهان هم این نانوکامپوزیت 
روی س��یم ها گذاش��ته شد تا 
مراحل تس��ت و نهایی شدن 
اثرات مثب��ت این محصول به 

اتمام رسد. 
سهیلی دلیل کندی فرآیند 
تجاری س��ازی ای��ن اختراع را 
سختی اجرای آن اعالم کرده 
و می گوید: در صورت استفاده 
از ای��ن ترکی��ب نانویی، یک 
سیم فرسوده تبدیل به سیمی 
نو می ش��ود یعنی 30 س��ال 
دیگر به عمر خطوط فرسوده 

اضافه می شود. 

شبکه فرسوده کشور 
جایگزین نمی شود

جایگزی��ن نش��دن ش��بکه 
معضل��ی  انتق��ال،  فرس��وده 
اس��ت که مورد توجه گئورگ 
علمی  هیات  عضو  قره پسیان، 
دانش��گاه امیرکبیر ه��م قرار 
دارد. ب��ه گفت��ه وی در حال 
حاضر ش��بکه کشور به سمت 
فرس��ودگی پیش م��ی رود اما 
این خطوط فرسوده، جایگزین 

نمی شوند. 
فرس��وده شدن  قره پس��یان 
ش��بکه را عاملی برای کاهش 
قابلی��ت اطمین��ان ش��بکه و 
افزای��ش تلفات اع��الم کرده و 
می گوید: باید تجهیزات فرسوده 
ش��بکه با فناوری ه��ای جدید 
جایگزین ش��وند. برای کاهش 
تلفات و جایگزینی ش��بکه نیاز 
به منابع مالی و اعتباری وجود 
دارد ام��ا وزارت نی��رو چنی��ن 

اعتباراتی را در اختیار ندارد. 
وی اضافه می کند: از زمانی 
که مجلس افزایش قیمت برق 
را متوق��ف ک��رد، قیمت برق 
غیر واقعی شد و مشکالت مالی 

در وزارت نیرو افزایش یافت. 
عضو هیات علمی دانش��گاه 
امیرکبی��ر می گوی��د: در حال 
اعتبارات  نی��رو  وزارت  حاضر 
خود را صرف توس��عه ش��بکه 
کرده و ب��رای تجهیزات نصب 
شده در حد تعمیر و نگهداری 
اعتبار صرف می کند. زیرا برای 
پاسخگویی به نیازهای جدید، 
نیروگاه های  ایج��اد  نیازمن��د 

بیشتری هستیم. 

وزارت نیرو برای تعمیرات پیشگیرانه بودجه ندارد

نانو کامپوزیت ها با هزینه کمتر شبکه 
فرسوده را اصالح می کنند

انعقاد ق��رارداد مربوط به خط 
لول��ه ن��ورد اس��تریم 2، می��ان 
ش��رکای  و  روس��یه  گازپ��روم 
اروپای��ی این ش��رکت به مرحله 
نهای��ی خ��ود نزدیک می ش��ود. 
غول انرژی روس��یه در حاش��یه 
 نشس��ت اقتصادی که در ش��هر
والدی وس��توک روس��یه برگزار 
ش��د با برخی شرکت های بزرگ 
انرژی اروپایی در رابطه با احداث 
فاز دوم خط لوله نورد استریم به 

توافق رسید. 
قابلی��ت انتق��ال 55 میلی��ارد 
در  طبیع��ی  گاز  مترمکع��ب 
س��ال ب��ه بازاره��ای اروپایی در 
ش��رایطی که اوکرای��ن به دلیل 
وقوع جنگ داخل��ی از وضعیت 
باثباتی برخوردار نیست از جمله 
دالیل اهمیت این پروژه به شمار 
م��ی رود. حجم قاب��ل توجه گاز 
طبیع��ی که از طری��ق خط لوله 
نورد اس��تریم 1 و نورد استریم2 

ب��ه بازاره��ای گاز اتحادیه اروپا 
وارد می ش��ود، این حجم از گاز 
طبیعی که ساالنه وارد بازارهای 
گاز اروپا می ش��ود آلم��ان را به 
مرکز انرژی در اتحادیه اروپا بدل 
خواهد کرد ک��ه این موضوع در 
نهایت و در دهه های آینده سود 
سرشاری را نصیب آلمان خواهد 

کرد. 
برخ��الف تصور وج��ود جنگ 
اکث��ر  و  روس��یه  می��ان  س��رد 
کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا 
ب��ه دلی��ل حمای��ت مس��کو از 
ش��به نظامیان جدایی طلب شرق 
اوکرای��ن، هم��کاری و حمای��ت 
بس��یاری از ش��رکت های بزرگ 
انرژی در آلمان، فرانسه، اتریش، 
بریتانیا و در نهایت روسیه کامال 
در تضاد با چنین تصوری است. 
همکاری ه��ای  اس��ت  گفتن��ی 
روس��یه و ش��رکت های ان��رژی 
اروپای��ی در پروژه نورد اس��تریم 
جای��گاه  ارتق��ای  موج��ب   ،2
دیپلماتیک مسکو در برابر کیف 
خواهد ش��د چراک��ه در صورت 

تحق��ق ای��ن پ��روژه اوکراین از 
دریافت حداق��ل 2 میلیارد یورو 
در س��ال به عنوان حق عبور گاز 
روس��یه از خاک این کش��ور به 
اتحادی��ه اروپ��ا مح��روم خواهد 
ش��د. الزم به ذکر است که عبور 
خ��ط لوله انتق��ال گاز روس��یه 
از خ��اک اوکرای��ن کی��ف را در 
وضعیت بس��یار مناسبی در برابر 
کش��ورهای غرب اروپا و روسیه 
قرار می داد ک��ه احداث فاز دوم 
خط لوله نورد استریم این امتیاز 
را نیز از کیف سلب خواهد کرد. 
عالوه ب��ر این کارشناس��ان و 
معتقدن��د  ان��رژی  متخصص��ان 
ن��ورد  لول��ه  خ��ط   تحق��ق 
اس��تریم 2 سبب کاهش اهمیت 
پ��روژه ترکیش اس��تریم خواهد 
شد. از آنجا که مصرف کنندگان 
عم��ده گاز در ش��مال، مرک��ز و 
غ��رب اروپا قرار دارن��د و میزان 
تقریبا مش��خصی از گاز طبیعی 
خ��ط  طری��ق  از  و  آین��ده  در 
لوله ه��ای ن��ورد اس��تریم 1 و 2 
ب��ه این مناط��ق ص��ادر خواهد 

ش��د، پ��روژه ترکیش اس��تریم 
که با حجم انتق��ال 63 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی در س��ال 
ی��ک پروژه غیر ض��روری و حتی 

غیر منطقی به نظر می رسد. 
در همین راس��تا ممکن است 
ترکی��ه در آینده ناچار ش��ود تا 
گاز روس��یه را به ج��ای واردات 
مس��تقیم آن از ای��ن کش��ور، از 
طریق همسایه غربی خود یونان 

وارد کند. 
در صورت وق��وع چنین امری 
ممکن است ترکیه ظرفیت خط 
لول��ه Blue Stream را از 16 
میلی��ارد مترمکعب در س��ال به 
19 میلیارد افزایش دهد. گفتنی 
اس��ت ترکیه در سال های آینده 
به بیش از 33 میلیارد مترمکعب 
از گاز روسیه نیاز خواهد داشت. 
آمریکا برای سال های متمادی 
تالش ک��رد ت��ا گاز روس��یه به 
منطقه بالکان وارد نش��ود. با این 
وج��ود و از آنجا ک��ه گازی برای 
تامین انرژی مورد نیاز بازارهای 
ن��دارد،  بال��کان وجود  منطق��ه 

س��ناریوی احتمال��ی تامین گاز 
مورد نیاز بازار جنوب شرق اروپا 
از شمال این قاره باشد چراکه در 
این صورت بس��یاری از مناطق و 
مجموعه های صنعتی در آلمان و 
سایر کشورهای مرکزی اتحادیه 
اروپ��ا خواه��د ش��د. اگرچه این 
موض��وع موجب کم رنگ ش��دن 
نق��ش روس��یه در ب��ازار انرژی 
اتحادیه اروپا نش��ده، اما س��بب 
پررنگ تر ش��دن نق��ش آلمان و 
فرانس��ه در این بازار خواهد شد. 
الزم به ذکر است که تالش های 
بی وقفه آمریکا جهت تاثیرگذاری 
بر پروژه های انرژی اروپا و تالش 
واش��نگتن ب��رای کمرنگ   کردن 
نق��ش مس��کو در ای��ن پروژه ها 
و نی��از اروپ��ا به گاز روس��یه در 
نهایت منج��ر به تضعیف جایگاه 
دیپلماتیک آمریکا در این منطقه 
از جهان خواهد ش��د چراکه در 
حال حاض��ر و به رغم تالش های 
صورت گرفته همچنان جایگزین 
قابل توجهی برای گاز روسیه در 

اروپا وجود ندارد. 

کارشناسان اتحادیه اروپا بررسی می کنند

خط لوله های جنوبی حریف خط لوله های شمال اروپا نخواهند شد

بینالملل

نفــتنیرو

گاز

رئیس سندیکای صنعت برق: 
قیمت برق باید 30 درصد افزایش یابد

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: طی 
10 سال اخیر قیمت برق افزایش چندانی نداشته، لذا 
باتوجه به نرخ تورم باید قیمت برق 30 درصد افزایش 

یابد. 
علیرضا کالهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قیمت 
فعلی برق اظهار کرد: طی 10 س��ال اخیر قیمت تمام 
کااله��ای پایه افزایش یافت و این در حالی اس��ت که 
قیمت برق با یک س��رعت خیلی پایین و حتی بسیار 

کمتر از نرخ تورم افزایش یافت. 
وی قیمت خالص تمام ش��ده برق را بدون احتساب 
س��وخت 72 تومان عنوان ک��رد و گفت: این در حالی 

است که متوسط قیمت فروش تنها 52 تومان است. 
رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: ما فقط برای 
اینکه بتوانیم هزینه های تولید را بپردازیم مبلغی معادل 
72 تومان را می خواهیم و اگر در ش��رایطی نوس��ازی 
شبکه نیز اضافه شود قطعا نیاز به مبلغ بیشتری است. 
به گفته کالهی، براساس برآوردهای انجام شده باید 
80 تا 85 تومان در ازای هر کیلووات س��اعت از مردم 
گرفته ش��ود و این به این معناست که قیمت برق باید 

افزایش 30 درصدی داشته باشد. 
وی با اش��اره به مذاکرات صورت گرفته با کشورهای 
خارجی برای جذب سرمایه گذاری آنها گفت: طی این 
مدت موفق به جذب سرمایه گذاران خارجی نشده ایم، 

اما هنوز مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. 

مدیرعامل آبفای استان تهران: 
ساالنه 20 میلیون مترمکعب پساب 

تصفیه خانه فاضالب تهران به 
بخش خصوصی واگذار می شود

مدیرعامل آبفای استان تهران از واگذاری ساالنه 20 
میلیون مترمکعب پساب تصفیه خانه فاضالب جنوب 
تهران برابر با اس��تاندارد مصوب سازمان محیط زیست 

کشور به شرکت پاالیش نفت تهران خبر داد. 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی شرکت آب و 
فاضالب اس��تان تهران، محمد پرورش اظهار داش��ت: 
واگذاری پس��اب براس��اس توافق از سال 1395 و پس 
از احداث و بهره برداری از تاسیسات خط انتقال پساب 
ب��ه طول بی��ش از 4هزار متر و با هزین��ه اجرای 163 
ه��زار و 499 میلیارد ریال صورت می گیرد. وی افزود: 
این قرارداد در قالب بیع متقابل و سرمایه گذاری اولیه 
مع��ادل 6هزار میلیارد ریال اس��ت. ب��ه گفته پرورش، 
 ش��رکت پاالیش نفت ته��ران پس از تحویل س��االنه 
20 میلیون مترمکعب پس��اب استاندارد، 60 درصد از 
آب آشامیدنی شهری را که هم اکنون استفاده می کند، 
به ش��بکه آب ش��هری باز می گرداند. وی با بیان آنکه 
احداث فاز نخست تصفیه خانه فاضالب شهر مالرد به 
روش BOT  به ش��رکت مهرآب تصفیه واگذار شده، 
خاطرنشان کرد: رقم اولیه این سرمایه گذاری به مبلغ 
752 میلی��ارد و 476 میلیون ریال و رقم پیش فروش 
 آن ب��رای ه��ر مترمکعب پس��اب ب��ه مبلغ 6ه��زار و 
500 ریال به ص��ورت 50 درصد قیمت تعدیل ناپذیر و 
50 درصد قیمت تعدیل پذیر و ضریب نرخ بازگش��ت 
داخلی 20 درصد است. مدیرعامل آبفای استان تهران 
تصریح کرد: این قرارداد به مدت س��ه س��ال احداث و 
20 س��ال بهره برداری برای خرید تضمینی پس��اب به 
میزان 12.89میلیون مترمکعب در سال طبق شرایط 
عموم��ی قرارداده��ای BOT تنظیم ش��ده و پس از 
دریافت تضمین های مربوط )ضمانت نامه دوره پیشبرد، 
دوره اج��را و انتقال( و دریاف��ت تاییدیه های مرتبط از 

سازمان های مربوط صورت می گیرد. 

در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 
حجم آب مخازن سدهای کشور 

7.9درصد کاهش یافت
حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور در 
مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 7.9 درصد کاهش 

یافته است. 
به گ��زارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو 
)پاون(، حجم آب موجود در مخازن س��دهای کش��ور 
در پای��ان هفته چه��ارم ش��هریورماه )روز جمعه 27 
ش��هریورماه(، 19میلیارد و 230میلیون مترمکعب به 
ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، 

معادل 7.9درصد کاهش نشان می دهد. 
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان 
مشابه سال گذشته، حدود 20 میلیارد و 900 میلیون 

مترمکعب گزارش شده بود. 
برپای��ه این گ��زارش، حج��م آب ورودی به مخازن 
 س��دهای کش��ور نی��ز از ابت��دای س��ال آب��ی جاری 
)مهرماه 93( تا پایان هفته گذشته، با 12 درصد کاهش 
در مقایس��ه با سال آبی گذشته به 28 میلیارد و 200 
میلیون مترمکعب رسید که این میزان در مدت مشابه 
سال آبی گذشته 32 میلیارد و 230میلیون مترمکعب 
گزارش شده بود. حجم آب خروجی از سدهای کشور 
نیز از ابتدای س��ال آبی ج��اری تاکنون، 29 میلیارد و 
270 میلیون مترمکعب گزارش شده است، درحالی که 
آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی 
گذشته به میزان 30میلیارد و 460 میلیون مترمکعب 
بود. براین اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور 
در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 3.9درصد 
کاهش نش��ان می ده��د. هم اکنون مجم��وع ظرفیت 
مخازن سدهای کشور 49.1میلیارد مترمکعب گزارش 

شده که فقط 39 درصد آن از آب پر شده است. 

شراکت در تولید و بازاریابی ال.ان.جی با 
شریک قدیمی

آمادگی توتال برای همکاری با ایران

رئیس کارگروه قراردادهای نفتی از آمادگی شرکت 
توتال فرانسه برای همکاری با ایران در زمینه اکتشاف، 
ازدیاد برداشت، خرید نفت، تولید و بازاریابی ال ان جی و 
پتروشیمی خبر داد و گفت: نقشه راه همکاری بین دو 

کشور در پساتحریم تدوین می شود. 
به گزارش ایس��نا، سیدمهدی حسینی پس از دیدار 
آرن��ود بروی��ک )Arnaud Breuillac(، مدیر بخش 
اکتشاف و تولید شرکت توتال با بیژن زنگنه، وزیر نفت 
به س��ابقه همکاری ایران و توتال فرانس��ه اشاره کرد و 
درباره محتویات این دیدار گفت: این شرکت فرانسوی 
خواستار خرید نفت خام از ایران است. وی با بیان اینکه 
این ش��رکت همچنین برای حضور در بخش ال ان جی 
و بازاریابی آن نیز اعالم آمادگی کرده اس��ت، توس��عه 
میدان های نفتی به خصوص توسعه میدان های مشترک 
را از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار عنوان کرد 
و گفت: افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی، اکتشاف 
و حضور در بخش پتروشیمی از دیگر موارد مطرح شده 
در این دیدار بوده است. حسینی همکاری بین دو کشور 
را منوط به برداشتن تحریم ها عنوان کرد و گفت: نقشه 
راه همکاری بین ایران و توتال در آینده تدوین خواهد 
شد. براس��اس اعالم وزارت نفت، هیات اقتصادی 160 
نفره فرانسوی که نمایندگانی از شرکت توتال و تکنیپ 
نیز در آن حضور دارند روز دوشنبه،  به ریاست استفان 
لوفول، وزیر کش��اورزی و ماتیاس فکل، وزیر مشاور در 

امور بازرگانی خارجی و جهانگردی وارد تهران شدند. 

با واگذاری پروژه به تاسیسات دریایی 
امضای قرارداد خط لوله صادرات 

گاز ایران به عمان
با امضای قرارداد مطالعه خط لوله صادرات گاز ایران 
به عمان، صادرات گاز به این کشور وارد مرحله عملیاتی 
ش��د. به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت ملی صادرات 
گاز ایران با اش��اره به اینکه انجام مطالعه صادرات گاز 
ایران به عمان در دو بخش خش��کی و دریایی تعریف 
شده اس��ت، افزود: مطالعه بخش دریایی صادرات گاز 
ایران به عمان به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
دریایی ایران )IOEC( س��پرده شد و قرارداد آن میان 
مدیران عامل ش��رکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت 
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و سیف بن 
حمد السلمانی مدیرکل برنامه ریزی و ارزیابی پروژه ها 

در وزارت نفت و گاز عمان امضا شد. 
علیرضا کاملی افزود: مطالعه بخش خشکی صادرات 
گاز ایران به عمان نیز به ش��رکت مهندس��ین مشاور 
پارس داده شد و قرارداد آن میان مدیران عامل شرکت 
ملی صادرات گاز ایران و ش��رکت مهندس��ین مشاور 
پارس امضا ش��د. وی درب��اره مدت زمان انجام مطالعه 
این پ��روژه در دو بخش دریایی و خش��کی نیز گفت: 
کار مطالعه بخش خش��کی این پروژه از رودان به کوه 
مبارک و به طول تقریب��ی 200 کیلومتر ظرف مدت 
شش ماه و کار مطالعه بخش دریایی این پروژه از کوه 
مبارک به بندر صحار به طول 200 کیلومتر ظرف پنج 
ماه باید به اتمام برسد. براساس توافق سال 2013 میان 
دو کش��ور، قرار است برای 15 سال روزانه 28 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی ایران با یک خط لوله از بس��تر 
خلیج فارس به عمان صادر شود که ارزش بسیار باالیی 
دارد و سبب تحکیم روابط دو طرف می شود. محمدبن 
حم��د الرمحی وزیر نفت و گاز عمان دیروز وارد تهران 
شد و با بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران 

دیدار و گفت وگو کرد. 
ایران و عمان در ماه مارس س��ال 2014 میالدی در 
جریان مذاکرات مقامات ارش��د دو کش��ور، به توافقی 
درباره س��اخت این خط لوله دست یافتند. ارزش این 

قرارداد حدود 60 میلیارد دالر برآورده شده است. 

تزریق ٥00 میلیون فوت مکعب گاز، از فاز 19 
پارس جنوبی در زمستان 9٤

بارگیری سکوی 19 تا پایان مهرماه 
انجام می شود

مجری طرح توس��عه فاز 19 پارس جنوبی در شرکت 
نف��ت وگاز پارس از بارگیری س��کوی ف��از 19 تا پایان 
مهرماه خبر داد و گفت: زمس��تان امسال 500 میلیون 
ف��وت مکعب گاز از فاز 19 به ش��بکه سراس��ری تزریق 

خواهد شد. 
حمیدرضا مس��عودی در گفت وگو با ش��انا با اشاره به 
بارگیری س��کوی فاز 19 پارس جنوبی تا پایان مهرماه، 
افزود: بعد از بارگیری، س��کو در مح��ل موردنظر نصب 
شده و یک گام به تحقق وعده تزریق 500 میلیون فوت 
مکعب گاز از این فاز به شبکه سراسری نزدیک می شویم. 
وی با بیان اینکه در بخش خط لوله نیز کارهای تکمیلی 
در ح��ال انجام اس��ت، تصریح کرد: هم اکن��ون در حال 
اتص��ال خط لوله به جکت س��کوی SPD2 و س��کوی 
19سی هستیم که انتظار داریم این عملیات نیز تا پایان 
آذرماه به پایان برس��د، البته انجام این کار بس��تگی به 
تامین به موقع منابع مالی م��ورد نیاز دارد. مجری طرح 
توس��عه فاز 19 پارس جنوبی در شرکت نفت وگاز پارس 
همچنین از آماده سازی برای فعال شدن واحد یوتیلیتی 
پاالیشگاه فاز 19 تا روزهای آینده خبر داد و افزود: همه 
واحده��ای اصلی و فرعی ف��از 19 پارس جنوبی در حال 
فعالیت هس��تند تا زمستان امس��ال 500 میلیون فوت 

مکعب از فاز 19 به شبکه سراسری تزریق شود. 

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گازی اتحادیه اروپا

لیال مرگن



روز گذش��ته ای��ران و ژاپن 
تفاهم نامه تشویق سرمایه گذار 
ت��ا  امض��ا کردن��د  خارج��ی 
گام��ی در جه��ت گس��ترش 
اقتص��ادی  همکاری ه��ای 
برداش��ته  کش��ور  دو  می��ان 
ش��ود. هم��کاری ایرانی ه��ا با 
آس��یای  چش��م بادامی های 
ش��رقی، یک��ی از موضوعاتی 
است که پس از برداشته شدن 
موردتوجه  هم��واره  تحریم ها 
اف��کار عموم��ی ق��رار گرفته 
و م��ورد پرس��ش واقع ش��ده 
است. حاال مدیرعامل شرکت 
ایرتوی��ا می گوید که تویوتا در 
حال بررسی سرمایه گذاری در 
صنعت خودروی ایران است. 

عبدالرضا فهیمی، مدیرعامل 
)نماین��ده  ایرتوی��ا  ش��رکت 
انحص��اری ش��رکت تویوتا در 
ایران( در پاسخ به این پرسش 
که آیا ش��رکت تویوتا برنامه ای 
ایران  برای س��رمایه گذاری در 
و داخلی س��ازی محصوالت��ش 
دارد؟ به »فرصت امروز« گفت: 
این برنامه باید در سیاست های 
کالن شرکت تویوتا قرار گیرد. 
ما خوش��حال خواهیم شد که 
این اتف��اق رخ بدهد و از انجام 
ه��ر اقدامی برای تس��ریع این 
ماجرا چشم پوش��ی نمی کنیم. 
هم��ه ش��رکت های صاحب نام 
سرمایه گذاری  به  خودروسازی 
در ای��ن صنع��ت در ایران فکر 

می کنند. 
او درب��اره اینک��ه آی��ا تویوتا 
پیش��نهاد ویژه ای ب��رای ایران 
داش��ته اس��ت؟ اظه��ار ک��رد: 
ش��رکت تویوتا در حال بررسی 
سرمایه گذاری در ایران است اما 
هنوز به ی��ک جمع بندی برای 

ارائه پیشنهاد نرسیده است. 

خودروهای ژاپنی در 
ناوگان حمل و نقل شهری

ژاپنی ها برخالف هیأت های 

تج��اری غرب��ی، برای نش��انه 
خ��ودروی  صنع��ت  گرفت��ن 
ای��ران هنوز در حال بررس��ی 
هستند. اما از سوی دیگر گویا 
تمای��ل ایرانی ها به اس��تفاده 
از خودروهای کم اس��تهالک 
ژاپنی بس��یار زیاد اس��ت. در 
همین راس��تا قرار اس��ت که 
خ��ودروی  دس��تگاه  5 ه��زار 
هیبری��دی ژاپنی ب��ه ناوگان 
تاکسیرانی تهران تزریق شود. 
فهیمی در نشس��ت خبری 
روز گذش��ته خود در این باره 
توضی��ح داد: براس��اس تفاهم 
صورت گرفته 5 هزار دس��تگاه 
تویوتا  هیبری��دی  خ��ودروی 
به ناوگان حمل و نقل ش��هری 

اضافه خواهد شد. 
واردکنندگان  انجم��ن  عضو 
خودرو از ورود 5 هزار خودروی 
هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی 
خبرداد و گف��ت: ۲۰۰ تا 5۰۰ 
دستگاه از این خودروها امسال 
وارد ناوگان می شود. قرار است تا 
پایان سال ۲۰۰ تا 5۰۰ دستگاه 
خودروی هیبریدی وارد ناوگان 
تاکس��یرانی ش��هر تهران شود 
و س��ال بعد هم ۲ هزار دستگاه 

خودروی وارداتی هیبریدی به 
این ناوگان وارد خواهد ش��د تا 
بتوانیم با گذش��ت چند سال، 
5 هزار دس��تگاه خ��ودرو را به 
ناوگان حمل و نقل شهری ملحق 

کنیم. 
عضو انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو اف��زود: گارانت��ی این 
س��وی  از  تمام��ا  خودروه��ا 
واردکننده رسمی ارائه می شود 
و ارائه گارانتی به واردکنندگان 
نمی شود،  س��پرده  غیررسمی 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اگر 
ق��رار باش��د ای��ران کش��وری 
گردشگر پذیر ش��ود، باید روی 
حمل و نقل عمومی و ش��هری 
خود، کار بسیاری انجام دهد، 
ضمن اینکه خودروها در تملک 
خودروس��از  رس��می  نماینده 
و  می گیرن��د  ق��رار  خارج��ی 
ای��ن  س��وی  از  راننده های��ی 

نماینده استخدام می شود. 
ب��ه  ک��رد:  تصری��ح  وی 
واردات  اینک��ه هزین��ه  دلیل 
بس��یار  خودروهای هیبریدی 
س��ایر  واردات  از  پایین ت��ر 
می ت��وان  اس��ت،  خودروه��ا 
امیدوار بود که این تاکس��ی ها 

با ش��رایط مناس��ب تری وارد 
کش��ور ش��وند، ضم��ن اینکه 
دول��ت یارانه هایی را نیز برای 
نظر  خودروهای هیبریدی در 
گرفت��ه که منجر ب��ه کاهش 
قیم��ت تم��ام ش��ده واردات 

می شود. 
در  نقش��ی  واردکنن��دگان 
کمپین نخریدن خودرو ندارند

خودرو  نخری��دن  کمپی��ن 
نی��ز از دیگ��ر موضوعاتی بود 
ک��ه در ای��ن نشس��ت مطرح 
شد. بس��یاری از منتقدان این 
کمپین عن��وان می کردند که 
واردکنندگان خودرو در سایه 
گردانندگان اصلی این کمپین 
هس��تند اما فهیمی این اتهام 

را رد کرد. 
ایرتویا  ش��رکت  مدیرعامل 
در ای��ن زمین��ه تصریح کرد: 
اقتص��اد  در  سیاس��ت زدگی 
بس��یار باال است و خودرو هم 
درگیر مس��ائل سیاسی شده، 
این در حالی اس��ت که ورود 
مباحث سیاسی به موضوعات 
اقتصادی، یک کار را از قاعده 
و روال ع��ادی خ��ود خ��ارج 
می کند و تحلیل آن به شکل 

ایجاد  اشکال  هم  سیاست زده 
می کند، این در حالی اس��ت 
که به نظر می رس��د بخش��ی 
از رک��ود فعل��ی نیز ناش��ی از 
سیاست زدگی اقتصادی است. 
فهیمی افزود: وقتی کس��ی 
تحت فشار باش��د، اتهام زدن 
ب��ه دیگ��ران را راح��ت انجام 
می ده��د و این موض��وع نیز 
اتهامی است که صحت ندارد. 
خودروه��ای  قیمت��ی  کالس 
ب��ا  رقاب��ت  قاب��ل  واردات��ی 
و  نیس��ت  خودروهای داخلی 
اص��وال واردکنن��دگان خودرو 
تمایل��ی ب��ه ایج��اد چنی��ن 

کمپین هایی ندارند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه عرضه 
خ��ودرو بای��د براس��اس نیاز 
مصرف کنن��ده انج��ام ش��ود، 
گفت: اگر این مسئله را مدنظر 
داشته باشیم، به متهم کردن 
یکدیگ��ر نمی پردازیم. آب راه 
خود را پیدا می کند و باالخره 
اگر خودروهای داخلی نتوانند 
نی��از م��ردم را تامی��ن کنند، 
ممکن اس��ت یک واردکننده 
بتواند ای��ن کار را انجام دهد، 
اما این مس��ئله به معنای آن 
نیس��ت که واردکنن��دگان با 
نقض قانون نس��بت به واردات 

اقدام کنند. 
انجم��ن  عض��و  ای��ن 
ب��ا  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
ش��رایطی  در  اینک��ه  بی��ان 
ک��ه واردکنن��ده ب��ا پرداخت 
تعرفه ه��ای نس��بتا س��نگین 
واردات خودرو می تواند تولید 
داخ��ل را ب��ه چالش بکش��د، 
اتهام زدن کار درستی نیست، 
تاکید ک��رد: در ح��ال حاضر 
تولی��دات داخل در ش��رایطی 
واردکنندگان  ک��ه  دارند  قرار 
ب��ا  رقاب��ت  ق��درت  خ��ودرو 
خودروس��ازان داخلی را دارند 
و می توانن��د رقبای خود را از 

رده خارج کنند.

مدیرعامل شرکت ایرتویا مطرح کرد 

سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران زیر ذره بین تویوتا
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ایران و ژاپن موافقتنامه حمایت از 
سرمایه گذاری خارجی امضا می کنند

در دی��دار محم��د خزاع��ی، معاون وزی��ر اقتصاد و 
کنتارو س��ونوئورا مع��اون پارلمانی وزیر خارجه ژاپن 
ضمن تاکید بر افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین 
دو کش��ور، امضای موافقتنامه های تش��ویق و حمایت 
از س��رمایه گذاری خارج��ی، همکاری های گمرکی و 

مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت. 
به گزارش ش��بکه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا(، 
خزاعی در این دیدار با اش��اره به زمینه های تاریخی 
روابط بین دو کشور ایران و ژاپن گفت: سابقه روابط 
دیرینه بین دو کشور بسیار طوالنی است و با توجه به 
نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای، زمینه توسعه 

روابط بیش از پیش فراهم شده است. 
رئی��س کل س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران در ادامه گفت: دو س��ال پیش 
و در پی دیدار رئیس جمهور کشورمان دکتر روحانی 
و نخست وزیر ژاپن در مقر سازمان ملل، فصل جدیدی 
از روابط بین ایران وژاپن آغاز شد و با سفر فرستاده 
ویژه رئیس جمهور ایران به ژاپن در سال گذشته این 

همکاری ها توسعه  یافت. 
خزاعی سفر چند هیأت بلندپایه ژاپنی طی یک سال 
گذشته به ایران را زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی و 
مالی بین شرکت های ایرانی و ژاپنی برشمرد و گفت: 
از گذشته روابط بسیار خوبی بین شرکت های ژاپنی و 
بخش خصوصی و دولتی ایران وجود داشته و از سال 
گذش��ته نیز ایران و آژانس همکاری های بین المللی 
ژاپ��ن )جایکا( دور جدیدی از همکاری های دوجانبه 

را آغاز کرده اند. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: 
هیات��ی نی��ز از بنیاد اقتصادی ژاپ��ن )JEF( به ایران 
آمدن��د و مذاک��رات خوبی در زمینه های مختلف بین 
ایران و هیأت ژاپنی انجام شد و همکاری های خوبی 
به ویژه در حوزه مراقبت و نگهداری از محیط زیست 

و بازیافت پسماندهای شهری آغاز شده است. 
وی گفت وگوه��ای اخیر بی��ن ایران و ژاپن در زمینه 
امضای موافقتنامه تش��ویق و حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی را مثبت ارزیابی کرد و در این خصوص گفت: 
چند مورد جزئی در این زمینه باقی مانده که قرار شد طی 
هفته های آینده تکمیل شود. خزاعی ابراز امیدواری کرد 
این موافقتنامه تا سفر وزیر امور خارجه ژاپن آماده شود و 
به امضای وزرا برسد.  معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با اشاره به اهمیت امضای موافقتنامه های همکاری های 
سرمایه گذاری، گمرکی و مالیاتی بین دو کشور گفت: 
امضای این موافقت نامه ها عالمت خوبی است که می تواند 
بخش خصوصی دو کشور را در توسعه همکاری ها تشویق 

و ترغیب کند. 
خزاع��ی از آمادگ��ی بخش مالی و بانکی ایران برای 
توس��عه روابط اقتصادی فی مابین خبر داد و تصریح 
کرد: با بخشی از منابع بانکی ایران که در زمان تحریم 
ن��زد بانک ه��ای ژاپنی بود و با توافق هس��ته ای و لغو 
این تحریم ها، زمینه های بیش��تری برای اس��تفاده از 

این منابع فراهم شده است. 

شناسنامه دار شدن واردکنندگان 
پوشاک برای جلوگیری از قاچاق

برنامه اجرایی پیش��گیری و مقابله با قاچاق کاالی 
نساجی در اواخر تیرماه سال جاری به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذی ربط ابالغ شد 
ک��ه پ��س از ابالغ آن به اصناف در نیمه اول ش��هریور 
در س��طح بازار به اجرا درآمد، در این زمینه مدیرکل 
دفت��ر مب��ارزه با قاچاق کاالهای هدف س��تاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد: با اجرایی شدن 
این موضوع از ماه گذش��ته )مردادماه( توانس��تیم چند 
باندی را که به صورت غیرقانونی اقدام به واردات پارچه 
و پوش��اک می کردند، منه��دم کنیم. عباس نخعی در 
گفت و گ��و با ایس��نا اظهار ک��رد: قاچاق کاال و ارز یکی 
از معضالت اساس��ی اقتصاد کش��ور اس��ت، لذا تدوین 
سیاست های فرهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیش 
از پیش ضروری است. وی گفت: ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با توجه به حجم واردات غیر قانونی 
پارچه و پوشاک موضوع را به کارگروه حمایت از تولید 
و شفاف سازی گردش کاال در سطح عرضه برای بررسی 
بیشتر محول کرد که این کارگروه با حضور نمایندگانی 
از وزارت صنعت، گمرک، تش��کل های صنفی، وزارت 
امور اقتصادی و بخش هایی دیگر تش��کیل ش��ده و این 
موضوع را مورد بررسی قرار داد.  نخعی در عین حال 
تاکید کرد: با تکیه بر هماهنگی و هم افزایی ظرفیت های 
ملی دستگاه های عضو ستاد و کارگروه های تخصصی 

می توان در مبارزه با قاچاق کاال و ارز موفق شد. 
وی، شناس��نامه دار ش��دن واردکنندگان پوشاک و 
پارچه و تمامی اقالم وارداتی در این حوزه را از جمله 

اقداماتی دانست که در این راستا صورت گرفت. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
صادرکنندگان لوله و پروفیل از فرصت 

کشورهای همسایه استفاده کنند

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: کش��ورهایی 
نظیر عراق، ترکمنستان و افغانستان فاقد واحدهای 
تولیدی لوله و پروفیل هستند و این فرصتی مناسب 

برای ما محسوب می شود. 
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی تولی��د و تجارت 
ای��ران )ش��اتا(، محمدرض��ا نعمت زاده، در جلس��ه 
صادرکنن��دگان لوله و پروفیل ف��والدی با بیان این 
مطل��ب افزود: می ت��وان با ایجاد واح��د تولیدی در 
کش��ورهای ه��دف و ف��روش مس��تقیم در هزین��ه 

حمل و نقل صرفه جویی کرد. 
وی گف��ت: ایج��اد تش��کل های صادرات��ی قوی و 
منس��جم در حوزه پروفیل و لول��ه ظرفیت صادرات 

می تواند به چندین برابر ارتقا پیدا کند. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت ضمن تاکید بر 
تش��کیل کارگروهی ب��رای زنجیره ف��والد )لوله 
و پروفی��ل( متش��کل از انجمن ه��ای تخصص��ی 
فوالدی، معاونت امور معادن، س��ازمان توس��عه 
تج��ارت تاکی��د ک��رد: ب��ا مباحثی ک��ه در این 
کارگروه ها مطرح می ش��ود، مشکالت تولید را به 
حداقل رس��انیده  همچنی��ن راهکارهای صادرات 
بیش��تر و بهت��ر و رفع موانع آن را شناس��ایی و 

اجرا کرد. 
نعمت زاده با بیان اینکه متاس��فانه س��ود بانکی 
ب��رای تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان باالس��ت، 
اظهار ک��رد: به همی��ن منظور نام��ه ای به رئیس 
محت��رم جمهور نوش��تم و درصددیم در ش��ورای 
پول و اعتبار مصوب��ه ای در حمایت از صادرات به 

تصویب برسانیم. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور 
ش��د: تس��هیل روابط ب��ا کش��ورها وظیفه دولت 
اس��ت و پیدا کردن راهکارهای الزم با همراهی 
ب��رای صادرات  بخ��ش خصوص��ی  و همفک��ری 
مطلوب امری ضروری است. صادرات کار آسانی 
نبوده اما ب��ا اتخاذ راهکاره��ای منطقی وتجربی 
می توان با رویه مش��خصی برای کسب بازارهای 

جهانی همت کرد. 

صنعت سرمایهگذاری

نساجی

روز گذش��ته وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت نشس��ت تخصص��ی کاربرده��ای 
فناوری نانو در صنعت خودرو را با مشارکت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

برگزار کرد. 
به گ��زارش خبرنگار »فرصت امروز« در 
این نشست که شرکت های فعال در حوزه 
نانو و نمایندگان خودروس��ازان نیز حضور 
داشتند، بر ضرورت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان تاکید ش��د. علی اصغر توفیق، 
مع��اون آم��وزش، پژوه��ش و فناوری وزیر 
صنعت، در این نشست با اشاره به اهمیت 
ش��رکت های دان��ش بنی��ان در صنع��ت، 
گف��ت: آیی��ن نامه حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان ک��ه یکی از م��واد قانون رفع 
موانع تولید اس��ت، روز گذش��ته به تصویب 
رسیدو قوانین مالکیت صنعت در دولت نیز 
تصویب شده و به مجلس ارسال شده است. 
او ب��ا اش��اره ب��ه وظایف بنگاه ه��ا افزود: 
مطالع��ه بازار، توس��عه فعالیت های تحقیق 
و توس��عه و اتص��ال ب��ه زنجی��ره عرضه از 

مهم ترین وظایف بنگاه ها است. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، با بی��ان اینکه که 
استقرار صنایع پیشرفته در کالن شهرها به 
تصویب رسیده است، تصریح کرد: طی یک 
سال گذشته اقداماتی در خصوص حمایت از 
بنگاه های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان 
انجام شده است که از آن جمله ارائه تسهیالت 
حمایتی و مشارکتی و پیشنهاد بندهای قانونی 
تهیه آیین نامه های مرتبط حمایت از تحقیق 
و توسعه ماده 4 قانون رفع موانع تولید، بند س 
ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
بند »د« تبصره 1۰ بودجه 94 است.  توفیق 
ادامه داد: در صورتی که شرکت های تولیدی 
فعالیت ه��ای تحقیقاتی خ��ود در این حوزه 
آغاز و فعالیت های خود را با دانش��گاه لینک 
کنند تا 5۰ درصد هزینه های تحقیقاتی آنها 
را برمی گردانی��م که برای امس��ال ۲ میلیارد 
تومان در نظر گرفته ش��ده و در س��ال های 
آینده این رقم افزایش خواهد یافت. همچنین 
ش��رکت هایی که حداقل 5۰۰ میلیون تومان 
فروش داشته باشند حتی فروش ضایعات در 
صورت ارائه تحقیق و توس��عه در این بخش 

1۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد. 
توفیق تصریح کرد: در ماده 35 قانون که 
ویژه معادن و صنایع معدنی اس��ت نیز در 
صورتی که معدنی به ثبت رسیده باشد اما 
هیچ فعالیتی در آن صورت نگرفته باش��د 
پروانه این قبیل از معادن لغو خواهد شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اقدامات آین��ده دفتر 
معاون��ت آم��وزش، پژوه��ش و فن��اوری 
وزارت صنعت گفت: توس��عه صنایع مبنی 

ب��ر توس��عه فناوری های صنعتی، توس��عه 
صنای��ع دانش بنیان در بخش کش��اورزی، 
زیس��ت محیطی و آلودگی آب، تسهیل در 
سرمایه گذاری ها در صنایع مختلف از جمله 

مهم ترین برنامه های این دفتر است. 
در ادام��ه ای��ن نشس��ت، رئیس س��تاد 
توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، بیان 
ک��رد: فقط 5 درص��د از فعالیت های نانو در 
ح��وزه خودرو اس��ت و در حوزه های دیگر 
فعالیت های گس��ترده تر بوده و با همکاری 
وزارت صنعت به دنبال رسوخ نانو در صنایع 
دیگر هستیم.  سعید سرکار با اشاره به اراده 
دول��ت ب��رای برقراری اقتصاد دانش بنیان، 
توضیح داد:  در دنیا اقتصاد کشورها به سه 
دس��ته تقسیم می شوند؛ کشورهای مبتنی 
ب��ر اقتصاد مواد خ��ام، اقتصاد دانش بنیان 
و اقتص��ادی مبتنی ب��ر خالقیت که ما نیز 
س��عی داریم از اقتصاد مبتنی بر مواد خام 
جدا ش��ده و به س��مت اقتصاد دانش بنیان 
حرکت کنیم.  وی ادامه داد: هم اکنون بیش 
از 95 درص��د از نان��و مواد در داخل کش��ور 
وجود دارد اما رسوخ فناوری نانو در صنایع 
موج��ود از مهم تری��ن برنامه های ما در این 
بخش اس��ت در صورتی که امروز توجهی 
به فناوری نانو در تولید محصوالت نش��ود 
ف��ردا رقابت پذیری در بازارها را از دس��ت 

خواهیم داد. 
سرکار با بیان اینکه استفاده از فناوری نانو 
لزوم��ا قیمت محصوالت را افزایش نخواهد 
 داد اف��زود: به عن��وان مث��ال در پنجره های

یو پی وی که از نانو اس��تفاده می ش��ود هر 
چند این پنجره ها مقاومت باالیی دارند اما 

دارای قیمت پایینی در بازار هستند. 
سرکار با بیان این سوال که آیا ما واقعا 
در کش��ور صنعت نس��اجی داریم؟ افزود: 
موضوع داشتن صنعت با کارخانه متفاوت 
اس��ت، در بخش نس��اجی ما تنها تعدادی 
ماشین آالت خریداری کرده و مشغول نخ 
ریس��ی و غیره هستیم اما صنعت نساجی 
نداری��م. زمان��ی می توانی��م بگوییم دارای 
صنعت هستیم که خود ماشین آالت تولید 
کنیم و آن را ارتقاء دهیم.  رئیس س��تاد 
توس��عه فناوری نانو ریاس��ت جمهوری با 
انتقاد از دور بودن بخش صنعت و دانشگاه 
در کش��ور تصریح کرد: در غرب دانش��گاه 
و صنع��ت ب��ا یکدیگر متولد ش��دند اما در 
ایران به بخش صنعت و دانش��گاه از سوی 
دول��ت مناب��ع مالی تزریق می ش��ود و هر 
ک��دام جداگانه کار خ��ود را می کنند این 
در حالی است که شرکت های دانش بنیان 
می توانن��د به عنوان واس��ط این خأل را پر 

کرده و این ارتباط را برقرار کنند. 

در نشست تخصصی کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو مطرح شد

شرکت های دانش بنیان پا می گیرند



روزه��ا  ای��ن  درحالی ک��ه 
انتق��ادات زی��ادی ب��ه بانک 
افزایش نرخ  مرکزی درب��اره 
ارز ت��ا س��قف 3500 تومان 
روزگذش��ته  می ش��ود،  وارد 
انتشار  به  اقدام  خبرگزاری ها 
کردند  صرافی   434 لیس��ت 
که توانس��تند با طی مراحل 
قانون��ی، ج��واز الزم را برای 
فعالی��ت در بازار ارز کس��ب 

کنند. 
بع��د از پای��ان اولتیمات��وم 
ب��ه صرافی ها  مرک��زی  بانک 
برای تطبیق با دس��تورالعمل 
جدید ای��ن بان��ک،  تعدادی 
از صراف ه��ای تهران و س��ایر 
ش��هرها نس��بت ب��ه افزایش 
س��رمایه اقدام کرده و برخی 
دیگ��ر رق��م در نظ��ر گرفته 
ش��ده را برای افزایش سرمایه 
از این  غیرمنطقی دانس��ته و 

کار خودداری کردند. 
تس��نیم  خبرگ��زاری 
نوشت: صراف های  دراین باره 
تهرانی و س��ایر شهرها برای 
دس��تورالعمل  ب��ا  تطبی��ق 
جدی��د بانک مرک��زی تا 28 
مردادم��اه مهلت داش��تند و 
برای اخذ مجوز از این بانک 
باید سرمایه اولیه خود را در 
از  تهران  بزرگ و  ش��هرهای 
200 میلی��ون ب��ه 4 میلیارد 

تومان می رس��اندند. 
براس��اس این دستورالعمل 
اولی��ه  س��رمایه  حداق��ل 
متعلق  صرافی های  تأس��یس 
اعتب��اری   مؤسس��ات  ب��ه 
)بانک ها و مؤسسات اعتباری 
صرافی های  نیز  و  غیربانکی( 
هف��ت ش��هر ته��ران،  کرج،  
اصفهان،  ش��یراز،  مش��هد،  
4 میلی��ارد  تبری��ز  و  اه��واز 
توم��ان و در س��ایر ش��هرها 
2میلیارد تومان تعیین شده. 
همچنی��ن صرافی ه��ا موظف 
ب��ه ارائه ضمانت نام��ه بانکی 
ب��دون قید و ش��رط حس��ن 
بانک  به نف��ع  تعه��د  انج��ام 
مرکزی به می��زان 50 درصد 

آخرین س��رمایه ثبتی شدند. 
البته  ریش��ه این تصمی��م 
قبلی  تصمیم  در  بازنگری  به 
واسطه گری  با  مرکزی  بانک 
اس��حاق جهانگی��ری معاون 
رئی����س جمه�����ور  اول 
در مردادماه س��ال گذش��ته 
آن  در  چراک��ه  برمی گ��ردد 
ابالغی��ه ای  در  وی  زم��ان 
بان��ک مرکزی دس��تور  ب��ه 
را  صرافی ه��ا  س��اماندهی 
آن  براس��اس  که  صادر کرد 
ماه  مرداد   28 ت��ا  صرافی ها 
برای دریافت مجوز  امس��ال 
فرص��ت  مرک��زی  بان��ک  از 

داشتند. 
حاص��ل  وج��ود  ای��ن  ب��ا 
به روزرس��انی  جدیدتری��ن 
فهرس��ت  از  بانک مرک��زی 
صرافی های دارای مجوز نشان 
می دهد که تا 17 شهریورماه 
س��ال 94 در کل کشور 434 
فعالیت  مشغول  مجاز  صرافی 

هستند. 
اما کارشناسان اقتصادی در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
تأکی��د کرده اند ک��ه مجوز دار 
ش��دن 434 صرافی در قبال 
حج��م زی��ادی از صرافی های 
غیر مجازی ک��ه بازار ارز را در 
اختی��ار دارند، اتف��اق مهمی 

نیست. 

اخذ مجوز از راه های 
غیر قانونی

کارش��ناس  کری��م غالمی، 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
غیر مجاز،  گفت: صرافی ه��ای 
ب��ازار ارز را در قبض��ه خ��ود 
دارن��د و ش��رایط به گون��ه ای 
است که صرافی های مجاز در 
اقلیت کامل به س��ر می برند، 
ای��ن تعداد صراف��ی مجاز هم 
به بانک ها و نهادهایی مثل آن 

مربوط است. 
وی افزود: من قبال هم اعالم 
ک��رده ام ک��ه چرخ��ه اعطای 
مجوز، چرخه معیوبی است. از 
طرفی ی��ک ضرب االجل برای 
صرافی ه��ای غیر مج��از اعالم 
انبوهی از صراف ها  کرده اند و 
ب��رای ثبت نام حت��ی تا پس 
از ضرب االج��ل هج��وم بردند 
که بان��ک مرک��زی روی این 
تبلیغاتی  کار  موضوع خیل��ی 
کرد و از طرف دیگر چرخه ای 
از اعطای تس��هیالت به وجود 
آوردند ک��ه در آن می توان با 
تخلفات واضح، مجوز کس��ب 

کرد. 
وی در توضیح این تخلفات 
گفت: بانک مرکزی برای این 
صرافی ها س��رمایه س��نگینی 
تعیین کرده که کار درس��تی 

هم بوده اس��ت. در گذش��ته 
اعط��ای  در  مرک��زی  بان��ک 
موسس��ات  ب��ه  تس��هیالت 
اعتب��اری، س��رمایه تش��کیل 
ای��ن موسس��ات را ب��ه اندازه 
بود.  ن��داده  افزای��ش  کاف��ی 
حس��ن افزای��ش س��رمایه در 
س��قف های باال این اس��ت که 
به ای��ن ترتی��ب آن هایی که 
واقع��اً توانای��ی کفایت ماندن 
در این بازار را دارند می توانند 
در ب��ازار دوام آورند و به دلیل 
دارند  باالی��ی ک��ه  پش��توانه 
می توانندخدمات بهتری را به 

مشتریان دهند. 
ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
اتفاقی که  تأکید ک��رد: ام��ا 
در ای��ن می��ان افت��اده این 
اس��ت که برخی از صرافی ها 
ب��ه روش های��ی توانس��ته اند 
در  و  ج��ور  را  س��رمایه ای 
بگذارن��د  مرب��وط  حس��اب 
و پ��س از اخ��ذ مج��وز، آن 
س��رمایه را از حس��اب خود 
روالی  چنی��ن  کنند.  خال��ی 
اص��ل مج��وز را زیر س��وال 
مش��خص  بای��د  و  می ب��رد 
 434 ای��ن  آی��ا  ک��ه  ش��ود 
صراف��ی واقعاً توانس��ته اند از 
قانون��ی بگذرند یا  فیلترهای 
اینکه به ش��کل معیوبی خود 

را در مجازها جا زده اند؟ 

فرآیند بعد از اخذ مجوز 
مهم تر است

کارش��ناس  ایوبی،  محم��د 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ای 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گف��ت: روند اعط��ای مجوز با 
توجه ب��ه تع��داد غیر مجازها 
بان��ک  نیس��ت.  چش��مگیر 
مرک��زی، بخش��ی را در ای��ن 
اداره ب��رای این ام��ر در نظر 
گرفته اس��ت ام��ا این بخش 
از ظرفیت ه��ای کام��ل برای 
بررس��ی و اعط��ای مجوز در 

اسرع وقت برخوردار نیست. 
اعط��ای  رون��د  اف��زود:  وی 
مجوز زمان زی��ادی را به خود 
اختص��اص خواهد داد و ممکن 
است که حتی برخی صرافی ها 
ت��ا دو یا س��ه س��ال در انتظار 
بررسی مدارک و مجوز بمانند. 

اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
نظارت پذی��ر  ک��رد:  تأکی��د 
تاکنون  که  بخش هایی  کردن 
نظارت پذیر نبوده اند و سال ها 
در یک وضعیت غیر شفاف به 
فعالیت پرداخته اند و سودهای 
غیر مشروع خوبی هم به دست 
نیست.  آورده اند، کار ساده ای 
طبیعی اس��ت که آنها تالش 
نش��وند  نظارت پذیر  می کنند 
و ت��ن به س��ازوکارهای قانون 
اعطای مجوز  بنابراین  ندهند. 
گام اول اس��ت و در گام های 
بعدی اس��ت که بانک مرکزی 
باید با نظارت شدید و درست، 
احتمالی  اعمال خالف  جلوی 

را بگیرد. 
وی اظه��ار کرد: این نظارت 
تبعیض آمیزی  نظ��ارت  نباید 
باش��د، مثاًل به عده ای مجال 
داده ش��ود ک��ه در ب��ازار ارز 
رفتارهایی را داش��ته باشند و 
همان رفتار از س��وی صرافی 
تلقی ش��ود.  غیر مجاز  دیگ��ر 
وقتی یک صراف��ی می پذیرد 
ک��ه در چارچ��وب قانونی کار 
کند باید از حقوق قانونی برابر 
با صرافی ه��ای دیگری که به 
بانک مرکزی نزدیک هستند، 

برخوردار باشد. 

تعداد مجازهای بازار ارز به 434 صرافی رسید

ازمجوزهایواقعاقانونیتانظارتهایتبعیضآمیز

بانک مرکزی اعالم کرد: صدور 
گواهی س��پرده در قب��ال خرید 
امالک و مس��تغالت مش��تریان 
توسط نهادهای پولی فاقد مجوز 

غیرقانونی است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، براس��اس بررسی های به 
عمل آمده و اطالع��ات دریافتی، 
مشخص شده که برخی نهادهای 
پولی فاقد مج��وز از بانک مرکزی 

جمهوری اس��المی ای��ران، نظیر 
تع��دادی از تعاونی ه��ای اعتب��ار 
موس��وم ب��ه موسس��ات مال��ی و 
اعتباری، اقدام ب��ه صدور گواهی 
س��پرده در قبال خری��د امالک و 
مس��تغالت مش��تریان می کنند. 
بدین منظور نهادهای مذکور اموال 
مش��تریان را بعضا با قیمتی بیش 
از ارزش متعارف خریداری کرده و 
در ازای بهای اموال خریداری شده 

نس��بت به صدور گواهی س��پرده 
با نرخ هایی بیش از س��قف س��ود 
علی الحساب اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران 

اقدام می کنند. 
الزم ب��ه توضیح اس��ت اقدام 
مزبور ب��ا قانون عملی��ات بانکی 
بدون ربا  )بهره( و سایر مقررات 
افتتاح  موضوعه، مغایر بوده زیرا 
حساب س��پرده یا صدور گواهی 

س��پرده در نظ��ام بانکی کش��ور 
بای��د در قب��ال دریاف��ت وج��ه 
نقد از مش��تریان ص��ورت گیرد. 
ب��ه نظر می رس��د انج��ام چنین 
اقداماتی توس��ط این نهادها، به 
دلیل مش��کالت نقدینگی آنها یا 
انجام عملیات متقلبانه باشد که 
در ه��ر صورت به هیچ وجه مورد 
تأیی��د بانک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران نیست و مسئولیت 

عواقب ناشی از این امر مستقیما 
به عه��ده نهادهای یاد ش��ده و 
گواهی های  این گون��ه  دارندگان 

سپرده خواهد بود. 
درخواس��ت می شود  بنابراین، 
از  ضم��ن حف��ظ هوش��مندی، 
مس��تغالت  و  ام��الک  ف��روش 
خود به چنی��ن نهادهایی امتناع 
ورزیده و مناب��ع مالی خود را با 

مخاطره جدی مواجه نکنند.

 یک کارشناس مسائل اقتصادی 
ب��ا پیش بینی افزایش قیمت دالر 
در ی��ک ماه آینده، وضعیت فعلی 
بازار ارز و دالیل افزایش نرخ دالر 

را اعالم کرد. 
حس��ینی  س��یدبهاءالدین 
هاشمی، در گفت وگو با مهر درباره 
پیش بین��ی نرخ دالر ت��ا یک ماه 
آین��ده گفت: گرچ��ه پیش بینی 
آینده دالر در کش��ورمان سخت 
اس��ت اما آنچه مس��لم است، این 
اس��ت که فش��ارهایی روی ریال 
وج��ود دارد ک��ه در مقاب��ل دالر 
عقب نش��ینی می کن��د به نحوی 
ک��ه ب��ا افزایش ن��رخ دالر، ریال 

تضعیف می شود. 
این کارشناس مسائل اقتصادی 
با اش��اره به افزایش تقاضایی که 
برای نرخ ارز در بازار وجود دارد، 
تصریح کرد: آغاز س��ال تحصیلی 
در خارج از کش��ور تقاضا را برای 
ارز در داخ��ل کش��ور افزای��ش 
می دهد، همچنین کمبود ارز که 
دولت با آن مواجه اس��ت، کاهش 
قیمت نفت و افزایش تقاضای ارز 
بازرگان��ی از جمله دالیل افزایش 
ن��رخ ارز به ویژه ارز دالر در داخل 

کشور است. 
پیش بین��ی  داد:  ادام��ه  وی 
می ش��ود در یک م��اه آینده، نرخ 

ریال تقویت نشود. در عین حال، 
دو نرخ��ی ب��ودن و حت��ی چند 
نرخی بودن ارز که در حال حاضر 
در ب��ازار ارز حاک��م اس��ت، همه 
بازارها را دچار تالطم می کند. بر 
این اس��اس، به نظر می رس��د در 
یک ماه آتی، نرخ دالر سیر نزولی 
نداشته باشد و با نوساناتی همراه 
شود و این نوسانات قیمتی رو به 

باال خواهد بود. 
حسینی هاشمی، در عین حال 
به کس��ری بودجه دولت و اینکه 
دول��ت ب��ه ریال بیش��تری برای 
اداره کش��ور نیازمند باشد، اشاره 
و تصریح کرد: در حال حاضر، یک 

رک��ود بر ب��ازار و تجارت خارجی 
و صنعت کش��ور حاکم اس��ت و 
ع��الوه ب��ر آن، دولت ب��ا کاهش 
سایر درآمدها از جمله درآمدهای 
مالیاتی و گمرکی مواجه است، بر 
این اس��اس است که امکان کامل 
پوشش تقاضای ارز در بازار برای 

دولت مقدور نیست. 
مس��ائل  کارش��ناس  ای��ن 
اقتص��ادی، کس��ری بودجه را به 
خ��ودی خود، تورم زا دانس��ت و 
ب��ا بیان اینکه دولت برای جبران 
کس��ری بودج��ه، ن��رخ دالر را 
افزایش نمی دهد، اظهارداش��ت: 
البت��ه کس��ری بودج��ه و تورم زا 

ب��ودن آن باعث می ش��ود دولت 
از بانک مرکزی اس��تقراض کند و 
این امر باعث کاهش ارزش ریال 
می ش��ود و در پی آن، تورم ریال 
بیش��تر از دالر می ش��ود و از نظر 
محاسبات این باعث کاهش ارزش 
ریال در مقابل دالر خواهد شد. 

وی ب��ا ذک��ر ای��ن مطل��ب که 
پیش بینی می ش��ود نرخ دالر در 
ی��ک ماه آین��ده حدود یک یا دو 
درصد تقویت ش��ود، خاطرنشان 
ک��رد: ب��ا توج��ه به اینک��ه منابع 
ارزی کش��ور محدود است، دولت 
باید بازار را از طریق تعادل بخشی 
به عرضه و تقاضا به ثبات برساند. 

صدور گواهی سپرده در قبال خرید امالک ممنوع شد
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خبرنــامه

 آخرین وضعیت پرداخت وام
 60 میلیون تومانی مسکن

رئی��س ش��ورای هماهنگی بانک ها ب��ا اعالم اینکه 
هن��وز مش��کل نقدینگ��ی الزم ب��رای پرداخ��ت وام 
60 میلیون تومانی مس��کن حل نش��ده اس��ت، گفت 
که س��ود 21درصدی تعیین ش��ده برای پرداخت این 
تس��هیالت مطابقت��ی با بهای تمام ش��ده باالی پول 
در بانک ها نداش��ته و س��ود 24 درصدی می توانست 

جذابیت بیشتری برای پرداخت ایجاد کند. 
عبدالناصر همتی، درگفت وگو با ایس��نا، درباره اعالم 
اخیر برخی مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر برطرف ش��دن مش��کل نقدینگی بانک ها برای 
پرداخت وام 60 میلیونی مسکن اظهار کرد: با توجه به 
حجم باالی نقدینگی که برای پرداخت این تسهیالت 
الزم است و در سویی دیگر شرایط حاکم بر اعطای آن، 
هنوز بانک ها با وجود اعالم آمادگی، نتوانس��ته اند اقدام 
جدی برای پرداخت انجام دهند. وی با اش��اره به قفل 
شدن طوالنی مدت منابع بانک ها در پرداخت تسهیالت 
60 میلیونی مس��کن توضیح داد: با توجه به اینکه در 
دوره بازپرداخت کوتاه میزان اقساط ماهانه به طور قابل 
توجهی افزایش می یابد باید دوره بازپرداخت بین 7 تا 
10 سال باشد که در این صورت در شرایطی که بانک ها 
با مشکل نقدینگی مواجه اند، حجم باالیی از آن در این 

بخش قفل خواهد شد. 
رئی��س ش��ورای هماهنگ��ی بانک ها با اع��الم اینکه 
پیش بینی می کنیم با توجه به نرخ پایین تر تسهیالت 
60 میلیون تومانی مسکن نسبت به سود سایر تسهیالت 
تقاضای باالیی برای دریافت داشته باشد، گفت: در این 
حالت باید نقدینگی به حدی باشد که بتواند حجم تقاضا 
را پاس��خ دهد اما در ش��رایط فعلی منابع بانک ها کفاف 
نمی دهد؛ از این رو به نظر می رسد تقاضای دریافت قابل 
کنترل نبوده و به ایجاد تبعیض بین مشتریان منجر شود.  
وی اشاره ای هم به سود 21 درصدی تعیین شده برای 
پرداخت وام 60 میلیون تومانی مسکن داشت و افزود: 
در ش��رایطی که بهای تمام ش��ده پول در بانک ها حتی 
به بیش از س��ود 24 درصدی مش��ارکتی مصوب برای 
تسهیالت هم می رسد نمی توان توقع داشت که بانک ها 
بتوانند وام 60 میلیونی را با س��ود 21 درصد مبادله ای 
پرداخت کنند؛ این در حالی است که سود 24 درصدی 
برای این تسهیالت می توانست جذابیت بیشتری برای 
بانک ها ایجاد کند.  همتی گالیه  ای هم از عدم پایبندی 
بانک ها به توافق سود بانکی مصوب اردیبهشت امسال 
برای اجرای سود ساالنه 20 درصدی و سودهای روزشمار 
داشت و گفت: هنوز شاهدیم که برخی بانک ها سود 25 
تا 27 درصدی به س��پرده گذاران خود داده و س��ودهای 
توافقی را اجرا نمی کنند که از س��ویی دیگر با توجه به 
اینکه عمده سپرده های آنها کوتاه مدت و با سود نزدیک 
به 20 درصد است بهای تمام شده پول شان افزایش یافته 
و طبیعی است که تمایل و راهی برای ارائه تسهیالت با 

سود 21 درصد ندارند. 
به گزارش ایسنا، وام 60 میلیون تومانی مسکن از 
مصوبات شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه امسال 
بود که مجوز ورود بانک های تجاری در ارائه تسهیالت 
مسکن بعد از چند سال را صادر کرد. بر این اساس قرار 
شد این تسهیالت با سود عقود مباله ای و برای تهران 
60 میلیون، شهرهای با جمعیت باالی 200هزار نفر 
50 میلیون و در سایر مناطق 40 میلیون تومان ارائه 
ش��ود، ولی با توجه به مش��کل تأمین نقدینگی آن در 

بانک ها، در چند ماهه گذشته اجرایی نشده است. 

فراز و فرود نرخ دولتی ارزها اعالم 
شد

 بانک مرکزی نرخ دولتی ارزها را روز دوشنبه برای 
عرضه در مرکز مبادالت ارزی اعالم کرد. 

ب��ه گ��زارش مهر، بانک مرک��زی نرخ بانکی 39 ارز 
را برای روز دوشنبه اعالم کرد که براین اساس، نرخ 
بانکی 22 ارز نس��بت به روز گذش��ته کاهش و قیمت 
12 واحد پولی افزایش یافت و نرخ 5 ارز نیز تغییری 
نکرد. بر این اساس نرخ دالر آمریکا با یک ریال افت 
29,954 ریال، پوند انگلیس با 47 ریال رشد 46,530 
ریال و یورو با 8ریال افزایش 33,864 ریال تعیین شد. 
فرانک س��وئیس 30,934 ریال، کرون س��وئد 3,632 
ری��ال، کرون نروژ 3,668 ریال، کرون دانمارک 4,539 
ریال، روپیه هند 455 ریال، درهم امارات متحده عربی 
8,156 ریال، دینار کویت 99,416 ریال، یکصد روپیه 
پاکستان 28,704 ریال، یکصد ین ژاپن 25,005 ریال، 
دالر هنگ کنگ 3,865ریال، ریال عمان 77,792 ریال، 
دالر کانادا 22,669 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,246 
ریال، لیر ترکیه 9,917 ریال، روبل روسیه 451 ریال، 
ریال قطر 8,216 ریال، یکصد دینار عراق 2,602 ریال، 
لیر سوریه 159 ریال، دالر استرالیا 21,483 ریال، ریال 
سعودی 7,986 ریال، دینار بحرین 79,370 ریال و دالر 

سنگاپور 21,323 ریال قیمت خورد. 

پایان انتظار متقاضیان وام ازدواج 
سال 93 

متقاضی��ان دریاف��ت وام ازدواج که در س��ال 93 و 
قب��ل از آن اق��دام به ثبت ن��ام کرده اند تا 10 مهرماه 
سال جاری تسهیالت موردنظر را دریافت می کنند. 

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مرکزی ، مدیرکل 
اعتب��ارات این بانک ب��ا اعالم اینکه برخی بانک ها در 
س��امانه تس��هیالت ازدواج، متقاضیان دریافت وام از 
س��ال 93 و قب��ل از آن در ص��ف انتظار دارند، گفت: 
طی هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد تا 10 مهر 

94 این افراد وام ازدواج را دریافت کنند. 
سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی افزود: درصورتی که 
این افراد تا 10 مهر موفق به دریافت وام ازدواج نشدند 
می توانند از طریق مکاتبه با بخش اعتبارات و نظارت 
بانک مرکزی مراتب را اعالم و قطعاً موضوع پیگیری 
می ش��ود.  وی تأکید کرد: انتظار ما این اس��ت که از 
اول دی ماه صرفاً متقاضیان سال 94 را که در حال 
حاضر هم در برخی بانک ها پرداخت تس��هیالت این 
س��ال آغاز ش��ده، هیچ گونه متقاضی پیش از سال 94 

در سامانه وجود نداشته باشد. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3,476 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,476تومان و هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 

جدید را916,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3,855 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5,285توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
467,000 تومان و هر ربع سکه258,000 تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی170,000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 93,660تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11,402دالر بود. 

قیمتنوع ارز 
3,476دالر آمریکا

3,855یورو اروپا

5,285پوند انگلیس

938درهم امارات

1,155لیر ترکیه

555یوان چین

28ین ژاپن

2,608دالر کانادا

3,505فرانک سوییس

11,300دینار کویت

918ریال عربستان

280دینار عراق

54روپیه هند

885رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
11,402اونس طال
406,100مثقال طال

93,660هر گرم طالی 18 عیار
915,000سکه بهار آزادی
916,000سکه طرح جدید

467,000نیم سکه
258,000ربع سکه

170,000سکه گرمی

سامانه شعبه های بانک پاسارگاد 
برای نسخه اندروید راه اندازی شد

بانک پاس��ارگاد در خدمتی جدید، سامانه شعبه های 
این بانک را با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل اندروید 

راه اندازی کرد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این نرم افزار 
ک��ه پی��ش از این برای نس��خه IOS نیز راه اندازی ش��ده  
بود، خدمتی اس��ت که امکان دسترس��ی آس��ان و سریع 
به مکان یابی، نش��انی و مش��خصات تمام شعبه های بانک  
پاس��ارگاد در سراس��ر کش��ور را فراهم می کند. براساس 
این خبر، این س��امانه در تمام تلفن های همراه مجهز به 
سیستم های عامل IOS و اندروید قابل دسترس است و 
عالوه بر در اختیار گذاش��تن نش��انی نزدیک ترین شعبه و 
خودپرداز، درخصوص مشخصات شعبه از قبیل نام رئیس 
شعبه، آدرس دقیق، شماره تلفن و نمابر شعبه نیز اطالعات 
کامل را در اختیار کاربر قرار می دهد. این نرم افزار همچنین 
امکان جست وجو براساس نام، کد و محدوده شعبه را فراهم 
کرده و مسیریابی مناسب را از طریق نقشه برای کاربران 
فراهم می کند.  گفتنی است مرکز مشاوره و اطالع  رسانی 
بانک  پاس��ارگاد به ش��ماره 82890 آماده پاسخگویی به 

سواالت مشتریان است. 

آیا ضعف ارزی باعث تقویت اقتصاد 
می شود؟ 

ضعف ارزی معموال برای اقتصاد کش��ورها خوب اس��ت. 
حداقل این طور درک شده که واحد پولی ارزان تر می تواند 
در اقتصاد موثر باشد. بدین ترتیب صادرات افزایش می یابد 
و قابلیت رقابت بهتری پیدا می کند و مصرف کنندگان را 

هم سراغ کاالهای تولید داخلی می برد. 
به گزارش اخبار بانک، روی گرداندن مصرف کنندگان 
داخل��ی از واردات گران قیم��ت و افزایش قابلیت رقابت 
کاالهای صادراتی به عنوان مزیت های کاهش نرخ پول 
داخل��ی مط��رح می ش��ود. چنین س��ناریویی به گوش 
خیلی ها خوشایند می آید از جمله مالزی که ارز داخلی 

آن مدتی است در سیر نزولی قرار گرفته است. 
فردری��ک نیوم��ن، رئی��س بخش تحقیق��ات اقتصاد 
آس��یا در  HSBC می گوید: در بس��یاری از بازارهای 
نوظه��ور کاه��ش ارزش واحد پولی در حقیقت می تواند 
به چشم انداز رشد اقتصادی لطمه وارد کند. این حرکت 
به دو روش رفتار می کند: اول، کاهش سریع نرخ مبادله، 
نرخ بهره داخلی را باال می برد، درحالی که پول به سرعت 
از کش��ور خارج می ش��ود. ش��واهد نشان می دهد که در 
دوره ه��ای اس��ترس ش��دید در بازاره��ای ارزی مقدار 
س��رمایه س��هم خروجی اقتصاد که بازار های نوظهور را 
ترک می کند بیش از بازارهای توس��عه یافته در همین 
ش��رایط اس��ت. در نتیجه شرایط مالی داخلی سخت تر 
ش��ده و هزینه اس��تقراض افزایش می یابد.  دوم اینکه 
واحد پول در حال سقوط آزاد، نگرانی در مورد پایداری 
اقتصاد کالن و اشتهای ریسک ایجاد می کند. در چنین 
سناریویی مقدار وامی که بانک ها اعطا کرده اند می تواند 

بیش از مقدار اندکی افزایش نرخ بهره کاهش یابد. 

مدیرعامل بانک پارس��یان با اش��اره به 
نقاط قوت این بانک در زمینه فعالیت های 
ارزی گف��ت: عملکرد بان��ک در زمینه ارز 
شفاف اس��ت و بیش از دو س��ال صرافی 
بان��ک ما با بانک مرکزی تعامل داش��ت و 
در حوزه فعالیت های خود از اهرم صرافی 
پارس��یان اس��تفاده می کرد و این روند تا 
س��ال 90 ادامه داشته اس��ت. با این حال 
بان��ک در زمین��ه خریدوف��روش ارز هیچ 

دخالتی نداشته است. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« پرویزیان 
اع��الم ک��رد: قراردادهای بانک پارس��یان 
در ح��وزه طرح های ملی 3.5 میلیارد دالر 
بوده که بخش��ی از آن اجرا شده و بخشی 

دیگر تعهد اجرایی دارد. 

وی سرانه جذب سپرده گذاری در بانک 
پارس��یان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
تالش می ش��ود نرخ بهره وری این بانک با 
گس��ترش بانک��داری الکترونیک اصالح و 
تقویت شود. البته بانک پارسیان از لحاظ 
تعداد شعب و بهره وری نیروی انسانی نیز 

در رتبه های خوبی قرار دارد. 
بانک ه��ای خصوصی،  کان��ون  رئی��س 
کفایت س��رمایه بانک پارسیان را مطلوب 
دانست و اعالم کرد: در سال جاری میزان 
افزای��ش س��رمایه این بانک ب��ه23،760 
میلیارد ریال رس��یده اس��ت ک��ه معادل 
نرخ 9 درص��دی کفایت س��رمایه قلمداد 
می ش��ود.  پرویزیان درادام��ه افزود: برای 
مشارکت بیشتر مردم در افزایش سرمایه 

بانک ها، باید کس��ب وکار س��ودآور شود و 
تس��هیالت دهنده و وام گیرن��ده نیز باید 
سهم خود را از اس��تقراض، پرداخت کند 
ت��ا بدین طری��ق نرخ معوق��ات بانکی نیز 
کاهش یابد.  وی نرخ تس��هیالت اعطایی 
بانک پارس��یان را در س��ال جاری معادل 
320 ه��زار میلی��ارد ریال عن��وان کرد و 
گفت: میزان تس��هیالت جاری ارائه شده 
نی��ز معادل 196 هزار میلی��ارد ریال بوده 
و حدود 19هزار میلیارد ریال نیز معوقات 
مشکوک الوصول در این بانک وجود دارد. 
مدیرعام��ل بان��ک پارس��یان ادامه داد: 
بخش��ی دیگر از منابع درآم��دی بانک ها 
مربوط به ارائه خدمات در قالب بانکداری 
الکترونی��ک اس��ت که در ای��ن خصوص 

بانک پارس��یان حدود 800 هزار دستگاه 
کارتخ��وان دارد که از آنها کس��ب درآمد 
می کند، ولی قابل توجه نیست. مدیرعامل 
بانک پارس��یان یادآور ش��د: البته کسب 
درآم��د از بانکداری الکترونی��ک، نیازمند 
فرهنگ سازی بوده که در آن سهل انگاری 

شده است. 
وی همچنین به درآم��د عمده بانک ها 
از صدور ضمانت نامه اش��اره کرد و گفت: 
البته با فضای��ی که اکنون در مورد صدور 
ضمانت نامه بانکی ایجاد ش��ده است، این 
درآمد نیز از بین رفته و اکنون بانک ها به 
منظور جذب منابع، تنها می توانند به نرخ 
حق الوکاله و کارمزد از طریق ارائه خدمات 

تکیه کنند. 

مدیرعامل بانک پارسیان در جمع خبرنگاران: 

صرافی بانک پارسیان اهرم بانک مرکزی است

پیش بینی نرخ دالر در یک ماه آینده

نسیم نجفی

خبـــر
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وزیر کشاورزی و جنگلداری فرانسه در اتاق ایران: 
اتاق ایران میزبان 140 شرکت فرانسوی 
یک هیأت بزرگ فرانسوی و در رأس آن استفان لوفول 
وزیر کشاورزی و جنگلداری، متیاس فکل وزیر مشاور دولت 
فرانسه در امور تجارت و توریسم، تیبولت سیلگوی نایب 
رئیس »مدف بین الملل« در اتاق ایران با محسن جالل پور 
دی��دار کردند. به گ��زارش »فرصت امروز« ش��رکت های 
مختلفی در زمینه حمل و نقل، کشاورزی، صنایع غذایی، 
امور مالی و فاینانس، شرکت های صنعتی بزرگ و کوچک 
از این کشور در جلسه عمومی که بین فعاالن اقتصادی دو 
کشور برگزار شد شرکت کردند. محمود حجتی، وزیر جهاد 
کشاورزی در این دیدار نماینده دولت ایران بود. مقامات هر 
دو کشور بر اهمیت روابط اقتصادی میان دو کشور تأکید 
کردند. توس��عه کش��اورزی و صنایع غذایی محور اهداف 
فرانس��وی ها در دیدار با همتایان ایرانی بود. همچنین در 
این نشست دو سند تفاهم نامه)mou( بین انجمن قطعه 
س��ازان ایران و فرانسه و مؤسسه توسعه مدیریت ایران و 
فرست فاینانس امضا شد. صبح روز گذشته نیز در دیدار 
وزرای کشاورزی دو کشور با تنظیم تفاهم نامه ای بر نقش 
محوری کش��اورزی در اقتصاد، امنیت غذایی و همچنین 
اهمیت همکاری دوجانبه در گسترش روابط کشاورزی و 
تجاری تأکید شد. همچنین در این دیدار، دفتر تجاری و 
بازرگانی فرانسه در سفارت فرانسه برای گسترش همکاری 

ایجاد شد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی پیش بینی کرد
ادامه شرایط رکود تا پایان سال

نایب رییس اتاق بازرگانی به ارزیابی ادامه ش��رایط رکود 
اقتصادی در سال جاری پراخت و گفت: سال گذشته نسبت 
به مشکالت انباشته ای که در سال های 1391 و 1392 به 
وجود آمده بود جبران مافات صورت گرفت اما سال 1394 
س��ال سختی به لحاظ اقتصادی اس��ت. پدرام سلطانی در 
گفت وگو با ایس��نا ادامه داد: دولت توانس��ت فشار ناشی از 
س��وء مدیریتی را که در دوره گذش��ته به وجود آمده بود با 
اصالح برخی بخش��نامه ها و مقررات تغییر دهد. از س��وی 
دیگر نیز روحیه امیدی که ایجاد شده بود در جهت اصالح 
برخی مسائل اقتصادی مؤثر واقع شد، اما رسیدن به توافق 
مقداری به طول انجامید و همچنین با توجه به درگیری و 
بدهی بی سابقه دولت به بخش های مختلف، دولت نتوانست 
سیاست انبساطی در کش��ور اتخاذ کند. نایب رئیس اتاق 
بازرگان��ی اضافه کرد: دولت در مواردی نیز با احتیاط عمل 
کرد و نتیجه این گونه رقم خورد که رکود در اقتصاد کشور 
دامن گیر شد و همچنین فشاری که دولت روی کاهش تورم 
گذاش��ت در ادامه رکود تأثیرگذار بود، به هر حال باید بین 
رکود و تورم وضعیت تعادلی باشد اما فشار بر کاهش تورم 
منجر به تشدید رکود شد. سلطانی با پیش بینی از وضعیت 
رکود در ماه های پایانی سال گفت: شرایط رکود کم و بیش 
تا پایان س��ال ادامه خواهد داشت، مگر آنکه در اواخر سال 

شاهد برداشته شدن تحریم های بانکی باشیم.

افخمی راد با معاون وزیر امور خارجه هلند 
دیدار کرد 

هیات هلندی آذرماه به ایران می آید

رئیس سازمان توسعه تجارت با معاون اقتصادی وزیر 
خارجه هلن��د دیدار و ضمن تأکید ب��ر افزایش حجم 
مبادالت تجاری دو کشور، س��رمایه گذاران هلندی را 

برای حضور در بازار ایران دعوت کرد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
ول��ی اهلل افخم��ی راد در دیدار با مارتی��ن فن دن برگ، 
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه هلند ضمن اشاره به 
روند مبادالت تجاری دو کش��ور در سال های گذشته 
گف��ت: حجم تجارت غیرنفتی ایران و هلند در س��ال 
1393 کمتر از 300 میلیون دالر بوده است، درحالی که 
هشت سال قبل این رقم 2 میلیارد و 300 میلیون دالر 
بود. وی با تأکید بر اینکه سوابق دو کشور از فراهم بودن 
زمینه های گسترده همکاری حکایت دارد، خاطرنشان 
ک��رد: ما آماده ایم تا موانع پی��ش رو را برطرف کنیم و 
میزان مناس��بات تجاری را به اندازه درخور دو کش��ور 

نزدیک سازیم. 
افخمی راد با اشاره به شرایط پس از رفع تحریم ایران 
گفت: انتظار می رود سهم س��رمایه گذاری کشورهای 
اروپای��ی در ایران پس��اتحریم روند صع��ودی به خود 
بگیرد، بنابراین تقاضا دارم این مس��ئله مورد بررس��ی 
کشور هلند قرار بگیرد و حضور سرمایه گذاران هلندی 

در ایران تسهیل شود. 
وی تأکید کرد: ش��رکت های هلن��دی می توانند در 
کش��ور ما اقدام به س��رمایه گذاری کنند و م��ا از این 
موضوع استقبال می کنیم. حضور شرکت های هلندی 
در ایران به نفع هر دو کش��ور است، زیرا طرف هلندی 
نه تنها می تواند بازار ایران را پوشش دهد، بلکه به بازار 

کشورهای منطقه نیز دسترسی خواهد داشت. 
افخمی راد با اش��اره به سفر هیأت تجاری هلندی به 
ای��ران در آذرماه، تصریح کرد: م��ا تمایل داریم زمینه 
فعالیت این شرکت ها شناسایی ش��ده و از این طریق 
بتوانی��م مالقات هایی را ب��رای این هی��أت تجاری با 

بخش خصوصی ایران ترتیب دهیم. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در پای��ان از طرف 
هلندی خود خواس��ت به منظور افزایش حجم تجارت 
خارجی دو کش��ور نقش��ه راهی تدوین و براساس آن 

حرکت های بعدی هدف گذاری شود. 

نمایشگاه بین المللی تراکنش  
ارتق��ای  منظ��ور  ب��ه   )ITE(
الکترونیک  بانک��داری  کیفیت 
در دوران پس��اتحریم برگ��زار 

می شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
محمدمراد بی��ات، مدیر مرکز 
فابا و روی��داد ITE، طی یک 
نشس��ت خب��ری با اش��اره به 
اهمیت برگزاری این نمایشگاه 
گف��ت: مهم تری��ن هدفی که 
برگ��زاری ای��ن روی��داد دارد 
ایجاد فرصت برای کسب وکار 
اس��ت و بس��تری برای تحقق 
راهبردهای کالن کشور است. 
از  یک��ی  اف��زود:  وی 
راهبرده��ای کالن نظ��ام در 
سند چش��م انداز سال 1404، 
پیش��رفت در ح��وزه علمی و 
فن��اوری اس��ت ک��ه بنابر آن 
بای��د به رتب��ه اول منطقه در 
ای��ن بخش تبدیل ش��ویم که 
متأسفانه با گذشت حدود 10 
س��ال از این چشم انداز، هنوز 
پیش��رفت چندانی نداشته ایم 
10س��ال  در  امیدواری��م  و 
مؤثری  گام ه��ای  باقیمان��ده 

برداریم.
بی��ات اظه��ار ک��رد: امروز 
م��ا س��هم زی��ادی درمنطقه 
نداری��م و جایگاهی که طبق 
ب��ه آنجا  باید  برنامه ریزی ه��ا 
اکن��ون  می یافتی��م  دس��ت 
جایگاه کشورهای دیگر است، 
بنابراین ماباید سهم و جایگاه 
ای��ران را در منطق��ه توس��عه 

دهیم. 
باتوج��ه  داد:  ادام��ه  وی 
مق��ام  ک��ه  ابالغی��ه ای  ب��ه 
درخصوص  رهب��ری  معظ��م 
برنام��ه  کالن  سیاس��ت های 
شش��م توس��عه ابالغ کرده اند 
بیش از یک هشتم آن مربوط 
به توس��عه آی تی در کش��ور 
است که در نمایشگاه ITE به 

آن خواهیم پرداخت.
مدی��ر مرک��ز فاب��ا اف��زود: 
تراکنش به چهار عامل دولت 
الکترونیک،  شهر  الکترونیک، 
بان��ک الکترونیک و مش��تری 
و  اس��ت  وابس��ته  الکترونیک 
ما با برگزاری این نمایش��گاه 
س��عی در پیون��د و ایجاد این 

چهار عامل داریم. 
وی گف��ت: ه��دف دیگر از 
امکانی  روی��داد  این  برگزاری 
ب��رای انتق��ال دان��ش فن��ی 
به وی��ژه  نوی��ن  فناوری ه��ای 
در صنای��ع مال��ی اس��ت و ما 
بن��ا نداریم ت��ا ب��ازار مصرف 
تکنولوژی را در کش��ور ایجاد 
کنی��م، بلک��ه می خواهی��م با 
ام��کان  خردمندان��ه  تعام��ل 
انتق��ال دانش فن��ی را در این 

مرزو بوم فراهم کنیم. 
به رغم  ک��رد:  اظه��ار  بیات 
دوران  در  ک��ه  فرصت های��ی 
تحری��م از دس��ت دادی��م اما 

توانایی های��ی را نی��ز ایج��اد 
کردیم که س��امانه های بانکی 
از  ش��تاب و ش��اپرک یک��ی 
آنها اس��ت و ما می خواهیم با 
برگزاری این نمایشگاه از این 

توانمندی ها استفاده کنیم. 
وی با اشاره به اینکه تقویت 
دوران  در  بخش خصوص��ی 
از  پس��اتحریم، یک��ی دیگ��ر 
اهداف نمایش��گاه ITE است، 
گف��ت: ایجاد فضای مناس��ب 
ب��رای فعالیت اس��تارتاپ ها و 
ارائ��ه ایده ای ن��و هدف بعدی 

است. 
مدی��ر مرکز فاب��ا و رویداد 
 ITE درباره برنامه های ITE
گفت: این نمایشگاه و رویداد 
در س��ه روز 4، 5و 6 آبان ماه 
در وسعتی بالغ بر 5هزار 500 
با حضور ش��رکت ها  مترمربع 
وبانک ه��ای داخلی و خارجی 

برگزار خواهد شد. 
بی��ات اظهار ک��رد: ما چند 

دسته فعالیت در برگزاری این 
نمایش��گاه داریم که در صبح 
ت��ا ظهر این س��ه روز فعالیت 
کارگاه ه��ای  و  اس��تارتاپ ها 
تخصص��ی در ح��وزه خدمات 
بانک��داری را خواهیم داش��ت 
را در  و مجموع��ا 54 کارگاه 
ای��ن م��دت برگ��زار خواهیم 
ک��رد. در بعدازظهر ه��ا نیز با 
اس��تاندارد های  ارتقای  هدف 
ن��وآوری  بانک��ی، کنفران��س 
بانک��داری را برگ��زار خواهیم 
کرد که مقام های ارشد کشور 
و متخصصان این حوزه حضور 
خواهند داشت. در بخش دیگر 
نیز اتصال شبکه بانکی کشور 
به نظام بانکی جهانی بررسی 
خواهد ش��د و به موضوع نظام 
بانک��ی پس��اتحریم باحض��ور 
اطالعات  فناوری  شرکت های 
و مقامات ارش��د نظ��ام بانکی 
و اقتص��ادی کش��ور پرداخته 

می شود. 

تراکن��ش  نمایش��گاه 
 Iran Transaction(
نمایشگاه  یک   ،)Exhibition
تخصصی بین المللی در زمینه 
فناوری اطالعات صنایع مالی 
در ایران است که با مشارکت 
زنجی��ره تأمی��ن تراکن��ش و 
حمایت سازمان ها و نهادهای 
فابا  مرکز  توس��ط  حاکمیتی، 
آم��وزش  و  )فرهنگ س��ازی 
بانکداری الکترونیک( به عنوان 
کانون تصمیم س��ازی و محور 
بانک��داری  صنع��ت  تعام��ل 
برگ��زار  ای��ران،  پرداخ��ت  و 

می شود. 
در ای��ن رویداد س��ه روزه، 
عالوه  بر برگزاری نمایش��گاه، 
برنامه های متع��دد دیگری از 
جمله کنفران��س نوآوری های 
تخصص��ی  بانک��ی، س��مینار 
کارت و پرداخ��ت و نشس��ت 
هم اندیش��ی مدی��ران ارش��د 
بانک ها و شرکت ها، جشنواره 
ن��و  راه حل ه��ای  و  ایده ه��ا 
کارگاه ه��ا  )اس��تارتاپ ها(، 
تخصص��ی،  نشس��ت های  و 
نمایش محص��والت و خدمات 
برگزار می ش��ود. عالقه مندان 
مراجع��ه  ب��ا  می توانن��د 
نمایش��گاه   وب س��ایت   ب��ه 
 ،)www. itefaba. com(
آن  برنامه ه��ای  جزیی��ات  از 
و  همای��ش  ش��وند.  باخب��ر 
تراکنش  بین المللی  نمایشگاه 
تولیدکنن��دگان  حض��ور  ب��ا 
در  نرم اف��زار  س��خت افزار، 
صنع��ت بانک��داری، بانک ها و 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
فعال  و ش��رکت های خارجی 
در عرص��ه فن��اوری اطالعات 
صنایع مال��ی در روز های 4 تا 
6 آبان ماه آبان ماه در مجتمع 
نمایش��گاهی شهر تهران واقع 
در بوس��تان گفت وگو پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد بود. 

به منظور ارتقای بانکداری و صنایع مرتبط با آن

نمایشگاه ITE آبان ماه  برگزار می شود 
تجارتاتاق بازرگانی



هرچن��د این روزه��ا و در گیر و دار 
ورود خارجی ها به پروژه های زیربنایی 
بیش��ترین  ایران، صنع��ت حمل و نقل 
توج��ه را ب��ه خ��ود جلب ک��رده و از 
نوسازی ناوگان هوایی کشور گرفته تا 
ساخت و توسعه پروژه های آزادراهی و 
ریلی، تمام تمرکز جلس��ات را به خود 
اختصاص داده اند اما به نظر می رس��د 
وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای بخ��ش 
دیگ��ری از حوزه مس��ئولیت های خود 
نیز برنامه ریزی گسترده ای کرده است. 
هرچند در طول س��ال های گذشته 
این بخش خصوص��ی داخلی بوده  که 
ب��ا وجود مش��کالت و البت��ه تحوالت 
مختلف اقتص��ادی، مدیریت و هدایت 
ب��ازار مس��کن را ب��ر عهده داش��ته و 
بخش قابل توجه��ی از حجم تقاضای 
موجود را تامین کرده است. اما همواره 
صحبت از آغاز به کار ش��ریک خارجی 
نیز مطرح بوده و به تناسب زمان بحث 
سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی 
در صنعت ساختمان ایران مورد توجه 

قرار گرفته است. 
جز مشارکت چند پیمانکار خارجی 
در ط��رح س��اخت واحدهای مس��کن 
مه��ر، در عرصه عم��ل کمتر تجربه ای 
از ورود قطعی خارجی ها برای ساخت 
واحدهای مس��کونی در ای��ران وجود 
دارد، هرچند به نظر می رس��د این بار 

کار جدی تر باشد. 
وزی��ر  صحبت ه��ای  براس��اس 
راه وشهرس��ازی در جری��ان همای��ش 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری ک��ه در 
روزهای ابتدایی مهرماه برگزار می شود 
35 پ��روژه از مجم��وع 121 پروژه به 
طرح ه��ای موجود در ش��رکت عمران 

شهرهای جدید اختصاص می یابد. 
هرچند هنوز جزیی��ات این طرح ها 
و البته برنام��ه ورود خارجی ها به این 
عرصه اعالم نش��ده اما به نظر می رسد 
ای��ن ب��ار طرح ه��ا و برنامه ه��ا قدری 

جدی تر از گذشته باشد. 
البت��ه ورود خارجی ها ب��ه مقدمات 
متع��ددی احتی��اج دارد ک��ه قب��ل از 
هرچی��ز نی��از به لغو قطع��ی تحریم ها 

و بازگش��ایی معاب��ر انتق��ال پ��ول به 
ای��ران اس��ت. در کنار آن نح��وه ورود 
س��رمایه های جدید به عرصه مس��کن 
و البت��ه طرح تعیین تکلیف س��ودها و 
بازگشت سرمایه هاس��ت. فرآیندی که 
در ط��ول تمام س��ال های گذش��ته به 
مرحله نهایی نرس��یده و باعث ش��ده 
س��رمایه گذاران عطای ورود به ایران را 

به لقایش ببخشند. 

سرمایه گذاران ایرانی توان 
مدیریت بازار را دارند

انبوه س��ازان  انجم��ن صنفی  رئیس 
ته��ران معتق��د اس��ت ب��ا توج��ه به 
توانایی های فنی سرمایه گذاران ایرانی، 
حضور خارجی ها در ایران بیش از آنکه 
ب��ه انتقال تکنولوژی متمرکز ش��ود به 
افزایش سرمایه گذاری معطوف خواهد 

شد. 
ایرج رهب��ر در گفت و گو با »فرصت 
ام��روز«، تصریح کرد: ظرفی��ت بالقوه 
کشور در عرصه مسکن بسیار باالست 
و  تکنول��وژی  انتق��ال  رو  ای��ن  از  و 
رس��اندن آن به ایران با سرعت باالیی 
ص��ورت می گیرد. هرچند ت��ا پیش از 
طرح مس��کن مهر کمت��ر صحبتی از 
صنعتی سازی یا طرح هایی شبیه به آن 
شده بود اما در حال حاضر ظرفیت این 

موضوع در کشور وجود دارد. 
وی با بیان اینکه نبود خارجی ها در 
مس��کن ایران دلیل فنی ندارد، تاکید 
کرد: سرمایه گذاران خارجی برای ورود 
به عرصه ای جدید نیاز به تضمین های 
بین المللی دارند، تضمینی که سرمایه 
و س��ود آنه��ا را تضمی��ن کن��د و این 
مسئله قطعا برای کشور هزینه خواهد 
داشت. از این رو شاید استفاده از توان 

داخلی ها اولویتی مهم تر باشد. 
به اعتقاد رهبر، اگر فضا و ش��رایطی 
که دولت قصد دارد برای خارجی ها به 
وجود بیاورد در اختیار سرمایه گذاران 
داخلی باشد قطعا بازده فعلی بازار ارتقا 
خواهد یافت و اوضاع دگرگون خواهد 

شد. 
ی��ک کارش��ناس ب��ازار مس��کن اما 
تردیده��ای موج��ود بر س��ر راه ورود 
خارجی ه��ا ب��ه بازاره��ای ای��ران را از 

زاویه ای دیگر بررسی می کند. 
ابوالحسن میرعمادی در گفت و گو با 
»فرص��ت امروز« عنوان ک��رد: آنچه ما 
در طول ماه های گذش��ته و در جریان 
مکاتب��ه با خارجی ها به آن رس��یدیم، 
اولویت ه��ای آنها ب��رای ورود به ایران 
اس��ت و در ای��ن می��ان ش��اید بخش 

مسکن اولویت نخست نباشد. 
به گفته وی، س��ود بیشتر و شرایط 

روش��ن تر بازار س��اختمان های تجاری 
باعث شده س��رمایه گذاران بین المللی 
ترجیح دهند در ورود به اقتصاد ایران 

برای این بخش برنامه ریزی کنند. 
این کارش��ناس مس��کن اضافه کرد: 
ب��ا توجه به اولویت دولت در رس��اندن 
سرمایه های جدید به پروژه هایی که به 
اقشار کم درآمد جامعه می پردازد و در 
این طرح ها س��ود چندانی قابل تصور 
نیس��ت، ش��اید تصور ورود خارجی ها 
به این پروژه ها دش��وار باشد. بنابراین 
ی��ا باید برای آنه��ا در بخش دیگری از 
بازار فضا را فراهم کرد یا با باز گذاشتن 
دست شان اجازه فعالیت  آنها در ساخت 

هتل و پروژه های تجاری را داد. 
میرعمادی به دشواری فراهم کردن 
مقدم��ات الزم برای ورود س��رمایه ها 
ب��ه ب��ازار مس��کن نی��ز اش��اره کرد و 
گفت: اینک��ه از چه مجرایی س��رمایه 
خارجی ه��ا وارد ش��ود، در کدام بخش 
بهره برداری  نحوه  سرمایه گذاری شود، 
و س��ود دهی آن چگونه باش��د و البته 
اصل و سود سرمایه گذار در چه زمانی 
بازپرداخت ش��ود، س��واالتی است که 
باید برای آن جوابی مش��خص تعیین 
کرد. این دش��واری در مقدمات باعث 
شده در سال های گذشته کمتر تجربه 
ورود خارجی ها به عرصه مسکن ایران 
ثبت شود و در آینده نیز بعید است به 

راحتی شرایط مهیا شود. 
این دیدگاه ها به خوبی تردید هایی 
را نش��ان می دهد که بر سر راه ورود 
ایران  به صنعت ساختمان  خارجی ها 
وجود دارد. هرچن��د در صحبت های 
وزیر س��خن از ارائه طرح ها از س��وی 
ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدی��د 
مطرح ش��د اما به نظر می رسد برای 
ای��ن بخ��ش نیز ی��ا بای��د طرح های 
پیمانکاری مانند تجربه مس��کن مهر 
تکرار ش��ود یا س��نگ های موجود بر 
س��ر راه خارجی ها را برداش��ت. این 
احتم��ال نیز وج��ود دارد مانند هتل 
ف��رودگاه امام خمینی)ره( که به یک 
ش��رکت فرانس��وی رس��ید، دو طرف 
س��ر انجام روی گزینه ساختمان های 

تجاری به توافق برس��ند. 

وقتی زور هتل سازی بر خانه سازی می چربد

تضمین سود، شرط خارجی ها برای ورود به مسکن ایران
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حمل و نقل

خانه های خالی تهران از آمارها 
بیشتر است

عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: ش��مار 
خانه های خالی تهران از آمارهای منتش��ره بیش��تر 
اس��ت و قیم��ت اج��اره و رهن  واحدهای مس��کونی 

متناسب با واقعیت  نیست. 
رون��د  بررس��ی  حاش��یه  در  نک��و  ابراهی��م 
ساخت و س��ازها در نواحی ش��مالی استان تهران و 
ش��میرانات در گفت وگو با فارس در ش��مال استان 
ته��ران اظهار داش��ت: رقمی که متولی��ان امر در 
تع��داد خانه های خالی بی��ان می کنند، از واقعیت 
دور اس��ت، چه بس��ا از آمار منتشرش��ده خانه های 

خالی بیشتر هم هست. 
وی گف��ت: آمار وجود هزاران خانه خالی در تهران 
نش��ان گر این بوده که مدیریت خوبی در گذش��ته و 
حال در حوزه مسکن صورت نگرفته و نظارت ها کافی 

و قابل قبول نبوده است. 
نکو با تاکید بر اینکه قوانین خاصی در برخورد با 
افرادی که با مقاصد خاص مس��کن تولید می کنند 
وجود ندارد، اضافه کرد: این افراد ساخت و س��ازها 
را ب��ه نف��ع خود انجام می دهند زی��را مانعی وجود 
ندارد که جلوی رش��د این مسکن های خالی را در 

تهران بگیرد. 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار داش��ت: 
مس��کن های خالی معموال ب��ا نیازهای جامعه که در 
کنار هم قرار می گیرد، می تواند بخشی از این نیازها 
را برطرف کند و ش��اید باز هم نیاز به تولید مس��کن 

داشته باشیم. 

تهاتر زمین پردیس با بانک 
مسکن برای تأمین زیرساخت ها 

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس از 
عملیاتی شدن مبلغ هزار میلیارد تومان برای تکمیل 
زیرساخت های این شهر از محل تهاتر زمین با بانک 

مسکن خبر داد. 
حس��ین رجب صالح��ی در گفت وگو ب��ا پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی درباره توافقنامه 
همکاری بانک مس��کن و شرکت عمران شهرهای 
جدی��د با هدف تأمین س��رمایه زیرس��اخت های 
شهر جدید پردیس از طریق مدیریت دارایی های 
عمومی ش��هر جدید پردی��س اظهار کرد: فرآیند 
اجرایی تس��هیالت یک هزار میلیارد تومانی برای 
مس��کن مهر ش��هر جدید پردیس در حال انجام 
اس��ت و این تسهیالت فقط برای تکمیل خدمات 
زیربنایی و روبنایی مصرف می ش��ود. ضمن اینکه 
ای��ن رقم از محل تهاتر زمی��ن با بانک اختصاص 

می یابد. 

انتقاد معاون آخوندی از شیوه 
واگذاری ایران ایر و رجا

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شیوه 
واگذاری ش��رکت رجا و ایران ای��ر، خدمات دهی این 
ش��رکت ها را ب��ه مردم با معض��ل مواجه کرد، گفت: 
احتم��ال اصالحاتی در خدمات دهی این ش��رکت ها 

وجود دارد. 
امیر امینی در گفت وگو با مهر در خصوص بازگشت 
دوب��اره ش��رکت حمل و نقل ریلی رج��ا و ایران ایر از 
س��ازمان تامین اجتماعی به وزارت راه و شهرسازی، 
گفت: سیاس��ت وزارت راه و شهرسازی این است که 
اگر واگذاری صورت می گیرد، شفاف، واقعی و خوب 

انجام شود. 
وی با بیان اینکه در زمان واگذاری باید ارزش واقعی 
این شرکت ها مشخص می شد، افزود: مبنای واگذاری 
هم باید به شیوه ای انجام می گرفت که سرویس های 
خدمات��ی این ش��رکت ها به مردم مخدوش نش��ود، 
چ��را که مهم ترین نقط��ه در واگذاری ها، درجه بندی 
خدماتی اس��ت که این ش��رکت ها باید به مردم ارائه 

می دادند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شیوه 
واگذاری ها موجب شد که با یک معضل جدی مواجه 
باشیم، اظهار داشت: اینکه دولت تصمیم بگیرد، این 
ش��رکت ها دوباره دولتی ش��وند یا  واگذاری ها درست 
انجام شود، باید از نظر قانونی مورد بررسی قرار گیرد. 
امین��ی در خص��وص اینکه آیا موض��وع در وزارت 
راه مطرح ش��ده اس��ت یا نه، گف��ت: این موضوع در 
جلس��ات طرح مس��ئله ش��ده و سیاس��ت وزیر راه و 
شهرس��ازی هم این اس��ت که اصالحاتی حداقل در 

سطح سرویس دهی این شرکت ها انجام شود. 

بدهی  ایرالین ها به شرکت پخش به 
874 میلیارد تومان رسید

بدهی ش��رکت های هواپیمایی مسافربر به شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی به ٨٧٤ میلیارد تومان 

رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، مدیر مالی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران گفت: بدهی ش��رکت های 
هواپیمای��ی از س��ال ٩2 تاکن��ون، ٦2 درصد افزایش 
یافته اس��ت. بدهی این ش��رکت ها به ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی 53٧ میلیارد تومان بود که 

روز به روز براین میزان بدهی، افزوده شده است. 
وی درباره شرکت های هواپیمایی بدهکار به شرکت 
ملی پخش گفت: ماهان با 3٤٨ میلیارد تومان، آسمان 
با 253 میلیارد تومان، ایران ایر )هواپیمایی جمهوری 
اسالمی( با 22٠میلیارد تومان، همچنین ایران ایرتور 
با 5٤ میلیارد تومان، از جمله شرکت های مهم بدهکار 

به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هستند. 
اس��ماعیلیان تصریح کرد: 133 میلی��ارد تومان از 
بدهی ش��رکت هواپیمایی ماهان مربوط به ش��رکت 
س��رمایه گذاری صنعت نفت )پیمانکار سوخت رسان 

در فرودگاه امام خمینی)ره(( است. 
مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران تاکید کرد: ش��رکت های هواپیمایی مسافربر 
ب��ه تعه��دات خود نس��بت ب��ه تس��ویه بدهی های 
سنواتی و جاری عمل نکرده اند؛ این در حالی است 
ک��ه ش��رکت ملی پخش بای��د مطالبات دریافتی از 
آنه��ا را ب��ه خزانه دولت واریز کند؛ امری که محقق 

نشده است. 
مدیر مالی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، تاکید کرد: ش��رکت مل��ی پخش فرآورده های 
نفتی ایران موظف است که مبلغ سوخت تحویلی به 
ش��رکت های هواپیمایی را دریافت و آن را به خزانه 

دولت واریز کند. 
اس��ماعیلیان با بیان اینکه ماهیت فعالیت ش��رکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی ایران و ش��رکت های 
هواپیمایی مس��افربر خدمت رس��انی به مردم اس��ت، 
تصریح کرد: خدمت رس��انی به مردم، موضوع مهمی 

است که نباید به آن کم توجهی شود. 
وی تاکی��د ک��رد: ش��رکت های هواپیمای��ی نی��ز 
بای��د تعامل و همکاری بیش��تری داش��ته باش��ند تا 
خدمت رس��انی به مردم که مهم ترین مسئولیت همه 

بخش های خدماتی است با مشکل روبه رو نشود. 

PPL 45 میلیون تومان هزینه دوره
مدیر کل دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی 
س��ازمان هواپیمایی با بیان اینک��ه تعداد متقاضیان 
برای شرکت در امتحانات اخذ گواهینامه های پروازی 
اعم از IR، ppl  و cpl در پنج ماهه اول سال نسبت 
به سنوات گذشته افزایش یافته است، گفت:  با ورود 
هواپیماهای جدید اش��تغالزایی در صنعت هوانوردی 
به شدت افزایش خواهد یافت و ممکن است با کمبود 

نیرو مواجه شویم. 
محمدرض��ا کاظمی پ��ور در گفت وگو با ایلنا اظهار 
ک��رد: در ح��ال حاض��ر ش��ش مرکز مج��از آموزش 
خلبانی در ایران مشغول به کار هستند که تمام این 
آموزش��گاه ها متعلق ب��ه بخش خصوصی و غیر دولتی 

هستند. 
وی با اش��اره به هزینه آموزش در آموزش��گاه های 
در  هزینه ه��ا  گف��ت:  داوطلب��ان  ب��رای  خلبان��ی 
آموزش��گاه های مختل��ف و در تایپ ه��ای هواپیمایی 
متف��اوت اس��ت ام��ا حداقل هزینه هر س��اعت پرواز 
آموزش��ی در دوره  PPL300 هزار تومان اس��ت که 

ممکن است به ٤٠٠ هزار تومان هم برسد. 
کاظمی پ��ور ادام��ه داد: در این دوره داوطلبان باید 
15٠ س��اعت پرواز آموزش��ی ببینند ک��ه هزینه آن 

چیزی حدود ٤5 میلیون تومان می شود. 
مدی��ر کل دفت��ر گواهینامه ه��ا، امتحان��ات و امور 
پزش��کی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه متقاضیان 
پس از اخذ گواهینامه CPL و  PPL باید در امتحان 
ورود به دوره IR ش��رکت کنند، گفت: در این دوره 
متقاضیان باید در س��یمیالتور )شبیه ساز پرواز( دوره 
بگذرانند و بعد می توانند به عنوان کمک خلبان وارد 

شرکت ها هواپیمایی شوند. 

جواد هاشمی 

عمران

 50 درصد ساختمان های تهران
در برابر زلزله مقاوم نیستند

2٠ درص��د تلف��ات ناش��ی از انفجارهای 
جریان های گازی پس از زلزله است. طبق 
گفت��ه رئیس مرکز تحقیقات راه، مس��کن 
و شهرس��ازی آمار قاب��ل توجهی از تلفات 
مال��ی و جان��ی پ��س از زلزل��ه مرب��وط به 

آتش سوزی های ناشی از انفجارهاست. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار »فرص��ت امروز« 
محمد شکرچی زاده در نشست خبری روز 
گذش��ته خود از نصب س��امانه های هشدار 
سریع و پاسخ سریع خبرداد و گفت: با این 
سامانه ها می توان تلفات زلزله را کاهش داد 
به طوری که این سامانه می تواند در فواصل 
بی��ن امواج زلزل��ه، جریان های حیاتی گاز 
که آسیب پذیری باالیی دارند را قطع کند. 
وی ادامه داد: همچنین سامانه پاسخ سریع 
اطالعات خرابی ها و نقاط حس��اس و حتی 
نقشه نقاط آسیب دیده را به ستاد مدیریت 
بحران ارس��ال می کند و عملکرد این ستاد 

می تواند بهینه تر و سریع تر باشد. 
ش��کرچی زاده تاکید کرد: ایران جزو 1٠ 
شهر پرخطر محسوب می شود و شهریورماه 
ه��م همواره در تاریخ زلزله ایران ماه زلزله 
خیزی بوده اس��ت و بس��یاری از زلزله های 
باالی ٧ ریشتر در کشور در این ماه از سال 
رخ داده است. وی با اشاره به اهمیت وقوع 

زلزله در تهران گفت: هر روز یک بار زلزله ای 
ب��ه بزرگی ٤ریش��تر در ای��ران رخ می دهد 
ام��ا زلزل��ه در ته��ران از ای��ن حیث دارای 
اهمیت اس��ت زیرا تهران پایتخت سیاسی 
و حاکمیتی کش��ور است و جمعیت بسیار 

زیادی را در خود جای داده است. 
همچنی��ن در این نشس��ت بیت اللهی، 
مدیر بخش زلزله شناس��ی و خطرپذیری 
مرک��ز تحقیق��ات با بیان اینکه 5٠ درصد 
خانه ه��ای ته��ران در براب��ر زلزله مقاوم 
نیس��تند، گفت: یک میلیون ساختمان با 
پالک رس��می در ته��ران وجود دارد و با 
احتس��اب خانه های غیررسمی این تعداد 
به یک میلیون و 2٠٠ هزار پالک می رسد 
که از این تعداد 2٠٠ هزار پالک در بافت 
فرس��وده ساخته شده اند و یک میلیون و 
2٠٠ ه��زار نفر جمعی��ت خانه های بافت 

فرس��وده تهران اس��ت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از 22 میلی��ون واحد 
مسکونی در کل کشور 12 میلیون ساختمان 
فاقد مقاومت در برابر زلزله هس��تند، تاکید 
کرد: در حال حاضر 5٠ درصد ساختمان های 
تهران بنایی هستند و بدون اسکلت ساخته 
شده اند که این تعداد به طور قطع در برابر زلزله 

باالی ٧ ریشتر مقاوم نیستند.  

مشوق های هفت گانه وزارت راه برای سرمایه گذاران
در آستانه آغاز همایش دو روزه فرصت های 
س��رمایه گذاری در عرصه حمل و نقل ایران، 
معاون وزیر راه از مشوق هایی رونمایی کرد 
که به منظور افزایش عالقه سرمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی برای ورود به پروژه های 

عمرانی ایران طراحی شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، طبق اع��الم وزیر راه و 
شهرس��ازی در همایش��ی ک��ه در روزه��ای 
ابتدایی مهرماه برگزار می ش��ود، 121 پروژه 
عمران��ی به ارزش 25 میلیارد یورو در اختیار 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار خواهد 
گرف��ت. در چنین ش��رایطی دولت تصمیم 
گرفته به منظور افزایش اقبال سرمایه گذاران 
به پروژه هایی که در سال های گذشته چندان 
مشتری نداشتند مشوق هایی در نظر بگیرد 
تا بتوان بیشترین تعداد از پروژه های عمرانی 
ب��زرگ را با تعیین تکلیف س��رمایه گذار وارد 

مرحله اجرا شود. 
عل��ی ن��ورزاد، رئیس ش��رکت س��اخت 
و توس��عه زیربناه��ای کش��ور درب��اره این 
مشوق ها اعالم کرده وزارت راه و شهرسازی 
ت��الش می کند با مش��ارکت در پروژه های 

ب��زرگ آزادراهی ریس��ک س��رمایه گذاری 
در ای��ن پروژه ه��ا را کاهش دهد و به نوعی 

شریک سرمایه گذار شود. 
از س��وی دیگر می توان به اختصاص قیر 
رای��گان یا در اختیار قرار دادن درآمدهای 
جانب��ی و فض��ای تبلیغ��ات نیز فکر کرد تا 
فض��ا ب��رای حضور س��رمایه گذاران در این 
عرص��ه فراهم ش��ود. در کن��ار این، وزارت 
راه و شهرس��ازی هفت مش��وق خاص برای 
پروژه های زیربنایی خود در نظر گرفته که 
می تواند برای بس��یاری از س��رمایه گذاران 

شرایط مطلوب بسازد. 
معافیت مالیاتی، باال بودن س��ود حاصله 
به دلی��ل افزایش دوره بهره برداری، امکان 
فرصت س��رمایه گذاری و جذب درآمدهای 
جانب��ی، افزای��ش درآمده��ای مت��وازن با 
ب��اال رفت��ن نرخ تورم، ف��روش تجهیزات و 
خدمات با شرایط مطلوب، امنیت و تضمین 
س��رمایه گذاری و همچنین متنوع ساختن 
فض��ا برای س��رمایه گذاری هفت مش��وقی 
اس��ت ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای 

سرمایه گذاران خود در نظر گرفته است. 



تازه خوری میوه در کش��ور، 
حج��م قابل توجهی از مصرف 
س��االنه را به خ��ود اختصاص 
می ده��د. ب��ه همی��ن دلی��ل 
مس��ئوالن در راس��تای تامین 
نیاز داخلی، مجبورند هر س��اله 
ت��ا  بیندیش��ند  را  تدابی��ری 
همیش��ه و به ط��ور مس��تمر، 
میوه های فصلی در دس��ترس 
م��ردم ق��رار بگی��رد. از س��ال 
گذش��ته که مسئولیت تنظیم 
بازار به وزارت جهادکشاورزی 
واگذار ش��د، این موضوع با اما 
و اگره��ای فراوانی همراه بوده 
است. زیرا همان طور که بارها در 
گزارش های مختلف ذکر شده، 
روزهای پایانی س��ال گذشته، 
با کمب��ود مرکبات به خصوص 
پرتق��ال همراه بود و این مانند 
زنگ خطری محسوب می شد 
ک��ه ب��رای دولتی ها ب��ه صدا 
در آم��د. ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه مدی��ران آن وزارتخانه، به 
اتف��اق بر ممنوعی��ت واردات 
مرکبات پافشاری می کردند و 
معتق��د بودند که تولید داخل، 
کف��اف نیاز جامع��ه را خواهد 
داد. از طرف��ی، برخ��ی از تجار 
بخش خصوصی با فش��ارهایی 
که ب��ر مدیران وارد می کردند 
قصد داش��تند راه واردات را به 
هر طریقی که ش��ده باز کنند 
ام��ا تصمیم قاطع وزارتخانه در 
نهایت این اجازه را به آنها نداد 
و فرصتی ب��رای واردکننده ها 

به وجود نیامد. 
تمام این مسائل موجب شد 
که وزارتخانه در س��ال جاری، 
زودت��ر از ش��بکه های وارداتی 
دس��ت به کار ش��ده و رسانه ها 
را دریاب��د. مس��ئوالن این نهاد 
دولت��ی، ب��ا نمای��ش باغ های 
ب��ه  نزدی��ک  از  مرکب��ات 
خبرنگاران حوزه، حجم باالی 
تولید را به رخ کش��یدند و این 
پرب��اری را دلی��ل محکمی بر 
ادام��ه ممنوعی��ت ورود میوه 
خارج��ی دانس��تند. با مروری 
بر سرخط خبرهایی که درباره 
مرکب��ات منتش��ر ش��ده، این 
نکته به ذهن متبادر می ش��ود 
که امس��ال تولی��د مرکبات به 
قدری اس��ت ک��ه برنامه ریزی 
ب��رای صادرات آن از هم اکنون 

آغاز شده است. 
تا لحظه تنظیم این گزارش، 
به ج��ز واردات چهار نوع میوه 
یعن��ی آنان��اس، موز، نارگیل و 
انب��ه، تقریبا تم��ام انواع دیگر 

هس��تند.  مح��روم  واردات  از 
چن��دی پیش مدی��رکل دفتر 
س��رمایه گذاری  و  تج��ارت 
در  جهادکش��اورزی  وزارت 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« از 
ادام��ه ممنوعی��ت ورود اقالم 
می��وه خب��ر داد و معتق��د بود 
ک��ه اج��ازه واردات هر نوعی، 
من��وط به امضای ش��خص وی 
است. بنابراین تا وقتی سیاست 
وزارتخان��ه بر ممنوعیت تاکید 
داشته باشد، این موضوع تغییر 

نخواهد کرد. 
در همی��ن راس��تا مدیرکل 
دفت��ر میوه های گرمس��یری و 
وزارتخانه  گرمس��یری  نیم��ه 
نی��ز نظری مش��ابه داش��ته و 
معتقد اس��ت که باز ش��دن راه 
واردات، خیانت به تولیدکننده 
داخل��ی اس��ت. وی هم عقیده 
ب��ا باغداران��ی که در ش��مال 
کشور فعالیت می کنند، تولید 
س��ال جاری را به خصوص برای 
پرتقال و کیوی، بیش از اندازه 
تخمین می زند و سرسختانه تر 
از سال قبل، جلوی شبکه هایی 
ورود  راه  می خواهن��د  ک��ه 
میوه های خارجی را به کش��ور 

باز کنند، می ایستد. 

کمی احتیاط هم الزم است
این درحالی است که رئیس 
اتحادی��ه بارفروش��ان نظ��ری 
کام��ال متف��اوت دارد و با دیده 
تردی��د ب��ه موض��وع می نگرد. 
سیدمحس��ن محمودی معتقد 
اس��ت از هم اکن��ون نمی توان 
می��زان تولید میوه ش��ب عید 
را تخمی��ن زد و اظهارنظ��ر در 
ای��ن مورد، غیرکارشناس��ی و 
اش��تباه تلقی می ش��ود، زیرا تا 
چیدن میوه از درختان حداقل 

سه ماه زمان نیاز است. معلوم 
نیست در این مدت چه بالیایی 
در انتظ��ار باغ ها نشس��ته و آیا 
میوه های نرسیده روی درخت، 
می توانند این فشارها را تحمل 
کنند یا نه. به عبارتی هر وقت 
میوه را در س��بدها چیدند، آن 
وقت می توان تخمین درستی 
تولی��د داش��ت.  از وضعی��ت 
بنابراین ش��اید از میزان تولید 
کاه��ش یابد که باز هم نیاز به 

واردات احساس شود. 
فع��ال  ای��ن  س��خنان 
بخش خصوصی، واکنش رئیس 
اتحادیه باغ��داران مازندران را 
برانگیخت. محمدرضا شعبانی 
در پاس��خ به این ش��بهات به 
»موج« عنوان کرد: اگر نتوانیم 
می��زان تولی��د را پیش بین��ی 
کنی��م، تجربه چندین س��اله 
ما زیر س��وال م��ی رود. همین 
تخمین زدن هاست که مبنای 
بسیاری از تصمیمات مدیریتی 
می ش��ود و برنام��ه آین��ده را 
ش��کل می ده��د. ش��عبانی با 
اش��اره به اینکه مرکبات استان 
مازن��دران در بدتری��ن حالت، 
بی��ش از 2میلیون و 200هزار 
ت��ن خواهد ب��ود، ادام��ه داد: 
اتحادی��ه  رئی��س  اظه��ارات 
بارفروشان، نوعی سبک دیدن 
کار بوده و به کلی از تجربه تهی 
است. حوادثی مانند تگرگ در 
مازندران بسیار کم است و اگر 
هم باش��د به ص��ورت مقطعی 
اس��ت. آنه��ا ن��ه کارشناس��ی 
بلدن��د و ن��ه از کار مزرعه س��ر 
درم��ی آورن��د. حال من از آنها 
می پرس��م که اگر دس��ت روی 
دست بگذاریم تا فصل برداشت 
برس��د، آنگاه با انبوه تولید چه 

کنیم؟ 

سال گذشته 30میلیون 
دالر از دست رفت

ام��ا رئی��س اتحادی��ه ملی 
محصوالت کش��اورزی از زاویه 
دیگ��ری ب��ه آزاد بودن واردات 
میوه یا ممنوعیت آن می نگرد. 
س��یدرضا نوران��ی به »فرصت 
امروز« می گوید: »سال هاست 
که واردات میوه از طرف وزارت 
جهادکشاورزی ممنوع شده و 
ای��ن مس��ئله، تنش هایی را در 
جاهایی از کش��ور ایجاد کرده 
اس��ت. برخی اق��الم که مورد 
نیاز جامعه اس��ت و به دالیلی 
مانند س��رمازدگی ی��ا بالیای 
آس��مانی، تولید کاهش یافته، 
داش��تن نیم نگاهی به واردات، 
نه تنها بد نیس��ت، بلکه واجب 

خواهد بود.«
ب��ه گفت��ه نوران��ی، اینک��ه 
چش��م ها را ببندی��م و بر عدم 
کنی��م،  پافش��اری  واردات 
پدیده های شومی مانند قاچاق 
را شامل می شود که نمونه آن 
را در س��ال گذش��ته مشاهده 
کردی��م. ط��وری ک��ه اکنون 
قاچ��اق میوه به طور گس��ترده 
در کشور مطرح و خسارت های 
زی��ادی ب��ه بخش خصوص��ی 
و دولت��ی وارد آورده اس��ت. 
البت��ه این امر، واکنش اتحادیه 
ملی تش��کل های کش��اورزی 
را برانگیخ��ت ام��ا مس��ئوالن 
همچن��ان ب��ر تصمی��م خود 

اصرار کردند. 
نورانی معتقد اس��ت س��ال 
گذشته سیب و کیوی به اندازه 
کافی در بازار موجود بود اما در 
مورد پرتقال چنین اطمینانی 
وج��ود نداش��ت، زی��را غرب 
مازندران به خاطر سرمازدگی 

اص��ال از این محص��ول تولید 
نک��رد و ش��رق ای��ن اس��تان 
40درص��دی  کاه��ش  ه��م 
نس��بت ب��ه س��ال 92 را در 
کارنام��ه خود به ثبت رس��اند. 
البت��ه کارشناس��ان مختلفی 
پیش بین��ی افزایش قیمت در 
روزهای پایانی سال را داشتند 
ک��ه متاس��فانه ب��ه حقیق��ت 
پیوس��ت. جالب اینجاست که 
دولت، بزرگ ترین متضرر این 
سیاس��ت بود، زیرا می توانست 
از طری��ق عوارض 45درصدی 
از طری��ق گم��رک، حداق��ل 
30میلیون دالر درآمد داشته 
باش��د. گذش��ته از اینها دیگر 
مس��ئله قاچاق به این ش��دت 
که اکنون وجود دارد، ادامه دار 
نمی ش��د و تقریبا تمام میوه ها 
با نظارت بهداش��تی و رعایت 
مس��ائل قرنطین��ه ای از ب��ازار 
س��ردر می آوردن��د. ام��ا تمام 
مش��کالتی که در این راس��تا 
ب��ه وج��ود آم��د، ب��ه خاط��ر 
تصمیم��ات نابجای دولت بود. 
مل��ی  اتحادی��ه  رئی��س 
محص��والت کش��اورزی اظهار 
می کند: »زمانی ما اجازه داریم 
ورود محصولی را ممنوع کنیم 
که دروازه ها و مرزهای کش��ور 
را ببندیم. از طرفی، نیاز کشور 
را نمی توان با یک »نه« گفتن 
نادیده گرف��ت. هرچند که در 
س��ال جاری به نظ��ر می رس��د 
وضعیت تولید مطلوب اس��ت 
و نی��ازی ب��ه واردات نیس��ت. 
این موض��وع تنها برای زمانی 
اس��ت که کش��ور دچار کمبود 
باش��د. بنابراین کسانی هم که 
ب��ا بهانه ه��ای واه��ی، بر طبل 
واردات می کوبن��د، تنه��ا ب��ه 
فکر منافع ش��خصی خودشان 

هستند.«
هرچند به گفته این نماینده 
بخش خصوصی، به نظر می رسد 
که در س��ال گذش��ته در مورد 
میزان تولید به ش��خص وزیر، 
اطالع��ات غل��ط داده اند و این 
باعث ص��دور ممنوعیت ورود 
می��وه به کش��ور ش��د ام��ا با 
ب��رآورد وضعیتی که هم اکنون 
در باغ ه��ای کش��ور مش��اهده 
می ش��ود، ادامه ای��ن تصمیم 
ب��رای س��ال جاری، مطل��وب 
و مفی��د خواه��د ب��ود. البت��ه 
ب��ه ش��رطی ک��ه طب��ق گفته 
بارفروش��ان،  اتحادیه  رئی��س 
بالیای طبیعی و خسارت های 
احتمال��ی، ای��ن امی��د را از ما 

نگیرد. 

هنوز مناقشات تجاری ادامه دارد
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دشمن سفید

کربن، هیدروژن و اکس��یژن سه اتم تشکیل دهنده 
کربو هیدرات ها یا همان قند ها و شکر هستند. قند ها 
در بدن بیش��تر به عنوان مولکول ه��ای ذخیره  کننده 
ان��رژی عمل می کنند، اما نقش های دیگری نیز دارند 
مانند ملکول های ساختاری و نقش در انتقال پیام ها. 
قند ها به سه دسته س��اده )مانند گلوکز و فروکتوز(، 
مرک��ب )مانند س��اکاروز ی��ا همان ش��کر خوراکی و 
الکت��وز یا قن��د ش��یر( و پیچیده )مانند نشاس��ته و 
گلیکوژن( تقسیم می شود. واژه شکر در فارسی از واژه 
sharkara در زبان سانس��کریت گرفته شده اس��ت، 
س��پس به صورت سکر از فارس��ی به عربی راه یافته و 
از عربی به زبان های اروپایی انتقال پیدا کرده اس��ت. 
قند های س��اده به ازای هر گ��رم 3/87 کالری انرژی 
تولید می کنن��د، این میزان ب��رای قند های پیچیده 
ک��ه در وعده ه��ای غذایی معمول وج��ود دارد 3/57 
تا 4/12 کالری اس��ت. در مواد غذایی فرآوری ش��ده 
مانند ش��یرین کننده ها )قند و شکر خوراکی که پای 
ثابت فنجان های چای ما هس��تند(، انواع ش��کالت و 
شیرینی، نوشابه، نان سفید، مربا، عسل، پاستا میزان 
باالیی از قند ها وجود دارد. در غذاهای فرآوری نشده 
مانند حبوبات، س��یب زمینی و برنج میزان کمتری از 
قند ها وجود دارد و غذاهای گوش��تی کمترین میزان 
کربوهیدرات ها را دارند. کربوهیدرات ها منبع معمول 
انرژی در موجودات زنده هستند، اگرچه برای انسان ها 
منب��ع غذای��ی ض��روری )essential( به حس��اب 
نمی آیند زیرا ما می توانیم میزان زیادی از انرژی خود 
را از پروتئین و چربی دریافت کنیم. البته پژوهش ها 
نش��ان دهنده تاثیر منفی رژیم ه��ای غذایی با میزان 
بس��یار پایین قند بر سالمت انسان هستند. فیبر های 
خوراکی که خ��ود نوعی کربوهیدرات غیر قابل جذب 
هس��تند برای سالمت دس��تگاه گوارش ضروری اند و 
کمبود آنها می تواند زمینه س��از انواع بیماری ها باشد. 
آمار نش��ان می  دهد که س��رانه مصرف  قند و شکر در 
کشور ما نسبت به میانگین جهانی، بسیار باالست. هر 
ایرانی به طور متوسط ساالنه مقدار 29 تا 30 کیلوگرم 
قند و ش��کر مصرف می کند ک��ه از میانگین جهانی 
که حدود 19 تا 20 کیلوگرم اس��ت، بیش��تر اس��ت. 
می��زان مطل��وب مصرف قند و ش��کر طبق مطالعات 
س��ازمان جهانی بهداشت، حداقل باید به کمتر از 15 
کیلوگرم در س��ال )42 گرم در روز در کل مواد غذایی 
مصرفی( برسد تا قند و شکر، حداکثر 10 درصد از کل 
ان��رژی دریافتی فرد را تامین کن��د و به عالوه، خطر 
بیماری های دندان را به پایین ترین حد برس��اند. هر 

حبه قند، حدودا چهار تا پنج گرم وزن دارد. 
مص��رف زیاد قند ها خطرات زیادی برای س��المت 
انس��ان ایجاد می کند، مثل شانس بیماری های قلبی، 
پوکی اس��تخوان، پوس��یدگی دن��دان و بیماری های 
لث��ه افزایش می یابد، در ج��ذب عناصر معدنی مانند 
کلس��یم، منیزیم و مس اختالل ایجاد می شود، سبب 
اخت��الل کار کلیه ها می ش��ود، کبد چرب می ش��ود، 
احتم��ال ایج��اد آلزایمر باال می رود، ب��ا حاالتی مثل 
افسردگی، سردرد )میگرنی(، اضطراب، اختالل تمرکز 
و بیش فعالی، به ویژه در کودکان ارتباط دارد و مقدار 
آدرنالی��ن خون کودکان )مرتبط ب��ا اضطراب( را باال 
می برد و سرعت تشکیل رادیکال  های آزاد )ترکیبات 
سرطان زا( در خون افزایش می یابد. مصرف قندها به 
می��زان زیاد حس لذت ب��ردن از غذا ها را نیز کاهش 
می دهد. دوپامین، یک ن��وع هورمون و انتقال دهنده 
عصبی است که سیگنال لذت و سرخوشی را منتقل 
می کند. پژوهش های جدید نشان می دهد که قند زیاد 
از حساسیت دریافت کننده های دوپامین می کاهد در 
نتیجه باید دوز باالتری از قند دریافت ش��ود تا حس 
ل��ذت غذا خوردن القا ش��ود پس مص��رف قند نوعی 
اعتیاد هم ایجاد می کند. پس یکی از بهترین کمک ها 
به س��المتی کاس��تن از میزان مصرف قند و شکر و 

محصوالت شیرین است.
افزایش مص��رف فیبر ها یک��ی از راهکار های مفید 
و ارزان کاهش جذب قند هاس��ت. فیبرها در مس��یر 
عبور از دس��تگاه گوارش آب را در خود نگه می دارند 
و برخ��ی از آنها با اتصال خود ب��ه مواد دیگر، خواص 
درمانی پیدا می کنند. فیبرها در میوه و سبزی، غالت 
و حبوبات کامل به فراوانی یافت می ش��وند. فیبرهای 
مواد غذایی به دو دس��ته تقس��یم می شوند؛ گروه اول 
فیبره��ای نامحلول مانند س��بوس گن��دم )نان های 
س��بوس دار و پوست برخی میوه ها و صیفی ها مانند 
س��یب، خیار، گوج��ه فرنگی( و گ��روه دوم فیبرهای 
محلول مانند میوه ها و س��بزی ها، نان جو، حبوبات و 
س��بوس برنج. در افراد بالغ و سالم حداقل روزی 30 
گرم فیبر باید مصرف شود که توصیه می شود 20 گرم 
آن از نوع نامحلول و 10 گرم آن از نوع محلول باشد. 
برای رس��یدن به 30 گرم فیبر باید روزانه حدود نیم 
کیلوگرم میوه و سبزی یا شش واحد حبوبات و غالت 

غنی از فیبر مصرف شود. 

واردات ۵30 میلیارد تومان موز به 
کشور در ۵ ماه

در پنج ماه ابتدای سال جاری حدود 530 میلیارد 
توم��ان م��وز ب��ه وزن 238 میلی��ون و 491 ه��زار 

کیلوگرم به صورت قانونی به کشور وارد شد.  
به گزارش تس��نیم،  موز یکی از کاالهایی بوده که 
در س��ال جاری از ثبات قیمتی عجیبی در مقایسه با 

سایر میوه های داخلی برخوردار بوده است.  
قیم��ت این می��وه واردات��ی،  همواره نس��بت به 
بس��یاری از میوه ها قیمت پایینی داش��ته،  به طوری 
ک��ه می توان ادعا کرد این محص��ول به دلیل قیمت 
پایینی که در تمام طول س��ال دارد،  تبدیل به میوه 

مصرفی قشرمتوسط و ضعیف جامعه شده است.  
یکی از مهم ترین دالیل قیمت پایین این محصول 
در کش��ور،  واردات گسترده آن است،  به طوری که 
براس��اس آمار رس��می گمرک،  تنه��ا در پنج ماهه 
ابتدای��ی س��ال جاری 529 میلی��ارد و151 میلیون 
تومان براب��ر با 183 میلیون و585 هزار دالر موز به 
وزن 238 میلی��ون و 491 هزار و 246 کیلوگرم به 

کشور آمده است.  
بنابرای��ن گزارش،  مصرف ب��اال و افزایش واردات 
موز در کش��ور و جلب نظر مصرف کنندگان به خرید 
آن،  در س��ال های جاری،  باع��ث نگرانی باغداران و 
تولیدکنندگان داخلی از عدم فروش سایر انواع میوه 
در بازار مصرف ش��ده و زمینه گالی��ه کردن آنها از 

واردات بی رویه این محصول را فراهم کرده است.  

ابالغ دستورالعمل اجرایی نحوه 
بررسی طعم دهنده ها

مدی��رکل نظ��ارت ب��ر فرآورده ه��ای خوراک��ی و 
آشامیدنی سازمان غذا و دارو،  دستورالعمل اجرایی 
نحوه بررسی طعم دهنده ها جهت صدور پروانه های 

بهداشتی ساخت و ورود را تشریح کرد.  
هدایت حسینی در گفت وگو با ایفدونا عنوان کرد:  
دس��تورالعمل اجرایی نحوه بررس��ی طعم دهنده ها 
جهت صدور پروانه های بهداش��تی س��اخت و ورود 
را مطابق با آخرین تجدیدنظر دس��تورالعمل اجرایی 
صدور مجوز ورود   )گش��ایش( و ترخیص مواد اولیه 
غذایی و آش��امیدنی س��ازمان غذا و دارو به معاونان 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور ابالغ شده است.  
 حس��ینی با اش��اره به مفاد م��اده 16 قانون مواد 
خوراکی و آش��امیدنی درخصوص ش��رایط ترخیص 
م��واد اولیه وارداتی افزود:  برای ورود کاالهایی نظیر 
روغ��ن خام،  ش��کر،  برنج،  حبوب��ات،  ادویه جات،  
ان��واع تخمه و مغزهای خوراکی،  پودر کاکائو و قهوه 
و س��ایر مواد اولیه ای که اس��تفاده از آنها در صنایع 
غذایی محدودیت یا ممنوعیت مصرف ندارد،  نیازی 

به اخذ پروانه ساخت نیست.  
وارد  درصورتی ک��ه  داد:   ادام��ه  همچنی��ن  وی 
کنندگان دارای انبار مش��خص تأیید شده و مسئول 
فنی باش��ند به جای ارائه پروانه س��اخت می توانند 
پروان��ه انبار تأیید ش��ده از نظر بهداش��تی توس��ط 
وزارت بهداشت و پروانه مسئول فنی و تعهد نظارت 
بر کنترل کیفیت و ف��روش به مراکزی را که دارای 
مجوز اس��تفاده از اقالم موردنظر از وزارت بهداشت 

هستند ارائه دهند.  

صادرات 10هزارتنی قارچ به عراق

رئی��س هیات مدی��ره انجم��ن تولید کنن��ده قارچ 
در ای��ران در گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان 
گفت:  بیشترین صادرات قارچ کشور به عراق است، 
به گونه ای که س��االنه حدود 10 هزارتن صادرات به 
این کش��ور صورت می گیرد.  همچنین در س��ه ماه 
اول س��ال 10 هزار ت��ن صادرات به ع��راق و کمتر 
از 2هزارت��ن ب��ه کش��ورهای حوزه خلی��ج فارس و 

افغانستان داشتیم.  
محمدحس��ن افش��ار افزود:  در حال حاضر قیمت 
قارچ صادراتی در س��طح جهان حدود 5/2دالر است 
که با توجه به شرایط تورمی و قیمت تمام شده قارچ 
س��ودی نصیب صادر کننده نخواهد شد، اما از سویی 
صادر کننده ترجیح می دهد که برای حفظ بازارهای 

جهانی صادرات را انجام دهد.  
رئیس هیات مدیره تولیدکنندگان قارچ خاطرنشان 
کرد:  در ش��ش ماه دوم س��ال پیش بینی ش��ده که 
حداقل ماهانه 5 هزار تن صادرات به عراق و 3 هزار 

تن به کشورهای دیگر داشته باشیم.  
افشار در ادامه اظهار کرد:  وزارت جهاد کشاورزی 
ب��ا مش��ارکت تولیدکنن��دگان عضو انجم��ن برای 
وضعیت ثب��ات قیمت قارچ صندوق تضمینی قیمت 
قارچ را افتتاح خواهند کرد تا در صورت مازاد تولید 
و هدای��ت آن به س��مت صنایع تبدیل��ی از افزایش 
بی روی��ه قیمت در بازار جلوگیری ش��ود.  از طرفی 
متأس��فانه به سبب مشکالت اعتباری دولت،  وزارت 
جهاد کشاورزی تاکنون س��هم 49 درصدی خود را 

برای ایجاد صندوق اختصاص نداده است.  
وی تصری��ح کرد:  براس��اس آمار مرکز ایران در 
اواخر س��ال 92،  از1067 واحد مرکز تولید قارچ 
در ای��ران تنه��ا 470 واحد فع��ال و بقیه واحدها 
تعطی��ل بوده ام��ا طبق آم��ار وزارت جهاد حدود 
340 واح��د در ای��ران مش��غول فعالیت هس��تند 
ک��ه در واق��ع این اخت��الف آمار ب��رای واحدهای 
فاقد مجوز اس��ت.  درحالی که براس��اس اطالعات 
حاصله از انجم��ن تولیدکنندگان، تعداد واحد های 

مرکزتولید قارچ بیش از اینهاس��ت.  

خبر

گ�روه کش�اورزی - دی��روز 
نشس��ت مش��ترکی بی��ن وزرای 
کش��اورزی ای��ران و فرانس��ه در 
جهادکش��اورزی  وزارت  مح��ل 
برگ��زار ش��د ک��ه ب��ه تنظی��م 
تفاهم نامه ای مش��ترک انجامید. 
در ای��ن تفاهم نام��ه دو کش��ور 
ب��ر نق��ش کش��اورزی در تأمین 
همچنی��ن  و  غذای��ی  امنی��ت 
گسترش روابط کشاورزی تأکید 
کردند. البته این دومین نشس��ت 
هم��کاری بع��د از شش��م خرداد 
امس��ال محس��وب می شود و این 
س��رعت در مالقات ه��ا می تواند 
روزنه امیدی ب��رای جدی بودن 
رواب��ط دو کش��ور قلمداد ش��ود. 
دو وزی��ر در زمینه های مختلفی 
از بخ��ش کش��اورزی از جمل��ه 
تولیدات گیاهی، دام و بهداش��ت 

آن، تحقیق��ات، مس��ائل اقلیمی 
و اگرو اکول��وژی ب��ه توافق ه��ای 
مطلوب��ی رس��یدند. تبادل دانش 
فنی در زمینه معرفی واریته های 
جدی��د و تب��ادل فرآورده ه��ای 
بخ��ش حف��ظ نبات��ات از حوزه 
تولی��دات گیاهی، هم��کاری در 
زمین��ه ارتقای تولید بز و انتخاب 
نژاده��ای برت��ر گاو و گوس��فند، 
گواهی بهداشتی و انتقال تجارب 
در زمینه کاهش آنتی بیوتیک ها 
در بخ��ش دام و ایج��اد تورهای 
مطالعات��ی در بخش تحقیقات از 
جمله موارد توافق طرفین در این 

تفاهم نامه است. 
محمود حجت��ی در این دیدار 
گفت: ش��یرازه ای��ن همکاری از 
س��ال گذش��ته پایه ریزی ش��د و 
در این زمینه تمامی زیربخش ها 

اعم از مسائل جنگل، دام، طیور، 
زراعت، خدم��ات پیش و پس از 
تولی��د و بازاریاب��ی موردنظر بود 
که گس��ترش و توسعه همکاری 
در هم��ه ای��ن زمینه ه��ا بین دو 
کشور بسیار امیدوارکننده است. 
وزی��ر جهادکش��اورزی ای��ران 
با اش��اره به تواف��ق برجام افزود: 
اکن��ون که تحریم ه��ای ظالمانه 
و یکطرف��ه غرب علی��ه ایران رو 
به اتمام اس��ت و راه های تجارت 
ب��ا دنیا برای ایران فراهم ش��ده، 
همکاری بین ایران و فرانس��ه نیز 
شتاب می گیرد. بنابراین با توجه 
ب��ه تجریبات کش��ور فرانس��ه به 
خصوص در زمینه دام، قرار است 
اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد 
که ب��ه انتقال دانش و تکنولوژی 
بینجام��د. همچنین ب��ا توجه به 

ظرفیت ه��ا و پتانس��یل هایی که 
در ایران بالاس��تفاده مانده است، 
می ت��وان در بهره ب��رداری آنها از 
این کش��ور کم��ک گرفت که در 
حقیقت این ارتباط در قالب یک 
رابط��ه متقابل ش��کل می گیرد. 
وزیر کشاورزی فرانسه نیز در این 
دیدار ضمن ابراز عالقه نسبت به 
استفاده از ظرفیت های خوبی که 
در کش��ورمان وجود دارد، اظهار 
ک��رد: روابط ما با ایران در زمینه 
کش��اورزی، در سطح قابل قبولی 
ق��رار گرفت��ه ک��ه امیدواریم این 
همکاری ه��ا در آینده ای نزدیک 

گسترش یابد. 
اس��تفان لوف��ل ب��ا اش��اره به 
اینک��ه کش��اورزی کش��ورش از 
پیش��رفته ترین فنون و تکنولوژی 
روز بهره من��د اس��ت، اظهار کرد: 

م��ا تقریب��ا در تم��ام زمینه های 
کش��اورزی، تحقیقات گسترده ای 
انج��ام داده ای��م و حاضری��م این 
ب��ا  را  و دس��تاوردها  اطالع��ات 
ایران مش��ترک ش��ویم. بنابراین 
کنوانسیونی متشکل از متخصصان 
دو کش��ور در آین��ده ای نزدی��ک 
تش��کیل می ش��ود که در تسهیل 

روابط، متقابل مؤثر واقع شود. 
لوف��ل ب��ا بی��ان اینک��ه ایران 
می توان��د در زمین��ه تحقیق��ات 
فرانس��ه هم��کاری خوب��ی  ب��ا 
داش��ته باشد، پیش��نهاد داد که 
نشس��تی مش��ترک برای انتقال 
دس��تاوردهای علم��ی بی��ن دو 
کش��ور در ایران برگزار ش��ود تا 
زمینه اشتراک گذاری دستاوردها 
فراهم و نتیجه ای مثبت برای دو 

طرف را در پی داشته باشد. 

انگ��ور صنعتی ارومیه در حالی 
ب��ه قیمت کیلوی��ی هزارتومان از 
کش��اورزان خریداری می شود که 
ن��رخ خرید تضمینی کش��مش از 
طرف دولت، 4400تومان تعیین 

شده است. 
س��ازمان  مدیرباغبان��ی 
جهادکشاورزی استان آذربایجان 
غرب��ی گفت: هم اکنون انگورهای 
تولی��دی اس��تان که ب��ه مصرف 
کیلوی��ی  می رس��ند،  صنعت��ی 
هزارتومان، آن هم به صورت چک 
10 ماهه از کش��اورزان خریداری 

می شود. 
به گ��زارش م��وج، عزیز امانی 
با اش��اره ب��ه اینکه چنین قیمتی 
اجحاف در حق کش��اورز اس��ت، 
اف��زود: اگ��ر ق��رار بود دس��تمزد 
کش��اورز، 10 ماه دیگر نقد شود، 
باید این محصول حداقل به قیمت 
1600 توم��ان در ه��ر کیلوگ��رم 

خریداری می شد. 
امان��ی ادامه داد: البته امس��ال 
حجم تولید بس��یار زیاد اس��ت و 
در عین حال رغبت کشاورزان به 
فرآوری انگور و تولید کش��مش، 

کاهش یافته اس��ت. این در حالی 
اس��ت که س��ال گذشته کشمش 
از باغ��داران اس��تان، ب��ه قیمت 
)3300تومان  4هزارت��وم����ان 
قیمت پای��ه و 700تومان یارانه( 
و به ص��ورت تضمین��ی خریداری 
شد. عالوه بر آن قابلیت نگهداری 
کش��مش ت��ا دو س��ال افزای��ش 
می یاب��د بنابراین می توان عرضه 
را کنت��رل ک��رد.  ب��ه گفته مدیر 
باغبانی اس��تان آذربایجان غربی، 
ب��رای خری��د تضمینی امس��ال، 
قیم��ت 4400 تومان در هر کیلو 

را پیشنهاد داده ایم که امیدواریم 
هرچ��ه زودت��ر اعتب��ار آن تامین 
ش��ود. از اینها گذش��ته در حال 
رایزنی با کش��ورهای همس��ایه از 
جمله پاکستان هستیم تا بتوانیم 

این محصول را صادر کنیم. 
امان��ی معتق��د اس��ت درحال 
را  انگ��ور  کارخانه ه��ا  حاض��ر 
کیلویی هزار تومان از کش��اورزان 
خری��داری می کنند ک��ه قیمت 
تمام شده تولید این محصول نیز 

حدود هزارتومان است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در اس��تان 

آذربایج��ان غرب��ی، 40نوع انگور 
تولی��د می ش��ود، گف��ت: از این 
محص��ول 280هزارتن در س��ال 
ج��اری تولی��د ش��د در حالی که 
تولید س��ال گذشته 220هزار تن 
بود و در آن زمان، کشاورزان برنده 

میدان بودند. 
امان��ی در پایان پیش��نهاد داد: 
بای��د کمیت��ه قیمت گ��ذاری ب��ا 
حض��ور نماینده تولیدکنندگان و 
کارخانجات تش��کیل شود و طی 
جلس��اتی که برگزار می کنند، بر 

سر قیمت توافق شود. 

کارخانه ها انگور را مفت می خرند

گسترش همکاری های کشاورزی بین ایران و فرانسه

وحیدزندی فخر

یادداشت

خبــر

چوب حراج به سیب ارومیه
مدیرعام��ل کانون خبرگان کش��اورزی آذربایجان 
غربی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری 
بیش از ی��ک میلیون و 350هزارتن س��یب در این 
اس��تان تولید شود، گفت: س��یب هایی که قرار است 
به کنس��انتره تبدیل ش��ود، به قیمت بسیار پایین و 
در حدود کیلویی 160تومان از کشاورزان خریداری 

می شود. 
به گزارش م��وج، رضا بابانزاده با اش��اره به اینکه 
به طور میانگین از هر 8کیلوگرم سیب، یک کیلوگرم 
کنسانتره تولید می شود، افزود: تاکنون 300هزارتن 
از سیب های صنعتی به همین نرخ خریداری شده و 
اگر تدبیری برای افزایش قیمت نباش��د، تا چند روز 
دیگر که اوج تولید فرا می رس��د، قیمت ها از این هم 

پایین تر خواهد آمد. 

کارشناس کشاورزی

دکتر بابک جمالی



حجت االس��ام حس��ن روحانی رئیس جمه��ور روز 
دوش��نبه و در آس��تانه هفته دفاع مق��دس، در دومین 
کنگره مل��ی تجلیل از جانبازان ۷۰ درصد تحت عنوان 
»اس��طوره های مان��دگار«، گفت: اگر ام��روز می توانیم 
در براب��ر دنی��ا با ص��دای بلن��د و با ق��درت در جهت 
حفظ حقوق مان گفت وگو کنیم به خاطر هش��ت س��ال 
ایستادگی ایثارگران و جانبازان در دفاع مقدس است. 

روحانی همچنین ضمن تس��لیت ایام ش��هادت امام 
باقر )ع( و بیان سجایای اخاقی آن امام همام، خانواده 
معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان را نیز استادان بزرگ 
جامعه در مس��یر ایثار، صب��ر و فداکاری خواند و گفت: 
هر زمان که با خانواده معظم ش��هدا و ایثارگران دیدار 
می کنیم، از آنان روحیه، معنویت و درس ایس��تادگی و 

مقاومت می گیریم. 
رئیس جمه��ور ب��ا بیان اینک��ه اجر ایث��ار و فداکاری 
جانبازان و ایثارگران نزد خدای متعال بس��یار باالست، 
گفت: نیت ش��ما در حرکت برای حفظ عزت و ناموس 
ای��ن مردم بس��یار باالتر از این اس��ت ک��ه بخواهیم با 
معیارهای دنیایی آن را مقایس��ه کنیم. نیت یاری دین 
خدا، حفظ اسام و حراست از شرف و عزت مردم اجری 

بی پایان دارد. 
روحانی با اش��اره به اینکه ارزشمندی نیت ایثارگران 
و جانبازان در حفظ کیان اس��امی، عزت و شرف ملت 
ایران، یأس دش��منان از تضعیف اس��ام و ذلت کفار و 
متجاوزان است، گفت: شما به دنیا اعام کردید که ملت 
ایران ملتی صبور، مقاوم و شجاع است که هرگز از حق 

خود نمی گذرد و تسلیم نخواهد شد. 

رئیس جمهور با بیان اینکه ایثارگری ها و فداکاری های 
ایثارگ��ران و جانبازان در دوران انقاب و پس از آن در 
دفاع مقدس اجازه نداد امام راحل تنها بماند و اس��ام 
دچار غربت شود، خاطرنش��ان کرد: همه باید دست به 
دس��ت هم بدهیم و در مس��یر حفظ ارزش ها و اهداف 

دفاع مقدس تاش کنیم. 
رئیس شورای عالی امنیت ملی با یادآوری رهنمودها 
و فرامین امام راحل در بس��یج مردم برای دفاع مقدس 
از کش��ور ادام��ه داد: در دوران دفاع مقدس نه تنها یک 
کش��ور بلکه دنی��ا در برابر ملت ایران حضور داش��ت و 
ش��ما جانبازان نه فقط در برابر یک کشور بلکه در برابر 

توطئه ای جهانی ایستادید. 
روحانی با اش��اره به تحمل س��ال ها دش��واری و رنج 
فراوان از س��وی ایثارگ��ران، جانب��ازان و خانواده های 
آن��ان گفت: راهی که جانبازان و خانواده آنان برگزیدند 
صددرصد پیروز است. امروز دنیا ملت ایران را به عنوان 
ملتی مقاوم می شناس��د چرا که ایس��تادگی و مقاومت 
ایثارگران در دوران دفاع مقدس موجب شد هر روز در 
این کشور ش��اهد عزت  و افتخاری به مراتب ارزشمند تر 

از گذشته باشیم. 
دکتر روحانی ب��ا بیان اینکه دش��منان ملت ایران با 
وج��ود ثروت و قدرت زی��اد نمی توانند عزت ملت ایران 
را خدشه دار کنند، تصریح کرد: امید به قدرت بی پایان 
الهی و حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان 
امتیازی اس��ت که ملت ایران از آن بهره مند هس��تند و 
می توانند با استفاده از آن در برابر هر قدرتی ایستادگی 
کنن��د. خدمات��ی که دولت ب��ه جانب��ازان، ایثارگران و 

خانواده معظم ش��هدا ارائه می دهد در برابر کار بزرگی 
که ایثارگران و جانبازان به انجام رسانده اند بسیار ناچیز 
اس��ت و تنها این اقدامات انج��ام و ادای وظیفه و دین 

است. 
دکتر روحانی با اش��اره ب��ه اینکه ملت ایران به وجود 
جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا افتخار می کند و ما 
این حضور را مایه برکت برای کش��ور و ملت می دانیم، 
گف��ت: جانبازان ش��هیدان زنده و به ق��ول رهبر معظم 
انق��اب تابل��وی تمام نمای ایثار و ایس��تادگی در میان 
جامعه و س��ند بزرگ ایستادگی، صبر، مقاومت و عزت 

ملت ایران هستند. 
رئیس جمهوری انس��جام، وح��دت و یکپارچگی را 
رم��ز موفقیت ملت ایران برش��مرد و گفت: افتخار ما 
این اس��ت که بتوانیم خدمتگزار کوچکی برای ملت، 
جانب��ازان و ایثارگران باش��یم و امیدواریم عزتی که 
جانب��ازان و ایثارگران در هش��ت س��ال دفاع مقدس 
برای کش��ور به ارمغان آوردند روزبه روز گس��ترده تر 
ش��ود. رئیس جمه��وری با بیان اینکه ام��روز با وجود 
جنایت ها و اقدامات غیرانس��انی دشمنان در منطقه، 
ایران عزیز در س��ایه اقتدار مردم و رهبری معظم له، 
در امنیت کامل به س��ر می برد، گفت: ثبات و امنیت 
امروز کشور فتح و پیروزی است که خداوند در سایه 
ایثار و ف��داکاری جانبازان و ایثارگ��ران به ما عنایت 

کرده است. 
دکتر روحانی در پایان این مراس��م با جانبازان حاضر 
در مراسم دیدار و با آنان در فضایی صمیمی به گفت وگو 

پرداخت و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل کرد. 

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در 
حاشیه سمینار استانداران سراسر کشور در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به واگذاری 52 
مورد از وظای��ف وزارتخانه ها به واحدهای 
اس��تانی ب��ا تصویب هیات دول��ت، گفت: 
قرار بود کارگروهی تش��کیل شود و برخی 
از اختی��ارات دس��تگاه های اجرای��ی را به 
استان ها واگذار کند که این کار انجام شد 
و دول��ت تصویب کرد که برخی اختیارات 
دس��تگاه های اجرایی را به اس��تانداری ها 
واگذار کند. با تش��کیل کارگروهی مرکب 
از نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور و وزارت کش��ور و نیز دستگاه های 
اجرای��ی مرب��وط ب��ه آن، بقی��ه وظایف 
دس��تگاه های اجرایی را بررس��ی کردند و 
در نهایت این کارگروه به نتیجه رسید که 
واگذاری اختیارات به استان ها انجام شود 
تا فرآین��د تصمیم گیری ها کوتاه ش��ده و 
کیفیت آنها بهبود یابد تا استان ها بتوانند 

بهتر از ظرفیت خود استفاده کنند. 
رحمانی فضلی درخصوص جلس��اتی که 
وزارت کشور با استانداری ها برگزار می کند 

نیز گفت این جلس��ات را به صورت دوره ای 
و مرت��ب برگزار می کنی��م و در آنها برخی 
موضوعات��ی که به تقاضای وزرای محترم و 
دستگاه های اجرایی مطرح شود در دستور 
کار ق��رار می گیرد. یک��ی از این موضوعات 
بحث اش��تغال بود ک��ه به عنوان مس��ئله 
مهمی که وزارت کار، صنایع و کش��اورزی 
از ماه ه��ا قبل ب��ا وزارت کش��ور درباره آن 
بحث و گفت وگوهایی داش��ته اند باید مورد 
بررس��ی ق��رار گیرد ت��ا بتوانی��م در حوزه 
اشتغال های کوچک و زود بازده در استان ها 

برنامه ریزی های منسجمی را اجرا کنیم. 
او یکی دیگر از محورهای این جلس��ات 
را توجه ب��ه وضعیت اجتماعی کش��ور در 
استان ها دانس��ت و گفت: در این جلسات 
می کوش��یم اس��تان ها را متوجه وضعیت 
اجتماعی به خص��وص مباحثی که مربوط 
به بس��تر انتخابات می ش��ود کنی��م و این 
موض��وع از جمل��ه م��واردی اس��ت که از 
س��وی سایر اعضا نیز در این جلسات بر آن 
تاکید و قرار ش��د در فضایی توام با آرامش 
و امنی��ت و رضایتمندی مناس��ب از طرف 

مردم، خودمان را برای انتخابات آتی آماده 
کنیم. فعا در مرحله آماده سازی مقدمات 
دستگاه های مرتبط با انتخابات به خصوص 
شورای نگهبان هستیم و در این زمینه در 
مس��یر خوبی حرکت می کنیم و مش��کل 
خاصی وج��ود ن��دارد و فعا نی��ز مرحله 
جدیدی را درخصوص برگزاری انتخابات و 
فرآیند آن در نظر نداریم. به سبب برگزاری 
جلسات کارشناسی از سوی وزارت کشور با 
شورای نگهبان توانسته ایم موضوعات مورد 
بح��ث را به گفت وگو بگذاریم و با کمترین 

اختاف کارها را پیش ببریم. 
او درخصوص تغییر اس��تاندار کرمانشاه 
گفت: درخص��وص اس��تانداری ها همواره 
ارزیابی های��ی را انج��ام می دهیم و در این 
زمینه اگر به این نتیجه برسیم که شخص 
ت��ازه ای می توان��د برای یکی از اس��تان ها 
مفید باش��د او را جایگزین خواهیم کرد و 
در این باره حتما شرایط استاندار وقت در 
تصمیم گیری ما موثر خواه��د بود. درباره 
اس��تاندار کرمانش��اه نیز ضم��ن تقدیر از 
زحمات ایش��ان قرار ش��د آقای رازانی که 

تجربه استانداری را در کارنامه خود داشته 
است و برنامه های مشخصی نیز در استان 
کرمانش��اه دارداین مس��ئولیت را بر عهده 
بگی��رد. درب��اره ای��ن تغییر هیچ مس��ئله 
حاشیه ای وجود نداش��ته است و قبا هم 
گفته بودیم که هر زمانی به نتیجه برسیم 
که تغییر در استانداری ها و فرمانداری ها به 
نفع مردم خواهد بود و در برنامه ریزی های 
دول��ت هماهنگی های بیش��تری را ایجاد 

خواهد کرد این تغییرات انجام می شود. 
او درخصوص برگزاری جلس��ات وزارت 
کش��ور با ش��ورای نگهبان گفت: ش��خصا 
در ای��ن جلس��ات حضور پی��دا می کنم و 
این جلس��ات با حضور کارشناسان وزارت 
کش��ور و ش��ورای نگهبان برگزار می شود 
و راب��ط ما با ش��ورای نگهب��ان نیز آقای 
حسینعلی امیری اس��ت که قبا عضویت 
در ش��ورای نگهبان را تجربه کرده اند و به 
واس��طه همین تجربه توانسته ایم از طریق 
ایش��ان با کمترین اختاف نظر مباحث و 
موضوعات مورد بحث با شورای نگهبان را 

پیش ببریم. 

وزیر کشور: 

کارها را با کمترین اختالف با شورای نگهبان پیش برده ایم

آیا ساعات زوج و فرد و ترافیک با تغییر ساعت رسمی عوض می شود؟ 
سرهنگ حسن عابدی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ درباره تغییر س��اعت رسمی کشور 
گفت: این تغییر ساعت منجر به تغییر ساعات اجرای طرح 
ترافیک و زوج و فرد نخواهد ش��د. برهمین اساس ساعت 
اجرای طرح ترافیک از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:3۰ 
آغاز ش��ده و تا س��اعت 1۷ ادامه خواهد داش��ت و ساعات 

طرح زوج و فرد از همین س��اعت آغاز ش��ده و در ساعت 
19 به پایان خواهد رسید. همچنین در روزهای پنجشنبه 
نیز س��اعات ش��روع هر دو طرح 6:3۰ بوده و ساعت پایان 
آن نیز 13 اس��ت، بنابراین در هر دو نیمه از س��ال همین 
س��اعت برای اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد لحاظ شده 
و با افرادی که بدون مجوز در س��اعات اعام شده وارد این 

محدوده ها شود، برابر قانون برخورد خواهد شد. 
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
با بیان اینکه محدوده زوج و فرد و ترافیک با دوربین های 
هوشمند کنترل می شود، گفت: ورود غیرمجاز به محدوده 
زوج و فرد همچن��ان جریمه متخلفان را به دنبال دارد و 

تغییری در این حوزه به وجود نیامده است. 

روحانی: ملت ایران هرگز 
از حق خود نمی گذرد و تسلیم نمی شود

رهبر حزب چپ گرای س��یریزای یونان قرار اس��ت طی 
روزهای آتی به آمریکا سفر و با رئیس جمهوری این کشور 

دیدار و گفت وگو کند. 
به گزارش اس��پوتنیک، الکسیس سیپراس، رهبر حزب 
س��یریزای یونان قرار اس��ت عصر امروز )دوشنبه( در پی 
پی��روزی حزب��ش در انتخاب��ات زودهن��گام پارلمانی این 
کش��ور به عنوان نخست وزیر س��وگند یاد کند. سیپراس و 
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در حاش��یه نشس��ت 
س��االنه مجمع عمومی س��ازمان ملل دیدار خواهند کرد. 
روز چهارشنبه س��یپراس در نشست اتحادیه اروپا نیز که 
جهت گفت وگو درباره سیاس��ت های مهاجرتی تش��کیل 
می ش��ود، حضور خواهد داشت. س��یپراس در این نشست 

عاوه ب��ر یونان نمایندگ��ی قبرس را نیز ب��ر عهده دارد. 
حزب چپ گرای س��یریزای یونان روز یکش��نبه توانس��ت 
35/46درصد آرای انتخابات اخیر را به دس��ت آورد. در پی 
این انتخابات والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه طی 
پیامی پیروزی حزب س��یریزا را به سیپراس تبریک گفت. 
در بیانیه کاخ کرملین آمده است: رئیس جمهوری روسیه 
نس��بت به تداوم گفت وگوهای برابر و س��ازنده مش��ترک 
جهت تقویت همکاری های س��ودمند روس��یه- یونان در 
زمینه های مختلف از جمله تجارت، اقتصاد، انرژی و سایر 
زمینه ها ابراز امیدواری می کند. س��یپراس پس از پیروزی 
اعام کرد که حزب س��یریزا، با حزب یونانی های مستقل 

)ANEL(  تشکیل ائتاف خواهد داد. 

سفر رهبر سیریزا به آمریکا

  پس از گذش�ت 25 سال از تعلیق 
رواب�ط دیپلماتی�ک میان بغ�داد و 
ری�اض، دولت ع�راق روز یکش�نبه 
س�فیر جدید خود در عربس�تان را 

تعیین کرد. 
  نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل 
لبنان خواهان انتخاب رئیس جمهوری 
قدرتمند شد که به تعهداتش پایبند 

باشد. 
رژیم صهیونیستی طرح پلیس این رژیم برای مقابله با معترضان فلسطینی و 

درخواست برای تیراندازی به سمت فلسطینی ها را تصویب کرد

تیتر اخبار

محمد ابراهی��م طریقت، معاون برنامه ری��زی، مدیریت و 
توس��عه منابع انسانی سازمان ثبت احوال در نشست خبری 
روز یکش��نبه با اش��اره به اینکه در عمر 1۰۰ ساله سازمان 
ثبت احوال بیش از 1۰5 میلیون ایرانی داخل و خارج کشور 
شناس��ایی ش��ده اند، گفت: ۸1 میلیون ایرانی در قید حیات 
هستند که ۷۷.5میلیون نفر از آنان ساکن کشور هستند. او به 
هرم س��نی جمعیت ایرانیان اشاره و تاکید کرد: 23.5 درصد 
زیر 15 س��ال، 31.5 درصد بین 15 تا 29 سال، 39.3 درصد 
3۰ تا 64 س��ال و 5.۷ درصد نیز باالی 64 س��ال سن دارند. 
طریقت در مورد رشد جمعیت نیز گفت: در حال حاضر رشد 
جمعیت 1.4 درصد بوده و همچنین والدت نیز رشد مایمی 
داش��ته است. به گفته معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه 
منابع انسانی سازمان ثبت احوال، سازمان در سال 14 میلیون 
نفر را پذیراس��ت؛ به طوری ک��ه با مراجعه بیش از یکبار هر 
کدام از آنها، تع��داد مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات 

ثبت احوال به بیش از 3۰ میلیون نفر در س��ال می رس��د. او 
با اش��اره به اینکه 1۰94 واحد اجرایی ثبت احوال در سطح 
شهرستان ها و بخش ها وجود دارد، افزود: 4۰ درصد جمعیت 
کش��ور ما روستایی و عشایر و مابقی نیز شهرنشین هستند. 
طریقت به آمار والدت در ش��ش ماهه نخست امسال اشاره 
کرد و گفت: براساس آمارهای جمع آوری شده تا 2۸شهریور، 
۷۷6 ه��زار و 6۷2 والدت طی این مدت به ثبت رس��یده، به 
طوری ک��ه در هر ش��بانه روز به طور متوس��ط 4246 تولد و 
در هر س��اعت نیز 1۷۷ تولد به ثبت رس��یده اس��ت. معاون 
برنامه ریزی، مدیریت و توس��عه منابع انس��انی سازمان ثبت 
احوال در مورد آمار وفات نیز گفت: طی این مدت 1۸۰ هزار 
و 514 واقعه فوت به ثبت رسیده است؛ به طوری که در هر 
ش��بانه روز 4۸6مورد و در هر ساعت نیز 41 مورد ثبت شده 
اس��ت و همچنین نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته آمار 

وفات ۰.4 درصد رشد داشته است. 

آمار وفات، ۰.۴ درصد رشد کرد

  سرهنگ حسن عابدی، جانشین رئیس 
پلیس راهنمای�ی و رانندگی تهران بزرگ 
ضمن تش�ریح تمهیدات ترافیک�ی برای 
بازگش�ایی مدارس از شناس�ایی مدارس 
ناایمن ترافیکی و ارائه گزارش وضعیت آن 

به شهرداری خبر داد. 
  س�یدجالل ملکی س�خنگوی سازمان 
آتش نش�انی و خدمات ایمنی ش�هرداری 
ته�ران از ری�زش مرگب�ار آوار در ی�ک 
س�اختمان مس�کونی و مرگ کارگر جوان 

2۰ ساله خبر داد.
در حادثه برخورد یک کشتی با قایق بادی مهاجران در آب های ترکیه، دست 

کم 13 مهاجر از جمله شش کودک جان باختند

تیتر اخبار

فیلم »توت��م گرگ« محصول چین به عن��وان بهترین فیلم 
جای��زه خروس طا را در مراس��می که در چین برگزار ش��د، 
برد. به گزارش ورایتی، با برپایی مراس��م ساالنه اهدای جوایز 
خروس طایی که ش��ب پیش در چین برگزار ش��د، جشنواره 
فیلم صد گل به کار خود خاتمه داد. در این مراس��م تس��ویی 
ه��ارک به عنوان بهتری��ن کارگردان برای فیل��م »گرفتن ببر 
کوهس��تان« فیلمی اکشن درباره جنگ انتخاب شد. این فیلم 
موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد برای ژانگ هانیو هم 

ش��د. جایزه بهترین بازیگر زن نیز به دا دیما بازیگر ۷5 س��اله 
مغولستانی رسید که این جایزه را برای بازی در فیلم »نورجما« 
برد. جایزه بهترین کارگردان تازه کار به چن جیانبین برای فیلم 
»یک احمق« رسید. این فیلم به خاطر دستگیر شدن یکی از 
بازیگرانش یعنی وانگ ژوبینگ به جرم اس��تعمال مواد مخدر، 
اکران نش��ده اس��ت. در مراس��م اهدای جایزه اعام شد فیلم 
21 نوامبر راهی سینماها می ش��ود. این فیلم به عنوان نماینده 

چین در بخش اسکار خارجی زبان نیز انتخاب شده است. 

موفقیت های پیاپی برای توتم گرگ

 مهلت ارس�ال کتاب برای جایزه ش�عر 
احمد شاملو تمدید شد. 

 غالمرض�ا فرجی، س�خنگوی ش�ورای 
صنفی نمای�ش از ثبت ق�رارداد اکران دو 
فیلم جامه دران و 3۰ درجه در جلسه اخیر 

این شورا خبر داد. 
 »اورهان پاموک« نویسنده برنده نوبل 

ادبیات س�ال 2۰۰6 در مراس�می رسمی 
جایزه ادبی »اردال اوز« ترکیه را دریافت 

کرد.

تی�م  از خداحافظ�ی  بازیگ�ر »فیتیل�ه«  و  کارگ�ردان  محم�د مس�لمی، 
عموهای فیتیل�ه ای با تلویزیون تا پایان امس�ال و پس از پخش قس�مت های 

تولیدشده خبر داد

تیتر اخبار

آرس��ن ونگر، س��رمربی تیم فوتبال آرس��نال از داور 
دیدار تیمش با چلس��ی انتقاد ک��رد و گفت وی باید از 
س��ابقه دیه گو کاس��تا که منجر به اخراج مدافع تیمش 

شد خبر می داشته است.
مهاجم چلس��ی پس از اینک��ه گابریل را تحریک کرد 
باع��ث اخراج وی ش��د و آرس��نال در نهایت ب��ا نتیجه 
دو ب��ر صفر مقابل چلس��ی ت��ن به شکس��ت داد. رفتار 
کاس��تا مبنی بر کوبیدن آرنج به صورت لورن کوشینلی 
می تواند محرومیتی سه جلس��ه ای برای مهاجم چلسی 
به همراه داش��ته باشد. آرس��ن ونگر گفت: من از مایک 
دی��ن می خواه��م کل ب��ازی را ببین��د تا متوجه ش��ود 
چه اتفاقی افتاده اس��ت. ش��ما داور چهارم دارید، شما 

خط نگهدار دارید و همه با هم در ارتباط هس��تید. آنها 
می توانند به ش��ما بگویند که درخصوص کاستا شناخت 
دارند. او یک تازه وارد نیس��ت. این ش��گفت آور اس��ت. 
اگ��ر من داور باش��م و بخواه��م کاس��تا را قضاوت کنم 
بافاصل��ه طرف مقاب��ل را به دلیل واکن��ش به رفتار او 
اخراج نمی کنم زیرا ش��ما می دانید که او تحریک ش��ده 
اس��ت. ونگر گفت حت��ی اگر بازیکن حری��ف به بازیکن 
تیم��ش آب ده��ان بیندازد او حق ن��دارد جواب بدهد. 
او گف��ت: در دنی��ای حرفه ای ش��ما می توانید به صورت 
م��ن آب ده��ان بیندازید و اگر من داخل زمین باش��م 
واکنش��ی نش��ان نمی دهم. اما بیرون از زمین تضمینی 

نمی دهم که از کنار آن بگذرم. 

داوران باید دیه گوکاستا را خوب بشناسند

س�رمربی  ایوانکووی�چ،  برانک�و   
تمام�ی  اس�ت  معتق�د  پرس�پولیس 
اش�تباه های داوری علیه پرس�پولیس 

اتفاقی نیست. 
 در نخس�تین روز از دور س�وم ج�ام 
جهان�ی والیب�ال، ملی پوش�ان ایران به 
مصاف تیم  ملی استرالیا رفتند و سه بر 

صفر شکست خوردند. 
اکبر احدی، س�رمربی احسان روزبهانی در ر قا بت های بوکسAPB، می گوید 
مس�ئوالن باید قدر روزبهانی را بدانن�د و فراموش نکنند که او دارنده عنوان 

قهرمانی جهان است و نیاز به حمایت های بیشتری دارد

تیتر اخبار
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دی دی بی، آژانس تبلیغاتی شیک و 
شوخ طبع! 

توج��ه به حضور در عرصه ه��ای بین المللی و ارائه 
خدم��ات کامل بازاریاب��ی و تبلیغات��ی راز موفقیت 
ش��رکت های موفق تبلیغات��ی بوده اس��ت اما آنچه 
در ق��رن گذش��ته باعث ش��کل گیری و پیش��رفت 
ش��رکت های تبلیغات��ی می ش��د، به وج��ود آم��دن 
ش��رکت هایی بود ک��ه پایه های آن را ش��رکت های 
موفق ام��ا کوچک تر تش��کیل می دادند. در حقیقت 
اس��اس ش��راکت با دیگر افراد که دارای قابلیت های 
مکمل بودند، پوش��ش دهنده ضعف ه��ای احتمالی 
ش��رکت های پایین دس��ت بود و ش��اید بتوان گفت 
راز مان��دگاری اکث��ر ش��رکت های تبلیغاتی بزرگ 
براس��اس همین فرهنگ کار و تجارت اس��ت؛ آنچه 
ما نه تنها در ش��رکت های تبلیغاتی داخلی بلکه در 
سایر کس��ب و کارها هم مشاهده نمی کنیم. شاید در 
فرهنگ کس��ب و کار توس��عه یافته همراهی با رقبای 
قدرتمند و تس��هیم دانش و تکنولوژی با آنان مسیر 

بهتری برای ادامه حیات و رشد اقتصادی باشد. 
در ادام��ه بررس��ی ش��رکت های تبلیغاتی مطرح 
 )DDB( دنیا، این بار به شرکت تبلیغاتی دی دی بی
می پردازیم. »بیل برنَبچ«)Bill Bernbach( و »ند 
ُدویل« )Ned Doyle(، هر دو در شرکت تبلیغاتی 
قدیمی »ِگِری«)Grey Advertising( مشغول به 
کار بودند. در س��ال 1949 آنها با جدایی از شرکت 
  )Mac Dane( »خود با شخصی به نام »مک دین
یک تیم را تشکیل دادند و شرکت تبلیغاتی کوچکی 
را در منهتن تاس��یس کردند و بدین صورت اساس 
ش��رکت تبلیغاتی »دویل دین برنبچ« یا به اختصار 
»دی دی ب��ی « پایه گذاری ش��د. همان گون��ه که در 
مقدمه نیز اش��اره شد همکاری این سه نفر به صورت 
مکمل یکدیگر قدرت این شرکت کوچک را مضاعف 
کرد. دین بیش��تر به کارهای مدیریتی می پرداخت، 
دوی��ل بیش��تر توجهش را ب��ه ارتباط با مش��تریان 
اختص��اص می داد و بربنچ همچ��ون موتور خالقیت 
آژانس به نوش��تن و ساخت تبلیغات می پرداخت. از 
نکات جال��ب توجه در مراحل ابتدایی ش��کل گیری 
ش��رکت، حضور تنها 13 پرسنل در این شرکت بود. 
جالب تر اینکه این ش��رکت کار خود را با مش��تریان 
کوچ��ک و با بودجه محدود و ب��رای کاالهای کمتر 
ش��ناخته ش��ده آغاز کرد اما همان طور که می دانیم 
به یکی از تاثیرگذارترین شرکت های تبلیغاتی تاریخ 
تبدیل شد. در عرض مدت زمان کوتاهی دی دی بی 
 به عنوان یک آژانس تبلیغاتی شیک و صاحب سبک 
مطرح ش��د. س��اخت ش��عارهای تبلیغاتی خالق و 
همراه با شوخ طبعی خاص، س��بکی نوین را در این 
زمینه در مقابل تبلیغات خشک و بی انعطاف گذشته 
به وجود آورد. مثال در س��ال 1960 آژانس، کار یک 
مش��تری را که در کس��ب و کار خود جای��گاه دوم را 
داشت، به دست گرفت و برنبچ، این شعار را برای آن 
 We Try Harder Because We›re« :ساخت
Number 2.« ما س��خت تر کار می کنیم، چون ما 
ش��ماره 2  هستیم. اما ش��اید خاطره انگیز ترین شعار 
 Think« :تبلیغاتی مربوط اس��ت به فولکس واگن

»,Small
موفقی��ت ش��رکت، راه را همچ��ون رقبایش برای 
جهانی ش��دن هم��واره کرد. افتتاح ش��عب مختلف 
و ارائه خدم��ات بازاریابی و تبلیغات��ی به نزدیک به 
1200 مش��تری محلی و بین المللی در 75 کش��ور 
جه��ان – در 183 دفتر - نش��ان از قدرت کم نظیر 
»دی دی ب��ی« دارد. مش��تریان ممتاز این ش��رکت 
عبارتن��د از م��ک دونالد، س��وبارو، فولک��س واگن، 
بی ام دبلیو، مایل )Maille(، فیلیپس، الکترولوکس، 

سامسونگ، آمازون و تله کام. 
تبلیغ منتخب

ش��اید بهترین ش��رح بر این تبلیغ س��کوت باشد. 
تبلی��غ جذاب، دیدنی و ش��نیدنی! برای طعم دهنده 
و افزودنی مایل )Maille(. در این شاهکار تبلیغاتی 
به ق��دری گفت��ار متن و موس��یقی هماهن��گ و در 
خدمت اثر اس��ت که تاثیرگ��ذاری آن را به باالترین 
س��طح می رس��اند. تصویر برداری بی بدی��ل در این 
تبلی��غ نیز ج��زو نکات مثب��ت این تیزر اس��ت. اما 
ش��اید برجسته ترین نکته این تبلیغ تلویزیونی شعار 
تبلیغاتی آن اس��ت. موسیقی ایجاد ش��ده در تکرار 
 meals ,Maille,  ح��رف »میم« در س��ه کلم��ه
Memories  بس��یار شنیدنی است و اسلوگان یاد 
شده را در ذهن و قلب مشتری حک می کند. هرچند 
این حرکت زیبا ش��اید از ش��رکتی ک��ه بنیان گذار 
ساخت ش��عارهای تبلیغاتی جذاب است کار بعیدی 
نیست. این تبلیغ زیبا به ما می آموزد که با خالقیت، 
بکارگیری درست عناصر بصری و شنیداری می توان 
با س��اده ترین نماها )یک میز غذا( تبلیغی تاثیرگذار 
و درخدم��ت کمپین ارائه کرد. )برای مش��اهده این 
تبلیغ زیبا می توانید از کد درج شده استفاده کنید.(
www.alijah.ir :ارتباط با نویسنده

تبلیغات خالق

آگهی:آژانس مسافرتی Yatra-شعار:خرج سفر!
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ایستگاه تبلیغات

کپی ک�ردن طرح ه�ای تبلیغاتی داخلی 
از نمونه ه�ای خارجی در کش�ور ما اتفاق 
تازه ای نیس�ت. ش�رکت ها و طراحانی که 
این ش�یوه را اجرا می کنند، معموال بعد از 
آشکار شدن کپی  ش�ان پاسخی مشترک 
را ب�ه معترض�ان می دهند: ط�رح خارجی 
برای ش�ان آشنا نیس�ت. گاهی این پاسخ 
پای�ان ماج�را نیس�ت و آنه�ا می گویند: 
س�فارش دهنده از آنها خواس�ته که طرح 
خارجی را کپی کنند. چندهفته گذش�ته 
ای�ن موضوع ب�ه جنجالی تری�ن خبر این 
ح�وزه تبدی�ل ش�ده اس�ت. جنجالی که 
مسئوالن صنعت تبلیغات کشور نیز به آن 
واکنش نش�ان داده و موضع خود را اعالم 
کرده اند. براین اس�اس »فرصت امروز« در 
نشست اعضای انجمن صنفی شرکت های 
تبلیغاتی ایران حضور پیدا کرده تا موضع 
ای�ن صنف را به فع�االن آن منعکس کند. 
در این جلسه دکتر علیرضا صدرمحمدی 
دارای بورد تخصصی در تبلیغات بین المللی 
و م�درس، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن 
صنفی شرکت های تبلیغاتی و دکتر حسین 
خطیبی عضو هیات مدی�ره انجمن صنفی 
تبلیغات و مسئول بخش آژانس ها و استاد 
ابراهی�م حقیق�ی مدرس و پیشکس�وت 
طراحی گرافیک حضور داشتند. در ادامه، 

گزارش این جلسه را می خوانید. 

آژانس حرفه ای زیر بار کپی کاری نمی رود
درب��اره  صدرمحم��دی  علیرض��ا  دکت��ر 
کپی کاری های ص��ورت گرفت��ه در آگهی های 
تبلیغاتی داخلی می گوید: کش��ور ما در دوران 
پس��ا توافق ق��رار دارد. در ای��ن دوران ب��ا ورود 
برندهای مختلفی روبه رو می شویم که آژانس های 
تبلیغاتی مشخصی همیشه آنها را برای فعالیت 
در ای��ن ح��وزه همراهی می کنن��د. این برند ها 
برای ورود به ای��ران برنامه ریزی منظمی دارند. 
برخ��ی از برندهای خارجی از تعدادی ش��رکت 
تبلیغاتی داخلی خواس��ته اند که شخصیت ها و 
چهره های مشهور ایرانی را برای ورود و استفاده 
تبلیغاتی به آنها معرفی کنند. آنها از االن به فکر 
بومی س��ازی و ارتباط بهتر ب��ا مخاطبان ایرانی 
هس��تند. در حالی که برخی از فعاالن تبلیغات 
در داخل کش��ور گاهی برعکس این روند عمل 
می کنن��د و طرح هایی را از آگهی هایی خارجی 
عینا کپی می کنند. این موضوع مهمی است که 
باید بررس��ی دقیقی شود. به نظرم هیچ آژانس 
حرف��ه ای زیر بار کپ��ی کاری نمی رود حتی اگر 
س��فارش دهنده آگه��ی از او بخواهد که چنین 
کاری را انجام دهد. س��فارش دهندگان آگهی ها 
به عنوان عوامل گردش اقتصادی صنعت تبلیغات 
تلقی می ش��وند و آژانس های تبلیغاتی به عنوان 
متولیان این صنعت که در این حوزه ماندگارند و 
باید به فکر اعتبار خود باشند. سفارش دهندگان 
آگه��ی اگر هم تقاضای کپی طرحی را داش��ته 
باش��ند، آژانس ها باید ط��رح خالقانه تری را به 
آنها پیشنهاد دهند تا سفارش دهنده را متقاعد 
کنند. شرکت های تبلیغاتی باید سفارش دهنده 
خود را آگاه و با سفارش دهندگان خود صحبت 
کنن��د و از آنها بپرس��ند که چ��را آگهی کپی 
ش��ده را می خواهن��د و چه عاملی باعث ش��ده 
که ب��ه خالقیت آنه��ا اعتم��اد نمی کنند؟ اگر 
س��فارش دهنده ایرادی به خالقی��ت وارد کرد، 
روی ای��ن موضوع کار کنند. پس نیاز نیس��ت 
آژانس  ها ایده پ��ردازی را اینقدر حقیر کنند که 
به مرحله کپی کاری برسند. طراحان که مادرزاد 

خالق به دنیا نیامده اند، بلکه در مراحل مختلف 
خالق شده اند. برای خالق شدن باید ابزار کپی را 
از طراحان گرفت. در این حوزه اعتبار به سختی 
به دست می آید ولی به راحتی از دست می رود. 
در سال 1992میالدی، کمپینی علیه تبلیغات 
به راه افتاد، در این کمپین مدعیان می گفتند که 
تبلیغات هزینه ها را باال می برد و مصرف کنندگان 
اعتراض داش��تند که تولیدکنندگان با تبلیغات 
باعث باالرفتن هزینه نهایی محصول می ش��وند 
و این موضوع به ضرر آنهاس��ت. فعاالن جهانی 
تبلیغ��ات آن دوران برای مقابل��ه با این اتفاق و 
آگاه سازی مصرف کنندگان درباره تاثیرات مثبت 
و موثر تبلیغات، کمپینی را به راه انداختند تحت 

عنوان »تبلیغات برای تبلیغات«. در آن دوران در 
ایران نیز فراخوانی برای شرکت در این کمپین 
داده ش��د و از خالقان دع��وت به عمل آمد که 
در این کمپین شرکت کنند. سال بعد کتابی از 
عملکرد کمپین »تبلیغات برای تبلیغات« منتشر 
شد که طرح روی جلد این کتاب جهانی، آگهی 
تبلیغاتی بود که توسط استاد کامران کاتوزیان 
طراحی ش��ده و در نش��ریه همشهری به چاپ 
رسیده بود یعنی طرح آگهی ای از ایران در این 
کمپین جهانی انتخاب ش��ده بود. در این زمینه 
نمونه های بس��یاری دیگر نیز وجود دارد. وقتی 
تبلیغات کش��ور ما چنین عملکردی داشته به 
نظرتان جفا نیس��ت که در آن  آگهی های کپی 

ش��ده به مخاطبان نمایش دهیم؟! با تمام این 
توصیفات به عنوان یکی از مسئوالن این صنعت 
در کشور پیشنهاد می کنم، به دانش و تخصص 
در تبلیغات بیش��تر اهمیت دهیم و به قدرت و 
توان خالقیت خودمان اعتماد کنیم. شرکت های 
کپی کار عمر کوتاهی خواهند داشت و به سرعت 
در صنع��ت تبلیغات کش��ورمان، محو خواهند 
شد. اجازه ندهیم که خالقیت فعاالن این حوزه 

کم ارزش شده یا از بین برود. 

کپی کاری ها اعتبار فعاالن تبلیغاتی را زیر 
سوال می برد

در ادامه دکتر حس��ین خطیب��ی درباره این 

موضوع می گوید: گاهی ش��اهد این هستیم که 
آگهی ای عین به عین یا آگهی تلویزیونی پالن 
به پالن از نمونه خارجی کپی ش��ده  اس��ت. در 
برخی م��وارد آگهی های کپی ش��ده برگرفته از 
قسمتی از یک فیلم س��ینمایی یا یک موزیک 
ویدئوی خارجی اس��ت. اتفاق��ی که به راحتی با 
جست وجویی س��اده هر مخاطبی می تواند پی 
به آن ببرد. باید بح��ث کپی کاری ها را از بحث 
ایده گرفت��ن از رویداده��ای خارجی جدا کنیم. 
هر ط��راح تبلیغاتی در جهانی پ��ر از اتفاقات و 
رویداده��ای متفاوت زندگ��ی می کند. هرکدام 
از این اتفاق��ات می تواند الهام بخ��ش یک ایده 
تبلیغاتی باش��د. این طراح می توان��د ایده ها را 
براس��اس ذهنیت و دانش خود و نیاز مش��تری 
ب��ه روز و تبدیل به یک آگه��ی جدید برای ارائه 
کند. به قول عباس کیارس��تمی »داستان ها در 
جهان یکسان اند و برداشت و روایت های متفاوت 
است که میان داستان ها تفاوت ایجاد می کند.« 
اگ��ر طراحی آگهی را کپی کن��د و به مخاطب 
بگوید که ایده را خودش کشف کرده باز مخاطب 
نسبت به آن عکس العمل نشان خواهد داد و فورا 
می گوید طرح را دیده اس��ت. این کپی کاری به 
سه بخش صنعت تبلیغات کشور آسیب خواهد 
رس��اند. بخ��ش اول: س��فارش دهندگان؛ افراد 
حاضر در این بخش معموال با اطمینان س��راغ 
ش��رکت های تبلیغاتی می روند و وقتی ببینند 
که ش��رکت ها بدون هی��چ زحمت��ی آگهی را 
کپ��ی کرده اند، اعتماد خ��ود را به این صنف از 
دست خواهند داد. اگر سفارش دهندگان شاهد 
تکرار این موضوع باش��ند، اعتمادشان را نسبت 
ب��ه کل صنعت تبلیغات از دس��ت خواهند داد. 
س��فارش دهندگان به این نتیجه می رسند که 
روند صنعت تبلیغات کشور دچار مشکل است 
و باید برای رفع نیازش��ان س��راغ شیوه دیگری 
بروند. در واقع س��فارش دهندگان هم پول شان 
ب��ه هدر م��ی رود و هم نگاه مخاطبان نس��بت 
ب��ه آنها ب��د خواهد ش��د. مخاطبان ب��ا آژانس 
تبلیغاتی در ارتباط نیستند و فکر می کنند که 
سفارش دهنده دس��ت به کپی کاری زده  است. 
به نوع��ی س��فارش دهندگان عالوه ب��ر اعتماد، 
اعتبار خود را نیز از دس��ت داده اند. امکان دارد 
که س��فارش دهنده به خاطر عملک��رد بد یک 
آژانس پول��ش را به طور کلی از صنعت تبلیغات 
کش��ور بیرون بکش��د و ای��ن موض��وع به کل 
صنعت تبلیغات آسیب می رساند. در نتیجه این 
کپی کاری ها در گردش پول صنعت تبلیغات نیز 
اختالل ایجاد می کند و رونق اقتصادی را به وقفه 
می اندازد. بخش دوم: مخاطبان؛ مخاطبان نیز در 
این میان آسیب می بینند و احساس می کنند که 
به شعورشان توهین شده  است. مخاطب وقتی 
متوجه شود که برند مورد عالقه ش اقدام به کپی 
کرده نس��بت به آن حس ب��دی پیدا می کند و 
شاید وفاداریش را از دست بدهد و دیگر تمایلی 
به اس��تفاده از محصوالت آن برند نداشته باشد. 
چون وقتی لب��اس یک محصولی قالبی و کپی 
باشد، از نگاه مخاطبان خود محصول نیز قالبی و 
کپی است. بخش سوم؛ فعاالنی که در این عرصه 
زحمت می کش��ند؛ در این میان گرافیست ها و 
ایده پردازانی که شبانه روز برای یک ایده و طرح 
خالقانه زحمت می کشند نیز آسیب می بینند. 
گاهی طراحان خالق خ��واب محصول و آگهی 
خ��ود را می بینند. حال وقت��ی چنین فعاالنی 
می بینند که یک طرح کپ��ی به راحتی و بدون 
زحمت اکران شده با خودشان می گویند که چرا 
آنها باید وقت و هزینه کنند و در این میان تالش 
کنند. درنتیجه باید به زودی شاهد تکرار کپی ها 
در سطح وسیع باشیم، چون با اکران کپی ها به 

آنها اجازه فعالیت گسترده می دهیم. 

طراحی مینیمال برای جذب 
مخاطبان موسسات خیریه

یکی از منابع بودجه  موسس��ات خیریه از آگهی های 
تبلیغات��ی آنها تامین می ش��ود. آگهی های��ی که باید 
آنقدر خالق باش��ند که مخاطب��ان را وادار کنند بدون 
انتظار دریافت محصول��ی هزینه ای پرداخت کنند. در 
س��ال های اخیر آنقدر مخاطبان با آگهی های تبلیغاتی 
دل خ��راش در این حوزه مواجه  بوده اند که نس��بت به 
آنها بی تفاوت شده اند. در نتیجه به نظر طراحان دراین 
باره به فکر چاره  هس��تند تا راهکاری مناس��ب را برای 
جذب مخاطب بیش��تر پیاده کنند. در این راستا یکی 
از موسس��ات خیریه به مناسب جشنواره پاییزی خود 
طرحی تبلیغاتی را در رس��انه های اجتماعی منتش��ر 
کرده که برای بس��یاری از مخاطبان جالب توجه بوده 
اس��ت. در این طرح تبلیغات��ی از المان پاییز یعنی انار 
استفاده شده است. اناری که به شکل قلک در این طرح 
تبلیغاتی آمده اس��ت. در واقع طراح ش��یوه ای را اجرا 
کرده که مخاطب با دیدن انار پس از این جشنواره نیز 
به یاد این موسس��ه بیفتد و پیام تبلیغاتی این موسسه 

را بدون هیچ المان واسطه دیگری دریافت کند. 

علیجاه شهربانویی
 مشاور کسب و کار 

ستاره های تبلیغات

نرگس فرجی

گزارش اختصاصی »فرصت امروز« از جلسه اضطراری انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی

اعتبار صنعت تبلیغات، قربانی کپی کاری های آگاهانه 

کش��ور ما از بحران اقتصادی زمان جنگ و پ��س از آنکه به دلیل 
کمب��ود موادغذایی برای مردم نه بس��ته بندی مهم بود و نه کیفیت، 
عبور کرده  اس��ت و به عصری وارد شده  که اهمیت به این موضوعات 
باع��ث فروش محصوالت می ش��ود. وقتی جامع��ه از لحاظ اقتصادی 
سروسامان بگیرد، تبلیغات نیز اهمیت پیدا می کند. صنعت تبلیغات 
کشور ما با حضور اساتید برجسته ای مانند محسن میرزایی، منوچهر 
مس��توفی، کامران کاتوزیان و... پش��توانه ق��وی دارد. صنعتی که از 
هم��ان ابتدا با بحث کپی کاری روبه رو بوده اس��ت. ب��ه یاد دارم بعد 
از انق��الب بس��یاری از تولیدکنندگان به طراح��ان گرافیک مراجعه 
می کردند و از آنها می خواس��تند که بسته بندی محصوالت شان را از 
محصوالت خارجی کپی کنند. در آن دوران نیز اساتیدی بودند که به 
شاگردان شان یاد دادند که قبل از طراحی بسته بندی و ارائه به بازار، 
تست فروش بگیرند. چنین اساتیدی بسته بندی هایی را به بازار ارائه 
کردند که خالق و نخس��تین بودند. این طراحی های خالقانه زمانی 
ارائه ش��دند که وزارت ارش��اد وقت، قانون کپی رایت را تصویب کرد. 
قانون��ی قدیمی ک��ه در آن ضمانت اجرایی ب��رای هیچ کدام از طرف 
دعوی وجود ندارد یعنی اگر ش��خصی که از طرحش کپی ش��ده یا 
طرح کپی ش��ده برایش ارائه شده به دادگاه مراجعه کند، دادگاه جز 
حل مش��کل از طریق میانجی گری یک ریش سفید شیوه دیگری را 
پیشنهاد نخواهد داد. به یاد ندارم در تمامی حوزه های  هنری شخصی 
توانس��ته باشد، براس��اس این قانون، حق خود را بازپس بگیرد اما به 
هرحال بعد از گذشت زمان بسیاری یاد گرفتند که اگر از طرح یا ایده  
فرد دیگری در کارش��ان استفاده کنند، نام طراح را بیاورند. از لحاظ 
حقوقی درکش��ور ما روایتی داریم که براساس آن بهتر است طراحان 
در تمامی حوزه ها وارد بحث کپی رایت و کپی کاری نش��وند. همیشه 
این موضوع باعث ایجاد تناقض میان فعاالن این حوزه می شود که آیا 
بهتر اس��ت به قانون کپی رایت بپیوندند یا اینکه از آن فاصله بگیرند. 
به نظرم تا وقتی قانون کپی رایت در کش��ورمان نداش��ته باشیم باید 
براساس اخالق عمل کنیم. این موضوع را از زمانی که انجمن صنفی 

گرافیک را با همکاری اس��تاد مرتضی ممیز راه اندازی کردیم، دنبال 
کرده ایم. از آن زمان هم تعرفه ها را به گونه ای تنظیم کرده ایم که فقط 
ضمانت اجرایی اش اخالق است. برای مثال تعرفه پوستر فیلم با جلد 
کتاب متفاوت است و تعرفه جلد کتاب را به خاطر حمایت از فعاالن 

این حوزه پایین تر از همه نرخ ها مشخص کرده ایم. 
حاال ش��رایط کش��ور تغییر کرده و رونق اقتصادی باعث شده که 
ش��رکت ها نیاز به تبلیغات و ارائه متفاوت محصول داش��ته باشند و 
این موضوع باعث ظهور هر روزه ش��رکت های تبلیغاتی شده است. 
طراح��ان تبلیغاتی نیز به این بینش رس��یده اند ک��ه باید برای این 
دوران روند حرکتی درس��تی داشته باش��ند. در این عصر نیز بحث 
کپی رای��ت را نمی توان باز قانونی دنبال کرد و باید مجددا به اخالق 
رو آورد. در ای��ن دوران هم مانند گذش��ته اگ��ر کپی کاری صورت 
بگیرد باز مقصر مجری کار اس��ت و هیچ نیروی قهری وجود ندارد 
که مانع این کار شود و طراحان باید اخالقی عمل کنند. در نتیجه 
ب��ه نظرم در مواجهه با طرح کپی ش��ده باید اخالق��ی رفتار کنیم 
و پرخاش��گری و توهین و ش��یوه مچ گیری و تهم��ت زدن را کنار 
بگذاریم. همگی در این حوزه امرارمعاش می کنیم، پس بهتر اس��ت 
در ی��ک حیطه صنفی با مراعات اخالق باه��م حرف بزنیم. در این 
میان رس��انه ها نیز باید اخالقی عم��ل کنند تا طراحان حس کنند 
که در حال رصد شدن هستند. امیدوارم ابزارها و افزایش روز به روز 
رسانه های جمعی باعث نشود که به راحتی به هم صنفان مان توهین 
کنی��م. در پایان باید بگویم درمورد کپی بودن طرح تبلیغاتی اخیر 
اکتیو نیز نه از آن دفاع می کنم نه منکر آن می شوم. به عنوان مدیر 
هن��ری از اول هم��راه ای��ن کار بودم و در ایده پردازی هم ش��رکت 
داش��تم. هیچ احساس کپی بودن به این طرح آگهی نداشتم اما اگر 
ثابت ش��ود که این رفتار اتفاق افتاده این گونه خطاها قابل پذیرش 
نیس��ت. به ش��خصه وقتی متوجه موضوع ش��دم که در رسانه های 
مختلف مطرح ش��د و دوستانی به قول خودشان شروع به افشاگری 
کردن��د. در این راس��تا به عنوان پیشکس��وت این ح��وزه به تمامی 
افرادی ک��ه خطا کرده اند، توصیه می کنم خط��ای خود را بپذیرند 

و دیگر این شیوه را تکرار نکنند. 

مچ گیری، توهین و تهمت را کنار بگذارید
ابراهیم حقیقی

 مدرس و پیشکسوت طراحی گرافیک 



حرکت بر مدار صمیمیت و سالمت

ش��رکت دش��ت مرغاب با نام تجاری یک ویک 
از س��ال 1346 در منطقه دش��ت مرغاب واقع در 
145 کیلومتری ش��هر شیراز و در مساحتی حدود 
35 هکتار ش��روع به کار کرد. این ش��رکت همواره 
درصدد بوده اس��ت به عنوان یک��ی از بنیانگذاران 
و پیش��روان صنای��ع غذایی نوین ای��ران، خود را 
در س��طح تولید کنندگان مطرح جهان با باالترین 
کیفی��ت و اس��تانداردهای مل��ی و جهانی تطبیق 

دهد. 
برند یک و یک مختص گروه سنی خاص یا قشر 
خاصی نیس��ت و در واقع بس��ته به نیاز و س��لیقه 
مشتریان همه گروه های سنی و طبقات اجتماعی 
را ش��امل می ش��ود و به بیش از 10 کش��ور دیگر 

صادرات دارد. 
یک و یک س��بد کاملی از م��واد غذایی را تولید 
می کند که شامل 20 نوع انواع محصوالت غذایی 

است. 
معماری برند یک و یک: مدل »خانه برند ش��ده 
Branded House « که ارزش ویژه برند یک و 

یک را افزایش داده است. 
ام��کان  ک��ردن  فراه��م   :Brand Mission
دسترس��ی آسان مصرف کنندگان به غذای سالم و 
بهداش��تی از طریق تولید محص��ول درجه یک از 

مواد درجه یک است. 

از  اع��م  مس��تمر  بهب��ود   :Brand Vision
کیفیت محصوالت و فرآیندها، بهداش��ت و ایمنی 
محصول، نیروی انس��انی و محیط زیست در جهت 

رضایتمندی مشتری و طرف های ذینفع. 

شعار سازمان: تولید محصول درجه یک از 
مواد درجه یک

طبق مدل جنیفر آکر ش��خصیت برند یک ویک 
روی ش��اخص صمیمیت ق��رار می گیرد و با چهار 
مش��خصه صمیم��ی، س��الم، ش��اداب و خانواده 
ش��خصیت خود را به تصویر کش��یده است. ارزش 
مح��وری گ��روه صنعتی یک و ی��ک فراهم کردن 
امکان دسترسی آس��ان مصرف کنندگان به غذای 
س��الم و بهداش��تی از طریق تولید محصول درجه 
ی��ک از م��واد درجه یک اس��ت که بررس��ی های 
میدان��ی به عمل آم��ده از مصرف کنندگان نش��ان 
می دهد این ش��رکت به طور نس��بی توانسته شعار 
خود را )تولید محص��ول درجه یک از مواد درجه 

یک( محقق کند. 
نام تجاری یک و یک در داخل و خارج کشور به 
شکلی ماهرانه انتخاب شده و توانسته در راستای 
ش��عار این برن��د و ارزش مح��وری آن قرار بگیرد 
و برخ��اف برخی دیگ��ر از تولید کنندگان داخلی 
ترجم��ه نام ای��ن برند هم توانس��ته همان مفهوم 
اصلی را منتقل کن��د. انتخاب رنگ قرمز به عنوان 
رن��گ غالب در ن��ام تج��اری و بس��ته بندی های 
محصوالت، انتخابی هوش��مندانه اس��ت؛ به خاطر 
اینکه رنگ قرمز تحریک کننده خوبی برای اش��تها 
اس��ت و به خوبی احس��اس گرس��نگی را تشدید 

می کند. 

عوام��ل موفقی��ت ش��رکت یک و ی��ک: قیمت 
رقابتی، اعتبار برند و زمان تحویل است. 

ش��رکت یک و یک با داشتن یک شرکت پخش 
با همین نام به خوبی توانسته بر مشکات سیستم 
پخش خارج از ش��رکت فائق آم��ده و محصوالت 
خود را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان 
قرار دهد. ولی آیا این ش��رکت توانسته با توجه به 
توانمندی های مناسب خود جایگاه مناسبی را در 

بازار مواد سوپرمارکتی )FMCG( پیدا کند؟ 
خوانندگان به خوبی می دانند که برای رس��یدن 
به یک جایگاه مناس��ب در بازار باید مراحل زیر به 

ترتیب طی شود: 
)Segmentation( تقسیم بندی بازار

)Targeting( هدف گذاری
)Positioning( جایگاه یابی

دو عام��ل ابتدایی به هم پیوس��ته اس��ت و بین 
این دو عام��ل با جایگاه یابی عام��ل مهم تبلیغات 
قرار دارد که اتفاقا نقطه ضعف این ش��رکت است. 
حض��ور در صنعت مواد خوراکی )FMCG( و نیز 
 Concentrate with ف��روش  روش  انتخ��اب 
Generic Brand همگی دس��ت به دس��ت هم 
داده ک��ه تبلیغات تبدیل به یک��ی از کلیدی ترین 
فرآیند ه��ای اصلی ش��رکت ش��ود که بهب��ود این 
فرآیند می تواند به س��رعت باعث افزایش فروش و 
س��ود شرکت شود و ش��اید بهتر باشد این شرکت 
 تمرکز ویژه ای روی این بخش از فعالیت های خود 

داشته باشد. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )26(
قیمت گذاری 6: گران ترین برند 

بازار باشید

قیم��ت، نق��ش قاب��ل توجه��ی در اعتبار ش��ما 
دارد. ش��ما نمی توانی��د ب��دون افزای��ش کیفیت 
محصوالت ت��ان قیمت آنه��ا را باال ب��رده و انتظار 
داشته باش��ید مشتریان کاالهای شما را خریداری 
کنند. ام��ا گران قیمت بودن کاالهای ش��ما نوعی 
بیانیه در مورد وضعیت برند شما به شمار می رود و 
برندتان را در صدر محصوالت لوکس و گران قیمت 
بازار ق��رار می ده��د. لوک��س و گران قیمت بودن 
چیزی نیس��ت که همه خواس��تار آن باش��ند ولی 
هنگام��ی که این جایگاه را ب��ه خودتان اختصاص 
 دادی��د ام��کان جل��ب توجه ب��رای ش��ما فراهم 

می شود. 

ایده
رکوردش��کنی هم��واره موج��ب جل��ب توج��ه 
می شود؛ رکوردش��کنی در قیمت نیز از این قضیه 
مس��تثنا نیس��ت. هربار که یک خانه سقف قیمت 
را شکس��ته و ب��ه گران تری��ن بدل می ش��ود این 
رکوردشکنی در رس��انه ها بازتاب می یابد. چنانچه 
ش��رکت ش��ما در باالتری��ن نقطه بازار ق��رار دارد 
می توانید با استفاده از تکنیک قیمت گذاری جلب 
توجه کنی��د، آنگاه خواهید دید ک��ه مردم درباره 
ش��ما صحبت می کنند. به یاد داشته باشید جلب 
توجه از طری��ق افزایش قیمت موجب جلب توجه 
رس��انه ها خواهد شد و آنها از افزایش شدید قیمت 
محصوالت ش��ما انتقاد خواهند ک��رد اما چنانچه 
قص��د دارید به عنوان یک��ی از گران ترین برندهای 
 بازار مطرح شوید این راهی است که باید آن را طی

 کنید. 
به عنوان مش��تری تصور ما همواره این است که 
ی��ک کاالی گران قیم��ت حتماً از کیفیت بس��یار 
زیادی برخ��وردار اس��ت. ای��ن بدبینانه ترین نگاه 
ممکن به سیاس��ت قیمت گذاری محصوالت است 
ام��ا حقایق و نکاتی مثبتی نی��ز در این بین وجود 

دارند. 
ب��رای حفظ قیم��ت کاالها در باالترین س��طح 
ممکن، بای��د کیفیت کاالهای ت��ان را در باالترین 
س��طح ممک��ن حفظ کنی��د. فرام��وش نکنید که 
ش��ما تنها می توانید یک بار اف��راد را فریب دهید 

و ای��ن اس��تراتژی مناس��بی برای حض��ور موفق 
کس��ب وکار شما در بازار نیس��ت. بنابراین چنانچه 
محص��والت برن��د ش��ما از کیفیت بس��یار باالیی 
برخوردار هس��تند هیچ گونه نگرانی از گران قیمت 
ب��ودن کااله��ای خ��ود نداش��ته باش��ید. ب��رای 
 مدت ه��ای طوالنی Joy perfume از محصوالت   
Jean Patou  به عن��وان گران قیمت تری��ن عطر 
موجود در بازار شناخته می شد، هم اکنون این مکان 
به عطر Imperial Majesty  محصول ش��رکت 
Clive Christian  رس��یده اس��ت که به قیمت 
215 ه��زار دالر در بازار به فروش می رس��د. البته 
عمده تری��ن دلیل گران قیمت ب��ودن این محصول 
 الماسی است که در ساخت شیشه این عطر به کار

 می رود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
• چنانچ��ه مالک برندی گران قیمت هس��تید و 
محصوالت شما از کیفیت بسیار زیادی برخوردارند 
این موضوع را با رسانه ها در میان گذاشته و سعی 

کنید به نوعی برندتان را بر سر زبان ها بیندازید. 
• اطمین��ان حاصل کنی��د که کارمندان ش��ما 
خصوص��اً فروش��ندگان محصوالت تان حس خوبی 
نسبت به قیمت کاالها داشته باشند و به محصولی 

که ارائه می کنید افتخار کنند. 
• شجاع باشید و درباره علت گرانی کاالهای تان 
توضیح داده و مش��تریان احتمالی خود را به خرید 

محصوالت تان متقاعد کنید. 

ترویج
آی��ا می دانس��تید تروی��ج ک��ه از آن عموما تحت 
عن��وان فعالیت ه��ای ترفی��ع و فروش ه��م نام برده 
می ش��ود، روش��ی ب��رای اطاع رس��انی در م��ورد 
خدم��ات و محص��والت ب��ا اس��تفاده از روش های 
 پویاتری اس��ت که ش��ما قادر به تغییر و اصاح آنها 

هستید؟ 
مثال های��ی از ای��ن مجموع��ه عبارتن��د از ان��واع 
کوپن ه��ای تخفیف و فروش، طرف��داری و حمایت 
تیم ها، مس��ابقه، برگ��زاری رویداد، تایید اش��خاص 
شناخته شده و مطرح یا به اصطاح ستاره، کاتالوگ، 
نمونه ه��ای رایگان، رس��انه های اجتماع��ی، هدیه و 

پست مستقیم. 
برخ��اف روابط عمومی که تاش��ی ب��رای اقناع 
رس��انه ها برای نشر پیام ش��ما بدون هیچ هزینه ای 
اس��ت، ترویج عموما دارای هزینه است. یک کمپین 
ش��بکه های اجتماعی نمونه ای از یک ترویج اس��ت 
که غیر از زمان صرف ش��ده ک��ه متعلق به کارکنان 
 شماس��ت، هزین��ه آن چنان��ی دیگ��ری برای ش��ما 

ندارد. 

سهشنبه
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مترجم: معراج آگاهی

آیا می دانستید

احمد قلی زاده مرادلو

انج��ام   مطالع��ات  براس��اس 
ش��ده بی����ش از 56درص��د 
از  ایران��ی  مصرف کنن��دگان 
آب لیموهای خانگی اس��تفاده 
می کنند. این ش��رایط فرصت 
برند ه��ای  ب��رای  را  خوب��ی 
مواد غذای��ی ایجاد می کند که 
می توانند از آن استفاده کنند 
اقیانوس  استراتژی  براساس  و 
آبی س��هم ب��ازار بیش��تری را 
هم  یک ویک  کنن��د.  کس��ب 
قدیم��ی  برند ه��ای  از  یک��ی 
در  مواد غذای��ی  تولید کنن��ده 
کشور است که سبد محصولی 
اما بیش��تر  گس��ترده ای دارد 
محصوالت  مصرف کنن��دگان، 
ای��ن برند را ب��ا آب لیمو و رب 

می شناسند. 
اگرچه این برند محصوالتی 
مانن��د خیارش��ور، آب غ��وره، 
س��رکه، روغ��ن، س��س، مربا، 
ترش��یجات و... نی��ز دارد ام��ا 
آب لیموی  و  رب  محص��والت 
محص��والت  ش��رکت  ای��ن 
برای  قهرمانی  و  اس��تراتژیک 
یک ویک محس��وب می ش��ود 
ک��ه بیش��ترین س��هم ذهنی 
را در بی��ن مخاطب��ان ایرانی 
از کارشناس��ان  دارد. برخ��ی 
این حوزه بر این باور هس��تند 
که یک و یک متد خاصی را در 
راس��تای برندینگ خود اتخاذ 
نکرده و ع��دم یکپارچگی در 
فرآیند ارتباطات��ی برند باعث 
تصویر  نتواند  یک ویک  ش��ده 
مناس��بی را از خ��ود در ذهن 
مخاطبان ایج��اد کند، اما این 
ام��کان برای ای��ن برند وجود 
دارد ک��ه ب��ا تمرک��ز ب��ر دو 
محصول اس��تراتژیک آب لیمو 
محصول��ی  س��بد  در  رب  و 
در  مناس��ب  تصویری  خ��ود، 
ذه��ن مش��تری ایج��اد کند. 
اینک��ه یک ویک در راس��تای 
فعالیت ه��ای ارتباطات��ی برند 
چه اقداماتی را می تواند انجام 
دهد بهانه ای ش��د تا »فرصت 
امروز« س��راغ دکت��ر علیرضا 
صفاری، مدیر ارش��د کلینیک 

برند و معاون استراتژی آژانس 
تبلیغاتی تمام خدمت بادکوبه 
برود. آنچه در ادامه می خوانید 
نظرات این کارش��ناس درباره 
لوگو، ش��عار، م��دل معماری 
برند و... است که در سه بخش 

مجزا تنظیم شده است. 

عدم یکپارچگی در فرآیند 
ارتباطاتی برند

متاس��فانه  کل��ی  ن��گاه  در 
برند های  همانن��د  یک و ی��ک 
در  خاص��ی  مت��د  از  دیگ��ر 
راس��تای ارتباط��ات برندینگ 
اس��ت؛  نکرده  اس��تفاده  خود 
به صورت کل��ی هویت بصری 
و کام��ی بخ��ش اعظم��ی از 
برند های داخلی ازهم گسیخته 

اس��ت و همین موضوع 
باعث ش��ده که نتوانند 
مت��د خاص��ی را برای 
کنن��د؛  اتخ��اذ  خ��ود 
در  یکپارچگ��ی  ع��دم 
برند  ارتباطاتی  فرآیند 
این  ریش��ه   اصلی ترین 
موضوع تلقی می شود. 

یک و ی��ک در س��ال 
دش��ت  نام  ب��ا   1346
فعالیت ه��ای  مرغ��اب 
خ��ود را آغاز کرد و در 
ح��ال حاضر حدود 20 
گروه محصولی دارد، اما 
برند یک و یک  تداعیات 

ایران��ی،  مخاطب��ان  ب��رای 
آب لیمو، رب و خیارشور است 
و ای��ن محص��والت در ذه��ن 
مخاطب سهم ذهنی بیشتری 
را دارند و این در حالی اس��ت 
که یک و یک محصوالت بسیار 
متنوعی دارد و این محصوالت 
شامل آب غوره، سرکه، روغن، 
س��س، مرب��ا، ترش��یجات و... 
هس��تند ام��ا هنگامی ک��ه از 
ش��اخص تداعی��ات برن��د به 
می کنی��د،  ن��گاه  یک و ی��ک 
محص��والت قهرم��ان آن ک��ه 
آب لیمو، رب و خیارشور است 
مخاطب می رس��د.  ذه��ن  به 
آب لیمو و رب جزو محصوالت 
پرمصرف در کشور هستند که 
براس��اس آخرین آمارهای در 

دست در مورد آب لیمو حدود 
58 درص��د جامع��ه پرمصرف 
هس��تند؛ یعن��ی حداقل دو تا 
س��ه بار در هفت��ه آب لیمو را 
مص��رف می کنن��د و این رقم 
اس��ت.  قابل توجه��ی  بس��یار 
ح��دود 32 درص��د متوس��ط 
مصرف می کنند و فقط حدود 
10 درص��د جامعه کم مصرف 
هس��تند؛ به ص��ورت کلی این 
موض��وع نش��ان می ده��د که 
مص��رف آب لیم��و در کش��ور 
به ش��دت ب��اال اس��ت و طبق 
تحقیق��ات بازاری که در پایان 
س��ال 93 انجام ش��ده اس��ت، 
56.2 درص��د از افرادی که در 
ایران آب لیمو مصرف می کنند 
از آب لیموهای خانگی استفاده 
می کنند که فضایی بکر 
ب��رای تولیدکنن��دگان 
صنعتی مانند یک ویک 
ج��ذب  ب��رای  اس��ت 
همین  در  بازار.  س��هم 
مطالعاتی که انجام شده 
در س��هم ذهن��ی افراد 
یک و ی��ک  جامع��ه 
نخستین سهم ذهنی را 
در ذهن مخاطب دارد؛ 
البته ممکن است سهم 
با س��هم ذهنی  فروش 
باشد  متفاوت  مخاطب 
اما موضوعی که اهمیت 
دارد ای��ن اس��ت ک��ه 

از مردم پرس��یده  هنگامی که 
می ش��ود در س��ه ماه گذشته 
چه آب لیمویی مصرف کردید، 
طبق مطالعات انجام ش��ده در 
ش��اخص TOP یا نخس��تین 
برندی که ب��ه ذهن مخاطبان 
می آید، یک ویک با 20 درصد 
بیشترین سهم ذهنی را دارد. 
برند دلپذی��ر 14.2، مهرام 8 
درص��د و برند ه��ای دیگ��ری 
مانند مجید، به��روز، اروم آدا 
و.... در رتبه ه��ای بع��دی قرار 
دارند؛ البت��ه باید این موضوع 
مدنظ��ر قرار گی��رد که بخش 
عم��ده ای از بازار ک��ه حدود 
حال  در  اس��ت  56.2درص��د 
حاضر دس��ت نخورده اس��ت و 
این موضوع برای برند یک و یک 
اقیانوس آبی محسوب می شود 
که می تواند سهم بازار خود را 

افزایش دهد. 
در م��ورد محص��ول رب هم 
حدود 80درص��د افراد جامعه 
پرمصرف هس��تند و این افراد 
در هفت��ه دو تا س��ه ب��ار رب 
اس��تفاده می کنن��د و همی��ن 
موض��وع نش��ان می ده��د که 
به ش��دت حج��م مص��رف باال 
اس��ت و ریش��ه در فرهن��گ 
غذایی ما دارد، س��بک زندگی 
که رب محصول اس��تراتژیکی 
می ش��ود.  محس��وب  آن  در 
ح��دود 17 درصد مردم ماهی 
دو تا س��ه بار مصرف می کنند 
و در ح��دود س��ه درصد مردم 
کم مص��رف هس��تند؛ از طرفی 
30 درص��د ای��ن 80 درص��د 
به ص��ورت  پرمص��رف  م��ردم 
روزان��ه رب مص��رف می کنند؛ 
البت��ه رب به صورت��ی ک��ه در 
فرهن��گ غذایی م��ا در ایران 
مصرف می شود، در کشور های 
دیگر مصرف نمی ش��ود و فقط 
در کش��ورهای منطق��ه مانند 
تاجیکس��تان،  افغانس��تان، 
ع��راق و حت��ی یک بخش��ی از 
خلیج فارس  حاشیه  کشورهای 
مص��رف رب به ش��کل ایرانی 
دارن��د و در کش��ورهای دیگر 
مورداستفاده  دیگر  نوع های  به 

قرار می گیرد. 

امیر کاکایی

استراتژی برندینگ یک ویک زیر ذره بین »فرصت امروز«

فرصت یکه تازی با محصول قهرمان

طبق مطالعات انجام شده در شاخص 
TOP یا نخس��تین برندی که به ذهن 
مخاطبان می آید، سهم ذهنی یک و یک 
در گ��روه رب مانند آب لیمو نیس��ت و 
نخس��تین سهم ذهنی رب با 19 درصد 
ب��رای برن��د چین چین اس��ت و همین 
موضوع نش��ان می دهد تبلیغاتی که در 
یک سال اخیر این ش��رکت انجام داده 
اس��ت روی سهم ذهنی برند چین چین 
تاثی��ر بس��یار گذاش��ته اس��ت و البته 
ممکن است س��هم فروش این برند نیز 
افزایش پیداکرده باش��د ام��ا نمی توان 
به ای��ن قطعیت رس��یدکه چین چین 
نخس��تین س��هم بازار را درفروش دارد. 
بعد از چین چین برند هایی مانند تبرک، 
دلپذیر، ات��کا و. . . قرار دارند و یک ویک 
بعد از برند خوش��اب برند نهم از لحاظ 
س��هم ذهنی اس��ت. هنگامی که میزان 
دیده شدن برند در نقاط تماس کاهش 
پیدا می کند، س��هم ذهنی نیز کاهش 
پیدا می کند. برند هایی مانند چین چین، 
تب��رک و دلپذی��ر ب��ا توجه ب��ه حجم 
تبلیغات گس��ترده ای که در چند سال 
گذشته روی محصول رب خود داشتند، 
توانس��ته اند به سهم ذهنی بیشتری در 
ذهن مخاطب دست پیدا کنند و افزایش 
سهم ذهنی تاثیر مستقیمی روی سهم 

بازار و سهم فروش خواهد داشت. 
تنها نقطه تماسی که یک و یک امروز 
ب��رای ارتباط با مخاطب در نظر گرفته، 
برنامه خندوانه است که البته بسیار موثر 
واقع شده است و به  غیراز برنامه خندوانه 
تقریبا تمامی برنامه های ارتباطاتی خود 
را متوقف کرده و به غیراز سوپرمارکت ها 
به عنوان نقطه فروش درجایی دیگر برند 
یک و یک دیده نمی ش��ود. واقعا حضور 
محصول در نقطه فروش به تنهایی برای 
مصرف کننده عاملی برای تصمیم سازی 
محسوب نمی شود و باید از نقاط تماس 
مختلف ب��ه مخاطب به صورت یکپارچه 
پیامی ارس��ال ش��ود تا بتوان��د ضمیر 
ناخ��ودآگاه در فرآیند تصویرس��ازی در 
ذهن مخاط��ب کمک کند که مخاطب 
ای��ن برند را انتخاب کن��د. نقاط تماس 
به صورت کلی به سه دسته، نقاط تماس 
قبل از خرید، حین خرید و بعد از خرید 
تقس��یم می ش��ود؛ قبل از خرید شامل 

تبلیغات،  روابط عموم��ی،  فعالیت های 
حضور در شبکه های اجتماعی، بازاریابی 
مستقیم و... است؛ حین خرید هم شامل 
متریال های چاپی، سمپلینگ های نقطه 
خرید و... اس��ت که بر این موضوع تاثیر 
می گ��ذارد. از طرفی نقطه تماس بعد از 
خرید ش��امل برنامه های وفادارس��ازی، 
باشگاه مشتریان، خدمات پس از فروش 
و... است؛ متاسفانه یک ویک فقط یکی 
از این نقطه تماس های قبل خرید را که 
حضور در برنامه خندوانه است، به کاربرده 
و در حی��ن خرید اقدام��ی از یک و یک 
مشاهده نش��ده و در فعالیت های بعد از 
خرید خود که باش��گاه مشتریان است، 
متاسفانه یک ویک  مانند بسیاری دیگر 
از برند ها در س��ایت خود فضای باشگاه 
مشتریان را ایجاد کردند اما هنگامی که 
مخاطب وارد آن سایت می شود متوجه 
صرفا یک ویترین بودن آن می شود و در 
پشت آن محتوا و مفهومی وجود ندارد 
و به همین دلیل مخاطب را نمی توانند 
درگیر نگه دارند. متاسفانه برند یک ویک 
حضوری در شبکه های اجتماعی ندارد 
و از پتانس��یل این شبکه های اجتماعی 
در حال حاضر نتوانسته استفاده ای کند. 
با توجه به گستردگی سبد محصوالت 
یک و یک از یک متد در راستای ارتباطات 
برند می تواند استفاده کند؛ اگر محصولی 
اس��تراتژیک و قهرمانی مانند آب لیمو و 
رب دارد، می تواند برای این محصوالت 
خلق یک تصویر در ذهن مخاطب را در 
راستای ارتباطات برند خود انتخاب کند؛ 
البته به همین سادگی نمی شود متدی 
را اتخاذ کرد و باید در مورد این موضوع 
مطالعاتی انجام شود اما آنچه مسلم است 
برند های معتبر مواد غذایی با استفاده از 
ایج��اد یک تصوی��ر از برند ب��ه نتیجه 
رس��یدند و خود را به تداعیات از پیش 
فکر شده در ذهن مخاطب وصل کردند. 

مدل معماری برن��د یک و یک با توجه 
ب��ه اینکه تمام��ی محص��والت این برند 
تح��ت عن��وان یک ویک به ب��ازار عرضه 
می ش��ود، خانه برند ش��ده است. یکی از 
بزرگ تری��ن معایب این م��دل معماری 
برند این موضوع است که اگر برای یکی 
از محصوالت آن اتفاق��ی رخ دهد، تاثیر 
منف��ی آن دامن گی��ر تمامی محصوالت 
خواهد ش��د و از طرفی برند ها استقال 
مال��ی ب��رای فعالی��ت  ارتباطات��ی خود 
ندارند و به یکدیگر وابس��ته هس��تند و 
به احتمال زیاد این ش��رکت بودجه ای را 
برای تمام محصوالت یک و یک تخصیص 
می دهد. در این میان مدیریت خانه برند 
شده سنتی اس��ت و المان کنترل در آن 
به شدت زیاد است. البته مزایای این مدل 
خانه برند ش��ده این است که اگر یکی از 
محصوالت یک وی��ک در حوزه ارتباطات 
برن��د اقدام��ات مثبتی را انج��ام دهد و 
جایگاه مناسبی را در ذهن مخاطب برای 
خود ایج��اد  کند، تاثیر مثب��ت آن روی 
برند های دیگر ایجاد می ش��ود؛ به عنوان 
نمونه اگر آب لیم��وی یک ویک در ذهن 
مخاطب جایگاه خوبی را داش��ته باش��د، 
قطعا هنگامی که یک وی��ک روغن زیتون 
نی��ز تولید می کن��د با هزین��ه کمتری 
می تواند این محصول را جایگاه سازی کند 
و از دارایی ه��ای ناملموس برند آب لیمو 
اس��تفاده های زیادی انج��ام می دهد. از 
طرفی گ��روه هدف مدل معم��اری برند 
خانه برند شده مشخص است و روی یک 
طبقه اجتماعی تمرکز می کند؛ به عنوان 
نمونه طبق مطالعات انجام شده 20 درصد 
 C1 از مصرف کنن��دگان طبقه اجتماعی
و C2 که بزرگ ترین قس��مت جمعیتی 
ایران را تش��کیل می دهن��د، از یک ویک 
استفاده می کنند. همین موضوع در خانه 
برند شده مزیت محسوب می شود؛ چون 
یک و یک ب��ا یک گروه هدف مش��خص 

سروکار دارد. 
در هویت بص��ری و کامی یک ویک، 
رنگ سازمانی یک ویک قرمز است و در آن 
زمان که هویت بصری یک ویک در حال 
طراحی بوده رنگ قرمز برای شرکت های 
مواد غذایی بس��یار باب بوده اس��ت. پیام 
»محصول درجه ی��ک از مواد درجه یک« 
که یک ویک از آن به عنوان شعار استفاده 

می کند براس��اس تمایز طراحی ش��ده و 
این ش��عار به نظر می رسد برای مخاطب 
اغراق آمیز باش��د؛ چون خط کشی وجود 
ندارد که م��واد درجه یک به چه معنایی 
است. به عنوان نمونه مواد درجه یک طبقه 
C1 و C2 مواد درجه سه طبقه اجتماعی 
A و B که طبقه باالی جامعه هس��تند، 
محسوب می شود و سبک زندگی های هر 
طبقه اجتماعی متفاوت اس��ت. به عنوان 
نمونه فردی م��واد درجه یک را ارگانیک 
می داند و فرد دیگری می گوید اگر فرآیند 
تهیه مواد اولیه بهداشتی باشد درجه یک 
است اما شعار یک و یک به واسطه نامی که 
دارد ایهام جالبی ایجاد کرده که در آن نام 
برند به صورت خاقانه ای تکرار شده است. 
لوگو به عنوان نخستین نقطه تماس با 
مخاطب باید چند ویژگی داش��ته باشد؛ 
به عنوان نمونه باید س��اده باشد، در ذهن 
ماندگار باشد، به مرورزمان قدیمی نشود، 
همه منظ��وره باش��د که بت��وان در همه 
س��ایزها از آن استفاده کرد و به ماهیت و 
جنس برند نزدیک و مرتبط باشد. لوگوی 
برن��د یک ویک توس��ط فرش��ید مثقالی 
طراحی ش��ده و از معدود لوگوهایی است 
ک��ه در دهه 60 طراحی ش��ده و خیلی از 
ای��ن ویژگی ه��ای ذکرش��ده را دارد اما 
متاسفانه لوگوی یک و یک به علت نداشتن 
یکپارچگی در هویت بص��ری در رنگ ها 
و طرح های متخلفی اس��تفاده می ش��ود؛ 
به عنوان نمونه درجایی لوگو با سایزهای 
مختلف کارش��ده، درجایی دیگر با زبان 
انگلیس��ی کارش��ده و.... اما در این میان 
می توان اظهار داشت که لوگوی یک و یک 
در ای��ن مدت زم��ان خیلی کهنه نش��ده 
است. به صورت کلی امروزه در کشورهای 
معتب��ر طراحی لوگوه��ا و حتی طراحی 
بسته بندی ها به س��مت مینی مال شدن 
درحرکت اس��ت و ناخواسته این موج نیز 

به ایران خواهد رسید. 

شعاری اغراق آمیز از برندی متمرکز بر کیفیت  خندوانه؛ تنها نقطه تماس برند با مخاطب
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شهرت آمانسیو اورتگا با زارا

آمانس��یو اورت��گا )Amancio Ortega( به عن��وان 
پس��ر یک کارگ��ر راه آهن بزرگ ش��د و هم اکن��ون یکی از 
ثروتمندتری��ن خرده فروش ه��ای جهان اس��ت. این تاجر 
 )Inditex( اسپانیایی صنعت مد و موسس گروه ایندیتکس
بیشتر به دلیل فروشگاه های لباس و مغازه های خرده فروشی 
تزئیناتی زارا )Zara( معروف شده است. در ماه ژوئن 2015، 
اورتگا توس��ط مجله فوربس با ثروت 1/68 میلیارد دالری 
به عنوان دومین مرد ثروتمند جهان معرفی ش��د. اورتگا در 
سال 1975، نخستین مغازه زارا را گش��ود، البته او نام زارا را 
برگزید زیرا نام موردعالقه اش یعنی زوربا )Zorba(  پیش از 
این انتخاب شده بود. در دهه 80، اورتگا فروشگاه های زیادی 
با برند زارا افتتاح کرد. امروز زارا بخش��ی از گروه ایندیتکس 
اس��ت و 29/59 درصد از سهام این ش��رکت به عالوه شش 
هزار مغازه ش��امل های برنده��ای زارا )Zara(، ماس��یمو 
دوت��ی )MassimoDutti(، تمپ )Tempe(، برش��کا 
)Bershka(  و... به اورتگا تعلق دارد و بیش از چندین هزار 
نفر کارمند دارد. اورتگا تا س��ال 1999 خیلی شناخته شده 
نبود و حتی یک عکس هم از او منتشر نش��ده بود. او هر روز 
به یک کافی ش��اپ می رفت و ناهارش را ب��ا کارکنانش در 
کافه تریای کمپانی می خورد. اورتگا کراوات نمی زد و معموال 
یک یونیفرم ساده می پوشید که هیچ کدام هم تولید زارا نبود. 
گفته می شود که اورتگا عضو بسیار فعالی در فرآیند طراحی و 

تولید کمپانی است. 
به ایده های مختلف از مکان های متفاوت نیاز 

دارید
تیم طراحی زارا متشکل از چند صد نفر هستند که مدام 
به دنبال ایده ها و در حال طراحی محصوالت جدید هستند. 
یک��ی از طراحان این برن��د می گوید: »ما ایده هایم��ان را از 
کتاب ها، مجله ها و وبالگ ها به دست می آوریم اما بیشتر از 
همه از بازخوردی که در فروش��گاه هایمان وجود دارد، ایده 
می گیریم. مش��تریان مان به ما می گویند که چ��ه کاری را 
دوست دارند، از چه طرحی بیشتر اس��تقبال می کنند و از 
چه کاری خوش ش��ان نمی آید. طراحان زارا به فروشگاه ها 
می روند و درباره تولیدات با مش��تریان صحبت می کنند تا 

ایده های جدید بگیرند. این یک پروسه ادامه دار است.«
کسب وکار جدیدتان را به خاطر پول آغاز نکنید

اگر فق��ط ب��رای پ��ول کار می کنی��د، آن را به دس��ت 
نمی آورید، اما اگر عاشق کاری هستید که انجام می دهید 
و همیشه مشتریان تان را در اولویت قرار می دهید، موفقیت 
در انتظار شماست. اورتگا امپراتوری اش را بر پایه دو قانون 
بنا کرد: به مشتریان چیزی را ارائه داد که آنها می خواستند 
و سریع تر از هرکس��ی آنچه را که مش��تریان خواستارش 
بودند، به دست ش��ان رس��اند. همی��ن روش بهینه تامین 
فروشگاه ها با سایر خرده فروشی های سنتی تفاوت بسیاری 
دارد و کمپانی های معدودی هس��تند که این مدل موفق 

کسب وکار را به کار می گیرند. 
به سرعت از طراحی به بازار برسید

برای زارا از جرقه نخستین ایده طراحی تا رسیدن تولیدات 
به بازار کمتر از چهار هفته زمان می برد. آنها بسیار سریع تر 
از رقبایشان حرکت می کنند. زارا موجی را ایجاد می کند و 
خ��ودش در رأس این موج قرار می گی��رد. نکته  دیگری که 
درباره فعالیت زارا اهمیت دارد این اس��ت ک��ه اگر کارهای 
جدیدی تولید کنند، این کارها به ط��ور همزمان وارد تمام 
فروش��گاه های زارا می ش��وند. محصوالت زارا محصوالتی 

جهانی است که در تمام قاره ها به فروش می رسد. 
بازخورد کارتان را به سرعت انتقال دهید 

کارکنان فروش��گاه ها از ش��بکه ها و ارتباطات اینترنتی 
اس��تفاده می کنند تا ه��ر روز اطالع��ات و بازخوردها را به 
مرکز اصلی زارا در اسپانیا برسانند. اطالعاتی از قبیل اینکه 
چه تولیداتی بهتر به فروش می رس��د و در چه زمینه هایی 
کمپانی قادر به پاس��خگویی به نیاز مش��تریان نیس��ت. 
سیاس��ت زارا این اس��ت که آنقدر به نوآوری ادامه دهد تا 
مشتریان همیشه ولع رفتن به فروش��گاه هایش را داشته 

باشند تا مطمئن شوند که آیتمی را از دست نداده اند. 

انتصاب مدیر جدید برای پروژه 
خودروی بدون راننده گوگل

شرکت گوگل به تازگی فرد بسیار برجسته ای درزمینه 
مدیریت به نام جان کرافکیک را به عنوان سرپرست پروژه 
خودروی بدون راننده خود منصوب کرده است.  به گزارش 
رایورز، گوگل مدت ها پیش از س��ایر رقبا شروع به ساخت 
و آزمایش یک خ��ودروی بدون راننده ک��رد، ولی در عمل 
نمی توان تفاوت عمده ای بین پیشرفت این شرکت و سایر 
ش��رکت هایی که پس از آنه��ا وارد عرصه رقابت ش��ده اند 
مش��اهده کرد. علت این امر را باید در س��اختار مدیریتی 
جس��ت وجو کرد و گوگل نیز ب��ا آگاهی از این امر س��راغ 
رفع مش��کل در پروژه خود رفته اس��ت.  مسئوالن گوگل 
به تازگی موفق شده اند تا یکی از برجسته ترین چهره های 
مدیریت��ی در رده صنایع خودرویی را ب��ه خدمت بگیرند.  
 )John Krafcik(  این مدیر برجسته که جان کرافکیک
نام دارد، به احتمال ف��راوان برنامه های گوگل برای عرضه 
خودروی بدون راننده را به ش��دت با تسریع روبه رو خواهد 
ساخت.  کرافکیک برای مدت زمان پنج سال در پست های 
مدیریتی شرکت هایی بزرگی مانند فورد آمریکا و هیوندای 
کره فعالیت داشته اس��ت و به همین دلیل نیز ورود تجربه 
او به پروژه ش��رکتی مانند گوگل که تجربه ساخت خودرو 
را در کارنامه خود ندارد، جانی تازه می دمد.  از جمله دیگر 
فعالیت های کرافکی��ک می توان به مدیریت وب س��ایت 
Truecar اشاره کرد که س��اختار جدید و مدرنی در ارائه 

راهنمایی برای خرید خودرو به راه انداخته است. 

سهشنبه
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پاسخ کارشناس: س��ازمان ها همواره از پاداش و مزایا 
به عنوان عاملی برای تش��ویق اس��تفاده می کنند و همین 
موضوع در راس��تای انگی��زش کارکنان بس��یار مثمر ثمر 
خواهد بود اما اج��رای این موضوع حتماً نیاز به س��ازوکار 
مناس��ب و برنامه ریزی دقیق دارد. به صورت کلی این نوع 
پاداش دادن های ش��رکت ش��ما امروزه دیگر عرف نیست 
و س��ازمان های معتب��ر دنیا س��اختار هایی را ب��رای این 

موضوع در نظر می گیرند و در این راس��تا برنامه ریزی های 
بلند مدتی را اتخاذ می کنند. 

 در راس��تای این موضوع پیش��نهاد می ش��ود سیستم 
ارزیابی عملک��رد و بهره وری را راه ان��دازی کنید و در ابتدا 
ارزیابی از عملک��رد کارکنان خ��ود انجام داده و س��پس 
براس��اس عملکرد آنها حقوق آنها را افزای��ش دهید تا این 
موضوع باعث شود کسانی که واقعاً عملکرد آنها ارتقا پیدا 
کرده، پاداش��ی را دریاف��ت کنند. همچنی��ن این موضوع 
باعث می ش��ود اگر کیفیت عملک��رد برخ��ی از کارکنان 

کاهش پیدا کند، ب��ا کاهش پاداش و مزایا مواجه ش��وند. 
در این میان باید سیس��تمی در راستای بهره وری سازمان 
طراحی کرد ک��ه بهره وری هر یک از کارکنان را س��نجید 
در راستای این موضوع هم می توان از روش های مختلفی 
در حوزه بهره وری استفاده کرد و از طریق این دو موضوع 
می توان حقوق و مزایایی را برای کارکنان مدنظر قرار داد 
که عامل��ی برای انگیزش آنها باش��د و از طرف��ی انتظاری 
را نیز ب��رای آنها ایج��اد نکند و ه��ر کارمندی براس��اس 

عملکردش پاداش و مزایا دریافت کند. 

بی اثری سیستم اعطای پاداش

پرسش: مدیر سازمانی با 50 پرسنل در حوزه تولید لوازم یدکی خودروهای سنگین هس�تم. در حدود 6 ماه است که پاداشی را در 
راستای ارتقای س�طح کیفی عملکرد کارکنان به حقوق آنها اضافه کرده ام. این موضوع در ابتدا با استقبال کارکنان مواجه و باعث 
افزایش بهره وری آنها شد اما با گذشت زمان این مسئله به عادت تبدیل شده و حتی عملکرد آنها ضعیف تر شده است. در راستای 

بهبود این وضعیت چه پیشنهادهایی دارید و چه تصمیماتی باید اتخاذ شود؟ 

کلینیککسبوکار

اگر می خواهید موفق باشید سعی کنید 
به این 6 گروه تعلق نداشته باشید

در اغلب کارگاه های آموزش��ی و سمینارها و کالس ها 
دانش��جویان پرس��ش های تکراری دارند؛ پرسش هایی 
که در پایان کالس می پرس��ند و اغلب دنبال یک معنا و 
یک مفهوم عام و در عین حال اساسی و مهم هستند: چه 
گروه هایی روزگارشان س��یاه خواهد شد؟ چه گروه هایی 
در این زندگی قطعا و یقینا با شکست مواجه خواهند شد. 
با مطالعه سرگذشت انسان ها در ادوار مختلف و با مطالعه 
متون علمی و مدون توانستم این گروه ها را به شش دسته 

مهم زیر تقسیم کنم که تک تک آنها را توضیح می دهم: 
1-  ناباوران: اینان کسانی هستند که حقیقت وجودی 
خوی��ش را باور ندارن��د و اصوال بر ای��ن عقیده اند که 
وجود بالقوه یک استعداد خارق العاده و یک شخصیت 
بزرگ در درون ما انس��ان ها یا حداقل در درون »من« 
غیرممکن اس��ت و بر این عقیده استوارند. عاقبت این 
اف��راد در زندگی س��یاه روزی و عدم موفقیت اس��ت و 
ه��م خود و هم همراهان ش��ان را ب��ه ویرانی و نابودی 

می کشانند. 
2-  بالتکلیف ه�ا: بالتکلیف ها کس��انی هس��تند که 
امروز خود را به گونه ای تفس��یر می کنند و در گروهی 
قرار می گیرند و مس��یری را انتخاب می کنند و فردا به 
دالیل مختلف مانند سختی ها و رنج ها یا درگیر شدن با 
جاذبه ها راهشان را عوض می کنند و به راهی دیگر و به 
شخصی دیگر پناه می برند. اینان قادر به تصمیم گیری 
راسخ و اعتقاد داشتن راسخ نیستند و همیشه در شک 
و تردی��د هس��تند. در جامعه ما اینها اکثرا از کس��انی 
هستند که اصطالحا به آنها توصیه می شود »اینقدر از 

این شاخه به اون شاخه نپر«.
3-  کتمان کنن�دگان: گروه ه��ای اول و دوم افرادی 
بودند که حقیقت را نفهمیده بودند و نمی دانس��تند و 
قادر به باور کردن نبودند اما این گروه س��وم کس��انی 
هستند که حقیقت را فهمیده اند ولی عمدا آن را کتمان 
می کنند؛ یا به دلیل پیشگیری از موفقیت دیگران یا به 

دلیل اینکه »حوصله« حرکت ندارند. 
4-  بدگمان ها: انس��ان های بدگم��ان و منفی باف که 
دائم��ا یأس و ناامیدی و عدم موفقیت را انتظار دارند و 
اصطالحا به آنها »منفی باف« هم گفته می شود. اگر در 
گروه شما یا در اطراف شما باشند قطعا شما را ناراحت 
می کنند و بعضی اوقات قادرند روی شما تاثیر بگذارند 

تا حتی از میانه مسیر بازگردید. 
5-  پیمان ش�کنان: این گروه کس��انی هس��تند که 
حقیقت وجودی انس��ان ها را می فهمند و راه و مسیر 
را هم بعد از تالش و تحقیق انتخاب می کنند. حرکت 
هم می کنند ولی در میانه راه تمام پیمان ها و قرارها را 
با خودش��ان و با همراهان خ��ود در راه حقیقت به هم 

می زنند و باز می گردند. 
6- بدرفت�اران: ای��ن افراد ح��ق را رعایت نمی کنند 
و در مس��یر حقیق��ت به همراه��ان خود ظل��م و به 
ح��ق آنها تجاوز می  کنند و رفتار نیک و پس��ندیده را 
رعای��ت نمی کنند. آنها به خودش��ان ظلم می کنند و 
از اس��تعدادهای وجودی خودش��ان به خوبی استفاده 

نمی کنند و به دیگران نیز ظلم روا می دارند. 
شش گروه فوق با شش ویژگی مهم افراد بسیار زیادی 
از اطرافی��ان ما را در خ��ود جای می  دهند و ه��ر کدام از 
ش��ش گروه جاذبه های خاصی دارند افراد با جذبه و افراد 
محبوبی در آنها عضو هستند و ممکن است هر لحظه ما 
هم به یکی از گروه های مذکور بلغزیم، باید حواس مان را 
در زندگی جمع کنیم که لغزیدن در هر کدام از این شش 
طبقه لغزیدن به دره نابودی اس��ت. این گونه است که با 
مالحظه بیوگرافی سازمان ها و ش��رکت ها و افراد،  درصد 
بسیار بسیار اندکی از آنها را موفق می یابیم و دلیل این امر 
سختی مسیر موفقیت و سختی و رنج های اقدام و عمل 

است. 
mtabataba.ir :ارتباط با نویسنده

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  .

مدیران ماندگار

بنیان گذار مکافی کاندیدای 
ریاست  جمهوری آمریکا شد

 »ج��ان مکافی« مدیرعامل اس��بق و توس��عه دهنده 
نخستین ش��رکت تولیدکننده نرم افزارهای ضدویروس 
در جهان به صورت رسمی حزب خود را معرفی کرد و نام 
خود را در فهرست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
2016 آمریکا قرار داد. به گزارش ایتنا، حزب مکافی اعالم 
کرد که او کارهای اداری و رسمی خود را انجام داده است 
تا به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا معرفی ش��ود. کمپین سیاس��ی  »جان مکافی« 
یک تصویر ویدئویی روی س��ایت یوتیوب قرار داد و او را 
به عنوان مدیر  »حزب سایبری« معرفی کرد. در این فایل 
ویدئویی گفته ش��د که مکافی با انتخاب شدن به عنوان 
رئیس جمهوری آمری��کا می خواهد زندگی م��ردم را در 

دنیای اینترنتی امروز ایمن کند. 
 مکافی در این خصوص به خبرگزاری سی ان ان توضیح 
داد:  »ما با سرعت بسیار زیاد و به طور کامال هشداردهنده 
در حال از دست دادن حریم ش��خصی هستیم. هیچ راه 
فراری برای ما وجود ندارد.«او در ویدئوی تبلیغاتی خود 
بر  »اعالمیه استقالل آمریکا منتشر شده توسط لینکلن« 
تأکید کرد و توضیح داد حریم شخصی آنالین در آمریکا 
هم اکنون در شرایط نابسامانی به سر می برد و باید هرچه 
سریع تر مورد مداوا قرار بگیرد.   »جان مکافی« هیچ گونه 
تجربه سیاسی در زندگی خود نداشته است، با این وجود 
ادعا می کند که ب��ه خوبی می تواند ب��ا تجربیات خود در 

شرکت مکافی، کشور آمریکا را مدیریت کند. 

از میان خبرها

مونا اشرف زاده
سیدمحسن علیزاده طباطبایی

دکترای مدیریت کسب و کار

زهرا جورابلو

در شرایط دشوار و پیچیده و رو به 
گسترش رقابتی که با عدم قطعیت 
محیطی همراه است، الزم است در 
کنار مدیریت فروش فعالیت های 

توسعه بازار نظیر طراحی و پیاده سازی 
سیستم اطالعات بازاریابی، ترویج و 

ارتباطات و برندینگ در سطوح مختلف 
مورد توجه جدی قرار بگیرد

مدیریت توسعه بازار یعنی 
چه؟ 

در این نشس��ت که با حضور 
جمع��ی از مدی��ران ارش��د و 
اعضای خان��ه مدی��ران برگزار 
ش��د، پروی��ز درگی اه��داف و 
وظایف مدیریت توس��عه بازار را 
برش��مرد. وی مدیریت توسعه 
ب��ازار را این گونه تعری��ف کرد: 
»در شرایط دش��وار و پیچیده و 
رو به گسترش رقابتی که با عدم 
قطعیت محیطی همراه اس��ت، 
الزم اس��ت در کن��ار مدیری��ت 
فروش فعالیت های توسعه بازار 
نظیر طراح��ی و پیاده س��ازی 
سیس��تم اطالع��ات بازاریابی، 
ترویج و ارتباط��ات و برندینگ 
م��ورد  مختل��ف  س��طوح  در 
توجه جدی ق��رار بگی��رد. این 
فعالیت ها در ی��ک جامعیت به 
نام مدیریت توسعه بازار تعریف 
بنگاه های  می ش��ود. مدی��ران 
اقتص��ادی الزم اس��ت در س��ه 
دس��ته از علوم تس��لط داشته 
باش��ند: 1. عل��وم ح��وزه فنی 
 2. عل��وم ح��وزه تحلیل محیط

 ۳. علوم حوزه رقابت«.
درگی اظهار داشت: »مدیران 
باید جامعیت نگ��ری را در خود 
پ��رورش دهند. مدی��ران میانی 
درون سازمان ها اغلب به صورت 
جزی��ره ای کار می کنن��د و نگاه 
جامعیت گرایان��ه الزم را ندارند. 
برای مدیریت باید هم از نیمکره 
راس��ت و هم از نیمکره چپ مغز 
استفاده کرد. عالوه بر ایده، باید 
اقدام عملی هم داشت. مشتری 
بزرگ تری��ن و ارزان تری��ن مبلغ 
ما اس��ت. در برخی موارد مانند 
بحث س��لیقه باید نظر مشتری 
را جویا شد که او چه می خواهد. 
گاهی مش��تری ایده ای به شما 
می دهد که تاکنون ب��ه آن فکر 
نکرده بودید. اما نباید همه چیز 
را فق��ط از زاوی��ه دید مش��تری 
نگاه ک��رد. مش��تریان هیچ وقت 
نگفتند که ش��بکه های مجازی 
یا گوشی هوشمند می خواهند. 
اگر این گونه بود چگونه کمپانی 
اپ��ل توانس��ت در ع��رض چند 
سال، گوشی های هوشمندی را 
تولید کند و به مش��تری بگوید 
تو به ای��ن نی��از داری؟! این نظر 
مشتری نبود. نظر نوابغی بود که 
دید متفاوتی داشتند. پس مدیر 

توسعه بازار باید هم نگاه از درون 
به بیرون و هم ن��گاه از بیرون به 
درون س��ازمان داش��ته باش��د. 
همچنین تالش کلی س��ازمان 
بای��د در جه��ت نیل ب��ه اهداف 
بلندمدت و کوتاه مدت به موازات 

هم باشد.«

وظایف اصلی فروش و 
توسعه بازار

درگی در ادام��ه وظایف اصلی 
فروش و توس��عه بازار را برشمرد 
و گفت: »پوش��ش ب��ازار، یعنی 
جن��س ش��ما در فروش��گاه ها و 
شرکت های بیشتری دیده شود. 
کنترل فش��ار موجودی و سطر 
فاکتور از مهم تری��ن وظایف در 
فروش هس��تند. وظایف اساسی 
توس��عه ب��ازار جذب مش��تری، 

و  مش��تری  نگه��داری 
رش��د دادن مش��تری یا 
همان افزایش سهم ما در 
سبد مشتری است. این 
دو باه��م س��بب ارتقای 
کیفیت زندگی و ارتقای 

برند می شود.«

وظیفه مدیر توسعه 
بازار چیست؟ 

درگی به شرح وظایف 
ب��ازار  توس��عه  مدی��ر 

پرداخت و گفت: »مدیر توس��عه 
ب��ازار باید ب��ه بررس��ی ماهانه، 
فصلی، ش��ش ماهه و ن��ه ماهه 
بپردازد و ساالنه عملکرد شرکت 
را در بازارهای هدف از ابعاد سهم 
بازار، سهم ذهنی و سهم عاطفی 
در مقایسه با رقبا زیرنظر داشته 
باشد. یک برنامه بازاریابی ساالنه 
به کمیت��ه بازاریاب��ی ارائه دهد 
و تصویب و اقدام��ات الزم را در 
راستای پیاده سازی شایسته آن 
پیگی��ری کند. پیش��نهاداتی را 
برای اجرای طرح های تحقیقات 
بازاریابی ب��ه کمیت��ه بازاریابی 
ارائه دهد و ش��رکت اصلح برای 
اج��رای طرح ه��ای مرب��وط را 
انتخ��اب کن��د و هماهنگ��ی و 
پیگی��ری ت��ا حص��ول نتیجه و 
پرزن��ت در کمیت��ه بازاریابی را 
فرام��وش نکن��د. پیش��نهادات 
جامعی برای اجرای فعالیت های 
ابع��اد تبلیغ��ات،  ترویج��ی از 
ارتباط��ات، بازاریاب��ی حس��ی، 
بازاریابی میدانی، نمایش��گاه ها، 

همایش ها و بازاریابی مس��تقیم 
ارائه دهد و تصوی��ب در کمیته 
بازاریاب��ی را پیگی��ری و آن را با 
انتخ��اب ش��رکت های اصلح به 
شایس��تگی اجرا کند و اقدامات 
درون س��ازمانی الزم را انج��ام 

دهد.«

اهمیت تیپ ظاهری و 
باطنی نیروهای میز پذیرش

وی در ادام��ه گفت: »عملکرد 
نیروه��ای می��ز پذی��رش را از 
و  ارتباط��ات شایس��ته  ابع��اد 
تی��پ ظاه��ری و تی��پ باطنی 
در پیاده س��ازی تصوی��ر عالی از 
شرکت در ذهن و دل مخاطبان 
مورد بررس��ی قرار دهد. جایگاه 
برند س��ازمان و محصوالت نزد 
گروه های هدف در مقاطع زمانی 

مشخص را بررسی کند و با ارائه 
گزارش��ات مناس��ب به کمیته 
بازاریاب��ی و پیگی��ری اج��رای 
مصوبات در ارتقای خوش��نامی 
سازمان بکوش��د. میزان انحراف 
عملکرد واقع��ی از عملکرد مورد 
انتظ��ار و آسیب شناس��ی و علل  
آن را مورد بررس��ی ق��رار دهد و 
آن را در قالب گزارش مناس��ب 
به کمیته بازاریاب��ی ارائه دهد. از 
ارائه پیشنهاد و پیگیری تصویب 
و بسط فرهنگ بازاریابی در تمام 
س��طوح س��ازمان در راس��تای 
ارتقای مش��تری نوازی با نگرش 
سیستمی و جامعیت نگری غافل 

نشود.«

به مدیریت توسعه 
بازار به عنوان مدیریت 
سرمایه ای نگاه کنید نه 

هزینه ساز
درگی در ادام��ه توصیه هایی 
برای موفقیت در توسعه بازار به 
مخاطبان ارائ��ه داد و به مدیران 

گف��ت: »اس��کن ب��ازار را جدی 
بگیرید و بان��ک اطالعاتی قوی 
از مش��تریان بالق��وه و بالفع��ل 
در هر ی��ک از بازاره��ای هدف 
داشته باشید. اجرای پروژه های 
تحقیقات بازاریاب��ی را در دو بعد 
شناسایی مس��ئله و حل مسئله 
ترجیحا ب��ا ش��رکت های اصلح 
بیرون��ی انجام دهی��د. تیم رصد 
ب��ازار قدرتمن��دی را تش��کیل 
دهید. به مدیریت توس��عه بازار 
به عنوان یک مدیریت سرمایه ای 
نگاه کنید نه مدیریت هزینه ساز. 
برندینگ را در تمامی ابعاد مورد 
توجه قرار دهید. وجوه اشتراک 
و وج��وه تمای��ز س��ازمان تان را 
بشناس��ید و در توس��عه ب��ازار 
روی وج��وه تمای��ز تاکید کنید. 
شعاری مناس��ب با وجوه تمایز و 
کلمه کلیدی و فلس��فه 
برندتان بسازید و به آن 
پایبند باشید. ارتباطات 
درون سازمانی را جدی 

بگیرید.«

اهمیت بینش و 
نگرش منطقی در 
مدیران توسعه بازار

پ��س از آن دکت��ر 
عم��اد زاده س��خنرانی 
خ��ود را آغ��از ک��رد 
بنگاه ه��ای  رش��د  ه��دف  و 
اقتصادی را رشد ساالنه فروش 
و به تبع آن رشد س��هم بازار و 
رشد سود دانس��ت. وی اظهار 
داشت: »مدیران توس��عه بازار 
باید تحلی��ل محیط��ی خوبی 
داش��ته باشند. ش��ما باید ابتدا 
محصول را بشناس��ید و ببینید 
یک محصول ضروری اس��ت یا 
ضروری  محصول  غیرضروری. 
محصولی اس��ت که مش��تری 
نتوان��د از آن گری��زی داش��ته 
باش��د. اما او می توان��د مصرف 
محص��ول غیرض��روری را ب��ه 
عق��ب بین��دازد. مدی��ران باید 
از خود بپرس��ند آی��ا محصول 
م��ن در س��بد خرید مش��تری 
محس��وب  ض��روری  محصول 
می ش��ود یا نه. در اینجاس��ت 
که مالحظ��ات اقتصادی خیلی 

مهم می شود.«
دکتر عم��اد زاده اف��زود: »در 
بح��ث مدیریت توس��عه ب��ازار، 
ارتقای بین��ش و نگرش منطقی 

)cognitive( از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. مکان بازاریابی 
اهمی��ت  محصولم��ان  ب��رای 
وی��ژه ای دارد. ه��ر بخش��ی از 
تهران نیازمن��د محصول خاصی 
اس��ت. باید در ارائه محصول به 
ترکیب جمعیتی، سن مخاطب 
برند، ترکیب جنس��ی جمعیت 
و  روستانش��ین  و  شهرنش��ین 
عوام��ل محیط��ی دیگ��ر توجه 
کنید. مدیران و مس��ئوالن باید 
چنی��ن نگرش هایی را داش��ته 
باش��ند و ای��ن م��وارد را در نظر 

بگیرند.«
دکتر عمادزاده ب��ا ارائه آماری 
از بان��ک جهان��ی IMF و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: »سهم متوسط مصرف از 
کل GDP در بخش خصوص��ی 
س��االنه حدود 50 درص��د و در 
بخش دولتی ح��دود 10 درصد 
اس��ت. کل بازار مصرف س��االنه 
حدود 60 درص��دGPD؛ یعنی 
800 هزار میلیارد تومان اس��ت. 
اگر ش��ناخت خوب��ی از محیط، 
توزیع جمعیت، توزیع جنس��ی، 
توزی��ع جغرافیای��ی و توزی��ع 
درآمدی داشته باشیم و بتوانیم 
با هدایت صحی��ح مصرف را یک 
درصد افزای��ش دهیم س��االنه 
بازاری به وسعت 8 هزار میلیارد 

تومان را ایجاد کرده ایم.«

فروش اطالعات بازار به 
شرکت های تبلیغاتی

ف��رزاد  دکت��ر  ادام��ه  در 
مق��دم درخص��وص ش��ناخت 
محیطی گف��ت: »در دنیا برخی 
س��ازمان های تحقیق��ات ب��ازار 
بدون س��فارش، اطالع��ات بازار 
مانند محصوالت موردنظر در هر 
بخش جغرافیایی، میزان مصرف 
در آن بخش، میزان توجه مردم 
در ی��ک منطقه خ��اص به یک 
تبلیغ خاص، می��زان جمعیت یا 
اینکه چه محصول��ی برای کدام 
بخ��ش از منطق��ه جغرافیای��ی 
مناسب تر است را به شرکت های 
تبلیغاتی می فروش��ند. در ایران 
هم اس��تارت چنی��ن تغییراتی 
خورده است و روند کندی دارد. 
امروز نسبت به 20 سال گذشته 
ش��رکت های  چنی��ن  تع��داد 
تحقیقات بازاری بیش��تر ش��ده 

است.« 

اهمیت مدیریت توسعه بازار در بنگاه های اقتصادی

 رمز موفقیت اقتصادی در دوران عدم قطعیت محیطی

اخبار برندها

مدیریت امروز

با رفع تحریم ها، شرایط جدیدی پیش روی اهالی 
کس�ب و کار قرار می گیرد ک�ه رقاب�ت را دوچندان 
می کند. در ای�ن فض�ای رقابتی اهمی�ت مدیریت 

توس�عه ب�ازار در بنگاه ه�ای اقتص�ادی دوچندان 
می شود. همین مسئله مدیران را به فکر انداخته تا 
سازمان های خود را تجهیز کرده و از طریق شرکت 
در همایش های مختلف و دریافت مشاوره، خود را به 
دانش روز در این حوزه مجهز کنند. در همین راستا، 

چند روز پیش، س�ازمان مدیری�ت صنعتی میزبان 
نشست تخصصی »اهمیت مدیریت توسعه بازار در 
بنگاه های اقتصادی« بود؛ نشس�تی که با سخنرانی 
اس�اتید این حوزه، پرویز درگی، دکتر فرزاد مقدم و 

دکتر مرتضی عمادزاده برگزار شد. 



روز گذش��ته ش��اخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران برای 
پنجمی��ن روز پیاپی منفی بود 
و ۲۲۵ واح��د ریزش داش��ت 
و ت��ا ارتف��اع 61 ه��زار و 3۲8 
واحد عقب نشس��ت. در ابتدای 
معامالت ش��اخص کل بورس 
تهران ریزش های بیش��تری را 
تجربه کرد و ت��ا کانال 61 هزار 
و 110 واح��د افت ک��رد اما در 
پای��ان زمان معامالت و به مدد 
عرضه های بلوکی اندکی رش��د 
کرد و ت��ا کانال 61 هزار و 3۲8 
واحد باال رفت. چنان که مثبت 
شدن برخی ش��رکت ها که در 
نتیجه معامالت بلوکی رخ داد، 
مانع از تکرار ریزش های شدید 
ش��د به طوری که ش��رکت های 
نیروگاهی،  پروژه های  مدیریت 
ه�ل�دی�ن���گ خ�لیج ف��ارس، 
صندوق  مبی��ن،  پتروش��یمی 
بازنشس��تگی و ارتباطات سیار 
از ش��رکت هایی بودند که مانع 
ری��زش بیش��تر ش��اخص کل 
ش��دند. اگر اثر مثب��ت معامله 
بل��وک ۲۲ میلیون��ی مدیریت 
پروژه ه��ای نیروگاهی در دامنه 
نوس��ان مثبت ۵ درص��دی در 
قیم��ت 734 تومان، بلوک 10 
میلیونی س��هام سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی در قیمت 
۲88 توم��ان و در نهایت بلوک 
۲4 میلیونی سهام پتروشیمی 
مبین در قیمت 314 تومان را 
از میزان تغییرات شاخص کل 
حذف کنیم، به نظر می رس��د 
این نماگ��ر باید ح��دود 140 
واحد دیگر اف��ت می کرد و در 
م��رز ورود ب��ه کان��ال 60 هزار 
واح��دی قرار می گرف��ت که با 
این اقدام متولی��ان بازار جهت 

شاخص س��ازی این اتفاق روی 
نداد. 

مشخص شدن میزان 
زیان سهامداران با ارائه 

گزارش های 6ماهه
افت ش��اخص های بورس��ی 
در حال��ی اتفاق می افتد که در 
چند ماه گذشته برخی نمادها 
اف��ت بی��ش از ۵0 درصدی را 
سهامداران  زیان  و  داش��ته اند 
را بی��ش از همه می ت��وان در 
که  ماهه ای  گزارش های شش 
دید.  می دهند،  ارائه  شرکت ها 
مش��کل اصل��ی ای��ن روزهای 
ب��ازار س��هام، نب��ود نقدینگی 
اس��ت. هرچند عوامل دیگری 
نظیر تسویه اعتبارات به دلیل 
فرارس��یدن پایان س��ال مالی 
کارگ��زاران نی��ز ریزش ه��ای 
ای��ن روزه��ای بازار س��هام را 
تش��دید کرده اس��ت. با توجه 
به گمانه زنی هایی که از بودجه 
سال آینده کشور شکل گرفته 

اس��ت، ادامه روند فعلی یعنی 
اعمال سیاست انقباضی توسط 
فعاالن بازار س��هام پیش بینی 
می شود و این امر بیش از پیش 
بر عدم انتقال نقدینگی به بازار 

سهام دامن می زند. 

بازار سهام؛ تحت تاثیر 
حقوقی ها

در بازار س��ومین روز هفته 
از  مهندس��ی  فن��ی  گ��روه 
گروه ه��ای برت��ر ب��ازار بودند 
نی��ز  قن��دی  ش��رکت های  و 
با  همانن��د روزهای گذش��ته 
افزایش قیمت و رش��د تقاضا 
در ب��ورس یکه تازی کردند. با 
این حال تمایل به خرید سهم 
توس��ط حقوقی ها و تمایل به 
فروش از س��وی حقیقی ها در 
گروه های مختلف تقویت شد، 
قند  به طوری که ش��رکت های 
ارتباطات س��یار و  اصفه��ان، 
قند قزوین بیش��ترین تقضای 
خری��د را به خ��ود اختصاص 

خراس��ان،  ف��والد  و  دادن��د 
بهس��رام  و  ش��مال  حف��اری 
برتری��ن تقاضای خری��د را از 
آن خ��ود کردن��د، در حال��ی 
ک��ه بازار س��هام تح��ت تاثیر 
حقوقی های��ی  کمک رس��انی 
بود که با بازارس��ازی محدود 
برخی ش��رکت ها، اندکی مانع 
از ریزش دامنه دار بازار سهام 
ش��دند. عملک��رد حقوقی ه��ا 
از طری��ق جمع آوری س��هام 
ش��رکت های ب��زرگ گ��ر چه 
از عرضه ها کاس��ت، اما صرفا 
از  کوتاه م��دت  پادزه��ری 
سوی س��رمایه گذاران حقیقی 
قلم��داد می ش��ود و فرآین��د 
کردن  مثبت  و  شاخص سازی 
شاخص کل با انجام معامالتی 
بلوک��ی در مح��دوده مثب��ت 
کام��ل در برخ��ی نماده��ای 
تاثیر گذار در ش��اخص کل با 
ابزار معامالت بلوکی نمی تواند 
در بلند مدت تاثیرگذار باش��د. 
ک��ه  ش��رایطی  در  ه��م  آن 

بازار س��هام  نا امیدی  فض��ای 
را فراگرفته و س��رمایه گذاران 
امی��دی ب��ه آینده ای��ن بازار 
ندارند. در ش��رایط فعلی و با 
توجه به اینکه بازار سهام قابل 
تحلیل نیست، دو راهکار برای 
س��هامداران وجود دارد. یکی 
با شناسایی  اینکه سهامداران 
زی��ان، اقدام به فروش س��هم 
خود کنن��د یا اینک��ه منتظر 
باش��ند ت��ا وضعی��ت اقتصاد 

تغییر مثبتی را نشان بدهد.
 

کاهش 10 واحدی شاخص 
آیفکس

معامله گران فرابورس در روز 
30 ش��هریورماه، 9۵ میلی��ون 
و 4۵0 ه��زار ورق��ه به��ادار به 
ارزش 1۵ ه��زار و 9۲8 میلیارد 
را  ری��ال  960 میلی��ون  و 
خریدوفروش کردند و آیفکس 
هم با کاهش 10 واحدی نسبت 
ب��ه روز گذش��ته روی ع��دد 
67۲.1۲ ایس��تاد. در حالی ک��ه 
قند چهارمحال با خریدوفروش 
7 میلی��ون و ۵60 هزار س��هم 
بیشترین حجم و سرمایه گذاری 
مسکن پردیس با معماالتی به 
ارزش 36 میلیارد و ۲90 میلیون 
ارزش  بیش��ترین  ری��ال، 
معام��الت را در اختیار گرفت، 
س��رمایه گذاری اقتص��اد نوین، 
قند شیروان و افرانت بیشترین 
افزایش قیمت را تجربه کردند 
و بیش��ترین افت قیمت نصیب 
پاالیش نفت الوان، تدبیرگران 
ف��ارس و خوزس��تان و آ. س. پ 
ش��د. در روز گذش��ته، بل��وک 
99.۵ درصدی س��هام ش��رکت 
مول��د نیروگاهی تجارت فارس 
در بازار س��وم فراب��ورس ایران 

فروخته شد.

فشار سنگین عرضه ها بر شاخص کل

استخوان های بازار سهام ترک برداشته است

تس�نیم - ادامه رکود سنگین 
اقتصادی از یک سو و نیز جذابیت 
س��ود پرداخت��ی بانک ها نس��بت 
به س��ایر بازارها دلیل اصلی عدم 
رغب��ت س��رمایه گذاران ب��ه بازار 
س��هام اس��ت. البته بای��د به این 
نکته نیز اش��اره ک��رد که واقعیت 

افت بازار بیش از آن چیزی است 
که ش��اخص بورس نشان می دهد 
چرا ک��ه در چند ماه گذش��ته در 
برخ��ی نمادها ش��اهد افت بیش 
از ۵0 درص��دی قیمت هس��تیم و 
بای��د واقعیت های ب��ورس و زیان 
گزارش ه��ای  در  را  س��هامداران 
ش��ش ماهه ای که شرکت ها ارائه 
می دهند ببینیم. خروج سرمایه ها 

از بورس، ت��داوم رکود اقتصادی، 
زیاندهی  بنگاه ها،  سودآوری  عدم 
ش��رکت ها، عدم توج��ه دولت به 
صنایع مختلف و مس��ائلی از این 
دس��ت یعن��ی کم عمق تر ش��دن 
بازار سرمایه و این اتفاق در حالی 
در ش��رایط کنون��ی در حال رقم 
خوردن اس��ت که مدیران بورسی 
ادع��ا می کنن��د س��رمایه گذاران 

خارجی رقابت زیادی برای حضور 
در بازار سرمایه کش��ور دارند. در 
کوتاه م��دت بای��د منتظر قطعیت 
توافق هسته ای و نیز آغاز مراحل 
مختل��ف رفع تحریم ها باش��یم تا 
ش��اید بورس به این اتفاق واکنش 
مثبتی نشان بدهد، اما در میان و 
بلندمدت زمان می برد تا شرکت ها 
و صنایع مختلف از رفع تحریم ها 

اثرپذیر ش��وند. بررس��ی ش��رایط 
بورس در یکی دو س��ال گذش��ته 
نشان می دهد نه تنها دولتی ها بلکه 
مدیران بورسی نیز نگران شرایط 
بازار و آب رفتن س��رمایه مردم و 
نیز از بین رفتن اعتماد سهامداران 
به بازار س��رمایه نیستند و به نظر 
می رسد نمایندگان مجلس باید به 

این موضوع ورود کنند. 

سنا - ویلیام هگ، وزیر سابق 
ام��ور خارجه بریتانی��ا، به بورس 
بورس  رف��ت.  اینترکانتیننت��ال 
نهادی  به عنوان  اینترکانتیننتال، 
بورس های  مبادالت  در  پیش��رو 
دنی��ا و نهادهای تس��ویه وجوه، 
اع��الم ک��رد ک��ه ویلی��ام هگ، 
هیات مدی��ره  عض��و  به عن��وان 
ب��ورس اینترکانتیننتال و رئیس 
انتخاب  بورس آت��ی ICE اروپا 
شده است. ویلیام هگ، به عنوان 
مدیر عامل بورس آتی ICE اروپا 
از ماه ژانویه سال ۲016 فعالیت 
خ��ود را آغاز خواهد کرد و س��ر 
باب رید، مدیر عامل س��ابق این 
نهاد نیز پس از 16 سال خدمت 
از س��مت خود بازنشسته خواهد 
ویلی��ام جفرس��ون هگ،  ش��د. 
بیزینس  مدرس��ه  دانش آموخته 
اینسید و فارغ التحصیل دانشگاه 

  ICEآکسفورد است. بورس آتی
اروپ��ا، در س��ال 1981 میالدی 
بین الملل��ی  ب��ورس  به عن��وان 
محص��والت نفت��ی فعالیت کرد. 
پ��س از س��ال ۲001 میالدی و 
 ، ICEادغام این بورس ب��ا بازار
ای��ن بازار تبدیل ب��ه بزرگ ترین 
بازار با ابزارهای مشتقه چندگانه 

در دنیا شد. 
بورس آتی ICE اروپا، در سال 
۲00۵ میالدی تماما الکترونیک 
شد و پس از پیوستن محصوالت 
نف��ت خ��ام و گازوییل ب��ه این 
بازار، به بزرگ تری��ن نهاد معیار 
ب��رای تخمین قیمت نفت خام و 
محصوالت تصفیه شده این کاال 
تبدیل ش��د و بزرگ تری��ن بازار 
کربن دنیا نیز نامیده شد، بازاری 
که قرارداده��ای متفاوت کاالیی 

ارائه می کند.

پس از ادغام بورس یورونکست 
 ۲013 س��ال  در  نیوی��ورک 
  ICEآت��ی ب��ورس  می��الدی، 
اروپ��ا، قرارداده��ای متفاوتی بر 
پای��ه محص��والت مختل��ف و با 
ابزاره��ای متنوع ارائ��ه کرد. اما 
ب��ورس اینترکانتیننتال، درواقع 
ش��بکه ای از بورس ه��ای مالی و 
کاالی��ی و ش��رکت های تس��ویه 
وج��وه در آمریکا، اروپا و آس��یا 
اس��ت. تع��دادی از بزرگ تری��ن 
بورس های جهان از جمله بورس 
  (NYSE) اوراق بهادار نیویورک
زیرمجموعه این بورس هس��تند. 
ب��ورس اینترکانتیننت��ال، ی��ک 
ش��بکه بورس ها و ش��رکت های 
تس��ویه وج��وه ب��رای بازارهای 
کاالی��ی و اوراق بهادار در آمریکا 
اس��ت. این نه��اد دارای ۲3 نهاد 
قانون گ��ذار و تنظیم بازار اس��ت 

  ICEکه یکی از آنها بورس آتی
اروپ��ا در آمریکا، کان��ادا و اروپا 
است. دیگر نهاد زیرمجموعه آن، 
بورس آتیLiffe در اروپا و آمریکا 
اینترکانتیننتال  ب��ورس  اس��ت. 

در  مختلف��ی  ش��عب  دارای 
ش��یکاگو،  لن��دن،  نیوی��ورک، 
هیوس��تون، وینیپگ، آمستردام، 
واشنگتن دی س��ی،  کالگ��ری، 
سان فرانسیسکو و سنگاپور است. 

مدیران بورس فکری برای فرار نقدینگی کنند

ویلیام هگ، رئیس بورس آتی ICE اروپا شد

سهشنبه
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مجوز فعالیت یکصد و هفتاد و یکمین 
صندوق سرمایه گذاری صادر شد

 س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار، مج��وز فعالی��ت 
یکصد و هفتاد و یکمین صندوق س��رمایه گذاری را 
با نام »پاداش س��هامداری توسعه یکم« صادر کرد. 
سیاوش پرویزی نژاد، کارشناس اداره امور نهادهای 
مالی سازمان بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق 
افزود: صندوق س��رمایه گذاری با موفقیت در عرضه 
عموم��ی در تاریخ چهاردهم مرداد م��اه 1394 نزد 
مرجع ثبت ش��رکت ها به ثبت رسید و با اخذ مجوز 
از ای��ن س��ازمان به عنوان یکصد و هفت��اد و یکمین 
صندوق، ش��روع ب��ه فعالی��ت می کن��د. وی افزود: 
صندوق س��رمایه گذاری پاداش س��هامداری توسعه 
یک��م از نوع صن��دوق س��رمایه گذاری ب��ا مدیریت 
غیر فعال اس��ت که واحدهای آن قابلیت معامله دارد 
و با نماد سپاس در بورس مورد معامله قرار می گیرد. 

70 اختراع، آماده سرمایه گذاری 
در فرابورس

بهنام محسنی، رئیس اداره عملیات بازار فرابورس 
ایران با اش��اره ب��ه برگزاری دومین فس��تیوال بازار 
دارایی فکری در آذرماه امس��ال گفت: با اس��تقبال 
مخترعان در ماه های اخیر، هم اکنون فهرست عرضه 
بازار دارایی فک��ری فرابورس ایران 70 اختراع را در 
خ��ود جای داده اس��ت. وی با اع��الم اینکه دومین 
فس��تیوال دارایی فک��ری، آذرماه امس��ال با حضور 
مخترعان و س��رمایه گذاران برگزار می ش��ود، اظهار 
داش��ت: در فس��تیوال دوم ک��ه س��رمایه گذاران و 
تولیدکنندگان لوازم خانگ��ی در آن حضور خواهند 
داش��ت، اختراعات حائز ش��رایط پس از طی فرآیند 
ارزیابی و انتخاب، در روز برگزاری فستیوال به صورت 

حضوری برای سرمایه گذاران معرفی می شوند. 

عرضه محصوالت کشاورزی 9 
استان کشور در بورس کاال

روز گذشته محصوالت کشاورزی استان های گرگان، 
گلس��تان، کرمانش��اه، خوزس��تان، خراس��ان رضوی، 
سیستان و بلوچستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و 
کرمان در بورس کاالی ایران عرضه شد. همچنین ۵0 
تن روغن خام آفتابگردان اوکراین و ۵0 تن روغن خام 
س��ویای آرژانتین در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 
شد. 9 هزار تن قیر 6070 و ۲00 تن عایق رطوبتی هم 
در تاالر صادراتی عرضه ش��د. در این روز و در مجموع، 
بی��ش از 11۵ ه��زار ت��ن ان��واع کاال روی تابلوی های 

معامالتی بورس کاالی ایران رفت. 

حذف ریسک نوسان با راه اندازی 
بورس ارز

محمدحس��ن شمس��ی، مدیرعامل کارگ��زاری دانا 
درخص��وص راه ان��دازی ب��ورس ارز با اش��اره به اینکه 
تک نرخی ش��دن ارز پیش نیاز راه اندازی بورس ارز در 
کشور است، گفت: تا زمانی که ارز با نرخ های مبادله ای 
و آزاد مورد اس��تفاده قرار گیرد، نمی توان بورس ارز را 
راه اندازی کرد. شمسی در ادامه بیان کرد: به دلیل آنکه 
برخی از افراد از تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله ای سودهای 
کالنی را به دس��ت می آورند، به طور قطع راه اندازی این 
بورس در کش��ور با مقاومت هایی روب��ه رو خواهد بود. 
مدیرعام��ل کارگزاری دانا ش��فافیت را یکی از اهداف 
راه اندازی بورس ارز دانس��ت و گفت: شفاف س��ازی و 
جلوگیری از ایجاد رانت در بازارهای اقتصادی از جمله 
مواردی است که با راه اندازی بورس ارز، فراهم می شود. 

سهام اچ تی سی از شاخص فوتسی 
تایوان اخراج شد

بورس تایوان که در اعالم قبلی به شرکت اچ تی سی 
درخصوص اخراج آن از شاخص اصلی بورس این کشور 
هشدار داده بود، به وعده خود عمل کرد. پس از اینکه 
ارزش بازار این ش��رکت با افت ش��دیدی همراه ش��د، 
بورس تایوان تصمیم گرفت تا اچ تی س��ی را از شاخص 
فوتس��ی اخراج کند. این در حالی است که سهام این 
ش��رکت در ش��اخص مید کپ  (Mid-Cap)بورس 
تایوان به معامالت ادامه خواهد داد. در شاخص فوتسی 
بورس تایوان، سهام ش��رکت های بزرگ قرار دارند که 
حدود 70 درصد بورس تایوان را شامل می شوند اما در 
شاخص مید کپ، سهام شرکت هایی معامله می شوند 
ک��ه در حدود ۲0 درصد از ب��ورس تایوان را در اختیار 

دارند و سهام درجه ۲ محسوب می شوند. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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 61.3۲8شاخص کل
(۲۲۵.۲۲)میزان تغییر
B ۲.6۲۵.48۵.096ارزش بازار

B 1.7۵۲.۵19ارزش معامالت
M 6۲0.99۵حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
7.30973گروه مپنا 

(۵4.11)۲.۲94پاالیش نفت اصفهان
(۵۲.78)3.379نفت بندرعباس

10.6۵946.83پتروشیمي خلیج فارس
(46)۲.۲0۲مخابرات ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 10.470۵.789صنعتی پاکشو
B ۲.6743.۲49قند اصفهان

B 3.0001.۵00ح. قند نقش جهان
B ۲8.۵101.4۲6ارتباطات سیار

B 1.۵391.398قند قزوین

ارزشفروشنام کامل شرکت
B ۵.43۲9.۵۵7فوالد خراسان

B 1.6008.000ح. ماشین سازی اراک
B ۲.4773.480گرانیت بهسرام
B ۲.7073.114حفاری شمال
B ۲3.673۲.944سیمان قائن

درصد قیمتنام کامل شرکت
1.۲8۲4.48سرمایه گذاری مسکن

7.3094.47گروه مپنا
۲.6784.۲8ماشین سازی اراک

3.11۲3.۵3پتروشیمی مبین
۲.8۵33.44س. بازنشستگی

درصدقیمتنام کامل شرکت
(۵)9.183قند نقش جهان

(4.98)۲.631سایپا آذین

(4.97)۵.۲36ماسه ریخته گری

(4.93)۲.08۲معادن بافق

(4.9۲)7.107جوشکاب یزد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M36.991 B 4۲.07۵بانک صادرات

M93.389 B 30.013پتروشیمي مبین
M3۵.99۲ B ۲8.0۲۵س. خوارزمي
M۲3.679 B ۲6.697پارس  خودرو
M166.991 B ۲۲.847گروه مپنا 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M166.991 B ۲۲.847گروه مپنا 

M93.389 B 30.013پتروشیمي مبین
M36.991 B 4۲.07۵بانک صادرات 
M36.803 B 17.803ایران  خودرو
M3۵.99۲ B ۲8.0۲۵س. خوارزمي

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

عقب نشینی 225 واحدی 
شاخص کل بورس

ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار در جریان معامالت 
س��ومین روز هفت��ه ۲۲۵ واحد دیگر کاه��ش یافت و در 
ایستگاه 61 هزار و 3۲8 واحدی ایستاد. در پایان معامالت 
بازار س��هام، دادوس��تد 6۲۲ میلیون سهم و حق تقدم به 
ارزش 174 میلی��ارد توم��ان در 33 هزار نوبت رقم خورد. 
بیش��تر ش��اخص های اصلی بازار س��هام نیز منفی بودند 
به طوری که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 88 واحد، کل 
(هم وزن) 81 واحد، قیمت (هم وزن) 69 واحد، آزاد شناور 

۵77 واحد و شاخص بازار اول ۲88 واحد کاهش یافتند.

فرابورس

بورس کاال

بورس ارز

بورس بین الملل

منصور کریمی
کارشناس بازار سهام



کانس��ار چادرملو در س��ال 1319 توس��ط 
ی��ک مهن��دس ایران��ی ب��ه ن��ام مهن��دس 
س��بحانی و تحت نظر زمین ش��ناس آلمانی 
ب��ه نام کومل شناس��ایی ش��د. پژوهش های 
 اولی��ه زمین شناس��ی در خ��ال س��ال های

43-1342 با حفر تونل های اکتشافی انجام 
شد. اکتشافات کلی منطقه و مغناطیس سنجی 
هوایی که از سال 1347 در مساحتی به وسعت 
40 هزار کیلومترمربع آغاز شده بود، منجر به 
ثبت ناهنجاری  )Anomaly( مغناطیسی در 
کل منطقه بافق، س��اغند و زرند کرمان ش��د. 
اکتشافات تکمیلی در سال های 1352-1357 

انجام شد. 
پ��س از پی��روزی انقاب اس��امی ایران، 
کانس��ار چادرملو به عنوان یک طرح مستقل 
م��ورد توج��ه ق��رار گرفت، در س��ال 1362 
مذاک��ره ب��رای ادام��ه مطالع��ات و طراحی 
تفصیلی با ش��رکت LKAB س��وئد آغاز شد 

که به نتیجه نرسید. 
در س��ال 1365 مهندس��ین مشاور آلمانی 
ش��رکت E. B. E به منظور انجام مطالعات 
اولی��ه و طراحی تفصیل��ی انتخاب و قرارداد 
مهندس��ی فاز یک در س��ال 1365 و فازهای 
2 و 3 در سال 1369 بین شرکت ملی فوالد 
ایران و مهندسین مشاور مذکور منعقد شد. 
پس از انجام مطالعات فاز 1 مشاور مزبور، با 
تأیید شرکت ملی فوالد ایران روش فرآوری 
س��نگ آهن چادرمل��و را از طریق جداکننده 
میدان ضعیف، جداکننده مغناطیسی میدان 
قوی، فلوتاسیون کنسانتره هماتیتی به منظور 
کاهش فس��فر و بازیابی آپاتیت  )کنس��انتره 
فسفر( انتخاب و طراحی تفصیلی را براساس 
ای��ن روش آغ��از کرد. به موازات فعالیت های 
مهندسی فوق، مجوز شروع عملیات اجرایی 
در اواخر سال 1368 از طرف سازمان برنامه 
و بودج��ه وق��ت صادر و طرح ب��ه مورد اجرا 

گذاشته شد. 
موقعیت جغرافیایی معدن

معدن س��نگ آهن چادرملو در قلب کویر 
مرک��زی ای��ران، در دامنه ش��مالی کوه های 
خاکستری رنگ چاه محمد در حاشیه جنوبی 
نمک��زار س��اغند به فاصل��ه 180 کیلومتری 

ش��مالی شرقی ش��هر یزد و 300 کیلومتری 
جن��وب طب��س قرار گرفته اس��ت. چادرملو 
به واس��طه موقعیت جغرافیایی کویری دارای 
آب و هوای خشک و سرد در زمستان و گرم 
در تابس��تان اس��ت. میزان سرما در شب های 
زمس��تان گاه تا 16 درجه زیر صفر می رس��د 
و گرم��ای ه��وا در تابس��تان تا 45 درجه باال 
می رود. سرعت باد تا 90 کیلومتر در ساعت 
هم رس��یده اس��ت که باعث توفان های شن 

می شود. 
تولیدات شرکت و مصرف کنندگان 

کنس��انتره،  ش��رکت  اصل��ی  تولی��دات 
س��نگ آهن دانه بندی ش��ده  )درشت دانه و 

ریز دانه( و کنسانتره آپاتیت است. 
مصرف کنن��دگان محص��ول س��نگ آهن، 
مجتمع های فوالدس��ازی که به روش احیای 
مستقیم مبادرت به تولید محصوالت فوالدی 
می کنند، هس��تند. سنگ آهن به عنوان ماده 
اولیه اصلی مورد نیاز در صنایع فوالد است. 
بنابراین یکی از مزیت های مهم اقتصادی در 
تولید فوالد هر کشور، استفاده از سنگ آهن 
داخلی است. در ایران مجتمع های فوالدسازی، 
به خصوص فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان 
کام��ًا از این مزیت برخوردارند. با اس��تفاده 
از س��نگ آهن داخلی با توجه به ماحظات 
موجود عاوه بر صرفه جویی های ارزی، زمینه 
کاهش عمده در قیمت محصوالت فوالدی را 

در این دو واحد فراهم می کند. 
تاریخ تأسیس شرکت 

ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و در 
خرداد ماه 1371 تحت شماره 2257 در دفتر 
ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده 
است. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1377/8/16 مرکز شرکت به 
تهران منتقل و به شماره 145857 در اداره کل 
ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به 

ثبت رسیده است. 
تولید

تولید و مصرف س��نگ آهن باید براس��اس 
ن��وع فرآین��د تولی��د ف��والد انج��ام گی��رد. 
 صنای��ع ف��والد ب��ه روش احیای مس��تقیم 
)direct reduction( نی��از به کنس��انتره 
سنگ آهن نرمه با عیار آهن بیش از 67درصد 
برای تولید گندله  )pellet( دارند. در ادامه 

فرآیند تولید گندله در کوره احیای مستقیم 
تبدیل به آهن اسفنجی می شود. 

در صنای��ع ف��والد ب��ه روش ک��وره بلن��د  
)blust furnace( س��نگ آهن دانه بندی 
شده به صورت درشت دانه  )lump ore( و 
ریزدانه  )fine ore( پس از تبدیل به گندله 
مصرف می ش��ود. در این فرآیند س��نگ آهن 
دانه بن��دی ب��ا عیار حداق��ل 61 درصد قابل 

مصرف است. 
در ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرملو 
هدف اصلی تولید کنس��انتره س��نگ آهن با 
مش��خصات فوق ب��وده و در حال حاضر این 
شرکت بزرگ ترین تولید کننده کنسانتره در 

کشور است. 
درصد تبدیل مواد معدنی 

برای به دس��ت آوردن هر تن کنسانتره به 
1.47 تن سنگ آهن نیاز است. همچنین با 
1.1 تن کنس��انتره، یک تن گندله به دس��ت 
می آید. پس از این مرحله از 1.5 تن گندله، 
یک تن آهن اسفنجی به دست خواهد آمد و 
در مرحله آخر از هر 1.17 تن آهن اسفنجی، 

یک تن فوالد به دست خواهد آمد. 
دو ش��رکت چادرمل��و و گل گه��ر مجموعا 
75 درص��د از تولی��د مش��تقات س��نگ آهن 
کش��ور را ب��ر عهده دارند. ش��رکت چادرملو 
در حال حاضر 14 س��ال اس��ت که از معادن 
خود استفاده می کند. در حال حاضر ذخیره 
س��نگ آهن این مجموعه 400 میلیون تن 
برآورد ش��ده اس��ت که 320 میلیون تن از 
آن قابل اس��تحصال اس��ت. در واقع چادرملو 
تنها تا هفت س��ال دیگر قابلیت اس��تخراج 
خواهد داش��ت. به همین دلیل این ش��رکت 
اخی��راً در پ��ی اخذ مجوز مع��دن دیگری به 
نام D-19 بوده اس��ت که در 30 کیلومتری 
مع��دن فعلی قرار دارد. تغییرات قیمت مواد 
اولیه، نوس��انات ارزی، مش��کات گش��ایش 
اعتب��ار، کمب��ود نقدینگی، عدم تأمین منابع 
مالی با سود مناسب و عدم تحقق وعده های 
حمایت��ی دولتی از جمله ریس��ک های حال 

حاضر شرکت به شمار می روند. 
خالصه سود و زیان

الزم ب��ه ذکر اس��ت، میانگی��ن فروش هر 
تن کنس��انتره آهن خشک در سه ماهه آخر 
س��ال 93 براب��ر ب��ا 2.111.772 ریال بوده 

اس��ت. این در حالی اس��ت که در س��ه ماهه 
نخست سال جاری، شرکت هر تن کنسانتره 
س��نگ آهن خشک را با قیمت 1.879.532 

ریال به فروش رسانیده است. 
همچنی��ن قیم��ت میانگین فروش هر تن 
گندله که در سه ماهه آخر سال 93 برابر با 
3.219.795 ریال بوده، در سه  ماهه ابتدای 
س��ال جاری برابر ب��ا 2.853.908 ریال بوده 

است. 
اف��ت قیم��ت ف��روش س��ه ماه��ه ابتدای 
س��ال جاری نس��بت به س��ه ماهه آخر سال 
قب��ل به دلیل ن��زول قیمت های جهانی و تا 

حدودی رکود داخل کشور بوده است. 
بای��د توج��ه داش��ت ن��رخ فروش ه��ای 
چادرمل��و وابس��ته ب��ه ش��رکت های فوالد 
مبارکه و فوالد خوزس��تان اس��ت. به طوری 
ک��ه ن��رخ ف��روش کنس��انتره ب��ه ف��والد 
خوزس��تان برابر با 14درصد قیمت شمش 
فوالد خوزس��تان و نرخ فروش کنس��انتره 
ب��ه ف��والد مبارکه برابر با 16 درصد از نرخ 
ش��مش فوالد مبارکه اس��ت. ن��رخ گندله 
نی��ز براب��ر با 26 درصد نرخ ش��مش فوالد 
خوزس��تان است. براس��اس آخرین مصوبه 
وزارت صنعت و معدن، ش��رکت های سنگ 
آهن��ی موظف هس��تند ن��رخ فروش گندله 
را از 23 درص��د ب��ه 20 درص��د میانگی��ن 
قیمت شمش خوزستان کاهش دهند. این 
مصوب��ه ک��ه به نفع فوالدی ها صادر ش��ده 
اس��ت باعث اعتراض س��نگ آهنی ها شد و 
مق��رر ش��د وزارت صنع��ت و معدن دوباره 
مرحل��ه کارشناس��ی را انج��ام داده و نرخ 
نهای��ی را تعیی��ن کند. لذا ت��ا زمان تعیین 
ن��رخ نهای��ی، قیمت ف��روش گندله همان 

23درصد محس��وب خواهد ش��د. 
نکته ای که باید توجه داش��ت این است 
ک��ه ب��ا کاه��ش قیمت ه��ای جهانی، نرخ 
شمش فوالد خوزستان نیز از 14000 به 
12000 ریال به ازای هر کیلو تغییرکرده 
اس��ت. به این ترتیب نزخ فروش گندله با 
17درصد کاهش نس��بت به س��ال گذشته 

مواجه ش��ده اس��ت. 
هزینه حق انتفاع فروش کنسانتره خشک 
معادل 21.5 درصد کل مبلغ فروش است. 

هزین��ه ح��ق انتفاع ف��روش گندله معادل 

18.5 درصد مبلغ فروش است. 
طرح های توسعه

ب��ا توجه ب��ه نیاز بازار به گندله، ش��رکت 
چادرمل��و طرح توس��عه ای را جهت افزایش 
تولید این محصول ش��روع کرده اس��ت که تا 
پایان سال 93 با 88 درصد پیشرفت فیزیکی 
روبه رو بوده است و می توان افتتاح آن را در 
سال 95 شاهد بود. به این ترتیب سطح تولید 
گندل��ه ش��رکت با 600 ه��زار تن افزایش به 

4 میلیون تن ساالنه خواهد رسید. 
طرح توس��عه بس��یار مهم دیگر ش��رکت 
احداث کارخانه فوالد اس��ت که از دو بخش 
فوالد س��ازی و احیا برخوردار اس��ت. تا پایان 
سال قبل 93 درصد از طرح فوالد سازی و 45 
درصد از طرح احیا پیشرفت فیزیکی داشته 
اس��ت و انتظ��ار می رود بخش فوالد س��ازی 
در س��ال جاری ب��ه مرحله تولید برس��د. در 
نهای��ت پ��س از تکمیل بخش فوالد س��ازی 
در س��ال جاری و بخش احیا در س��ال 95، 
این ش��رکت می تواند یک میلیون تن فوالد 
و 1.5میلیون تن آهن اسفنجی تولید کند. 
همچنین شرکت چادرملو در طرح صنایع 
آهن و فوالد ابرکوه نیز مشارکت داشته است. 
میزان این مش��ارکت 65 درصد بوده اس��ت. 
این طرح دارای دو بخش فوالدسازی و نورد 
)میلگرد( است که تا پایان سال 93 به ترتیب 
با 11 و 83 درصد پیش��رفت فیزیکی روبه رو 
بوده اس��ت. بخش نورد تا پایان س��ال 94 و 
بخش فوالد تا پایان سال 97 به بهره برداری 
خواهد رسید. پس از بهره برداری بخش نورد، 
ساالنه 400 هزار تن نورد تولید خواهد شد. 

پیش بینی 
سناریوی اول: 

درصورتی ک��ه مصوبه دولت برای تغییر نرخ 
گندله از 23 درصد به 20 درصد منتفی شود 
و طبق شرایط فعلی در نظر بگیریم، این شرکت 
با 10 درصد تعدیل منفی مواجه خواهد شد. 

سناریوی دوم: 
درصورتی ک��ه قیمت های جهانی با کاهش 
مجدد مواجه و قیمت سنگ آهن به 40 دالر 
برس��د، قیمت گندله نی��ز معادل 20 درصد 
ش��مش خوزس��تان تعیی��ن ش��ود، در این 
ص��ورت ش��رکت با 15درص��د تعدیل منفی 

مواجه خواهد شد.

مروری بنیادی بر یک سهم معدنی

دو سناریو برای تعدیل منفی چادرملو
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کوتاه با کدال 

-در اطاعات و صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه 
منتهی به 94/03/31 )حسابرسی نشده( سیمان کارون 
)سکارون( آمده است که فروش شرکت نسبت به سال 93 
کاهش 27 درصدی داشته است. سود ناخالص 44 درصد، 
سود عملیاتی 52 درصد و سود خالص 49 درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. سود شناسایی شده برای هر سهم در این 

سه ماه 204 ریال اعام شده است. 
-براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
94/06/18 سرمایه گذاری مسکن )ثمسکن( با توجه به 
افزایش س��رمایه شرکت از مبلغ 3.000.000 میلیون 
ری��ال به مبل��غ 5.000.000 میلی��ون ری��ال )از محل 
مطالب��ات و آورده نق��دی مبل��غ 1.400.000 میلیون 
ریال، از محل س��ود انباش��ته مبلغ 600.000 میلیون 
ریال، (، مهلت اس��تفاده از حق تقدم خرید س��هام از 
تاری��خ 94/06/26 لغایت تاریخ 94/08/24 و ش��ماره 
حساب های زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است. 

شماره حساب بانک شعبه 
14003140432مسکن مستقل مرکزی

-در اطاع��ات و صورت ه��ای مال��ی می��ان دوره ای 
س��ه ماهه منتهی به 94/05/31 )حسابرس��ی نش��ده( 
س��رمایه گذاری پتروش��یمی )وپت��رو( می خوانیم که 
جمع درآمدهای شرکت نسبت به سال 93 کاهش37 
درصدی داشته است. سود عملیاتی و سود خالص نیز 
ب��ه ترتی��ب 50 و 51 درصد کاهش را تجربه کرده اند. 
س��ود شناس��ایی ش��ده برای هر سهم در این دوره سه 

ماهه 27 ریال تعیین شده است. 
-ش��رکت موت��وژن پیش بینی درآمد هر س��هم برای 
س��ال مالی منتهی به 95/06/31با س��رمایه 680.400 
میلی��ون ری��ال را مبل��غ 705 ریال به طور خالص پس از 
کسر مالیات اعام کرده است. در واقع این شرکت تعدیل 
منفی 20درصدی در پیش بینی سود خود داشته است. 
-خاص��ه تصمیم��ات مجمع عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده صاحبان سهام ملی صنایع مس ایران )فملی( 
که در تاریخ 94/06/28 تشکیل شد به شرح زیر است. 

س��ود نقدی هر س��هم برای س��ال مالی منتهی به 
93/12/29 به مبلغ 80 ریال تصویب شد. 

پ��اداش هیات مدیره به  مبل��غ 7،500 میلیون ریال 
به طور ناخالص تصویب شد. 

ح��ق حضور اعضای غیرموظ��ف هیات مدیره ماهانه 
مبلغ 7،500،000 ریال به طور ناخالص تصویب شد. 
-در اطاع��ات و صورت ه��ای مالی 12 ماهه منتهی 
ب��ه 94/03/31 )حسابرس��ی نش��ده( س��رمایه گذاری 
خوارزم��ی )وخارزم( آمده اس��ت ک��ه درآمدهای این 
ش��رکت نس��بت به سال قبل 56 درصد افزایش داشته 
اس��ت. س��ود عملیاتی و س��ود خالص به ترتیب 33 و 
19درصد افزایش داشته اند. سود شناسایی شده برای 
هر سهم در این 12ماه 401 ریال اعام شده است. 

شنیده ها و شایعات بازار

سایپا: شنیده شده شرکت سایپا رایزنی هایی با رنو 
جهت جایگزینی خودرو کوئید با پراید انجام داده است

خت�راک: براس��اس اخب��ار واصله از ب��ازار، ختراک 
برنامه افزایش س��رمایه در س��ال جاری را در دس��تور 

کار خود دارد. 
مپن�ا: خبره��ا از افزایش تولی��د دو محصول جدید 
توربین ه��ای 25 م��گاوات و 45 مگاوات تمام س��اخت 

مپنا حکایت دارد. 
پاکش�و: ش��نیده ها از پاکشو از افزایش سود شرکت 
به دلیل افزایش نرخ مواد شوینده و کاهش قیمت مواد 

اولیه به دلیل کاهش قیمت نفت حکایت دارد. 
وپس�ت: براس��اس اخبار واصله شایعات مربوط به 
ایجاد شعبه در خارج کشور و همچنین شایعات مربوط 
به افزایش سود شرکت تا هشت تومان به خاطر برنده 
ش��دن در یک دعوی حقوقی در نماد وپس��ت تکذیب 

شده است. 
ف�اذر: خبرهای��ی از نهایی ش��دن ق��رارداد نیروگاه 
بیس��تون به گوش می رس��د. همچنین خبرها حاکی از 
تایی��د افزای��ش 200 درصدی فاذر اس��ت که نیمی از 
آن از مح��ل آورده نق��دی و نیمی دیگر از محل س��ود 

انباشته است. 
کطبس: خبرها از مذاکره این شرکت با هیات های 
اروپایی جهت استخراج به طور مشترک با آنها حکایت 

دارد. 
گ�روه خودرو: خبرها حکای��ت از تمایل آلمانی ها 

برای حضور در صنعت خودرو دارد. 
وتجارت: ش��نیده ها از مس��ئوالن این بانک حکایت 
از اس��تقرار کامل بانکداری جامع متمرکز در س��ه سال 
آینده دارد و این بانک قصد افزایش س��رمایه از محل 
آورده نقدی سهامداران را دارد. همچنین در حال ایجاد 
کارگزاری با بانک های بزرگ بین المللی و ایجاد شعبه 

در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. 
گروه الس�تیک و پالس�تیک: خبرها حکایت از 
تعدی��ل منف��ی نمادهای گ��روه به دلیل کاهش قیمت 

جهانی الستیک دارد. 
پتای�ر: از پتای��ر اخباری مبنی بر واگذاری زمین به 
همراه 8هزارمترمربع س��وله در اطراف ش��هرک آزادی 
به گوش می رس��د. در صورت عملیاتی ش��دن فروش 

زمین باید منتظر رشد قیمتی مناسب سهم باشیم. 
هم�راه: زمزمه های��ی از مذاکرات هم��راه اول برای 
فروش برخی از س��هام خود به ش��رکت هایی از فرانسه 

و کویت به گوش می رسد. 
س�مگا: براس��اس اخب��ار واصله از ب��ازار، خبرهایی از 
مذاکرات سمگا با یک شرکت فرانسوی به گوش می رسد. 
ذوب: براساس اخبار واصله از بازار افزایش سرمایه 

382 درصدی ذوب به زودی اجرایی می شود. 
خزامیا: براساس اخبار واصله از بازار خزامیا برنامه 
افزایش س��رمایه در نیمه دوم س��ال جاری را در دستور 

کار خود دارد. 

دریچه

حرف های درگوشی

چادرملووضعیت

94/6/28تاریخ

مجازوضعیت نماد2432قیمت هر سهم

720سود انباشته هر سهم1279ارزش دفتری هر سهم

17100000سرمایه )م.ر(43724ارزش بازار )م.ر(

P/E4/87ریال EPS525

پوششتولید واقعی 3 ماههپیش بینی تولید سال محصول

24/6درصد95025002345297کنسانتره آهن خشک

29/7درصد593000176100سنگ دانه بندی

25/5درصد3400000866872گندله

0 درصد2000000فوالد

100درصد019764آپاتیت

ملیحه کریم شاهی
معامله گر

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

محمد مهدی نوری
کارشناس بازار سرمایه

خالصه سود و زیان

پیش بینی تولید پیش بینی سود

سهامدارانموقعیت جغرافیایی

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

درصد پوششفروششرح
بهای تمام شده کاالی 

فروش رفته
سود عملیاتی به 

EPSسود خالص پس از کسر مالیاتسود عملیاتی فروش

501231095414055169822%50%24805814000سال 93

5233187713410769199%47%26%6352106سه ماهه 93

4929366023022813177%50%25%5982693عملکرد سه ماهه 94

3891409618983417525%61%23936792000پیش بینی 3 ماهه 94

411127755111127714651%58%27195539000اولین پیش بینی 94

درصدواقعی 1393درصدپیش بینی 1394عنوان

40%494/942/013%7/137/656مواد مستقیم مصرفی

17%182/092/781%2/607/498دستمزد مستقیم تولید

68%508/406/153%7/307/255سربار تولید

120%11714/823/309%17/052/409جمع

00هزینه جذب نشده در تولید 

120%11714/823/309%17/052/409جمع هزینه تولید

19-%2/321/395-16-%2/397/710-کاهش )افزایش( موجودی کاالی در جریان ساخت

00ضایعات غیرعادی

102%10012/501/914%14/654/699بهای تمام شده کاالی تولید شده

1%2120/629%247/983موجودی کاالی ساخته شده اول دوره 

2-%258/983-2-%285/718-موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

14/616/60512/325/851ب ت ک ف ر
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آخ��ر هفته ه��ا، تعطیالت تابس��تان، ایام 
ن��وروز و ه��ر فرص��ت دیگ��ری ک��ه پیش 
می آید اگر س��ری به جاده چال��وس، هراز، 
فیروزک��وه ی��ا س��ایر جاده ه��ای منتهی به 
ش��مال کشور بزنید تنها چیزی که می تواند 
کالفه تان کند س��یل خودروهای موجود در 
جاده هاس��ت. با این وجود بس��یاری از افراد 
ترجیح می دهند ش��مال ای��ران را به عنوان 
نخس��تین و در دس��ترس ترین گزینه برای 
س��فر انتخ��اب کنند. جنگل های سرس��بز، 
رودخانه ه��ا، دریای خزر، آبگرم های طبیعی 
جاده ه��ای  معدن��ی،  آب  چش��مه های  و 
کوهستانی و روستاهای سرسبز تنها بخشی 
از زیبایی های ش��مال کشور است که برای 
اس��تان مازندران به تنهایی، س��االنه حدود 

15 میلیون گردشگر به ارمغان می آورد. 
در این صفحه بارها و بارها از گردش��گری 
به عن��وان یک فرص��ت س��رمایه گذاری یاد 
کردیم، در این نوش��تار قصد نداریم نسخه 
توسعه گردشگری را به عنوان یک پتانسیل 
بالقوه سرمایه گذاری بپیچیم. سرمایه گذاری 
در گردشگری با برنامه ریزی دقیق و اصولی 
می توان��د توس��عه اقتص��ادی را ب��رای یک 
منطقه ب��ه ارمغان آورد، اما منطقی که فکر 
کنیم در مورد مناطق ش��مالی گردشگران 
می آین��د و می روند و هیچ دس��تاورد مالی 
برای اقتص��اد منطقه ندارند. اینکه می گویم 
هیچ دس��تاورد مالی ش��اید برای شما کمی 
عجیب باشد، اما این موضوع واقعیت تلخی 

است که باید آن را بپذیریم. 
مناف��ع مالی ان��دک در برابر مش��کالتی 
که گردش��گری برای نوار س��بز ش��مالی به 
ارمغان می آورد در واقع همان هیچ اس��ت. 
برای من که در شمال ایران به دنیا آمده ام، 
نفس کشیدم و بزرگ ش��دم تنها تصویری 
که به ط��ور واضح از گردش��گری و حضور 
گردشگران در ذهنم باقی مانده است خاطره 
یک روز بعد از س��یزده به در هر سال است 
که کارگران ش��هرداری و نیروهای مردمی 
در ح��ال جمع آوری زباله های به جا مانده از 
گردشگران در جاده 3 هزار و 2هزار تنکابن 

هستند.
زبال��ه بارز تری��ن دس��تاوردی اس��ت که 
می ت��وان از حضور گردش��گران در ش��مال 
ایران در نظ��ر گرفت. معض��ل زباله، تولید 
آن، جم��ع آوری و دفع آن موضوعی اس��ت 
که تقریبا در تمامی ش��هر های شمال کشور 
وجود دارد. دفع نامناسب و غیر اصولی زباله، 
تخریب محیط های طبیعی، بوی نامطلوب، 
معض��ل ش��یرابه ها و آلودگ��ی آب های زیر 
زمینی تنها بخش��ی از معضالتی اس��ت که 
به دلیل عدم برنامه ریزی مناس��ب در یافتن 
راهکاری علمی و عملی برای حل مش��کل 
و سرمایه گذاری مناس��ب برای بهره برداری 
از یک پتانس��یل بالقوه در شهر های شمالی 

کشور دیده می شود.
طالی س��یاه ح��اال معضلی ش��ده که به 
جان طبیعت نیمه جان ش��مال کشور افتاده 
اس��ت. در ای��ن گ��زارش قصد داری��م تا با 
بررس��ی جنبه های مختلف س��رمایه گذاری 
در احداث یک نیروگاه زباله س��وز، پیشنهاد 
سرمایه گذاری برای فعاالن بخش خصوصی 
ارائ��ه دهیم که بی��ش از آنک��ه زمینه های 
اقتصادی ملموس��ی داش��ته باشد موضوعی 

است با ریشه های اجتماعی. 

مدلی برای سرمایه گذاری 
طی س��الیان گذش��ته مس��ئله زباله در 
شهر س��اری با حمل و دفن آن در منطقه 
کیلومت��ری   130 فاصل��ه  در  پش��تکوه 
ش��هر س��اری حل ش��ده، اما این موضوع 
ب��ر مش��کالت زیس��ت محیطی و  ع��الوه 
را  نارضایتی های مردم��ی هزینه هنگفتی 
بر دوش مس��ئوالن شهر ساری قرار داده، 
ب��ه طوری که این رقم س��االنه به بیش از 
12 میلیاد تومان می رسد. سال 91 بود که 

س��رمایه گذاران  با  توافق��ی  طی 
چینی، عملی��ات احداث نیروگاه 
زباله س��وز این ش��هر ب��ا ظرفیت 
450 ت��ن در روز در س��ه خ��ط 
150 تن��ی در ش��هرک صنعتی 
ش��ماره 1 س��اری کلی��د خورد و 
ام��روز ح��دود 70 درصد  ب��ه  تا 
کش��ور  وارد  نیروگاه  تجهی��زات 
ش��ده و در محل ساخت نیروگاه 
تخلیه شده است. مهدی عبوری 
شهردار س��اری امیدوار است که 

طی یک س��ال و نیم آینده این نیروگاه را 
با ظرفیت 450 تن زباله و در س��ه خط به 

بهره برداری برس��اند. 
مهندس عباس رش��یدی مع��اون فنی و 
عمرانی ش��هرداری ساری در جریان بازدید 
از پروژه های شهری س��اری در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« می گوید: پ��روژه نیروگاه 
زباله س��وز ک��ه با مش��ارکت س��رمایه گذار 
خارجی در جریان اس��ت با اعتباری حدود 
100 میلیارد تومان ب��ه بهره برداری خواهد 
رس��ید. از ای��ن مبل��غ 40درصد آن س��هم 
س��رمایه گذار خارجی اس��ت و ماب��ه ازای 
آن هفت س��ال ح��ق انتفاع از پ��روژه برای 

س��رمایه گذار خارج��ی خواهد ب��ود، مابقی 
هزینه ه��ای طرح ه��م از مح��ل اعتبارات 
ادام��ه  در  وی  می ش��ود.  تامی��ن  دولت��ی 
می افزاید: پس از هفت س��ال پروژه به طور 
کامل به ش��هرداری س��اری واگذار خواهد 
شد. از نکات قابل توجه این طرح این است 
که س��رمایه گذاران چینی متعهد ش��ده اند 
طی این هفت س��ال آم��وزش نیروی کار را 
ت��ا مرحله واگذاری کامل ب��ر عهده بگیرند. 
عالوه بر این، طرح باید تمام استاندارد های 
س��ازمان محیط زیس��ت را به لحاظ میزان 
آالیندگی بگذراند که در تعهد سرمایه گذار 

خارجی اس��ت. خروجی این نیروگاه ساالنه 
30هزار مگاوات برق اس��ت که به واحد های 
صنعتی موجود در همان ش��هرک فروخته 

خواهد شد. 
رش��یدی می گوید: ابتدا قرار بود نیروگاه 
با اس��تاندارد های 2000 اروپا ساخته شود 
که ب��ا رایزنی های انجام ش��ده این نیروگاه 
زباله سوز با استاندارد EPA 2006 تطبیق 
داده شده که البته در موارد بسیاری از این 

استاندارد هم جلو تر است. 

مراحل کار و الزامات فنی طرح 
حم��ل  ماش��ین های  توس��ط  زباله ه��ا 

مخصوص از س��طح ش��هر جمع آوری و به 
مخزن زباله به عنوان ورودی سیستم منتقل 
می شوند؛ فضایی به مساحت 36 در 18 و به 
ارتفاع 27متر که دارای دو ورودی اس��ت و 
گنجایش انباشت برای 5 تا 10 روز را دارد. 
مخزن ورودی نیروگاه تنها جایی اس��ت که 
آلودگی وجود دارد و در س��ایر فضا ها اثری 
از زباله و بوی بد دیده نمی شود. دیواره های 
مخزن نیز با مواد ضداسیدپوش��انده شده و 
در کف مخزن ش��یار هایی وج��ود دارد که 
ش��یرابه ها را به فضایی که در زیر مخزن ها 
تعبیه ش��ده هدایت می کند. این شیرابه ها 
ب��ه س��مت سیس��تم تصفیه خانه 
که  می کن��د  حرک��ت  فاض��الب 
خروجی آن در مصارف کشاورزی 
کارب��رد دارد. در مرحل��ه بعدی، 
زباله ه��ا از طری��ق جرثقیل ها به 
قیف های ورودی منتقل می شوند. 
دو الکتروموت��ور وظیف��ه کنترل 
زبال��ه به ک��وره اول را ب��ر عهده 

دارند. 
در کل فرآین��د نی��روگاه به جز 
در ابتدای کار هیچ گونه س��وخت 
کمکی وجود ن��دارد و گازهای با پایه کربن 
که از احتراق زباله ها تولید می شود سوخت 
مورد نی��از نیروگاه را تامین می کند. زباله ها 
در ک��وره اول کامال می س��وزد و اکس��یژن 
مورد نی��از در این مرحله از طریق لوله های 
مخص��وص تامی��ن می ش��ود. در منطق��ه 
میانی کوره ش��رایط بی هوای��ی وجود دارد 
که باعث تجزیه گازهای مختلف می ش��ود، 
س��پس زباله ها ب��ه کوره دوم وارد ش��ده و 
با ورود ه��وا در این مرحل��ه گاز های تولید 
ش��ده در مرحله بی هوایی کامال می س��وزد. 
دم��ای کوره اول بی��ن 850 تا 1100 درجه 
س��انتیگراد می رسد. در این مرحله گاز های 

خطرناک��ی مانند دی اکس��ین کامال حذف 
می شود. دمای کوره دوم نیز به 1100درجه 
سانتیگراد می رسد، سپس گاز خروجی وارد 
بویلر می ش��ود. از ورودی دیگ��ری نیز آب 
تصفیه ش��ده وارد بویلر می شود که وظیفه 
کاهش دم��ای خروجی کوره تا 250 درجه 
را دارد. در بویل��ر آب تصفیه ش��ده به بخار 
تبدیل می شود تا در مرحله بعدی توربین ها 
را ب��ه حرک��ت درآورد و ان��رژی م��ود نیاز 

ژنراتورها برای تولید برق تامین شود. 

مشارکت بخش خصوصی برای حل 
معضل زباله در شمال کشور 

اگر به خاطر داشته باشد در همین صفحه 
در مطالبی، سرمایه گذاری در زباله و صنایع 
بازیاف��ت را به عن��وان یک��ی از فرصت های 
بالق��وه برای س��رمایه گذاران مطرح کردیم. 
هرچن��د در گزارش ه��ای آتی قص��د داریم 
ب��ه تفکی��ک در رابطه ب��ا صنای��ع بازیافت 
مطالبی را برای ش��ما مخاطبان این صفحه 
ارائه دهیم، اما س��رمایه گذاری در س��اخت 
نیروگاه های زباله سوز به لحاظ منافع جنبی 
مزیت های��ی دارد که برای س��رمایه گذاران 
قابل چشم پوش��ی نیس��ت. از طرفی بخش 
دولت��ی حاضر ب��ه س��رمایه گذاری در این 
مهم نیس��ت، از این رو تنه��ا فعاالن بخش 
خصوصی هس��تند ک��ه می توانن��د با توجه 
ویژه به این س��رمایه ارزش��مند زمینه های 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش را فراه��م 
آورن��د. در حال حاضر، در ش��مال کش��ور 
فرصت های بی نظیری برای س��رمایه گذاری 
وج��ود دارد، اما در ش��رایط فعلی اولویت با 
نیاز های منطقه است و س��رمایه گذاری در 
بخش بازیافت زبال��ه و احداث نیروگاه های 
زباله س��وز فرصتی ناب برای سرمایه گذاری 

در شهر های شمالی است. 

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در نیروگاه زباله سوز  

تولید برق از زباله راه حلی برای یک معضل ریشه دار 
نقطه شروع

فرصت کسب و کار

صادرات مصنوعات چرم به 4 کشور 
دنیا با ۲۰۰ هزار تومان سرمایه اولیه 

برای داش��تن یک کس��ب و کار لزوما نباید در اداره 
دولتی یا بخش خصوصی استخدام شد یا حتی سرمایه 
زیادی داشت که مغازه ای اجاره کرد یا شرکت داشت، 
بلکه داشتن یک شغل خوب با درآمد مناسب، نیاز به 

ایده و پشتکار دارد. 
 یک��ی از اش��تغال آفرینان��ی ک��ه در نمایش��گاه 
»نقش آفرینی زنان و توسعه پایدار« امسال نظر ما را 
جل��ب ک��رد، خانم هنرمندی بود که از چرم طبیعی، 
مصنوعاتی مانند انواع کیف و س��ایر وس��ایل تزیینی 

منازل را درست کرده بود. 
به گزارش تس��نیم، اس��مرکاردان درباره اینکه کار 
خود را چگونه آغاز کرده است، گفت: من فعالیت خود 
را با 200 هزار تومان سرمایه اولیه شروع کردم و اکنون 
محصول خود را به کشور های مختلفی صادر می کنم. 
وی افزود: برای ش��روع این کار ابتدا زیر نظر یک 
استاد سراج سنتی آموزش دیدم و برای وی کار کردم 
تا اینکه وی به من گفت که شما دیگر این کار را یاد 
گرفته ای و می توانی به صورت مس��تقل فعالیت کنی، 

این امر زمینه شروع کار من شد. 
کاردان گفت: ابتدا 200 تا 300 هزار تومان سرمایه 
و مواد اولیه و ضروری برای آغاز کار خریداری کردم و 
مصنوعات کوچکی ساختم. درابتدا تنها خانواده فامیل 
و آشنایان محصوالت من را قبول کرده و می خریدند. 
وی افزود: به تدریج تقاضا بیشتر شد و توانستم که 
بازار خود را از محدوده دوست و آشنا و فامیل فرا تر 
ببرم تا اینکه طی چهار سال به وضعیت فعلی رسیدم 
که اکنون محصوالت خود را به کش��ور های دیگر نیز 
صادرمی کنم. کاردان گفت: این کار در شرایط فعلی 
نیز سرمایه زیادی نمی خواهد به طوری که نیاز ما با 
20 میلیون تومانی که در اختیار دارم تامین می شود و 
چهار خانواده از این کار آفرینی امرار معاش می کنند. 
این هنرمند س��راج کار اظهار کرد: مواد اولیه این 
کار چرم، چس��ب، س��مبه، نخ، قیچی و چکش بوده و 

مابقی فعالیت، ذوق و هنر کارآفرین است. 
کاردان افزود: به کسانی که می خواهند این کار را 
شروع کنند توصیه می کنم که کار خود را از مصنوعات 
کوچکی مانند کیف پول ش��روع کنند. س��اخته های 
آنها چهار برابر مبلغ هزینه س��ود آوری خواهد داشت 
و در صورتی که بازاریابی خوبی داش��ته باش��د میزان 
سود بیشتر نیزمی شود. وی درباره شرایط بازاریابی و 
فروش این محصوالت گفت: کسانی که تمایل یا امکان 
فروش محصوالت خود را ندارند، می توانند از سازمان 
صنایع دستی یا موسسه های کارآفرینی کمک بگیرند 
یا در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت کنند. 

توسعه گردشگری اولویت 
سرمایه گذاری استان مازندران 

گروه س�رمایه گذاری - مهدی عبوری، ش��هردار 
س��اری در حاش��یه بازدی��د از پروژه ه��ای عمرانی و 
سرمایه گذاری این شهر در جمع خبرنگاران در پاسخ 
ب��ه س��وال »فرصت امروز« در رابط��ه با مکانیزم های 
تش��ویقی ج��ذب س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی 
می گوی��د: موضوع��ی که مطرح کردید نکته بس��یار 
مهم��ی اس��ت که باید به آن توج��ه کرد. امروز دیگر 
ش��هرداری ها نمی توانن��د با تکیه ب��ر منابع مردمی و 
درآمد های خود فرآیند توسعه شهری را به پیش برند، 
از این رو حتما باید از کمک و مشارکت سرمایه گذاران 

بخش خصوصی استفاده کرد. 
نکته مهم در این بحث این است که آیا سرمایه گذار 
وجود ندارد، یا اینکه طرح های سرمایه گذاری مناسب 
ارائ��ه ب��رای جذب س��رمایه گذاران نیس��ت. طبیعتا 
سرمایه گذاران حضور دارند و با توافق های اخیر پای 
سرمایه گذاران خارجی هم به کشور باز شده، بنابراین 

باید روی بخش دوم تمرکز داشته باشیم. 
وی می افزای��د: می توانی��د با نیاز س��نجی مناس��ب 
طرح ه��ای اولوی��ت دار ش��هری را ج��دا کنی��م و ب��ا 
برنامه ریزی و مطالعات کارشناسی طرح های مناسب 
را در اختی��ار س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی قرار 
دهیم. داشتن یک طرح قابل دفاع برای سرمایه گذاری 
می تواند سرمایه گذاران را مجاب به سود آوری و حفظ 

منافع دو طرف در انجام یک پروژه کند. 
عب��وری در خص��وص مکانیزم ه��ای توس��عه ای 
اس��تان های ش��مالی و تمرکز در بخش گردشگری و 
کشاورزی می گوید: اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع 
بنگریم زمانی که صنایع با ارز 7 تومانی به استان های 
کشور سرازیر شدند، گفتند ورود صنایع به مازندران 
ممنوع و این اس��تان قطب کش��اورزی اس��ت. قطب 
کش��اورزی ش��دن نیازمند این است که مواردی نظیر 
تامین آب مناسب برای کشاورزان، زهکشی مناسب، 
تس��طیح و یکپارچه س��ازی اراضی، اعمال سیاس��ت 
کش��ت و... از ابت��دا ب��رای تحقق ای��ن امر پیش بینی 
ش��ود. طی چند س��ال گذشته ش��اهد این بودیم که 
این مس��ائل یا اتفاق نیفتاده یا دیر ش��روع شده و این 
مسئله کشاورزی استان را به عقب راند. از این رو تغییر 
رویکرد توسعه استان به سمت و سوی صنایع اتفاق 
افتاد اما با وجود مش��کالتی که در س��ال های اخیر به 
وجود آمد، حضور صنایع در استان بسیار ضعیف بوده، 
این در حالی است که موهبت های طبیعی مازندران و 
توسعه گردشگری ابزاری است که می تواند مازندران 

را از معضل بیکاری نجات دهد. 
ش��هردار س��اری تاکید می کند: ما جزو استان هایی 
هستیم که بیشترین فارغ التحصیالن بیکار را داریم و 
اگر می خواهیم این مشکل را حل کنیم راهی به جز 
توجه ویژه به بخش گردشگری نداریم و این موضوع 
باید جزو اولویت اول سرمایه گذاری در استان باشد. 
عب��وری در پای��ان در توصی��ه به س��رمایه گذاران 
می گوید: در حال حاضر فرصتی تاریخی در مازندران 
و به ویژه ش��هر س��اری برای س��رمایه گذاران بخش 
خصوص��ی ب��ه وجود آمده و با توجه به ش��رایطی که 
در جهت امنیت س��رمایه گذاری در این استان فراهم 
شده صاحبان سرمایه این فرصت را از دست ندهند. 

کالف اول
رئی��س مرکز رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
راه و شهرس��ازی از معرف��ی طرح ه��ای اولویت دار این 
وزارت خان��ه در این همای��ش بین المللی و فرصت های 
و  مس��کن  حمل ونق��ل،  صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 

شهرسازی خبر داده است. 
سیدقاس��م بی نیاز گفت: وزارت راه و شهرس��ازی در 
چارچوب مس��ئولیت و سیاست گذاری، توسعه، تجهیز، 
نگهداری، س��اخت و مدیریت زیرس��اخت های عمرانی 
کش��ور در حوزه حمل و نقل )ج��اده ای، ریلی، دریایی و 
هوایی(، مسکن و شهرسازی و همچنین تنظیم قوانین 
و مق��ررات الزم در هر یک از بخش ها و حوزه های فنی 
س��رمایه گذاری؛ همایش بین المللی معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری، در صنع��ت حمل ونق��ل، مس��کن و 
شهرس��ازی را روزه��ای 11 تا 12 مهر س��ال جاری در 
محل س��الن همایش های بین المللی صداو سیما برگزار 

می کند. 
بی نیاز یادآور ش��د: در این همایش تالش می کنیم از 

تجارب مدیران بزرگ و پیش��گامان این حرفه استفاده 
ش��ود و بهترین فرصت برای بستر سازی ارتباطی برای 
شرکت های داخلی، فرصت س��ازی برای سرمایه گذاری 
در ایران و آشنایی با تازه ترین نوآوری ها و پیشرفت های 
جهان��ی در صنعت حمل ونقل، مس��کن، شهرس��ازی و 
همچنین آشنایی و تبادل اطالعات با تامین کنندگان و 

مشتریان بالقوه در این صنعت است. 

کالف دوم
در کالف دوم ه��م که مربوط به حوزه حمل و نقل و 
حضور سرمایه گذاران خارجی است، عباس آخوندی، 
وزی��ر راه و شهرس��ازی اظه��ار کرد: ای��ن وزارتخانه 
گام های نخست را در جهت نوسازی اقتصادی کشور 
در جه��ت ج��ذب همکاری های گس��ترده بین المللی 

برداشته است. 
وی درخص��وص ای��ن همای��ش می گوی��د: در ای��ن 
کنفران��س وزارت راه و شهرس��ازی در هش��ت زمینه 
اقدام به جذب مش��ارکت س��رمایه گذاران خواهد کرد. 
در این کنفرانس چیزی ح��دود 121 پروژه عمرانی را 
برای سرمایه گذاری معرفی خواهیم کرد که ارزش این 

پروژه ها 25 میلیارد یورو خواهد بود. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به خبرن��گار موج 
و ج��ذب  درخص��وص س��رمایه گذاری های خارج��ی 
س��رمایه گذار خارج��ی در بخ��ش حمل و نق��ل ناوگان 
هوایی کشور گفت: در طول ماه های گذشته هیات های 
س��رمایه گذار خارج��ی را در کش��ور پذی��را بودی��م و 

درخص��وص همکاری ه��ای مش��ترک برای نوس��ازی 
ناوگان هوایی کش��ور صحبت های موثری بین دو طرف 
انجام شده اس��ت.  آخوندی در پایان با عدم اعالم رقم 
س��رمایه گذاری بخش خارجی در ناوگان هوایی گفت: 
این ارقام در آینده اعالم می شود و در اختیار خبرنگاران 
قرار خواهد گرفت. فعال از همه سرمایه گذاران خارجی 

برای حضور در این رویداد دعوت می کنیم. 

فرصت های بی شمار سرمایه گذاری درحمل و نقل و توسعه شهری
حوزه حمل و نقل و شهرسازی یکی از حوزه های مورد توجه مسئوالن 
و همچنین سرمایه گذاران است، بخشی که به خوبی نشان داده قابلیت 
س�ودآوری دارد و به خوبی می تواند هم موجب س�هولت در زندگی و 
جامعه ش�ود و هم س�ودآوری خوبی برای سرمایه گذاری چه در بخش 

دولتی و چه بخش خصوصی به بار آورد. 

در این خصوص وزارت راه و شهرسازی همایشی را با محورهای حمل ونقل 
ریلی، جاده ای، توسعه شهری، صرفه جویی در انرژی، حمل ونقل هوایی، 
حمل ونقل دریایی، صنایع بندری، فرودگاهی، ساخت پایانه های جاده ای 
و ریل�ی و مجتمع ه�ای خدماتی و رفاهی بین راهی برگ�زار خواهد کرد.  
ای�ن همایش بین المللی با معرفی فرصت های س�رمایه گذاری در صنعت 

حمل و نقل، مس�کن و شهرسازی به عنوان نخستین فعالیت اقتصادی در 
عرصه فراخوان، شناس�ایی و معرفی فرصت های س�رمایه گذاری پس از 
توافق های انجام شده ایران با کشورهای 1+5 و رفع تحریم های اقتصادی 
و همچنین موثرترین و حرفه ای ترین رویداد بین المللی در حوزه صنعت 

حمل ونقل، مسکن و شهرسازی در ایران و آسیاست. 

عباس نعیم امینی

در پایان ما هم با توجه به ظرفیت های این همایش از جمله ارائه بسته های فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، ارائه نقشه راه مشارکت در هریک از پروژه ها، امکان مشارکت بخش های 
خصوصی داخلی وخارجی در پروژه و ارائه ش�یوه های همکاری و پروژه های اولویت دار منتخب به عنوان فرصت س�رمایه گذاری و مش�ارکت با وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد می کنیم با حضور در این همایش و بررسی 

گزینه ها، برای شروع سرمایه گذاری خود اقدام کنید.  در کنار برگزاری همایش، نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل ونقل، مسکن و شهرسازی نیز برپا می شود. 

سرنخ

پروژه نیروگاه زباله سوز که با مشارکت سرمایه گذار خارجی 
در جریان است با اعتباری حدود 100 میلیارد تومان به 

بهره برداری خواهد رسید. از این مبلغ 40درصد آن سهم 
سرمایه گذار خارجی است و مابه ازای آن هفت سال حق 

انتفاع از پروژه برای سرمایه گذار خارجی خواهد بود، مابقی 
هزینه های طرح هم از محل اعتبارات دولتی تامین می شود. 
پس از هفت سال پروژه به طور کامل به شهرداری ساری 

واگذار خواهد شد.
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دیدگاه

نرخ ارز مرجع و بازار، اختالفات 
قدیمی را کنار می گذارند؟ 

موفق ترین کش��ورهای جهان در عرصه اقتصادی 
کدامن��د؟ ایاالت متحده و چی��ن در حوزه صادرات 
چه میزان رقابت دارند؟ قطب اقتصادی کش��ورهای 
حوزه یورو کدام کش��ور است؟ پاسخ دادن به چنین 
س��واالتی نیاز به بررس��ی آمار و ارق��ام اقتصادی و 
به ط��ور کلی تر، ش��اخصه های اقتصاد هر کش��ور و 
مقایس��ه آنها با دیگر کشورها دارد. یکی از مهم ترین 
شاخصه ها که بر بخش های گسترده ای از اقتصاد هر 
کش��ور و روابط واردات و صادرات تاثیرگذار اس��ت، 
نرخ ارز است. بررسی نرخ ارز و مولفه های اساسی آن 
چندان دش��وار به نظر نمی رسد، اما مشکل از جایی 
آغاز می ش��ود که بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی 
یا رس��می، تفاوت های فاحش��ی وجود داشته باشد. 
تفاوت بی��ن نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار، مش��کل 
یک کش��ور و یک دولت خاص نیس��ت و بس��یاری 
از کش��ورها، با آن درگیرند. بس��یاری از دولت ها در 
تالش��ند تا با راهکارهای��ی گوناگون این تفاوت را به 
حداقل رس��انده و به اصطالح دو نرخ را به یک نرخ 
همس��ان نزدیک کنن��د. اما چنی��ن کاری منوط به 
زمان بندی نسبتا طوالنی و نظارت های اساسی است. 
برخی از کش��ورهای آسیایی و آمریکای التین، بارها 
برای دستیابی به این هدف تالش کرده اند و شکست 
خورده اند. گرچه برخی طرح ها هم تا حدودی موفق 

عمل کرده اند. 

نرخ ارز و بحران های مربوط به آن 
یکی از س��واالت متداول درخصوص نرخ ارز دلیل 
اهمیت آن است، نرخ ارز رابطه مستقیمی با پویایی 
اقتص��اد، ت��ورم یا رک��ود اقتصادی هر کش��ور دارد. 
نس��بت ارزش ین ژاپن به دالر یا دالر به پوند، پوند 
با یورو و... بر تصمیم های اقتصادی دولت ها و میزان 
مب��ادالت آنها اثر خواهد داش��ت. نق��ش بانک های 
مرکزی به عنوان مرجع تعیین ارزش پول هر کش��ور 
و اتحاذ سیاس��ت های مالی برای کنترل تورم و نرخ 
ارز، نقش��ی بس��یار مهم و اساسی اس��ت. به همین 
خاطر اس��ت که با هر موج بح��ران در بازار نرخ ارز، 
نخستین توقعات از بانک مرکزی خواهد بود. داشتن 
نرخ ارز ثابت از موفقیت های مالی کشورها محسوب 
می ش��ود، در برخی کشورها در کنار نرخ ارز رسمی، 
نرخ ارز بازار س��یاه هم وجود دارد. برخی کش��ورها 
اما نرخ ارز ش��ناور دارند. این بدان معناست که نرخ 
ارز آزادانه و با انعطاف پذیری مدیریت می ش��ود. اما 
چنین روش��ی، دو س��ر دارد، ممکن است به سبب 
ای��ن تکنیک، نرخ ارز اس��تهالک را تجرب��ه کند یا 
برعکس، پیشرفت داشته باشد. سیاست های کنترل 
چاپ اسکناس، فروش اوراق قرضه، پرداخت وام و... 
از جمله سیاس��ت های رایج در مواق��ع بحران ارزی 

محسوب می شوند. 

ایران و سیاست های کنترل نرخ ارز 
مجله اقتص��ادی دانش��گاه ه��اروارد، در مقاله ای 
پژوهش��ی، به بررس��ی وضعی��ت ن��رخ ارز در ایران 
پرداخته اس��ت. براس��اس این ارزیاب��ی، ایران مانند 
بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه، کنترل نرخ 
ارز را بر عهده بانک مرکزی گذاش��ته است. با توجه 
ب��ه اینکه ایران از جمل��ه صادرکنندگان بزرگ نفت 
خاورمیانه محس��وب می ش��ود، برای ایجاد ثبات در 
درآمده��ای نفتی و تبدیل وجه رایج به دالر، نیاز به 
مدیریت سیس��تم بانکی دارد. بر این اساس با توجه 
به وابس��تگی ایران به ارز حاصل از درآمدهای نفتی، 
هرگونه شوک به بازار نفت، می تواند کل نظام ارزی 
را تحت الشعاع قرار دهد. با وجود نوسانات بازار نفت 
از ده��ه 90 میالدی تاکن��ون، نمی توان نفت را تنها 
عامل موثر بر ب��ازار ارز در ایران ارزیابی کرد. ایران، 
اخی��را تالش های مثبتی برای کاهش وابس��تگی به 
درآمدهای نفتی آغاز کرده و به نظر می رسد، واردات 

را هم محدود تر خواهد کرد. 
ام��ا تحریم های مالی علیه ای��ران، در دوران پیش 
از لغ��و تحریم ها، موجب کاهش ارزش ریال، افزایش 
تورم، نوس��انات در بازار ارز و رونق گرفتن بازار سیاه 
مبادل��ه ارز در این کش��ور بود. اوج فش��ار به بانک 
مرکزی را می توان س��ال 2012 تلق��ی کرد، جایی 
که بانک مرکزی با وجود همه تالش ها نتوانس��ت از 
س��قوط شدید ارزش ریال جلوگیری کند. اما اکنون 
ب��ا لغو تحریم ها، انتظارات برای کاهش نوس��ان ها و 
حرکت به س��مت ایجاد بازار ارز پرثبات تر باال رفته 
است. به نظر می رسد تالش دولت برای کاهش تورم، 
افزایش ارزش ریال و قدم های حس��اب شده در کم 
کردن فاصله نرخ ارز رسمی و بازار، قابل انجام باشد. 

آمریکای التین و مشکل دیرینه نرخ ارز 
تقریبا اغلب کش��ورهای آمریکای التین، با مشکل 
نرخ ارز و بازار سیاه مواجهند، ونزوئال یکی از همین 
کشورهاست. گزارش های اقتصادی نشان می دهد در 
دوران پس از مرگ هوگوچاوز، نرخ ارز رسمی و بازار 
سیاه در این کشور، تا هفت برابر تفاوت داشته است. 
آرژانتین، دیگر کش��وری اس��ت که وضعیت تفاوت 
ن��رخ ارز دو براب��ر را تجرب��ه می کن��د. درواقع، نرخ 
ارز رس��می 5.22 پزویی، در بازار س��یاه 10.45 پزو 
معامله می شود. گرچه، تالش های دولت آرژانتین در 
سال های اخیر تا حدودی شکاف بین نرخ ارز رسمی 
و بازار را کاهش داده است، اما تا رسیدن به نرخ ارز 

نسبتا یکسان راه زیادی در پیش است. 

آزموده

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت 

سارا برومند

روند افزایشی قیمت دالر بررسی شد

گرانی ارز 
در داالن

 بازار زیرزمینی
در حالی که با توافق ژنو انتظار می رفت قیمت ارز کاهش پیدا کند، 
ام�ا این اتفاق نیفتاد. حقیقت امر این اس�ت ک�ه توافق ژنو هرچند 
امید ایجاد بستر الزم جهت ورود به سیاست مناسب اقتصادی برای 
ایران را فراهم می کند، اما خود عامل اصلی حل بحران اقتصاد ایران 
نیست. ورای آنکه توافق هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است. 
اگر توافق هس�ته ای نیز عملیاتی ش�ود، اقتصاد ایران تا رسیدن به 
شرایط مناسب راه دشواری در پیش دارد. سیاست تک نرخی که از 
ابتدای دولت یازدهم مطرح بود، مانند گذش�ته همچنان در حد یک 
ش�عار باقی مانده است؛ ش�عاری که تالش شده با افزایش قیمت ارز 
مرجع و نزدیکی آن به قیمت ارز آزاد شکل عملیاتی به خود بگیرد. 
اما این سیاس�ت نه تنها نتوانس�ته به هدف مدنظر خود برسد که به 
افزایش قیمت ارز دامن زده است. به نوعی اصطالح تک نرخی شدن 
قیمت ارز به گفته کارشناس�ان تنها سرپوشی بر تمایل و نیاز دولت 
به افزایش قیمت دالر اس�ت. ش�رایط خاص اقتصادی ایران، کسری 
بودج�ه دولت و فش�ار بازار زیرزمینی همه و همه دس�ت به دس�ت 
هم داده اند تا ارزش دالر روند افزایش�ی را دنبال کند که این امر به 
معنای کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی است. در گزارش پیش رو 
در گفت وگو با کارشناس�ان، دالیل ای�ن افزایش قیمت و پیش بینی 

وضعیت دالر در شش ماهه دوم سال بررسی شده است. 

مهدی هادیان، اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه معتقد 
اس��ت ب��ا توجه ب��ه کس��ری بودجه ک��ه دول��ت با آن 
روبه روست قیمت دالر روند افزایشی طی خواهد کرد. 

با توجه به افزای�ش ناگهانی قیمت دالر، دلیل این 
روند افزایشی را چگونه ارزیابی می کنید؟! 

به نظ��ر من افزایش نرخ ارز ناش��ی از عدم مداخالت 
بان��ک مرکزی اس��ت؛ بحثی ک��ه بارها در رس��انه های 
مختلف به آن پرداخته ش��ده است. بانک مرکزی از نظر 

تامین وجوه ارز نقدی در مضیقه است. 
هرچند به دلیل ش��رایط رکود و نبود کشش بازار این 
افزایش قیمت نمی توان��د چندان ادامه پیدا کند، اما در 
همین حد افزایش نیز قابل تامل است. بخش عمده این 

افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه بوده است. 
سیاست دولت یازدهم از ابتدا بر سیاست ارز تک 
نرخی اس�توار بوده اس�ت، با توجه ب�ه اینکه ارز 
مرجع روند افزایشی را طی می کند می توان انتظار 

داشت سیاست تک نرخی عملیاتی شود؟! 
تا زمانی که توافق ژنو اجرایی نشود این سیاست قابل 
اجرا نیس��ت. باید مقوله نقل و انتقاالت ارزی آسان شود 
ت��ا دولت بتواند این سیاس��ت را اعمال کند. به نظرم در 
کنار این سهولت نقل و انتقال باید در حوزه قیمت نفت 
نیز بهبودی حاصل ش��ود تا سیاس��ت تک نرخی قابلیت 
اج��را پیدا کند. ت��ا این دو زمینه به اج��را در نیاید این 
امر امکان پذیر نخواهد بود. وضعیت بودجه مقوله مهمی 
در حوزه یکسان س��ازی و تک نرخی کردن قیمت ارز به 
حس��اب می آید که تا عملیاتی نشود نمی توان امیدی به 

اجرایی شدن این سیاست داشت. 
با توجه به اینکه انتظار می رود جهش�ی در قیمت 

نفت تا چند س�ال آینده اتف�اق نیفتد پس دولت 
یازدهم در بازه زمانی که بر سر کار است در اجرای 

این سیاست ناموفق خواهد بود؟! 
تا زمانی که دولت تجدیدنظری در تامین بودجه خود 
نداشته باشد و سیاست جایگزینی اعمال نکند نمی تواند 
در این حوزه موفق باشد. شاید دولت درصدد اجرای آن 
بربیاید اما احتمال شکست آن در شرایط موجود، هست. 
برخ�ی کارشناس�ان نزدیک کردن ن�رخ ارز مرجع به 
قیم�ت نرخ آزاد را در حوزه عملیاتی کردن سیاس�ت 
تک نرخی مناسب می دانند آیا این تفکر صحیح است؟! 
البته که این طور نیس��ت. ش��ما خود شاهد هستید که 
هرچه ارز مرجع در تالش برای رس��یدن ب��ه نرخ ارز آزاد 
است، ارز آزاد نسبت به آن پیشی می گیرد و سریع تر روند 
افزایشی را طی می کند، بنابراین این امر نمی تواند سیاست 
مناس��بی باشد. این امر ناشی از حجم باالی مداخله و بازار 
آبشور است. بازار آبشور یکی از الزامات عملیاتی شدن تک 
نرخی ش��دن قیمت ارز است که از س��ال 81 که یکسان 
س��ازی نرخ ارز مطرح شد، وجود داشته اما در حال حاضر 

به دلیل تحریم ها غیر فعال است.
ب�ا توجه به این س�ه ویژگی افزای�ش قیمت نفت، 
اجرای�ی ش�دن تواف�ق و اعمال ب�ازار آبش�ور و 
ش�رایطی که در جهت عملیاتی ش�دن آنها وجود 
دارد ارزیابی ش�ما از وضعیت قیمت دالر در شش 

ماهه پایانی سال چیست؟ 
تصور من این اس��ت که با توجه به وضعیت رکود بازار 
و شرایط بدی که دولت در جهت تامین بودجه خود در 
این ش��ش ماهه دارد من وضعیت دالر را دشوار می بینم 
و فکر می کنم قیمت دالر روند افزایشی خواهد داشت. 

محم��د قلی یوس��فی، اقتصاددان معتقد اس��ت سیاس��ت 
تک نرخی ش��دن قیمت ارز در اقتصاد ایران قابل اجرا نیست و 

این سیاست تنها به معنای افزایش قیمت ارز است. 
ب�ا توجه به روند افزایش�ی قیم�ت ارز، ای�ن روند را 

مقطعی می بینید یا شرایط ناگزیر از افزایش است؟ 
واقعیت های اقتصاد ایران به ما می گوید که دولت با کس��ری 
بودجه مواجه است. از سوی دیگر درآمدهای ارزی دولت کاهش 
پیدا کرده و در نهایت بخش های تولیدی نیز با یک رکود عمیق 
روبه رو هستند. سیستم بانکی نیز به دلیل بدهی های معوق در 
تنگنا قرار دارد. بنابراین کلیت وضعیت اقتصاد شرایط نامناسبی 
را به دست می دهد. دولت در این شرایط خواه ناخواه برای جبران 
کس��ری بودجه خود و پرداخت بدهی ها ناچار اس��ت از بخش 
فروش ارز تامین بودجه کند که این امر س��بب افزایش قیمت 
ارز ش��ده است. در ایران و کش��ورهایی مانند ایران، دولت است 
که نرخ ارز را مشخص می کند به این دلیل که یکی از مهم ترین 
عرضه کنندگان ارز دولت است. در اصل می توان گفت که دولت 
خودش به نوعی متقاضی ارز اس��ت. این ش��رایط انتظار افزایش 
قیم��ت ارز در اقتصاد ایران را ایجاد می کند. هرچند این امر اثر 
نامطلوبی بر تورم می گذارد و هزینه بنگاه ها را باال می برد. اما به 
دلیل مش��کالت اقتصادی که دولت با آنها روبه رو است افزایش 
قیمت ارز مقوله ای اجتناب ناپدیر است. با اینکه مسئوالن کتمان 
می کنن��د هدف دول��ت تامین درآمد از طریق ارز اس��ت اما در 
حقیقت عالئمی که در اقتصاد ایران به چش��م می خورد نشان 

می دهد دولت ناگزیر به این مقوله اتکا کرده است. 
آیا توافق می تواند درآمدهای دولت را تامین کند و آن 

را بی نیاز از فروش ارزکند؟ 
اگر توافق صورت بگیرد تنها فشار بین المللی را کاهش می دهد، 
دس��ت واس��طه ها را کوتاه و هزینه واردات را کم می کند. هرچند 

باع��ث افزایش صادرات نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی 
دولت می شود. همچنین درآمد دالری، اما این درآمد برای استفاده 
باید تبدیل به ریال شود. این تبدیل که توسط بانک مرکزی انجام 
می شود به معنای افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم است. 
افزایش تورم در بطن اقتصاد ایران رخنه کرده است. تمام کسانی که 
دنبال کنترل تورم هستند آدرس غلط می دهند. تورم جزء جدایی 
ناپذیر اقتصاد متکی به نفت ایران اس��ت. تا زمانی که اقتصاد ایران 

مسیر خود را تغییر ندهد کنترل تورم غیر ممکن است. 
سیاس�ت تک نرخی از ابتدای دول�ت یازدهم مطرح 
بوده اس�ت. این رون�د با افزایش قیم�ت نرخ مرجع 
و نزدی�ک کردن آن به نرخ ارز آزاد دنبال می ش�ود. 
برخی کارشناس�ان معتقدند این امر س�بب تشدید 
روند افزایش قیمت نرخ ارز آزاد شده است. شما این 

امر را چگونه می بینید؟ 
متاسفانه تیم اقتصادی دولت اشکالی در ارائه واقعیات دارد و آن این 
که به جای گفتن حقیقت به مردم، با گنجاندن حقایق در اصطالحات 
علمی اعمال سیاست می کنند. مقوالتی مانند تک نرخی کردن قیمت 
ارز، واقعی کردن نرخ سود بانکی و آزاد سازی قیمت ها تنها اصطالحاتی 
است که توسط دولت برای سیاستی که در جهت جبران سیاست های 
غلط گذش��ته اعمال می کند، ارائه می شود. بنابراین همه می دانند تک 
نرخی کردن قیمت ارز یعنی افزایش قیمت ارز و نه معنی واقعی که در 
این اصطالح هست. از ابتدای انقالب همه به دنبال اعمال تک نرخی کردن 
قیمت ارز بوده اند اما هیچ کس بررسی نمی کند چرا هیچ دولتی در این 
حوزه موفق نبوده است. به این دلیلی که چنین چیزی در اقتصاد ایران 
با س��اختار فعلی غیر ممکن است و این اصطالحات تنها پوششی برای 
گرانی قیمت ارز اس��ت. اگر قرار است ارز تک نرخی شود ابتدا کاالهای 
 اساس��ی باید شکل تک نرخی پیدا کنند و در آخر ارز، این سیاست را 

تجربه کند. 

طبیعی اس��ت مردم انتظار دارند که قیمت 
دالر روند کاهشی را طی کند. این امر به این 
معناس��ت که مردم فکر می کنند ارزش پول 
ملی افزایش پیدا می کند. حقیقت آن اس��ت 
که نوسانات قیمت دالر تبدیل به یک سایه بر 
سر زندگی معیشتی مردم شده است. معیشت 
اقتصادی، اجتماع��ی و خانوادگی مردم همه 
متاثر از قیمت دالر شده است. افزایش قیمت 
دالر در اصل یک هزینه اضافه به زندگی مردم 
تحمیل می کن��د. دولت یازدهم در ابتدا یکی 
از اهداف مهم خود را س��ر و س��امان دادن به 
وضعیت دالر مطرح کرد. این امر سبب می شد 
تبعات منفی که زندگی معیش��تی و ساختار 
خانواده ه��ا را تهدید می کن��د از بین برود. در 
کن��ار این امر دولت بر آن بود تا اعتماد جهان 
را نسبت به مردم ایران جلب کند و حق مسلم 
استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را دوباره 
مورد تایید جه��ان درآورد. هرچند دولت در 
زمینه جل��ب اعتماد جهان نس��بت به ایران 
موفق عمل ک��رد. این موفقیت ناش��ی از آن 
بود که ابزارهای رس��یدن ب��ه این هدف برای 
دولت فراهم بود. هرچند در این حوزه دولت با 
اعتراض ها و کارشکنی هایی نیز روبه رو بود اما 
با توجه به استفاده مناسب از ابزارهای موجود 

توانست در این حوزه موفق عمل کند. 
در ح��وزه اقتص��اد ام��ا دول��ت ب��ه دلیل 
تصمیمات نادرس��تی که دولت های گذش��ته 
در حوزه حراس��ت از ارزش پول ملی به خرج 
داده بودند نتوانست هدف مدنظرش را محقق 
کن��د. حراس��ت از ارزش پول مل��ی و تقویت 
آن از ابتدای انقالب تاکنون توس��ط هیچ یک 
از رؤس��ای بانک مرکزی و دولت ها نتوانسته 
محقق شود. کس��انی که خوب عمل کردند و 

می توان از عملکردش��ان دفاع کرد، تنها مانع 
کاه��ش س��ریع ارزش پول ملی ش��ده اند، نه 
اینکه س��قوط در نتیجه عملک��رد آنها اتفاق 
نیفتاده، بلکه س��قوط روندی تدریجی را طی 
ک��رده و هزینه آن تدریجا ب��ر مردم تحمیل 

شده است. 
از ابت��دای انقالب و حتی پیش از آن دولت 
براس��اس اقتصادی که بر مقوله تک محصولی 
بودن اس��توار بوده تالش داش��ته ن��رخ ارز را 
تک نرخی ارائه کند. از ابت��دا اقتصاد ایران بر 
نفت تکیه داش��ته و براس��اس آن دالر نفتی 
وارد اقتصاد ش��ده اس��ت. این امر سبب شده 
که مسیر اصلی دولت که اتکا بر مالیاتی است 
که از فعالیت اقتصادی مردم کس��ب می شود 
به س��مت اقتصاد متکی به نفت تغییر مسیر 
دهد. در این مسیر دولت هم توزیع کننده این 
پول و هم مصرف کننده پول حاصل از اقتصاد 
تک محصولی ش��ده است. این سیاست سبب 
ش��د تا اقتصاد وابس��ته به اقتصاد تک نرخی 
با ی��ک لرزه کوچک تحری��م صدمه ببیند. از 
ابتدای انقالب در س��ال 58 تا س��ال 72 نرخ 
ارز، تک نرخ��ی و ثاب��ت و هفت توم��ان ارائه 
می ش��د. در این بازه زمان��ی دولت ها به جای 
آنکه سیاس��تی در پیش بگیرند تا ارزش پول 
مل��ی را حفظ کنند روند اتکا بر نفت را دنبال 
کردند. این امر س��بب شد تا قیمت دالر روند 
رشد بی سابقه ای را طی کند و طی چند سال 
به نرخ 800 تومان برس��د. در آن زمان دولت 
به جای آنکه فکری اساسی برای حفظ ارزش 
پول ملی بکند، سیاست ارز چندنرخی را پیاده 
کرد. نرخ هایی چون ارز ترجیحی، ارز رقابتی، 
ارز صادرات��ی و ... از آن جمل��ه بود. یعنی ارز 
دولتی هفت تومان بود، اما نرخ هر کدام از این 
ارزها متفاوت بود و در بازار آزاد نیز دالر با نرخ 
800 تومان ارائه می شد. این سیاست تا سال 

80 ادامه یافت و در س��ال 80 سیاست دولت 
بر تک نرخی شدن ارز قرار گرفت. نتیجه این 
سیاست هشت س��ال دوران خوش اقتصادی 
بود. ای��ن دوران خوش نتیج��ه مدیریت نرخ 

ارز بود. 
دولت از دهه 60 خود فروش��نده ارز در بازار 
آزاد ب��وده و اغلب کس��ری بودجه خود را از راه 
فروش دالر در بازار آزاد تامین کرده اس��ت. در 
کنار بازار آزاد دولت بودجه خود را از مابه التفاوت 
نرخ های دالر بخش واردات تامین می کرد. پس 
از آن از سال 80 تا هشت سال با اعمال سیاست 
تک نرخی وضعیت را بهبود داد. اما مشکلی که 
بود دولت سیاس��ت مناسبی برای ایجاد درآمد 
برای خود فارغ از اقتص��اد تک محصولی پیاده 
نکرد و نتیجه آن ش��د که پس از هش��ت سال 
س��اختار اقتص��اد با سیاس��ت های نامناس��ب 
آس��یب ببیند. از س��ال 87 ریخت و پاش ها و 
مدیریت غلط اقتصادی آغاز ش��د. در کنار این 
سیاس��ت های غلط، مقول��ه ارز چندنرخی نیز 
مطرح شد که شامل ارز مرجع، ارز توافقی نزد 
صراف و نرخ دالر آزاد شکل گرفت. در کنار این 
اتف��اق درآمدهای دولت کاهش و فروش دولت 
در ک��ف خیابان و ب��ازار آزاد افزایش پیدا کرد. 
دولت برای آنکه مانع این افزایش قیمت ش��ود 
دالر را ب��ه بازار عرضه کرد که همه این دالرها 
توسط بازار زیرزمینی خریداری می شد. با این 
روند دولت دچار کس��ری بودجه شد و به تبع 
آن تورم شکل گرفت. این امر سبب شکل گیری 
یک تفکر اش��تباه شد که وقتی تخم مرغ گران 
می شود و نان و تخم مرغ و غیره سه برابر افزایش 
قیمت داشته اند، تعدادی از بدنه تخصصی بانک 
مرکزی و وزیر دارایی دچار این تفکر شدند که 
دلیل گرانی دالر را تابع افزایش تورم در جامعه 
اعالم کنند. در اصل این بدنه تخصصی درگیر 
این تفکر شد که چرا باید در این شرایط تورمی 

دالر را با قیمت پایین بفروشد. یعنی دولت وقت 
به جای آنکه ارزش پول ملی را حفظ کند، برای 
تامین کسری بودجه و هزینه های دولت قیمت 
دالر را افزای��ش دادن��د. این نگاه که برگرفته از 
نگاه بقالی بود س��بب ش��د که دولت به جای 
پایین نگه داشتن نرخ ارز که همان حفظ ارزش 
پول ملی بود، دالر را در کنار کاالهای مصرفی 
قرار دهد و قیمت دالر را باال برد.  افزایش قیمت 
دالر و کاهش ارزش پول ملی س��بب فش��ار بر 
زندگی مردم و تولید شد. هم قیمت ها افزایش 
پیدا می کرد و هم گش��ایش اس��نادی قیمت 
ریال بیش��تر می ش��د. در این میان منفعت به 
جیب صادرات می رفت. این صادرات که عمده 
آن نف��ت بود به جیب دول��ت می رفت. بخش 
کوچک��ی نیز صادرات غیر نفتی اما وابس��ته به 
نفت بود که مثال در دست مردم بود. حال پسته 
و اقالمی از این دس��ت هم کنار آن می نشست. 
عمده ص��ادرات در دس��تان دالالن بود که در 
ش��رایط اعمال شده بیشترین سود را می بردند 
و با نفوذی که در دولت و مجلس داشتند برای 
باال بردن منافع خود سبب افزایش قیمت دالر 
شدند. دولت هم به جای آنکه نرخ دالر را تحت 
نظر خود درآورد، دنباله رو این جریان ش��د که 
نتیجه آن لطمه به اقتصاد کشور بود و به عنوان 
میراث به دولت یازدهم تحمیل شد. مجموعه 
ویرانه بالیای اقتص��ادی بر مردم تحویل دولت 

یازدهم شد. 

سیاست ناچار دولت یازدهم 
دولت یازدهم برای آبادانی ویرانه اقتصادی 
که دولت قبل به او تحویل داد با چند راه حل 
روبه رو ش��د. ابتدا برای آباد کردن این ویرانه 
الزم بود نوس��انات قیمت دالر را کنترل کند. 
دوم سیاس��ت افزایش ارزش پول ملی بود که 

نتیجه آن مقیاس قیمت دالر و سکه بود. 

ابتدا در نتیجه انتظارات مردم در زمس��تان 
گذش��ته دالر 3 هزار تومان ب��ه 2700 تومان 
رسید. رئیس بانک مرکزی نیز نرخ کف 2700 
را مناس��ب اعالم کرد. از س��وی دیگر برخی از 
نماینده ه��ای مجلس مانند آق��ای توکلی که 
همواره به دنبال حذف س��رطان نوسان قیمت 
دالر از اقتصاد ای��ران بود، به دولت انتقاد کرد 
ک��ه چرا مانع کاهش قیمت دالر ش��ده که در 
اصل این به معنای مانعی س��ر راه تقویت پول 
ملی بود. بخش صادراتی که دولت به آن برای 
جبران کس��ری خود وابس��ته اس��ت و بخش 
زیرزمینی ک��ه مالیاتی نمی پردازد، خواس��تار 
افزای��ش قیمت دالر ش��دند. در این ش��رایط 
بانک مرکزی در منگنه شرایط قرار گرفت. اگر 
بانک مرکزی روند مورد توقع مجلس را دنبال 
می کرد، به نظر مناسب بود. اما این امر تبعات 
منفی به دنبال داش��ت. ب��ا کاهش قیمت دالر 
و افزای��ش ارزش پول ملی م��ردم برای خرید 
دالر هجوم می بردند. اگر در این شرایط دولت 
می توانس��ت مقدار زیادی ارز تامین کند و در 
بازار بریزد تا مردم نتوانند با دالرش��ان سودی 
ببرند و مجبور ش��وند دالرهایی که خریده اند، 
بفروش��ند. اما ب��ه دلیل تحریم ه��ا دولت این 
امکان را نداشت. این امر به معنای قطع شریان 
اقتصادی است که همان گردش ریال در بازار 
بود. بنابراین، برای جلوگیری از این امر مجبور 
ش��دند قیمت دالر را کنترل نکنند. اما این به 
معنای کنترل نکردن کلی قیمت دالر نیست، 
بلکه دولت س��عی کرده مانع افزایش س��ریع 
قیمت دالر ش��ود. کاری که مدعی اس��ت در 
حوزه تورم انج��ام داده. بنابراین به عنوان یک 
ش��هروند نمی توانیم از عملک��رد دولت راضی 
باش��یم. اما نگاه تخصصی نش��ان می دهد که 
دولت بی��ش از این کاری نمی توانس��ته انجام 

دهد. 

مهدی هادیان: 

دالر تحت فشار خواهد بود 
محمد قلی یوسفی: 

دولت نیازمند افزایش قیمت ارز است

سایه ای بر زندگی معیشتی مردم 
عباس هشی

کارشناس بازار مالی و سرمایه



کشف راهکار جدید برای آلزایمر
محقق��ان معتقدند 
پاکس��ازی دوره ای 
از  خاصی  پروتئین 
مانع  »خونی- مغزی« می تواند راهکار جدیدی برای 

مقابله و درمان بیماری آلزایمر باشد. 
محقق��ان کالج  »ترینیتی دوبلین« ایرلند موفق به 
کشف مکانیسم جدیدی از گسترش بیماری آلزایمر 
شده اند که می تواند منجر به ابداع شیوه های درمانی 
جدیدی ش��ود. آلزایمر یک��ی از رایج ترین نوع زوال 
عقل اس��ت که ساالنه قربانیان بسیاری می گیرد. این 
بیم��اری امروز بیش از 40 هزار نف��ر در ایرلند را به 

خود مبتال کرده است. 
محقق��ان دانش��گاه ترینیت��ی با هم��کاری بانک 
مغ��ز دوبلی��ن  )Dublin Brain Bank( واق��ع 
در بیمارس��تان Beaumont ب��ه بررس��ی باف��ت 
مغ��زی بیماران مبتال ب��ه آلزایم��ر پرداختند. دکتر 
Matthew Campbell در ای��ن رابط��ه می گوید: 
»تحقیق��ات جدید ما ب��ر اهمیت ش��ناخت بیماری 
آلزایمر در سطح مولکولی تأکید دارد. طرح پاکسازی 
دوره ای amyloid-beta از طری��ق BBB می تواند 
به عنوان راه حلی برای درمان آلزایمر کاربرد داش��ته 
باش��د، اما در مرحله بع��دی باید به ش��یوه ای برای 

پاکسازی دست پیدا کنیم.«
محققان امیدوارند با اس��تفاده از این دس��تاورد و 
پیشرفت بزرگ بتوانند به مقابله با بیماری آلزایمر و 

همین طور نجات جان بیماران بپردازند. 

شست وشوی دست با هوا
ش��امل  گروه��ی 
هف��ت دانش��جوی 
چینی توانس��ته اند 
ی��ک جایزه برتر بین المللی را برای ابداع دس��تگاهی 
ک��ه از ه��وا ب��رای پ��اک ک��ردن دس��ت اس��تفاده 
می کن��د، به دس��ت بیاورن��د. ای��ن روش در نهایت 
 منج��ر به صرفه جوی��ی چش��مگیری در مصرف آب 

خواهد شد. 
دس��تگاه محققان دانش��گاه ژجیانگ چین با قدم 
گذاشتن روی یک پدال کار می کند که هوای فشرده 
را ب��ا مقدار کمی بخار آب ترکیب ک��رده و به کاربر 
اج��ازه می ده��د به طور مؤث��ری باکت��ری و آلودگی 
را از دس��تان خود دور کند. به گفت��ه محققان، این 
تجهی��زات تا 90 درصد در مص��رف آب صرفه جویی 
کرده و در عین حال، نتایج مش��ابهی با شست وشوی 

دست ها با آب را ارائه می کند. 
این دانش��جویان یک س��ال را صرف س��اخت این 
دس��تگاه کردند که جایزه ای وطنی را در نشست دو 
روزه چالش ه��ای بزرگ جهان��ی در پکن نصیب آنها 
ک��رد. محققان عملکرد آب در فرآیند شست وش��وی 
دس��ت ها را بررس��ی کردند. تعداد کمی از لکه های 
روی دست ها با آب قابل حل شدن هستند اما بیشتر 
آلودگی و باکتری ها با آب جاری از بین می روند. آنها 
تصمیم گرفتند از هوای پرس��رعت برای کنار راندن 
ای��ن آلودگی ها به جای شست وش��و با آب اس��تفاده 

کنند. 

ریسک سرطان خون با سکونت در 
کنار بزرگراه ها

مؤسس��ه  محققان 
سالمت و تحقیقات 
فرانس��ه  پزش��کی 
می گوین��د زندگ��ی در کن��ار بزرگراه ه��ا خطر ابتال 
به نوعی س��رطان خون را افزای��ش می دهد. طی این 
پژوهش، محقق��ان به مقایس��ه 2760 مورد کودک 
مبتال به س��رطان خون متعلق به سال های 2002 تا 
2007 با 30 هزار کودک س��رطانی که در سال های 

معاصر زندگی می کنند، پرداختند. 
نتایج نش��ان می داد که وقوع سرطان خون از نوع 
میلوبالستیک در کودکانی که محل سکونت شان در 
ش��عاع 150 متری جاده ها قرار داش��ت، 30 درصد 

بیشتر از سایر کودکان گزارش شده است. 
در مقاب��ل، رابط��ه ای بی��ن زندگ��ی در نزدیک��ی 
جاده ها و وقوع ش��ایع ترین نوع س��رطان خون یعنی 

لنفوبالستیک وجود نداشت. 

جدیدترین قیمت انواع هیوندای در ایران
قیمت روز برخی از مدل های سواری هیوندای در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛ 

این هفته افراد بسیاری که در مسافرت بودند، سر کارهای خود باز خواهند گشت. 
ع��الوه بر اینکه اختالالت بین اس��تراحت طوالنی و بازگش��ت ب��ه روال معمولی 
اجتناب ناپذیر اس��ت، بازگشت به محل کار برای تعداد قابل توجهی از اسپانیایی ها 
اتفاق آسیب زایی به نظر می رسد. محاسبه شده است که حدود 30 درصد کارگران 
به بیماری »سندرم افسردگی تعطیالت« دچار می شوند یا از اثرات آن رنج خواهند 
برد. مانند کمبود انرژی، انگیزه، تمرکز یا عصبانیت که می تواند در قالب احس��اس 
 غم و غصه و اختالل در خواب ظاهر ش��ود و 70درصد باقی مانده، از خستگی رنج 

خواهند برد. 
چگون��ه می توان در مقابل رنج ناش��ی از این عالئم مقاومت ک��رد؟  تمام تغییر 
وضعیت ه��ا می توانند اس��ترس ایج��اد کنند، اما حفظ آرام��ش در این موقعیت ها 
پیش��نهاد می ش��ود. به نظر یکی از متخصصان طب و س��المت محیط کار، پدیده 
ش��وک می تواند یک ی��ا دو هفته زمان ببرد و 21 روز طول می کش��د تا به عادت 
تبدیل شود. مدیرعامل شرکت »لی هکت هریسون« گفت: یک ماه تعطیالت برای 

عادت کردن به ریتم متفاوتی در زندگی کافی است. 
توصیه مکرر متخصصان این اس��ت که در حد ممکن س��عی کنید اختالفات در 
زمان اس��تراحت مطلق و ساعت کاری را کاهش بدهید. یک روز قبل از فرا رسیدن 
زمان کار، فرد را مطلع س��ازید، در نخس��تین روز، حجم کاری را افزایش ندهید و 
فعالیت های سالم مثل ورزش را که به کاهش اثرات از سر گرفتن عمل های روتین 

در زندگی کاری کمک می کنند، انجام بدهید. 
تقس��یم زمان تعطیالت به بیش��تر از ی��ک دوره، کمک می کند تا بازگش��ت به 

کارهای روزمره کمتر تهاجمی به نظر برسد.
 عالوه بر این، فرار از این حجم کار دلیل وابس��تگی به تلفن های همراه اس��ت و 

البته که راه فراری برای آن نیست! 
 محیطی که در آن فعالیت های کاری صورت می گیرد، مش��خص است. به گفته 
مدیر ش��رکت »لی هکت هریس��ون«، وجود محیط های منفی یا مدیران بی انگیزه 
در مح��ل کارهای��ی که فعالیت ه��ای آنها به صورت تکراری اس��ت، بیش��تر باعث 

دلسرد شدن در بازگشت از سفر می شود. 
بازگشت به محیطی جنگی احتمال داشتن چند نوع اختالل را افزایش می دهد. 
انجام ای��ن کارها نه تنها باعث عالقه مندی کارگران برای بازگش��ت به س��ر کار 
می ش��ود، بلک��ه ش��رکت ها و مراکز بیمه ای خط مش��ی خود را ب��رای برگرداندن 

کارکنان به دفتر اصالح خواهند کرد. 
برآورد اثرات اقتصادی ناش��ی از مش��تقات مش��کالت روحی در سال 2002 در 
حدود 10.000 میلیون یورو بوده که می توانس��ت شامل هزینه های درمان و ضرر 
و زیان ناش��ی از سقوط بهره وری باش��د. برخی از مطالعات نشان می دهند که این 
آمار در بریتانیا می توانس��ت از م��رز 30.000 میلیون یورو گذر کند، این در حالی 
 اس��ت که در آلمان تخمین زده شد یک س��وم بیکاری ها به دلیل اختالالت روانی

 بوده است. 
جامعه پزش��کی یادآور ش��د که یک پنج��م کارگران در ط��ول زندگی از نوعی 
اختالل مرتبط با کار خودش��ان رنج می برند. تغییر در خلقیات، حساسیت پذیری، 
افزایش مصرف الکل، اضطراب یا افسردگی می توانند نخستین عالئم آنها باشند. 

شرکت ساعت سازی سوییسی واچرون کنستانتین به تازگی از ساخت پیچیده ترین ساعت مکانیکی جهان خبر داده است. نام این مدل 57260 بوده و شامل 2800 قطعه از جمله 
242 جواهر است. ساخت و طراحی این ساعت حدود هشت سال زمان برده است. 

آسیب های بعد از تعطیالت در محیط کاری

اکث��ر ش��رکت های خودروس��ازی خارجی 
در ح��ال حاض��ر وس��ایل نقلی��ه برق��ی را 
ارائ��ه می دهن��د. الیح��ه قانون��ی مرتبط با 
تحوالت زیس��ت محیطی اقدامات بسیاری را 
برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی 
پیش بینی می کند و تمرکز روی اتومبیل های 
جدی��دی اس��ت که هن��وز در ن��اوگان ملی 

اتومبیل به خوبی معرفی نشده اند. 

15045 وسیله نقلیه الکتریکی در سال 
2014 به فروش رسید

  Avere-France گزارش��ات  بناب��ر 
)مؤسس��ه پیش��رفت و توس��عه عبور و مرور 
الکتریکی(، بازار اتومبیل های برقی در س��ال 
2014 با تعداد 15045 ثبت نام، افزایش 7.8 
درصدی را در مقابل سال 2013 داشته است. 
از سال 2010، این پیشرفت چشمگیر تر شد، 
چرا ک��ه ابتدا تنه��ا 500 دس��تگاه اتومبیل 
س��ودمند الکتریکی فروخته شده بود، سپس 
5000 دس��تگاه در سال 2011 فروخته شد 
و ای��ن تع��داد به 9300 دس��تگاه در س��ال 

2012رسید. 
با این ح��ال، از دیدگاه بازار، باوجود 1.79 
میلیون اتومبیل جدید ثبت نام شده در سال 
2014، اتومبیل ه��ای برقی جزو خودروهایی 
باق��ی می مانند ک��ه مردم در درج��ه دوم به 
آنه��ا مراجعه کرده و آن را به عنوان خودروی 
جانب��ی می پذیرند. از می��ان نام های تجاری، 
خودروه��ای رن��و Zoé، با باالتری��ن میزان 
 Leaf فروش و پس از آن خودروهای نیسان
و Bluecar عمدتا به نمایندگی های فروش 

خودرو در شهر های بزرگ واگذار شده اند. 

اتومبیل هایی با میزان آالیندگی کمتر
اتومبیل های برقی دارای این مزیت هستند 
ک��ه هنگام حرکت هیچ گون��ه گازی را، اعم از 
CO2 و دیگ��ر ذرات ری��ز، در ه��وا منتش��ر 
نمی کنند. در عین حال، اثرات زیست محیطی 
آنها صفر نیست، چرا که باید مراحل تولید آنها، 
مواد استفاده شده و بازیافت باتری های متشکل 

از عناصر شیمیایی را نیز در نظر گرفت. 
تجزی��ه و تحلی��ل ط��ول عمر آنه��ا که از 
مؤسس��ه ADEME در سال 2013 منتشر 
ش��ده بود، به این نکته اشاره داشت که سهم 
جهانی وس��ایل نقلیه برق��ی در وضعیت آب 
و ه��وا، برابر با تولید 9 ت��ن CO2  )در کل 
دوره عمر خود( اس��ت که ای��ن میزان برای 
 CO2 خودروهای س��وختی مع��ادل 22 تن

است! 

هزینه زیادی باید پرداخت؟ 
تم��ام نظرس��نجی های به عم��ل آمده این 

موض��وع را قبول دارند که یکی از موانع اصلی 
خرید این اتومبیل های برقی قیمت باالی شان 
اس��ت. ب��رای نمونه، خ��ودروی رن��و Zoé با 
قیمت 21900 یورو، نیس��ان Leaf با قیمت 
24.390 یورو ی��ا حتی خیلی گران قیمت تر، 
Tesla مدلS با قیمت 60 هزار یورو، بس��یار 
ش��یک تر از رقیبان س��وختی خ��ود با حدود 
قیمت 10 هزار یورو هستند. برای مثال مدل

Twingo از رن��و ابتدا با قیمت 10800 یورو 
به فروش رس��ید. اما در واقعیت هزینه برقش 
حداقل است. طبق Avere-France، هزینه 
یک وس��یله حم��ل ونقل الکتریک��ی به ازای 
ه��ر 100 کیلومت��ر، مبلغ دو یورو اس��ت که 
ای��ن به میزان پنج الی هفت براب��ر ارزان تر از 
اتومبیل های س��وختی اس��ت. البته این مبلغ 
بدون احتس��اب کمک های مختل��ف دولت و 
برخی از مؤسسه هاس��ت. میزان کمک دولت 
ب��رای خرید یک خودروی برق��ی 6300 یورو 
بوده اس��ت. از آوریل سال 2015 برخی افراد 
توانستند از کمک های بیشتری به مبلغ 3700 
یورو برخوردار ش��وند. خریدارانی که تمایل به 
دریافت این کمک هزینه دارند باید خودرویی 
را که بیش از 13 س��ال عمر دارد _ که از این 
دس��ت خودروها تعداد 2.3 میلیون دس��تگاه 
در فرانس��ه وجود دارد و طبق گزارش وزارت 
اقتصاد و دارایی فرانس��ه 48 درصد خودروها 
این گونه اند – در یک منطقه محافظت ش��ده 
قراضه کنن��د. در مجموع، رانندگان می توانند 
10 هزار ی��ورو در قیمت اولی��ه اتومبیل های 
برقی س��ود کرده و آن را با قیمتی مشابه یک 

اتومبیل سوختی تهیه کنند. 

مدت زمان شارژ شدن از 20 دقیقه تا 
8 ساعت

امروزه راه های مختلفی برای ش��ارژ باتری 
خودروه��ای الکتریک��ی وج��ود دارد. حالت 
استاندارد آنکه در حالت کلی و در 90 درصد 
موارد برای مصارف خانگی استفاده می شود، 
با ق��درت عملکرد  )8 ت��ا A 16( بین چهار 
تا هشت س��اعت زمان می برد. در محل هایی 
مانند پارکینگ های عمومی یا ش��رکت ها نیز 
می توان از ش��ارژهای س��ریع تر – حدود یک 

ساعت –بهره مند شد. 
درنهایت، ایس��تگاه های ش��ارژ پر ش��تاب 
کم کم در فرانس��ه آغاز ب��ه کار کردند که به 
باتری ه��ا این امکان را م��ی داد که تنها طی 
20 ت��ا 30 دقیقه به لطف فناوری های جدید 
به ش��ارژ 80 درصد برس��ند. اما مشکل این 
بود که با توجه به ان��واع مختلف اتومبیل ها، 
انواع مختلفی از برق گیری نیز وجود داش��ت. 
 Zoé امروزه تمام نمونه ها به خصوص نمونه
می توانند با همه ایس��تگاه ها مطابقت کنند و 
اپراتورهایی که ایس��تگاه های شارژ دولتی را 
توسعه می دهند، سعی در ارائه هرچه بیشتر 

پایانه های استاندارد دارند. 

طول عمر باتری چقدر است؟ 
باتری های��ی ک��ه در ح��ال حاض��ر انرژی 
می کنن��د،  تأمی��ن  را  برق��ی  اتومبیل ه��ای 
لیتیوم- یونی هس��تند و دوره طول عمرشان 
بین 9تا 13 س��ال اس��ت. اما اگر از طریق پر 
ش��تاب ش��ارژ ش��وند، توانایی ذخیره س��ازی 
باتری ه��ا را ط��ی س��ال ها کاه��ش می دهد. 
صاحب��ان خودروهای برق��ی تصمیم به اجاره 
ک��ردن باتری ها گرفته اند که ب��ا توجه به این 
موض��وع ک��ه با اتم��ام گارانتی، تا پنج س��ال 
باتری ه��ا به درس��تی کار می کنن��د، تصمیم 
درستی است. خوشبختانه قیمت ها به تدریج 
کاهش یافته اند، به ای��ن ترتیب که در ایاالت 
متح��ده، قیمت یک بس��ته به 4 ه��زار یورو 

رسیده است. 

فراتر از محدودیت ها
اتومبیل ه��ای برقی ک��ه ام��روزه فروخته 
می ش��وند در محدوده متوسط سرعت 150 
تا 200 کیلومتر هس��تند. تنها Tesla برای 
م��دل S خ��ود وع��ده 500 کیلومت��ر داده 
اس��ت. ام��ا این مقیاس ه��ا با ش��رایط آب و 
هوایی و ترافیک عادی محاس��به شده است. 
درصورتی که گرمای هوا یا شتاب زیاد باشد، 
به برق بیش��تری نی��از اس��ت و روی باتری 

اتومبیل تأثیر می گذارد. 

به سمت شبکه شارژ ملی
در حال حاضر تنها راه برای مقابله با بحث 
محدودیت این اتومبیل ها  )و مطمئن ساختن 
رانندگان نگران از اینکه خودرو خراب شود( 
توسعه یک شبکه شارژ ملی است که در حال 
اجرا ش��دن است. در س��پتامبر سال 2014، 
Gireve  )گروه��ی برای انتقال ش��ارژ های 
اتومبیل ها( تعداد 8600 ایس��تگاه برای شارژ 
اتومبیل های فرانس��ه برآورد کرده اس��ت. اما 
الیحه قانونی رشد س��بز، 7 میلیون ایستگاه 
ش��ارژ دولتی و خصوصی را تا س��ال 2030 

فراهم خواهد آورد. 

فناوری های امید بخش
در مواجه��ه ب��ا بی میل��ی خری��داران این 
تحقیقات��ی  تیم ه��ای  ام��روزه  خودروه��ا، 
تولیدکنن��دگان خ��ودرو ب��ه منظورتوس��عه، 
روی باتری ه��ای کارآمد ت��ر و ارزان تر تمرکز 
 Alcoa می کنند. در کبک کانادا، شرکت های
و Phinergy ی��ک نمونه خ��ودروی برقی با 
باتری آلومینیوم-هوا معرفی کردند که قادر به 
پیمودن 1600 کیلومتر با تنها یک بار ش��ارژ 
ش��دن است. اگر تولیدکنندگانی مانند تویوتا، 
مرسدس یا هیوندا و کشورهایی مانند ژاپن و 
آلمان، تکنولوژی و صنعت شان را با هم ترکیب 
کنند، مانند فرانسه و سازندگانش که اخیراً به 
هیدروژن تکیه کردند، به توس��عه این فناوری 

کمک بیشتری خواهد شد. 

نکات دانستنی درباره اتومبیل های برقی

در دوران کار یا تجارت ممکن است هرروز با افراد ناشناسی روبه روشویم که یا آنها از 
ما درخواستی دارند یا ما برای درخواست خود باید به آنها رجوع کنیم. 

نمی ت��وان ان��کار کرد که آراس��تگی ظاهر و برخ��ورد اول افراد روی برداش��ت اولیه 
هرکس��ی تأثیر زیادی دارد وهمان چند ثانیه اول مالقات می تواند روی روند گفت وگو 
یا تصمیم گیری های تجاری چند س��اعت آینده اثرمثبت یا منفی بگذارد یا آن را تغییر 

دهد. 
اگر کسی با ظاهری ژولیده و نامرتب به بانک یا مؤسسه مالی رفته و درخواست وام 
کند، بعید اس��ت با درخواست او موافقت ش��ود، چراکه ظاهر نامرتب اغلب نشانه ای از 
ش��خصیت و رفتار افراد بی توجه وغیرمسئول است. متأسفانه اگر چنین نباشد، شخص 
برای ثابت کردن نادرس��تی این پیش قضاوت باید به نوعی شخصیت و توانایی های خود 
را ب��رای دیگران توضیح دهد ک��ه اغلب در امور و روابط تجاری فرصتی برای گفت وگو 

درباره مسائل شخصی افراد وجود ندارد. 
اگر هنگام نخس��تین مالقات کاری درس��ت دس��ت بدهیم  )به ق��در کفایت کوتاه و 
محکم(، لبخند زده و به چشم طرف مقابل خود نگاه کرده یا مطابق با قوانین و فرهنگ 
و مذهب رایج هر کش��ور معارفه کاری را انجام دهیم، بدون ش��ک، در ادامه گفت وگو 
بس��یار روان و بی دردسر و مشکل پیش خواهد رفت، امکان دستیابی به نقطه مشترک 

یا رسیدن به خواسته کاری و موقعیت دلخواه بیشتر خواهد شد. 
در قرارهای کاری با افرادی از کش��ورهای دیگر، دانس��تن تلف��ظ صحیح نام افراد یا 

آگاهی از معذوریت مذهبی و فرهنگی بسیار مهم و تأثیرگذار است. 
رفت��ار کاری و رعایت اصول اخالقی  )نه لزوماً قانونی( برای پوش��ش لباس و آرایش 
و متانت در محیط کار بیش��تر از آنچه که به نظر می رس��د در سرنوش��ت کاری مهم و 

تأثیرگذاراست. 
دانس��تن حد و حدود روابط با همکاران و مقام های باالتر اداری، خارج از محدوده و 

ساعت کاری هم بسیار مهم است. 
افراد بی تجربه معموالً از رفتارصمیمی همکار یا رئیس خود دچار س��وءتعبیر ش��ده 
و چهارچوب تعریف ش��ده س��ازمانی یا اصول اخالق اجتماعی در محیط کار را نادیده 
می گیرند، دیر یا زود دچار مشکل شده و اغلب مجبور به تغییر شغل یا محل کار خود 
خواهند ش��د. آداب معاشرت کاری ش��امل مرور زمان نمی شود و صمیمیت و دوستی 

دلیل خوبی برای شکستن حریم و حدومرزهای روابط کاری نیست. 
تصمیم نهایی درباره بسیاری از موضوع های مهم در جلسه های کاری همراه با صرف 
ش��ام یا نهار یا در یک مهمانی خارج از محیط کار و در همان مالقات غیررس��می در 
محیطی دوس��تانه رقم زده می شود و مدتی بعد در جلسه ای رسمی در محیط کار تنها 

نتیجه اعالم یا به جزییات اداری رسیدگی می شود. 
در کش��ورهای اروپایی و آمریکایی رس��م است که کارمندهای یک مجموعه یکدیگر 
را ب��ه نام کوچک صدا می زنن��د، به کاربردن لقب و عنوان ه��م در وقت گفت وگوهای 
کاری متداول نیست. در اکثر مراکز اداری، اتاق ها به شکل عمومی بوده کارمندی اتاق 
مجزا ندارد. همه چیز براس��اس کار گروهی و صمیمیت و همکاری اس��ت. اما هم زمان 
قانون بسیار سختی برای تک تک افراد وجود دارد. یک شوخی بی مورد یا رفتار یا نگاه 
نامناس��ب یا گفته ای دوپهلو می تواند بسیار س��اده منجر به اخراج و بیکاری یکنفر در 

هر مقام اداری شود. 
کس��انی که در تجارت موفق هس��تند، اغلب کمی اصول اولیه روانشناس��ی و آداب 
معاش��رت را می دانند. جوانی که درست و انتخاب شده لباس پوشیده، صاف می ایستد 
و با احترام صحبت می کند و خودرا مش��تاق یادگیری و مسئول نشان می دهد، شانس 

زیادی خواهد داشت که مسئولیت مهم تر و پست بهتری به او واگذار شود. 
ظاه��ر تمی��ز و متناس��ب ب��ا موقعی��ت کاری، لحن صحب��ت، همچنی��ن توجه به 
حرکات دس��ت و نحوه نشستن و ایس��تادن زبان بدن، )Body language(  همیشه 
تأثیری زیادی برای جذب اعتماد اولیه افراد دارد. گاهی رفتار درس��ت و جلب اعتماد 

افراد، بیشتر از داشتن یک معرف معتبر کارها را پیش می برد. 

تصمیم آخر در نگاه اول 
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