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ادامه از همین صفحه
نوبخت گفت:  دولت روی کاالها قیمت گذاری 
نمی کن��د، ولی واحدهای تولی��دی در اولویت 
دریاف��ت تس��هیالت خواهند بود ک��ه بتوانند 
افزای��ش کیفی��ت و کاهش قیم��ت را دنبال 
کنن��د. صنایعی ک��ه امکان افزای��ش تولید را 
دارند ولی رشد تولیدشان  کند شده، به شرط 
مناسب سازی قیمت ها و افزایش کیفیت، باید 
تسهیالت دریافت کنند و به فروش برسانند. 

او ب��از هم درباره الزاماتی که خودروس��ازان 
بای��د رعای��ت کنن��د توضی��ح داد و گف��ت: 
خودروس��ازان نیز از این امر مستثنی نیستند. 
ه��م تولیدکنندگان نیاز ب��ه تامین مالی دارند 
و هم مصرف کنندگان می توانند از تس��هیالت 

خرید خودرو استفاده کنند. 

این همه پول از کجا می آید؟ 
اعتبارتی که دولت ب��رای تخلیه انبارهای 
تولید کنن��دگان در نظر گرفته نیازمند منابع 
اس��ت ک��ه یک��ی از راه ه��ای تامی��ن منابع 
اس��تفاده از »الین ه��ای بان��ک مرکزی«  یا 
همان چاپ اس��کناس اس��ت اما نوبخت در 
برابر طرح این پرس��ش ک��ه آیا دولت از این 
نوع ظرفیت اس��تفاده می کند، گفت:  »دولت 
هرگ��ز به این ام��کان فکر نک��رده و راه های 
دیگ��ری ب��رای تامی��ن منابع م��ورد نیاز در 
نظر گرفته اس��ت. ک��ه مهم ترین منابع محل 
درآمده��ای دولت و کاهش س��پرده قانونی 
بانک ه��ا نزد بانک مرکزی اس��ت ت��ا به این 
ترتیب ب��رای پرداخت تس��هیالتی به مردم 

دست بانک ها باز شود.«

پتروشیمی در بورس ماندنی شد
 نوبخت همچنین درباره ماندگاری پتروش��یمی 
در بورس توضیح داد و گفت: درباره خروج کاالهای 
پتروش��یمی از بورس، دولت تصمیم��ی ندارد، ولی 
درباره مناسب س��ازی قیمت خوراک پاالیش��گاه ها، 
آگاهی دارم که وزارت نفت در حال تعیین نرخ است. 

نامه وزرا به رئیس جمهور 
به گفته سخنگوی دولت نوشته شدن نامه از 
س��وی وزرا به رئیس جمهور امری کامال عادی 
و معمول اس��ت که همواره انجام می ش��ود. او 
گفت: برخی از مدیران دولتی برای حل بخشی 
از مسائل و مشکالت مربوط به حوزه کاریشان 
به رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی هم 
نامه می نویسند که از جمله کارهای معمول و 

عادی به شمار می رود.«

تدوی��ن  از  رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
برنامه هایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر 
داد و گف��ت: جزییات این برنام��ه را به زودی 

اعالم می کنم. 
اسحاق جهانگیری در همایش »بزرگداشت 
روز آم��ار و برنامه ری��زی«، گف��ت: آمارگیران 
باید به ش��اخص های مقاومت سازی اقتصاد و 
اینکه این ش��اخص ها چیس��ت و با کدام مبنا، 

اندازه گیری و ارزیابی می شوند، توجه کنند. 
جهانگیری به طرح پیمایش ملی »ارزش ها و 
نگرش ها« اش��اره کرد و گف��ت: این طرح در دو 
دوره دی��دگاه ملت ایران در زمینه ها و مس��ائل 
مختلف اجتماعی و... را مورد ارزیابی قرار داد. این 
طرح مبنای برنامه ریزی مسئوالن قرار می گرفت، 

اما به ناگهان در یک دوره تصمیم گرفتند که این 
طرح را متوقف کنند، این در حالی است که این 
طرح آسیب های جامعه، طرز تفکر جامعه نسبت 
ب��ه حکومت و... را اندازه گی��ری می کرد.  معاون 
اول رئیس جمه��ور خاطرنش��ان ک��رد: در حال 
حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرای این 
طرح را در تعدادی از ش��هرها دوباره آغاز کرده 
و نتای��ج آن به زودی اعالم خواهد ش��د، بر این 
اساس می توانیم به دور از برخوردهای سلیقه ای، 
برنامه ریزی درس��تی ب��رای بخش های مختلف 
کش��ور در زمینه های اقتص��ادی، اجتماعی و... 

داشته باشیم. 
به گفته وی، آمار فی نفس��ه هدف نیس��ت، 
آماره��ا بهتری��ن وس��یله ب��رای برنامه ریزی 

هس��تند و مهم تری��ن نیازه��ای ام��روز ایران 
از جمل��ه مس��ائل مرب��وط به محیط زیس��ت، 
بی��کاری، ایران هراس��ی در منطق��ه و جهان، 
مسائل اقتصادی، اجتماعی، انسجام داخلی و... 
می تواند مورد بررسی و اندازه گیری قرار گیرد. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور تصری��ح ک��رد: 
مرکز رس��می آماری کش��ور، مرکز آمار است 
و آمارهای این مرکز مورد اس��تناد ماست، اما 
تولید و انتشار آمار توسط سایر دستگاه ها نیز 
ممانعت��ی ندارد اما آنها باید آمارهایش��ان را با 
آمارهای مرکز آم��ار تطبیق دهند. ما هیچ گاه 
به دس��تگاه تولیدکننده آم��ار نمی گوییم که 
آمارتان غلط است و تولید آمار براساس مالک 

علمی است. 

روزنامه وال اس��تریت ژورن��ال اعالم کرد که 
ایران برای یک پروژه گازی ١٠ میلیارد دالری 
با شرکت او. ان. جی. سی هند در حال مذاکره 

است. 
به گزارش ایرنا، به گفته یک مسئول ایرانی، 
شرکت نفت و گاز طبیعی هند )او.ان. جی. سی( 
با ش��رکت نفت و گاز پ��ارس برای آغاز دوباره 
هم��کاری در یک پروژه ١٠ میلیارد دالری که 

به دلیل فش��ارهای آمریکا کنار گذاشته شده 
بود، مذاکره می کند. 

علی اکب��ر ش��عبانپور، مدیرعام��ل ش��رکت 
نف��ت و گاز پ��ارس به خبرن��گاران اعالم کرد 
ک��ه ش��رکت او.ان.جی.س��ی هفته گذش��ته 
در جری��ان ی��ک همای��ش ان��رژی در تهران، 
 پیش��نهاد خود را مطرح کرده اس��ت.  شرکت
او.ان.جی.س��ی تمای��ل دارد در می��دان فرزاد 

بی،  یک میدان ب��زرگ گازی در خلیج فارس 
ک��ه زیر نظر ش��رکت نفت و گاز پ��ارس اداره 

می شود، فعالیت های خود را از سر بگیرد. 
ش��عبانپور گفت که هندی ها ب��رای احیای 
تواف��ق پیش��ین دو کش��ور، به ط��رف ایرانی 
مراجع��ه کرده اند.  وی افزود: پس از بررس��ی 
پیش��ینه و مدارک پ��روژه، درباره بازگش��ت 

احتمالی هندی ها تصمیم می گیریم. 

رئی��س مرکز آم��ار ای��ران با بی��ان آنکه نیم 
قرن تجربه و علم پش��ت س��ر این مرکز است و 
گزارش های ارائه شده از سوی آن به دلیل وجود 
چنین پشتوانه ای از اعتبار متقن برخوردار است، 
گفت: شعار ما نظام آماری نیمه متمرکز است و 
اگر دستگاهی آماری هم تهیه می کند، اشکالی 
ن��دارد اما باید مهر مرکز آم��ار ایران بر آن حک 

شود. 
به گ��زارش ایرنا، عادل آذر روز سه ش��نبه در 
همایش آمار و برنامه ریزی که به مناس��بت یکم 
آبان ماه روز ملی آمار و همچنین بزرگداشت 5٠ 
سال تاسیس مرکز آمار ایران در دانشگاه تربیت 
مدرس برگزار شده بود، افزود: این مرکز به دلیل 
توانمندی ه��ای باالیی که دارد جزو برترین های 
مراکز آماری در میان کشورهای جهان محسوب 

می شود. 
وی با اش��اره به تهیه آمار س��ه شاخص مهم 
تورم، رش��د اقتصادی و بیکاری گفت: همه این 
ش��اخص ها حتی پی��ش از زمان موعد توس��ط 
کارشناسان خبره مرکز آمار ایران تهیه می شود.  
آذر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید دولت قانون 
اس��ت و مرکز آمار ایران با تهیه جداول 7١×7١ 

داده - ستانده زمینه تحلیل برنامه ششم را فراهم 
کرده ک��ه این همان دقت و س��رعت این مرکز 
است.  وی با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران دارای 
زیرس��اخت های مناس��ب برای تهیه آمار است، 
گفت: شبکه ملی آمار دارای قوی ترین پردازش 
آماری است که در این مرکز شکل گرفته است. 
این مقام مس��ئول یادآور ش��د: سرش��ماری 
عمومی کش��اورزی با 7هزار نیرو به شکل کامال 
الکترونیکی انجام ش��د و سرش��ماری نفوس و 
مسکن س��ال 95 نیز توسط 25 هزار نفر نیرو به 

شکل کامال الکترونیکی انجام خواهد شد. 
وی ب��ا بیان آنکه مرکز آم��ار ایران بدون یک 
ریال هزینه توانس��ته س��هم اقتصاد روس��تا در 
اقتصاد کل کش��ور را تهیه کند، افزود: این سهم 

در اقتصاد ایران 26 درصد است. 
آذر تاکی��د کرد: جمهوری اس��المی ایران در 
تراز بین المللی جزو کش��ورهای خوب محسوب 

می شود و در منطقه جزو برترها است. 
رئی��س مرکز آمار ای��ران در بخش دیگری از 
س��خنرانی خود به چالش های پی��ش روی این 
مرکز اش��اره کرد و گفت: آمار ب��رج مراقبت در 
هر کشور محسوب می شود، به عبارتی پیشانی 

دولت اس��ت، لذا اگر فرهنگ و س��واد آماری در 
جامعه افزایش یاب��د اعتماد به نظام نیز افزایش 

خواهد یافت. 
وی با بیان آنکه نباید زمانی که مرکز آمار ایران 
نرخی را اعالم می کند دستگاه حاشیه ای همان 
نرخ را ارائه دهد، ادامه داد: معنا ندارد دستگاهی 
که استانداردهای آماری ندارد، مبادرت به تهیه 

آمار کند، مرکز آمار باید سند باشد. 
به گفته آذر، نظام آمار ثبتی یعنی اینکه همه 
دستگاه ها کنار شما بیایند، خوشبختانه همکاری 
م��ردم در ارائه اطالعات خیلی خوب اس��ت اما 
متاسفانه دستگاه ها برای دادن اطالعات به مرکز 
آمار ایران گروکشی می کنند و با چنین شیوه ای 

نظام آمار رسمی نمی تواند شکل بگیرد. 
رئی��س مرک��ز آمار ای��ران گفت: آم��اری که 
توسط این مرکز تهیه می شود می تواند به بهبود 
وضعیت اقتصادی و ارتقای س��طح زندگی مردم 

کمک کند. 
وی با اش��اره به م��اده 54 قانون برنامه پنجم 
توسعه، گفت: در این ماده قانونی مرکز آمار ایران 
مرجع رسمی آمار در کشور است اما این موضوع 

باید نهادینه شود. 

در دومی��ن روز از هفته پدافن��د غیرعامل 
رش��ته اقتصاد مقاومتی در مقطع کارشناسی 
ارش��د در دو دانشگاه امام حسین)ع( و مالک 
اشتر راه اندازی شد.  به گزارش فارس، دومین 
همایش نق��ش پدافند غیرعام��ل در اقتصاد 
مقاومتی و رونمایی از رشته اقتصاد مقاومتی 
در مقطع کارشناس��ی ارش��د در دو دانشگاه 
امام حس��ین)ع( و مالک اشتر در محل سالن 
اجتماعات باقرالعلوم)ع( دانش��گاه مالک اشتر 
آغاز شد.  براساس این گزارش در این همایش 
که با حضور س��ردار جاللی رئیس س��ازمان 

پدافند غیرعامل برگزار ش��د، مجوزهای الزم 
برای برگزاری مقطع کارشناس��ی ارشد رشته 
اقتص��اد مقاومتی در این دو دانش��گاه گرفته 
شده و تاکنون تعدادی دانشجو در این رشته 

جذب و مشغول تحصیل شده اند. 
اقتص��اد مقاومت��ی که از دو تا س��ه س��ال 
پیش در کلید واژه ه��ای مقام معظم رهبری 
مطرح شد به خاطر مقابله با جنگ اقتصادی 
قدرت های اس��تعماری علیه انقالب اسالمی 
بوده و در این زمینه قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
به س��وی تولید محتوا برای اقتصاد مقاومتی 

افتاده است. 
به گفت��ه یکی از کارشناس��ان، جنگ های 
امروزی به س��مت جنگ اقتص��ادی حرکت 
کرده و در البی های طبقه بندی ش��ده غربی 
تولی��د محت��وا ب��رای مقابل��ه با کش��ورهای 
مس��تقل انج��ام می ش��ود، بنابرای��ن مفهوم 
اقتص��اد مقاومتی برای مقابله با اتاق های فکر 
کشورهای استعمارگر علیه جمهوری اسالمی 
اس��ت و ایجاد رش��ته اقتصاد مقاومتی برای 
تربیت نیروهای زبده در این رش��ته اقتصادی 

خواهد بود. 

افتتاح رشته اقتصاد مقاومتی در ۲ دانشگاه

معاون اول رئیس جمهور: اولویت دولت تخلیه انبارها از کاالی ایرانی است

برنامه های اقتصاد مقاومتی تدوین شد

وال استریت ژورنال اعالم کرد 

گفت وگوی ایران و هند بر سر پروژه گازی 1٠میلیارد دالری
عادل آذر خبر داد: ضرورت حک مهر تایید مرکز آمار بر آمار سایر دستگاه ها

برخ��ی از فعاالن صنعت خ��ودرو می گویند واردات خودرو ب��ا ارز مبادله ای و ارز 
دارو انجام می ش��ود. ادعایی که با توجه به بی پولی دولت و حساسیت 
تخصیص ارز مبادله ای می تواند در صورت صحت برای واردکنندگان ...

 رد یک اتهام از سوی واردکنندگان خودرو

 ارز مبادله ای
خرج واردات خودرو نمی شود

رئیس سازمان ملی استاندارد: 

واردات بنزین
از کشورهای 

شمال ایران ممنوع

 اولویت دولت تخلیه انبارها
از کاالی ایرانی است

سخنگوی دولت در پاسخ به »فرصت امروز«: 

اولوی��ت اصل��ی دول��ت در برنامه ریزی اقتص��ادی تخلیه 
محص��والت داخل��ی در انباره��ای تولید کنندگان اس��ت. 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز 
خود با خبرنگاران این نکته را اعالم کرد و گفت: »مطالعات 
انجام ش��ده حاکی از آن است که به دلیل نبود تقاضا برای 
کاالهای تولید ش��ده داخلی روند تولید کند ش��ده بنابراین 
باید روندی ایجاد کنیم تا این مس��ئله حل شود.«  به گفته 

نوبخ��ت کمبود یا نبود تقاضا ب��رای خرید کاالها »تحریک 
هدفمن��د تقاض��ا«  را در رأس برنامه ه��ای اقتصادی دولت 
ق��رارداده و »کارت اعتباری١٠ میلیون تومانی« برای خرید 
کاالی ایران��ی و »پرداخت تس��هیالت 25 میلیون تومانی« 
برای خرید خودروهای ایرانی بر همین اساس طراحی شد، 
اما مهلت اس��تفاده از این مزایا فقط تا پایان سال جاری در 

نظر گرفته شده است. 

خودروسازان به بهبود کیفیت بیندیشند
نوبخت با تاکید بر اینکه سازندگان کاالهای داخلی نیز باید 
به بهبود کیفیت کاالهای تولیدی اقدام کنند، گفت:  مهم ترین 
مس��ئله برای ما رضایت مردم به عنوان خریداران است اگر بنا 
باش��د جلوی واردات کاالهای بادوام خارجی به کشور گرفته 

شود، مسلما مردم انتظار دارند که کاالهای تولید 
داخل با کیفیت قابل قبولی تهیه و تولید شوند. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

»فرصت امروز« در گفت وگو با دکتر محمد آریا منش بررسی کردبازاریابی مجانی

سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان تولید محصول بی کیفیت را متوقف کنید

رشد تردیدآمیز شاخص کلچگونگی مدیریت شغل کشاورزی

7

1

14 1٠

1۲ 11

14 محرم 1437 - سـال دوم
شمـاره357- ۲4+16صفحه - 1٠٠٠ تومان

Wed.28 Oct 2015

www.forsatnet . ir

چهارشنبه
6 آبان ماه

1394

روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 



چهارشنبه
6آبان1394

شماره357 www.forsatnet.irنفت و نیرو 2

پیشنهاد سوآپ نفت و گاز به 
ایران آن هم توس��ط روسیه در 
نخس��تین روزهای آغ��از دوران 
بازگشت  می تواند  پس��اتحریم، 
پرق��درت ایران در عرصه نفت و 
گاز باشد، حتی اگر این پیشنهاد، 
بازی سیاس��ی بیش نباش��د. با 
ای��ن وجود از دید کارشناس��ان 
سرگیری سوآپ به نفع است اما 
نه با کشوری همچون روسیه. بنا 
به اعالم رویترز، نواک وزیر انرژی 
روس��یه انجام سوآپ گاز و نفت 
را ب��ه ایران پیش��نهاد داد، زیرا 
با این اق��دام هزینه حمل ونقل 
به ش��دت کاهش خواهد یافت. 
این پیش��نهاد از س��وی شرکت 
گازپروم روسیه، به ایران مطرح 
ش��ده تا ای��ران به کش��ورهای 
ش��مالی خود گاز صادر  کند. در 
تشریح این پیشنهاد وزیر انرژی 
روسیه اعالم کرد: »ما می توانیم 
گاز را ب��ه ایران در ش��مال این 
کش��ور تحویل دهیم و گاز را در 
جنوب این کشور از طریق سوآپ 
به صورت گاز طبیعی مایع یا گاز 
در لوله تحویل بگیریم، همچنین 
سوآپ مش��ابهی می تواند روی 
نفت انجام ش��ود.« این در حالی 
 اس��ت که از س��ال89 س��وآپ 
در ای��ران به دالیل��ی که هنوز 
مشخص نش��ده، متوقف مانده 
اس��ت. بدون ش��ک با توجه به 
ش��رایط ژئوپلتی��ک جغرافیایی 
ایران، از سرگیری سوآپ عالوه 
بر سودسرش��ار،  جایگاه خاصی 
را ب��رای ایران در منطقه و حتی 
جهان ایج��اد خواهد کرد. بیژن 
زنگنه؛ وزیر نفت بعد از انتصاب 
مجددش در وزارت نفت، موافق 
از سرگیری سوآپ بوده اما هرگز 
ب��رای از س��رگیری آن موض��ع 
جدی از خود نشان نداده است. 
حال سرگیری س��وآپ از سوی 

کشوری همچون روسیه مطرح 
شده اس��ت. روسیه ای که بیش 
ازآنکه همراه باش��د، رقیب بوده 

است. 

موافق سوآپ سیاسی 
نیستم

مرتض��ی فی��روزی رئی��س 
س��وآپ،  نف��ت،  کمیس��یون 
ترانزیت و بانکرینگ درباره این 
پیش��نهاد به »فرص��ت امروز« 
میان  می گوید:  »موافق سوآپ 
ایران و روسیه نیستم، زیرا این 
کار س��ودآور نیس��ت و سوآپ 
برد - بردی برای ایران نیست. 
این پیش��نهاد براساس مواضع 
سیاسی میان دو دولت است که 
به دلیل همگرایی میان دولت 
ایران و روسیه براساس شرایط 
بین المللی عنوان شده، روسیه و 
ایران سابقه طوالنی در صادرات 
نفت خام دارند و بیشتر رقیب 
هس��تند ت��ا اینک��ه بخواهند 

همدیگر را تکمیل کنند.«
وی با اش��اره به اینکه ایران 
با کش��ور قزاقس��تان س��وآپ 
انجام می داد، می افزاید:  نفتی 

»م��ا از این کش��ور نفت خام 
جن��وب  در  و  می گرفتی��م 
مع��وض می دادیم، با توجه به 
کشور  این  جغرافیایی  شرایط 
که به دریا راه نداشت این کار 
ب��رای دو طرف برد - برد بود، 
اما اینکه امروز با روس��یه وارد 
سوآپ شویم، به نظر من جنبه 
سیاس��ی دارد ت��ا اقتصادی و 
سود اقتصادی برای ما نخواهد 
داشت.« به گفته فیروزی اگر 
یک س��ال پیش این پیشنهاد 
عنوان می شد، به دلیل وجود 
تحریم ها، ب��ه نوعی دور زدن 
بود  ای��ران  ب��رای  تحریم ه��ا 
اما ام��روز که در آس��تانه لغو 
خیل��ی  هس��تیم،  تحریم ه��ا 
مفهوم ن��دارد و بعید می دانم 
خیل��ی عملیاتی و س��ودمند 

برای طرفین باشد. 
این کارشناس و فعال بخش 
خصوصی با بیان اینکه سوآپ 
با کش��ورهایی که ب��ه دریای 
آزاد راه ندارد، انجام می ش��ود، 
تأکی��د می کند: »من اعتقادی 
به س��وآپ بین ایران و روسیه 
ندارم. بخش خصوصی در این 

موضوع نمی تواند فعال باش��د، 
زی��را هم��ه چیز در ای��ران در 
اختیار دولت است و در کشور 
روس��یه نیز شرکت های معتبر 
ش��به دولتی مانند گاز پروم یا 
روس نف��ت فعال هس��تند، از 
س��ویی به دلی��ل پایین بودن 
حج��م معامالت ما نس��بت به 
روس��یه نمی توان آن را جدی 

تلقی کرد.«

سوآپ ایران و روسیه 
برد- برد است

ام��ا فرید عام��ر، مدیرعامل 
کران��ه  بناگس��تر  ش��رکت 
بانکرینگ  شرکت  بزرگ ترین 
نظ��ر دیگ��ری دارد و معتقد 
اس��ت که اگر س��وآپ نفت و 
گاز آغاز ش��ود، فارغ از اینکه 
فرمول قیمتی چگونه باشد، به 
نفع کش��ور است و برد – برد 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
زیرس��اخت س��وآپ نف��ت از 
شمال کش��ور برای پاالیشگاه 
تبری��ز و تهران فراهم ش��ده، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
“خ��ط لول��ه 30 اینچی از نکا 

تا ته��ران که توانای��ی انتقال 
150 هزار بشکه نفت به دلیل 
استفاده  بدون  س��وآپ  توقف 
مانده اس��ت و خطوط انتقال 
کنون��ی از جنوب به ش��مال 
نیاز  کش��ور دیگر جوابگ��وی 
کنون��ی نیس��ت و ایجاد خط 
لوله جدید نیز هزینه بر است. 
بنابر این از سرگیری سوآپ به 

نفع کشور است.«
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه از 
س��رگیری سوآپ نفت و گاز به 
بهبود رواب��ط اقتصادی این دو 
کشور منجر می شود، می گوید: 
»ایجاد ای��ن رابطه بین ایران و 
روسیه از جایگاه تخصصی نفت 
و گاز نیز به نفع هر دو کش��ور 
است. اینکه رقبا با یکدیگر وارد 
تعامل کاری ش��وند، بهتر است 
تا با یکدیگر در جدال باشند و 
این ارتباط موجب تقویت منافع 
مش��ترک دو کش��ور می شود. 
ایران می تواند از طریق روسیه 
و ترکیه گاز م��ورد نیاز اروپا را 
تأمین کند و نبای��د از فرصت 
ایجاد شده به سادگی گذشت.«
ام��ا ب��ا ای��ن تحلی��ل این 
س��ؤال مط��رح می ش��ود که 
روس��یه چق��در ای��ن فرصت 
را ب��ه ایران می ده��د؟ از دید 
این کارشناس ش��رایط ایجاد 
ش��ده برای ما سودآور است و 
روسیه بیشتر منافع خود را در 
خط��ر می بیند تا ایران، با این 
وج��ود نمی توان ص��د در صد 
اعالم ک��رد که چقدر این فضا 
برای ایران فراهم خواهد شد، 
بنابرای��ن بهتر اس��ت به فکر 
پیش��نهاد  این  کردن  اجرایی 
بود. عامری بر این باور اس��ت 
که باید س��وآپ از س��رگرفته 
ش��ود با روسیه یا قزاقستان یا 
هر کشوری که امکانش وجود 
داشته باشد سوآپ برای ایران 

مفید و سودده است. 

ایران می برد یا می بازد؟ 

بازی سیاسی روسیه با ایران در زمینه سوآپ

جامعه شناسی  کتاب  نویس��نده 
نخبه کش��ی کش��ف نفت را عامل 
بروز تغیی��ر در فرهنگ مردم ایران 
می داند. به اعتقاد وی تأثیر این ماده 
س��یاه در زندگی مردم ایران مشابه 
اروپا نب��وده و الگوی نامتناس��بی 
از شهرنش��ینی را در کش��ور ایجاد 
کرده اس��ت. شهرنش��ینی الگ��وی 
تولی��د و مص��رف را تغیی��ر داده و 
کالف س��ردرگمی ایجاد کرده که 
مدیری��ت فعلی احتم��اال از عهده 
حل مسائل مرتبط با آن-که بحران 
 آب یکی از این مس��ائل است-، بر 

نخواهد آمد. 
 »اولی��ن همایش ملی جامعه، 
مناب��ع طبیع��ی، آب و محی��ط 
زیس��ت: چالش ه��ا و راهکارها« 
عل��وم  دانش��کده  در  دی��روز 
اجتماعی دانشگاه تهران با حضور 
فعاالن  دانشجویان،  کارشناسان، 
و مس��ئوالن مرتبط با محورهای 
همایش برگزار شد. علی رضاقلی 
نویس��نده کتاب جامعه شناس��ی 
نخبه کشی که یکی از سخنرانان 
نخس��تین پنل همای��ش بود به 
بررس��ی وضعی��ت ای��ران بعد از 
ورود نفت به ساختارهای اقتصاد 
کش��ور پرداخت. ب��ه اعتقاد وی 
علم و تکنولوژی به دلیل افزایش 
درآمدهای نفتی وارد ایران ش��د 
و در کش��ور بس��ط پیدا کرد اما 
نتیج��ه این توس��عه، پیش��رفت 
ای��ران با ش��رایطی مش��ابه اروپا 
نبود. رضاقلی افزایش درآمدهای 
نفتی را عاملی برای رش��د هشت 
براب��ری جمعی��ت در دهه ه��ای 
اخیر دانست و گفت: فالت ایران 
ت��اب و تحمل جمعیت کنونی را 
ندارد. در طول تاریخ این منطقه 
فق��ط می توانس��ت نیازهای 7 تا 
8 میلیون انس��ان را تأمین کند. 
زیرا منابع آبی ایران اجازه رش��د 

جمعیت به ما نمی داد. 
وی اضافه کرد: مردم فالت ایران 
حتی برای همان جمعیت اندک هم 
33 هزار رشته قنات که هشت برابر 
طول خط اس��توا بود، ایجاد کرده 
بودن��د. بنابراین نمی ت��وان انتظار 
داشت به راحتی نیازهای جمعیت 
فعلی در این س��رزمین بدون هیچ 

تبعاتی تأمین شود. 

دولتی شدن عامل بروز بحران 
آب

حس��ین راغفر، اقتص��اددان هم 
به عنوان دیگر س��خنران برنامه به 
مصیبت منابع مش��اع اش��اره کرد. 
به گفته وی دولتی ش��دن منابع و 
حضور دولت در بخش های مختلف 
به وی��ژه مباحث مرتب��ط با منابع 
مشترک، سبب می شود مردم برای 
مصرف منابع مش��اع و بهره برداری 
از آن، تحری��ک ش��ده و مص��رف 
بیشتر ش��ود. وی در تشریح سخن 
خود گف��ت: دولت ها تنظیم روابط 
اجتماعی حاکم بر منابع مش��ترک 
را ب��ه هم می زنند. مث��ال بارز این 
گفت��ه ماهیگیری بی��ش از حد در 
دریای خزر توسط تمام کشورهای 
حاشیه این دریا است که منجر به 
انقراض نسل ماهیان خاویاری شد. 
به دلیل رفتار افراطی کش��ورهای 
حاشیه خزر، س��ازمان های جهانی 
مجب��ور به وضع قوانی��ن بازدارنده 
ب��رای جلوگیری از صی��د ماهیان 
خاویاری ش��دند. راغفر بر این باور 

است که استفاده اصحاب قدرت از 
منابع عمومی برای مصالح شخصی 
یک امر مش��خص است که امروز با 
نام رانت جویی در جامعه از آن یاد 

می شود. 
وی با اش��اره به اینک��ه در ایران 
مس��ئله عم��ران و توس��عه با هم 
مترادف ش��ده، بیان کرد: در حوزه 
مرک��ز ایران ب��ه دلیل فش��ارهای 
سیاسی هفت ذوب آهن احداث شد 
و هشتمین کارخانه ذوب آهن هم 
در حال ایجاد اس��ت. در حالی که 
تولید فوالد یک فرآیند بسیار آب  بر 

بوده و مناسب ایران نیست. 
ای��ن اقتص��اددان اف��زود: ک��ره 
جنوبی زمانی با هدف ایجاد توسعه 
در کش��ور خ��ود صنعت ف��والد را 
راه اندازی ک��رد. کارخانه های فوالد 
این کش��ور ورق ه��ای آهنی تولید 
می کنند تا نیاز س��ایر صنایع رفع 
شود. امروز کره جنوبی برای 101 
درصد جمعیت خود مس��کن دارد. 
در حال��ی که صنایع ف��والد ایران 
فقط میلگرد و تیرآهن تولید کردند 

و به طور کام��ل در اختیار صنعت 
ساختمان بودند. با این وجود هنوز 
معضل مس��کن یک��ی از معضالت 

اصلی کشور است. 
وی گفت: صنعت فوالد ایران در 
خدمت صنعت ساختمان قرار دارد 
زیرا در یک صد سال گذشته خرید 
و فروش مستغالت و زمین به محل 
تأمی��ن ثروت ب��رای برخی تبدیل 

شده است. 
مق��ررات  تنظی��م  راغف��ر 
سهمیه بندی آب با تکیه بر تأمین 
آب ش��رب جامع��ه، اصالح قیمت 
آب، وض��ع مالی��ات برای کس��انی 
که محیط زیس��ت را آلوده کرده و 
آب بیش از ح��د مصرف می کنند 
تعریف مس��ئولیت های حقوقی  و 
برای بنگاه ها و فعالیت های تولیدی 
را مهم تری��ن ابزارهای اقتصادی در 
مدیریت مؤثر آب های س��طحی و 

زیر زمینی معرفی می کند. 
ب��ه اعتق��اد وی، ح��ل مس��ئله 
ق��درت در ایران به بهب��ود بحران 
آب می انجام��د زی��را بس��یاری از 

تعامالت فعلی در ای��ران به خاطر 
کشمکش های قدرت و ثروت شکل 
می گی��رد و مناف��ع م��ردم در این 

تعامالت لحاظ نمی شود. 

استفاده از علوم انسانی در 
تصمیم سازی ها 

رئی��س  فاضل��ی،  نعم��ت اهلل 
پژوهشگاه  اجتماعی  پژوهش��کده 
علوم انس��انی و مطالعات هم تکیه 
ب��ه مجموع��ه فعالیت های  دولت 
کمیت پذیر و عینی را عامل اصلی 
بروز بحران آب و محیط زیست در 

ایران معرفی کرد. 
وی بر این باور است که در چنین 
رون��دی مدیران آغاز ب��ه لفاظی و 
ایدئولوژیک نظیر  ارائه ش��عارهای 
»منابع الیزال طبیع��ی«، »افتخار 
منابع طبیع��ی« و. . . می کنند که 
ب��ا واقعیت های جامع��ه همخوانی 
ندارد و نوعی فریب ساختاری ایجاد 

می کند. 
فاضلی زبان برنامه ریزی در ایران 
را ی��ک گفتمان مهندس��ی محور 
اعالم ک��رد و افزود: زب��ان ریاضی 
در برنامه ه��ای ایران بس��یار مورد 
استفاده قرار می گیرد و کیفیت به 
دلیل آنکه قابل تبدیل شدن به عدد 

نیست همیشه فراموش می شود. 
وی فقر فرهنگ را عاملی دانست 
که س��بب ش��ده مدیران در ایران 
ناگزی��ر باش��ند به ج��ای تکیه بر 
ظرفیت ه��ای فرهنگی به طبیعت 

تکیه کنند. 
اجتماعی  پژوهش��کده  رئی��س 
تأکید کرد: برای برون رفت از بحران 
فعلی بای��د رویکرده��ای جدیدی 
باش��یم؛ رویکردهایی که  داش��ته 
مبتنی بر مسائل بین رشته ای باشد. 
ام��روز  بح��ران  اف��زود:  وی 
در  فرهن��گ  ان��زوای  از  ناش��ی 
تصمیم سازی هاست. انزوای فرهنگ 
نی��ز یعن��ی پرهی��ز از توانمندی 
خالقانه انس��ان که ایران را به مرز 

بحران رسانده است. 
فاضل��ی بیان ک��رد: ام��روز باید 
علوم انس��انی در نظام برنامه ریزی 
اقتصادی کشور به کار گرفته شود. 
از  یک��ی  را  آب  بح��ران  وی 
نشانه های زوال طبیعت دانست که 
معضالت ناشی از آن فقط و فقط با 
کمک گرفتن از علوم انسانی قابل 

حل است. 

حسین راغفر: 

حل مسأله قدرت در ایران به بهبود بحران آب می انجامد

آب

گــاز

برق

پتروشیمی

تجهیزات

ایران آماده همکاری با برزیل در بخش های 
مختلف انرژی است

برزیل خواهان خرید ال ان جی از 
ایران است

بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به عالقه مندی برزیل 
برای خرید گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( از ایران، 
گف��ت: برای پیگی��ری مذاکرات در این باره قرار ش��د 
کارگروه مش��ترکی میان وزارت نفت ای��ران و وزارت 

انرژی و معادن برزیل ایجاد شود. 
به گزارش ش��انا زنگن��ه افزود: در دی��دار با آرماندو 
مونتیرو، وزیر توس��عه، صنعت و تجارت برزیل با بیان 
این که ایران همیش��ه تمایل به توسعه روابط با برزیل 
دارد، تصریح کرد: ایران عالقه مند به همکاری با برزیل 

در زمینه های مختلف انرژی است. 
وی اف��زود: برزیلی ها عالقه من��د به خرید ال ان جی 
از ایران هس��تند و قرار ش��د مذاک��رات در این زمینه 
ادامه یابد و یک کارگروه مش��ترک میان وزارت انرژی 
و مع��ادن برزی��ل و وزارت نفت ایران ب��رای پیگیری 
گفت وگوه��ا ایجاد ش��ود. وزیر نفت با بی��ان اینکه دو 
طرف در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت مایل به 
همکاری هستند، گفت: برزیلی ها می توانند با مشارکت 
س��ازندگان ایرانی برای تولید تجهیرات م��ورد نیاز با 
برندهای معتبر سرمایه گذاری کنند و این کاالها افزون 

بر مصرف داخلی به بازارهای دیگر صادر شود. 
زنگنه در پاس��خ به پرسشی درباره اینکه آیا می توان 
زمان خاص��ی را برای آغاز این همکاری ها مش��خص 
کرد، گفت: همه بحث هایی که مطرح می شوند در حد 
گفت وگوست و پس از نتیجه عملی می توانیم برای آن 
زمان تعیین کنیم، ما برای مدتی پش��ت درهای بسته 
بوده ایم و هم اکنون فض��ا برای عالقه مندان به مذاکره 
و همکاری با ایران باز ش��ده اس��ت تا پس از آن برای 
اجرا برنامه ریزی کنیم. وزیر توس��عه، صنعت و تجارت 
خارجی برزیل نس��بت به تحق��ق هدف افزایش حجم 
مبادالت تجاری تهران-برازیلی��ا به 5 میلیارد دالر در 
کوت��اه مدت ابراز امی��دواری کرد. همچنی��ن آرماندو 
مونتیرو، وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل با 
اشاره به اینکه ظرف دو روز گذشته مالقات های خوب 
و مفیدی با مقام های ایرانی انجام شد، افزود: امیدواریم 
حاصل این گفت وگوها نقش��ه راهی برای همکاری دو 

کشور در آینده باشد. 
وزی��ر توس��عه، صنعت و تج��ارت خارج��ی برزیل 
گفت: در زمینه س��رمایه گذاری فکر می کنم امکانات 
گس��ترده و مطلوبی وج��ود دارد که م��ا می توانیم در 
قالب سرمایه گذاری مشترک میان شرکت های ایرانی و 
برزیلی با هدف تولید محصول نهایی در ایران همکاری 
کنیم و عالوه بر مص��رف داخلی، این محصوالت را به 
بازار بزرگ منطقه پر جمعیت خاورمیانه عرضه کنیم 
و می توانیم بخش نفت را نیز به این س��رمایه گذاری ها 
بیفزاییم. گفتنی است برزیل مهم ترین شریک اقتصادی 
ایران در منطقه آمریکای  التین به شمار می رود و حجم 
روابط اقتصادی دوجانبه در سال بالغ بر یک میلیارد و 

۶00 میلیون دالر برآورد می شود. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان عنوان کرد
 شرکت های دولتی مطالبات 
تولیدکنندگان سیم و کابل را 

نداده اند 
حسین حق بیان، دبیر انجمن تولیدکنندگان سیم و 
کابل از عدم وصول مطالبات تولیدکنندگان این صنعت 

از شرکت های دولتی برقی انتقاد کرد. 
حق بیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صنعت 
س��یم و کابل کشور در شش ماهه نخست سال جاری 
رونقی در بخش تولید نداش��ته اس��ت، اظهار کرد: در 
حال حاضر، بزرگ ترین مش��کل نقدینگی اس��ت که 
ای��ن موضوع با توجه ب��ه عدم وصول مطالب��ات ما از 
شرکت های دولتی مثل ادارات برق منطقه ای و شرکت 

توزیع برق، فشار زیادی به ما وارد کرده است. 
وی افزود: در گذشته این شرکت ها می گفتند که در 
ازای مطالبات شان حواله آلومینیوم به تولیدکنندگان 
می دهند و ب��ا دریافت این حواله ه��ا از بورس بتوانند 
آلومینی��وم بگیرند که این موضوع نی��ز اخیرا متوقف 
ش��ده اس��ت. دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان س��یم و 
کابل رقم مطالبات را بس��یار باال عن��وان کرد و گفت: 
با توجه به اینکه تولیدکنن��دگان به دنبال راهی برای 
وصول مطالبات خود بودند قب��ول کردند که به جای 
دریافت نقدی مطالبات خود، آلومینیوم دریافت کنند 
اما در حال حاضر، حدود سه هفته است که آلومینیوم 
المهدی که ت��ا پیش از این ب��رای دریافت آلومینیوم 
ب��ا ما همکاری می کرد این کار را متوقف کرده اس��ت. 
در نتیجه نه پرداخت نقدی به ما انجام می ش��ود و نه 
می توانیم در ازای مطالبات خود جنس دریافت کنیم. 

وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی اکثر کارخانه های 
تولیدکننده س��یم و کابل با حدود یک س��وم ظرفیت 
خود کار می کنند، ادام��ه داد: با این روند این ظرفیت 
به زودی کاهش هم پیدا خواهد کرد و همین موضوع 
سبب شده تا مش��کل نقدینگی به یکی از بزرگ ترین 

معضالت این بخش تبدیل شود. 
حق بی��ان ادام��ه داد: جال��ب اینجاس��ت زمانی که 
قرارداده��ای دولتی را می نویس��یم اگر ش��رکت های 
تولیدکننده جنس را به موقع به ش��رکت های دولتی 
تحویل ندهند باید به ازای تأخیرشان جریمه پرداخت 
کنن��د و ای��ن کار را هم می کنند اما اگر ش��رکت های 
دولتی تأخیری در زمان پرداخت پول شان به ما ایجاد 
شود هیچ گونه جریمه دیرکردی برایشان وجود ندارد. 

انصراف پتروشیمی ها از فاینانس 
چین

مدیر طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با 
اشاره به گرانفروشی چینی ها در ارائه فاینانس به ایران 
گفت: با توجه به رفع تحریم ها، دو طرح پتروش��یمی 
ای��ران از دریاف��ت فاینانس چینی صرف نظ��ر و اعالم 
کرده ان��د که نیازی به فاینانس چین نداش��ته و قصد 

دارند از فاینانس های اروپایی استفاده کنند. 
مرضی��ه ش��اهدایی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار 
اقتصادی ایرنا، با اش��اره به تأمی��ن فاینانس اروپایی 
در پس��اتحریم، اظهار داش��ت: این دو طرح، مربوط 
ب��ه طرح هایی بوده اند که اختص��اص فاینانس چین 
هنوز برایش��ان نهایی نش��ده بود. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: طرح هایی که هنوز به دنبال دریافت فاینانس 
هس��تند، ترجیح می دهند از چین فاینانس دریافت 
نکنند، زی��را تأمین اعتبار از این کش��ور گران تمام 

می شود و کارمزد باالیی دارد. 
مدی��ر طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
اضافه کرد: چینی ها پس از ارائه فاینانس، شرکت های 
متقاض��ی را مجب��ور می کنن��د که 50 ت��ا 70 درصد 
تجهی��زات و کااله��ا را از چین وارد کنند. ش��اهدایی 
اف��زود: اصرار چینی ها برای وارد کردن کاال از چین در 
حالی اس��ت که قادر هستیم در حال حاضر 70 درصد 

تجهیزات مورد نیاز را از داخل تأمین کنیم. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی پتروشیمی های 
داخل کشور در حال دریافت فاینانس از آلمان و اسپانیا 
هستند، گفت: با توجه به اینکه شرکت های پتروشیمی، 
خصوصی ش��ده اند، خودش��ان به دنبال س��رمایه گذار 
خارجی هس��تند. مدیر طرح های شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی، اظهار داش��ت: مذاکرات مرب��وط به این 
طرح ها با طرف های خارجی انجام شده و آنها منتظرند 

تحریم ها به طور رسمی لغو شود. 

آمادگی کره جنوبی برای ساخت 
تجهیزات دریایی فالت قاره ایران 

گروه س��رمایه گذاری و تجاری سامس��ونگ برای 
همکاری با ش��رکت نفت فالت قاره ایران در زمینه 
س��اخت تجهیزات و تأسیسات دریایی اعالم آمادگی 

کرد. 
به گزارش ایسنا، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
گروه سرمایه گذاری و تجاری سامسونگ روز گذشته 
)دوش��نبه، چهارم آبان ماه( در رأس هیأتی، به دیدار 
مدیرعامل ش��رکت نفت فالت قاره ایران آمد و برای 
هم��کاری با این ش��رکت به ویژه در زمینه س��اخت 
تجهیزات و تأسیس��ات دریایی اعالم آمادگی و ابراز 

تمایل کرد. 
مدیرعام��ل ش��رکت نفت ف��الت قاره ای��ران در 
حاش��یه این نشست مش��ترک اظهار کرد: این گروه 
کره ای که پیش از این، برای س��اخت FSU )شناور 
ذخیره س��ازی نفت خام( خلیج فارس با ما همکاری 
داشته، غالبا در زمینه ساخت تجهیزات و تأسیسات 

دریایی و نیروگاهی و... فعالیت می کند. 
س��عید حافظی افزود: این گروه سرمایه گذاری در 
این نشس��ت برای مش��ارکت در پروژه های EPC و 

EPCF اعالم آمادگی کرد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که این گروه کره ای 
در قرارداده��ای جدی��د نفتی نیز مش��ارکت دارد یا 
خیر عنوان کرد: سامس��ونگ مانند شرکت های شل 
ی��ا توتال، پیمانکار عمومی نیس��ت و با توجه به نوع 
کارگ��روه س��رمایه گذاری و تجاری سامس��ونگ که 
بیش��تر در حوزه اجرای پروژه هاس��ت، این گروه در 
حوزه تولید و توس��عه میدان ها فعالیت نمی کند، اما 
قطع��ا پس از رونمایی از قراردادهای جدید و تعیین 
تکلیف توس��عه میدان ها، می توانیم از پتانسیل های 
سامس��ونگ در بخش س��اخت تجهی��زات بهره مند 

شویم. 
رض��ا بیاضی، مدیر میدان های مرزی و مش��ترک 
ش��رکت نف��ت فالت قاره ای��ران نیز در ای��ن زمینه 
ب��ه پایگاه خبری وزارت نفت گف��ت: پروژه هایی که 
در بس��ته های س��رمایه گذاری کنفرانس تهران ارائه 
می ش��ود، مهم تری��ن اولویت های ماس��ت و به این 
منظور از گروه سامس��ونگ نی��ز برای حضور در این 
کنفرانس و آگاهی از پروژه های اولویت دار ش��رکت 

نفت فالت قاره ایران دعوت کردیم. 
وی تصریح کرد: اگرچه این گروه س��رمایه گذاری 
ب��رای همکاری در س��اخت تأسیس��ات و تجهیزات 
اعالم آمادگی کرده، اما برای حضور در کنفرانس های 
ته��ران و لن��دن نیز اب��راز تمایل کرده اس��ت تا در 
جریان طرح ها و پروژه ه��ای اولویت دار صنعت نفت 

قرار گیرد. 
بیاضی خاطرنش��ان کرد: قطعا پس از رونمایی از 
این قراردادها و مش��خص ش��دن تکلیف پروژه های 
اولویت دار ش��رکت نفت فالت قاره ایران، سامسونگ 
می تواند در بخش های اجرایی با ما همکاری داش��ته 

باشد. 
بر اس��اس این گ��زارش، سامس��ونگ پیش از این 
با س��اخت FSU خلیج فارس که بزرگ ترین پایانه 
صادراتی ش��ناور جهان اس��ت، با شرکت نفت فالت 
قاره ایران همکاری داش��ت. پایانه صادراتی ش��ناور 
خلیج فارس 337 متر طول، ۶0 متر عرض، 33 متر 
ارتف��اع و بیش از 51 هزار و ٤00 تن وزن دارد؛ این 
پایانه در مجموع ٢1 مخزن داشته که ظرفیت نهایی 
ذخیره سازی این مخزن ها به دو میلیون و ٢07 هزار 

بشکه می رسد. 

الهه ابراهیمی

لیال مرگن



مل��ی  س��ازمان  رئی��س 
اس��تاندارد از تدوی��ن راهبرد 
مل��ی کیفی��ت در آین��ده ای 
نزدیک خب��ر داد و گفت: روز 
ملی کیفیت که مصادف با روز 
جهانی کیفیت است، در تمام 
دنی��ا و از جمل��ه در ایران از 
جایگاه خاصی برخوردار است. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
نی��ره پی��روز بخ��ت در ی��ک 
نشس��ت خبری به مناس��بت 
روز ملی کیفیت اظهار داشت: 
در روز 18 آب��ان که مصادف 
با روز ملی کیفیت اس��ت، در 
کنار ارزیابی کیفیت و پس از 
شناس��ایی واحدهای مطلوب، 
تدوین راهبرد ملی کیفیت را 

آغاز خواهیم کرد. 
اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
براس��اس  بتوانیم  امیدواری��م 
بن��د ۳۰ سیاس��ت های کلی 
برنامه شش��م توس��عه، نقشه 
راه و اج��رای تح��ول نظ��ام 
استاندارد س��ازی و مدیری��ت 

کیفیت را پیاده سازی کنیم. 
پیروزبخ��ت با بی��ان اینکه 
راهب��رد ملی کیفی��ت باید با 
اطالع رس��انی هم��ه جانبه در 
جامعه جا بیفت��د و باید تمام 
دس��تگاه های دولتی همکاری 
الزم را در رابطه با آن داش��ته 
باش��ند، گف��ت: امیدواریم در 
سال اول برنامه ششم توسعه، 
مدیری��ت  راهب��ردی  س��ند 
کیفیت را منتش��ر و نقشه راه 

را کامل کنیم. 
پیروزبخ��ت در ادام��ه افزود: 
بع��د از توافق��ات هس��ته ای و 

پس��اتحریم،  دوران  ب��ه  ورود 
استانداردس��ازی نقش بس��یار 
موثری خواهد داشت و به عنوان 
یک زیرس��اخت ب��رای دوران 
پساتحریم محس��وب می شود. 
رئیس س��ازمان ملی استاندارد 
با بی��ان اینکه امس��ال یکی از 
انگیزه های برگ��زاری روز ملی 
کیفیت، آسیب شناسی وضعیت 
موجود در جامعه اس��ت، اظهار 
داش��ت: نگرانی های موجود در 
این زمینه را فقط با پرداختن به 
مقوله کیفیت می توان حل کرد. 

ممنوعیت واردات بنزین از 
کشورهای شمالی

مل��ی  س��ازمان  رئی��س 
اس��تاندارد در بخ��ش دیگری 
از ای��ن نشس��ت ب��ه اع��الم 
کیفی��ت  گ��زارش  جزیی��ات 
بنزین پرداخت و از ممنوعیت 
واردات بنزی��ن از کش��ورهای 
شمالی ایران به دلیل عبور از 

خطوط قرمز خبر داد. 
اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
متاسفانه بنزینی که از شمال 
کشور وارد ش��ده بود، از خط 
قرم��ز عبور ک��رده و ب��ر این 
آن  ترخیص  اج��ازه  اس��اس، 
داده نش��د. ام��ا دو هفته قبل 
در جلسه سازمان استاندارد با 
مس��ئوالن وزارت نفت قرار بر 
این شد که دیگر هیچ بنزینی 
از کش��ورهای ش��مالی ایران 

وارد کشور نشود. 
پیروزبخ��ت با بی��ان اینکه 
براس��اس مصوبه شورای عالی 
اس��تاندارد، کیفی��ت بنزی��ن 

واردات��ی و تولی��دی کش��ور 
توزیعی  بنزین ه��ای  قالب  در 
سنجیده خواهد شد، گفت: بر 
این اساس، گزارش کلی نشان 
در  بنزین  کیفی��ت  می ده��د 
تمامی هش��ت کالنشهری که 
پایش کیفیت بنزین آنها مورد 
تاکی��د مصوبه هی��ات وزیران 

قرار داشت، مشکلی ندارد. 
رئیس سازمان ملی استاندارد 
تصریح کرد: برای پایش کیفیت 
بنزی��ن توزیعی بای��د در ابتدا 
نگران��ی نماین��دگان مجل��س 
که بیش��تر متمرکز بر کیفیت 
بنزین های وارداتی بود، پیگیری 
و برطرف می شد و بر این اساس 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
۶۶ م��ورد محموله بنزین را که 
از جنوب و ش��مال کشور وارد 
می ش��دند، مورد سنجش قرار 
دادیم. پیروزبخت با اش��اره به 
اینکه سه مورد از این محموله ها 
ب��ه لحاظ کیفی م��ردود اعالم 
ش��د و ۶۳مورد دیگر مشکلی 
ب��ه لح��اظ کیفیت نداش��ته و 
ترخیص ش��د، عنوان کرد: دو 
محموله از س��ه محموله ای که 
مردود اعالم ش��د، از هرمزگان 
مورد پایش قرار گرفته بود که 
عدم انطباق در اس��تانداردهای 
کیف��ی به گونه ای ب��ود که در 
توزیع، امکان جبران کیفیت آن 

وجود داشت. 

برنامه ششم به کیفیت 
توجه کند

در ادامه این نشست، فرزین 
انجم��ن  رئی��س  انتصاری��ان 

با  ای��ران  مدیری��ت کیفی��ت 
اش��اره به اینک��ه 18 آبان ماه 
مراس��م روز مل��ی کیفیت، با 
ه��دف تبیی��ن راهب��رد ملی 
می ش��ود،  برگ��زار  کیفی��ت 
گف��ت: امر کیفیت در س��طح 
خدمات  و  محصوالت  رضایت 
در کشور ما دچار مشکالت و 
پیچیدگی های جدی است که 
از جمله آنها می توان به صنایع 
خ��ودرو، س��اختمان، غ��ذا و 
فرآورده های کشاورزی، وجود 
فلزات سنگین در سبزیجات و 
متناقض  گزارشات  میوه جات، 
کیفی در ارتباط با اندازه گیری 
کیفیت کاالها و خدمات تولید 
داخل��ی و واردات��ی، آلودگی 
آب و ه��وای کش��ور به دلیل 
سوختی  فرآورده های  کیفیت 
اش��اره کرد. وی با بیان اینکه 
در گذش��ته از جمله اقدامات 
زمین��ه  در  ک��ه  راهب��ردی 
مدیریت کیفیت به عمل آمد، 
مصوبه شورای عالی اداری در 
س��ال 1۳8۰مبنی بر استقرار 
مدیری��ت کیفی��ت در دولت 
ب��ود، گف��ت: البته متاس��فانه 
این مصوب��ه اجرایی نش��د و 
بدنه دول��ت هنوز ب��ا اجرای 
این مصوب��ه فاصل��ه دارد. ما 
امیدواریم دولت تدبیر و امید 
به ای��ن مصوب��ه توجه مجدد 
کرده و موجبات ارتقای سطح 
خدمات خود را نیز در دستور 

کار قرار دهد. 
انتصاری��ان ب��ا بی��ان اینکه 
س��اله  پن��ج  برنامه ه��ای  در 
گذش��ته کمت��ر ب��ه موضوع 

کیفیت پرداخته ش��ده است، 
اظهار داش��ت: م��ا امیدواریم 
ک��ه برنامه نویس��ان در برنامه 
ششم توس��عه به این موضوع 
اقتصادی  توسعه  برای  حیاتی 
توج��ه  کش��ور  اجتماع��ی  و 
ک��رده و در فرصت باقیمانده، 
حداقل تدوین راهبرد کیفیت 
را ب��رای بخش ه��ای اصلی و 
محصوالت اساسی و با اهمیت 
و تاثیر گ��ذار بر تولید ناخالص 
اجرایی  دس��تگاه های  از  ملی 

خواستار شوند. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
کیفی��ت  مدیری��ت  انجم��ن 
ایران با همکاری سازمان ملی 
اس��تاندارد ایران، در آس��تانه 
برنامه شش��م  قانون  تدوی��ن 
توس��عه کش��ور، مراس��م روز 
مل��ی کیفی��ت را در روز 18 
آبان 94 در مرکز همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار 
می کن��د و در ای��ن مراس��م 
تبیی��ن اص��ول راهب��رد ملی 

کیفیت مطرح خواهد شد. 
رئی��س انجم��ن مدیری��ت 
کیفیت ای��ران در پایان اظهار 
داش��ت: همزمان ب��ا برگزاری 
مراس��م روز مل��ی کیفی��ت، 
اختتامی��ه دوازدهمی��ن دوره 
جای��زه مل��ی کیفی��ت ایران 
از  و  ش��د  خواه��د  برگ��زار 
با  که  معدودی  س��ازمان های 
استفاده از مدل بومی ارزیابی 
کیفی��ت مدیری��ت کیفی��ت، 
سازمان خود را ارزیابی کرده و 
به مدارجی رسیده اند قدردانی 

به عمل خواهد آمد. 

رئیس سازمان ملی استاندارد: 

واردات بنزین از کشورهای شمال ایران ممنوع

می گویند  کارگران  نمایندگان 
افزایش حداقل مزد، بن نقدی و 
پایه سنواتی در بسته مزدی سال 
9۵ قطع��ی اس��ت و اگر افزایش 
مس��کن  ح��ق  ۲۰هزارتومان��ی 
امس��ال به س��ال آینده موکول 
می شود، باید حتما جدا از بسته 

جدید باشد. 
ب��ه گ��زارش مهر، ب��ه تازگی 
ش��ورای عال��ی کار دور جدیدی 
از نشس��ت ها را به منظور تعیین 
می��زان  و  چگونگ��ی  تکلی��ف 
افزایش بس��ته مزدی سال آینده 
مش��موالن قانون کار و کارگران 
آغاز کرده و قرار اس��ت به زودی 
کمیته  تخصص��ی  نشس��ت های 
ویژه مزد این شورا برگزار شود. 

وزارت  کار  رواب��ط  مع��اون 
کار در هفته ه��ای گذش��ته ب��ا 
دع��وت از نماین��دگان کارگران 
و کارفرمایان اق��دام به برگزاری 
عالی  نشست مقدماتی ش��ورای 
کار کرد. پیش بینی اولیه این  بود 
که هر یک از گروه ها نمایندگانی 
را ب��رای حضور در نشس��ت های 
کمیته دستمزد سال 9۵ معرفی 

کنند. 

ماجرای ۲۰ هزار تومانی 
پرماجرا

هفده تن طی روزهای گذشته 
تکلیف افزای��ش ۲۰ هزارتومانی 
حق مس��کن کارگران را که قرار 
بود برای س��ال ج��اری تصویب 
و به مرحله اجرا گذاش��ته شود، 
روش��ن ک��رد و تلویحا ب��ا بیان 

مخالفت هی��ات وزی��ران با این 
عالی کار،  درخواس��ت ش��ورای 
خواس��تار پیش بین��ی افزای��ش 
مس��کن  ح��ق  ۲۰ هزارتومان��ی 
در بس��ته م��زدی س��ال آینده 
مش��موالن قانون کار به ش��کل 
پایه سنواتی شد که دیگر نیازی 
هم ب��ه مصوب��ه هی��ات وزیران 

ندارد. 
در  پورموس��ی  رحم��ت اهلل 
گفت وگ��و با مه��ر در این زمینه 
گفت: افزایش حق مس��کن قرار 
ب��ود از طری��ق هی��ات وزی��ران 
تصویب ش��ود ک��ه تا ب��ه امروز 
انجام نش��ده و احتماال هم دیگر 
تایید نخواهد شد چون دیگر در 

نیمه دوم سال قرار داریم. 

دبیرکل کانون عالی شوراهای 
اس��المی کار کشور اظهارداشت: 
اگر منظ��ور مع��اون وزی��ر کار 
این باش��د که افزای��ش ۲۰ هزار 
تومان��ی ح��ق مس��کن امس��ال 
از  به ص��ورت جداگانه و خ��ارج 
افزایش های جدید بس��ته مزدی 
س��ال آینده باش��د که می توان 
گف��ت تا ح��دودی جب��ران این 
مس��ئله می ش��ود، اما اگ��ر قرار 
باشد ۲۰ هزار تومان امسال حق 
مسکن را دوباره در شورای عالی 
کار به ش��ور بگذارن��د و احتماال 
توس��ط کارفرمایان رد شود، که 

فایده ای ندارد. 
پورموس��ی ادامه داد: ما درباره 
افزایش حق  مبلغ ۲۰ هزارتومان 

مس��کن به صورتجلس��ه رسیده 
نماین��دگان  هرچن��د  بودی��م، 
کارفرمای��ان مخالف بودند اما در 
نهایت وزیر کار مصوبه ش��ورا را 
در قال��ب نامه ای ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور فرستاد و خواستار 
تایید نهایی آن در هیات وزیران 

شد. 

افزایش های جدید مزد برای 
سال ۹۵

ای��ن مق��ام مس��ئول کارگری 
کش��ور تاکید کرد: درباره س��ال 
آینده آن چیزی که مش��خص و 
قطعی اس��ت، اینکه حداقل مزد، 
حق ب��ن نقدی و پایه س��نواتی 
یافت.  افزای��ش خواه��د  قطع��ا 

نماین��دگان کارگ��ران امیدوارند 
ش��رایط و مباح��ث به س��متی 
ب��رود ک��ه منج��ر ب��ه ترمیم و 
بهبود وضعیت معیش��تی نیروی 
اظهارداش��ت:  وی  ش��ود.  کار 
متاس��فانه دولت ه��ا در دو دهه 
گذشته همیشه و هر سال عنوان 
می کنن��د مش��کالتی در اقتصاد 
وج��ود دارد و آنه��ا معذورات��ی 
دارند، همچنی��ن این مباحث از 
س��وی کارفرمایان تکرار می شود 
و باع��ث ش��ده ت��ا ما ام��روز از 
واقعیت مزدی نیروی کار بسیار 

دور شویم. 
ش��ورای  عالی  کانون  دبیرکل 
اس��المی کار کش��ور تاکید کرد: 
متاس��فانه کارفرمایان هر س��ال 
عن��وان می کنن��د اگ��ر ب��ه آنها 
فش��اری وارد ش��ود کارخان��ه را 
تعطیل می کنن��د و نیروها بیکار 
می ش��وند، این مباحث از سوی 
دولت شنیده می شود و می بینیم 
ک��ه از موضع حمای��ت از نیروی 

کار عقب نشینی می کنند. 
به گفته پورموسی، کارفرمایان 
با  عن��وان می کنن��د می دانی��م 
۷۰۰ ه��زار توم��ان و یک میلیون 
تومان در ماه زندگی و معیش��ت 
نی��روی کار نمی چرخ��د اما باز 
ه��م در زمان افزای��ش و تعیین 
بس��ته م��زدی جدی��د مقاومت 
می کنند، البته ما معتقد نیستیم 
که کارفرما آس��یب ببیند، بلکه 
می گویی��م دول��ت ش��رایطی را 
فراهم کند که هر دو گروه تحت 

حمایت قرار گیرند. 

۳ افزایش قطعی در بسته مزد ۹۵ 

تکلیف۲۰هزارتومانی جنجالی معلوم شد
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اشتغال

اشتراک دیدگاه های غول های 
فوالدی جهان برای »آینده پایدار« 
غول ه��ای فوالدی جهان دیدگاه ه��ای خود را در 
صنعت فوالد ب��رای »آینده ای پایدار« به اش��تراک 
می گذارند. این اقدام با هدف دس��تیابی به توس��عه 

پایدار روی زمین کلید خورده است. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ایمی��درو، از جمله 
سیاس��ت های توس��عه پای��دار که از س��وی رهبران 
ف��والدی دنیا بیان ش��ده ش��امل تمرک��ز بر محیط 
منطق��ه ای، اس��تانداردهای تولی��د، حف��ظ حقوق 
ایمنی، اس��تانداردهای  س��هامداران، محیط زیست، 
اخالقی، تعامل میان س��هامداران و افشای اطالعات 

و شفافیت است. 
این برنامه روز گذشته از سوی مدیران عامل هفت 
غول ف��والدی دنیا از جمله، آرس��لور میتال، نیپون 
اس��تیل، ِجی اس دبلی��و، بلواس��کوپ، نوکور، گروه 
تکنی��ت و اس اس ای بی و با حمای��ت انجمن جهانی 

فوالد آغاز شده است. 
نخس��تین اقدام��ی ک��ه رهب��ران هفت ش��رکت 
فوالدس��ازی بر آن تاکید کردند بخش محیط زیست 
و تاکید بر اس��تانداردهای این حوزه اس��ت. یکی از 
نکات این بخش استفاده فوالدهای بازیافتی به عنوان 
ماده ای  بود که به صورت 1۰۰ درصد قابلیت استفاده 

در چرخه تولید دارد. 
از دیگر موضوعاتی که توس��ط آن شرکت ها ارائه 
ش��د، تاکید بر این بود که صنعت فوالد پیشرفت را 
در قال��ب طرحی جامع هدایت می کند تا همه افراد، 
صنع��ت، کس��ب و کار و تمام زمان ه��ا را در برگیرد. 
همچنی��ن بازکردن فض��ای گفت و گو ب��رای ایجاد 
آگاهی از دیگر موارد مطرح شده میان بزرگان فوالد 

جهان است. 
ش��رکت های عضو همچنی��ن بر شفاف س��ازی و 

تعهدات خود در ایجاد توسعه پایدار تاکید کردند. 
سال ۲۰۰۲ نیز ش��رکت های فوالدی برای ایجاد 
ی��ک سیاس��ت برای دس��تیابی ب��ه توس��عه پایدار 
فعالیت های��ی انجام دادند. این سیاس��ت ها برگرفته 
از اصول تش��کیل انجمن جهانی ف��والد و تعهداتی 
بود که ش��رکت های عضو این تشکل جهانی برعهده 
گرفته اند، به طوری که فوالدس��ازان ب��ا ایجاد تعامل 
میان سهامداران، زمینه تحقق اهداف توسعه پایدار 

را فراهم آوردند. 

راهبرد واگذاری محدوده های امیدبخش
سازمان ایمیدرو کارها را به بخش 

خصوصی می سپارد

مدیرکل اکتشاف س��ازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدن��ی ایران )ایمیدرو( گف��ت: راهبرد این 
س��ازمان واگذاری امور به بخش خصوصی است و طی 
دو س��ال گذشته در قالب محدوده های امیدبخش این 

مهم در دستور کار قرار گرفته است. 
علی اصغ��رزاده در گفت وگو با ایرنا، اظهار داش��ت: 
براس��اس سیاس��ت همکاری با معاونت امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پهنه های 
معدنی از وزارتخانه دریافت و فعالیت های شناسایی و 
اکتشاف ذخایر معدنی صورت و با احراز پتانسیل های 
امیدبخش در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. وی 
اضافه کرد: براس��اس برنامه ریزی ایمیدرو امسال برای 
رسیدن به محدوده های معدنی یک هزار و ۲۵۰ میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری باید صورت گیرد که سهم این 
س��ازمان ۵۵۰ میلیارد تومان است و بقیه توسط بخش 

خصوصی انجام می شود. 
اصغرزاده گفت: ایمیدرو در واقع برای کاهش ریسک 
و مخاطره سرمایه گذاری بخش خصوصی بسترسازی 
الزم را انج��ام می دهد و بیش��ترین تمرک��ز روی مواد 
معدنی فلزی است. وی تصریح کرد: این سازمان مجوز 
الزم را از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مش��ارکت 
بخ��ش خصوص��ی در پهنه های معدنی اخ��ذ کرده و 
اطالعاتی را که برای بخش خصوصی جذابیت مشارکت 

داشته باشد، دراختیار آنها قرار می دهد. 
مدیرکل اکتش��اف س��ازمان ایمی��درو تاکید کرد: 
اطالعاتی که تولید می ش��ود، مطابق اس��تانداردهای 
جهانی اس��ت و س��پس در اختیار بخ��ش خصوصی 
قرار می گیرد تا نس��بت به داده ها اعتمادس��ازی الزم 
صورت گیرد و در هر مرحله از فعالیت های اکتشافی از 

کارشناسان خارجی نیز بهره گیری می شود. 
وی یادآور ش��د: ایمیدرو از س��ه ماه��ه آخر 1۳9۲ 
تاکنون بالغ بر ۲4۰ هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی را در 
اختیار گرفته و موقعیت پهنه ها به طور عمده با اولویت 
مناطق مرزی و محروم مورد شناس��ایی قرار گرفته و 
بیش��ترین سهم را در این رابطه ش��رق کشور به خود 

اختصاص داده است. 
اصغرزاده گفت: براساس هدف گذاری صورت گرفته 
در چارچوب س��ند چشم انداز 14۰4 ظرفیت تولید در 
بخش فلزات اساس��ی که شامل فوالد خام، آلومینیوم 
و مس کاتد می ش��ود، به ترتیب ب��ه ارقام ۵۵ میلیون 
تن، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و 8۰۰ هزار تن خواهد 
رس��ید، درحالی که ظرفیت کنونی هری��ک از فلزات 
یادشده به ترتیب ۲4 میلیون تن، 4۶۰ و ۲۵۵ هزار تن 
است. مدیرکل اکتش��اف سازمان ایمیدرو از شناسایی 
۷۵ پتانس��یل امیدبخش در منطقه س��نگان )خراسان 
رضوی( خبر داد و اظهار داشت: یکی از این پتانسیل ها 
معدن س��نگان با ذخیره یک میلیارد تن س��نگ آهن 
است و ۷4 مورد دیگر نیز با بلوک بندی، الیه شناسی و 

مختصات مشخص شده است. 

دبیر انجمن صنعت سیمان: 
بازار سیمان تابستان آینده رونق 

می گیرد 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان 
اینکه اثرات طرح دولت برای تسریع در رونق اقتصادی 
در صنعت سیمان در سه ماهه  دوم سال آینده مشخص 
می شود، گفت: راه اندازی پروژه های عمرانی به ویژه در 
راهس��ازی می تواند تاثیر عمده ای بر صنعت س��یمان 

بگذارد. 
عبدالرضا شیخان، در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
بسته دولت برای تحریک تقاضا در بخش ساختمان و 
مصالح ساختمانی در بازار مصرف داخلی سیمان خیلی 
تاثیرگذار نخواهد بود، اظه��ار کرد: موضوع اصلی این 
اس��ت که این طرح در کوتاه مدت روی مصرف سیمان 
تاثیر نمی گذارد و اگر تاثیری هم شاهد باشیم می توانیم 

آن را در سه ماهه دوم سال آینده مشاهده کنیم. 
وی افزود: موضوعی که می تواند در افزایش استفاده 
از س��یمان و خروج این بخش از رکود تاثیرگذار باشد، 
راه افت��ادن پروژه ه��ای عمرانی و تحری��ک آنها برای 
افزایش استفاده از مصالح ساختمانی است که می تواند 

در بخش هایی مثل سیمان و فوالد تاثیرگذار باشد. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان 
اینکه افزایش بودجه های عمرانی و پروژه های در حال 
احداث هم سریع تر و هم تاثیرگذارتر بر خروج مصالح 

ساختمانی از رکود خواهد بود. 
به گفته شیخان، نیاز به سیمان در پروژه های عمرانی 
معموال در مراحل ابتدایی کار اس��ت و در اواسط کار، 
مصال��ح دیگر مصرف خواهن��د داش��ت، بنابراین اگر 
سیاست دولت بر اتمام پروژه های با پیشرفت فیزیکی 
باالتر باش��د در عمل تاثیر چندانی بر مصرف سیمان 

نمی گذارد. 
وی با تاکید بر اهمیت بخش راهس��ازی در استفاده 
از سیمان گفت: قطعا بخشی از بودجه عمرانی در نظر 
گرفته شده به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد 
که می تواند در بخش راهسازی برای ما تاثیرگذار باشد. 
همچنین پیشنهاد داده ایم که به جای روکش آسفالت 
در جاده ها از روکش بتنی اس��تفاده کنند، چراکه هم 
هزینه س��اخت جاده را کاهش می دهد و هم عمر آن 

را زیادتر می کند. 
ش��یخان همچنین درباره تحلیل خ��ود از وضعیت 
صنعت سیمان پس از لغو تحریم ها و دوره پساتحریم 
اظه��ار کرد: تحلیل ما این اس��ت که ب��ا توجه به لغو 
تحریم ها که احتماال بین دو تا شش ماه طول می کشد 
تا ب��ه نوعی رونق اقتصادی در کش��ور اتفاق بیفتد. از 
س��وی دیگر هرچه از نظر روانی وضعیت کش��ور بهتر 
شود باعث می شود که مردم از این دوران انتظاری که 

در حال حاضر به سر می برند خارج شوند. 
دبی��ر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان با 
بیان اینکه در نتیجه این امر سرمایه گذاری بیشتری در 
بخش مسکن خواهد شد، ادامه داد: سازنده ها نیز بیشتر 
به س��مت مصرف مصالح ساختمانی و ساخت مسکن 
سوق داده می شوند، چراکه براساس اطالعاتی که داریم 
بسیاری از انبوه سازان در حال حاضر خانه های کلنگی 
را خریده ان��د اما هیچ کاری انجام نمی دهند تا ببینند 

شرایط به چه گونه ای پیش می رود. 

 فائو بر اهمیت سرمایه گذاری 
در مناطق روستایی تاکید کرد

سازمان کش��اورزی و خواربار سازمان ملل )فائو( در 
گزارش س��االنه وضعیت غذا و کش��اورزی بر اهمیت 
س��رمایه گذاری در مناطق روس��تایی در س��یر کردن 

جمعیت روبه افزایش جهان تاکید کرد. 
به گ��زارش ایرنا، براس��اس ب��رآورد فائ��و، تولیدات 
کشاورزی باید در سال ۲۰۵۰ حدود ۶۰ درصد افزایش 

یابد تا غذای جمعیت جهان تامین شود. 
در حالی که امنیت غذایی جهان، وابسته به توسعه 
و رش��د مناطق روستایی است، بنابه اعالم فائو، تقریبا 
8۰ درصد فقرای جهان در این مناطق زندگی می کنند. 
فائ��و در گزارش س��االنه وضعیت غذا و کش��اورزی 
اع��الم کرد، حمایت ه��ای اجتماعی ب��ه تنهایی برای 
زدودن فق��ر و گرس��نگی از مناطق روس��تایی کافی 
نیست و سرمایه گذاری دولتی و خصوصی برای افزایش 
بهره وری کش��اورزی و توسعه و رشد مناطق روستایی 

ضروری است. 
خوزه گرازیانو داس��یلوا، مدیرکل فائو در این زمینه 
گفت: رشد و توسعه مناطق روستایی وظیفه دشواری 
است اما از طریق سرمایه گذاری در برنامه های حمایت 
اجتماعی و نیز برنامه هایی که هدف آنها حمایت از فقرا 
با سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی است، به خوبی 

قابل تامین است. 
وی تاکی��د کرد: برای شکس��تن چرخ��ه فقر در 
مناط��ق روس��تایی باید در زمینه تحقیق و توس��عه 
کش��اورزی، ایجاد زیرس��اخت ها، توس��عه آموزش و 
پرورش و مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی 

سرمایه گذاری شود. 
به گفت��ه مدیرکل فائ��و، در مناطق��ی که درگیر 
گرسنگی و فقر شدید هستند )جنوب آسیا و مناطق 
جن��وب صحرای ب��زرگ آفریقا( س��رمایه گذاری در 

بخش کشاورزی افزایش پیدا نکرده است. 
داسیلوا گفت: هنوز هم در سراسر جهان، روستاییان 
خود مهم ترین منبع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
هس��تند. ما باید به خانواده ه��ای کوچک مزرعه دار در 
بی��ش از ۵۰۰ میلیون مزرعه در سراس��ر جهان کمک 

کنیم تا برای آینده خود سرمایه گذاری کنند. 

سیمان

تولید

فوالد

معدن



چند ماه پس از راه اندازی 
بان��ک  چ��کاوک،  س��امانه 
آماره��ای  هن��وز  مرک��زی 
برگش��تی  جدی��د چک های 
را اع��ام نک��رده، ای��ن در 
اعتقاد  ب��ه  اس��ت که  حالی 
اهال��ی بازار ب��ا رکود حاکم 
بر اقتصاد کش��ور، چک های 
گذش��ته  از  بیش  برگش��تی 

برگش��ت می خورند. 
به گزارش »فرصت امروز« 
بانک مرکزی چند روز پیش 
شاخص های  وضعیت  آخرین 
را  خ��ود  اقتص��ادی  کان 
منتش��ر کرد ام��ا با این حال 
مانن��د ی��ک س��ال گذش��ته 
برگش��تی  چک های  می��زان 
در آن، ب��ه دلی��ل راه اندازی 
س��امانه چکاوک از این آمار 
دلیل  اس��ت،  ش��ده  ح��ذف 
این ام��ر را هم می ت��وان به 
چک  اجرای  نابس��امانی های 

برگش��تی منوط کرد. 
در حال��ی بان��ک مرک��زی 
توضی��ح داده ک��ه دریاف��ت 
و  مبادله ش��ده  اس��ناد  آمار 
از دی ماه  برگش��ت خ��ورده 
دلی��ل  ب��ه  گذش��ته  س��ال 
اجرایی شدن س��امانه انتقال 
تصوی��ر چک )چ��کاوک( در 
کل کش��ور از طری��ق ات��اق 
نیس��ت  امکان پذیر  پایاپ��ای 
منتش��ر  جدی��دی  آم��ار  و 
طب��ق  ک��ه  اس��ت  نک��رده 

احم��دی،  پیش ت��ر  آنچ��ه 
مرک��زی،  بان��ک  دبی��رکل 
اع��ام کرده در چهار س��ال 
برگ  22.7 میلی��ون  ح��دود 
چک برگش��ت خورده است. 
میزان��ی ک��ه البته براس��اس 
آخرین به روز رس��انی آماری 
بانک مرکزی در آذرماه سال 
برگش��ت  از  حاک��ی   1393
حدود 4.5 میلیون برگ چک 
در 9 ماه��ه ابتدای��ی س��ال 

گذشته بود. 

نظم سنتی به هم ریخته 
است

یک��ی از فع��االن ب��ازار در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
در ای��ن ب��اره گفت: س��امانه 
چکاوک با وجود تبلیغاتی که 
درباره آن شد، کارایی الزم را 
ندارد. یک��ی از وعده هایی که 
مس��ئوالن بانک مرکزی داده 
بودند کوتاه شدن زمان وصول 
چک ب��ود اما چ��کاوک زمان 
وصول چک را ن��ه تنها کوتاه 
نک��رده بلکه موج��ب افزایش 
زمان به چند روز شده است. 

وی افزود: دستورالعمل های 
آنه��ا در این زمین��ه متناقض 
اس��ت و هر روز ی��ک چیزی 
می گوین��د. مث��ا نمی گذارند 
از یک حس��اب بی��ش از صد 
چ��ک وصول ش��ود، در حالی 
که بس��یاری از بازاری ها بیش 
از این می��زان در روز گردش 

چ��ک دارند و به کس��ب و کار 
آنها آسیب وارد می شود. 

این فعال ب��ازار تاکید کرد: 
بان��ک مرک��زی بای��د از یک 
تیم حرفه ای ب��رای راه اندازی 
اس��تفاده  چ��کاوک  س��امانه 
می کرد. در حال حاضر با خطا 
و آزم��ون پی��ش می روند که 
مشکات زیادی را برای اهالی 
بازار ب��ه وجود آورده اس��ت. 
خود مس��ئوالن بانک ها هم از 
دست این سیستم و مشکات 
آن کافه اند، اما می گویند این 
مش��کات موقتی است و حل 
می ش��ود. البته آنها از دی ماه 
که چ��کاوک راه افت��اده این 
وعده را می دهند اما همچنان 

مشکات وجود دارد. 
وی اظه��ار کرد: مش��کات 
س��امانه چکاوک موجب شده 
کار کردن با چک س��خت شود 
و به همین دلیل کاس��ب های 
بازار ت��اش می کنند تا جایی 
که می ش��ود ب��ه معامات نقد 
بپردازند ام��ا معامات نقد هم 
مش��کات خ��ودش را دارد و 
بسیاری از مشتری های قدیمی 
حاضر نیس��تند ب��ا معامله نقد 
کار کنن��د. به ط��ور کلی این 
مشکات نظم سنتی چک را در 

بازار به هم ریخته است. 
ریشه مشکالت چک در 

رکود اقتصادی است
محمود شیرازی، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 

دراین باره  ام��روز«  »فرص��ت 
چک ه��ای  مش��کل  گف��ت: 
برگش��تی بخش��ی ب��ه خاطر 
ش��رایط اقتصادی کشور است 
و بخ��ش دیگ��ر آن مرب��وط 
ب��ه قوانی��ن و س��ازوکارهای 
اجرای��ی آن اس��ت. س��امانه 
چکاوک می تواند در اجراییات 
تفاوت هایی را به وجود بیاورد 
و نظ��م و انضباط��ی را حاکم 
کن��د اما نمی تواند مش��کات 
ریشه ای اقتصاد را که موجب 
به وجود آمدن چک برگشتی 

می شود برطرف کند. 
وی اف��زود: رک��ود حاکم بر 
اقتصاد کش��ور عمیق اس��ت. 
بسیاری از بخش های تولیدی 
ما تعطیل ش��ده اند و بسیاری 
واحده��ای  در  فق��ط  دیگ��ر 
خود را ب��از نگه داش��ته اند و 
هزینه های ش��ان  زحم��ت  به 
را تامی��ن می کنن��د. بنابراین 
نمی توان انتظار داشت که در 
چنین شرایطی آمار چک های 
برگش��تی کاهش پیدا کند. با 
توجه به اینکه رکود در س��ال 
س��ال های  به  نس��بت  جاری 
قب��ل عمیق تر ش��ده اس��ت، 
حتی انتظ��ار داریم که میزان 
قابل  رشد  برگشتی  چک های 

ماحظه ای داشته باشد. 

چکاوک به زمان نیاز دارد
ق��دم؛  ثاب��ت  س��هراب 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 

امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
در این باره گفت: به طور کلی 
چک وس��یله معتب��ری برای 
دادوستد نیست و همه ارزش 
آن اعتباری اس��ت که خیلی 
هم معلوم نیس��ت از پشتوانه 
ق��وی ای برخوردار باش��د. در 
بازار و میان کسبه، چک های 
و  می شناس��ند  را  خوش��نام 
ب��ا این ش��ناخت داد و س��تد 
می کنن��د اما در بس��یاری از 
فرد  ب��ودن  ناش��ناخته  موارد 
صاحب چک، مشکات زیادی 

را به وجود می آورد. 
راه ان��دازی هر  اف��زود:  وی 
چی��ز جدیدی ممکن اس��ت 
مش��کاتی را به وجود بیاورد. 
چنین س��امانه ای تا زمانی که 
بار اجرا ن��رود، عیب های  زیر 
سیستم آن مشخص نمی شود 
بنابراین تبعات آن را باید هم 

تحمل و هم کنترل کرد. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
تاکید ک��رد: یکی از مزیت های 
مهم چکاوک امکان شناس��ایی 
افراد است. یعنی افراد می توانند 
با ارس��ال  به ص��ورت آنای��ن 
پیامک سوابق صادرکننده چک 
را دریافت کنند و ببینند که آیا 
فرد بدحسابی هست یا نیست؟ 
این موض��وع در صورت تثبیت 
می تواند بس��یاری از مشکات 
اهالی بازار را برطرف کند و راه 
را بر بسیاری از سوءاستفاده ها 

ببندد. 

بانک مرکزی آمار چک های برگشتی را اعالم نمی کند

بال و پر شکسته چکاوک

بلومب��رگ با اش��اره به رف��ع تحریم های 
اقتصادی ایران در فروردین ماه، رتبه ایران از 
لحاظ بهترین کشور را برای سرمایه گذاری از 

سوی بانک جهانی 130 اعام کرد. 
به گزارش ایس��نا به نق��ل از بلومبرگ، 
ای��ران در می��ان 189 کش��ور جهان که 
در بررس��ی محیط تجاری مناس��ب برای 
کس��ب و کار از س��وی بانک جهانی انجام 
ش��ده دارای رتب��ه 130 اس��ت. ای��ن در 
حالی است که کش��ورهای همسایه ایران 
چون عربس��تان س��عودی با رتب��ه 49 و 
امارات متح��ده عربی با رتبه 22 از جمله 
کش��ورهای مناس��ب س��رمایه گذاری در 

منطقه به شمار می آیند. 
ای��ن در حالی اس��ت که طب��ق آخرین 
گزارش بانک جهانی از سیاهه کشورهای 
برتر از لحاظ سرمایه گذاری و کسب و کار، 
جمهوری اس��امی ایران به طور میانگین 
35.6 رتبه عقب تر از کش��ورهای همسایه 
چ��ون ترکی��ه با رتب��ه55، لبن��ان 104، 
مصر112، اردن 117 و پاکس��تان با رتبه 

129 است. 
بلومبرگ همچنی��ن در آخرین گزارش 
خ��ود از وضعی��ت اقتص��ادی کش��ورمان 
ادعا ک��رده ک��ه ای��ران س��االنه نیازمند 
150 میلیارددالر برای ترمیم آسیبی است 

که از یک دهه انزوا به ارث برده است. 
از ای��ن رو گش��ایش در ه��ای اقتصادی 
ای��ران ب��ه روی س��رمایه گذاران خارجی 
در حالی ص��ورت گرفته که چندی پیش 
رئیس دول��ت یازدهم از اس��تقبال دولت 
ایران از شراکت شرکت های خارجی برای 
س��رمایه گذاری در بخش ه��ای خصوصی 
کشور برای فراهم شدن زمینه رقابتی در 
میان شرکت های داخلی و همچنین ایجاد 

فرصت های شغلی سخن گفت. 
از طرفی دیگر سخنان نقل شده رئیس 
اتاق بازرگانی ایران در گزارشات بلومبرگ 
حاکی از آن اس��ت که رف��ع تحریم ها در 
نهایت موجب آزاد س��ازی 30 میلیارد دالر 
ارز خارجی بلوکه ش��ده ای��ران در خارج 
از کش��ور می ش��ود که می تواند به تسریع 

صادرات نفت ایران نیز بینجامد. 
در بخ��ش دیگر از س��یاهه س��یاحتی 
خبرن��گاران بلومبرگ به نقل از محس��ن 
در  س��رمایه گذاری  درب��اره  جال پ��ور 
ایران نوش��ته شده است: پیش��نهاد ما به 
کش��ورهای اروپای��ی این اس��ت ک��ه اگر 
به دنبال حضوری مستدام در ایران هستند 
برای شراکت و س��رمایه گذاری در کشور 

سراغ بخش خصوصی بروند. 
با ای��ن ح��ال به گفت��ه س��عید لیاز، 
اقتص��اددان ایران��ی ب��ا وج��ود کاه��ش 
50 درصدی قیمت نفت در س��ال گذشته 
ای��ن مق��دار ارز خارج��ی بلوک��ه ش��ده 

نمی توان��د تنها اب��زار دس��تیابی ایران به 
هدف رش��د 8 درصدی اقتص��اد طی پنج 

سال آتی باشد. 
از  جمع��ی  ب��ا  مصاحب��ه ای  در  وی 
برای مش��اهده  بلومبرگ که  خبرنگاران 
مس��تقیم از وضعیت اقتصادی ایران در 
دوران پس��اتوافق ب��ه ته��ران و اصفهان 
س��فر کرده بودند، درباره پیش بینی اش 
از سرمایه گذاری خارجی در ایران گفته 
بود: م��ن توق��ع انفجار س��رمایه گذاری 
خارجی را ندارم. سرمایه گذاری خارجی 
در ای��ران تدریجی و در بخش نفت، گاز 
و پتروش��یمی که ایران و غربی ها تجربه 

ش��راکت در آن را دارند، خواهد بود. 
با ای��ن حال حضور هیات های اقتصادی 
خارجی در ته��ران برای س��رمایه گذاری 
در  س��رمایه گذاری  ایده های  نشان دهنده 
بخش ه��ای ت��ازه از س��رمایه گذاری های 

معمول در حوزه نفت و گاز است. 
هیأت بازرگانی آلمانی که چندی پیش 

برای از سرگیری شراکت اقتصادی با ایران 
به ته��ران آمده بودند خبر از ماقات هایی 
با شرکت های ایرانی در حوزه کشاورزی و 
صنعت خودروسازی دادند. از این گذشته 
هیأت ژاپن��ی که ماه اخیر ب��رای معرفی 
ایده های سرمایه گذاریش��ان در جلسه ای 
با مدیران ش��رکت های ب��زرگ ایرانی به 
سر میز نشس��تند عاوه بر سرمایه گذاری 
در بخش نفت و گاز به س��رمایه گذاری در 
بخش تکنولوژی، ساختمان و ماشین آالت 

صنعتی اشاره کردند. 
از ای��ن رو پیش بینی می ش��ود ایران با 
80 میلی��ون نفرجمعی��ت باس��واد، بازار 
بورس��ی ب��ا بی��ش از 90 میلی��ارد دالر 
حاض��ر  ش��رکت   500 و  س��هام  ارزش 
در فهرس��ت ب��ازار اوراق به��ادار تهران 
ی��ک  خارج��ی  س��رمایه گذاران  ب��رای 
فرصت تازه به ش��مار آید ت��ا جایی که به 
نوش��ته یک روزنامه آلمان��ی، ایران بعد 
از تواف��ق، دومی��ن مکان کش��ف ش��ده 
بع��د از مری��خ ب��رای انس��ان به ش��مار 
می آی��د. روزنامه االح��رام درباره صحبت 
از بازاره��ای مال��ی باثب��ات خاورمیان��ه 
ایران  می نویس��د: پیش بین��ی می ش��ود 
ظ��رف دوس��ال آینده به 4 درصد رش��د 
اقتصادی دس��ت یاب��د و تبدیل به یکی 
از بازارهای باثبات مالی خاورمیانه شود. 
همچنی��ن طب��ق آمار گزارش ش��ده از 
بانک مرکزی از می��زان نفوذ چهار بخش 
اصل��ی در اقتص��اد ایران به نظر می رس��د 
از  ب��ر  س��رمایه گذاران خارج��ی ع��اوه 
اقتصادی  پیشین  مشارکت های  سرگیری 
ب��ا ای��ران برای س��هیم ش��دن در بخش 
خدمات که شامل حمل و نقل و خرید کاال 

هم می شود نیز به مذاکره بنشینند. 

آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد

35رتبه تا رقابت ایران در مسابقه بزرگ تجاری
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 کاهش نرخ سود بانکی همچنان
در دستور کار

رئی��س کل بان��ک مرکزی با تأکید بر اینکه کاهش 
نرخ س��ود بانکی از دس��تور کار بانک مرکزی خارج 
نش��ده اس��ت، گفت: براساس برنامه های تدوین شده 
این نرخ به مرور به س��مت دامنه قابل قبول نزدیک 

تورم هدایت می شود. 
ولی اهلل س��یف در گفت وگو با ایرنا، در پاس��خ به این 
پرسش که گفته شده تغییر نرخ سود بانکی از دستور 
کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خارج شده است، 
افزود: بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را براساس 
مصوبه شورای پول و اعتبار همچنان پیگیری می کند. 
وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی این است که با ورود 
ب��ه ب��ازار بین بانکی تعادل الزم را در این بخش ایجاد و 
نرخ را به س��مت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت 
کند و این کار به مرور انجام خواهد شد. رئیس کل بانک 
مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان 
معتقدند نرخ 20 درصد س��ود بانکی که ش��ورای پول و 
اعتبار تصویب کرده در ش��رایط کنونی مناسب است و 
نیازی به کاهش این نرخ نیست؛ نظر بانک مرکزی در 
این خصوص چیس��ت، اظهار داشت: بانک مرکزی نرخ 
سودی را که بازار را به تعادل برساند، مناسب می داند. 
وی در پاس��خ به پرسشی درخصوص امکان تغییر نرخ 
س��ود تس��هیات ارزی و اینکه آیا بانک مرکزی در این 
خص��وص برنامه ای در دس��تور کار دارد یا خیر، گفت: 
بانک مرکزی درخصوص تغییر نرخ سود تسهیات ارزی 
برنامه ای را در دس��تور کار ندارد.  س��یف تصریح کرد: 
بانک ها درخصوص تسهیات ارزی در آینده متناسب با 
ش��رایط بازار فعال خواهند شد و برهمین اساس تغییر 
نرخ تس��هیات ارزی در آینده مورد توجه قرار خواهد 

گرفت. 

سوییفت منتظر چراغ سبز برای 
اتصال مجدد به بانک های ایرانی

س��وییفت اعام کرد بیش��تر بانک ه��ای ایرانی به 
محض اینکه تدابیر مرتبط با مس��ائل هسته ای ایران 
مورد بررس��ی قرار بگیرد، به سیس��تم مبادالت مالی 

سوییفت مجددا متصل خواهند شد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا به نقل از رویترز، س��وییفت یا 
جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، خدماتی را 
برای ارس��ال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال 
اوراق بهادار در میان 9700 بانک در 209کشور اداره 
می کند. ایران و کش��ورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، 
آلمان، روسیه و چین در ماه ژوییه به توافق هسته ای 
رس��یدند که تحت آن، در قب��ال موافقت ایران برای 
مح��دود ک��ردن فعالی��ت هس��ته ای، تحریم ه��ای 

بین المللی برداشته می شود. 
انتظ��ار می رود س��ازمان بین المللی انرژی اتمی تا 
چند ماه  آینده نتایج بررس��ی اجرای تدابیر مرتبط با 

مسائل هسته ای از سوی ایران را اعام کند. 
اتحادیه اروپا در 18 اکتبر قانونی را تصویب کرد که 
برداشته شدن تحریم های وضع شده علیه ایران را که 
در توافقنامه هس��ته ای مشخص شده اند، امکان پذیر 
کرد. این تحریم ها ش��امل محدودیت دسترس��ی به 

سیستم های مالی مانند سوییفت بوده اند. 

امکان تجمیع وام 80 با 60 میلیونی 
مسکن فراهم شد

بانک مسکن با اعام شرایط جدید وام 80 میلیون 
تومان��ی از ام��کان تجمیع امتیاز صن��دوق پس انداز 
مس��کن یکم با اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از 

تسهیات مسکن  )تسه( خبر داد. 
به گزارش اخبار بانک، بانک مسکن با اعام شرایط 
جدی��د وام 80 میلی��ون تومانی در دو مدل از امکان 
تجمیع امتیاز صندوق پس انداز مس��کن یکم با اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن  )اوراق 
تس��هیات مس��کن( خبر داده است. در مدل نخست 
امکان تجمیع امتیاز  »صندوق پس انداز مسکن یکم« 
با  »اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیات 
مسکن« تا سقف 60 میلیون تومان با رعایت ضوابط 
و مقررات مربوط امکان پذیر اس��ت. هر فردی که در 
بانک مسکن حس��اب پس انداز داشته باشد می تواند 
پس از دوره یک س��اله و براس��اس ضوابط و ش��رایط 
حس��اب پس ان��داز مس��کن یکم، وام مرب��وط به این 
حساب پس انداز را درخواست کند که در آن صورت 
بانک مس��کن براس��اس میزان گردش مالی در همان 
حس��اب پس اندازی که دارد، به او تسهیات خرید یا 

ساخت مسکن می دهد  )مثًا 20 میلیون تومان(.
س��پس متقاضی دریافت تس��هیات مسکن با توجه 
به س��قف تسهیات مس��کن با اوراق گواهی حق تقدم 
تس��هیات مس��کن  )60 میلیون تومان( با خرید اوراق 
تس��هیات، این مابه التفاوت  )مثًا 40 میلیون تومان( 
را جبران می کند. درصورتی که متقاضی، چندین فقره 
حساب پس انداز مسکن در این بانک داشته باشد، فقط 
می تواند تس��هیات مرتبط با یکی از آن حساب ها را با 
تسهیات حساب پس انداز مسکن یکم تجمیع کند.  در 
مدل دوم، تجمیِع تسهیات  »صندوق پس انداز مسکن 
یک��م« با  »صندوق پس انداز مس��کن جوانان« صورت 
می گیرد که باید حداقل یک سال از تاریخ افتتاح حساب 
مس��کن جوانان تا زمان درخواست تجمیع دو صندوق 
سپری شده باشد. همچنین حداقل متوسط موجودی 
حس��اب متقاضی در حس��اب مس��کن جوانان، مطابق 
ش��رایط گردش حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 
باشد.  متقاضی تجمیع تسهیات حساب های  »مسکن 
جوانان« و  »مسکن یکم«، باید عاوه بر حساب پس انداز 
مس��کن جوانان، حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 
نیز داشته و حداقل یک دوره 6 ماهه از زمان افتتاح آن 
س��پری شده باش��د.  از دیگر شرایط جدید دریافت وام 
80 میلیون تومانی بانک مسکن براساس تغییرات جدید 
این بانک این اس��ت که دارندگان حساب های صندوق 
پس انداز مسکن یکم می توانند با بستگان نزدیک خود و 
با مشارکت دیگر اعضای خانواده  شامل پدر، مادر، همسر، 
فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ؛ افتتاح 
حساب، دریافت تسهیات یا درخواست انتقال حساب 

میان خود را کنند. 

نرخنــامه

دریچه

دالر3,475 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.475تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را945.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازارآزاد3.888 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز5.350تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
472.000توم��ان و ه��ر رب��ع س��که250.000تومان 
فروخته ش��د. هر س��که ی��ک گرمی169.000تومان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��ای 18 عی��ار 
96.266توم��ان قیمت خ��ورد. هر اون��س طا هم در 

بازارهای جهانی 11.663دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.475 دالر آمریکا

3.888 یورو اروپا

5.350 پوند انگلیس

953 درهم امارات

1.225 لیر ترکیه

560 یوان چین

29 ین ژاپن

2.680 دالر کانادا

3.555فرانک سوییس

11.550دینار کویت

932 ریال عربستان

385 دینار عراق

55 روپیه هند

840 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11.663 اونس طا

417.400 مثقال طا

96.266هر گرم طای 18 عیار

942.000سکه بهار آزادی

945.000سکه طرح جدید

472.000نیم سکه

250.000ربع سکه

169.000سکه گرمی

ایران، سهام یک بانک 
چندملیتی را خرید

مع��اون وزی��ر ام��ور اقتص��اد و رئی��س س��ازمان 
س��رمایه گذاری خارجی ایران از خرید سهام یک بانک 
آسیایی توسط ایران خبر داد و گفت: خرید 2.8 درصد 

از سهم یک بانک چند ملیتی نهایی شد. 
به گ��زارش مهر، معاون وزیر ام��ور اقتصاد و رئیس 
س��ازمان س��رمایه گذاری خارجی ایران از خرید سهام 
یک بانک آسیایی توسط ایران خبر داد و گفت: خرید 
2.8 درصد از سهم یک بانک چند ملیتی نهایی شد. 

محمد خزاعی گف��ت: ایران در راس��تای اثرگذاری 
در برخ��ی س��ازمان های منطق��ه ای، اق��دام به خرید 
س��هام برخی بانک های چندملیتی کرده اس��ت که از 
سوی کش��ورهایی همچون چین و روس��یه راه اندازی 
ش��ده اند. بر این اس��اس، خرید 2.8 درصد از س��هام 
بانک زیرس��اخت آس��یایی که به تازگی از سوی چین 
راه اندازی ش��ده و کشورهای متعددی در آن سهامدار 

هستند، نهایی شده است. 
مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی اف��زود: ایران 
همچنی��ن قصد دارد س��هام بانک بریک��س را هم که 
روسیه، چین، هند، برزیل و برخی کشورهای دیگر در 
آن س��هام دارند، خریداری کند اما هنوز میزان دقیق 

آن مشخص نیست و نیاز به مذاکره دارد. 
به گزارش مهر، عضویت ایران و خرید س��هام بانک 
توسعه زیرساخت آس��یایی از این جهت حائز اهمیت 
است که این بانک قرار است رقیبی برای بانک جهانی 
باش��د. این بانک که در اکتبر س��ال 2014 میادی با 
امضای یادداشت تفاهم میان 27 کشور در پکن شکل 
گرفت، نهاد توس��عه  چندجانبه ای است که سرمایه آن 
بیشتر به ساخت تأسیس��ات زیربنایی اختصاص داده 

خواهد شد. 
دفت��ر مرکزی این بان��ک که تأس��یس آن تا پایان 
س��ال جاری میادی  )2015( به اتمام خواهد رسید، 
در شهر پکن پایتخت چین قرار دارد. چین که مبتکر 
راه اندازی بانک توس��عه زیرس��اخت آس��یا به ش��مار 
می آید، قرار است حدود 50 میلیارد دالر در این بانک 
س��رمایه گذاری و نزدیک به 50 درصد س��هامش را از 

آن خود کند. 
جمهوری اس��امی ای��ران که از جمله کش��ورهای 
مؤس��س این بانک به شمار می آید، هجدهم فروردین 
1394 به عنوان س��ی و چهارمین کش��ور به عضویت 

بانک توسعه زیرساخت آسیا درآمد. 
ای��ران،  جمل��ه  از  جه��ان  مختل��ف  کش��ورهای 
بن��گادش، برونئی، کامبوج، چی��ن، هند، اندونزی، 
اردن، قزاقس��تان، کوی��ت، الئ��وس، لوکزامب��ورگ، 
مالدی��و، مالزی، مغولس��تان، برمه، نپ��ال، نیوزیلند، 
عمان، پاکس��تان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، 
س��نگاپور، سریانکا، س��وییس، تاجیکستان، تایلند، 
بریتانیا، ازبکس��تان، ویتنام، استرالیا، اتریش، برزیل، 
دانمارک، فرانس��ه، آلم��ان، ایتالیا، هلند، اس��پانیا، 
از جمل��ه اعض��ای بانک توس��عه زیرس��اخت آس��یا  

)AIIB( به ش��مار می آیند. 

نسیم نجفی
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اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در پسابرجام راحت تر است 

مجتبی خس��روتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: بدون ش��ک رشد و توسعه اقتصادی 
کش��ور را بای��د در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی که توج��ه جدی به ت��وان و ظرفیت های 
داخل��ی دارد، در نظر گرف��ت، بنابراین فضای جدید 
بع��د از برجام دسترس��ی به بعضی از سیاس��ت های 

اقتصاد مقاومتی را تسهیل خواهد کرد. 
او در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا اظه��ار ک��رد: موض��وع 
اصلی مطرح ش��ده در بس��ته اخیر رون��ق اقتصادی، 
بحث چگونگی تحریک تقاضاست و دولت درصدد است 
با تحریک تقاضا بتواند اضافه محصولی را که در بعضی 
از واحد های صنعتی ب��ه وجود آمده و تا حدودی بازار 
ندارد، به فروش برساند که البته این بخشی از کار است 
و ای��ن اقدام در واقع کمک ب��ه واحد های تولیدی و از 
طرفی قدرت خرید مصرف کنندگان است.  وی با بیان 
اینکه بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری 
بیش��تر با نگاه تحریک تقاضا تدوین شده است، اظهار 
کرد: بحث صادرات غیرنفتی و توس��عه آن و همچنین 
تامین منابع ب��رای اجرای پروژه های عمرانی کش��ور 
می تواند تح��رک زیادی در بخش تقاض��ا ایجاد کند، 
بنابراین پیدا ک��ردن خریدار خارجی ب��رای کاالهای 
صادراتی، سرمایه گذاران و بانک های تأمین منابع برای 

سرمایه گذاری های داخلی ضروری است. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان اینکه 
فضای پس��اتحریم تا حدودی هزینه ه��ای تولید را در 
بخش هزینه های بانکی، اعتبارات خارجی و جابه جایی 
پ��ول کاهش خواهد داد، بیان کرد: تفاوت نرخ کارمزد 
بانکی در ایران و سایر کشورها به شرط مطلوب کردن 
سایر ش��رایط مورد نیاز برای انتقال سرمایه انگیزه ای 
برای انتقال س��رمایه به داخل کش��ور خواهد شد و با 
فراوانی منابع مالی در امر س��رمایه گذاری، نرخ س��ود 

بانکی در داخل کشور نیز روند نزولی خواهد گرفت. 
 وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی، هزینه های 
تأمین تس��هیالت برای صادرات را کاهش خواهد داد، 
اف��زود: باالخره ای��ن جریان با مدیریت س��ایر عوامل 
می تواند به رقابتی ش��دن بیش��تر کااله��ای صادراتی 
کم��ک کن��د.  س��خنگوی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در بخش��ی از سخنان خود با بیان اینکه برجام 
فرصت هایی را در بخش اقتصادی به وجود می آورد که 
می تواند زمینه ساز رشد بیشتر شود، تصریح کرد: رشد 
بهره وری، توس��عه کارآفرینی، تشویق سرمایه گذاری، 
توس��عه پیوند های منطقه ای با کش��ورهای همسایه، 
توس��عه صادرات غیرنفتی و مس��ائلی از این قبیل در 
فضای پساتحریم و اجرایی شدن برجام راحت تر قابلیت 

اجرایی و پیگیری دارد. 

مش��اور ارش��د رئیس جمهور با 
اش��اره به حوزه ه��ای جذاب برای 
اروپای��ی  س��رمایه گذاران  ورود 
گفت: اروپایی ها را یکی از شرکای 
مناس��ب صنعتی ایران می دانیم و 
البته دیگران را هم نفی نمی کنیم، 
اما از ظرفیت خوب اروپایی ها برای 
توس��عه همکاری های مان استفاده 
می کنی��م و جذاب تری��ن حوزه ها 
ب��رای همکاری با س��رمایه گذاران 
اروپای��ی نف��ت، گاز و حوزه ه��ای 

انرژی هستند. 
اکبر ترکان، دبیر ش��ورای عالی 
مناط��ق آزاد در گفت وگ��و با ایلنا 
اقتصادی  همکاری ه��ای  درب��اره 
ب��ا فرانس��وی ها با توج��ه به عدم 
همراهی مناس��ب آنه��ا در جریان 
مذاک��رات هس��ته ای، تاکید کرد: 
در حال حاضر، هدف ما بازگش��ت 
به گذش��ته و زندگی در گذش��ته 
نیس��ت، بلکه هدف مان س��اختن 
یک آینده با اس��تفاده از تجربیات 
گذش��ته اس��ت، بنابرای��ن باید به 
آینده اقتصاد ایران و رونق و رشد 
اقتصادی فکر کنی��م اما از تجربه 

گذشته هم باید درس بگیریم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه حوزه های 
نف��ت و گاز و ان��رژی از مهم ترین 
حوزه ه��ای ج��ذب س��رمایه گذار 
خارجی اس��ت، اظهار ک��رد: باید 
در این حوزه ها با س��رمایه گذاران 
همکاری های مان را توسعه دهیم، 

چراکه رفتار بسیار منصفانه ای در 
بخش انرژی داریم که بخش��ی از 
آن بای��د هم��راه ب��ا اخالقیات و 
فرهنگ اس��تفاده باش��د و بخشی 

دیگر همراه با تکنولوژی. 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد 
ادامه داد: وقتی نیروگاهی بازدهی 
پایینی دارد و افت قابل توجهی در 
ش��بکه های انتقال برق وجود دارد 
و وقتی خودروه��ای ما پرمصرف 
هس��تند، مصرف کننده هر چقدر 
هم که صرفه جویی کند نمی تواند 
به ارتقای بازده��ی کمکی کند و 
معتقدم ب��ه غیر از اینکه اخالقیات 
مصرفی را بای��د اصالح کنیم باید 
تکنول��وژی را هم ارتق��ا دهیم تا 
صرف��ه جویی در انرژی هم محقق 

شود. 
ترکان در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه ک��دام ی��ک از مناط��ق آزاد 
کش��ور جذابی��ت بیش��تری برای 
س��رمایه گذاران خارج��ی دارن��د، 
گف��ت: ه��ر منطق��ه ای بن��ا ب��ر 
پتانس��یلی ک��ه دارد ی��ک طیف 
خاصی از سرمایه گذاران را به خود 
جذب می کند و هر منطقه ای هم 
پتانسیل و ظرفیت منحصر به فرد 

خود را دارد. 
مشاور ارشد رئیس جمهور افزود: 
فکر می کن��م منطقه آزاد اروند به 
دلی��ل نزدیکی ب��ه میادین نفت و 
گاز ایران و همین طور نزدیکی به 

میادین نفت و گاز عراق بیشترین 
جذابیت را دارد و س��رمایه گذاران 
ب��ه  عالقه من��د  نفت��ی  صنای��ع 
س��رمایه گذاری در ای��ن منطق��ه 

هستند. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
کیش  آزاد  منطقه  پتانس��یل های 
ادام��ه داد: منطق��ه آزاد کیش از 
آنجا که از گذشته پایگاه پشتیبانی 
حف��اری و عملی��ات دریایی بوده 
و مجه��ز به پایگاه ه��ای حفاری و 
اجرای  ب��رای  اس��ت  هلیکوپتری 
پروژه ه��ای فراس��احلی و دریایی 
بس��یار قابل توجه س��رمایه گذاران 

خارجی است. 
ترکان گفت: معتقدم دو منطقه 
آزاد ارون��د و کیش در حال حاضر 
مورد توجه سرمایه گذاران خارجی 
صنایع نفتی هس��تند که از ورود 
این سرمایه گذاران به این مناطق 

هم استقبال می کنیم. 
با  مش��اور عال��ی رئیس جمهور 
اشاره به کمپین نخریدن خودروی 
صفر داخلی گفت: در این باره حق 
با مردم و مش��تریان اس��ت اما از 
به  داریم  تقاض��ا  مصرف کنندگان 
خودروس��ازان فرصت دهند. او با 
بیان اینکه باید بپذیریم همیش��ه 
حق با مش��تری اس��ت، ادامه داد: 
باید به خواس��ته مشتریان توجه و 
خودمان را متناسب با تکنولوژی و 

نیازهای روز اصالح کنیم. 

وی تاکید ک��رد: بنابراین با این 
اصل که حق با مشتری است؛ باید 
به س��راغ مس��ئله رفت و از مردم 
می خواهیم ب��ه صنعت ما فرصت 

دهند تا خود را بسازد. 
با  مش��اور عال��ی رئیس جمهور 
اش��اره به عملکرد دو ساله صنعت 
خودروسازی کشور گفت: در یکی 
دو س��ال گذش��ته وزارت صنعت 
تالش ک��رده تولی��د را راه اندازی 
کند اما نتوانس��ته ب��ه تکنولوژی، 
ارتق��ای فن��اوری و ب��ه افزای��ش 
کیفیت به اندازه کافی رس��یدگی 

کند. 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد 
ب��ا بیان اینکه مردم به این صنعت 
باید مهلت دهن��د، ادامه داد: باید 
به خودروس��ازان و وزارت صنعت 
مهلت دهیم تا زمانی که تحریم ها 
لغو ش��ود، به روزرس��انی صنعت 
خودرو را شروع کند. خودروسازان 
باید ه��م مدل ه��ای تولی��د، هم 
و  ص��ادرات  تولی��د،  تکنول��وژی 

کیفیت را ارتقا دهند. 
ت��رکان تاکید کرد: با اینکه حق 
ب��ا مردم و مش��تری اس��ت اما از 
به خودروسازان  مردم می خواهیم 
فرص��ت دهن��د تا ای��ن صنعت با 
یک برنام��ه منظم و متناس��ب با 
خواس��ت مش��تریان، تکنول��وژی 
 و کیفی��ت تولی��د خ��ود را ارتق��ا 

دهد. 

ترکان در واکنش به ورود سرمایه گذاران فرانسوی: 

 اروپایی ها را شریک مناسب صنعتی ایران می دانیم 

تعریف کریدور جدید موازی با 
مسیر ترکیه

محمدجواد عطرچیان در گفت وگو با مهر با اشاره 
به ضرورت دسترس��ی زمینی به اروپ��ای مرکزی و 
کشورهای اروپایی گفت: کریدور جدید تعریف شده 
و در ای��ن راس��تا هم مذاکراتی میان ایران و ش��ش 
کشور انجام گرفته است که در آخرین مذاکرات هم 

با کشور یونان، مذاکراتی را داشتیم. 
وی با بیان اینکه این کش��ورها موافقت اولیه خود 
را اعالم کرده اند، افزود: مقرر ش��ده اس��ت که متن 
موافقت نامه را آماده کرده و برای ش��ش کشور دیگر 
ارسال کنیم تا در سال آینده موافقت نامه احداث این 
کریدور جدید به امضای وزرای حمل و نقل کش��ورها 

برسد. 
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: این کشورها 
عالقه مندی خود را برای پیوس��تن ب��ه این کریدور 
اعالم کردن��د، بنابراین مقرر ش��ده که برای کاهش 
هزینه ه��ا و اس��تقبال کامیون ها، ش��رایط تعرفه ای 

خاص و تخفیفات مناسبی در نظرگرفته شود. 
عطرچیان با بیان اینکه این مسیر موازی با مسیر 
ترکیه برای حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار 
می گی��رد، افزود: در مورد هزینه ه��ای حمل و نقل و 
مدت زمان س��فر کامیون ه��ا، هنوز بررس��ی انجام 
نگرفته اس��ت و پ��س از امضای توافق نامه با ش��ش 

کشور این موارد مورد بررسی قرار می گیرد. 
وی ادام��ه داد: کش��تی های رو - رو که کامیون بر 
هس��تند در دری��ای س��یاه و جنوب یون��ان امکان 
حمل و نق��ل کامیون ها را فراه��م می کنند که تعداد 
این کش��تی ها و فراهم کردن زیرساخت ها هم مورد 
بررس��ی قرار می گیرد اما به طور حتم شرایط طوری 
خواه��د بود که حمل و نقل در این مس��یر رونق پیدا 

کند. 
مدیرکل دفت��ر ترانزیت و پایانه های مرزی با بیان 
اینکه امیدوارم س��ال آینده راه اندازی این کریدور به 
امضای وزرای حمل و نقل این کش��ورها برسد، گفت: 
با راه اندازی این کریدور، حمل و نقل بین المللی میان 

ایران و اروپا توسعه بیشتری پیدا می کند. 

رئیس اتاق ایران با آرماندو 
فتیرو، وزیر صنعت و توس��عه 
تج��ارت برزیل که ب��ه همراه 
ی��ک هی��أت اقتص��ادی ب��ه 
اس��ت  ک��رده  س��فر  ای��ران 
بعدازظهر دوشنبه درخصوص 
همکاری های مشترک دیدار و 

گفت وگو کرد. 
رئیس  محس��ن جالل پ��ور، 
اتاق ایران با تأکید وجود رابطه  
طوالنی دو کشور ایران و برزیل، 
تصری��ح ک��رد: همکاری ه��ای 
اقتص��ادی دو کش��ور ب��ا این 
موضوع مطابقت ن��دارد و باید 
صادرات به برزیل که ساالنه تنها 
اس��ت  میلی��ون دالر   20-30
افزای��ش یافت��ه و از طرفی نیز 

متنوع شود. 
ضرورت ایجاد همکاری های 
دو طرف��ه میان ایران و برزیل 
و پیش��نهاد تش��کیل شورای 
کش��ور  دو  می��ان  مش��ترک 
پارلمان  رئی��س  توصیه  دیگر 

بخش خصوصی بود. 
رئی��س ات��اق ای��ران افزود: 
منطقه ای که ایران در آن قرار 
دارد بسیار ناامن شده و ایران 
می تواند به عنوان یک کش��ور 
ام��ن با همس��ایه های فراوان، 
ظرفی��ت خوبی ب��رای برزیل 

باشد. 
جالل پور خاطرنش��ان کرد: 
برزیل نیز که در همس��ایگی 
آمری��کای التین  کش��ورهای 
ق��رار دارد می تواند به حضور 
ج��دی ایران در آن کش��ورها 

کمک کند. 
رئی��س اتاق ای��ران تصریح 
ک��رد: ای��ران در زمینه فوالد 
و س��نگ آه��ن، ان��رژی نفت 
و گاز، ش��رکت های خدم��ات 
فنی و مهندسی و شرکت های 

بزرگ معدنی طی س��ال های 
اخی��ر بس��یار فعال ش��ده و 
این  در  همکاری  ظرفیت های 
دارد. جالل پور  حوزه ها وجود 
ش��کل گیری یک برن��د و کار 
مش��ترک را در ای��ن زمین��ه 

بسیار اثرگذار دانست. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی 
اتاق ایران، جالل پور پیش��نهاد 
تجاری  هیات های  شکل گیری 
میان دو طرف را در زمینه های 
مع��دن و فوالد، نف��ت و گاز و 
پتروشیمی، کشاورزی و صنایع 
دانش بنیان مطرح و تأکید کرد: 
بین دو کش��ور بای��د نزدیکی 
عمیق تری شکل بگیرد. رئیس 
کشور  بخش خصوصی  پارلمان 
آماده ایم  اضافه کرد:  همچنین 
روابط ای��ران و برزیل به روابط 
پایدار ارتقا یاب��د و اتاق برزیل 
نیز در ای��ن زمینه با اتاق ایران 
داش��ته  همکاری ه��ای خوبی 

باشد. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  جالل پ��ور 
همکاری نزدیک ش��رکت های 

و  برزیل��ی  خودروس��ازی 
ایرانی در س��ال های گذشته، 
عن��وان ک��رد: مجموعه ه��ای 
خودروسازی ایرانی آماده آغاز 
مجدد همکاری های اقتصادی 
با شرکت های برزیلی هستند. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  جالل پ��ور 
کش��ورهای  ظرفیت ه��ای 
همس��ایه ایران و شرایط آنها، 
شرکت های  تشکیل  پیشنهاد 
ایران  مش��ترک برزیلی را در 
مختل��ف  زمینه ه��ای  در 
مطرح ک��رد. وی تصریح کرد: 
تولید م��واد دارویی، غذایی و 
اتومبیل درکشورهای همسایه 
ایران مانند عراق و افغانستان 
بسیار پرهزینه خواهد بود که 
برزیل می تواند بسیاری از این 
موارد را ب��ا همکاری ایران در 

این کشور انجام دهد. 
رئی��س اتاق ایران با اش��اره 
در  برزیل  ش��اخص بودن  ب��ه 
ذرت  گوش��ت،  ش��کر،  تولید 
و کنجال��ه س��ویا اف��زود: ب��ا 
برنام��ه ای درازمدت  پی ریزی 

تولی��د  ام��کان  می توانی��م 
مواد غذایی مشترک و استفاده 
کش��اورزی  ظرفیت ه��ای  از 
فراسرزمینی را بررسی کنیم. 

در ادام��ه، آرمان��دو منتیرو 
وزیر توسعه، صنعت و تجارت 
خارج��ی برزی��ل ب��ا تاکید بر 
وجود نگاه مش��ترک میان دو 
طرف تصریح ک��رد: تمایل به 
تعامل میان دولت های ایران و 
برزیل در مالقات های مختلف 

ابراز شده است. 
نتوان  اگ��ر  اف��زود:  منتیرو 
ای��ن تمایل را ب��ه گفت وگو و 
همکاری میان بخش خصوصی 
دو کشور تبدیل کرد، فایده ای 

نخواهد داشت. 
و  توس��عه، صنع��ت  وزی��ر 
تج��ارت خارجی ب��ا اذعان به 
وج��ود س��اختارهای مطلوب 
معدن و کش��اورزی در برزیل، 
تصری��ح کرد: ای��ران و برزیل 
می توانند مکمل خوبی در این 
زمینه ها برای یکدیگر باشند. 

منتی��رو ضم��ن اش��اره به 

بخش ه��ای ف��والد و س��نگ 
آهن به خ��ودرو و قطعات آن 
اش��اره و عنوان ک��رد: فعاالن 
در  برزی��ل  بخش خصوص��ی 
ای��ن زمینه ه��ا می توانن��د با 
بخش خصوصی ایران همکاری 

داشته باشند. 
هم��کاری  همچنی��ن  وی 
در بخش ه��ای ماش��ین آالت، 
خدم��ات نرم اف��زار و فن��اوری 
دارای  را  اطالع��ات 
چشم اندازهای مثبت دانست. 
کنفدراس��یون  ب��ه  منتیرو 
اش��اره  برزیل  صنای��ع مل��ی 
کرد و گفت: تش��کیل شورای 
مش��ترک دو کش��ور در ای��ن 
کنفدراسیون بررسی می شود. 
صنایع  کنفدراسیون  معاون 
ملی برزیل نیز که در جلس��ه 
حضور داش��ت، ای��ران را بازار 
برنامه ه��ای  در  اس��تراتژیک 
و  خوان��د  برزی��ل  صادرات��ی 
تجارت  جری��ان  کرد:  تصریح 
کش��ور  دو  می��ان  خارج��ی 

مطلوب نیست. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
فع��االن  و  مدی��ران  ام��روز« 
بانک،  خودروس��ازی،  ح��وزه 
کش��اورزی، تج��ارت خارجی 
و دامپ��روری، در ای��ن س��فر 
همراه وزیر صنعت و توس��عه 
تج��ارت برزی��ل بودن��د. این 
هیات برزیلی صبح دوش��نبه 
در نخس��تین روز سفرشان با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دیدار کردند و صبح سه شنبه 
با وزی��ر اقتص��اد و دارایی به 
گفته  به  نشس��تند.  گفت وگو 
وزیر اقتصاد و دارایی دو کشور 
قصد دارند مبادالت شان را تا 
افزای��ش  دالر  میلی��ارد   5 

دهند. 

وزیر صنعت و توسعه تجارت برزیل: 

گفت وگو باید به همکاری
 میان بخش خصوصی دو کشور بینجامد

بازرگانیتجارت



تمل��ک  کارب��ری،  تغیی��ر 
غیر قانونی، مجوزها و تصرفات 
غیر مجاز، اش��کال در هویت 
س��هامی خاص، ع��دم رعایت 
زیس��ت محیطی، عدم  مسائل 
رعایت حریم رودخانه، اشکال 
در س��اختار ش��هر ش��اندیز و 
ارتباط��ات ج��اده ای و از همه 
مهم تر باال رفت��ن حباب گونه 
قیمت س��هام از تخلفات بارز 
و آش��کار پروژه پدیده شاندیز 
است؛ مگا پروژه ای که پس از 
توقف آن عده ای قصد ارتباط 
دادن آن ب��ه نهادهای عمومی 
از جمله آستان قدس رضوی 
را داش��تند که البته بالفاصله 
از س��وی ای��ن نه��اد هر گونه 
ارتب��اط با این پ��روژه تکذیب 
ش��د. پروژه پدیده ش��اندیز از 
غول های س��اخت و س��از بود 
که در دولت گذش��ته توانست 
با تبلیغات وس��یع و گسترده 
سرمایه خرد مردم را به سوی 
خ��ود جذب کن��د و امروز در 
حال��ی ک��ه 1350 میلی��ارد 
تومان از س��هام این پروژه به 
مردم فروخته ش��ده، فقط 20 
درصد س��هام واگذار ش��ده و 
همچنان 80 درصد س��هام در 

دست مالک پروژه است. 
پ��س از ح��دود یک س��ال 
از توق��ف این پ��روژه به دلیل 
اثب��ات تخلف��ات، ه��ر چن��د 
صاحب��ان ای��ن مگا پ��روژه از 
فعالیت دوباره و از س��ر گیری 
ساخت و سازها خبر می دهند 
ام��ا وزارت راه و شهرس��ازی 
ش��اندیز  پدیده  فعالیت  ادامه 
را تکذی��ب می کن��د و ب��رای 
ادامه فعالیت این پروژه شرط 

گذاشته است. 

پهلوان از شاندیز برود 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
ش��رط حمایت از ای��ن پروژه 
و اجازه ش��روع فعالیت دوباره 

آن را واگذاری پروژه گذاشته 
اس��ت. گفته می شود در حال 
حاضر محسن پهلوان صاحب 
80 درصد سهام پروژه پدیده 
شاندیز است که شرط وزارت 
راه وشهرس��ازی هم این است 
پ��روژه  فعلی  مدیری��ت  ک��ه 
تغییر کند و ب��ه عبارت دیگر 
پروژه به یک ش��خص حقیقی 
ی��ا حقوق��ی دیگ��ری واگذار 
معاون  حناچی،  پیروز  ش��ود. 
معماری و شهرس��ازی وزارت 
راه و شهرسازی روز گذشته در 
این باره به ایلنا گفته اس��ت: 
»گ��زارش کارشناس��ی و نظر 
دستگاه ها ارائه شده و مراجع 
ذیربط، در حال بررسی شروع 
به کار مجدد پروژه های پدیده 
ش��اندیز هس��تند و اگ��ر هم 
مجوزی ب��رای فعالیت دوباره 
داده ش��ود و با ش��روع به کار 
پروژه ها موافقت ش��ود، شرط 
ما این اس��ت ک��ه مدیرعامل 
بای��د تغییر کن��د. اگر  پروژه 
ق��رار باش��د ب��ه کس��انی که 
سهام این پروژه را خریده اند، 
کمک��ی ش��ود ت��ا دارای��ی و 
هزینه ای ک��ه کرده اند از بین 
ن��رود، این حمای��ت منوط به 
این اس��ت که مدیریت پروژه، 
مدیری��ت قابل قبول داش��ته 

باش��د و منافع س��هامداران را 
به شکل متعادل و متناسب و 
عادالنه تامین کند. اگر دولت 
تاکن��ون به این پ��روژه کمک 
کرده اس��ت در واقع کمک به 
مدیریت ای��ن مجموعه نبوده 
و ه��دف ای��ن اس��ت ک��ه به 
جوان��ب اجتماعی این جریان 
توجه ش��ود. 80 درصد پدیده 
ش��اندیز متعلق به فروش��نده 
س��هام اس��ت و 20 درصد از 
سهام را هم فروخته یا واگذار 
و اهدا کرده است و این پروژه 
هیچ ارتباطی به آستان قدس 
رضوی ندارد و پیش از این هم 
آس��تان هر گونه ارتباط با این 
پروژه را تکذیب کرده است.« 
گویا وزارت راه و شهرس��ازی 
مصمم اس��ت تا زمانی که این 
پ��روژه به غیر واگذار نش��ده، 
اجازه س��اخت و ساز ندهد هر 
چند این تنها خواسته وزارت 
راه و شهرس��ازی نیست و قوه 
قضاییه و دولت هم معتقد به 
واگ��ذاری پروژه ب��ه مجموعه 

دیگری است. 

شاندیز حبابی بود که 
ترکید 

ش��اید علت اعتماد مردم به 
س��رمایه گذاری در این پروژه 

که همان سهامداران خرد این 
مجموعه محس��وب می شوند، 
تبلیغات گس��ترده صدا و سیما 
درب��اره پدی��ده ش��اندیز بود؛ 
موضوع��ی ک��ه قباد افش��ار، 
رئیس س��ازمان امور اراضی بر 
آن تاکی��د دارد و چندین بار 
گفته اس��ت صدا و س��یما در 
تخلفات پدیده ش��اندیز مقصر 
ک��ه مجموعه ای  اس��ت، چرا 
که کتبا اعالم ش��ده مجوزی 
برای ساخت و ساز نداشته اند 
چگونه ب��ه آنها اجازه تبلیغات 
همچنی��ن  می ش��ود؟  داده 
مجموعه پدیده شاندیز تغییر 
کاربری غیر مجاز اراضی خود 
را در ح��دود 50 هکتار انجام 
داده ک��ه در ای��ن میان تغییر 
کاربری در سطح ۴1.5 هکتار 
از این اراضی خارج از محدوده 
و در حریم ش��هر شاندیز قرار 

داشته و غیر قانونی است. 
ام��ا مهم تری��ن موضوع��ی 
که باعث ش��د تم��ام تخلفات 
پدی��ده ش��اندیز را در دای��ره 
افزای��ش غیر منطقی  بریزند، 
ارزش س��هام این پ��روژه بود. 
علی اصغر کاردوس��ت، رئیس 
انجم��ن کنت��رل و بازرس��ی 
ساختمان ایران در گفت وگو 
با »فرصت امروز« در این باره 

گفت: بای��د بپذیریم که پروژه 
پدیده ش��اندیز حبابی بود که 
ترکید و س��هامداران خرد هم 
متاسفانه بیش��ترین آسیب را 

در این ماجرا دیدند. 
وی ب��ا بیان اینکه مجموعه 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
دول��ت یازده��م برخ��ورد را 
ش��روع  بزرگ  پروژه های  ب��ا 
کرد و توانس��ت صدور پروانه 
و  نادرس��ت  مجوزه��ای  و 
غیر مج��از را از ای��ن طریق و 
با این نوع برخورد مهار کند، 
گف��ت: ه��ر چن��د مهم ترین 
ش��دن  زمین گی��ر  عام��ل 
پدی��ده ش��اندیز تخلفات در 
نحوه فروش س��هام و رش��د 
حباب گونه س��هام این پروژه 
بوده اس��ت اما ب��ه طور قطع 
اگ��ر مرتکب چنی��ن تخلفی 
هم نمی ش��د، تیم وزارت راه 
و شهرس��ازی جدید دس��ت 
بر روی س��ایر تخلفات آن از 
جمل��ه تصرف های غیر قانونی 
و س��اخت و س��از خ��ارج از 
حری��م و تغیی��ر کاربری ه��ا 
ای��ن  می گذاش��ت، چنانک��ه 
برخورد با مگامال ها هم شد. 
بر  تاکی��د  ب��ا  کاردوس��ت 
ای��ن  در  متاس��فانه  اینک��ه 
بی��ن اعتم��اد مردم نس��بت 
به پروژه هایی ک��ه به نحوی 
ب��ه بخش خصوص��ی مرتبط 
می ش��ود، از دس��ت رفت یا 
ادام��ه داد:  کمرنگ تر ش��د، 
اجازه  ب��ه طور قط��ع  دولت 
خ��رد  س��رمایه های  م��رگ 
مردمی در این پروژه کالن را 
برای  نمی دهد و راهکارهایی 
احیای این پروژه هم در نظر 
گرفته ش��ده است که نه تنها 
بلکه  راه و شهرسازی  وزارت 
مجموع��ه دول��ت ب��ه دنبال 
احیای سرمایه ها و به صورت 
کالن تشویق و ترغیب مردم 
ب��رای تزری��ق نقدینگی ها به 

پروژه های عمرانی است. 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینکه ب��ا اپیدمی ش��دن پرداخت جرایم 
تخلف��ات س��اختمانی، دیگ��ر دس��تور به 
قل��ع و قمع داده نمی ش��ود، گفت: میزان 
صدور پروانه در طول دو س��ال گذش��ته 
به ش��دت کاهش پیدا کرده به طوری که 
ص��دور پروانه 68 درصد نس��بت به س��ال 
گذش��ته کمتر شده اس��ت البته علت این 
کاه��ش ص��دور پروان��ه س��اختمان فقط 

س��ختگیری های وزارت راه و شهرس��ازی 
نبوده و رکود در س��رمایه گذاری در بخش 

ساختمان هم تاثیر داشته است. 
به گزارش ایلن��ا، پیروز حناچی، معاون 
معماری و شهرس��ازی با بیان اینکه یکی 
از اطالعاتی که از ش��هرداری خواسته ایم 
مرب��وط به موضوع شناس��ایی س��اخت و 
س��ازهای غیر مج��از و ساخت و س��از هایی 
اس��ت که دچار تخل��ف ش��ده اند، اظهار 

کرد: مدیران دولتی می توانس��تند جلوی 
ای��ن حج��م از تخلف��ات را بگیرند، چون 
تعداد قابل توجهی از اعضای کمیس��یون 
ماده 5 در ته��ران، معاونین وزارتخانه ها و 
سازمان های دولتی هستند و به طور قطع 
وقتی س��اخت بنای 53 طبقه در الهیه در 
کوچ��ه ای که عرض معبر آن به س��ختی 
به هفت متر می رس��د در کمیسیون ماده 
5 وقت��ی مطرح ش��ده، اعض��ا و مدیران 

می توانستند جلوی آن را بگیرند. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن دوره، م��ا به جز 
پروژه های��ی که ش��رایط حادی داش��تند، 
مجوز بقی��ه پروژه ها را لغ��و نکردیم. ما در 
همان ابتدای کار، مجوز س��ه پ��روژه را لغو 
کردی��م. پروژه ای ک��ه دور میدان ونک بود، 
پ��روژه ایران زمین که نشس��ت کرده بود و 
همچنی��ن مجوز ساخت و س��از در باغی در 
منطقه یک واقع ش��ده است. اگر بخواهیم 

مج��وز تمام پروژه ه��ای اینچنینی را باطل 
کنیم، ش��هرداری تهران به لحاظ مالی قفل 
می ش��ود چراکه ش��هرداری بخ��ش عمده 
درآمدش را به این گونه ساخت و سازها پیوند 
زده اس��ت. حناچی گفت: ب��ا وجود اینکه 
تعریف بس��یاری از این پروژه ها غلط است، 
وزارت راه و شهرسازی هم به دنبال لغو تمام 
این مجوزها نرفت چراکه هم به پیگیری های 
حقوقی گسترده ای نیاز بود و هم اینکه شاید 
ابطال این تعداد مجوز امکان پذیر هم نبود. 
هنوز بسیاری از مجوزهایی که تخلف هایی 
در ص��دور آنها وجود دارد و پروانه س��اخت 
آن در دوره قبل صادر ش��ده به مرحله اجرا 

نرسیده و ساخته نشده است
حناچی تاکی��د کرد: با اپیدمی ش��دن 
این موضوع دیگر دس��تور ب��ه قلع و قمع 
داده نمی ش��ود در حالی ک��ه روح قانون 

جلوگیری از تخلف است.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

پول گرفتن بابت تخلفات ساختمانی اپیدمی شده است

سرمایه سهامداران خرد شاندیز زنده می شود؟ 

دولت برای شروع دوباره فعالیت 
پدیده شاندیز شرط گذاشت 

چهارشنبه
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نرخنامه

حمل و نقل

کارشناسان هشدار دادند 
حباب تخلیه شده مسکن 

دوباره پر نشود

بنابر اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن، ثبات 
نس��بی قیمت مسکن در شرایطی ادامه داشته که نرخ 
تورم عمومی با وجود س��یر نزولی طی دو س��ال اخیر، 
همواره بالغ بر 11 درصد بوده لذا قیمت حقیقی مسکن 
به صورت مداوم کاهش یافته و حباب قیمت مس��کن 
تخلیه شده است. به گزارش ایسنا، این در حالی است 
که طی دهه های اخیر جریان حاکم بر بخش مسکن، 
آن را به کاالیی ش��بیه ارز تبدی��ل کرده و در بازه های 
زمانی حباب، قیمت مس��کن ارتباط منطقی با هزینه 

واقعی ساخت آن نداشته است. 
س��ود تولید مس��کن به طور میانگی��ن 50 درصد 
اس��ت؛ در حالی که باید هزینه های تولید محاس��به 
و س��ود منطق��ی برای آن در نظر گرفته ش��ود؛ چرا 
که س��ودهای افسارگسیخته به ایجاد حباب در بازار 
مس��کن منجر می ش��ود. در این خصوص ابوالحسن 
میرعمادی، کارش��ناس مسکن ایجاد حباب را منجر 
به کاهش قدرت خرید مردم، رکود و مشکالت تولید 
و اش��تغال در بخش مسکن دانس��ت و گفت: بخش 
مس��کن می تواند ح��دود 1200 ش��غل ایجاد کند 
که ظرفیت باالیی برای اش��تغال اس��ت اما نوسانات 
همواره اشتغال در این بخش را دچار چالش می کند. 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن همچنین اعالم 
کرده اس��ت: در ص��ورت ادامه ثبات قیمت مس��کن 
در س��ال 139۴، س��یر نزولی قیمت حقیقی مسکن 
همچن��ان ادامه می یابد، به طوری که قیمت حقیقی 
مسکن )قیمت اس��می تعدیل شده با شاخص تورم 
عمومی( در ش��هریور ماه سال 139۴ برابر با قیمت 

اسمی مسکن در فروردین ماه سال 1390 است. 
در ش��رایطی که دولت طی روزهای اخیر بس��ته 
»سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی« 
را رونمایی کرده و در این بس��ته با اشاره به مشکل 
رکود مسکن، بر ضرورت نوسازی بافت های فرسوده 
تاکید شده و نیز در حالی که به ظاهر قیمت مسکن 
به قدرت خرید متقاضیان نزدیک می شود دولت باید 
مراقبت کند تا قیمت مسکن مجددا با جهش مواجه 

نشود. 
یک کارشناس اقتصاد مس��کن در این باره معتقد 
است: با رونمایی از بسته سیاستی دولت برای تسریع 
خ��روج از رکود انتظار می رود که بخش مس��کن از 
وضعیت فعلی خارج ش��ود و به سمت رونق برود. اما 
مسئله مهم این است که سازندگان مسکن و مالکان 
باید توان خرید متقاضیان را لحاظ کنند. اگر مالکان 
انتظار دارند بس��ته خ��روج از رکود به جهش یکباره 
قیمت ها منجر ش��ود اشتباه می کنند و با این اشتباه 

باعث می شوند مسکن مجددا به رکود بخورد. 
محم��د وطن پ��ور با بی��ان اینکه رونق در مس��یر 
قیمت ه��ای فعلی محقق می ش��ود، گفت: کس��انی 
ک��ه بتوانند خانه ه��ای خالی یا نیمه س��از خود را با 
قیمت ه��ای فعلی به فروش برس��انند برد می کنند. 
وی ب��ه نصف ش��دن تولید خودرو و ف��روش نرفتن 
خانه های خالی اش��اره و خاطرنش��ان ک��رد: بعد از 
جهش یکباره قیمت خودرو و مس��کن، این بخش ها 
ب��ه رک��ود برخوردن��د و کارخانجات مرتب��ط با این 
صنایع با مش��کل مواجه شدند. صنایع به دلیل نبود 
مشتری، ابتدا مشکل سرمایه در گردش پیدا کردند، 
بعد انبارها پر شدند، سپس شیفت های کاری را کم 
کردند و بعد به اخراج کارگران دست زدند. همه این 

اتفاقات ناشی از رکود خودرو و مسکن بود. 

امکان ورود شرکت های لیزینگی 
داخلی به راه آهن

مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی با اش��اره به هزینه 
پن��ج برابری احداث خط آهن سریع الس��یر نس��بت 
به خطوط عادی، گفت: هزینه س��اخت هر کیلومتر 
راه آهن سریع السیر به طور متوسط چیزی حدود 10 
میلیون دالر است. محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل 
ش��رکت راه آهن در گفت و گو ب��ا ایلنا با بیان اینکه 
چند پروژه خط آهن سریع الس��یر در دست مطالعه 
قرار گرفته اس��ت، اظهار کرد: هنوز به صورت قطعی 
مسیری برای پروژه بعدی قطار سریع السیر انتخاب 
نشده است اما س��ریع السیر شدن مسیر قم- اراک، 

مسیر همدان و تبریز را در دست مطالعه داریم. 
وی ادامه داد: معتقدم این مس��یرها به دلیل تردد 
حجم باالیی از مس��افر و بار، پتانس��یل سریع السیر 
و برقی ش��دن را دارند که البت��ه هزینه هر کیلومتر 
خط آهن سریع السیر چیزی حدود 10 میلیون دالر 
است، یعنی پنج برابر هزینه احداث خط آهن عادی. 
 معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به جذاب ترین 
حوزه ها برای ورود س��رمایه گذار خارجی اظهار کرد: 
مهم تری��ن حوزه ای ک��ه می تواند در ح��وزه راه آهن 
م��ورد توج��ه س��رمایه گذاران ق��رار بگی��رد؛ بحث 
نوسازی ناوگان مسافری و باری و لکوموتیو به کشور 

به صورت لیزینگی و اجاره به شرط تملیک است. 
پورسیدآقایی در پاس��خ به این سوال که آیا شرکت 
لیزینگی داخلی اعالم آمادگی برای ورود به بحث خرید 
ناوگان کرده اس��ت، اظهار کرد:  در داخل کش��ور هم 
شرکت های سرمایه گذاری هستند که آمادگی خودشان 
را ب��رای لیزیگ اعالم کرده اند اما مش��کلی که در این 
ش��رکت های لیزینگ داخلی وجود دارد این است که 
نرخ سود مورد انتظار بسیار باال است. وی افزود: به طور 
قطع درآمدی که در به��ره برداری از واگن وجود دارد 
نمی تواند سود مورد انتظار شرکت های لیزینگ کننده 
داخلی را پوش��ش دهد. ش��رکت های لیزینگ کننده 
معموال س��ود 32 درص��د را در نظر گرفته اند که البته 
این سود سهمی است که شرکت لیزینگ در نظر دارد 
و ش��رکت بهره برداری که واگن ه��ا را خریداری کرده 
سود مشخص را در نظر دارد که مجموع این سود ها در 
شرایط کنونی اقتصاد کشورمان جواب نمی دهد و باید 

رقم سود کاهش یابد. 
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: معتقدم باید نرخ 
س��ود مورد انتظار ریالی در بانک ها کاهش پیدا کند 
و به تبع آن در شرکت های لیزینگ هم سود کاهش 
پیدا می کند و در این صورت لیزینگ از شرکت های 

سرمایه گذاری داخلی اقتصادی می شود. 

شرط ایران برای پهلوگیری 
الینرهای خارجی در بنادر جنوبی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح شرط 
ایران برای پهلوگیری الینرهای خارجی در بنادر جنوبی 
گفت: این الینرها در کن��ار حمل کاالهای ایرانی باید 
کاالهای ترانزیتی و بار مربوط به کش��ورهای همسایه 
و منطق��ه را نیز به بنادر ایران منتقل کنند. به گزارش 
ایرنا، س��عیدنژاد ادامه داد: در هی��چ دوره ای هیچ یک 
از بنادر ایران تحریم نبوده اند و تنها برخی اپراتورهای 
ایران��ی تحریم ش��دند، اما به دلی��ل احتیاط هایی که 
ش��رکت های کش��تیرانی خارجی به خاط��ر ترس از 
روبه رو ش��دن با مجازات های بین المللی داش��تند، به 
بندر شهید رجایی نمی آمدند. این شرایط تغییر کرده 
و االن ب��ا موج حضور الینره��ای بین المللی و تقاضای 
پهلو گرفتن ش��ناورهای بزرگ خارجی در بنادر ایران 
مواجه هستیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با 
تاکید بر اینکه به این سادگی به شرکت های کشتیرانی 
خارجی امکان حضور در ایران پسابرجام را نمی دهیم، 
گفت: شرط صدور مجوز پهلوگیری کشتی های خارجی 
و الینرهای بین المللی در بنادر ایران این است که تنها 
کاالهای ایرانی را حمل نکنند، بلکه کاالهای ترانزیتی 
و بار مربوط به کش��ورهای همسایه و منطقه را نیز در 
کنار کاالهای ایران به بنادر کشورمان منتقل کنند؛ در 
غیر این صورت به آنها اجازه پهلو گرفتن در بنادر ایران 

را نمی دهیم. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به سؤالی 
درباره بازگش��ت تایدواتر )شرکت اپراتور بندر شهید 
رجایی پیش از آغاز تحریم های ظالمانه علیه ایران( 
گف��ت: تایدوات��ر رف��ع تحریم ش��ده و مانند س��ایر 
ش��رکت های اپراتور بندری می توان��د در بنادر ایران 

فعالیت کند و هیچ مشکلی از این نظر ندارد. 

عمران

نازیال مهدیانی 



برخ��ی از فع��االن صنع��ت 
خودرو می گویند واردات خودرو 
با ارز مبادله ای و ارز دارو انجام 
می ش��ود. ادعایی ک��ه با توجه 
به بی پولی دولت و حساس��یت 
مبادل��ه ای  ارز  تخصی��ص 
می توان��د در ص��ورت صح��ت 
ب��رای واردکنن��دگان خ��ودرو 
که چن��د ماهی اس��ت وزارت 
صنعت تالش ک��رده به اوضاع 
آنها سامان ببخشد، دردسرساز 

باشد. 
موض��وع واردات خ��ودرو، از 
یک س��ال پی��ش هرچن��د ماه 
یکبار با حاش��یه تازه ای دست 
و پنجه نرم می کند. موضوعاتی 
نظیر ممنوعیت واردات خودرو 
با حجم باالی 2500 سی سی، 
دستورالعمل ساماندهی واردات 
خودرو و انحص��ار در واردات از 
جمل��ه این حاش��یه ها بوده اند. 
اکن��ون نی��ز برخ��ی از فعاالن 
صنع��ت خ��ودرو مدعی اند که 
واردات خ��ودرو با ارز مبادله ای 

صورت می گیرد. 
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن 

قطعه س��ازی  همگن  صنای��ع 
کش��ور، در این زمینه به  ایسنا 
گفته است:  »یکی از محورهای 
این طرح، مدیریت و ساماندهی 
واردات خ��ودرو اس��ت، در این 
زمینه در گذشته اقداماتی چون 
واردات خودرو با ارز دارو صورت 
گرفته که نشان دهنده ضرورت 
تقویت نظارت ها و س��اماندهی 
این بخش اس��ت. گذش��ته از 
دارو،  ارز  ب��ا  خ��ودرو  واردات 
از خودروهای  هم اکنون برخی 
وارداتی و قطعات آنها با استفاده 
وارد کش��ور  مبادل��ه ای  ارز  از 
می ش��ود، در حالی ک��ه خودرو 
کاالی حیات��ی و جزو مایحتاج 
ض��روری م��ردم نیس��ت که با 
استفاده از ارز دولتی و یارانه ای 

وارد شود.«
همچنی��ن میث��م رضای��ی، 
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
وارد کنندگان خودرو نیز اظهار 
ک��رده ب��ود: »به م��ن گفته اند 
ک��ه - البت��ه مس��تنداتش را 
نمایندگی ه��ای   - ندی��ده ام 
رسمی خودروس��ازان خارجی 
ارز  ب��ا  را  محصوالت ش��ان 

مبادل��ه ای وارد می کنن��د که 
اگر صحت داش��ته باشد قیمت 
خودروی وارد ش��ده از س��وی 
آنها حداقل 30 میلیون تومان 
ارزان تر از قیمت ما خواهد بود.«

حاال با توجه به اینکه وزارت 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
تدوی��ن  امس��ال  ابت��دای  از 
دس��تورالعمل واردات خ��ودرو 
را در دس��تور کار خود قرار داد 
تا به اوض��اع واردات و خدمات 
پ��س از ف��روش خودروه��ای 
وارداتی سامان ببخشد، پرسش 
اینجاس��ت که چنین ادعاهایی 

چقدر صحت دارد؟ 
فره��اد احتش��ام زاده، رئیس 
انجمن واردکنن��دگان خودرو، 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»لزوم��ی ندارد که ما درباره هر 
ادعای��ی واکنش نش��ان دهیم، 
زیرا ممکن است افراد براساس 
تصورات ش��خصی خودش��ان 
اظهارنظر کنند. دوس��تانی که 
در این زمینه صحبت کرده اند 
نیستند.  واردات خودرو  درگیر 
واردات  احتم��اال منظورش��ان 

قطعه ب��ا ارز دولتی بوده که به 
اشتباه واردات خودرو بیان شده 
است. من به صراحت می گویم 
هیچ گون��ه واردات خودرو با ارز 

دولتی امکان پذیر نیست.«
او می افزاید: »اگر کسی فقط 
یکب��ار واردات خ��ودرو انج��ام 
داده باش��د، به خوب��ی می داند 
که هیچ خودرویی را نمی توان 
با ارز دولت��ی وارد کرد. اکنون 
هم��ه واردات ب��ا ارز متقاضی 
وارد می ش��وند. اینکه دوستان 
می گوین��د چنی��ن اتفاقی رخ 

داده، اشتباه است.«
مه��دی دادف��ر، مدیر صدور 
مجوزه��ا و ش��کایات ش��رکت 
ایرتوی��ا  )نمایندگ��ی رس��می 
تویوت��ای ژاپن در ایران( نیز در 
گفت وگ��و با  »فرص��ت امروز« 
در ای��ن زمینه اظه��ار می کند: 
»پرس��ش اصلی این است که 
مگر ارز مبادل��ه ای وجود دارد 
با  بخواهند  واردکنن��دگان  که 
آن خ��ودرو وارد کنن��د؟  ارز 
مبادله ای صرف��ا برای کاالهای 
اساس��ی اس��ت و ب��ه واردات 
خودرو نمی رس��د. قبال چنین 

اتفاق��ی رخ داده یعنی برخی از 
واردکنندگان با ارز دارو خودرو 
وارد کردن��د که پرونده قضایی 
برای آنها تشکیل شده است اما 
در حال حاضر چنین اتفاقی رخ 

نداده است.«
او ب��ا رد ای��ن ادع��ا، تصریح 
می کن��د:  »واردکنندگانی که 
واردکنندگان  انجم��ن  اعضای 
خ��ودرو را تش��کیل می دهند 
و نمایندگان رس��می هستند، 
با س��رمایه ش��خصی خودشان 
یا تس��هیالت بانکی یا با پیش 
فروش خودرو، اقدام به واردات 
خودرو می کنند. این موضوع به 
هی��چ عنوان در ش��رایط فعلی 
امکان پذی��ر نیس��ت و صحت 

ندارد.«
واردکنن��دگان خ��ودرو، این 
اته��ام را رد و به صراحت اعالم 
می کنن��د ک��ه ام��کان واردات 
خودرو ب��ا ارز مبادله ای وجود 
ندارد البته سال گذشته سازمان 
توسعه تجارت ایران اعالم کرده 
بود ک��ه واردات قطعات خودرو 
با ارز مبادله ای امکان پذیر است. 

ارزمبادلهایخرجوارداتخودرونمیشود

رد یک اتهام از سوی واردکنندگان خودرو 15فناوریهوشمنددر
اتومبیلهایآینده

اگر اتومبیل ها ب��ا یکدیگر در ارتباط بودن��د، از وقوع 
تصادف برحذر بودید و اگر راننده خوبی نبودید، شرکت 
بیم��ه مجبور به پرداخت خس��ارت نبود. به نظر ش��ما 

غیرممکن است؟ با این حال، نباید خیلی دور باشد: 
1-کیسههوایخارجی: کمپانی TRW، خودروساز 
آمریکای��ی و تولید کننده سیس��تم های امنیتی خودرو، 
درحال حاضر روی کیسه هوایی کار می کند که در خارج 
از اتومبیل تعبیه می شود و در صورت برخورد قریب الوقوع 
به کار می افتد. این کیس��ه هوا در زی��ر کاپوت خودرو و 
به منظور محافظت از عابر پیاده و خودرو نصب می شود. 

2-صفح�هنمای�شویدئ�ورویشیش�هجلو: 
ای��ن فناوری درحال حاضر وجود دارد اما در س��ال های 
آینده پیش��رفت می کند. هدف این فناوری این اس��ت 
که اطالعاتی مانند هش��دار وضعیت ترافیک یا عملیات 
راهس��ازی را حین رانندگی روی شیش��ه جلوی خودرو 
نمایش ده��د. این صفحه نمایش همچنی��ن می تواند 
»notifications« های ش��بکه های اجتماعی و ایمیل 

راننده را نمایش دهد. 
3-گرفت�نکنترلخ�ودرو: خودروها ب��ه زودی 
به ج��ای راننده تصمیم خواهند گرفت! هرچند که این 
موضوع بحث برانگیز اس��ت، ولی این فناوری به خودرو 
اجازه می دهد در مواقع اورژانسی، مثالً زمانی که راننده 

دچار ضعف می شود، از سرعت خود بکاهد. 
4-خودرویاتوماتیک: برخالف عالقه رس��انه ها، 
خودروهای اتوماتیک خطر تصرف بازار را به این زودی ها 
به جان نمی خرند. در حال حاضر این نوع وس��یله نقلیه 
فقط در مکان های خاص و دوره های زمانی کوتاه استفاده 
می شود. اما فناوری خودروهای اتوماتیک درحال بهبود 
و تقویت است و برخی نسخه های آن )سازگار با شرایط 
جاده ای و آب و هوای خاص( در س��ال های آینده ظهور 

خواهند کرد. 

)زیس�ت بیومتری�ک امنیت�ی 5-سیس�تم
سنجشی(: امروزه اتومبیل های بدون قفلی که بدون کلید 
استارت می خورند بسیارند، اما به زودی سیستم امنیتی 
بیومتریک جایگزین این فناوری می ش��ود. در سال های 
 آینده راننده می تواند به وس��یله یک اس��کن دیجیتال 
)یا چشم(، مانند گوشی های تلفن هوشمند، در اتومبیل 

خود را باز کند و آن را به حرکت درآورد. 
6-نس�لجدیدچراغها: امروزهLEDهایی وجود 
دارند که موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند. 
اما درحال حاضر، تولیدکنندگان در پی توسعه چراغ های 
هوشمندی هستند که روش��نایی و زاویه تابش خود را 
متناس��ب با نور محیط و ش��رایط مختلف آب و هوایی 

تنظیم می کنند. 
7-فرمانخودرویاضطراری: همان طور که از نام 
آن پیداست، این سیستم در آخرین لحظه به راننده کمک 
می کند که از برخورد جلوگیری کند. البته سؤال این است 
که چگونه و چه زمانی اتومبیل چنین تصمیمی می گیرد؟ 

که باید تا زمان پیاده سازی این فناوری منتظر ماند. 
8-اتومبیله�ایقابلبرنامهریزی: س��ازندگان 
خودرو برای جلب رضایت مشتریان خود و تأمین نیاز های 
آنها، انعطاف به خرج می دهند و به همین دلیل هزینه های 
صنعتی را کاهش می دهند. در آینده ای نزدیک، خریدار 
می تواند خودرویی را با مدل ترکیبی س��دان و 4X4 و با 

قطعات و ماژول های مختلف، انتخاب کند. 
9-اتومبیلهایفراگیر: رایانه های نصب شده روی 
بُرد خ��ودرو، اطالعاتی را درب��اره رفتارها و انتخاب های 
رانن��ده جم��ع آوری می کنند و با تجزی��ه و تحلیل این 
اطالعات، تجربه یک رانندگی هماهنگ را به راننده هدیه 

می دهد. 
10-پدالهایس�ختشونده: تولید کننده آلمانی 
»کونتینانتل آگ«، در حال توس��عه پدال هایی است که 
در مواقع لزوم خودش��ان را سخت می کنند و اطالعاتی 
را ب��ه راننده انتقال می دهند. به عنوان مثال، اگر خودرو 
در 100متری ش��ما تصادفی را شناسایی کند، پدال گاز 
سخت می ش��ود و به راننده هشدار می دهد که سرعت 

را کاهش دهد. 
11-مونیتورپزشکی: کمپانی »فورد« روی ساخت 
ی��ک مونیتور پزش��کی کار می کند که ق��ادر به کنترل 
سالمتی راننده، به عنوان مثال ضربان قلب، فعالیت مغز 
و حرکات چش��م از طریق سنسورهای نصب شده روی 
فرمان و کمربند ایمنی اس��ت. این سیستم بسیار مفید 
خواهد ب��ود، به خصوص ب��رای افرادی ک��ه به تنهایی 
رانندگی می کنند، مانند رانن��دگان کامیون. اگر راننده 
دچار حمله قلبی شود، این سیستم به همراهی فناوری 
رانندگ��ی اتوماتیک، می تواند خودرو را متوقف کند و به 

اورژانس اطالع دهد. 
12-الستیکهایهوش�مند: کمپانی »کونتینانتل 
آگ«، همچنین به دنبال ساخت سنسورهایی برای نصب 
درداخل آج های الس��تیک خودرو به منظ��ور اندازه گیری 
فشار، بار و نیروی جی خودرو است. اگرالستیک های خودرو 

فرسوده باشد، پیش از حرکت به راننده هشدار می دهد. 
13-متوقفکردنازراهدور: این سیس��تم اکنون 
وج��ود دارد ول��ی کمتر مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
شرکت های مخابراتی درحال حاضر قادر هستند خودروی 
سرقت شده را از راه دور متوقف کنند. این سیستم بیش 

از پیش برای مقابله با سرقت اختراع شده است. 
14-ارتباطمیانوسایلنقلیه: این فناوری به معنی 
ارتباط مداوم میان اتومبیل ها به منظور تبادل اطالعاتی 
نظیر سرعت، زمان باقی مانده از مسیر، مشکالت تردد و 

تغییرات ناگهانی آب و هواست. 
15-ردیابیخودرو: این فناوری رحمتی است برای 
شرکت های کرایه خودرو که به زودی می توانند شرطی را 
در قراردادهای خود بگنجانند. سیستم مانیتورینگ و ثبت 
اطالعاتی را تصور کنید که به اجاره دهنده خودرو امکان 
می دهد راننده را به خاطر رانندگی پرخطرش، به پرداخت 

کرایه اضافی مجبور می کند. 

استفادهازبلبلدرموتور
خودروهایپژو405

م��دت زمان زی��ادی نمی گذرد. گم��ان می کنم یک ماه 
نمی شود تس��مه دینام را تازه عوض کرده بودم در جاده که 
می رفتم مدام جیر جیر می کرد و این خودش شده بود مایه 

کالفگیم حین رانندگی. 
مکانی��ک ام تأکی��د ک��رد حتماً تس��مه ای بگی��رم که 
»ایران خودرویی« باش��د به تعبیری حتماً از نمایندگی بخر 
وگرنه چینی ها را نمی بندم. من هم با خیال راحت رفتم سراغ 
یکی از نمایندگی های مجاز قطعات ایران خودرو و گفتم آقا 
یک تس��مه دینام پژو 405 می خواهم او هم یک تسمه در 
اختیارم گذاشت و من حسابی بر اندازش کردم مثل کسی که 

انگار سال هاست در این کار است. 
خودم هم خوب می دانستم که کار بیهوده ای انجام می دهم، 
مگر به این راحتی می توان قطعه اصلی را از تقلبی تشخیص 
داد؟ تنها اعتمادم همان آرم ایران خودرو و نمایندگی مجازی 
بود که باالی در مغازه نصب شده بود وگرنه راه دیگری برای 

اینکه بدانم چه چیزی را خریده ام وجود نداشت. 
به مکانیکی برگشتم و تسمه را نشان مکانیک دادم نگاه 
انداخت و گفت نه خوب است گفتم یعنی چی گفت حداقل 
چینی نیست از این شرکتی هاست. گفتم از نمایندگی خریدم 

یعنی چی شرکتی است؟! 
- گفت همین دیگه! ! 

 من که سر در نمی آوردم گفتم یعنی دردسر ایجاد نمی کند
-  نه 

خالصه تسمه را بست و یک ماهی بود که صدای جیر جیر 
قطع شد و من هم خیالم راحت که مشکل حل شده است. 
بعد از یک ماه ناگهان زمانی که قصد داش��تم س��ر کار بروم 
صدای خر خر عجیبی از ماشین در آمد، حسابی ترسیدم و 
ماشین را کنار کش��یدم و کاپوت موتور را باال زدم و نگاهی 
انداختم چیزی متوجه نشدم به پشت ماشین رفتم چیزی 
نب��ود باز راه افتادم باز همان صدای خر خ��ر. . . و باز ترس و 
نگرانی، دوباره پیاده شدم و بازرسی کردم تا اینکه متوجه شدم 
تسمه ای که یک ماه پیش خریده بودم کامالً جویده شده و 

تکه تکه در حال کنده شدن بود. 
به هر زحمتی شده خودم را به مکانیک رساندم و گفتم یک 
ماه نشده تسمه عوض کردم نگاهی کرد و گفت شانس آوردی 
در جاده نگذاشته ات و این پاسخ او تنها قوت قلب من شد و 

یادم رفت که یک ماه پیش تسمه عوض کرده بودم. 
مکانیک ام گفت برو از فالن نمایندگی بخر آنجا قطعات 

بهتری دارد؟!  
-  مگر نمایندگی با نمایندگی فرق دارد؟! 

-  آره بابا خیلی ها جنس تقلبی میدن. 
 خالصه رفتم و برگش��تم و باز مکانیک تسمه ماشین را 
عوض کرد اما باز صدای جیر جیر شروع شد. مکانیک گفت: 
ماشینت بلبل دارد خوش صداست و زد زیر خنده. گفتم بابا 
یک کاری کن این صدا قطع بشه بد جوری روی اعصاب میره. 

-  گفت فولی ها و غلتک ها هم باید عوض بشه.
 رفتنم به نمایندگی ایران خودرو و غلتک و فولی خریدم و 

خالصه همه را عوض کردم ولی باز صدا قطع نشد. 
چند روزی گذشت و ماشینم همچنان جیر جیر می کرد 
و من کالفه تر تا اینکه به یکی از نمایندگی های مجاز رفتم و 
ماشین را آنجا سپردم تا تعمیر شود نگاهی کرد و گفت از تسمه 
است طوری این حرف را زد که انگار علم غیب دارد. گفتم عزیز 
من یک هفته نیست که تسمه عوض کردم. گفت تقلبی است. 
گفتم از نمایندگی خریدم. گفت اغلب به مشتری های گذری 
قطعه اصلی نمی دهند من خودم اینجا عوض می کنم و قطعه 
اصلی می اندازم فولی و غلتک هم باید عوض شود، گفتم ای بابا 
اینها را هفته قبل عوض کرده ام، گفت تقلبی است من هم با 
دلخوری گفتم، اصالً یک باره بگو کل ماشین تقلبی است او 
هم خندید و گفت: خب مگر غیر از این فکر می کنی و من 

ساکت شدم، چون جوابش کامال قانع کننده بود. 
خالصه همه قطعات عوض شد و من برای سومین بار در 
ماه گذشته تسمه عوض کردم ولی موقع تحویل باز صدای 

جیر جیر بود و من بودم و ماشین تقلبی. 
گفتم اینکه باز صدا دارد، گفت: صابون بزنی خوب می شود. 
اما صابون زدیم و خوب نشد ولی چیزی که هر روز بدتر و بدتر 
شد اعصاب من بود که هم پولم رفت هم صدای مسخره جیر 

جیر ماشین تقلبی بدتر شد که بهتر نشد. 

رکودبازارهایغیراروپایی
پژوسیتروئنجانسالمبهدربرد

 پژوسیتروئن با کمک احیای تقاضای اروپایی که این 
خودروساز را از پیامدهای رکود شدید بازار چین مصون 
نگه داشت، رشد 3.2 درصدی درآمد در سه ماهه سوم 

امسال را گزارش کرد. 
به گزارش ایسنا، این خودروساز فرانسوی در بیانیه ای 
اعالم ک��رد با وجود کاه��ش 4.3 درصد حجم فروش 
جهانی، درآمدش در سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 
ب��ه 12.4 میلیارد یورو  )13.7 میلی��ارد دالر( افزایش 
یافت. فروش این خودروساز در آسیا 17 درصد کاهش 

و در اروپا 6.1 درصد افزایش داشت. 
 ژان باپتیست دو ش��اتیون، مدیرمالی پژوسیتروئن 
با اش��اره به افزایش قیمت 1.2 درصدی در س��ه ماهه 
س��وم، اظهار کرد موضوع مهم این است که رشد قوی 
ما با عناصر کلیدی استراتژی محصول و فروش هدایت 

می شود. 
 کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژوسیتروئن تحت یک 
برنامه بلندپروازانه درصدد کاه��ش اتکای پژو به اروپا 
برای بیش از 60 درصد از فروش خودروهایش اس��ت 
اما این اتکا در سه ماهه سوم به این شرکت کمک کرد. 
 پژوس��یتروئن میزان رش��د فروش مورد پیش بینی 
بازار اروپا در س��ال 2015 را از ش��ش به هشت درصد 
افزایش داد. این خودروساز بازار انبوه مانند بسیاری از 
همتایانش با افت تقاضا در آمریکای جنوبی و روس��یه 
دس��ت وپنجه نرم می کن��د و میزان فروش��ش در این 
مناطق به ترتیب 23 و 46 درصد کاهش یافته است. 

پژوسیتروئن در پی رسوایی تقلب فولکس واگن در 
تس��ت های آالیندگی دیزلی، با چالش تغییر تقاضای 
ب��ازار از موتورهای دیزلی به بنزینی روبرس��ت به ویژه 
در فرانسه که سیاست گذاران ضدیت شدیدی با دیزل 

دارند. 

نقطه جوش

بازار خودرو

بین الملل

عباسفرجی

درپ��ی افزایش مبل��غ وام  خرید 
خ��ودرو، ع��ده ای از کارشناس��ان 
نسبت به این موضوع انتقاد داشته 
و معتقدند که ای��ن اقدام نمی تواند 
تأثی��ری در خروج از رکود داش��ته 
باشد و به گفته یکی از اعضای اتاق 
بازرگان��ی تهران، حت��ی این امکان 
وجود دارد که پرداخ��ت این وام ها 
به نتیجه پرداخت وام های زودبازده 
منجر شود، درصورتی که باید توجه 
کرد که تمام اقتص��اد ایران خودرو 
نیس��ت؛ صنعت خودرو باید روزی 

روی پای خود بایستد. 
طی روز ه��ای اخیر در راس��تای 
سیاس��ت جدید اقتص��ادی دولت 
ب��رای خ��روج از رک��ود و تحریک 

تقاضا تصمیم ه��ای جدیدی اتخاذ 
ش��د ک��ه از جمله مهم تری��ن آنها 
افزایش وام خودرو و مس��کن به 25 
و 60میلیون تومان بود. در این زمینه 
عده ای از ناظران و فعاالن اقتصادی 
این رویکرد را در جهت رونق و کمک 
به باال بردن تقاضا مؤثر می دانند اما 
در مقابل برخی دیگر معتقدند این 
سیاس��ت ها تأثیرات مقطعی دارد و 
نمی توان��د در بلند م��دت به خروج 
از رکود منجر ش��ود؛ همان گونه که 
صالح��ی - یکی از اعض��ای هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - هم 
افزایش تسهیالت در این دو بخش 
را مانند یک مس��کن برای اقتصاد 
ای��ران می داند که حداقل در زمینه 

تس��هیالت خودرویی، به سرنوشت 
پرداخت وام های زودبازده می انجامد. 
حمیدرضا صالح��ی، در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: افزایش وام  برای خرید 
خودروهای��ی ک��ه از کیفی��ت الزم 
برخوردار نیستند نمی تواند تأثیری 
در جهت خروج از رکود داشته باشد 
و تنها ممکن است به شکل مقطعی 
در زمینه مس��کن تأثیرگذار باشد. 
وی معتقد است که با سیاست های 
مقطعی نمی توان از رکود خارج شد 
بلکه باید برای این هدف مشکالت 
را شناس��ایی کرد و ب��رای حل آنها 
استراتژی داش��ت. باید توجه کنیم 
ک��ه تم��ام اقتص��اد ایران خ��ودرو 
نیس��ت؛ خودرو بای��د روزی بتواند 

روی پای خود بایس��تد. واقعا تا چه 
زمانی باید برای خودرو قیمت گذاری 
ش��ود؟ وقتی امروز ش��اهد واردات 
خودرو به کش��ور هستیم پس باید 
قیمت خودرو توس��ط شرکت های 
خودروس��ازی تعیین ش��ود. عضو 
هیأت نماین��دگان ات��اق بازرگانی 
عن��وان کرد که خودروس��ازان باید 
قیمت خ��ودرو را تعیی��ن کنند و 
درکن��ار آن کیفی��ت را ه��م لحاظ 
کنند، در این صورت است که مردم 
می توانن��د انتخاب کنن��د. صالحی 
معتقد اس��ت که باید تعرفه واردات 
خودرو کاهش یابد، چراکه به گفته 
او نمی ت��وان از یک س��و تعرفه باال 
برای واردات خودرو در نظر گرفت و 

از سوی دیگر وام های ارزان قیمت به 
خودروسازان داد و خودروسازان هم 
نیروی خود را تعدیل نکنند، آموزش 

ندهند و تکنولوژی وارد نکنند. 
او اضافه ک��رد: آیا حمایتی که از 
صنعت خودرو شده از سایر صنایع 
شده است؟ چرا باید از یک صنعت 
حمای��ت کامل و غیرهوش��مندانه 
صورت گیرد که به ضعیف ش��دن 
آن صنعت منجر شود؟ اگر صنعت 
خ��ودرو در اختیار بخش خصوصی 
بود دولت چنی��ن حمایتی را انجام 
نمی داد. این درحالی است که امروز 
بسیاری از شرکت های خودروسازی 
تصمیم گی��ری  مجموعه ه��ای  در 

وابسته به دولت حضور دارند. 
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 رئی��س انجم��ن حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��ده اس��تان کرمانش��اه گفت: 
وام 25 میلی��ون تومان��ی در نظر گرفته 
ش��ده برای خرید خودرو نباید پوشش��ی 
بر ضع��ف خودروس��ازان باش��د و از این 
فرصت ب��رای عرضه خودروهای بنجل به 
مردم سوء استفاده ش��ود. عبدالرضا یاری 
در گفت وگو با ایسنا، منطقه کرمانشاه، با 
اش��اره به وام 25 میلیون تومانی که برای 
خرید خودرو در نظر گرفته ش��ده است، 
عنوان کرد: مردم اکنون به خودروس��ازان 
بی اعتماد ش��ده اند. خودروس��ازان باید از 
این فرصت برای جل��ب رضایت مردم در 

بلندمدت استفاده کنند. 
یاری خاطرنش��ان کرد: قرار نیست این 
تس��هیالت فقط به س��ود بخش خودرو 
باشد، بخش��ی که 50 سال است حمایت 
می ش��ود و عادت کرده دستش در جیب 
دولت باشد، اما هنوز نوزاد است و نتوانسته 

روی پای خود بایستد. 
 رئی��س انجم��ن حمای��ت از حق��وق 
مصرف کننده اس��تان کرمانش��اه با اشاره 
به اینکه سیاس��ت دول��ت در اصل برای 

حمایت از بخش تولید اس��ت، یادآور شد: 
اگر خودروسازان با استفاده از این فرصت 
کیفیت تولی��دات خود را ارتقا دهند، این 
تسهیالت برد - برد و به نفع تولیدکننده 
و مصرف کننده اس��ت. در ش��رایط رکود، 
دولت چ��اره ای جز اتخاذ این سیاس��ت 
نداش��ت و باید صنعت خودروسازی را که 
موتور محرک اقتصاد اس��ت به حرکت در 
می آورد. البته دولت تالش کرده اتخاذ این 
سیاست بینابینی باشد، اما بیشتر به نفع 

تولیدکننده. 
وی از ن��رخ 16 درص��دی تس��هیالت 
25 میلیون تومانی خودرو یاد کرد و ادامه 
داد: نباید فراموش کرد که این تسهیالت 
بهره مناسبی دارد و در حالت عادی بهره 

چنین تسهیالتی 24 درصد است. 
 رئی��س انجم��ن حمای��ت از حق��وق 
مصرف کننده استان کرمانشاه تأکید کرد: 
اگرچه اکنون مردم با گرفتن 25 میلیون 
وام خ��ودرو باید حدود 40 میلیون تومان 
بازپرداخت داشته باشند، اما اگر با بهره 24 
درصد ای��ن وام را می گرفتند بازپرداختی 

حدود 50 میلیون تومان داشت. 

 کارشناس��ان معتقدن��د، پرداخت وام 
25 میلیون تومانی خری��د خودرو باعث 
تحری��ک تقاضا در این بازار خواهد ش��د. 

البته این تأثیرات مقطعی خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، چندی پیش هیات 
دولت از بس��ته خ��روج از رک��ود و رونق 
اقتص��ادی رونمای��ی کرد. در این بس��ته 
پیش بینی ش��ده ک��ه برای خ��روج بازار 
خودرو از رکود، وام 25 میلیون تومانی با 
بهره 16درصدی و بازپرداخت هفت ساله 

به مصرف کنندگان پرداخت شود. 
در این ش��رایط یک کارشناس معتقد 
اس��ت که پرداخت این وام به دلیل پایین 
بودن بهره آن باعث تحریک تقاضا در بازار 
خودرو خواهد ش��د. البته این اثر مقطعی 
ب��وده و با توقف پرداخت ای��ن وام از بین 

خواهد رفت. 
امراهلل امین��ی، در این زمینه می گوید: 
»وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو به 
مثابه یک ُمَس��کن عمل کرده و به صورت 
مقطعی می تواند مصرف کنن��دگان را به 

حرکت درآورد.« 
در این میان دبیر انجمن قطعه س��ازان 

ایران، ساسان قربانی در این زمینه اظهار 
می کن��د:   »در تمام دنیا هنگام بروز رکود 
در اقتصاد، دولت ها به صنایع درگیر رکود 
کمک می کنن��د. عرف معمول جهانی در 
این زمینه ص��دور کارت اعتب��اری برای 
شهروندان است تا بتوانند نسبت به خرید 
کاالی م��ورد نیاز خود اقدام ک��رده و به 
مرور اقساط اعتبار را به بانک بازپرداخت 
کنند.« یک کارش��ناس صنع��ت خودرو 
می گوید:   » ارائ��ه وام 25 میلیون تومانی 
خرید خ��ودرو از دو جهت باعث تحریک 
تقاضا در بازار خودروهای صفر کیلومتر و 
به همان نسبت رکود در بازار خودروهای 

دست دوم خواهد شد.«
می کن��د:  خاطرنش��ان  زاوه  فرب��د   
  »هم اکنون برخ��ی از مصرف کنندگان به 
دلیل پایی��ن بودن کیفی��ت خودروهای 
داخل��ی و برخ��ی نی��ز به دلی��ل کمبود 
نقدینگ��ی از خری��د خودرو خ��ودداری 
می کنند، با این حال با ارائه وام 25 میلیون 
تومانی خرید، بخش��ی که مشکل ش��ان 
پایین بودن قدرت خرید بود وارد این بازار 

خواهند شد.«
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آمار 6 ماهه طالق در کشور
یک طالق از هر ۲.۸ ازدواج در تهران

تلگرام فیلتر می شود؟ 

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعالم خبر درگیری ناوشکن جماران با هفت 
قایق دزدان دریایی برای نجات نفتکش ایرانی، گفت: ناوشکن جماران پس از 
آتش س�نگین روی دزدان دریایی آنها را وادار به عقب نشینی کرد و نفتکش 
ایرانی را نج�ات داد. دریادار حبیب اهلل س�یاری افزود: بامداد روز سه ش�نبه 
هفت فروند قایق دزدان دریایی قصد حمله به نفتکش ایرانی را داشتند که با 
درخواست کمک فوری نفتکش، ناوشکن جماران بالفاصله خود را به محدوده 

حمله دزدان دریایی رس�انده و پس از آتش سنگین روی دزدان دریایی آنها 
را وادار ب�ه عقب نش�ینی کرد. ناوگروه سی و شش�م نیروی دریایی متش�کل 
از ناوش�کن جماران و ناو پشتیبانی رزمی بوش�هر از اواخر شهریور ماموریت 
خ�ود را در آب های  آزاد و بین المللی با هدف تأمین امنیت خطوط مواصالتی 
کشتی های تجاری و به نمایش گذاشتن اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی 

شروع کرده است. 

حس��ن  والمس��لمین  حجت االس��ام 
روحان��ی روز سه ش��نبه هن��گام دریافت 
اس��توارنامه ادواردو لوپز بوس��کتس سفیر 
جدی��د اس��پانیا در ته��ران گف��ت: طبق 
برنامه ریزی ها، تحریم ه��ای ظالمانه علیه 
جمهوری اس��امی ایران ت��ا پایان 2015 
رفع خواهند شد. تهران و مادرید، عاوه بر 
عرصه اقتصادی، ظرفیت های خوبی برای 
توسعه همکاری ها در زمینه های فرهنگی، 

علمی، تحقیقاتی و گردشگری دارند. 
ادام��ه داد: هم اکنون  رئیس جمه��وری 
بس��یاری از شرکت های اروپایی و آسیایی 

س��رگرم تقویت حض��ور و مش��ارکت در 
طرح های اقتصادی ایران هستند و فعاالن 
اقتصادی اس��پانیا نیز باید تاش کنند از 
رقبا عقب نمانند. اسپانیا جایگاه خوبی در 
اذهان عمومی مردم ایران دارد و مانعی در 
گسترش روابط دوجانبه وجود ندارد. او با 
اشاره به عضویت موقت اسپانیا در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، گفت: معتقدیم 
مادری��د می تواند در حل و فصل مس��ائل 
منطق��ه از جمله تروریس��م، در ش��ورای 

امنیت نقش مفید و مثبتی ایفا کند. 
ادواردو لوپ��ز بوس��کتس س��فیر جدید 

اس��پانیا نیز در این دیدار پس از تس��لیم 
اس��توارنامه خ��ود و با اباغ پیام تس��لیت 
اس��پانیا  پادش��اه، نخس��ت وزیر و مل��ت 
ب��رای جانباخت��گان ایرانی حادث��ه منا به 
رئیس جمهوری و ملت ایران گفت: اسپانیا 
مصم��م اس��ت همکاری ه��ای خ��ود را با 
جمهوری اسامی ایران در همه عرصه های 
مورد عاقه گس��ترش دهد. س��فیر جدید 
اس��پانیا در تهران با اشاره به چندین سفر 
هیأت اقتصادی کش��ورش به تهران برای 
گسترش همکاری ها و تعامات اقتصادی 
افزود: در دوره مس��ئولیتم در تهران تمام 

تاش خود را برای گسترش همکاری های 
همه جانب��ه ته��ران – مادری��د به ویژه در 
عرصه ه��ای فرهنگ��ی و اقتص��ادی به کار 
می گیرم. بوسکتس با اش��اره به برگزاری 
سمینار مشترک بررسی تاریخ روابط ایران 
و اس��پانیا و زمینه های حضور و مشارکت 
فع��االن اقتص��ادی و فرهنگی دو کش��ور 
که ماه آینده در اس��پانیا برگزار می شود، 
تصریح کرد: اس��پانیا تجربیات فراوانی در 
مقول��ه بح��ران آب و مدیریت مصرف آن 
دارد ک��ه آماده ای��م این تجربی��ات را در 

اختیار ایران بگذاریم. 

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر اطاعات، 
آمار و مهاجرت س��ازمان ثبت احوال به آمار 
شش ماهه طاق اشاره کرد و گفت: براساس 
آمارهای پایگاه اطاعات جمعیت س��ازمان 
ثبت احوال، طی این مدت ۸۳ هزار و 2۷۷ 
م��ورد طاق به ثبت رس��یده که ۷۴ هزار و 
۹۴2 م��ورد در مناطق ش��هری و ۸ هزار و 
۳۳5 مورد نیز در مناطق روس��تایی به ثبت 
رسیده اس��ت. آمار طاق نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۹.۳ درصد رشد داشته 

اس��ت. او به تفکیک س��ن طاق اشاره کرد 
و گفت: بیش��ترین آمار طاق در مردان 25 
تا 2۹ س��ال و زنان 25 تا 2۹ سال رخ داده 
که در گروه م��ردان 20 هزار و 1۴۸ طاق 
و در گ��روه زنان نیز 1۹ ه��زار و ۳۸2 مورد 
واقعه طاق ثبت شده است. مدیرکل دفتر 
اطاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال 
تأکید کرد: 1۳.۳ درصد از طاق ها در کمتر 
از یک س��ال اول رخ داده و ۴۷.2 درصد نیز 
طاق هایی بوده که تا پنج سال اول زندگی 

مشترک ثبت شده است. او با اشاره به اینکه 
سال گذشته در کل کش��ور از هر 5 ازدواج 
یک مورد آن منجر به طاق می شد، گفت: 
در سال جاری این آمار به ۴.۴ درصد رسیده 
است. به گفته محزون، براساس آمارهای به 
دست آمده در استان تهران از هر 2.۸ ازدواج 

یک مورد منجر به طاق می شود. 
مدیرکل دفتر اطاعات، آمار و مهاجرت 
س��ازمان ثبت احوال به آم��ار ازدواج نیز 
اشاره کرد و گفت: در شش ماه اول امسال 

۳۶۸ هزار و 205 مورد ازدواج ثبت ش��ده 
ک��ه ۳0۳ ه��زار و ۶۷5 م��ورد در مناطق 
ش��هری و ۶۴ ه��زار و 5۳0 م��ورد نیز در 
روس��تاها انجام شده اس��ت که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 2.۷ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. بیش��ترین آمار ازدواج در 
گروه های س��نی مردان 25 تا 2۹ سال با 
فراوانی 1۳۶ هزار و ۶۸۹ مورد و زنان 20 
تا 2۴ س��ال با فراوان��ی 111 هزار و ۷5۴ 

مورذ به ثبت رسیده است. 

روز چهارش��نبه اعض��ای کمیته تعیین 
مصادیق تشکیل جلسه خواهند داد و یکی 
از موارد مورد بحث فیلتر ش��دن یا نشدن 
تلگرام اس��ت. براس��اس ماده  )22( قانون 
جرائم رایانه ای قوه قضاییه موظف اس��ت 
نس��بت به ایجاد کمی�ته تعیین مصادیق 
مح�توای مجرمانه در محل دادستانی کل 

کشور اقدام کند. 
اعضای این کمیته ش��امل وزیر یا نماینده 
وزارتخانه ه��ای آموزش وپ��رورش، ارتباطات 

و فناوری اطاعات، اطاعات، دادگس��تری، 
علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی، رئیس س��ازمان تبلیغات اسامی، 
رئیس سازمان  صدا و سیما و فرمانده نیروی 
انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطاعات 
و ارتباطات به انتخاب کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��امی و یک نفر 
نماینده مجلس ش��ورای اسامی به انتخاب 
کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس 
ش��ورای اسامی است و ریاس��ت کمیته بر 

عهده دادستان کل کشور خواهد بود. بر این 
اساس آقایان حجت االسام رئیسی )دادستان 
کل کش��ور(، آقایان اس��فنانی و سبحانی فر  
)نماین��دگان منتخب مجل��س(، محمدرضا 
ص��ادق  )مش��اور رس��انه ای رئیس جمهور(، 
س��ردار هادیان ف��ر  )رئی��س پلی��س فتا و 
نماینده ناجا(، آقامیری  )مدیرعامل تبیان و 
نماینده س��ازمان تبلیغات اسامی( و محمد 
شریف خانی  )نماینده سازمان صدا و سیما( 
در جلس��ه حض��ور داش��ته و تصمیم گیری 

خواهند ک��رد. همچنی��ن نماین��دگان تام 
االختیار شش وزیر نیز به شرح زیر هستند: 
دکتر عل��ی اصغرعمیدی��ان  )مع��اون وزیر 
ارتباط��ات(، دکت��ر فیروزآب��ادی  )نماینده 
وزارت اطاع��ات(، دکت��ر حس��ین انتظامی  
)معاون مطبوعاتی وزیر ارش��اد(، دکتر وحید 
احمدی  )معاون پژوهش��ی وزیرعلوم(، دکتر 
حمیدرضا کفاش  )معاون پرورشی و فرهنگی 
وزیر آموزش وپرورش( و عبدالعلی میرکوهی  
)معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری(.

رئیس جمهور: تحریم های ظالمانه تا پایان ۲015 لغو خواهند شد

جهانگیری: والیت مداری اقتضا می کند علیه برجام موضع گیری نشود

باران شدید در 11 استان و افزایش دما در شرق کشور

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم 
گرامیداش��ت روز آمار در دانش��گاه تربیت مدرس گفت: 
توافق هس��ته ای در شورای عالی امنیت ملی و در مجلس 
ش��ورای اسامی تصویب ش��د و رهبری هم مهر تأییدی 
بر توافق زدند. اکثریت قاطع مردم هم در نظرس��نجی ها 
موافق��ت خود را ب��ا این توافق اع��ام کردن��د، بنابراین 
اخاق مداری، والیت مداری و وطن دوستی اقتضا می کند 

که دیگر علیه توافق هسته ای موضع گیری نشود. 
بخش های مهم صحبت های جهانگیری بدین شرح است: 
•  هیچ یک از مسئوالن کشورهای دنیا و متحدان ایران 
ب��ه ما نگفتند ک��ه ما از حق خود گذش��تیم. متحدان ما 
اعام کردند که با این توافق قدرت آنها نیز افزایش یافته 

است. 
• این توافق هس��ته ای دس��تاورد صب��وری ملت ایران، 
حکمت ه��ای رهب��ری و تدبی��ر رئیس جمه��ور و تی��م 

مذاکره کننده است. رهبری در نامه خود به رئیس جمهور 
تأکی��د کردند که اول طرف مقاب��ل باید در اجرای توافق 
هسته ای تعهدات خود را اجرا کند بعد ما تعهدات خود را 
اجرایی کنیم، زیرا ما به آنها بدبین هستیم. دولت مصمم 
است که توافق هسته ای را با الزاماتی که رهبری، مجلس 
و ش��ورای عالی امنیت ملی مطرح کردن��د، اجرا کند. ما 
منتظ��ر ماندیم تا آنها ابتدا طب��ق زمان بندی به تعهدات 
خود عم��ل کنند. اتحادیه اروپا اکن��ون مصوب کرده که 

تحریم ها را لغو کند و متن آن را به ما هم داده است. 
• مهم تری��ن اقدام دولت در دوران پس��اتحریم، اجرای 
اقتصاد مقاومتی اس��ت. ما با رگ و پوست خود مشکات 
جامعه را احس��اس می کنیم. برخی ک��ه از زندگی مردم 
خبر ندارند دنبال ادامه مس��یر قبلی بودند، زیرا خود آنها 
مشکل نداشتند، اما ما مشکات جامعه را درک می کنیم 
و امیدواری��م با کم��ک نخبگان کش��ور بتوانی��م بر این 

مشکات غلبه کنیم. 
• برنامه ریزی صحیح نیازمند داشتن تصویر مناسبی از 
واقعیات جامعه است. این واقعیات بدون وجود آمار دقیق 
مشخص نمی ش��ود. در واقع توصیف واقعی وضع موجود 
نیازمند آمار اس��ت. نه تنها اقتصاد، صنعت، کش��اورزی و 
خدم��ات نیازمند آمار اس��ت، بلکه فرهنگ، سیاس��ت و 
مس��ائل اجتماعی و علمی کش��ور نیز باید ب��ا زبان آمار 

شناخته شود. 
• ما وقتی از آمار سخن می گوییم به معنای راستگویی 
بر پایه آمار است، نه آمارسازی. مبنای دولت یازدهم هم 
توصیف وضعیت گذش��ته، حال و آینده کش��ور براساس 
واقعیات آماری اس��ت که براس��اس چارچوب های علمی 
تولید می شود. هدف این دولت این است که جامعه بداند 
ما در چه وضعیتی هس��تیم و چگونه با مش��ارکت عموم 

شهروندان می خواهیم بر مشکات غلبه کنیم. 

احد وظیفه، مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع سازمان 
هواشناس��ی با بیان اینکه طی دو روز آینده در 11 اس��تان 
بارش و افزایش نس��بی دما در شرق کشور خواهیم داشت، 
گفت: براس��اس داده ها و الگوهای پیش یابی هواشناس��ی با 
ورود یک س��امانه بارشی فعال به کش��ور در برخی مناطق 
ش��مال غرب، غرب و سواحل غربی و مرکزی خزر ابرناکی، 
ب��ارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد و 
درسایر مناطق کشور، به خصوص درنیمه شرقی، جو نسبتا 

پایدار بوده و روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود. 
به گفته او، چهارش��نبه فعالیت سامانه بارشی در شمال 
غ��رب و غرب کش��ور تقویت می ش��ود و گس��تره بارش ها 
دامنه های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوب غرب کشور 

را نیز فرا می گیرد و از روز چهارش��نبه با نفوذ زبانه پرفشار 
به نیمه ش��مالی کشور و از سوی دیگر تقویت جریان های 
گرم و مرطوب در غرب و جنوب غرب کش��ور، بر ش��دت 

بارش ها در نیمه غربی کشور افزوده خواهد شد. 
مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع سازمان هواشناسی 
ب��ا بیان اینکه ش��دت بارش ها در غ��رب آذربایجان غربی و 
جنوب آذربایجان ش��رقی است، گفت: ش��دت بارش ها روز 
سه شنبه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
کردستان، شمال کرمانشاه، شمال اردبیل و روز چهارشنبه 
در استان های کرمانشاه، کردس��تان، ایام، لرستان، شمال 
خوزس��تان، زنجان، اردبی��ل، آذربایجان غرب��ی، آذربایجان 
ش��رقی، گیان، غرب همدان و ش��مال قزوی��ن خواهدبود. 

روز چهارشنبه در نیمه شمالی کشور در نتیجه فعالیت این 
س��امانه بارش��ی، دما کاهش می یابد و از روز چهارشنبه در 
مناطق کوهستانی شمال غرب و ارتفاعات البرز بارش برف 
دور از انتظار نیست. او با بیان اینکه از روز چهارشنبه دریای 
خزر و خلیج فارس مواج پیش بینی می شود، افزود: همچنین 
نقشه های آینده نگری، بیانگر ماندگاری و تقویت الگوی جو 
ناپای��دار فوق روی مناطق غربی کش��ور تا اویل هفته آینده 
است. وظیفه یادآور شد: چهارشنبه آسمان تهران کمی ابری 
همراه با غبار صبحگاهی، در بعدازظهر افزایش ابر، در اواخر 
وقت بارش پراکنده، گاهی وزش باد است. بیشینه و کمینه 
دم��ای پایتخ��ت در این روز به 2۴ و 1۷ درجه س��انتیگراد 

باالی صفر می رسد. 

درگیری با دزدان دریایی
برای نجات نفتکش ایرانی

فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه 
اروپا در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک با محمود عباس، 
رئیس تش��کیات خودگردان فلسطین در بروکسل گفت: 
ما نقش اتحادیه اروپا برای پایان دادن به درگیری ها میان 
فلس��طین و اسراییل به ویژه خشونت های اخیر در قدس و 
کرانه باختری را مورد بررس��ی قرار می دهیم. دو طرف در 
این دیدار درباره راه ه��ای پایان دادن به درگیری ها میان 

فلسطین و اسراییل بحث و گفت وگو کردند. 
به گزارش آناتولی، عباس پیش از دیدار با موگرینی گفت: 
اوضاع در فلس��طین بس��یار سخت اس��ت. دلیل آن یأس و 
ناامیدی نس��ل جدید فلسطینی ها در تحقق راهکار تشکیل 
دو کشور است. ما نگران این هستیم که زمان از دست برود 
و ما هیچ کاری نکرده باش��یم. او دلیل تنش در فلسطین را 
احترام نگذاشتن اسراییل به توافقنامه ها درباره مسجد االقصی 

و نقض آن و حضور شهرک نشینان مسلح در کرانه باختری 
و رفت��ن آنها به روس��تاها و خیابان های فلس��طینی ها برای 
تهدی��د و حمله به آنان دانس��ت. عباس از دولت اس��راییل 
خواس��ت اقداماتی را درباره االقصی و شهرک نشینان پیش 
از بازگش��ت به مذاک��رات و اجرای توافقنامه ه��ا اتخاذ کند. 
او ب��ه تمایل فلس��طینی ها جه��ت ازس��رگیری مذاکرات با 
اسراییلی ها براساس توافقنامه های حاصل شده اشاره کرد و 
مواضع پارلمان های اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور 
فلسطین را ستود. سفر عباس به بروکسل در راستای تاش 
ب��رای ایجاد راهکارهایی جهت آرام ک��ردن اوضاع در قدس 
و کرانه باختری و تاش برای ازس��رگیری مذاکرات صلح با 
اسراییل است. عباس همچنین طی روزهای آینده به دادگاه 
الهه خواهد رفت و پرونده تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی 

را به این دادگاه ارائه خواهد کرد. 

عباس پرونده تجاوزات اخیر اسراییل را به الهه می برد

افش�اگر  س�ایت  موس�س  آس�انژ،   
ویکی لیکس ب�ر این باور اس�ت که موج 
گسترده پناهجویان به سمت اروپا احتماال 
در نتیج�ه »اس�تراتژی کاهش جمعیت« 

سوریه به دست مخالفان دولتی است. 
 س�رویس مطبوعات�ی کرملی�ن با 
انتش�ار بیانی�ه ای از تم�اس تلفن�ی 
والدیمی�ر پوتی�ن، رئیس جمه�وری 
روس�یه و مل�ک س�لمان، پادش�اه 

عربستان خبر داد. 

احزاب و گروه های انقالبی بحرین ضمن هش�دار به عربس�تان درباره عواقب 
اعدام شیخ نمر النمر خواهان برگزاری تظاهرات در روزهای پنجشنبه و جمعه 

برای همبستگی با این روحانی برجسته شیعه شدند

تیتر اخبار

مهن��دس مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله س��ازمان 
مدیریت بحران کش��ور درباره پیش بینی بروز پدیده ال نینو در 
کش��ور و نامه ای که س��ازمان مدیریت بحران ب��رای آماده باش 
دستگاه ها ارسال کرده است، گفت: این نامه را در حوزه آمادگی 
و مقابله آماده کرده و از س��وی رئیس س��ازمان مدیریت بحران 
کش��ور به دستگاه ها اباغ ش��د. این نامه که به شکل محرمانه 
به کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران و همچنین مدیران 
کل بحران استانداری سراسر کشور رونوشت شده است، شامل 
اقدامات پیش��گیرانه و مقابله ای برای فصل سرماست. او با بیان 
اینکه باید با اقدامات پیشگیرانه در راستای پاسخگویی به حوادث 
احتمال��ی اقدام کنیم، گفت: پس از آنک��ه وزیر نیرو در نامه ای 

به وزیر کش��ور مطالبی را مطرح کرده و سازمان هواشناسی نیز 
برخی پیش بینی ها را انجام داد، تصمیم بر نگارش این نامه شد تا 
براساس آن اقدامات پیشگیرانه انجام شده و برابر هر نوع حادثه 
احتمالی ناشی از سرما و بارندگی در فصل زمستان آماده باشیم. 
این بدین معنا نیست که قطعا در زمستان بحران خواهیم داشت 
اما باید در برابر هر نوع حادثه طبیعی آمادگی داش��ته باش��یم. 
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به 
زمستان سردی که در سال ۸۶ در کشور تجربه شد، خاطرنشان 
کرد: با توجه به این تجربه و ماجرایی که در جریان قطع شدن 
گاز و... در استان های شمالی کشور با آن روبه رو بودیم تصمیم بر 
این شد که برای مقابله با حوادث احتمالی آمادگی داشته باشیم. 

آمادگی برای زمستان بحرانی و سخت

پروین فرش�چی، معاون محیط زیس�ت 
دریایی س�ازمان حفاظت محیط زیست با 
اش�اره به اینک�ه طبق پایش س�ال ۲01۲، 
110 هزار فوک خزری در دریای خزر وجود 
دارد، گفت: علت تلف شدن 11 فوک خزری 

در آذربایجان مشخص نیست. 
 س�طح آب دریاچه س�د الر با توجه به 
خشکس�الی های اخیر و کاهش بارندگی و 
همچنین برداش�ت آب برای مصرف شرب 

کالنشهر تهران کاهش یافته است. 

حجت االس�الم امرودی، معاون اجتماعی و فرهنگی ش�هرداری تهران با اعالم 
تأسیس یک مرکز ویژه نگهداری بانوان بی خانمان در منطقه 4 گفت: حداکثر تا 
سه ماه آینده همه بانوان بی خانمان درسطح پایتخت به این مرکز منتقل می شوند

تیتر اخبار

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در حاشیه مراسم 
رونمایی از طرح حمایت از ترجمه های زبان فارسی به زبان دیگر 
در جمع خبرنگاران درباره نتیجه هیأت رسیدگی به فیلم رستاخیز 
گفت: فیلم رستاخیز از نظر ما هیچ مشکلی ندارد، مگر اینکه ما 
به خاطر رعایت نظرات فقهی برخی از مراجع تقلید به تهیه کننده 
و کارگردان اعام کردیم که چهره حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
را مش��خصا نباید ارائه کنند. می توانند یک هاله نور بیندازند و 
البته لزومی هم ندارد که چهره حذف شود. تا به حال کارگردان 
زیر بار این موضوع نرفته و هیچ منطقی هم برای این کار ندارد، 
البته ما هم مصر هستیم که این کار انجام شود و هر وقت که 
این موضوع را بپذیرند فیلم اکران می شود. از نظر ما این فیلم از 
نظر محتوایی ایراد ندارد. وزیر ارشاد درباره اپرای عاشورا و درباره 
تک خوانی زنان در این اپرا گفت: فیلم مربوط به این تک خوانی 

متعلق به زمانی است که تمرین می کنند و وقتی که قرار است 
یک گروه با هم بخوانند، برای اینکه بتوانند هماهنگ این کار را 
انجام بدهند، در تمرین به تنهایی می خوانند تا کارگردان تأیید 
کند که درس��ت می خوانند یا خیر. حال ی��ک آدم بیمار آمده 
است و در حین تمرین این قسمت را فیلم گرفته است، بدون 
آنکه هیچ تماشاگری هم داشته باشد. عاوه بر این براساس نظر 
بسیاری از مراجع تک خوانی اشکال شرعی ندارد، درصورتی که 
مفسده انگیز نباشد. در اینجا هم شعری می خوانند که طفان 
مس��لم آن را می خواندند و البته در اصل برنامه هم تک خوانی 
وجود نداش��ته و جمع خوانی است که اجرا می شود. تک خوانی 
براساس نظر مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع درصورتی که 
مفسده انگیز نباشد اشکال ندارد. حال خواندن شرح حال طفان 

مسلم مفسده انگیز است یا خیر؟ 

کارگردان  »رستاخیز« زیر بار نشان ندادن چهره حضرت عباس )ع( نمی رود

 ۲4 نف�ر از هنرمندان پیشکس�وت با 
حض�ور در ایس�نا، درب�اره موضوع هایی 
مانن�د توجه به جای�گاه هنرمن�دان در 
جامعه، در اختیار گذاشتن امکانات برای 
آنها و اس�تفاده از ظرفیت ش�ان س�خن 

گفتند. 
 فضل اهلل توکل، آهنگساز و سنتور نواز 
پیشکس�وت که در بیمارس�تان بستری 

شده، اکنون ممنوع المالقات است. 
ژاله علو از هنرمندان پیشکس�وت کش�ورمان که مدتی است در عرصه های 
هنری فعالیت ندارد با اش�اره به اینکه این روزها بیش�تر در منزل استراحت 

می کند گفت: به آنها که نگرانم هستند، بگویید خوبم

تیتر اخبار

علی کفاش��یان، رئی��س فدراس��یون فوتبال با اش��اره 
ب��ه صحبت های ک��ی روش در مورد دبیرکل فدراس��یون 
فوتب��ال و موضوعات مرتب��ط با کمیته اخ��اق گفت: به 
نظر م��ن اطاعاتی که به س��رمربی تیم مل��ی می دهند، 
اش��تباه است و متأسفانه وی هم براساس همین اطاعات 
اش��تباه اظهارنظر می کند. من می گویم کس��انی هستند 
ک��ه می خواهند می��ان کی روش و اس��دی اختاف ایجاد 
کنند، وگرنه ش��خص دبیرکل فدراس��یون نقشی در این 
مشکات ندارد. اصا در حال حاضر کمیته اخاقی نداریم 
که بخواهد تصمیم بگیرد یا صحبتی داش��ته باش��د. یک 
فردی اظهارنظری داش��ته که از نظر ما هم رس��می نبوده 

است. من به کی روش گفتم که با او صحبت کرده ام و وی  
)کارلوس کی  روش( نباید ش��خصا وارد این مس��ائل شود. 

این موضوع را به سرمربی تیم ملی تذکر داده ام. 
رئیس فدراس��یون فوتب��ال در مورد مناظ��ره ای که امروز 
علیرضا اس��دی سرمربی تیم ملی را به شرکت در آن دعوت 
کرد و همچنین نشست خبری که قرار بود کی روش داشته 
باشد اما به یکباره لغو شد، گفت: از مناظره خبری ندارم اصا 
نمی دانم چه کس��ی آن یکی را به شرکت در مناظره دعوت 
کرده است، اما در مورد نشست خبری باید بگویم توصیه هایی 
به کی روش داشتم و به او گفتم که بهتر است این کار را انجام 

ندهد. کی روش هم حرف شنوی کرد و نشست را لغو کرد. 

کی روش براساس اطالعات اشتباه اظهارنظر می کند

 برانک�و ایوانکووی�چ، س�رمربی تیم 
فوتب�ال پرس�پولیس می گوی�د که روز 
جمعه شاهد برگزاری بزرگ ترین داربی 

ایران و آسیا هستیم. 
 بهداد س�لیمی، وزنه ب�ردار ایرانی به 
دلیل آسیب دیدگی شدید زانو مسابقات 

وی�ن رون�ی گفته اس�ت تم�ام عوای�دی را که از بازی بزرگداش�ت باش�گاه جهانی را از دست داد. 
منچستریونایتد برای وی حاصل می شود، به موسسات خیریه خواهد پرداخت

تیتر اخبار
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اگهی امروز: پست پریوریتی 
این فصل ماست! 

در انب��ار بس��یار ب��زرگ پس��ت پریوریتی همه 
کارگران به دور کارفرمای خود حلقه زده اند. 

کارفرما: صبح همه بخیر... )موس��یقی پر انرژی 
ش��روع می ش��ود(ما اینجا هس��تیم تا بس��ته های 
پس��تی بیش��تری رو به دس��ت کس��ان بیشتری 
برس��ونیم... همون طور که مش��تری های ما انتظار 
دارن... ما س��رعت داریم، تکنولوژی داریم، ما یک 
 تیم داریم... ما پارس��ال 15بیلیون بسته پستی رو 

رسوندیم... 
این بخشی از نریش��ن تیزری است که از جانب 
مدیر ش��رکت پس��تی بیان می ش��ود. گفته ای که 
قص��د دارد ش��ور و افتخ��ار و احت��رام را در میان 
کارکنانش بیدار کند تا اهمیت شغل ش��ان و فایده 
خدمت رس��انی را ب��ه آنها یادآور کن��د. در تصاویر 
مختلف، خانه های مختل��ف و آدم های مختلف در 
نقاط مختلف دنیا نشان داده می شود که بسته های 
پس��تی را دریافت می کنند. در فصل های مختلف. 
آدم ها از دریافت بس��ته ها ش��ادند. در برف و یخ و 
کوالک بس��ته های پس��تی به دست شان می رسد. 
مام��وران نهایت تالش ش��ان را می کنند. بر چهره 

آدم ها لبخند می نشیند. 
ای��ده اثر به ظاهر به دور س��تایش یک کارفرما از 
کار و تالش شان و ایجاد انرژی مضاعف در آنهاست. 
اما آنچه در روان مخاطب اتفاق می افتد تا ش��رکت 
پس��تی پریورتی را انتخاب کند س��تایش برانگیزتر 

است و پریوریتی به هدف خود می رسد. 
ش��رکت پریوریتی هر آنچه ک��ه قصد دارد بیان 
کن��د، همه چ��ارت و تع��داد بس��ته ها و ارقامش 
را، س��رعت کارش را، فض��ا و امکان��ات و تع��داد 
ماشین هایش را، رضایت مشتریانش را و کار کردن 
و تعه��د در هر فصلی را، همه اینها را درغالب ایده 
درخش��ان مدیری که یک روز صبح کارمندانش را 
دور هم جمع می کند تا شور مضاعف را تزریق کند 

جلوه گر می کند. 
بی آنک��ه هیچ مجری ای رو ب��ه دوربین اطالعات 
و ارقام را بگوید مدیر صادق و پر ش��عف همه چیز 
را در قالب نریش��نی فوق العاده بیان می کند. همه 
توانمندی ه��ا به رخ کش��یده می ش��ود ضمن آنکه 
همدلی نیز برانگیخته می ش��ود. مدیر جمله هایش 
را بسیار درخشان به پایان می رساند. فوتبال فصل 
خ��ودش را دارد... بیس��بال فصل خودش را دارد و 

این فصل ماست. 

سفر مجازی به مزرعه قهوه با 
نسکافه

در راستای تأکید روی منشا مواد تشکیل دهنده 
محص��والت برند ه��ای تولید کنن��ده مواد غذای��ی 
راه  بهتری��ن  ام��روز،  دنی��ای  در  نوش��یدنی  و 
ب��رای نی��ل ب��ه ای��ن ه��دف اس��تفاده از فناوری 
 واقعی��ت مج��ازی اس��ت. نس��کافه ب��ا هم��کاری

Google Cardboard   )عینک مقوایی واقعیت 
مجازی گوگل( در قالب یک پروژه بازدیدکنندگان 
را به انجام یک س��فر مجازی در فصل درو و تالش 
 کشاورزان برای برداش��ت دانه های قهوه در برزیل 

دعوت می کند.  
نرم اف��زار 360 درج��ه ای نس��کافه ب��ا قابلی��ت 
اس��تفاده در گوش��ی های هوش��مند Apple ی��ا 
اندروی��د و کم��ک یک عین��ک مقوایی گ��وگل با 
برند نس��کافه یا یک ویدئوی تعامل��ی در یوتیوب 
ای��ن ام��کان را برای ش��ما به وجود م��ی آورد.  به 
 گ��زارش  ام بی ای نیوز،  نس��کافه و آژانس تبلیغاتی

Ogilvy & Mother لندن در قالب یک اظهارنظر 
قول گرداندن س��ر در هر جهت و تجربه احس��اس 
حض��ور در مزرعه قهوه را ب��ه بینندگان دادند.  در 
 مرحله بعدی آنها روی افزودن بوی قهوه حس��اب 

خواهند کرد.  

تبلیغات خالق

آگهی: زغال چوب Kingsford - شعار: روشنایی سریع زغال!
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تبلیغات »جنگ ستارگان« روی 
عظیم ترین دیوار جهان

ش��رکت دیزنی کمپین ب��زرگ تبلیغات��ی فیلم تازه 
»جنگ س��تارگان« به کارگردانی جی ج��ی آبرامز را در 

چین به راه انداخت. 
 به گزارش خبرآنالین، پس از انتشار تریلر نهایی فیلم، 
حاال نوبت به تبلیغات گسترده فیلم در دومین بازار بزرگ 
سینمای جهان رسیده است. از آن جا که بهترین مکان 
برای تبلیغ هر چیز در چین، دیوار بزرگ است، دیزنی نیز 
500 استورم تروپر را از دنیای »جنگ ستارگان« به این 
مکان آورده است.   »جنگ ستارگان، نیرو برمی خیزد« 
از 18 دس��امبر در سینماهای آمریکا و باقی نقاط جهان 
به نمایش گذاش��ته خواهد شد. دیزنی هنوز زمان اکران 
این فیلم در سینماهای چین را اعالم نکرده است. پیش 
از آغاز اک��ران این فیلم، دیزنی تمام تالش خود را برای 
جلب نظر تماش��اگران چینی برای تماشای این فیلم به 
کار خواهد گرفت. هیچکدام از شش قسمت نخست این 

فیلم در سینماهای چین نمایش داده نشده است. 
 کمپانی ه��ای دیزنی و فاکس ماه اکتب��ر قراردادی با 
شرکت پخش ویدئوی آنالین تن سنت برای پخش شش 
قسمت نخست »جنگ ستارگان« در چین امضا کردند. 

خالقان کمپین سریال خانگی شهرزاد 
در تبلیغات اخیر خود حرف های بزرگ 

نمی زنند. ادعاهای بزرگ نمی کنند. 
نمی گویند که سریالی ساخته اند، چنین و 

چنان که مثاًل طرحی نو در انداخته اند

فرصت نقد

ازمیان خبرها

 
سفارش دهندگان مطلع، باعث اجرای 

کمپین های موفق خواهند شد 
س��امان کاش��ی درباره کمپی��ن تبلیغاتی 
س��ریال خانگی شهرزاد می گوید: در بررسی 
این کمپین بیشتر از آنکه ردپای یک آژانس 
تبلیغاتی هوش��مند و خوش سلیقه مشاهده 
ش��ود، حضور یک کارفرما و سفارش دهنده 
خ��وب و خ��وش ذوق به چش��م می آید. به 
نوع��ی از برکات حضور یک س��فارش دهنده 
مطلع این اس��ت که همیشه کمپین درست 
و به موقع اجرا خواهد ش��د. خالقان کمپین 
س��ریال خانگ��ی ش��هرزاد در تبلیغات اخیر 
خود حرف ه��ای بزرگ نمی زنن��د. ادعاهای 
ب��زرگ نمی کنن��د. نمی گویند که س��ریالی 
س��اخته اند، چنین و چن��ان که مثاًل طرحی 
نو در انداخته ان��د. حرف های بزرگی که این 
روزها در تبلیغات کش��ورمان باب شده و در 
هر آگهی آن را مشاهده می کنیم. این شیوه 
عملک��رد آنها نش��ان از آن دارد که به گروه 
مخاطبانش��ان احترام گذاش��ته اند. به نوعی 
آنه��ا دقیق می دانند داس��تان سریال ش��ان 
چیس��ت؟ و گروه مخاطبانش��ان چه کسانی 
هس��تند یعنی آنها کمپین را برحس��ب نیاز 
مخاطب��ان اصلی خود برنامه ریزی کرده اند و 
یک راست س��راغ جامعه مخاطب خودشان 
رفته اند؛ س��راغ مردم کوچ��ه و بازار و طبقه 

متوسط جامعه. 

جلب نظر مخاطب با تبلیغات پارتیزانی 
آسان است 

کاش��ی درب��اره تبلیغ��ات پارتیزان��ی که 
بخش��ی از کمپین تبلیغاتی س��ریال خانگی 
ش��هرزاد را ش��امل ش��ده می گوید: به نظرم 
در تبلیغ��ات پارتیزانی  این کمپین خالقیتی 
ص��ورت نگرفته اس��ت. به نظرم اس��تفاده از 
کاله مخملی ها و القای این حس که مخاطب 
با یک داستان داش مشتی روبه روست شاید 
ب��ه هوی��ت کار و جای��گاه جامع��ه مخاطب 
ضربه بزن��د. چون به هرحال داس��تان حال 
و هوای اجتماعی، فرهنگی و عاش��قانه دارد 
و اس��تفاده به تنهای��ی از کاله  مخملی ایده 
جالبی نیس��ت. اگر در کن��ار کاله مخملی ها 
ش��خصیت های دیگری نیز حضور داش��تند، 
مطمئنا تبلیغات پارتیزان��ی برای مخاطبان 
تأثیر بیش��تری می گذاش��ت ام��ا به هرحال 
اس��تفاده از تبلیغات پارتیزانی جالب اس��ت 
و به راحتی نظ��ر مخاطبان را به خود جلب 
می کن��د. در کمپین ش��هرزاد، گروه س��راغ 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی نیز رفته  
است، کاش��ی دراین باره می گوید: این روزها 
اس��تفاده از فضای مجازی عالوه بر همه گیر 
و همگان��ی بودن، ارزان اس��ت و فضای کار 
بیش��تری به کارفرماها می دهد. مدت هاست 
ک��ه ما حتی در دس��ت دهک دوم و س��وم 
جامعه نیز گوش��ی های هوش��مند و متصل 
ب��ه اینترنت را می بینیم. درنتیجه اس��تفاده 
از ای��ن ش��بکه ها برای ش��رکت ها می تواند، 
مقرون به صرفه باش��د و به راحتی آنها را به 

هدفشان برساند. حال اس��تفاده از ابزارهای
TTL )Through The Line(
در کمپین بیانگر این است که گروه مدیا پلن 
مشخصی برای کمپین خود در نظرگرفته اند. 
برنامه ری��زی رس��انه ای که با جن��س جامعه 
مخاطبان شان هماهنگ است. در مجموع این 
کمپین مسیر درستی را طی کرده و اگر همین 
مس��یر را در کنار توزیع مناسب ادامه دهد، به 
موفقیت خواهد رسید. گروه باید درنظربگیرد 
تبلیغات بخشی از کار است و توزیع و فروش و 

کیفیت کار است که مخاطبان را برای ادامه 
راه امیدوار نگاه می دارد. 

تمرکز اصلی کمپین درگیر کردن 
مخاطبان است 

نماینده ستاد روابط عمومی و تبلیغات 
س��ریال خانگ��ی ش��هرزاد درب��اره روند 
تبلیغات��ی ای��ن س��ریال می گوی��د: برای 
تبلیغات این س��ریال از تمامی روش های 

تبلیغاتی بهره برداری کرده ایم. روش هایی که 
در اکثر آنها تمرکز اصلی روی درگیر کردن 
مردم و مخاطبان اصلی بوده اس��ت. به نوعی 
تبلیغات این سریال مردمی و به شکلی دهان 
به دهان از ابتدای ش��روع در حال گسترش 
اس��ت. برای مث��ال در ابتدا ق��رار براین بود 
که اعضای ش��کل دهنده اصلی شهرزاد این 
سریال را به دوستان شان معرفی و آنها نیز به 
افراد دیگر معرفی کنند و رفته رفته تبلیغات 
کاملی ش��کل بگیرد. در ادام��ه این عملکرد 
بیلبوردهای این سریال شروع به اکران شدن 
کرد تا عده بیش��تری از مردم با این سریال 
آش��نا و از آمدنش مطلع شوند. بیلبوردهایی 
که در تمامی سطح شهر مشاهده می شوند. 
ع��الوه بر تبلیغات محیط��ی؛ در روز قبل از 
اکران س��ریال و توزیع سراس��ری عده ای از 

اف��راد با لباس های نمادین ب��ه مانند حال و 
هوای س��ریال در سطح شهر حاضر و شروع 
به تبلی��غ و توزیع ش��هرزادنامه میان مردم 
کردن��د. ای��ن افراد ک��ه ب��ه کاله  مخملی ها 
مش��هور ش��دند، در میان مراک��ز پررفت و 
آمد با ماش��ین های قدیم��ی حاضر و مردم 
را از آمدن س��ریال ش��هرزاد مطل��ع کردند. 
کاله  مخملی ه��ا در مقاب��ل متروها و میادین 
اصلی ش��هر به مانند بهارس��تان و هفت تیر 
و... حاضر ش��دند، مکان های��ی که مردم در 

حال عبور و مرور هس��تند و کمتر از وسیله 
نقلیه  استفاده می کنند. مکان هایی که مردم 
ع��ادی رفت و آمد دارند و مطمئناً این افراد 
می توانند از مخاطبان سریال شهرزاد باشند. 
به هرحال این س��ریال رویکردی فرهنگی و 
عاشقانه دارد، درنتیجه با این شیوه سعی مان 
براین بود که گ��روه مخاطبانی را که بخش 
عاش��قانه  برایشان مهم تر اس��ت، ترغیب به 
دیدن س��ریال کنی��م. پ��س در روز قبل از 
انتش��ار س��ریال تبلیغات محیطی را در این 
کمپین به س��مت تبلیغات پارتیزانی س��وق 
دادیم. در واقع قبل از اکران سریال؛ تبلیغات 
را هیجانی و پرس��روصدا شروع کردیم و بعد 
از اکران رفته رفته س��رعت زی��اد تبلیغات را 
تاح��دودی کم و به س��مت مصاحبه عوامل 
و بازیگ��ران رفته ایم. مصاحبه ای که در اکثر 

آنها قرار است، مخاطبان را در جریان مراحل 
س��اخت و روند سریال قرار دهیم. همان طور 
که می دانید این س��ریال قرار است در خارج 
از کش��ور نیز توزیع ش��ود، ب��ه همین دلیل 
بسیاری از خبرگزاری های داخلی و خارجی 
به آن پرداخته اند و زوایای مختلفی از آن را 
مورد بررسی قرار داده اند. درنتیجه رسانه ای 
شدن جزییات و روند این سریال به گسترش 

مخاطبان آن کمک زیادی کرده است. 

کانالی که قرار است رابط میان 
مسئوالن و مخاطبان باشد 

نماینده این ستاد درباره کانال تلگرامی 
درنظر گرفته ش��ده برای سریال شهرزاد 
می گوید: درکشور ما هر سریال و فیلمی 
که اک��ران می ش��ود، عده ای ش��روع به 
ش��ایعه پراکنی و ایجاد حواشی می کنند، 
حواش��ی که گاه��ی رون��د کار را کند و 
برای عوام��ل و مخاطبان درگیری ذهنی 
ایج��اد می کند. بنابراین به منظور جلوگیری 
از هر گونه حواش��ی و ش��ایعه گروه تصمیم 
ب��ه راه اندازی کانال تلگرامی گرفته اس��ت تا 
از طری��ق آن مخاطبان و طرفداران س��ریال 
را در جری��ال تمام��ی اتفاق��ات و خبرهای 
پیرام��ون قرار دهد. در ای��ن کانال عالوه بر 
خبرها، عکس های پش��ت صحنه و تبلیغات 
اک��ران ش��ده در رس��انه های مختل��ف نیز 
منتشر خواهد ش��د. کانالی که مخاطبان را 
از تمامی جریانات سریال مطلع خواهد کرد. 
البته در حین کمپین تبلیغاتی این س��ریال 
جنبش��ی مردمی با نام من و شهرزاد نیز به 
راه افتاده ک��ه مخاطبان با تبلیغات یا همان 
کاله مخمل��ی عک��س گرفته اند ک��ه در این 
کانال قرار گرفته است. با این روند مخاطبان 
خودش��ان را از عوامل سریال جدا نمی دانند 

و رفته رفته عده بیشتری با کمپین و سریال 
درگیر می شوند. نماینده ستاد تبلیغاتی این 
سریال درباره شهرزاد نامه می گوید: فعال در 
ش��هرزاد نامه به معرفی پ��روژه پرداخته ایم، 
یعن��ی به معرف��ی عوامل، لوکیش��ن ها و هر 
آنچه کارگردان و س��رمایه گذار تمایل دارند 
که مخاطبان س��ریال بدانند. ش��هرزاد نامه 
ش��امل مطالب کوتاه و خب��ری درباره روند 
ش��کل گیری س��ریال اس��ت. البته شهرزاد 
نامه با ش��روع سریال گسترش خواهد یافت 
و مطال��ب مدرج در آن نیز وس��یع تر خواهد 
شد، در آینده سعی خواهیم کرد، به بررسی 
بخش های مختلف س��ریال در شهرزاد نامه 
بپردازیم، برای مثال اگر در س��ریال به واقعه 
تاریخی اش��اره شود به ابعادکلی تر و یا زمان 
وقوع آن در شهرزادنامه پرداخته خواهد شد. 
ش��هرزاد نامه تا پایان سریال منتشر خواهد 
ش��د اما اینکه در چه فاصله زمانی منتش��ر 

شود، فعاًل مشخص نیست. 

چالش های توزیع سریال 
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه چقدر در 
تبلیغات سریال ش��هرزاد روی بعد کیفی کار 
متمرکز بوده اید، می گوید: س��عی کرده ایم که 
کمپین تبلیغاتی این سریال را به بهترین شکل 
و بدون هیچ مشکلی برگزار کنیم. عالوه براین، 
منظم اجرا ش��دن کمپین نیز برایمان اهمیت 
داش��ته و از ابتدا و ش��روع تبلیغات محیطی 
روند مش��خصی را طی کرده ایم برای تبلیغات 
محیطی س��عی کردیم از بهترین بیلبوردهای 
س��طح شهر اس��تفاده کنیم، بیلبوردهایی که 
مخاطبان بس��یاری را پوش��ش داده و آنها را 
برای شروع سریال آماده کنند. در ارائه کمپین 
س��عی کرده ایم، کمیت را کنار کیفیت داشته 
باش��یم و هیچ کدام را فدای دیگری نکرده ایم. 
نماینده ستاد تبلیغاتی این سریال می گوید: به 
نظرم اگ��ر بخواهیم کمپین کاملی ارائه کنیم 
باید از ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی 
نیز در جهت تبلیغات این س��ریال اس��تفاده 
کنیم. وب س��ایت این س��ریال کامل و هر روز 
به روزرس��انی می شود و تمامی اطالعات ابتدا 
روی سایت و بعد در شبکه های مختلف منتشر 
می شوند. اینستاگرام و تلگرام نیز از شبکه های 
اجتماعی هستند که در کمپین از آنها به طور 
کام��ل بهره ب��رداری کرده ایم. نماینده س��تاد 
تبلیغاتی این س��ریال در پاس��خ به این سوال 
که آیا برای این حجم تبلیغ، توزیع مناس��بی 
نیز در نظر گرفته اید یا نه می گوید: برای توزیع 
سعی مان بر این بوده که از یکی از شرکت های 
معتبر در این زمینه استفاده کنیم اما بازخورد 
و استقبال مخاطبان در ابتدا توزیع نسخه اول 
سریال غافل گیر کننده بود و اگر نقصی در این 
زمینه ایجاد شد، به خاطر همین موضوع بوده 
و س��عی در برطرف ک��ردن آن داریم. در واقع 
انتظار این را نداش��تیم که نسخه های توزیعی 
به این س��رعت به فروش برسند و ما شروع به 
تولی��د دوباره آنها بکنیم. ب��ه هرحال در روند 
توزیع همیشه چالش های وجود دارد که تالش  

خواهیم کرد، آنها را برطرف کنیم. 

نرگس فرجی

عرصه رقابت میان حوزه س�ریال های شبکه نمایش خانگی داغ 
داغ اس�ت. این س�ریال ها که چندی اس�ت یکی پ�س از دیگری 
ب�ه بازار ارائه می ش�وند، برای جذب مخاطب بیش�تر و در پی آن 
افزایش ف�روش دائم در حال اجرای کمپین های تبلیغاتی مختلف 
هس�تند. س�ریال خانگی شهرزاد از جمله س�ریال هایی است که 

این روزها س�روصدای زیادی در عرصه تبلیغ�ات این حوزه به پا 
کرده است. تبلیغات این س�ریال در قالب کمپین وسیعی اجرایی 
ش�ده اس�ت؛ کمپینی ک�ه در آن گ�روه برگزارکنن�ده از تمامی 
رس�انه های تبلیغات�ی برای انتقال پیام تبلیغاتی ش�ان اس�تفاده 
کرده اند. در این راس�تا گروه اجراکننده کمپین، روز قبل از اکران 
س�ریال در راس�تای کمپین ش�ان، تبلیغات پارتیزانی را در سطح 
ش�هر اجرا کرده ان�د. تبلیغاتی که در آن ع�ده ای از افراد با لباس 

کاله مخملی ه�ا و ماش�ین های قدیمی در برخ�ی از میادین اصلی 
شهر حاضر شده و توجه عابران را به خود جلب کرده اند. »فرصت 
ام�روز« به منظور ابع�اد مختلف کمپین تبلیغاتی س�ریال خانگی 
ش�هرزاد سراغ سامان کاشی کارشناس ارشد بازاریابی و تبلیغات 
رفته  است. همچنین در این گزارش برای بررسی دقیق تر کمپین، 
گفت وگوی�ی نیز با س�تاد رواب�ط عمومی و تبلیغات این س�ریال 

خانگی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 

نگاهی به کمپین تبلیغاتی سریال شهرزاد

کالهمخملیهابهکمکتبلیغاتسریالخانگیمیآیند

سلما رفیعی
کارشناس تبلیغات



این بار هیچ تراکتی را نخوانده
 دور نمی اندازم 

اگ��ر ش��ما ه��م در خیابان ه��ای ش��لوغ ش��هرتان 
پیاده روی کرده باش��ید، احتماالً به افرادی برخورده اید 
که تراکت های تبلیغاتی پخش می کنند و خواس��ته اند 
به ش��ما هم از این تراکت ها بدهند. ممکن اس��ت مثل 
خیلی از افراد اصاًل تراکت ها را نگیرید یا آنها را بگیرید 
و کمی بعد داخل نزدیک ترین سطل آشغال بیندازید یا 
اینکه آنها را بگیرید و عالقه مند ش��وید بعدا از محصول 
و خدمات معرفی ش��ده در آنها اس��تفاده کنید. فرض 
کنیم شما جزو دسته س��وم هستید، یعنی افرادی که 
تراکت را می گیرند، آن را می خوانند و راجع به استفاده 
از محصول یا خدمات معرفی شده در آن فکر می کنند. 
بس��ته به اینکه نوع محصول یا خدمات معرفی شده در 
تراکت چیس��ت، معیارهای مختلفی در تصمیم گیری 
ش��ما برای استفاده از آن محصول یا خدمات تأثیرگذار 
است. قیمت محصول یا خدمات، تخفیف های ارائه شده، 
فاصله محل ارائه محصول یا خدمات تا محل س��کونت 
شما و ظاهر و قالب محصول از جمله مهم ترین معیارها 
محسوب می شوند. هرچند موارد فوق هنوز جایگاه خود 
را در می��ان معیارهای تصمیم گی��ری خریداران حفظ 
کرده اند اما با گس��ترش اس��تفاده از ابزارهای دیجیتال 
نظیر رایانه های قابل حمل، تلفن های همراه هوش��مند 
و... و پررنگ شدن نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم 
در سال های اخیر، یک معیار دیگر نیز به معیارهای قبلی 

اضافه شده و آن تمایل به یادگیری است. 
ام��روزه خریداران تمایل پی��دا کرده اند قبل از خرید 
ه��ر ن��وع محصول یا خدمات��ی راجع ب��ه آن اطالعات 
بیش��تری کس��ب کرده و آن را با محصوالت و خدمات 
مشابه مقایسه کنند. این روزها بسیاری از کسب وکارها، 
محصوالت و خدمات ش��ان را در س��ایت یا وبالگ خود 
معرفی می کنند، ضمن اینکه س��ایت هایی وجود دارند 
که به نقد و بررسی محصوالت و خدمات در زمینه های 
تخصصی مختلف می پردازند. تغییر محسوس��ی که در 
رفتار خریداران امروزی مش��اهده می شود این است که 
امروزه اغلب افراد ترجیح می دهند محصول یا خدمات 
موردنظ��ر را از فرد یا ش��رکتی بخرند که بتواند به آنها 
اطالعات کاربردی، معتبر و مرتبط راجع به آن محصول 
یا خدمات ارائه کند. برای مثال شاید در گذشته فردی 
که قصد خرید دستگاه قهوه ساز را داشت، صرفاً برایش 
مهم بود دس��تگاهی بخرد که بتواند با آن نیازش یعنی 
تهی��ه قهوه را برطرف کند اما در حال حاضر که انواع و 
اقسام دس��تگاه های قهوه ساز با نام های تجاری مختلف 
موجود هستند و قیمت ها و کیفیت ها به یکدیگر بسیار 
نزدیک شده است، فروشنده ای که در سایتش در کنار 
معرفی دس��تگاه قهوه س��از، محتوایی رایگان با موضوع 
تفاوت انواع قهوه ها مانند اسپرسو، کاپوچینو، موکاچینو 
و... و طرز تهیه آنها قرار داده است، برای خریداران گزینه 

جذاب تری خواهد بود. 

یک��ی از رویکرد های نوین بازاریابی ب��ه نام بازاریابی 
محتوا  )Content Marketing( در سال های اخیر 
حول همین تغییر رفتار خریداران  )تمایل به یادگیری( 
شکل گرفته است. بازاریابی محتوا بر جذب مخاطبان و 
تبدیل آنها به خریدار از طریق تولید محتوای ارزشمند، 

جذاب و مرتبط متمرکز است. 
دوباره به بحث تراکت ه��ای تبلیغاتی بازگردیم. من 
ب��ه ندرت ای��ن تراکت ها را از اف��رادی که آنها را پخش 
می کنند می گیرم اما به طور اتفاقی چند روز پیش هنگام 
پیاده روی در خیاب��ان، دو تراکت تبلیغاتی راجع به دو 
مؤسسه آموزش زبان های خارجی دریافت کردم که آن 
را به عن��وان مثالی عینی از به کارگیری خالقانه رویکرد 
بازاریابی محتوایی و مزیت آن نسبت به بازاریابی سنتی 

آورده ام. 
مؤسس��ه اول  )ش��ماره ۱ در عکس( در یک سمت 
تراکت به معرفی ساختار ارائه دوره های آموزشی خود 
پرداخته و در س��مت دیگر راجع ب��ه ویژگی های این 
دوره ها صحبت کرده بود اما مؤسس��ه دوم  )ش��ماره 
۲ در عک��س( در باالی صفحه چن��د اصطالح جذاب 
و کارب��ردی زب��ان انگلیس��ی را ق��رار داده و زی��ر آن 
عکس های��ی از محیط کالس هایش چ��اپ کرده بود، 
ضمن اینکه در صفحه پش��ت مطالبش تقریباً مشابه 
تراکت قبلی بود. حدس زدن این قضیه چندان دشوار 
نیست که حتی اگر من به عنوان یک مخاطب در حال 
حاضر نیازی به ثبت نام در کالس زبان نداش��ته باشم  
)که واقعاً هم ندارم( با تراکت تبلیغاتی مؤسس��ه دوم 
ارتب��اط بهتری برقرار می کنم و به احتمال زیاد نام آن 
مؤسس��ه را به خاطر خواهم س��پرد. علت این امر آن 
است که تراکت مؤسس��ه دوم به من مطالب جدیدی 
یاد داده اس��ت  )حس خوب یادگی��ری(، درحالی که 
تراکت مؤسس��ه اول صرفاً در مورد ساختار دوره های 
خود مطالبی ارائه کرده اس��ت که برای مِن مخاطب، 
اطالعات چندان ارزشمندی محسوب نمی شود. حس 
خوبی که از خواندن محتوای تراکت مؤسس��ه دوم به 
من و خیلی از افراد دیگری که آن را می خوانند دست 
می دهد، باعث می شود نام این مؤسسه با یک احساس 
مثبت در ذهن مان ُکد شود و چه بسا اگر بعدا بخواهیم 
به ش��خصی از دوستان و آشنایان مان راجع به انتخاب 
مؤسسه ای برای یادگیری زبان توصیه ای داشته باشیم، 
همین مؤسسه را به عنوان نخستین نام پیشنهاد دهیم. 
این مثال س��اده نش��ان  می دهد، چگون��ه به کارگیری 
رویکرد بازاریابی محتوای��ی بدون آنکه افزایش هزینه  
خاصی را برای صاحبان کسب وکار در پی داشته باشد، 
می تواند به مراتب تأثیرگذاری بیشتری را در مخاطبان 

ایجاد کند. 

تولید محصول و خدمات بی کیفیت 
و تکراری را متوقف کنید

بی��ش از اینکه به فک��ر تدوین یک اس��تراتژی 
اثربخش ب��رای محصول تان باش��ید، به طراحی و 
تولید محص��ول منحصربه فرد و کارآمد فکر کنید. 
امروزه در ایران بزرگ ترین معضل کس��ب و کارها، 
وج��ود محص��ول و خدمات بی کیفی��ت و تکراری 
اس��ت. کیفیت در واق��ع برآورده ک��ردن نیازهای 

مشتریان است. 
ل��ذا ش��ناخت و تحلی��ل نیازهای مش��تریان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت. اگر ش��رکت های 
بازاریاب��ی صرفا به س��ود و منفعت بیش��تر توجه 
کرده و حقوق اساس��ی مصرف کنندگان را مدنظر 
قرار ندهند مشکالت فراوانی برای افراد ایجاد شده 
و باعث نارضایتی جامعه از ش��رکت های بازاریابی 
شبکه ای خواهد ش��د. افزایش کیفیت محصوالت 
تولید ش��ده، کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت 
برای مصرف کننده، مصرفی بودن آنها و سالمت و 
بهداش��ت از جمله مواردی است که شرکت ها باید 
هنگام عرضه محصوالت خود به آن توجه داش��ته 

باشند. 
مش��کل دیگری ک��ه در برخی از ش��رکت های 
داخلی وجود دارد این اس��ت که آنها تولید کننده 
محصوالت خود نیس��تند، بلکه صرفا به توزیع کاال 
بس��نده کرده اند؛ در حالی که در اغلب کش��ورهای 
دنیا ش��رکت های مطرح از سیستم بازاریابی برای 
توزیع محصوالت تولیدی خود استفاده می کنند. 

بازاریابان هنگام خرید محصول باید به این نکته 
توجه داشته باشند که توجه به اصل خرده فروشی 
زیربن��ای فعالیت در ش��بکه های بازاریابی اس��ت. 
بازاریابان هنگام انتخاب محصوالت باید محصوالتی 
را انتخاب کنند که در یک دوره پرداخت ش��رکت 
بتوانند به راحتی آن را به فروش برس��انند و بدون 
اینکه نیاز به مجموعه س��ازی داشته باشند، کسب 
درآم��د کرده وحت��ی در بلند مدت ب��ه درآمدهای 
رسوبی دس��ت پیدا کنند و گرفتار مشکالت ناشی 

از عدم فروش محصوالت نشوند. 
محصوالت مناس��بی که به راحتی بتوان آن را به 
فروش رس��اند، همان طور که پیش از این اش��اره 
ش��د، محصوالت مصرفی هستند. این محصوالت، 
محصوالتی هس��تند که مورد نیاز طیف وس��یعی 
از اف��راد جامع��ه بوده و قیمت آنه��ا برابر با ارزش 
واقعی ش��ان اس��ت. نکته مهم کیفیت محصوالت 
انتخ��اب ش��ده توس��ط بازاریابان اس��ت، کیفیت 
محصوالت باید به اندازه ای باش��د که س��طحی از 
رضایت را در مصرف کنندگان ایجاد کرده و آنان را 

به مشتری دائم محصوالت تبدیل کند. 

ب��رای آگاهی از کیفیت محصوالت انتخابی بهتر 
اس��ت ابتدا خود بازاری��اب مصرف کننده محصول 
باشد تا بتواند با اطمینان خاطر از کیفیت محصول، 
آن را ارائه کند. نکته مهم دیگر درخصوص کیفیت 
محصول توجه به سالمت بهداشتی محصول است 
که محص��ول انتخابی باید اس��تانداردهای الزم را 
داشته و مورد تایید نهادهای سالمت جامعه باشد. 
نکت��ه دیگ��ری ک��ه بازاریابان بای��د درخصوص 
محص��والت مدنظر قرار دهند، خرید متناس��ب با 
نیازشان اس��ت؛ یعنی بازاریابان به اندازه ای خرید 
کنند که مورد نیازش��ان بوده و در یک دوره زمانی 
منطقی توانایی فروش آن را داش��ته باشند. برخی 
از بازاریابان صرفا با هدف درآمدزایی و برخورداری 
از پاداش ه��ای ط��رح درآمدی ش��رکت اق��دام به 
خری��د می کنند که ای��ن امر منجر ب��ه نارضایتی 
مصرف کنندگان خواهد شد. کیفیت یک فرآیند و 
یک محصول را می توان از زوایای متعددی بررسی 
کرد. کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی 

است که مشتری طلب می کند. 
ناگفت��ه نمان��د اگ��ر محص��ول یا خدم��ت ارائه 
ش��ده در جنبه هایی خاص، کیفیت بس��یار باالیی 
داش��ته باشد، اما مش��تری بدان نیاز نداشته باشد 
تنها هزینه ای اس��ت که پرداخته شده ولی ارزش 

افزوده ای ایجاد نکرده است. 

تمرکز بر بازاریابی پاسخ گرا
آیا می دانس��تید هر تالش��ی در زمینه بازاریابی 
که نتواند یک واکنش فوری از طرف مش��تریان به 
همراه داشته باش��د، بی فایده است حتی اگر همه 
متخصصین بازاریابی بگویند که »آگاهی از بازار« 

کافی است؟ 
فقط زمان��ی با ادامه دادن ب��ه تالش های خود، 
می توانی��د به س��ود برس��ید که بازاریابی ش��ما با 
تحقیقات و بررس��ی های جدی��د که در آخر منجر 
به تولید مش��تری می شود، یک نتیجه محسوس و 

ثمربخش به دنبال داشته باشد. 
می توانی��د بازاریابی خ��ود را هزین��ه محور در 
نظر بگیرید )بیش��تر از مقداری که در فروش اول 
خود س��ود می برید برای هر مش��تری جدید خرج 
می کنید(، مش��روط بر اینکه این را هم بدانید که 
ارزش عمری مش��تری ش��ما بتواند در مدت زمان 

متوسط تا درازمدت برای شما سوددهی کند. 
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بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کافه بازاریابی

عطیه عظیمی

امیر کاکایی

سیدساجد متولیان

به��روز لطفیان، کارش��ناس 
ارش��د بازاریاب��ی در گفت و گو 
بی��ان  ام��روز«  »فرص��ت  ب��ا 
می کن��د: تقریباً تم��ام مدیران 
در س��ازمان ها به دنبال توسعه 
محصول هس��تند درصورتی که 
فرص��ت واقعی س��ازمان ها در 
تمرکز کردن آنهاست و شرکت 
پگاه هم از این قضیه مس��تثنا 
نیست و مدیران این شرکت هم 
با یک تصور به ظاهر منطقی بر 
این باورند که محصول بیشتری 
را تولی��د کنن��د ک��ه بالطب��ع 
مش��تری بیشتری را هدف قرار 
دهند و بر همین اساس فروش 
و س��ودآوری بیشتری را داشته 
باش��ند؛ ای��ن موض��وع از نظر 
عقالنی درست است اما از نظر 
بازاریابی و ذهن مشتری مفهوم 
دقیقاً برعکس��ی دارد. به صورت 
کل��ی برند های��ی می توانند در 
راستای توسعه بازار و برند سازی 
اقدامات��ی را انج��ام دهن��د که 
تمرکز کنند و در ذهن مشتری 

نفوذ کنند. 

تله گسترش محصول
پ��گاه  می ده��د:  ادام��ه  او 
درگذشته نیز محصوالتی مانند 
آبمی��وه را تولید کرده اس��ت، 
البته خوش��بختانه نس��بت به 
شرکت های دیگر تنوع محصول 
کمتری دارد اما به هرحال پگاه 
هم در تله گس��ترش محصول 
افتاده و وارد بازی ای ش��ده که 
هنگام��ی  که نام ش��رکت پگاه 
به میان می آید، تصویر خاصی 
در ذهن مخاطب ایرانی ش��کل 
نمی گی��رد و در ح��ال حاض��ر 
ه��م پ��گاه محص��ول جدیدی 
را تح��ت عنوان قه��وه پگاه به 
ب��ازار عرضه ک��رده که ممکن 
است این ش��رکت را به چالش 
بکشد. از طرفی برند های معتبر 
قهوه مانند نسکافه، نستله، ایلی 
و... در ب��ازار ای��ران وجود دارد 
و ای��ن موضوع ب��ه این صورت 
نیس��ت ک��ه در داخ��ل ایران 
برند قه��وه ای نباش��د که پگاه 
بخواهد این محص��ول را تولید 
کن��د و همچنین پگاه نامش با 
لبنیات عجین شده است لذا به 
نظر بنده ای��ن محصول خیلی 
حرف��ی ب��رای گفت��ن در بازار 
ایران نخواهد داشت و به نتیجه 

نخواهد رسید. 

جایگاه سازی »تمرکز بر 
طبقه متوسط به پایین«

اظهار می کند: قهوه  لطفیان 
در داخ��ل کش��ور بر اس��اس 
محص��ول  آن،  تعرفه ه��ای 
لوکس��ی محس��وب می ش��ود 
و ای��ن محص��ول معم��والً در 
رویداد ها و مهمانی هایی س��رو 
می ش��ود ک��ه لوکس باش��د و 
در غی��ر ای��ن ص��ورت معموالً 
نوش��یدنی غالب ایرانی ها چای 
اس��ت؛ بر این اس��اس پگاه اگر 
می خواهد محصول قهوه خود را 
در ب��ازار به خوبی معرفی کند و 

فروش خوبی داشته باشد، باید 
درجاهایی این محصول را توزیع 
کند که برند های دیگر قهوه در 
بازار نباشد؛ به عنوان نمونه این 
محصول برای طبقه متوسط به 
پایین ارائه ش��ود تا اینکه بازار 

خوبی داشته باشد. 
این کارشناس ارشد بازاریابی 
خاطرنشان می کند: پگاه چندی 
پی��ش اسپانس��ر جش��ن خانه 
س��ینما ش��د اما واقعی��ت این 
موضوع اس��ت که آیا بازیگران 
خانه سینما در محافل خود اگر 
بخواهند قهوه ای را س��رو کنند 
از برند پگاه استفاده می کنند؟ 
و این قهوه را به برند های دیگر 
ترجیح می دهند؟ پاس��خ بنده 
به ای��ن س��ؤال به احتمال زیاد 
خیر اس��ت؛ چ��ون برن��د پگاه 

برن��د لبنیات اس��ت نه 
قهوه و ع��الوه بر آن در 
رده برند ه��ای لوک��س 
قرار نمی گیرد و خود را 
لوکس  برندی  به صورت 
معرفی نکرده است. لذت 
اگر پگاه، ب��ه این دلیل 
اسپانس��ر جش��ن خانه 
سینما ش��ده که خود را 
لوکس��ی  برند  به عنوان 
استراتژی  کند،  انتخاب 
اتخاذ نکرده  مناسبی را 
اس��ت و حت��ی اگ��ر از 

بازیگران سینما خارج از فضای 
جش��ن خانه س��ینما نام برند 
قهوه ای پرس��یده ش��ود، بعید 
است که نام قهوه پگاه را اظهار 

کنند. 

تولید محصوالت لوکس 
لبنیاتی

او بی��ان می کن��د: پ��گاه اگر 
درصدد این اس��ت ک��ه خود را 
در ذه��ن مخاطبان ایرانی برند 
لوکس��ی تعریف کند، اش��تباه 
اس��تراتژیکی انجام داده است و 
می توانس��ت شیر قیمت باالیی 
را تولید کند ک��ه خصوصیات 
خاصی داشته باش��د. به عنوان 
نمونه در اوایل ۲0۱5 ش��رکت 
کوکاکوال، شیر قیمت باالیی را 
تولید و با برند Fairlife به بازار 
عرضه کرد که قیمت آن بسیار 
بیشتر از شیر های معمولی است 
و پ��گاه هم اگر درصدد اس��ت 
خود را برند لوکسی نشان دهد 
بای��د به این س��مت پیش رود 
یعن��ی لبنیات لوک��س، چون  
زمان��ی زیادی طول می کش��د 
که تصویر مخاطب��ان ایرانی از 
لبنی��ات به قه��وه تغییر کند و 
تازه پس از آن پگاه باید درصدد 
این موضوع باشد که با برخی از 
سوپر برند های قهوه که وارداتی 

هم هستند، رقابت کند. 
لطفی��ان پیش��نهاد می کند: 
پگاه باید محصول قهوه خود را 
تحت برند دیگری به بازار عرضه 
کن��د و ب��ا برن��د لبنیاتی خود 
محصول قهوه را به بازار عرضه 
نکن��د و اگ��ر هم قرار اس��ت با 
همین برند محصول خود را وارد 

بازار کند باید بر بخشی از بازار 
سرمایه گذاری کند که برند های 
معتب��ر قه��وه حض��ور ندارند؛ 
به عن��وان نمون��ه روی طبق��ه 
متوسط به پایین سرمایه گذاری 
و حتی بسته بندی را به شکلی 
طراحی کند که مناسب طبقه 

متوسط به پایین باشد. 

شعاری که نیاز به تفسیر 
دارد

این کارشناس ارشد بازاریابی 
درباره ش��عار قهوه پ��گاه بیان 
می کن��د: این محص��ول تحت 
ش��عار »آرامشی گرم بنوشید« 
به ب��ازار عرضه ش��ده و به نظر 
بن��ده با ش��نیدن این ش��عار 
ناخ��ودآگاه ذهن افراد به فصل 
زمستان سوق پیدا می کند. به 

عبارت بهتر این ش��عار به طور 
القا  به مش��تریان  ناخ��ودآگاه 
می کند که قهوه پگاه نوشیدنی 
زمس��تانی است. از طرف دیگر 
این شعار قابلیت تصویر شدن 
در ذه��ن مخاط��ب ایران��ی را 
ن��دارد؛ واقعیت امر این اس��ت 
که آرامش نوش��یدنی نیست و 
با بازی کردن با کلمات امکان 
ایجاد شعاری س��اده تر و بهتر 
وج��ود دارد، لذا به صورت کلی 
سازمان های ایرانی باید به این 
موضوع توجه داش��ته باش��ند 
که ش��عاری را انتخ��اب کنند 
ک��ه قابلیت تصویر ش��دن در 
ذهن مخاطب را داش��ته باشد. 
خالقیت در انتخاب المان های 
گفتاری و دیداری س��ازمان ها 
موض��وع حائز اهمیتی اس��ت 
ام��ا گاه��ی مواقع س��ازمان ها 
خالقی��ت ب��ه خ��رج ندهن��د 
بهتر اس��ت و یک جمله ساده 
قابل فهم بیشتر پتانسیل تصویر 
ش��دن در ذه��ن مخاطبان را 
دارد ت��ا اینکه یک جمله برای 
تصویر ش��دن نیاز به تفس��یر 
داشته باشد و از آن بدتر اینکه 
ش��عار ما قابلیت تصویرسازی 

هم نداشته باشد. 
تش��رفی،  محمدمه��دی 
کارش��ناس ارش��د بازاریابی در 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
می گوید: در دنیای امروز دیگر 
مدیریت برند ها مانند گذش��ته 
نیس��ت و برند ه��ا مجموعه ای 
از بازاره��ا را در دل خود جای 
می دهن��د و این موض��وع را در 
ای��ران ب��رای بار اول ش��رکت 
گلرنگ انجام داده است. گلرنگ 

در حوزه های غذایی، بهداشتی، 
آرایش��ی و... واردشده و این در 
صورتی است که حوزه فعالیت  
اصلی آن مواد شوینده بود اما در 
حال حاضر گلرنگ محصوالتی 
مانند س��افتلن، بارلی، لمیس، 
یامتی، مرس��ی، اوی��ال، فامیال 
و... را به ب��ازار عرضه می کند و 
شرکت های دیگری مانند میهن 
نیز با این استراتژی محصوالت 
متع��ددی را ب��ه ب��ازار عرضه 
از شرکت ها  بسیاری  می کنند. 
به این صورت روی محصوالت 
متعددی سرمایه گذاری کردند 
که از نظر اقتص��ادی برای آنها 

صرفه اقتصادی دارد. 
 او ادامه می دهد: سیاس��تی 
ک��ه بس��یاری از س��ازمان های 
اتخ��اذ می کنند،  دنی��ا  معتبر 
تولید محصول نیس��ت، 
بلک��ه ف��روش محصول 
است و س��ازمان ها باید 
ب��ا اقدام��ات بازاریاب��ی 
فضا را ب��رای برند خود 
رقابتی و قابلیت فروش 
را برای خود ایجاد  کنند 
و هنگامی ک��ه قابلی��ت 
ف��روش را ایجاد کردند، 
محص��والت جدیدی را 
به بازار عرض��ه کنند و 
داش��ت  اظهار  می توان 
نوعی  ام��روزه  برند ه��ا 

سوپرمارکت هستند. 

فروش محصول با خفت و 
خواری

تش��رفی می افزاید: اشتباهی 
که س��الیان س��ال اس��ت که 
برند های ایرانی انجام می دهند 
این موضوع اس��ت که تولید را 
به خوبی انجام می دهند اما در 
زمینه فروش عملکرد مناسبی 
ندارند. برای تولید یک محصول 
در ابتدا نیاز به بازار مصرف آن 
است و تا وقتی که بازار مصرفی 
آن وجود نداشته باشد، هرچه 
محص��ول تولید می ش��ود باید 
ذخیره یا به اصطالح دپو شود. 
از طرفی بسیاری از محصوالت 
ایرانی بی ارزش شدند و ارزش 
خود را از دس��ت  داده اند. این 
اتفاق به این دلیل رخ می دهد 
که صرفاً محص��والت در ایران 
تولید می ش��وند و هویتی برای 
آنها در نظر گرفته نمی ش��ود و 
با منت و خفت وارد بازار شده 
و بی پرستیژ شده اند، چون بازار 
ندارن��د و همین موضوع باعث 
شده مردم صرفاً به وسیله تبلیغ 
و تخفیف های مختلف، اقدام به 
خری��د آن محص��ول کنند. در 
این ب��ازار برندی موفق اس��ت 
که محصولی بر اساس نیاز بازار 
تولید کن��د و فرآیند فروش و 
تولید با یکدیگر همسان باشد 
و اگ��ر به عنوان نمونه ۱00 تن 
تولید می کند واقع��اً ۱00 تن 
محصول را به فروش برس��اند 
و م��ازاد ف��روش و نی��از بازار، 

محصولی را تولید نکند. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 

بازاریابی اظهار می کند: برخی 
مانن��د  ایران��ی  س��ازمان های 
گلرنگ، کاله و... به جای اینکه 
برند ه��ای متع��ددی داش��ته 
باش��ند و مصرف کننده را گیج 
کنند، محص��والت متفاوتی را 
تحت عنوان ی��ک برند به بازار 
وارد می کنن��د و ب��ازار خود را 
توس��عه داده اند و این موضوع 
پیشرفت در بازار تلقی می شود 
و تجمیع بازاره��ا در یک برند 
است. این موضوع نقاط ضعف 
و قوتی را برای برند های ایرانی 
به همراه خواهد داش��ت و اگر 
اقدام��ات بازاریابی به درس��تی 
روی ای��ن برند ها و محصوالت 
آن انج��ام نش��ود، زیان ه��ای 
زیادی را ب��رای برند  به همراه 

خواهد داشت. 

فروش اجباری
او خاطرنش��ان می کند: قهوه 
محص��ول لوکس��ی در ای��ران 
تعریف می شود و پگاه می تواند 
بر این موضوع که محصول قهوه 
برند ما مانند محصوالت لبنیاتی 
نیست و هویت خاص و جدایی 
دارد تمرکز کند اما با شناختی 
که بنده از پگاه دارم این اقدامات 
را انجام نمی دهد و معموالً این 
شرکت از محصوالت دیگر خود 
استفاده می کند  اهرم  به عنوان 
و محص��ول قه��وه خ��ود را به 
فروش می رساند و با اجبار بازار 
را تصاحب می کن��د و برای آن 
هویت مستقلی تعریف نمی کند. 
بسیاری از برند های دیگر پیش 
از ای��ن چنین اقداماتی را انجام 
داده اند و به واس��طه اهرمی که 
در بازار دارند محصوالت جدید 
خود را به فروش می رس��اندند. 
به عنوان نمونه کال��ه با اهرمی 
که داشت درصدد بود نوشیدنی 
ش��مس را وارد ب��ازار کن��د اما 
بااینکه اهرمی به مراتب قوی تر 
از پگاه داشت نتوانست جایگاه 

خوبی را در بازار کسب کند. 
تش��رفی ادامه می دهد: گروه 
هدف محص��والت لبنیاتی پگاه 
طبقه متوسط به پایین را نشانه 
گرفته اس��ت و محصوالت این 
شرکت معموالً در مناطق شمال 
ش��هر فروش چندانی ن��دارد و 
مس��لماً قهوه این برند هم برای 
طبقه متوسط به پایین در نظر 
گرفته شده و این طبقه اجتماعی 
را نش��انه گرفته و چون هویت 
مس��تقل و مجزایی ب��رای آن 
تعریف نشده است، قصد رقابت با 
برند های معتبر قهوه را در بازار 
 ن��دارد و لزومی هم برای رقابت 

نمی بیند. 
از طرفی ب��ازار ایران در چند 
س��ال گذش��ته نگرش مثبتی 
نس��بت به محصول قهوه دارد 
و این موض��وع دالیل مختلف 
فرهنگی و سالمتی را با خود به 
هم��راه دارد و مصرف چای در 
کشور رفته رفته کمتر و مصرف 
مشتقات قهوه مانند کاپوچینو، 
هات چاکلت و... بیشتر می شود. 

 پگاه درگذشته نیز محصوالتی مانند 
آبمیوه را تولید کرده است، البته 

خوشبختانه نسبت به شرکت های 
دیگر تنوع محصول کمتری دارد اما 
به هرحال پگاه هم در تله گسترش 
محصول افتاده و وارد بازی ای شده 
که هنگامی  که نام شرکت پگاه به 

میان می آید، تصویر خاصی در ذهن 
مخاطب ایرانی شکل نمی گیرد

وقتی پگاه قهوه تولید می کند

اعتبار برند در تله توسعه محصول

 نوش�یدنی گرم هم�واره موردپذی�رش طبقه 
ب�االی جامعه بوده و در چند س�ال گذش�ته نیز 
ای�ن طبقه اجتماعی توجه ویژه ای به نوش�یدنی 
قهوه داشته است. مطالعاتی که انجام شده نشان 
می دهد مصرف قهوه در حاش�یه ش�هرها کمتر 
اس�ت و هرچ�ه از مرکز ش�هرها دور می ش�ویم 

مص�رف قهوه نیز کاهش پی�دا می کند. از طرفی 
هرچ�ه به مراکز ش�هرها و مناطق�ی که طبقات 
باالی جامعه هستند نزدیک تر می شویم همانند 
شمال شهر تهران میزان مصرف نوشیدنی هایی 
مانند نس�کافه، قهوه و... افزای�ش پیدا می کند 
و بیش�تر برند ه�ای معتبر قه�وه روی این طبقه 
اجتماعی س�رمایه گذاری می کنن�د و کمتر برند 
قهوه ای در کش�ور موجود اس�ت که روی طبقه 

اجتماعی متوسط به پایین س�رمایه گذاری کند 
و مخاطب خود را این قش�ر انتخاب کرده باشد. 
با تمام ای�ن اوصاف، چندی پیش ش�رکت پگاه 
محص�ول جدیدی تحت عنوان قه�وه پگاه را به 
ب�ازار عرض�ه کرد و ب�ا همان برندی ک�ه تصویر 
تولیدکنن�ده لبنیات را در ذه�ن مخاطب ایرانی 
داش�ت، اقدام به عرضه محصولی جدید به بازار 

کرد. 



برای مطالعه 324 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای 
مدیران روابط عمومی )17(

برند باشید

در اکثر کس��ب و کارها، اف��راد تمایل دارن��د محیط کار 
و خانه خود را از یکدیگر جدا س��ازند ت��ا در پایان روز دیگر 
مشغله فکری شان کار نباشد. در بریتانیا اغلب افراد تمایلی 
به گفت و گو در مورد کار هنگام مکالمه های دوستانه خود 
ندارند و ترجیح می دهند درباره س��ایر مس��ائل زندگی به 
گفت و گو بپردازند. در عین حال برای افراد صحبت کردن 
در مورد کارهایی که به آن عالقه دارند، بس��یار خوشایند 
اس��ت. در زمینه روابط عمومی جایی برای ناامیدی وجود 
ندارد، بدون ش��ک افراد موفق همیش��ه آم��اده صحبت 
کردن در مورد ایده ها و کارهای خود هس��تند. بس��یاری 
از کارآفرینان ب��زرگ در همایش های متع��دد برای مردم 
سخنرانی هایی را انجام می دهند، در این گونه سخنرانی ها 
آمادگ��ی و تاثیر گذار ب��ودن ضامن موفقیت اس��ت. عدم 
آمادگی و تاثیر گذار بودن می تواند عواقب بسیار خطرناکی 
داشته باشد مانند آنچه برای جرالد رتنر اتفاق افتاد. جرالد 
رتنر در یک س��خنرانی که فکر می کرد خصوصی است به 
انتقاد از یکی از جواهرات تولیدی ش��رکتش پرداخت، روز 
بعد خبرنگاری که به طرز اتفاقی در آن س��خنرانی حضور 
داشت مقاله ای در مورد سخنرانی رتنر می نویسد، همین 
اش��تباه مهلک از س��وی جرالد رتنر کافی بود تا در عرض 

مدت کمی برند وی کامال از عرصه رقابت ناپدید شود. 
ایده

موس��س یک مجله در زمینه اینترنت را تصور کنید که 
برای معرفی مجله اش ب��ه دیگران روش جالب��ی را به کار 
گرفته است، این شخص همیشه 250 نسخه از مجله اش 
را همراه خود حمل می کند و آنها را ب��ه افراد عالقه مند به 
طور رایگان اه��دا می کند. او همچنی��ن پیراهنی با طرح 
لوگوی مجله اش را در همه جا بر تن دارد و در هر موقعیتی 
در مورد خصوصیات مجله اش برای دوستان و همکارانش 
صحبت می کند. وی به قدری این کارها را با شور و هیجان 
خاصی انجام می دهد که به نظر اغلب همکارانش مسخره 
جلوه می کن��د. همچی��ن مثال��ی از سرس��پردگی برای 
گس��ترش دادن برند ممکن اس��ت مضحک جلوه کند اما 
اگر خودتان به زمینه کاری برندتان عالقه نداشته باشید و 
برای گسترش کسب و کارتان دست به تالش نزنید چگونه 

می توانید دیگران را بدان عالقه مند کنید؟ 
مثال س��اده تر در این زمینه می تواند صاحب یک سالن 
ورزشی که دائما در حال صحبت در مورد ورزش و تمرین 
ورزشی است، باشد یا مدیر یک مدرسه پرواز که با هیجان 
در مورد لذت پرواز صحبت می کن��د یا حتی صاحب یک 
کتاب فروشی که عالقه مند به بحث در مورد ادبیات است. 
بدون شک راه های بسیار زیادی برای نشان دادن عالقه به 

برند خود وجود دارد. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

-  آمادگی ترویج برند خود در هر فرصتی را داشته باشید. 
-  مثبت اندی��ش باش��ید زی��را ش��نوندگان خ��ود را 

نمی شناسید. 
-  اگر کسب و کارتان مورد پس��ند خود شما نباشد برای 
باقی افراد نیز نخواهد بود، احتماال تجارتی نادرس��ت را در 

پیش گرفته اید. 

چهارشنبه
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پاسخ کارشناس: اکثر کارشناسان بزرگ بازاریابی در این 
زمینه پیشنهاد می کنند کسب وکارها از چنین جنگ هایی 
فاصله بگیرند و برند خود را درگیر اینگونه مسائل نکنند. در 
این باره به کسب وکارها پیشنهاد می شود سراغ به کارگیری 
روش ه��ای بازاریابی دیگ��ری بروند. به هرح��ال ابتکارات و 

نوآوری های زیادی در حوزه عملکرد کس��ب وکارها صورت 
گرفته و مدیران به راحتی با به کارگیری آنها می توانند کسب 

وکارهای خود را از شرایط پیش آمده نجات دهند. 
همچنی��ن از دی��دگاه بازاریابی، کس��ب وکارهایی که در 
بازاری قرار دارند که جنگ قیمت��ی در آنها اتفاق افتاده بهتر 
است س��راغ متنوع س��ازی محصول خود بروند. در این باره 
تولید و عرضه محصوالت متفاوت و متمایز در بازار وضعیت 
کس��ب وکار را می توان��د بهتر کند. ع��الوه بر این، توس��عه 

محصول و ن��وآوری به کمک کس��ب وکاره��ای اینچنینی 
خواهد آمد. چون اگر مشتریان متوجه شوند که کسب وکاری 
محصول متنوع تری را با همان قیمت قبل به نس��بت رقبای 
دیگر به بازار عرضه می کند، از آن نخواهند گذشت و به راحتی 
کس��ب وکار قدیمی خود را رها نمی کنن��د. در نتیجه وقتی 
کسب وکارها با شرایط متفاوتی روبه رو می شوند، بهتر است 
سنجیده و با بازاریابی مشخصی عمل کنند تا دچار مشکالت 

بیشتری نشوند. 

ورود به جنگ قیمتی

پرس�ش: مدیر کس�ب وکاری در حوزه لوازم الکترونیکی هس�تم. مشتریانم اکثرا خرده فروشانی هس�تند که با درصد سود 
مش�خصی محصوالت کس�ب وکارم را به مشتریان نهایی عرضه می کنند. در بازار کاری ام همه چیز آرام بود تا اینکه یکی از 
رقبای اصلی شروع به کاهش قیمت محصوالت ارائه شده اش به بازار کرد. روند حرکتی این رقیب، توازن را در بازار به هم زده 
و بسیاری از مشتریان قدیمی کسب وکارم را به سمت خود جلب کرده است. برخی دیگر از رقبا نیز برای مبارزه با این رقیب 
بزرگ شروع به کاهش قیمت محصوالت شان دربازار کرده اند تا شاید بتوانند در بازار باقی بمانند. به نظرتان به عنوان مدیر 

کسب وکار من نیز وارد این جنگ قیمتی شوم یا اینکه راهکار دیگری را پیشنهاد می کنید؟ 

کلینیک کسب و کار

9 ویژگی یک تصمیم خوب 

انتخاب های ش��ما به عنوان یک کارآفرین می توانند 
تأثیراتی قدرتمند را بگذارند. گاهی اوقات فرصت هایی 
وجود دارند که ظاهراً ارزش ن��گاه دوم را ندارند اما در 
نهای��ت راه خود را به س��وی فهرس��ت انتخاب های از 

دست رفته شما باز می کنند. 
شما مایل به اس��تفاده از فرصت مناسب هستید. در 
مجموع، عالقه به کسب موفقیت یک ایده کارآفرینی 
گرانبهاس��ت، بدین معنا که بر اساس تصمیمات امروز 

خود شما بارقه موفقیت در آینده را می بینید. 
در صورت عدم اطالع از ش��یوه کنترل اس��ترس یا 
عواقب کمتر ایده آل یک تصمیم، فرآیند تصمیم گیری 
می توان��د ب��ه تنهای��ی س��نگین ترین فش��ار را روی 
شانه های تان وارد کند. در زیر به 9ویژگی یک تصمیم 

خوب اشاره می شود: 
1- تصمیم های خوب تأثیر مثبت��ی را روی دیگران 

می گذارند. 
این حرف شاید بدیهی به نظر برس��د اما در صورت 
توجه به مفه��وم آن، تصمیم های بد وج��ود نخواهند 
داش��ت. روی هم رفت��ه، تأثیرگذاری منف��ی و فوری 
یک تصمیم بر روی فرد، فورا صفت بد را به آن نس��بت 
می دهد. البته، حاال ش��ما فقط به یک تعریف مشترك 

از واژه »مثبت« نیاز دارید. 
2- تصمیم های خوب تکرار شدنی هستند. 

مردم از ی��ک تصمیم بد ب��ه عنوان ی��ک تبخال نام 
می برند. 

3- تصمیم های خوب فرصت ها را افزایش می دهند. 
یک تصمیم مؤثر اجازه و قدرت عم��ل را به دیگران 

می دهد. 
4- تصمیم های خوب شامل دیگران می شود. 

یک نتیجه گیری مناسب و مفید برای شرکت نیاز به 
طی فرآیندی خاص دارد. بررس��ی شرایط موجود باید 

پاسخگویی و رضایت خاطر مقامات را تضمین کند. 
5- تصمیم های خوب قابل اجرا هستند. 

در صورت وجود هر گونه ابه��ام درباره مرحله بعدی 
فعالیت ه��ای خود، تصمیم ب��ه اندازه کافی روش��ن و 
شفاف نیس��ت. ش��فافیت عدم اطمینان را به حداقل 
می رساند. به یاد داشته باشید که یک حقیقت بدیهی 
به نظر شما ش��اید از دیدگاه دیگران بینشی جدید به 

حساب آید. 
6- یک تصمیم خوب سیستماتیک است. 

شناس��ایی معیار های خوب از معیار ه��ای بد نیاز به 
زمان، منابع و ش��رایط مورد نیاز برای بررسی هدف و 
قضاوت در راس��تای تخمین میزان و احتمال موفقیت 

دارد. 
7-تصمیم های خوب قابل توضیح هستند. 

ش��فافیت همیش��ه پاس��خگویی را به همراه دارد. 
پنهان ش��دن پش��ت چیزی که به طور دقیق نقش ها، 
مسئولیت ها یا انتظارات مرتبط با یک تصمیم جدید را 
شرح می دهد، آسان نیست. پیش رفتن بر اساس یک 
جدول زمانی، سرمایه ها و شرایط الزم برای دستیابی 
به موفقیت، تقریب��اً به معنای حرکت ک��ردن در یک 

بزرگراه یک طرفه است که هیچ دوربرگردانی ندارد. 
8- تصمیم های خوب عملی هستند. 

انس��ان ها موجوداتی احساساتی هس��تند بنابراین 
حذف احس��اس از ی��ک تصمیم عملی نیس��ت. به هر 
حال، عناصر قابل حذف در این میان تعصبات عاطفی 

و جهت گیری های تقویت کننده خویشتن است. 
هن��گام مواجه��ه با ی��ک تصمی��م س��خت از خود 

بپرسیدکه این تصمیم به نفع چه کسانی است. 
9- تصمیم های خوب خودآگاهی را شامل می شود. 

در ص��ورت تصمیم گیری درباره تعیین اس��تراتژی 
ش��رکت برای 10 س��ال آینده اما عدم ارائه یک طرح 
کلی استراتژیک، شما باید تسلیم یک متخصص دیگر 

شوید. 
نکته مه��م این اس��ت که ب��رای اخذ ی��ک تصمیم 
با تأثیرگذاری مثبت، توس��عه فرصت ها ی��ا هر یک از 
ویژگی های فوق، ش��ما نیاز به آگاهی از زمان فعالیت 
در دایره نفوذ خود و پش��ت س��ر گذاش��تن مرز های 
موجود دارید. همیش��ه هنگام تصمیم گی��ری خود را 
تس��لیم فردی کنید که از همه به مش��کل نزدیک تر و 

آشنا تر است. 
www.enterpreneur.com

گردهمایی بازاریابی جهانی
گردهمایی بازاریابی جهانی توس��ط شرکت بین المللی 
»پی ورل��د«) Pworld (و با همکاری ش��رکت »ماناپیام« 
برگزار می ش��ود. آرش وفاداری، مدیرعامل شرکت ماناپیام 
درب��اره این گردهمایی گف��ت: »با آغاز دوران پس��اتحریم، 
بس��یاری از کش��ورها و ش��رکت های خارجی مناسبات و 
روابط اقتصادی خ��ود را با ایران گس��ترش داده اند. ازاین رو 
فعاالن اقتصادی و صاحبان کس��ب و کار باید به شبکه های 
بازاریابی و بازرگانی بین المللی قدرتمند دسترس��ی داشته 
باشند. »گردهمایی بازاریابی جهانی«، فرصتی ایده آل برای 
صاحبان کس��ب و کار و فعاالن اقتصادی است تا با همکاران 
خود در سراس��ر ایران و منطقه، مالقات و ش��بکه ارتباطی 
حرفه ای خ��ود را کامل کنند. همچنین ای��ن برنامه یکی از 
مهم ترین نشس��ت های بازاریابی در ایران اس��ت و ش��امل 
برنامه هایی برای معرفی آخرین روندهای بازاریابی منطقه ای 
و جهانی با تمرکز بر تجربه مش��تری، بازاریابی ش��خصی و 
ارتباطات شرکتی است که آگاهی از آنها برای متخصصان این 

حوزه بسیار مهم خواهد بود.« 
کوس��تا پترو، مس��ئول برگزاری »گردهمایی بازاریابی 
جهانی« نیز درباره این رویداد گفت: »ما در پنج سال گذشته 
این گردهمایی را در بیش از 10 کشور دنیا برگزار کرده ایم. 
خوش��حالیم که این بار، بزرگان بازاریاب��ی بین المللی را در 
ایران دور هم جمع کرده ایم تا نیروهای مس��تعد و توانمند 
ایرانی هر چه بیش��تر با جدیدترین مباحث بازاریابی نوین 
آشنا شوند.«وی با اشاره به سرعت رش��د این برنامه در دنیا 
ادامه داد: »تاکنون بیش از 8 هزار کارشناس بازاریابی از 23 
کش��ور دنیا در مجموعه گردهمایی های ما شرکت کرده اند 
و بر این اساس، برنامه ما س��ریع ترین میزان رشد را در میان 
تمام برنامه های بازاریابی در دنیا داش��ته است. هدف اصلی 
م��ا در »گردهمایی بازاریاب��ی جهانی« این اس��ت که برای 
مشتریان مان تجربه ای عالی و بی نظیر خلق کنیم و مطمئن 
هستیم که شرکت کنندگان از حضور این اساتید بنام، بهره 
الزم را خواهند برد.«گفتنی است مطالعات موردی براساس 
تجربه های عینی کارشناس��ان بازاریابی، بحث های تعاملی 
درباره آخرین روندها و گرایش ه��ا در ارتباطات و بازاریابی و 
همچنین یک کارگاه تعاملی درباره خلق استراتژی بازاریابی 
موفق در »اقتصاد مبتن��ی بر الیک« از جمل��ه برنامه های 

گردهمایی بازاریابی جهانی است.

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  .

ترجمه: علی آل علی

مدیریت امروز

در حال حاضر، با توجه به افزایش 
مصرف و استقبال روزافزون مردم از 
گیاهان دارویی، تولید و کشت این 

گیاهان توجیه اقتصادی مناسبی دارد. 
تولیدات گیاهی خریداران بسیاری دارد؛ 
از خرده فروشی ها و عطاری های محلی 

گرفته تا شرکت های اسانس گیری، 
تولید کننده افشره و قرص های گیاهی، 

شرکت های آرایشی – بهداشتی و 
موارد دیگر همگی تمایل به خرید این 

نوع گیاهان دارند

ش��اید اگ��ر ام��روز از فردی 
در چ��ه  ک��ه  کنی��م  س��وال 
کس��ب وکاری فعالیت می کند، 
حتما توقع ش��نیدن هر شغلی 
را داریم جز کش��اورزی. آمدن 
درون  ب��ه  رفاه��ی  امکان��ات 
کالنش��هرها باع��ث ش��ده ت��ا 
بیش��تر اف��راد روس��تایی هم 
زندگ��ی در می��ان خ��ودرو و 
آلودگی را به هوای تازه ترجیح 
دهند ام��ا جالب اس��ت بدانید 
تع��داد زی��ادی از اف��راد ایرانی 
به گونه ه��ای مختلف مش��غول 
کشاورزی هس��تند. حال یا آن 
فرد به معنای واقعی و س��نتی 
باغ��دار یا مزرعه دار اس��ت یا به 
شکل مدرن آن به صورت انبوه 
محص��والت کش��اورزی تولید 
می کند. در این بخش می توان 
مش��اغل را به دو دسته سنتی و 
مدرن تقس��یم کرد که در ایران 
هنوز میل به اولی وجود دارد اما 
برخی ها هم در راه کش��اورزی 
م��درن گام هایی برداش��ته اند. 
از جمل��ه ش��غل های مرتبط با 
ای��ن بخش ک��ه در س��ال های 
اخیر مورد توجه ق��رار گرفته و 
دولت هم تس��هیالت خوبی را 
برای مش��اغل پرداخت کرده، 
پ��رورش انواع م��رغ، بوقلمون، 
شترمرغ، گاو، گوس��فند، شتر 
و ان��واع ماه��ی اس��ت. در کنار 
این، داش��تن مزرعه های انواع 
از  گیاه��ان و گل در برخ��ی 
ش��هرهای کش��ور مثال کاشان 
از دیرباز رونق داش��ته است. اما 
در کن��ار این گل و گی��اه داری 
موضوعی که اخیرا به آن توجه 
می شود، مزرعه گیاهان دارویی 
است. اگر شما هم در این شغل 
مشغول کار هس��تید بد نیست 
نگاهی به این گزارش بیندازید 
تا با ریزه کاری ه��ای مدیریتی 

آن آشنا شوید.
در ح��ال حاضر، ب��ا توجه به 
افزای��ش مص��رف و اس��تقبال 
روزاف��زون م��ردم از گیاه��ان 
داروی��ی، تولی��د و کش��ت این 
اقتص��ادی  توجی��ه  گیاه��ان 
مناسبی دارد. تولیدات گیاهی 
خری��داران بس��یاری دارد؛ از 
خرده فروش��ی ها و عطاری های 
محل��ی گرفته تا ش��رکت های 

تولید کنن��ده  اس��انس گیری، 
افش��ره و قرص ه��ای گیاهی، 
 – آرایش��ی  ش��رکت های 
بهداش��تی و موارد دیگر همگی 
تمایل به خرید این نوع گیاهان 
دارند. نحوه ف��روش را هم خود 
تولید کنن��ده می تواند انتخاب 
کند یا مس��تقیما گی��اه خود را  
)به صورت تازه یا خشک شده( 
عرضه می کند یا به شرکت های 

عصاره گیری تحویل می دهد.

هزینه فرصت بسیار 
مهم است

هزین��ه  اقتص��اد،  در 
فرص��ت ب��ه موضوع��ی 
گفته می ش��ود ک��ه در 
قب��ال انج��ام ی��ک کار 
فعالی��ت  از  اقتص��ادی 
دیگ��ر  اقتص��ادی 
می ش��ود.  جلوگی��ری 
به عنوان مث��ال، در یک 
که  کش��اورزی  زمی��ن 
زمینی  می توان س��یب 
اگ��ر  کاش��ت  پی��از  و 
فردی س��یب زمینی را 

کش��ت کند هزینه کشت پیاز 
را از دس��ت داده و ممکن است 
در هم��ان زم��ان قیم��ت پیاز 
به صورت تصاعدی ب��اال برود و 
در آن صورت سود وی از دست 

رفته است.
اینک��ه  از  قب��ل  همیش��ه 
محصولی در زمین کش��اورزی 
کاش��ته ش��ود اطالعات خود را 
مبنی بر اینکه در سال برداشت 
چه کاالیی م��ورد تقاضا خواهد 
بود تکمیل کنید. این مهم ترین 
بخش کاری شماس��ت و در این 

صورت کش��ت علمی می توانید 
انجام دهی��د. بخش��ی از زمین 
کش��اورزی خ��ود را همان طور 
که اشاره ش��د به بخش گیاهان 
دارویی اختصاص دهید؛ به این 
دلیل که این قس��مت می تواند 
درآمد ثابتی برای شما به دنبال 
داش��ته باش��د. درس��ت است 
که ش��ما در ش��غل کش��اورزی 
مش��غول کار هس��تید اما نباید 
هم��ه زم��ان خ��ود را در زمین 
زراعی بگذرانید و باید بخش��ی 

از زم��ان خود را ب��رای بازاریابی 
محصوالت در ب��ازار اختصاص 
دهید. با این کار می توانید دست 
برخی سودجویان و دالالن را از 
بازار کوتاه کرده و سود بیشتری 

نصیب خود کنید. 

تولید محصوالت ارگانیک
اگ��ر تولی��دی را به ص��ورت 
انب��وه انج��ام می دهی��د برای 
نگهداری یا به ثمر رس��یدن آن 
از عوامل غیر طبیعی بپرهیزید. 
به عنوان مثال، بعد از برداش��ت 

محص��ول ب��رای اینک��ه میوه 
م��دت زمان بیش��تری س��الم 
بماند از مواده��ای غیر مجازی 
اس��تفاده می کنند ک��ه ممکن 
اس��ت با س��المتی انس��ان در 
تضاد باشد ش��ما از این موضوع 
ف��راری باش��ید و همچنین در 
مرحل��ه قب��ل از برداش��ت هم 
باید بدانید که نباید از کودهای 
غیر مجاز استفاده کنید و حتما 
از س��المت آن مطمئن شوید. 
تولید محصوالت ارگانیک شما 
را در کوتاه مدت ش��هره 
خواهد ک��رد ام��ا برای 
رس��یدن به ای��ن درجه 
چند نکت��ه کلی��دی را 
روی  کنی��د.  رعای��ت 
هم��ه محص��والت خود 
نام برندی را که انتخاب 
کرده اید، بچسبانید. این 
موضوع باعث می شود تا 
افرادی که کاالی تولید 
ش��ده ش��ما را عرض��ه 
می کنن��د به مش��تری 
ب��ا خی��ال راحت ت��ری 
نسبت به تولید محصول 

توضیح دهند.
 از فروش��نده نهایی بخواهید 
کاال را ب��ا قیم��ت معق��ول در 
ب��ازار عرض��ه کن��د در صورت 
عدم رعای��ت دیگر ب��ا وی وارد 
معامله نشوید. ش��ما نخستین 
کشاورزی باش��ید که تبلیغات 
خ��ود را به صورت گس��ترده در 
کشور درج می کند. هماهنگی 
قیمتی ش��ما با اتحادیه مربوط 
می توان��د راه تبلیغات��ی ش��ما 
را هم��وار س��ازد و ب��رای ه��ر 
محص��ول تولید ش��ده قیمت 

مصرف کنن��ده و نهای��ی ذک��ر 
کنید. 

بسته بندی؛ حلقه فراموش 
شده تولید

شاید اگر بسیاری از کاالهای 
بس��ته بندی  دارای  ایران��ی 
مناس��ب و عال��ی ب��ود اکنون 
ای��ران تولید کنن��ده بس��یاری 
از محص��والت جه��ان ب��ود اما 
کش��وری مانند کش��ور چین با 
درك کردن اهمیت این موضوع 
توانس��ته ب��ا نی��روی کار ارزان 
خود همه محصوالت خود را به 
بیش��تر نقاط جهان صادر کند. 
محص��والت  بی کیفیت تری��ن 
چینی دارای بسته بندی جذاب 
هس��تند اما بهتری��ن میوه های 
ایرانی در سبدهای پالستیکی به 

فروش می رسند. 
ب��رای  ط��راح  ی��ک  ش��ما 
بسته بندی محصوالت خود در 
نظر بگیری��د و به صورت موقتی 
با وی فعالیت کنید. سعی کنید 
همه محصوالت تولیدی خود را 
در بسته بندی مخصوص عرضه 
کنید. در ای��ن صورت هر فردی 
با مش��اهده برند ش��ما در نقاط 
مختلف کش��ور آش��نا خواهد 
ب��ود. ب��رای اینک��ه بتوانید در 
شغل خود بس��یار موفق شوید 
نیاز هر ش��هر را تأمین کنید. به 
بیان بهتر ت��الش کنید نام برند 
شما در همه شهرها دیده شود. 
انجام ای��ن کار مس��تلزم رصد 
بازارهای مختلف هر شهر است 
که نیاز به چن��د بازاریاب دارد و 
هر محصول ممکن است مدت 
زمان زیادی را برای تولید الزم 
داشته باش��د. اما اگر از سیستم 
نظارت بازار بهره ببرید، کارتان 
در این بخش ساده خواهد شد. 

توجه داشته باش��ید، شغلی 
که در آن مش��غول کار هستید 
نیاز مبرمی ب��ه مدیریت دارد؛ 
به ای��ن دلیل ک��ه اگ��ر نتوانید 
مص��رف آب را مدیری��ت کنید 
کشاورزی به صرفه ای نخواهید 
داش��ت. همچنین مدیریت در 
زمان کاشت، داشت و برداشت 
دارای اهمیت زیادی اس��ت. به 
این دلیل ک��ه افزای��ش تولید 
در شغل ش��ما به معنای بهبود 
امنیت غذایی و همچنین رشد 

اقتصادی کشور خواهد شد. 

آیا می دانستید

امروز و فردا

تریبون

مرضیه فروتن

غزال بابایی

تفاوت های مدیر صنعتی 
و مهندس صنایع

آی��ا می دانس��تید وظایف مدی��ر صنعت��ی و مهندس 
 صنای��ع در بعض��ی نق��اط مش��ترك و در نقاط��ی دیگر 

تفاوت دارد؟ 
در حالی که مهندس صنایع به بع��د فنی توجه دقیقی 
دارد، یک مدیر صنعتی ب��ه آن به صورت کلی و کالن نگاه 
می کند و در عوض به بعد مال��ی و هزینه یابی و همچنین 
بعد انس��انی در جه��ت به��ره وری که محص��ول کارایی 
و اثربخش��ی اس��ت توجه خاصی دارد که نش��ان دهنده 
انعطاف پذی��ری باالی رش��ته مدیریت صنعت��ی و مدیر 

صنعتی است.
 دو رش��ته مدیریت صنعتی و مهندس��ی صنایع از نظر 
دید با هم متفاوتند، یعنی اینکه مدیریت با دید انس��انی 
و اجتماعی شکل گرفته ولی مهندس��ی صنایع یک دید 
مهندس��ی و علمی و صنعتی را برای باال ب��ردن راندمان 

کاری به کار می گیرد. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت شغل کشاورزی

کاشت، داشت، برداشت



امضای تفاهم نامه همکاری بین 
بورس تهران و بورس استانبول

تفاهم نامه هم��کاری بین بورس ته��ران و بورس 
اس��تانبول توس��ط مدیران عامل دوبورس، حس��ن 
قالیباف اصل و دینچ امضا شد. در بازدید هیات بازار 
س��رمایه ایران از بورس اس��تانبول، این تفاهم نامه 
منعقد و مراس��م با حضور محمد فطانت فرد، رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د. قالیباف 
اصل در این ارتباط بیان کرد: بازار س��رمایه ایران و 
ترکیه به عنوان دو همسایه با پتانسیل های ارزشمند 
می توانن��د به توس��عه همکاری ها، تب��ادل تجربه و 
کارش��ناس، پذیرش متقابل ش��رکت ها و. . . اهتمام 
ورزند. وی با اشاره به امضای تفاهم نامه میان بورس 
تهران و اس��تانبول تأکید کرد: این تفاهم نامه نقطه 
عطفی در روابط بین نهادهای دو بازار سرمایه است. 

طالی زرشوران در بورس کاال 
خریدار داشت

نخس��تین عرضه شمش طالی معدن زرشوران در 
بورس کاالی ایران با استقبال خریداران روبه رو شد، 
به طوری که از مجموع ۳۰ کیلو طالی عرضه ش��ده 
نزدی��ک به ۲۶کیلوی آن م��ورد معامله قرار گرفت. 
این تاالر همچنین شاهد معامله ۹۰۰ تن مس کاتد 
ش��رکت ملی صنایع مس ایران به قیمت ۱۷۵ هزار 
و ۸۹۰ریال بود. این شرکت همچنین ۵۸۰ تن مس 
مفت��ول را به قیمت ۱۸۳ ه��زار و ۲۸۰ریال معامله 
کرد؛ از دیگر محصوالت معامله ش��ده ش��رکت ملی 
صنای��ع مس ایران در ای��ن روز می توان به پنج هزار 
تن انواع مس کم عیار، ۱۴۰ تن س��ولفور مولیبدن و 

شش تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. 

نخستین عرضه گازوییل به مقصد 
ترکیه در رینگ بین الملل

در جلس��ه معامالت��ی ب��ورس انرژی، نخس��تین 
محمول��ه نف��ت گاز )گازوییل( ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفت��ی ایران )محل تحوی��ل انبار نفت 
تبریز و مقص��د ترکیه( در رین��گ بین الملل عرضه 
شد. همچنین در کنار معامالت مستمر قراردادهای 
س��لف موازی اس��تاندارد برق و نفت ک��وره در بازار 
مش��تقه، کاالهای آیزوریس��ایکل، حالل های ۴۰۰، 
۴۰۲، ۴۰۶ و ۴۱۰ پاالی��ش نف��ت اصفهان، متانول 
پتروش��یمی ش��یراز، متانول پتروش��یمی فن آوران، 
میعان��ات گازی پتروش��یمی رازی، میعان��ات گازی 
مجتمع گازی پارس جنوبی، میعانات گازی پاالیش 
گاز ایالم و آیزوریسایکل پاالیش نفت بندرعباس در 

رینگ داخلی و بین المللی عرضه شدند. 

ریزش بورس لندن و پاریس
اعالم بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه سیاس��ت 
گش��ایش پولی خود را در ماه دسامبر امسال تعدیل 
خواه��د کرد و تصمی��م چین در کاه��ش نرخ بهره 
بانکی بیش��ترین تأثیر را در کاهش ارزش ش��اخص 
س��هام بورس ه��ای اروپایی به ویژه ارزش ش��اخص 
سهام بورس فوتسی ۱۰۰لندن FTSE در معامالت 

روز دوشنبه داشته است.
 بانک مرکزی اروپا به منظور سد کردن راه کاهش 
نقدینگی یا همان ت��ورم منفی در منطقه یورو و در 
همی��ن راس��تا، فراهم کردن زمینه رش��د اقتصادی 
پایدار در کش��ورهای حوزه یورو، سیاس��ت گشایش 
پولی را از اول ماه مارس سال ۲۰۱۵ به اجرا گذاشته 
است که به موجب آن، با بازخرید اوراق قرضه دولتی 
و خصوصی کشورهای این حوزه پولی، هر ماه حدود 
۶۰ میلیارد یورو نقدینگی به نظام مالی منطقه یورو 

تزریق می کند. 
به گزارش رویترز، ارزش ش��اخص س��هام بورس 
فوتسی ۱۰۰ لندن که در آن در هر روز کاری سهام 
۱۰۰ ش��رکت مه��م و بزرگ انگلی��س از نظر ارزش 
بازاری س��هام ثبت ش��ده در ب��ورس، ارزش گذاری 
و خری��د و فروش می ش��ود، با ۳۴واح��د کاهش به 
شش هزار و ۴۰۹ واحد رسید. همچنین در معامالت 
روز دوشنبه ارزش شاخص سهام کل بورس پاریس، 

CAC ۴۰، کاهش یافت. 

کاهش شاخص بورس 
کشورهای آسیایی

ارزش ش��اخص بورس کش��ورهای آس��یایی روز 
سه ش��نبه به دلیل کاهش قیمت کاال و انتش��ار آمار 
منفی از رش��د اقتصادی چین رون��د نزولی به خود 
گرفت. در همین حال، بورس شانگهای بیش از یک 
درصد، ب��ورس هنگ کنگ حدود یک درصد، بورس 
ژاپن ۸ دهم درصد، بورس کره جنوبی ۴ دهم درصد 
و ارزش ش��اخص بورس اندونزی یک درصد کاهش 

یافت.
 همچنی��ن در آمری��کا ارزش ش��اخص دو بورس 
»داوجونز« و »۵oo S&P« به ترتیب یک دهم و ۲ 

دهم درصد کاهش یافتند. 

صورت های مالی شش ماهه 
محورسازان ایران خودرو

ش��رکت محورس��ازان ای��ران خ��ودرو با انتش��ار 
صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور ماه 
امس��ال اعالم کرد در دوره یاد شده مبلغ یک هزار و 
۶۴۰ میلی��ارد و ۷۲۱ میلیون ریال درآمد حاصل از 
فروش خالص داشت. این شرکت مبلغ ۳۷۰میلیون 
ریال س��ود خالص کسب کرد و براین اساس مبلغ دو 

ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

ش��اخص کل بورس و اوراق 
بهادار در جریان معامالت روز 
سه شنبه بازار س��هام با ۱۱۹ 
ارتفاع ۶۲ هزار  واحد رشد در 
و ۹۲۳ واح��دی ایس��تاد. ب��ا 
توجه به توقف اکث��ر نمادها، 
کاه��ش حج��م معام��الت و 
کاهش فشار فروش، معامالتی 
متع��ادل ب��ا گرایش��ی مثبت 
مش��اهده ش��د. به طوری که 
حجم و ارزش معامالت سهام 
در پایین ترین حد دنبال شد، 
گرچه روند معامالت به آرامی 
در ح��ال گرای��ش به س��مت 
خرید س��هام اس��ت. از سوی 
طوالنی مدت  توق��ف  دیگ��ر، 
نماده��ای معامالت��ی با توجه 
به ش��رایط عدم اعتماد حاکم 
ب��ر بازار س��هام، باع��ث ادامه 
ک��م رونق��ی ب��ورس خواهد 
ش��د چرا که خاط��ره ریزش 
چندهزار واحدی شاخص کل 
نماد شرکت های  بازگشایی  با 
پاالیش��ی در اس��فندماه سال 
ذهن  در  همچن��ان  گذش��ته 
س��رمایه گذاران بازار س��هام 
باقی مانده اس��ت. در این بین 
مدیریت نظارت بر بورس ها و 
بازار ها از بازگش��ایی نمادهای 
متوق��ف ش��ده ب��ه ص��ورت 
 صنع��ت ب��ه صنع��ت اش��اره 

داشت. 

مولفه های تأثیرگذار بر 
آینده بورس

با بررسی شرایط کنونی بازار 
س��هام می توان گف��ت بورس 
ای��ن روزه��ا متاثر از انتش��ار 
گزارش های شش ماهه است. 
اگرچه س��هامداران از عملکرد 
ش��رکت های  ماه��ه  ش��ش 
بورس��ی ناراض��ی هس��تند و 
امیدوار  خبره��ای  گزارش ها، 
کنن��ده ای ب��ه خص��وص در 

گروه خودرو برای سهامداران 
نداش��ته اس��ت. چنانچه رفع 
تحریم ه��ا و در پ��ی آن رو به 
اقتصادی  شرایط  رفتن  بهبود 
و اثرگذاری آن بر س��ودآوری 
اس��ت.  زمان ب��ر  ش��رکت ها 
به ط��ور کل چن��د عامل مهم 
و اثر گذار بر اقتصاد کش��ور و 
ب��ه دنب��ال آن بازار س��رمایه 
وج��ود دارد که ش��امل تغییر 
سیاس��ت های انقباضی دولت، 
رش��د قیمت ه��ای جهان��ی و 
رفع ابهامات موجود در صنایع 
مختلف است که با اعمال این 
م��وارد می توان انتظ��ار بهبود 
شرایط فعلی و رشد سودآوری 
و سود هر س��هم شرکت های 

فعال در بازار را داشت. 

غلبه جو نوسان گیری بر 
کلیت بازار سهام

روز گذش��ته ب��ازار س��هام 
سبزش��دن  ب��ا  حال��ی  در 
دس��ته جمعی همه نماگرهای 

منتخب خود روبه رو ش��د که 
به نظر می رس��یدپس از عبور 
فض��ای ن��ه چن��دان مطلوب 
ماه��ه  ش��ش  گزارش ه��ای 
ورود  برای  بهانه ای  شرکت ها، 
نوس��ان گیر  خریداران  دوباره 
پیدا کرده اس��ت. در ش��رایط 
کنون��ی جو نوس��ان گیری در 
بازار حاکم اس��ت و به محض 
اینک��ه ب��ازار ق��دری مثب��ت 
می شود، س��هامداران اقدام به 
فروش س��هام خ��ود با هدف 
کس��ب س��ود در کوتاه مدت 

می کنند. 
در ای��ن میان بای��د در نظر 
داش��ت که حقوقی های فعال 
در ب��ازار از نظر منابع مالی در 
مضیقه ق��رار دارند و تا زمانی 
که بازار نوس��ان آنها را جبران 
ب��رای جب��ران هرگونه  نکند 
ضرر اقدام به فروش می کنند 
و آنچه بازار را به سمت مثبت 
و صعودی شدن سوق می دهد 
ورود نقدینگ��ی اس��ت و ت��ا 

عمده  س��هامداران  که  زمانی 
و حقوقی ها و س��رمایه گذاران 
پول های جدیدی را وارد بازار 
نکنند، انتظار برگش��ت کامل 

وجود ندارد. 

ادامه معامالت بلوکی برای 
بازارگردانی

سهم  میلیون   ۲۴۰ چنانکه 
بانک آینده از س��وی سهامدار 
عم��ده ای��ن بان��ک ب��ه یک 
ارزش  ب��ه  حقیقی  ش��خصی 
۲۸ میلی��ارد و ۸۰۰ میلی��ون 
توم��ان و به قیمت هر س��هم 
ش��د.  واگ��ذار  توم��ان   ۱۲۰
بلوکی  معام��الت  همچنی��ن 
از س��وی برخ��ی حقوقی ه��ا 
که  به ط��وری  پیگیری ش��د، 
پتروشیمی  نماد معامالتی  در 
مبین بیش از ۱۶میلیون سهم 
ب��ه ارزش ۵ میلیارد تومان از 
س��وی هلدینگ پتروش��یمی 
خلیج فارس به کد شرکت های 
تابعه آن انتقال داده ش��د. در 

نم��اد معامالت��ی بان��ک ملت 
نی��ز معام��الت درون گروهی 
ب��ه جابه جایی اندک��ی کمتر 
از ۱۰ میلیون س��هم به ارزش 
بیش از ی��ک میلیارد و ۹۵۵ 
میلیون تومان منتهی شد. در 
نماد معامالتی پتروشیمی جم 
نیز ۳میلیون س��هم به ارزش 
بی��ش از ۲میلی��ارد تومان از 
ش��رکت  این  حقوقی  س��وی 

کدبه کد شد. 

تقویت شاخص آیفکس
تقویت  روز گذش��ته ضمن 
آیفکس ب��ه ۷۰۱ واحد، گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانیان با معامله ۱۲ میلیون 
و ۷۶۰ هزار س��هم بیش��ترین 
حجم و سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی با ۲۹ میلیارد و ۳۱۰ 
ارزش  بیشترین  ریال  میلیون 
معامالت را به خود اختصاص 
دادند. این در حالی اس��ت که 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
مرب��وط ب��ه س��هام بیمه دی 
ذوب آه��ن  آن  از  پ��س  و 
 اصفه��ان و پاالیش نفت الوان 

بود. 
از س��وی دیگر، شرکت های 
نیرو سرمایه، س��رمایه گذاری 
مس��کن زاینده رود و صنایع 
نس��وز توکا با بیش��ترین افت 
قیمت روبه رو ش��دند و اوراق 
تسهیالت مسکن در بازه ۶۲۵ 
ت��ا ۶۷۶ هزار ریال دس��ت به 
دست ش��د. گفتنی است، در 
روز گذش��ته نم��اد معامالتی 
ش��رکت آه��ن و ف��والد ارفع 
با توج��ه به تعدیل س��ود هر 
سهم سال مالی ۱۳۹۴ و نماد 
معامالتی شرکت سبحان دارو 
مجم��ع  برگ��زاری  جه��ت 
عموم��ی فوق الع��اده صاحبان 
س��هام در روز ش��نبه ۹آبان، 
متوقف  معام��الت  پای��ان   در 

شدند. 

رشد تردیدآمیز شاخص کل

شناگری نوسان گیران در آشفته بازار بورس
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از نگاه کارشناسان

دریچه

باش�گاه خبرنگاران جوان - ش��رایط 
فعل��ی اقتصادی ش��رایط رکودی اس��ت و 
گزارش های ۹ ماه��ه امکان دارد ضعیف تر 
از گزارش های ش��ش ماهه باش��د. احتماال 
ش��رایط فعلی در بازار ادامه دار خواهد بود 
و ب��ازار در حال��ت راکد ب��ه کار خود ادامه 
می دهد و انتظار می رود قیمت سهام بعضی 
ش��رکت ها کماکان نزولی بوده و ش��اخص 
گاهی با نوس��انات مثبت همراه باش��د. در 
گزارشات شش ماهه، شرکت ها پوشش های 
مناسبی نداشتند. در واقع شرکت هایی که 
۵۰ درصد سودش��ان را پوشش داده بودند، 
در این شرایط در وضعیت خوب قرار دارند. 
این موضوع موجب متوقف شدن حدود ۴۰ 
نماد شد همچنین کارشناسان انتظار تعدیل 
منفی را از گروه های خودرو داشته اند. دلیل 
مثبت ب��ودن ش��اخص در هفته های اخیر 
متأثر از دو محرک بود: محرک اول رونمایی 
از بس��ته انبس��اطی دولت و مح��رک دوم 
اجرایی شدن برجام بود. اما این دو محرک 

در مرحله اجرایی ش��دن دچار ابهام بودند، 
کلیات بسته انبس��اطی دولت خوش بینانه 
بود، ولی جزییات این بس��ته تأمل برانگیز 
و مبه��م بود. در واقع بس��ته پیش��نهادی 
دولت آن طور ک��ه انتظار می رود نمی تواند 
در ایج��اد رونق اقتصادی مؤثر باش��د، زیرا 
وقتی بازار در حالت رکود اس��ت ما انتظار 
داریم متولی��ان بازار و دول��ت برای خارج 
شدن از رکود دست به کار شوند اما نتیجه 
حرکت دولت برای تحق��ق این امر نتیجه 
مورد انتظار را در پی نداش��ت. عدم حاصل 
شدن نتیجه مورد انتظار باعث ناامیدی در 
سرمایه گذاران و فعاالن شده است. ما انتظار 
داشتیم که دولت سیاست های انبساطی را 
در دس��تور کارخود ق��رار دهد، ولی اجرای 
بسته پیشنهادی دولت نتیجه کوتاه مدت 
داش��ت که این نشان دهنده ضعف هایی در 
این بسته است. دولت کماکان قصد اجرای 
سیاس��ت های انبس��اطی را ن��دارد و هنوز 
هم دولت در کنترل تورم و سیاس��ت های 
انقباضی اس��ت، به عب��ارت دیگر جزییات 
بس��ته گویای این مطلب اس��ت که دولت 

هنوز به رونق روی نیاورده است. 

سنا - هر چه س��ازمان دانش بنیان تر 
ارزش��مندتر  انس��انی  نیروه��ای  باش��د 
می شوند و س��ازمان بورس در این مقوله 
یکی از پیشتازهاست؛ بیش از ۷۰ درصد 
تحصیالت  ب��ورس،  س��ازمان  کارکن��ان 

تکمیلی را گذرانده اند. 
همچنین پویای��ی، جوانی و داینامیک 
بودن س��ازمان بورس از دیگر مزایای این 
س��ازمان اس��ت. نیروی انس��انی کارآمد، 
آن ه��م برای س��ازمانی مانند س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ک��ه دهه راه اندازی 
را پش��ت س��ر گذران��ده و هم اکنون در 
دوران اس��تقرار و تثبیت به س��ر می برد، 
به عن��وان یک نیاز و عامل تأثیرگذار برون 
س��ازمانی جل��وه می کند، زیرا بس��یاری 
از عملکرده��ای درون س��ازمانی به طور 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم در س��المت و 
شفافیت بازار س��هام تأثیر می گذارد. این 
ش��یوه نگاه، وظای��ف اداره منابع نیروی 
انس��انی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

را دو چن��دان می کن��د. ام��ور مربوط به 
برنامه  ری��زی، ارزیابی عملکرد و توس��عه 
سیس��تم های نوی��ن مدیریتی س��ازمان 
ب��ورس از محوره��ای فعالی��ت مدیریت 
منابع انس��انی است، اما نگه داشت منابع 
انس��انی اولویت اول ماس��ت بنابراین به 
طور علمی و دقیق روی عوامل تأثیر گذار 
در نگ��ه داش��ت مناب��ع انس��انی تمرکز 
کرده ای��م. در برنامه جام��ع آموزش زبان 
انگلیس��ی براس��اس فراخ��وان و تعیین 
س��طح صورت گرفته در سازمان بورس و 
اوراق بهادار تهران، کارکنان س��ازمان از 
فراگیری آموزش زبان انگلیسی با رویکرد 
اس��تقبال خوبی  بین المللی  کس��ب وکار 
کرده اند، به طوری که نزدیک به یک سوم 
همکاران در این دوره ه��ا ثبت نام کردند 
و بدی��ن ترتیب در نظر داریم در آس��تانه 
فرآیند بین المللی ش��دن س��ازمان و رشد 
تصاع��دی تعام��الت بین الملل��ی، به طور 
گس��ترده آموزش مهارت ه��ای ارتباطی، 
مذاکره ک��ردن، ش��رکت در اجالس ها و 
کس��ب و کار بین المللی به زبان انگلیسی 

را توسعه دهیم. 

رشد و تقویت سرمایه های انسانی با هدف ارتقای بازار سهام  تداوم رکود در بورس

سیدمحمد صدرالغروی

شماره357 www.forsatnet.irمدیریت سهام
نماگر بازار سهام

بیشترین درصد افزایش
تامی��ن ماس��ه ریخته گ��ری در حالی روز گذش��ته 
عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین درصد افزایش روز 
گذشته را از آن خود کرد که قند پیرانشهر در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت. 
درصد نوسانقیمتنام شرکت
۷,۲۹۰۵تامین ماسه
۳,۹۰۴۴.۹۲قند پیرانشهر
۱,۸۶۹۴.۷۱پلی اکریل

۱,۱۸۲۴.۶۹ملی سرب و روی
۱,۲۶۱۴.۵۶قند نیشابور

۲,۰۳۳۴.۴۲بیمه ما
۱,۱۱۸۴,۲۹بیمه البرز

بیشترین درصد کاهش
س��یمان قائ��ن صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش روز گذشته شد. الستیکی سهند در رده دوم این 
گروه ایس��تاد و لیزینگ غدیر هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۳۵.۶۴(۱۵,۰۵۱سیمان قائن

)۶.۹۳(۴,۲۶۰الستیکی سهند
)۴.۷۵(۲,۰۲۵ایران یاساتایرورابر

)۴.۷۲(۴,۲۸۲رادیاتور ایران
)۳.۸۷(۳,۸۲۸پگاه خراسان
)۳.۵۲(۱,۷۸۰لیزینگ غدیر

)۳.۱۲(۳,۳۵۹پمپ سازی ایران

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک صادرات ایران  پرمعامله ترین سهم 
بازار شناخته شد. سرمایه گذاری غدیر در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. بانک ملت و پلی اکریل در جایگاه سوم و 

چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

۱۹.۸۵۱ ۹۱۰بانک صادرات
۱۸,۷۰۳ ۲۳۶۲سرمایه گذاري غدیر

۱۵,۳۹۴ ۱۹۸۹بانک ملت
۱۳,۶۶۲ ۱۸۶۹پلي اکریل 

۶,۲۸۱ ۱۲۶۱قند نیشابور
۵,۴۱۹ ۱۰۰۲قند ثابت  خراسان 
۵,۰۷۳ ۲۳۵ح.بانک پاسارگاد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
س��رمایه گ��ذاری غدیر  به خ��ود اختص��اص داد. بانک 
صادرات ایران هم رتبه چهارم را به دست آورد. پاالیش 
نف��ت بندرعباس نیز در باالی جدول بیش��ترین ارزش 

معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۴۴.۱۸۴ ۲۳۶۲سرمایه گذاري غدیر
۳۰,۶۲۴ ۱۹۸۹بانک ملت
۲۵,۵۴۲ ۱۸۶۹پلي اکریل 

۱۸,۰۷۲ ۹۱۰بانک صادرات
۱۲,۶۰۱ ۲۹۸۰صنایع  آذرآب 
۸,۴۳۵ ۵۸۶۲سخت  آژند

۸,۲۵۸ ۳۵۳۷نفت بندرعباس

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که بانک صادرات 
ایران در این گروه دوم شد و قند ثابت خراسان در رده 

هفتم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۱۸۶۹۱۱۷۲پلی اکریل

۹۱۰۱۰۹۷بانک صادرات
۲۳۶۲۱۰۳۱سرمایه گذاری غدیر

۱۹۸۹۱۰۱۴بانک ملت
۲۹۸۰۶۴۲صنایع آذرآب

۳۵۳۷۶۱۴نفت بندرعباس
۱۰۰۲۵۸۱قند ثابت خراسان

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بان��ک ایران ب��ه دس��ت آورد. س��هم خودرویی 

محور سازان ایران خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
۱۱۲۱۵۶۰پست بانک
۱۸۶۵۳۷۳محورسازان

۲۰۵۸۱۴۷نوسازی تهران
۱۷۹۷۱۳۸درخشان تهران

۱۶۱۸۱۰۸قند قزوین
۱۱۷۶۵۹فنرسازی زر

۱۱۳۹۴۶پگاه آذربایجان غربی

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��یمان کارون 
 و س��رمایه گ��ذاری پردی��س در رده های بع��دی قرار 

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

۱۰۹۸۲.۰۳سرمایه گذاری اعتبار
۳۲۱۵۲.۲۲سیمان کارون

۷۷۰۲.۳۱سرمایه گذاری پردیس
۳۷۲۶۳.۲۷س. گروه توسعه ملی

۱۸۸۰۳.۳۷سیمان تهران
۱۷۸۰۳.۴۲لیزینگ غدیر

۲۱۰۹۳.۴۸س. صنعت نفت

ایرن�ا - محمد اس��ماعیل نیا، 
نماین��ده مجل��س با اش��اره به 
بالتکلیفی دولت در به س��رانجام 
رس��اندن پرونده س��هام عدالت، 
گفت: پس از گذش��ت ۱۰ سال 
از واگ��ذاری س��هام عدال��ت به 
۴۶ میلی��ون نف��ر، هن��وز دولت 
در خص��وص نح��وه آزادس��ازی 
و مدیری��ت آن ب��ه جمع بن��دی 
خاصی نرسیده و به نظر می رسد، 
تعیی��ن تکلی��ف پرونده س��هام 
عدالت تا س��ال ۹۵ طول بکشد. 
محم��د اس��ماعیل نیا، درجم��ع 
خبرنگاران با بیان اینکه س��هام 
عدالت نمی تواند بیش از این در 
بالتکلیف��ی باقی بمان��د، بر لزوم 
س��اماندهی سهام عدالت و نحوه 
مدیری��ت و اجرای صحیح آن به 
گونه ای که باالتری��ن بازدهی را 
برای مردم به همراه داشته باشد، 
تأکی��د کرد. این نماینده مجلس 
با بیان آنکه ساختار فعلی سهام 

عدالت قابلیت آزادسازی دارد، به 
پایان یافتن وصول ۱۰ ساله سود 
سهام و تس��ویه اقساط و امکان 
آزادسازی و خرید و فروش سهام 
عدالت از س��ال آینده اشاره کرد 
و پیش��نهاد داد: در حال حاضر، 
میزان سود سهام عدالت دریافت 
ش��ده از س��وی دولت و تخفیف 
۵۰ درص��دی س��هام دو دهک 
اول مش��مولین، ای��ن ام��کان را 
فراه��م ک��رده ک��ه ۳۶ درص��د 
س��هام عدالت آزاد ش��ود. براین 
اس��اس می توان آزادسازی سهام 
عدالت دو دهک پایین درآمدی 
جامع��ه یعن��ی اعض��ای کمیته 
امداد، عشایر و کشاورزان را آغاز 
ک��رد؛ در واقع دولت می تواند در 
حمایت از اقش��ار ک��م درآمد و 
کشاورزان س��هام عدالت آنها را 
آزاد س��ازد تا آنها بیش��تر از این 
معطل قولی که ۱۰س��ال پیش 
به آنها داده ش��ده بود، نش��وند. 

نماینده مردم کاش��مر، بردسکن 
و خلیل آب��اد در مجل��س با بیان 
ارزیابی ها  براساس آخرین  اینکه 
ارزش ه��ر برگ��ه س��هام عدالت 
حدود ۴۰۰ ه��زار تومان عنوان 
شده است، گفت: در حال حاضر 
با توج��ه به اینک��ه دولت طبق 
قانون اصل ۴۴ در انتهای س��ال 
۹۴ موظف به آزادس��ازی سهام 
بنابراین می توان  اس��ت،  عدالت 
با مش��موالن اولیه طرح دریافت 
س��هام عدالت مطابق ب��ا ارزش 
روز س��هام عدالت، تسویه کرد تا 
طعم واقعی سهام عدالت را اقشار 
کم درآمد بچشند. وی با اشاره به 
اقدام��ات دول��ت در تهیه الیحه 
س��هام عدال��ت و تدوین بس��ته 
سیاس��تی برای رفع چالش های 
س��هام عدال��ت، تأکی��د ک��رد: 
می توان به جای تغییر ساختار و 
قانون، با آزادسازی سهام عدالت 
به اص��الح آن پرداخت تا به این 

واس��طه دغدغ��ه و نگرانی هایی 
ک��ه در مورد ح��ذف کارگران و 
کش��اورزان به عنوان دهک های 
پایی��ن س��هام عدال��ت پ��س از 
تصویب این قانون وجود دارد از 
میان برود و شاهد توانمندسازی 
درآمدی  پایی��ن  این دهک های 
با  اس��ماعیل نیا  باش��یم.  جامعه 
ریس��ک های  وج��ود  به  اش��اره 
در  ب��رای س��رمایه گذاری  ب��اال 
کرد:  تصریح  بخش کش��اورزی، 
ب��ا آزادس��ازی س��هام عدال��ت 
از  بخش��ی  کش��اورزان می توان 
آس��یب های ناش��ی از رک��ودی 
ک��ه در ح��ال حاض��ر در بخش 
کش��اورزی ب��ه واس��طه کاهش 
نهاده های کشاورزی حاکم شده 
را نی��ز جبران ک��رد. وی معتقد 
است که بخش کشاورزی عالوه 
بر تأمین امنی��ت غذایی یکی از 
بخش های مهم اش��تغال زایی در 
کشور است که باید بیش از سایر 

بخش ها مورد توج��ه و حمایت 
دول��ت قرار گیرد؛ براین اس��اس 
دول��ت می توان��د با آزادس��ازی 
باعث  عدالت کش��اورزان،  سهام 
دلگرمی آنها درفعالیت هایش��ان 
ش��ود. نماینده مردم کاشمر در 
مجلس گفت: اصالح قانون سهام 
عدال��ت به عمر مجل��س کنونی 
نمی رس��د و احتماال در مجلس 
آینده بررس��ی می ش��ود و البته 
مشخص نیست که چه تغییراتی 
افت��اد.  خواه��د  اتف��اق  آن  در 
بنابراین به نظر می رسد با توجه 
به مطول ش��دن پرونده س��هام 
عدال��ت تا اواس��ط س��ال ۹۵، با 
توجه به رکود بخش کشاورزی و 
همچنین نیاز اقشار کم درآمد به 
کمک دولت، س��هام عدالت آنها 
تس��ویه ش��ود و برای دهک های 
۲ تا ۶ س��هامدار عدالت در قالب 
هم��ان الیح��ه تنظیم��ی دولت 

تصمیم گیری شود. 

پرونده تعیین تکلیف سهام عدالت تا سال 95 طول می کشد

محمد دارستانی
کارشناس بازار سهام

دکتر غالمرضا صفاری طاهری
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بورس و اوراق بهادار
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تعریف بحران
بح��ران  تعری��ف،  براس��اس 
پیش��امدی اس��ت که به صورت 
ناگهان��ی و گاه��ی فزاین��ده رخ 
می دهد و به وضعیتی خطرناک 
و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه 
می انجامد. بحران باعث به وجود 
آمدن شرایطی می شود که برای 
برطرف کردن آن نیاز به اقدامات 
اساسی و فوق العاده است. بحران ها 
بر حس��ب نوع و شدت متفاوتند. 
بح��ران ی��ک فش��ارزایی بزرگ 
و وی��ژه اس��ت که باع��ث درهم 
شکسته شدن انگاره های متعارف 
و واکنش های گس��ترده می شود 
و آس��یب ها، تهدیدها، خطرها و 
نیازهای تازه ای به وجود می آورد. 
عمده ویژگی های بحران عبارتند 
از: 1- معموال غیر قابل پیش بینی 
است  )یعنی نمی توان پیش بینی 
کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد( 
اما معموال غیرمنتظره نیست. 2- 
بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی 
است تا یک حالت ماندگار 3- پویا 

و متغیر است.

مشکل اضافه تولید
اما درخصوص بحران و آنچه 
در اقتص��اد به وقوع می پیوندد، 
در نظر اول عبارت است از پیدا 
ش��دن  »اضافه تولی��د« یعنی 
پرش��دن ب��ازار از کاالهایی که 
مش��ترِی قدرت پرداخت بهای 
آنه��ا را ن��دارد. وقت��ی در بازار 
مش��تری نباشد و کاالها فروش 
ن��رود طبع��ا تولی��د کاالها نیز 
کاهش یافته و متوقف می شود 
و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ها 
و بی��کاری وس��یع و میلیون��ی 
کارگ��ران پی��ش می آید که به 
نوبه خود فروش کاالها را باز هم 

دشوارتر کرده و بر عمق بحران 
اعتباری  می افزای��د. سیس��تم 
سرمایه داری از کار باز می ماند، 
بده��کاران توان پرداخت بدهی 
خود را در س��ر موعد از دس��ت 
می دهند. بهای سهام شرکت ها 
در بازار تنزل می کند و موسسات 
سرمایه داری یکی پس از دیگری 

ورشکست می شوند. 
بحران های  اغلب  براس��اس 
اقتص��ادی دنیا، بخش میانی و 
شاید مهم ترین بخش گسترش 
بحران اقتصادی، ایجاد اختالل 
در اعتبار دهی به نظر می رسد. 
در س��ال های اخی��ر، برخالف 
اوای��ل قرن گذش��ته که تنها 
ه��دف بان��ک مرک��زی حفظ 
ارزش پ��ول ب��ود، س��ه هدف 
عم��ده ب��رای بان��ک مرکزی 
تعریف می ش��ود. نخس��تین و 
مهم تری��ن هدف بانک مرکزی 
کنت��رل تورم و حفظ ثبات در 
س��طح عمومی قیمت ها است. 
دو ه��دف دیگر ای��ن نهاد، در 
کن��ار کنترل ت��ورم، ثبات در 
س��طح تولید و بازارهای مالی 
اس��ت. معموال در اقتصاد این 
اتفاق قابل مش��اهده است که 
بین این اهداف و پیگیری آنها 
تضاد وج��ود دارد و این تضاد 
می تواند عملکرد بانک مرکزی 
را بسیار سخت و پیچیده کند. 
برخی بحران ها در بازار سهام  
)بحران سال 1929(، برخی در 
بازار اعتبارات  )بحران 2007(، 
برخ��ی در ب��ازار ارز و برخی در 
ب��ازار کاالها اتف��اق می افتند. 
ای��ن بحران ها گاه یک کش��ور، 
گاه گروه��ی از کش��ورها و گاه 
کل جه��ان را تح��ت تاثیر قرار 
می دهن��د. دو بح��ران ب��زرگ 

جه��ان، بحران ه��ای 1929 و 
2007، هنگام وقوع، کل جهان 
را تحت تأثیر قرار دادند که اولی 
با س��قوط بازار سهام و دومی با 
افت بازار اعتبارات شروع شدند. 
وجوه تش��ابه میان ریشه های 
بح��ران 1929 و بح��ران اخیر تا 
حدودی عجیب اس��ت. در هر دو 
بحران، یک حباب داشتیم که در 
بحران دهه 1920 در بازار س��هام 
و در بحران اخیر در بازار امالک و 
مستغالت مشاهده شد. در هر دو 
حالت نیز حباب های ایجادشده به 
دلیل سیاست های اشتباه فدرال 
رزرو آمری��کا بوده اس��ت. بحران 
اول به دلیل پافشاری بر سیستم 
استاندارد طال توسط فدرال رزرو 
بود. در این شرایط فدرال رزرو بین 
دو هدف متناقض قرار گرفت: 1- 
جلوگی��ری از س��قوط اروپ��ا ی��ا 
2- کنترل سوداگری و دالل گری 
در وال استریت. فدرال رزرو سعی 
کرد به هر دو هدف برس��د اما به 
هیچ کدام نرس��ید. س��رانجام در 
هفته آخر اکتب��ر 1929، حباب 
بازار س��هام منفجر شد و آمریکا 
را به رکود برد. حباب بحران دوم 
ب��ا عدم تع��ادل بین المللی میان 
آمریکا و آسیا مرتبط بود که این 
عدم تعادل به انباشت حجیم دالر 
در بانک های مرکزی کش��ورهای 
آسیایی منجر شد و شرایط را برای 
نابودک��ردن حباب در اعتبارات و 
بازار مس��تغالت فراه��م کرد. در 
هر دو بحران، دسترسی آسان به 
اعتبارات و وجود حباب باعث شد 
بدهی شرکت ها با افزایش شدید 
به حدی برس��د که به سیس��تم 
بانکی س��ایه ای معروف ش��د که 
ش��امل بانک های سرمایه گذاری 
ب��ود  )صندوق ه��ای تضمین��ی 

س��رمایه نامی��ده می ش��دند( و 
س��ایر صندوق ها به صندوق های 
ارتباط��ی مع��روف بودن��د ک��ه 
ناش��ناخته و خ��ارج از ترازنامه و 
توس��ط بانک ها ب��رای اجتناب از 
قوانین تناس��ب سرمایه تشکیل 

می شدند. 

موسسات بانکی در سایه
دلی��ل نامی��ده ش��دن این 
مؤسس��ات به سیس��تم بانکی 
س��ایه ای ای��ن ب��ود ک��ه این 
مؤسس��ات مث��ل   بان��ک عمل 
می کردند و بدون رعایت قوانین 
بانکی به صورت کوتاه مدت پول 
ق��رض می کردن��د و به صورت 
بلندمدت پول قرض می دادند. 
س��رانجام همان  ط��ور که یک 
حب��اب روزی از بی��ن می رود، 
حب��اب ب��ازار س��هام در دهه 
و  ام��الک  ب��ازار  و   1920
مس��تغالت در ده��ه اخیر نیز 
از بی��ن رفت و هر دوی آنها به 

بحران بانکی منجر شدند. 
س��ازوکار بحران اخیر تا حدود 
زیادی مش��ابه بحران دهه 1920 
بود. وقتی که س��رمایه  گذاران پول 
خ��ود را خ��ارج کنن��د، بانک های 
می ش��وند  مجب��ور  س��ایه ای 
دارایی ه��ای خ��ود را نق��د کنند 
و ای��ن ف��روش دارای��ی در بازاری 
اتف��اق می افتد که رو به افول بوده 
و قیمت های موج��ود برای خرید 
کاال بس��یار پایین است. در نتیجه 
برخی از آنها ورشکس��ته ش��دند 
و برخ��ی توانس��تند دوام بیاورند. 
اما عرضه کنن��دگان اعتبار، بدون 
داش��تن اطالع کاف��ی از وضعیت 
بانک ها، تصمیم گرفتند پول خود 
را از بانک های سرمایه گذاری خارج 
کنند و این باعث شد تا اقتصاد وارد 

سراشیبی سقوط شود. 
ب��ا توجه به توضیحات باال و با 
در نظ��ر گرفتن وضعیت کنونی 
صنعت بانکداری کشور، می توان 
اقدام��ات پیش گرفته ش��ده از 
س��وی دول��ت و همچنین بانک 
مرکزی را که س��عی در اصالح و 
ساماندهی سیستم بانکی کشور 
دارن��د، دریافت این زنگ خطر از 
جانب حافظه تاریخی بزرگ ترین 
اقتصاد های دنیا برای دولتمردان 
دانس��ت. اهمی��ت ای��ن موضوع 
برای کش��ور ما از آن جهت قوت 
بیش��تری می گیرد که سیستم 
اقتص��ادی کش��ور بان��ک محور 
اس��ت، از ای��ن رو تأثیر س��قوط 
بان��ک مرک��زی آمریکا ب��ر دنیا 
در مقیاس کوچک تر با س��قوط 
بانک های بزرگ در یک کش��ور 
هم��ان اثراتی را به دنبال خواهد 
داش��ت. بنابر این می توان گفت 
اصلی ترین عامل شرایط بحرانی 
برای اقتصاد کشور از بروز اختالل 
در سیستم بانکی و گسترش آن 
همراه با گسترش و عمیق شدن 
بخش اعتباری اقتصاد ادامه پیدا 
خواهد کرد. بنابر آنچه گفته شد 
اصالح س��اختار بانکی کشور چه 
با تش��ویق هایی مانند تغییر در 
ان��واع نرخ ه��ا  )س��پرده قانونی، 
نرخ های بین بانکی( که توس��ط 
مراج��ع قانونی در حال پیگیری 
اس��ت چه با سامان دهی ساختار 
بانکی کش��ور از طریق نظم دهی 
به صورت ه��ای مال��ی بانک ها و 
حتی تعطیل کردن موسس��ات 
کنت��رل،  غیرقاب��ل  اعتب��اری 
اساسی ترین سیاستی خواهد بود 
که برای اصالح ساختار اقتصادی 
که نش��انه های بحران را به خود 

گرفته، باید در نظر گرفت. 

بحران ه��ای متع��دد بانک��ی و 
همچنین مش��کالت پدی��د آمده 
در بازپرداخ��ت وام های بانکی در 
دهه ه��ای 1970 و1980 موجب 
شد تا اهمیت برخورداری بانک ها 
از س��رمایه کاف��ی در مواجه��ه با 
خط��رات ناش��ی از ع��دم ایفای 
تعه��دات از س��وی وام گیرندگان 
بیش از پیش آشکار شود. کمیته 
 Basel( ب��ازل  بانک��ی  نظ��ارت 
 Committee On Banking
Supervision( ک��ه به اختصار 
Basel Co - )نن را کمیته بال 
mittee(می نامند، در پاس��خ به 
یک ضرورت جهانی برای همکاری 
در زمینه نظارت بانکی و به منظور 
ارائ��ه رهنمود ه��ا و توصیه ه��ای 
نظارت��ی، ترغی��ب همگرای��ی در 
استفاده از استاندارد ها و شیوه های 
نظ��ارت بانک��ی، با ه��دف تأمین 
سالمت و ایمنی بخش بانکی ایجاد 
ش��د. بیانیه  سرمایه ای شماره )1( 
نتیجه تالش چندین ساله کمیته 
بال اس��ت که اولی��ن پیش نویس 
آن در س��ال 1987 منتش��ر و در 
ج��والی 1988 ب��ه تصویب تمام 
اعضا رس��ید. با وج��ودی که بازل 
)1( در زم��ان خ��ود ب��ا در نظ��ر 
گرفت��ن تمام��ی جوان��ب مطرح 
در اندازه گی��ری کفایت س��رمایه 
بانک ها طراحی ش��ده ب��ود، اما با 
اجرای آن در کش��ور های مختلف 
و تغییر ش��رایط در بازار های مالی 
و بانکی بین المللی به تدریج نقاط 
ضعف آن آش��کار ش��د. در پاسخ 
ب��ه بحران های بانک��ی دهه 90 و 

انتقاداتی که به ب��ازل )1( مطرح 
ش��د، کمیته بازل در سال 1999 
تصمی��م گرف��ت بیانی��ه کفایت 
سرمایه جدید و جامع تری را ارائه 
دهد. ای��ن بیانیه به طور رس��می 
»چارچ��وب اصالحی��ه همگرایی 
بین المللی س��نجش س��رمایه و 
س��رمایه گذاری«  اس��تاندارهای 
نام داش��ت که به طور غیررسمی 
ب��ازل )2( نامیده ش��د و ش��امل 
رویکرده��ای جدی��د در خصوص 
ریس��ک اعتب��اری، س��ازگاری با 
بانک،  اوراق به��ادار  دارایی ه��ای 
پوش��ش بازار، ریس��ک نرخ بهره، 
ریسک عملیاتی و مقررات نظارتی 

مبتنی بر بازار بود. 
بع��د از ب��روز بح��ران مال��ی 
جهانی سال های 2007و 2008، 
نظارتی  ابع��اد  در  کمبودهای��ی 
مش��اهده ش��د، به همین دلیل 
کمیته بال نس��بت ب��ه بازنگری 
و تکمی��ل مق��ررات ب��ازل )2( 
پرداخ��ت و مجموعه ب��ازل )3( 
را ب��ه عن��وان آخری��ن نظرات و 

پیشنهادات خود منتشر کرد. 
بین الملل رعایت  بانکداری  در 
اس���ت�ان�دارده�ای ت�عریف شده 
بین المللی به ویژه استانداردهای 
کمیته ب��ازل به عنوان فعال ترین  
نه��اد بین الملل��ی  درگیر نظارت  
بانکی، بس��یار مهم و قابل توجه 
اس��ت. از ای��ن رو در صورتی که 
ایران��ی بخواهند در  بانک ه��ای 
س��طح بین المللی فعالیت کنند 
مل��زم به اج��رای ای��ن مقررات 
هس��تند. ب��ر اس��اس مق��ررات 
بین الملل��ی کمیته بازل، بانک ها 
موظف ش��دند از سال 2012 تا 

2018 می��الدی مقررات مربوط 
به ب��ازل )3( را اج��را کنند، در 
حال��ی که در کش��ور ما در حال 
حاضر تمرک��ز بر اجرای مقررات 
بازل )1( اس��ت، مقرراتی که در 
س��رمایه  کفایت  آیین نامه  قالب  
در س��ال 1382 در شورای پول 
و اعتب��ار تصویب و ب��ه بانک ها 
ابالغ ش��د که البته هنوز هم این 
مقررات در س��اختار مالی برخی 

از بانک ها مشاهده نمی شود. 
نخس��تین  خاورمیان��ه  بان��ک 
بانکی اس��ت که در ح��ال ایجاد 
زیرس��اخت های الزم برای پیروی 
از پیمان بازل 3 اس��ت و قدم های 
مؤثری در زمینه محاسبات مربوط 
به کفای��ت س��رمایه و نقدینگی 
برداش��ته اس��ت. هرچن��د بانک 
مرک��زی ج. ا. ا از ای��ن بابت هنوز 
الزامی برای بانک ها قائل نش��ده و 
می توان گفت تنها بانکی است که 
تحت بعضی مفروضات قابل قبول 
مقررات ب��ازل 3 را در ایران پیاده 

کرده است. 
در س��ال 1393 ب��ا توج��ه به 
استاندارد پیش��نهادی بازل )3( 
نس��بت کفای��ت س��رمایه بانک 
خاورمیانه 13.6درصد محاس��به 
شده است. این نسبت بر مبنای 
بازل )1( و طب��ق مقررات بانک 
مرکزی 20.9درصد بوده اس��ت. 
حداقل نس��بت مجاز طبق بازل 
)1( و بازل )3( در س��ال 2015 
میالدی معادل 8 درصد اس��ت. 
محاس��بات نقدینگ��ی نیز طبق 
بازل )3( ش��امل نسبت پوشش 
مناب��ع  نس��بت  و  نقدینگ��ی 
پایاپای بانک می ش��ود. نس��بت 

بانک  قابلیت  نقدینگی  پوش��ش 
برای پوش��ش خروج س��پرده ها 
در ش��رایط بحرانی ب��رای مدت 
30 روز را نش��ان می دهد. طبق 
مدل ب��ازل 3 ای��ن نس��بت باید 
حداقل 100 درصد باشد که در 
این مورد نیز بانک عملکرد قابل 

توجهی داشته است. 
اج��رای مقررات ب��ازل )3( در 
بانک  کلی  اس��تراتژی های  کنار 
مناس��بی  خاورمیان��ه، ش��رایط 
را برای پیوس��تن ب��ه بانکداری 
بین المل��ل به ویژه بع��د از رفع 
تحریم ها برای ای��ن بانک ایجاد 
به نظ��ر  ک��رده، ش��رایطی ک��ه 
می رس��د س��ایر بانک ها نتوانند 
در کوتاه م��دت فراه��م کنن��د. 
اس��تراتژی کلی بان��ک در حوزه 
فعالیت ه��ای خود نیز به ش��رح 

ذیل است: 
* بانکداری عمده فروش�ی 
 :)Wholesale Banking(
ایجاد ارتباط و کار با مش��تریان 

بزرگ. 
Co r )  بانکداری ش�رکتی 

ارائ��ه   :)porate Banking
خدمات بانکی و اعتباری به اشخاص 
حقوق��ی و طراح��ی محص��والت 
اعتباری و خدمات بانکی مبتنی بر 
نیازمندی های شرکت های تجارتی، 

صنعتی و خدماتی. 
دارایی ه�ا  مدیری�ت   *
 :)Asset Management(
مختلف  دارایی ه��ای  مدیری��ت 
مش��تریان ک��ه معم��والً ب��رای 
مشتریان عمده صورت می گیرد. 
در واق��ع بان��ک به ج��ای جذب 
مناب��ع مش��تریان و مدیریت آن 

دارایی ه��ای خود،  پرتف��وی  در 
خدمات مش��اوره ای و مدیریتی 
مدیری��ت  نح��وه  خص��وص  در 
انواع دارایی ها به مش��تریان ارائه 

می کند. 
مج�ازی بانک�داری   * 
 :)Virtual Banking(
استفاده از فناوری های اطالعات 
ارتباط  ارتباطات ب��رای ایجاد  و 

عملیاتی با مشتریان. 
بحث و نتیجه گیری

بانک خاورمیانه که در سال 91 
و با س��رمایه 4هزار میلیارد ریال 
تأسیس شد، از آغاز فعالیت خود 
تنها بر عملی��ات بانکداری تمرکز 
داش��ته اس��ت و حتی در شرایط 
تورمی آغاز فعالیت خود، بر خالف 
سایر بانک ها از ورود به بازار ملک 
و بنگاه داری دوری کرده است. در 
حال حاضر  با عملکرد مناسب در 
زمینه ریسک های اعتباری، درصد 
معوقات این بانک بس��یار پایین و 
در حد یک درصد اس��ت. با توجه 
ب��ه رتبه بندی داخلی مش��تریان 
توس��ط واحد ریس��ک این بانک، 
متوسط اعتبار مشتریان صرفنظر 
از می��زان وثای��ق در حدود +B تا 
BB اس��ت که محدوده مناسبی 
اس��ت. گس��تره اعتبار مشتریان 
از AA ت��ا CCC اس��ت. ب��ا در 
نظ��ر گرفتن این م��وارد در کنار 
ش��فاف بودن فعالیت های بانک و 
پیاده س��ازی مقررات بازل )3(، به 
نظر می رس��د این بانک ش��رایط 
مناس��بی برای فعالیت در سطح 
بین الملل��ی بعد از لغ��و تحریم ها 
داشته باشد، شرایطی که در سایر 

بانک ها نمی توان دید. 
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تحلیل بنیادی

مدیر سرمایه گذاری سبدگردان نوین نگر آسیا 
بازار انتظار این مقدار 
تعدیل منفی را نداشت

تداوم افت قیمت های کاالهای جهانی، سیاست های 
انقباضی دولت و رکود در اقتصاد کش��ور، در نهایت 
منج��ر ب��ه ارائه گزارش های ش��ش ماهه ضعیف اکثر 
ش��رکت ها ش��ده اس��ت که این موضوع و عدم وجود 
نقدینگی در بازار سرمایه، منجر به تداوم روند ضعیف 

معامالت اکثر شرکت ها شد. 
مدیر س��رمایه گذاری س��بدگردانی نوین نگر آسیا در 
رابطه با این گزارشات در گفت وگو با بورس نیوز عنوان 
کرد: با وجود اینکه اکثر کارشناسان بازار سرمایه انتظار 
گزارش های مالی ضعیف شش ماهه را داشتند و اصالح 
قیمتی نیز در این راستا صورت گرفته بود، اما در نهایت 
صحه گذاش��تن بر ش��رایط نامس��اعد شرکت ها توسط 
مدیران ش��رکت ها مطمئنا تاثیر منفی خود را خواهد 
داشت و بازار نسبت به آن واکنش منفی نشان خواهد داد. 
البته ممکن است فعاالن بازار سرمایه که وقت کمتری 
برای بررسی بنیادی شرکت ها دارند، انتظار پوشش های 
ضعیف و تعدیل منفی های این چنینی را نداشته باشند و 
احتماال این موضوع می تواند باعث افت بیشتر قیمت ها 

)بعضا کوتاه مدت( در آینده شود. 
عل��ی قاس��م نژاد در ادام��ه اف��زود: بازار س��رمایه، 
خوشبختانه یا متاسفانه، طی سالیان گذشته به رشد 
سودآوری شرکت ها P/E می داد و این رشد در اکثر 
مواقع تورم محور بود و با افزایش تورم جامعه محقق 
می شد )به دلیل عدم رشد تولید و رشد واقعی اقتصاد( 
تاکنون تیم اقتصادی دولت سیاست های ضد تورمی 
را در پیش گرفته اند و عالوه بر آن نیز ش��اهد کاهش 
قیمت های کاالهای جهانی بودیم، لذا نمی توان انتظار 
رش��د س��ودآوری و در نهایت رشد قیمت ها را حداقل 

در کوتاه مدت داشت. 
وی ادامه داد: البته آن روی سکه نیز کاهش ریسک 
اس��ت، عوامل مختلفی وجود دارد که ریس��ک بازار را 
کاهش داده اس��ت. توافق هس��ته ای از مهم ترین این 
موارد است که آثار مثبت اقتصادی آن کم کم از سال 
آینده نمایان خواهد شد. عالوه بر این هر تغییر دولتی، 
تغییر مدیران و تغییر در سیاست ها را در پیش خواهد 
داش��ت که به افزایش ریس��ک بازار منجر می شود. در 
حال حاضر، با توجه به گذشت دو سال از عمر دولت 
آثار این ریسک رو به کاهش است و خوب یا بد، تاثیر 
خود را روی قیمت ها گذاش��ته اس��ت. این کارشناس 
بازار س��رمایه در رابطه با بس��ته حمایتی دولت گفت: 
در مقایس��ه با اندازه اقتصاد کش��ور تاثیر این بس��ته 
حمایتی خروج از رکود به نظر نمی رس��د چش��مگیر 
باش��د و عالوه بر این در خصوص نحوه اجرایی ش��دن 

مفاد آن ابهامات زیادی وجود دارد. 
وی در خاتمه گفت: به طور کل چند عامل مهم و 
اثر گذار بر اقتصاد کش��ور و به دنبال آن بازار س��رمایه 
وجود دارد که ش��امل تغییر سیاس��ت های انقباضی 
دولت، رشد قیمت های جهانی و رفع ابهامات موجود 
در صنایع مختلف است که با اعمال این موارد می توان 
انتظار بهبود شرایط فعلی و رشد سودآوری و سود هر 
س��هم ش��رکت های فعال در بازار را داشت، اما به نظر 
می رسد با توجه به موارد ذکر شده، تنها با نگاه میان 
و بلند مدت در صورت بهبود شرایط واقعی اقتصاد به 

بازار سرمایه می توان خوشبین بود. 

تحلیل صنعت دارو 

گ��روه داروی��ی یکی از صنایع فعال و پرپتانس��یل 
در بازار س��رمایه اس��ت و در حال حاضر حدودا 27 
شرکت فعال در این گروه وجود دارد. نمادهای گروه 
دارویی اغلب به عنوان نمادهای کم ریس��ک در بین 
نمادهای بورس��ی مطرح هس��تند، شرکت های فعال 
در این صنعت در گزارش های س��ه ماهه و اخیراً در 
گزارش های شش ماهه خود در برخی نمادها عملکرد 
مطلوبی ارائه داده اند. ش��ایان ذکر اس��ت در کنار این 
موضوع که از ابتدای س��ال 94 ش��اخص کل بورس 
روندی منفی و کاهشی داشته است، به طور میانگین 
شاخص گروه دارویی روندی افزایشی را تجربه کرده 
اس��ت، با این حال محرک های بسیاری براین صنعت 
تأثیر گذار هستند و طی چند سال اخیر نمادهای این 

گروه با چالش های مهمی مواجه بوده اند. 
 اما قیمت دارو از جمله عوامل تأثیر گذار بر نمادهای 
این صنعت بود که در سال های اخیر به سبب ارزان بودن 
بعضی از داروها موجب کاهش حاشیه سود شرکت های 
داروی��ی ش��د که ب��ه نظر با ارائ��ه راهکارهایی در حال 
رفع ش��دن اس��ت اما مسئله مهم ش��رکت های دارویی 
درخصوص واردات مواد اولیه است که به سختی صورت 
می پذیرد البته با توجه به حصول توافق هسته ای و در 
صورت برداشته شدن تحریم ها واردات مواد اولیه تولید 
دارو آسان تر خواهد شد و همچنین کاهش هزینه های 
مالی این شرکت ها را در پی خواهد داشت که می تواند در 
میزان سوددهی این دسته از شرکت ها تأثیر گذار باشد. از 
دیگر موضوعات مطرح در این صنعت درصد سهام شناور 
آزاد است که به نسبت پایین است و امکان معامله آنها را 
دشوار خواهد کرد و بر میزان نقد شوندگی آنها تأثیر دارد. 

و اما در گزارش های مثبت 6 ماهه این صنعت: 
 نماد دارو  )شرکت دارو پخش( در دوره شش ماهه 
منتهی به 31/ 6/ 94 به ازای هرسهم 649 ریال سود 
محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داش��ته اس��ت. رش��دی که عمدتا تحت تأثیر افزایش 
میزان فروش اس��ت. این ش��رکت همچنین براساس 
عملک��رد ش��ش ماهه 55 درص��د از پیش بینی اعالم 

شده را پوشش داده است. 
الب��رز دارو:  »دالب��ر« در این گ��زارش 38 میلیارد 
توم��ان س��ود خالص در نظ��ر گرفت��ه و 50 درصد از 
پیش بینی اعالم ش��ده را پوش��ش داده اس��ت. این 
شرکت نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد سود 

خالص را تجربه کرده است. 
شرکت داروسازی زهراوی نیز در عملکرد شش ماهه 
خود نشان می دهد که حدود 44 درصد از پیش بینی 

سال 94 خود را محقق کرده است. 

تاثیر پسماند 
تقاضای بازار دیروز بر امروز

در جلسه معامالتی روز گذشته، شاخص کل بازار 
بورس اوراق بهادار تهران با 119.7 واحد رشد به رقم 
62923 واحد رس��ید. رش��د 0.19 درصدی شاخص 
کل در آغاز این جلس��ه ش��روع ش��ده و طی س��اعت 
 نخست معامالت تکمیل شد. پس از آن شاخص کل 
150 دقیق��ه را ب��ه افزای��ش و پس از آن کاهش 25 
واح��د پرداخت��ه و در انتها در س��قف کانال 62000 
متوقف ش��د. تقاضای به وجود آمده در ابتدای بازار 
نسبتا قوی بود و از طرفی، این تقاضا بیشتر از سوی 
حقیقی های بازار ارائه شده بود؛ همین موضوع دلیلی 
مناس��ب برای گس��ترش و پایدار ماندن رنگ سبز در 
این جلسه بود. ارزش معامالت این جلسه بازار نسبت 
به روز پیشین خود رشدی 10 درصدی داشت؛ اما با 
این حال رقم 48.1 میلیارد تومان برای معامالت یک 
روز بازار بس��یار کم و ناچیز به نظر می رس��د. ارزش 
پایین معامالت همواره به عنوان یکی از نش��انه های 
عدم رخداد تغییر روند محس��وب می ش��ود. ارزش 
میانگین هر معامله در این جلسه با 10 درصد افزایش 
نس��بت به جلسه گذش��ته حدود 2.1 میلیون تومان 
بود. این موضوع نشان می دهد افزایش تقاضا در بازار 
ب��ا افزای��ش عرضه همراه بوده اس��ت. بازار فرابورس 
ایران نیز در این جلسه در مسیر صعودی قرار گرفت. 
ش��اخص کل ای��ن ب��ازار با 1.1 واحد رش��د به رقم 
701.4 واح��د رس��ید و ارزش معام��الت آن بیش از 

150 میلیارد تومان گزارش شد. 
گروه »ش��رکت های چند رش��ته ای صنعتی« امروز 
در غی��اب بزرگان »خ��ودرو« و ضعف »بانکی  ها« در 
ص��در جدول تاثیرگذارترین گروه ها بر ش��اخص کل 
ق��رار گرف��ت. این صنعت توانس��ت به تنهایی 65.63 
واح��د اث��ر مثبت در ش��اخص کل اعم��ال کند. پس 
از آن »بانک ها و موسس��ات اعتباری«، »فرآورده های 
نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای« و »بیمه و صندوق 
 بازنشس��تگی به ج��ز تامین اجتماع��ی« در مجموع 
71 واحد شاخص سازی کردند. گروه »بیمه و صندوق 
بازنشس��تگی به جز تامین اجتماعی« پس از مدت ها 
گوشه گیری و انزوا بار دیگر پا به عرضه گذاشته اند و 
طی دو روز اخیر رش��د مناس��بی را تجربه کردند. در 
جلس��ه گذش��ته نرخ خرید به فروش کدهای حقیقی 
حدود 1.8 بود. در این جلس��ه، معامله گران حقیقی 
36 درصد از کل خریدها را انجام دادند و تنها مسئول 
فروش 20 درصد از سهم ها بودند. این موضوع می تواند 

کور سوی امیدی برای بازار به شمار بیاید. 
با گسترش رنگ سبز در بازار، دخالت مثبت حقیقی ها 
و در غیاب نمادهای اصلی گروه خودرویی، بازار می تواند 
بار دیگر پا در کانال 63000 واحد بگذارد. این موضوع 
می تواند کمک بسزایی به افزایش ثبات بازار کند. بدین 
ترتیب در جلسه معامالتی پیش رو انتظار می رود شاخص 
کل با تاثیر از پسماند تقاضای جلسه گذشته، با روندی 
صعودی کار خود را شروع کند. پس از آن و با گذشت 
زمان��ی بی��ن 30 دقیقه تا یک س��اعت، کاهش تقاضا و 
افزایش عرضه ش��اخص کل را در مس��یری نوسانی قرار 
داده و این موضوع بسیاری از نمادها را تحت تاثیر خود 
قرار خواهد داد. در یک سوم نهایی زمان معامالت، انتظار 
م��ی رود ب��ار دیگر تقاضا پا به عرضه گذاش��ته و فرصت 
مناسبی برای خروج نوسان گیرها ایجاد کند. سناریوی 
دیگری برای جلس��ه معامالتی پیش رو وجود دارد که 
از گشایش ضعیف بازار خبر می دهد. با در نظر داشتن 
نزولی شدن شاخص کل در پایان جلسه گذشته، می توان 
انتظار داشت در گشایش جلسه معامالتی امروز با افزایش 
صعودی عرضه مواجه باشیم و این موضوع می تواند در 
90 دقیقه نخس��ت بازار، ش��اخص کل را به شدت تحت 
تاثیر خود قرار دهد. پس از آن نوس��انی ش��دن شاخص 
کل و پوشش بخشی از این نزول منطقی ترین حالت برای 
ادامه کار خواهد بود. باید توجه داشته باشیم با عنایت 
به شرایط موجود، این سناریو از احتمال کمتری برای 

رخداد برخوردار است. 

شنیده ها و شایعات بازار

گ�روه بیم�ه: خبره��ا از ورود 8 ش��رکت از 11 
ش��رکت بزرگ خارجی بیمه تا سال 2016 به ایران 

حکایت دارد. 
مپنا: ش��نیده ها حکایت از قرارداد این ش��رکت با 
زیمنس آلمان و قصد شرکت جهت افزایش سرمایه 

دارد. 
وبملت: ش��نیده ها از تاثیر مس��تقیم رأی دادگاه 
عال��ی انگلیس ب��ه جه��ت ادعای خس��ارت حدود 

4 میلیارد دالری بر هر سهم حکایت دارد. 
وتوش�ه: زمزمه های��ی مبنی بر هم��کاری پارس 

توشه با شرکت های خارجی به گوش می رسد. 
گ�روه دارو: ش��نیده ها از گ��روه دارو حکایت از 
آن دارد ک��ه ب��ا توجه به افزایش ن��رخ ارز مبادالتی 
برخی نماده��ای گروه نظیر ددام دتماد و دکیمی با 
پوش��ش ضعیف سود و تعدیل منفی در گزارش های 

شش ماهه مواجه خواهند شد. 
قش�رین: گوی��ا علت تقاض��ا برای خرید س��هام 
شرکت، فروش زمین 110 تا 115 هکتاری قشرین 
است. همچنین شنیده شده زمین خریداری ندارد. 

پارس خزر: ش��نیده ها از پ��ارس خزر حکایت از 
تولید محصول مش��ترک جدید میان ایران و ایتالیا 

دارد. 
گروه رایانه و فن�اوری: خبرها از مذاکرات برای 
ورود غول های بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، 

 ای بی ام، اوراکل و جمتو به ایران حکایت دارد. 
از  حاک��ی  ش��نیده ها  پ�گاه:  شیرپاس�توریزه 
ص��ادرات تولیدات ش��رکت ش��یر پاس��توریزه پگاه 
به کش��ور روس��یه اس��ت. همچنین گفته می ش��ود 
رایزنی هایی نیز با کشورهای دانمارک و آلمان جهت 

صدور محصوالت صورت گرفته است. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

تحلیل بازار

دانش سهامداری

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

محمدرضا نیک رفتار
تحلیلگر بازارهای مالی

محمدرضا گیوکی

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

آنچه بازار سرمایه ایران را زمین گیر کرده است

ریشه بانکی بحران 
اقتصاد ایران

الهه ظفری
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

بازار س�رمایه ایران در دو س�ال گذشته ش�رایط ناهمواری را پشت سر 
گذاش�ته است؛ شرایطی که بیش از هر چیز بازتاب آشفتگی اقتصاد ایران 

ب�ود و چالش هایی ک�ه در برابر بازاره�ای مختلف ق�رار دارد. در این میان 
ب�رای درک بهتر ماهیت بحران بازار س�رمایه باید به تجزیه وتحلیل درس�ت 

ریش�ه های بح�ران اقتصادی کش�ور پرداخت؛ بحران�ی که دولت قص�د دارد با 
اتخاذ سیاست های انبس�اطی آن را مهار کند. درک درست این موضوع می تواند 

س�هامداران را در تصمیم گی�ری درباره خرید و فروش هایش�ان یاری دهد. این 
نوشتار تالشی است در این جهت. 
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وضعی�ت  حاض�ر  ح�ال  در 
دانش بنی�ان  ش���رک�ت های 
در کش�ور را چط�ور ارزیاب�ی 

می کنید؟ 
 در دنی��ا الگوه��ای موفق��ی از 
ای��ن ش��رکت ها وج��ود دارند که 
ما هم از همان س��اختار استفاده 
ش��رکت های  توس��عه  کرده ای��م. 
س��رمایه گذاری  و  دانش بنی��ان 
در ای��ن بخ��ش مس��ئله ت��ازه ای 
نیس��ت، اما آنچه مس��لم اس��ت 
بنیان  دان��ش  تفکر ش��رکت های 
از ابتدا از کان��ال معاونت علمی و 
ریاس��ت جمهوری شکل  فناوری 
گرف��ت. در آن زمان ب��ا توجه به 
اینک��ه این ش��رکت ها یک متولی 
مشخص داش��ت مسیر مشخصی 
را طی می کرد و ق��رار بر این بود 
که این ش��رکت ها وظیفه تولید و 
توسعه دانش در کشور را بر عهده 
گیرن��د و دولت هم حمایت کند و 
در تفسیر آن مسئله لزوما تجاری 
بودن دانش مطرح نبود. متاسفانه 
زمان��ی ک��ه پ��ای وزارتخانه ها و 
ارگان ه��ای دیگ��ر مانن��د وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی، 
وزارت عل��وم و... ب��ه می��ان آمد، 
این شرکت ها از مسیر اصلی خود 
خارج شدند و تقریبا بدون متولی 

مشخص هستند. 
مش�کالت  حاض�ر  ح�ال  در 
این ش�رکت ها بیش�تر در چه 

بخش هایی است؟ 
بنا بود این شرکت ها تا 15 سال 
از معافیت ه��ای مالیاتی برخوردار 
شوند که عمال این اتفاق رخ نداده 
است. مش��کل دیگر این است که 
بعد از انتقال ش��رکت های دانش 
بنیان به پارک های علم و فناوری 
عمال ش��رکت هایی که محصوالت 
دانش��ی آن مش��تریانی از جنس 
بخش خصوصی و بازاری نداش��ت 
از گردون��ه کار خ��ارج ش��دند و 
دولت ه��م حمایت های الزم را از 
این ش��رکت ها انجام نداده است. 
الزامات و موانع قانونی،  همچنین 
ای��ن ش��رکت ها که  هزینه ه��ای 
عموما تازه تاس��یس هم هس��تند 

باال برده اند. 

برخی از شرکت های دانش بنیان 
می کنن��د  تولی��د  را  محصول��ی 
ک��ه مش��تری آن دول��ت اس��ت، 
ن��ه بخش خصوص��ی ام��ا دول��ت 
هی��چ تعهدی در حمای��ت از این 
ش��رکت ها انج��ام نمی دهد. مثال 
شرکت دانش بنیانی که در زمینه 
زلزل��ه تحقیق می کند یا مس��ائل 
زیست محیطی محصوالت دانشی 
ارائ��ه می دهد در بس��یاری موارد 
خریداری ج��ز دولت ن��دارد این 
طیف ش��رکت ها در یک ش��رایط 

سردرگمی به سر می برند. 
بخش خصوصی چقدر در زمینه 
توس�عه دان�ش و ش�رکت های 
س�رمایه گذاری  دانش بنی�ان 

کرده است؟ 
از  طبیعت��ا بخ��ش خصوص��ی 
ش��رکت هایی حمایت خواهد کرد 
که محصوالتی داشته باشند که در 
بازار مش��تری داشته باشد و سود 
یا انتفاعی برای این بخش داشته 
باشد. فعالیت های بخش خصوصی 

عموم��ا مرتبط ب��ا بازار اس��ت و 
در ش��رکت هایی س��رمایه گذاری 
می کن��د ک��ه محصوالت ب��ازاری 
داشته باش��ند. بخش صنعتی هم 
در برخی از فضا ها ورود پیدا کرده 

و در راس��تای اه��داف تولیدی و 
توس��عه ای خود یا از شرکت های 
دان��ش بنیان حمای��ت کرده یا به 
احداث ش��رکت های دانش بنیان 
به عنوان یک��ی از زیر مجوعه های 

خود اقدام کردند. 
زمینه ه��ای  در  بخ��ش  ای��ن   

بنی��ادی و محصوالت��ی که منافع 
عموم��ی و اجتماع��ی را تامی��ن 
می کن��د س��رمایه گذاری نخواهد 
ک��رد و حمایت از این ش��رکت ها 
وظیفه دولت است. دولت می تواند 

با تصوی��ب قوانین بخش خصوصی 
را مل��زم ب��ه حمای��ت کن��د. به 
ای��ن ترتی��ب مثال یک ش��رکت 
محص��والت  ک��ه  خودرو س��ازی 
بخش��ی  می کند،  تولید  آالین��ده 
از س��ود خ��ود را ب��رای توس��عه 
قرار  بنیان��ی  دانش  ش��رکت های 

دهد که در مسائل زیست محیطی 
فعالیت دارند. 

در ای��ن زمینه ه��ا م��ا ش��اهد 
توجه��ی  درخ��ور  ش��کوفایی 
نبودیم. در برخ��ی حوزه ها مانند 
تجهیزات  داروی��ی،  ش��رکت های 
پزش��کی، نان��و و... حمایت های��ی 
حض��ور  ام��ا  گرفت��ه  ص��ورت 
ای��ن  بخش خصوص��ی هن��وز در 
بخش آنچنان که شایس��ته است 

احساس نمی شود. 
راه�کار ش�ما ب�رای ح�ل این 

مشکل چیست؟ 
اگر بخواهیم یک الگوی جهانی 
را در ای��ن بخش اج��را کنیم باید 
طبقه بن��دی از بین ش��رکت های 
داش��ته  وج��ود  بنی��ان  دان��ش 
باش��د، الاقل ش��رکت هایی که در 
زمینه های تجاری فعالیت می کنند 
با ش��رکت هایی که در زمینه های 
بنی��ادی فعالیت می کنن��د از هم 
تفکیک شوند. در الگوهای جهانی 
ش��رکت های دان��ش بنی��ان را در 

چرخه عل��م طبقه بندی و ارزیابی 
می کنند و این چرخه علم ش��امل 
پژوهش، فناوری آموزش و ترویج 
اس��ت. در کشور ما متاسفانه هنوز 

این نگاه وجود ندارد. 
ب�ه نظر ش�ما چط�ور می توان 
فع�االن بخش خصوص�ی را به 
س�رمایه گذاری در ای�ن بخش 

ترغیب کرد؟ 
ب��ه نظ��رم قبل از ه��ر چیز باید 
تفکیکی بین وظایف و حمایت های 
از  بخش خصوص��ی  و  دول��ت 
سرمایه گذاری در این بخش صورت 
گیرد و بخش دولتی تنها اقدامات 
حمایتی و نظارتی و اصالح قوانین 
و تس��هیل فعالیت در این زمینه را 
به عهده گی��رد. طبیعتا این کار از 
عهده بخش خصوصی خارج است. 

در ترغیب بخش خصوصی نکته 
اول همین مس��ئله وظایف دولت 

است که گفته شد. 
در گام بع��دی بای��د ب��ه لحاظ 
قانون��ی حمایت ها و مش��وق هایی 
نظی��ر معافیت ه��ای مالیات��ی و... 
ب��رای فع��االن بخش خصوصی در 
حوزه ه��ای دانش بنی��ان در نظ��ر 
گرفته شود تا انگیزه الزم به وجود  
آید و حمایت های رس��انه ای از این 

بخش انجام شود.
 ع��الوه بر ای��ن ایج��اد فضای 
می توان��د  اقتص��اد  در  رقابت��ی 
اهمی��ت تحقیق توس��عه را برای 
فع��االن بخش خصوص��ی روش��ن 
کن��د وهمین مس��ئله به توس��عه 
ش��رکت های  در  س��رمایه گذاری 

دانش بنیان منجر خواهد شد. 
در پای�ان اگر صحبت�ی دارید، 

بفرمایید. 
ب��ه لح��اظ پایه های دانش��ی و 
انگیزش��ی تم��ام پتانس��یل ها در 

کشور وجود دارد.
 بای��د به لح��اظ امکان��ات فضا 
را بهب��ود بخش��یم و ای��ن ام��ر 
میس��ر نیس��ت مگ��ر ب��ا همدلی 
نهاد ه��ای  می��ان  هماهنگ��ی  و 
مختل��ف هنوز بی��ن وزارت علوم، 
مع��اون علمی و فن��اری و وزارت 
 تع��اون هماهنگ��ی و تفاهم الزم 

وجود ندارد.

»فرصت امروز« در گفت وگو با دکتر محمد آریا منش بررسی کرد 

 ضرورت بازتعریف سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان 
سرنخ

خبــر

تولید از گالب تا خاویار

کالف اول

گالب یک��ی از عرقیجات معطر به ش��مار می آید که 
در ای��ران از آن در انواع غذاه��ا، دمنوش ها و حتی طب 
سنتی استفاده می کنند. بیشترین میزان تولید گالب در 
ایران متعلق به شهر کاشان است که غالبا پس از فرآوری 
و بسته بندی به سایر ش��هرها ارسال می شود اما برخی 
ش��هرهای دیگر ایران نیز که مصرف باالی گالب دارند 
خود تولیدکننده این مایع معطر هستند. خراسان شمالی 
یکی از این استان هاست اما اخیراً معاون باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفته است میزان تولید 

گالب در استان بسیار کم است. 
حیدر ناموراظهار می کند: این استان پتانسیل فراوانی 
در تولید گل محمدی و گالب دارد و این درحالی اس��ت 
که میزان تولید گل و گالب در اس��تان بسیار کم است. 
وی مساحت گلستان های استان را 20 تا 30 هکتار اعالم 
کرده و می گوید: یک مرکز بس��ته بندی و عرق گیری در 
اس��تان وجود دارد که گالب گل های محمدی توس��ط 
این مرکز گرفته می ش��ود. مالکان باغ های گل  محمدی 
در برخی سال ها، گل ها را برای عصاره گیری روانه واحد 
ف��رآوری می کنند و در برخی س��ال ها آنها را در مرحله 

غنچه دهی به فروش می رسانند. 
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
تأکید کرد: بیشتر بوته های گل محمدی در باغات استان 
به صورت پراکنده کاش��ته شده اند و اقتصادی نیستند و 
تنها دو گلس��تان بزرگ در شهرستان فاروج وجود دارد. 
راه اندازی گلس��تان های گل محمدی در اس��تان دارای 
صرفه اقتصادی اس��ت. این س��ازمان از س��رمایه گذاران 
متقاضی ایجاد گلستان یا کارخانه فرآوری گل محمدی 

حمایت خواهد کرد. 
ما هم در این کالف با توجه به اس��تقبال این اس��تان 
برای حمایت از س��رمایه گذاران حوزه کشت یا فرآوری 
گل محمدی، پیشنهاد می دهیم تا تنور داغ است گل ها 
را بکارند و از حمایت های مدیران استان بهره مند شوند. 

کالف دوم

خاویار هم یکی دیگر از محصوالت گرانقیمت اس��ت 
که در ایران یکی از انواع مرغوبش وجود دارد و اس��تفاده 
می ش��ود اما به تازگی فع��االن این حوزه به دس��تاورد 
جدی��دی رس��یده اند و آن اس��تحصال اولی��ن خاوی��ار 

فیل ماهی پرورشی در آستاراست. 
رئیس اداره ش��یالت بندر مرزی آستارا از استحصال 
اولین خاویار فیل ماهی پرورش��ی در مزارع شهرس��تان 
همزمان با س��ال ۹5 خبر داد. صادق خاصی پور با اعالم 
این خبر  خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان دو مزرعه 
پرورش ماهیان خاویاری فعالیت می کنند که کار خود را 

از سال ۸5 آغاز کرده اند. 
 وی با بیان اینکه در حال حاضر وزن ماهیان خاویاری 
پرورش��ی این م��زارع که از نوع فیل ماه��ی با نام علمی 
»huso hoso« است، به ۶5 کیلوگرم می رسد، توضیح 
داد: وزن کل فیل ماهیان تولید ش��ده در این شهرستان 
به ۷0 تن می رسد. خاصی پور در ادامه با تأکید بر اینکه 
وزن ماهیان رش��د یافته در این مزارع نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته 3۹ درصد افزایش یافته است، تصریح 
کرد: پیش بینی می ش��ود اولین مرحله تخم کشی از این 

فیل ماهیان مولد در سال 13۹5 محقق شود. 
 شهرس��تان آس��تارا یکی از مهم ترین مراکز پرورش 
آبزیان س��ردابی و گرمابی در اس��تان گیالن محس��وب 
می ش��ود و بالغ بر 3۴ نفر به ش��کل مستقیم و ۹2 نفر 
به شکل غیرمستقیم در هش��ت مزرعه پرورش ماهیان 
سردابی، هفت آب بندان، س��ه مزرعه کشت توأم ماهی 
و برن��ج و دو مزرع��ه پرورش ماهی��ان خاویاری فعالیت 
می کنند که موجب ش��ده ما به فعاالن حوزه ش��یالت 
پیش��نهاد دهیم برای س��رمایه گذاری روی محصوالت 
دریایی می توانند سری به این شهرستان بزنند که توانایی 

و دانش الزم به راحتی در این شهر یافت می شود. 

سرمایه گذاری چین در چابهار
مدیرعام��ل منطق��ه آزاد چابه��ار گفت: دو ش��رکت 
ب��زرگ چینی در زمین��ه تولید آهن و ف��والد به صورت 
ش��مش و پلیت در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار 

سرمایه گذاری می کنند. 
به گزارش ایسنا از منطقه سیستان و بلوچستان، حامد 
علی مبارکی افزود: مدیران دو ش��رکت چینی در رأس 
هیاتی از ظرفیت های مختلف اقتصادی، تولیدی و تجاری 

این منطقه به زودی بازدید خواهند کرد. 
مبارکی گف��ت: این هیأت همچنی��ن در بازدیدی از 
مجتمع های صنایع فوالد و پتروشیمی در پیکره هشتم 
منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار و اسکله های شهید 
بهش��تی و ش��هید کالنتری و آش��نایی با ظرفیت های 
مختلف این منطقه روند س��رمایه گذاری در این بنادر را 

بررسی می کنند. 
این دو شرکت عالوه بر منطقه آزاد تجاری - صنعتی 
چابهار در منطقه آزاد قش��م نیز سرمایه گذاری خواهند 

کرد. 

نقطه شروع

عباس نعیم امینی 

چند سالی است که ش�رکت های دانش بنیان 
در کش�ور ما مورد توجه ق�رار گرفته اند و قرار 
است یکی از ستون های پیشبرد اهداف اقتصاد 
مقاومتی باش�ند، اما اهمیت دادن به موضوعی 
در این س�طح ب�دون فراهم ک�ردن ضرورت ها 
و ل�وازم کار چن�دان اث�ری بر اقتصاد کش�ور 
نخواهد داش�ت، البته که نقش دانش و نوآوری 

در توس�عه و رش�د اقتصادی بر کسی پوشیده 
نیس�ت اما اینکه ی�ک موضوع بیش�تر در حد 
شعار باش�د و بین پاسکاری های س�ازمان ها و 
ارگان ه�ای دولتی و غیر دولت�ی در رفت و آمد 
باش�د موضوع تازه ای نیست و بارها و بارها در 
همین صفحه به مش�کالت سرمایه گذاران برای 
س�رمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی 

اشاره شد. 
 س�رمایه گذاری در ح�وزه دان�ش یک�ی از 

ضرورت هایی است که کشور در شرایط کنونی 
ب�ه آن نیاز مبرم دارد، از ای�ن رو ما نیز همواره 
در صفحه فرصت های سرمایه گذاری به مسئله 

نو آوری و دانش نگاه ویژه ای داریم. 
ش�رکت های دانش بنی�ان یک�ی از الگوهایی 
اس�ت که در همی�ن راس�تا ارائه ش�ده و قرار 
اس�ت بخش زیادی از بار توس�عه علمی کشور 
را ب�ه دوش بکش�د، اما در این س�ال ها نه تنها 
به اهداف واقعی خود دست نیافته، بلکه بیشتر 

درگی�ر موانع و مش�کالت قانونی و س�اختاری 
بوده است؛ مشکالتی که همچنان پا برجاست.

 از این رو برای بررسی وضعیت سرمایه گذاری 
و  مس�ائل  و  بنی�ان  دان�ش  ش�رکت های  در 
مش�کالت پی�ش روی آنه�ا پ�ای صحبت های 
دکت�ر محم�د آریا من�ش، بنیان گذار ش�رکت 
تعاون�ی دانش بنی�ان محی�ط زیس�ت و زمین 
 پویا و اس�تاد دانش�گاه نشس�تیم که در ادامه 

پیش رو دارید. 

اگر بخواهیم یک الگوی جهانی را در بخش شرکت های 
دانش بنیان اجرا کنیم باید طبقه بندی در بین شرکت های دانش 

بنیان وجود داشته باشد، الاقل شرکت هایی که در زمینه های 
تجاری فعالیت می کنند با شرکت هایی که در زمینه های بنیادی 

فعالیت می کنند از هم تفکیک شوند. در الگوهای جهانی 
شرکت های دانش بنیان را در چرخه علم طبقه بندی و ارزیابی 
می کنند و این چرخه علم شامل پژوهش، فناوری آموزش و 
ترویج است. در کشور ما متاسفانه هنوز این نگاه وجود ندارد

 واقعیت این است که در سال ها و 
دهه های گذشته ما حتی نتوانسته ایم 

شرایط را به گونه ای برای حضور 
گسترده سرمایه گذاران داخلی مهیا 

کنیم چه رسد به سرمایه گذاران 
خارجی و اگر انتظار داریم 

سرمایه گذاری در کشور شدت بگیرد و 
شاهد حضور خارجی ها باشیم باید ابتدا 

محیط کسب و کار را مهیا کنیم

 در حال��ی که ایران قص��د دارد به قدرت 
اقتصادی و تکنولوژیک منطقه تبدیل ش��ود 
کارشناس��ان معتقدند ایران ب��ه 2 تریلیون 
دالر سرمایه گذاری صنعتی در طی 10 سال 

آینده نیاز دارد. 
 به گ��زارش »پایگاه خب��ری گلوبال ترید 
م��گ«، پس از توافق اولیه هس��ته ای، تعداد 
قاب��ل توجه��ی از ش��رکت های اروپای��ی و 
آمریکایی اعالم کرده اند که در استراتژی های 

خود نسبت به ایران بازنگری می کنند. 
ش��رکت های آمریکای��ی در حال بررس��ی 
ام��کان ورود مج��دد به بازار ایران هس��تند. 
در این مس��یر بررسی ساختار حقوقی داخل 
ایران ضروری اس��ت. آینده روابط سیاسی و 
اقتصادی ایران و آمری��کا نیز یکی از عوامل 

مهمی است که باید بررسی شود. 
سیاس��ت های تحریمی و مقررات اتحادیه 
اروپا و دیگر کش��ورها نیز باید مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گیرد. به دست آوردن اطالعات 
در این حوزه ها ضروری است تا از ریسک های 

احتمالی جلوگیری شود. 

جاذبه های اقتصادی ایران در 
»پساتحریم«

ای��ن پایگاه خبری می نویس��د: ایران قصد 
دارد ب��ه ق��درت اقتص��ادی و تکنولوژی��ک 
منطق��ه تبدیل ش��ود. هرچن��د تحریم های 
اقتصادی غ��رب، تاثیر منف��ی قابل توجهی 
در رس��یدن ایران به اهدافش داشته، اما این 
اهداف همچنان پابرجا هستند. شاخص های 
مهم اقتصادی نظیر ت��ورم و بیکاری به دلیل 
تحریم ها بدتر ش��ده، اما این کشور به لطف 
دارا ب��ودن منابع عظیم طبیعی، در آس��تانه 

رش��د قابل توجه در دوره پ��س از تحریم ها 
قرار دارد. 

اقتص��اد  دارد  قص��د  همچنی��ن  ای��ران 
دانش بنی��ان خود را توس��عه ده��د و تالش 
دارد در هم��کاری با ش��رکت های خارجی از 
دو عنصر مهارت و انتقال تکنولوژی بهره مند 
شود. براساس جدیدترین ارزیابی ها، ایران به 
2هزارمیلی��ارد دالر س��رمایه گذاری صنعتی 

طی 10 سال آینده نیاز دارد. 
ای��ن کش��ور در حال حرک��ت از یک طرز 
فک��ر مبتنی ب��ر واردات به س��مت یک طرز 
فکر مبتنی بر توس��عه بخش تولید و افزایش 
صادرات اس��ت. لذا این کش��ور همکاری با 
ش��رکت هایی که مایل به ایج��اد واحدهای 
مس��تقل یا ب��ا همکاری مش��ترک در ایران 

داشته باشند را ترجیح خواهد داد. 
 گفتنی اس��ت ای��ران از طری��ق تصویب 
قانون تش��ویق و حمایت از س��رمایه گذاری 
خارجی ریسک سرمایه گذاری خارجی را تا 
حد زیادی در این کش��ور کاهش داده است. 
ایران همچنین گام های مهمی برای حضور 
س��رمایه گذاران خارجی در کشور از طریق 
اعطای 100 درصدی مالکیت به شرکت های 
خارجی و پیشنهاد تعرفه های مالیاتی رقابتی 
به آنها برداش��ته اس��ت. اکنون این پرسش 
مطرح می ش��ود که برای جذب سرمایه های 
داخل��ی و خارجی به بخ��ش تولید چه باید 

کرد؟ 
گام هایی برای جذب سرمایه به تولید

 »بهادر احرامیان« عضو هیات نمایندگان 
حض��ور  ب��رای  می گوی��د:  ته��ران  ات��اق 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی نخس��تین 
گامی که در کش��ور باید برداشته شود مهیا 

کردن محیط و فضای مناس��ب کس��ب و کار 
اس��ت و تا این اتفاق رخ نده��د نباید انتظار 
در  را  س��رمایه گذاران  گس��ترده  حض��ور 

بخش های مختلف اقتصاد کشور داشت. 
عض��و هی��ات نماین��دگان ات��اق ته��ران 
می گوید: واقعیت این اس��ت که در س��ال ها 
و دهه ه��ای گذش��ته ما حتی نتوانس��ته ایم 
ش��رایط را به گونه ای برای حضور گس��ترده 
س��رمایه گذاران داخلی مهیا کنیم چه رسد 
به سرمایه گذاران خارجی و اگر انتظار داریم 
سرمایه گذاری در کشور شدت بگیرد و شاهد 
حضور خارجی ها باش��یم بای��د ابتدا محیط 

کسب و کار را مهیا کنیم. 
احرامیان با اشاره به اینکه باید با خودمان 
رو راس��ت باش��یم، می افزاید: سرمایه گذاران 
خارج��ی به دلی��ل تحری��م ای��ران را ت��رک 
نکردند، بلکه م��ا موفقیت چندانی در جذب 
سرمایه گذاران خارجی نداشتیم؛ پیش از این 
هم سرمایه گذاران خارجی چندانی در ایران 
حضور نداشتند که بخواهیم تصور کنیم آنها 
از س��ال ۹0 از ای��ران رفتن��د. در این مدت 
می بینیم افراد ب��ه گونه ای صحبت می کنند 

که انگار ایران پر از سرمایه گذار خارجی بوده 
که همه به یکباره کش��ور ما را ترک کرده اند 
و حاال که تحریم ها می خواهد برداشته شود 

همه ناگهان قرار است وارد ایران شوند! 

پیش نیاز های سرمایه گذاری در صنعت 
چیست؟ 

 »فری��ال مس��توفی« رئیس کمیس��یون 
س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ 
به ای��ن پرس��ش می گوید: فضای مناس��ب 
آزاد،  تج��ارت  پایی��ن،  ت��ورم  کس��ب و کار، 
زیرس��اخت کاف��ی، کارگران آم��وزش پذیر، 
دسترس��ی به مناب��ع مال��ی، مقررات گذاری 
هوش��مند و توج��ه ب��ه حق��وق مالکیت از 
مهم تری��ن پیش نیاز ها برای س��رمایه گذاری 

خارجی محسوب می شود. 
مس��توفی ب��ر اهمی��ت  و ض��رورت توجه 
ب��ه س��رمایه گذاری خارجی تاکی��د کرده و 
می افزاید: اثر مثبت بر تراز تجاری، تس��هیل 
انتقال فناوری و ایده های جدید، دسترس��ی 
بنگاه ه��ای داخلی به مهارت ه��ا و مدیریتی 
مدرن، افزایش فرصت های شغلی، دسترسی 
ب��ه کاالها و خدمات ب��ا کیفیت باال، افزایش 
ص��ادرات، آم��وزش و … از جمل��ه نتای��ج 
سرمایه گذاری خارجی هس��تند. اکنون این 
پرس��ش مطرح می ش��ود که صنایع مناسب 

برای سرمایه گذاری کدام ها هستند؟ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرس��ت 
اولویت ه��ای س��رمایه گذاری حوزه  جدی��د 
صنعت، مع��دن و تجارت را برای س��ال ۹۴ 

تا ۹۶ با ارائه 32۹ رشته کاری اعالم کرد. 
رش��ته  ب��ه  اولویت گ��ذاری  از  منظ��ور 
فعالیت ه��ای من��درج در فهرس��ت اعالمی، 

پش��تیبانی و حمایت های ح��وزه اختیار این 
وزارتخانه و پیشنهاد درخواست پشتیبانی از 
سوی سایر دس��تگاه ها است و سایر خدمات 
و پش��تیبانی های مورد نیاز سرمایه گذاران از 
طریق حوزه های مرتبط پیگیری خواهد شد. 
به تفکی��ک گروه صنعتی این موارد ش��امل 
اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی، 
کان��ی غیرفلزی، پتروش��یمی و پاالیش��گاه، 
شیمیایی، سلولزی، غذایی، دارویی، نساجی 
و پوش��اک، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم 
خانگی، ماشین سازی و تجهیزات، تجهیزات 
پزش��کی، خ��ودرو و نیرو محرک��ه و تجارت 

است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، س��رمایه گذاران 
می توانند جهت طی فرآیند س��رمایه گذاری 
در حوزه ه��ای مختل��ف صنعت��ی، معدنی و 
تجاری با مراجعه به س��امانه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت یا س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان های کل کشور مراحل کار را 

طی کنند. 
بهت��ر  بازده��ی  و  تقوی��ت  راس��تای  در 
س��رمایه گذاری ها، توجه به ضرورت صادرات 
بخش��ی از تولیدات )حداق��ل 30 درصد( و 
مطالعه بازار منحصر به بازار داخلی نش��ود و 
در مطالعات امکان سنجی به بازارها و رقبا در 
عرصه های بین الملل��ی توجه و مورد ارزیابی 

قرار گیرد. 
براس��اس تاکید وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، تولیدات ب��دون حمایت های خاص 
دولت��ی رقابت پذی��ر باش��د؛ ضم��ن اینک��ه 
حتی االمکان سرمایه گذاری ها در صنایع مهم 
و صادراتی به صورت مشارکت با شرکت های 

توانمند خارجی باشد. 

نیاز ۲ تریلیون دالری ایران به سرمایه گذاری صنعتی
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مشهورترین فیلم های ورزشی
فیلم ه��ای ورزش��ی فق��ط فیل��م نیس��تند. آنه��ا 
عالقه مندان ورزش را هم به س��ینما جذب می کنند، 
حتی اگر دوستدار سینما نباشند. ورزشکاران زیادی 
در فیلم هایی درباره خودش��ان ب��ازی کرده اند و این 
فیلم ه��ا را واقعی تر و باورپذیرت��ر کرده اند. گاهی در 
س��ینماها تماشاگران در تشویق بازیکن محبوب شان 
م��وج مکزیکی راه انداخته اند و گاهی از ورزش��کاری 
که دوس��ت داشته اند چیزهایی درباره زندگی و راه و 
روش��ش یاد گرفته اند؛ چیزهایی که او با ایفای نقش 
توانس��ته به مخاطبان��ش منتقل کن��د. قهرمان های 
ورزش��ی در ذهن مخاطبان شان هم قهرمان اند و در 
س��ینما می توانند تأثیرگذارتر باشند. در ادامه درباره 
بعضی از محبوب ترین فیلم های س��ینمایی ورزش��ی 
می خوانید که از درام بوکس تا کمدی  بولینگ، انواع 
ورزش ها و ژانرها را ش��امل می شوند. گویی از پیوند 
ورزش ه��ای مختلف و ژانرهای س��ینمایی می ش��ود 
هزاران ابتکار تازه زد و مخاطبان ورزش و س��ینما را 

با هم به سالن نمایش کشاند. 

رویای حلقه
س��ازندگان این فیل��م عالقه خاصی به بس��کتبال 
داش��تند و همین ذوق و عالقه را به فیلم ش��ان وارد 
کردند؛ ی��ک فیلم کوتاه 30 دقیق��ه ای درباره زمین 
بازی و حلقه بسکتبال. بعد از آن فیلم سه ساعته ای 
درباره بچه های مدرس��ه ای و مسیرش��ان در راهیابی 
به لیگ بس��کتبال آمریکا NBA س��اختند. اس��تیو 
جیم��ز و پیت��ر گیلبرت به هم��راه فردریک مارکس 
تمام عالقه ش��ان ب��ه بس��کتبال را در ای��ن فیلم به 
نمایش گذاش��تند و بهتری��ن ب��ازی را از بازیگرانی 
ک��ه تالش کردند فقر و نابراب��ری نژادی را در حیطه 
ورزش نش��ان دهند، گرفتند. ح��اال این فیلم یکی از 

ماندگارترین های سینمای ورزشی است. 

راکی
فیلم اصل��ی و اورجین��ال راکی که برن��ده جایزه 
اس��کار ش��ده یک درام تأثیرگ��ذار درباره بوکس��ور 
شکست خورده ای اس��ت که آخرین شانسش را برای 
ثابت ک��ردن خودش به دس��ت آورده؛ موقعیتی که 
چن��دان محتمل به نظر نمی رس��د ب��ه نفعش پیش 
ب��رود. او باید با قهرمان س��نگین وزن جهان مبارزه 
کند؛ نقش��ی ک��ه کارل ودرز بازی می کند و نش��ان 
می ده��د که کینه جوی��ی به معنای این نیس��ت که 
روح نداری. چش��م های خش��ن، فرم عجیب دهان و 
ش��خصیت این بازیگر که خود ورزشکار بود جذابیت 
خاصی به فیلم بخش��یده ب��ود و مخاطبان تا لحظه 
آخر آن را با هیجان دنبال می کردند تا از سرنوش��ت 
بوکس��ور قدیمی سر در بیاورند. این فیلم تعدادی از 
قهرمان های واقعی بوکس را دور هم جمع کرده بود 

و همین کار جذابیتش را بیشتر کرد. 

خبر بد

ه��ر جوان��ی نمی تواند به امید مایت تروت ش��دن 
بزرگ ش��ود. برای اغلب بچه ه��ا پیتزای بعد از برنده 
ش��دن از خود نتیجه مهم تر اس��ت! همین داس��تان 
اس��ت که قهرمان ها را متفاوت می کند. در این فیلم 
انگش��ت روی چنین موضوع بی زمانی گذاشته شده 
که هیچ وقت کهنه نمی ش��ود و همیش��ه قابل درک 
اس��ت. با ای��ن حال نق��ش والتر متئ��و در این فیلم 
کامال دهه 1970 را تداعی می کند. س��ازندگان فیلم 
تالش کرده اند فشاری را که بزرگساالن به نوجوان ها 
درباره ورزش تحمیل می کنند نش��ان دهند و اینکه 
نوجوان ها چیزهای زیادی جز ورزش در س��ر دارند. 
در نهای��ت از آنها انتظار نمی رود برد و باخت چندان 
برایشان مهم باشد و این داستان را جذاب تر می کند. 

آنها رویاهای بزرگ تری دارند. 

گاو خشمگین
مارتین اسکورس��یزی س��ازنده این فیل��م یک بار 
اعتراف ک��رد که هیچ چیز درب��اره بوکس نمی داند. 
ش��اید این دلیلی باشد که خشونت بیش از حد فیلم 
را توضیح می دهد. فیلم سیاه و سفید گاو خشمگین 
پر از صحنه های نوآورانه مبارزه اس��ت و تالش دارد 
نشان دهد نیروی جس��مانی چطور می تواند افراد را 
مس��موم کند تا راه درس��ت را نروند. شاید این فیلم 
ب��ه نوع��ی معکوس آنچه باش��د که در راک��ی اتفاق 
می افتد؛ اخالقی در مبارزه در کار نیس��ت و قهرمان 
ما به مراد دلش نمی رس��د. ش��هرت این فیلم حاکی 
از تأثیرگ��ذاری بس��یار آن در اذهان عمومی اس��ت؛ 
مردم��ی که بس��یاری از آنها تا زمان تماش��ای فیلم 

حتی یک مسابقه بوکس را هم ندیده اند. 

کدی شک
می ش��ود ادعا ک��رد که ای��ن بهتری��ن فیلم گلف 
تاریخ نیس��ت، اما ادعایی واهی. ای��ن فیلم هواداران 
خ��ودش را دارد ک��ه به ش��دت از آن دفاع می کنند 
و آن را بهتری��ن می دانن��د. در تابس��تان 1980 این 
فیل��م کالت در س��ینماها به نمای��ش درآمد و حتی 
آنهایی را که از گلف متنفرند به س��ینما کشاند. حاال 
س��ال ها بعد از اولین نمایش آن، این فیلم هنوز یکی 
از اس��تانداردهای طالیی فیلم های ورزشی شناخته 
می ش��ود. بعضی از فیلم های جدیدت��ر هم راه آن را 
ادامه داده اند و اشاره هایی به آن کرده اند؛ فیلمی که 
نش��ان داد عالقه به ورزش شرط آمدن مخاطبان به 

سینما برای یک فیلم ورزشی نیست. 

دریچه

ورزش��کاران زی��ادی ت��ا ب��ه ح��ال در 
فیلم های س��ینمایی و حتی س��ریال های 
تلویزیون��ی ظاه��ر ش��ده اند؛ گاه��ی در 
نق��ش خودش��ان و گاهی برای اس��تفاده 
از توانایی ه��ای بدن��ی ی��ا محبوبی��ت و 
شهرت ش��ان. ح��اال یکی از ورزش��کاران 
پردرآم��د و مش��هور دنیا پیش��نهاد بازی 
در فیلم مارتین اسکورس��یزی را دریافت 
کرده، اما پیش��نهاد هالیوودی کریستیانو 
رونالدو حاال با یک پیش��نهاد بهتر خنثی 
شده و احتماال سینمایی ها باید صبر کنند 
تا شاید روزی بتوانند این ستاره فوتبال را 

برای فیلم هایشان جذب کنند. 
قرار بود رونالدو نقش��ی در فیلم جدید 
مارتی��ن اسکورس��یزی درباره الس��اندرو، 
پروت��و ی��ک میلیونر کارآفری��ن ایتالیایی 
داشته باش��د؛ پیش��نهادی که با انتخاب 
آپارتم��ان روندل��دو در ب��رج ترامپ برای 
فیلمب��رداری مطرح ش��د؛ آپارتمانی که 
پی��ش از آن متعلق به پروتو بود. حاال که 
خان��ه او قرار بود در فیلم حضور داش��ته 
باشد، چرا خود این ستاره هوادارانش را به 
سالن سینما نکشاند؟ پیشنهاد هالیوودی 
آن ق��در جذاب بود ک��ه رونالدو را به پای 
قرارداد با کارگردان مشهور بکشد، اما بعد 

از آن ماجرا طور دیگری پیش رفت. 
کار جایی خراب شد که الساندرو پروتو 
اعالم کرد دوس��ت ندارد رونالدو نقش او 
را ب��ازی کند. قرار ش��د 11 میلیون دالر 
به عن��وان خس��ارت به این فوتبالیس��ت 
پرداخت ش��ود ت��ا دیگر جای��ی در فیلم 
نداشته باشد؛ اما وکیل رونالدو درخواست 

دو برابر این پول را کرده است. 
با این ح��ال پروتو آن قدر مصر اس��ت 
نقش��ش توس��ط رونالدو بازی نش��ود که 
گفت��ه: »م��ن نمی خواه��م او در فیلمی 
درباره من حضور داش��ته باش��د. مارتین 
اسکورسیزی با من موافق است و رونالدو 
قرار نیست در این فیلم باشد. متاسفم اگر 
او احساس می کند ارزشش پایین می آید، 

اما در زندگی چیزهایی از دست می دهی 
و چیزهایی به دس��ت می آوری. اگر الزم 
باش��د 22 میلیون دالر هم به او بدهم که 
بازی نکند، این کار را با دست های خودم 

می کنم.«
هنوز مش��خص نیست که چنین مبلغی 
ب��ه رونالدو پرداخت می ش��ود ی��ا نه، اما 
آنچه مش��خص اس��ت اینکه نقش او قرار 
ب��ود لطفش در قب��ال ایجاد اس��تودیوی 
فیلمب��رداری در خانه اش را جبران کند و 

حاال این امکان ممکن است فراهم نباشد. 
گازت��ا گزارش کرده ک��ه پیش از اعتراض 
پروتو، مس��ئوالن فیلم هم نگران آن شده 
بودند که رونالدو برای این فیلم س��ودمند 
نباش��د و حواس مخاطب��ان را از موضوع 

اصلی پرت کند.
ح��اال پروت��و بهان��ه الزم را به دس��ت 
حض��ور  از  ت��ا  داده  فیل��م  س��ازندگان 
فوتبالیس��ت معروف چشم پوش��ی و یک 

بازیگر دیگر را جایگزین او کنند. 

رونالدو شاید از بدشانس ترین های حوزه 
ورزش باش��د که برای باز شدن پایش به 
س��ینما این دردس��رها را تحمل می کند. 
همیش��ه ورزش��کاران با بی مهری سینما 
رو به رو نبوده اند و حض��ور آنها در فیلم ها 

مغتنم شمرده شده است. 
بس��یاری از آنها بعد از یک بازی موفق 
ش��دند هنرشان را ثابت و جای خود را در 
سینما محکم کنند. بعضی از آنها تنها به 
یک یا چند بازی اکتفا کردند و بعد از آن 

س��ینما را کنار گذاشتند تا در حوزه قبلی 
خودشان فعال باشند. 

بعض��ی ه��م آن ق��در درخش��یدند که 
بعد ورزشی ش��ان رو به فراموش��ی رفت و 
تبدیل به سوپراس��تارهای س��ینما شدند. 
هنوز کس��ی نمی داند کدام سرنوشت در 
انتظار رونالدوس��ت، اما بی ش��ک او شوق 
بازیگ��ری را رها نمی کن��د و کارگردانان 
دیگری هس��تند که مایل به حضور او در 

فیلم هایشان باشند. 

نقش ب��ازی کردن همیش��ه به 
معن��ای فرورفت��ن در کالب��د تازه 
در  ورزش��کاران  گاه��ی  نیس��ت. 
دنیای س��ینما به جای خودش��ان 
ب��ازی کرده اند و زندگی آش��نای 
همیش��گی را بازآفریده اند. بعضی 
دیگر ه��م فرات��ر رفتن��د و بازی 
ک��ردن در کالب��د دیگ��ران را هم 
ی��اد گرفتن��د. تجربه نش��ان داده 
بس��یاری از ورزش��کاران با پایان 
عمر ورزش ش��ان ب��رای گذراندن 
فصل بعدی زندگی  به سراغ سینما 
می روند؛ هنری که در آن تناسب 
و جذابیت ظاهری بخشی از نقش 
را ایفا می کند و بخش��ی دیگر هم 
می ماند ب��رای هنرنمایی با تمرین 
و آموزش. اسم های زیادی هستند 
زندگی ش��ان  از  دوره ای  ت��ا  ک��ه 
ورزش��کار شناخته می ش��دند، اما 
از دوره ای دیگ��ر ناگه��ان به هنر 
وارد ش��دند و ب��ه عن��وان بازیگر 
مط��رح ش��دند. در ای��ران پژمان 
جمش��یدی با ب��ازی در س��ریال 
تلویزیونی پژمان در نقش خودش 
توانس��ت محبوبیتش را دوباره به 
دست بیاورد و مش��کالت زندگی 
یک فوتبالیس��ت مشهور را تصویر 
کند. او بعد از آن با پیش��نهادهای 
بازی در فیلم ها و تئاترهای جدید 
رو به رو ش��د ک��ه دیگر در حیطه 
و  نبودن��د  او  واقع��ی  ش��خصیت 
می خواستند از قدرت بازی او بهره 
بگیرند. هادی س��اعی با نقشی که 
در س��ریال آمین ایفا می کند هم 
بازیگ��ری را تجرب��ه می کند و هم 
از آمادگ��ی بدن��ی اش ب��رای رفع 
نیازهای اکشن فیلم بهره می گیرد. 
پی��ش از ای��ن ه��م ورزش��کاران 
دیگری در فیلم ها ظاهر ش��دند و 
هنرنمای��ی را در یک عرصه جدید 
تجربه کردند. در ادامه با بعضی از 
مشهورترین چهره های ورزشی که 
به دنیای سینما پا گذاشته اند آشنا 

می شوید. 

آرنولد شوارتزنگر
قبل  ترمینات��ور  فیل��م  س��تاره 
از تغیی��ر حرف��ه از بدنس��ازی به 
بازیگ��ری یک س��تاره جهانی بود 
که به اندازه کافی طعم ش��هرت را 
چش��یده بوده اما او تصمیم گرفت 

به حوزه ت��ازه ای هم وارد ش��ود. 
ب��ازی آرنول��د در 1977 کارنامه 
کاری اش را متح��ول ک��رد و او را 
در صنع��ت فیل��م به یک س��تاره 
حرف��ه ای تبدی��ل ک��رد. او که به 
دنیای س��ینما رضایت ن��داد و به 
س��راغ سیاس��ت هم رفت، یکی از 
محبوبیتش  که  است  ورزشکارانی 
ب��ه حوزه ه��ای دیگری ه��م نفوذ 

ک��رد و هواداران��ش را ب��ا خود به 
عرصه های دیگر کشاند. 

کوینتن جکسون
قهرمان س��نگین وزن سابق در 
فیلم های مختلف ژانر رزمی خوب 
ظاهر ش��د و توانس��ت خودش را 
ب��ه عالم هنر معرف��ی کند. گرچه 
ممکن اس��ت تصور ایف��ای نقش 
ورزش��کاران س��نگین وزن کمی 
دشوار باشد اما او از کمی استعداد 
ه��م بهره مند ب��ود که توانس��ت 
در »سلحش��ور م��رگ« یک��ی از 
نقش های مشهورش را بازی کند و 
جای خودش را در فیلم های بعدی 
از جمله تیم A باز کند؛ فیلم هایی 
ک��ه در همه آنها از ق��درت بدنی 
خودش استفاده می کرد و از سابقه 

ورزشی اش کمک می گرفت. 

اریک کانتونا

بازیکن فرانسوی فوتبال و یکی 

از ورزشکاران حرفه ای کاراته است 
اریک کانتونا هم نتوانس��ت از هنر 
دور بمان��د و باالخره به این عرصه 
راه پی��دا کرد. »ب��ه دنبال اریک« 
فیلم��ی اس��ت ک��ه اریک ب��ا آن 
خودش را به سینما معرفی کرد و 
در نقش و اسم خودش ظاهر شد. 
اما بعد از آن بازی های بیشتر او را 
به یک بازیگ��ر واقعی تبدیل کرد. 
توصیه شده اگر او را در یک تئاتر 
دیدی��د، در ردیف اول ننش��ینید! 
چون او یک کاراته کار سابق است 
و بازیگ��ری قدرت های��ش را از او 

نگرفته. 

مایک تایزن
قهرمان س��نگین وزن آمریکایی 
مختلفی  عالی��ق  می��ان  بوک��س 
مثل خرید ماش��ین و ببر، توانسته 
خ��ودش را ب��ه عرص��ه فیلم هم 
بکش��اند و بازیگ��ری را هم میان 
ع��الق متنوع��ش جای ده��د. در 
س��ال 2009 در هن��گ اور یکی از 
نقش های متکی به قدرت بدنی اش 
را ایفا کرد و در آن با بوکسورهای 
دیگری مب��ارزه کرد؛ نقش��ی که 
برای او س��اخته ش��ده بود و هیچ 
کس نمی توانس��ت ب��ه آن خوبی 
اینجا  ایفایش کند. سابقه ورزشی 
ب��از هم ب��ه کمک س��ینما آمد و 
صحنه های��ی را خل��ق ک��رد ک��ه 
بازیگ��ران عادی برای ایفای ش��ان 
نیاز به بدل های ورزشکار داشتند. 

بروس لی

این ورزشکار یکی از ورزشکاران 
غیرس��نگین وزن��ی اس��ت که به 
س��ینما راه یافت��ه، ام��ا ح��رکات 
سریع کاراته اش جبران جثه اش را 
کرده اند و به او یاری رس��اندند در 
فیلم های رزمی بدرخشد، تا جایی 

که فیلم ها را با نام او بشناس��ند و 
با هوی��ت او عجین ش��ده بدانند. 
او یکی از اس��طوره های فیلم های 
رزم��ی ش��ده و ب��رای نس��ل های 
مختلفی ج��ذاب ب��وده. در حالی 
ک��ه فق��ط 18 س��ال داش��ت در 
20 فیل��م بازی ک��رده بود و دیگر 
س��بک مخص��وص به خ��ودش را 
داش��ت. »اژدها وارد می ش��ود« از 
که  است  فیلم هایی  مش��هورترین 
با ب��ازی او در یادها مانده اس��ت. 
شاید بازیگری س��هم بیشتری در 
شهرت او داش��ته. البته چه کسی 
می داند اگر او ب��ه هنرهای رزمی 
مجهز نبود، بازیگری به تنهایی به 

کارش می آمد یا نه؟ 

مایکل جردن
سیاه پوس��ت  بسکتبالیس��ت 
آمریکای��ی ه��م از ت��وان فیزیکی 
در  ب��ازی  ب��رای  و حرف��ه ای اش 
فیلم ه��ای مرب��وط به بس��کتبال 
اس��تفاده کرد و موفق ظاهر ش��د. 

ممکن است تصورش سخت باشد 
که او با چهره نس��بتا خش��ن یک 
بسکتبالیس��ت آمریکایی چه طور 
می تواند فیلمی مناس��ب کودکان 
بازی کند. او ک��ه دو مدال طالی 
دارد،  خان��ه اش  در  را  المپی��ک 
در 1996 در فیل��م اس��پیس جم 
ظاهر ش��د و نقش خودش را بازی 
ک��رد، البته در فضای��ی فانتزی به 
همراه باگزبان��ی و جمعی دیگر از 
شخصیت های کارتونی که به این 

فیلم آمده بودند. 
اس��تقبال ک��ودکان از این فیلم 
خیلی بیش��تر از بزرگس��االن بود 
و نش��ان داد که با چه��ره و جثه 
ورزشکار سیاه پوست  پرجذبه یک 
قدبلند هم می ش��ود ک��ودکان را 

سرگرم کرد. 

هالک هوگان
آمریکایی  حرفه ای  کش��تی گیر 
زمانی به ش��هرت رس��یده بود که 
کش��تی گیران مث��ل س��تاره های 
راک محبوب و مع��روف بودند. او 
نه تنها برای میلیون ها نفر قهرمان 
ش��ناخته می ش��د، ب��رای مردان 
تبدیل به الگویی شده بود که باور 
کنند می توانند رنگ زرد بپوشند و 

با سبیل هم جذاب باشند.
 او محبوبیتش را با خود به سینما 
برد و در راکی 3 نقشی ایفا کرد. بعد 
از آن در فیلم های دیگری هم ظاهر 
شد و در این عرصه هم موفق عمل 

کرد. او هم یکی از ورزشکارانی بود 
که به  رغم ورزش نس��بتا خش��نی 
 که دنب��ال می ک��رد در هنر موفق 

عمل کرد. 

کارل ودرز
فوتب��ال آمریکای��ی و بازی های 
خش��ن آن مان��ع از روحیه هنری 
کارل ودرز نش��د. او ه��م در راکی 
بازی کرد و بعد از آن به فیلم های 
دیگ��ری راه یافت؛ یک��ی از موارد 

عجیب دیگ��ری که پیش بینی اش 
آس��ان نبود و احتم��اال کارگردان 
را در ابت��دا با مخالفان��ی رو به رو 
کرده ب��ود اما انگار کارگردان اولی 
که ریسک بازی او را پذیرفته بود، 

توانست سربلند شود. 

جیسون لی
از سینماگران  شاید هیچ کدام 
به اندازه کوین اسمیت به ورزش 

اس��کیت برد توجه نمی کردند، اما 
او یکی از س��تاره های این ورزش 
یعن��ی جیس��ون ل��ی را راه��ی 
سینما کرد تا از او بازیگر بسازد. 
او در »مالرتس اند دگما«  ب��ازی 
موف��ق از آب درآمد و جیس��ون 
ب��ه س��ریال های تلویزیونی دیگر 
از جمله »اس��م من ارل اس��ت« 
و »بی��داری در تمام ش��ب« راه 
پیدا ک��رد؛ بازی هایی که باز هم 
قاب��ل قبول بودند و او را در عالم 

بازیگری نگه داشتند. 

شکیل اونیل
یک س��تاره بس��کتبال دیگر که 
باز ه��م با هیبت درش��ت و کمی 
خش��نش انتظار نمی رفت س��ر از 
س��ینما در بیاورد، ام��ا این اتفاق 

افتاد.
 ب��ازی او ب��ه ی��ک ی��ا دو فیلم 
محدود نش��د و تجربه های زیادی 
بر سر راه بسکتبالیست سابق قرار 
گرفت که از او ی��ک بازیگر موفق 

ساخت. 

پله
اس��طوره فوتب��ال ه��م به  رغ��م 
درجه برترش در مس��تطیل سبز 
و جذابیتش برای فوتبال دوس��تان 
س��ینما را پذیرف��ت و بازیگری را 

تجربه کرد. 
این س��تاره  معتقدن��د  بعض��ی 
بزرگ ترین فوتبالیستی است که تا 
به حال وجود داشته. سال 1981 
برای او س��ال تجربه های جدید با 
اولی��ن بازیگری به همراه بابی مور 

و اوسی اردیلز بود. 

محبوب ترین ورزشکارانی که سر از سینما درآوردند

آنها نقش خود را بازی کردند

مینا عینی فر

کریستیانو رونالدو پول می گیرد تا فیلم بازی نکند

پای ستاره های ورزش در کفش سینما



کشف تصادفی درمانی برای سرطان
دانشمـندان دانشگاه 
ــاگ به صورت  کپنهـ
را  ــی  راه ــی  تصادف
برای تبدیل سلول های سرطانی به بافت سالم پیدا کرده اند. 
دانشمندان با کشف غیر منتظره  پروتئین ماالریا که می تواند 
سالحی مؤثر در برابر سرطان باشد، به طور تصادفی گامی 
ــرای این بیماری  ــت وجوی درمانی ب بزرگ در جهت جس
برداشتند. محققان دانمارکی هنگام جست وجو برای راهی 
ــاردار در برابر بیماری ماالریا  ــور حفاظت از زنان ب به منظ
که با حمله به جفت جنین می تواند سبب بروز مشکالت 
ــلح  ــا دریافتند که پروتئین های مس ــود، تصادف بزرگی ش
ماالریا همچنین می توانند به سرطان نیز حمله کنند. این 
ــد.  رویکرد می تواند گامی در جهت درمان این بیماری باش
ــمندان مقداری از پروتئین را که واکسن ماالریا برای  دانش
نفوذ به درون سلول استفاده می کند، با نوعی سم ترکیب 
کردند که می تواند به درون سلول های سرطانی وارد شده و 
با آزاد کردن سم، آنها را از بین ببرد. دانشمندان دریافتند که 
درهر دو مورد، پروتئین ماالریا خود را به کربوهیدرات مشابه 
متصل می کند. این شباهت بین دو شرایط است که رویکرد 
ــتفاده می کند. کربوهیدرات ضامن رشد  درمانی از آن اس
سریع جفت است اما این محققان چگونگی عملکرد مشابه 
کربوهیدرات را در تومورها تشریح کردند که بر اساس آن، 
انگل ماالریا خود را به شیوه ای مشابه به سلول های سرطانی 
متصل می کند و می تواند آنها را از بین ببرد. این روند اکنون 
روی سلول ها و موش های مبتال به سرطان در حال آزمایش 
است. دانشمندان امیدوارند بتوانند این کشف را طی چهار 

سال آینده روی انسان ها آزمایش کنند. 

هشدار درباره خطر بارش دنباله دارها 
دانشگاه  دانشمندان 
ــدار  هش ــورک  نیوی
ــه ممکن  ــد ک داده ان
است زمین در معرض خطر جدی بارانی از دنباله دارهایی 
ــیاره ما پرتاب  ــید به سمت س ــوی خورش ــد که از س باش
می شوند. ممکن است تصور اینکه خورشید به زمین آسیب 
برساند، دور از ذهن بیاید اما شواهدی وجود دارد که تأثیر 
میزان منظومه شمسی بر دنباله دارها در گذشته باعث ایجاد 
ــکالتی روی زمین شده است. محققان یک چرخه 26  مش
میلیون ساله از تأثیرات شهاب سنگی را شناسایی کرده اند 
ــال قبل همزمان  که با انقراض های عظیم 260 میلیون س

بوده اند.
 این حوادث با حرکت خورشید و خانواده سیاراتش در 
صفحه میانی متراکم کهکشان راه شیری مرتبط هستند. 
دنباله دارها در حقیقت در فاصله بسیار دوری از خورشید 
ــی قرار دارند، اما همچنان تحت  و در لبه منظومه شمس
تأثیر کشش گرانشی خورشید هستند. اختالل گرانشی ابر 
اورت منجر به بارش دوره ای دنباله دارها در ناحیه داخلی 
ــود که زمین در آن قرار دارد. ابر  ــی می ش منظومه شمس
اورت پوسته جوی بسیار ضخیمی است که دور منظومه 
ــر در فاصله 30  ــت. این اب ــی ما را احاطه کرده اس شمس
ــید قرار دارد. گفته می شود  تریلیون کیلومتری از خورش
آخرین رویداد این چنینی تقریباً 11 میلیون سال پیش 
ــت همزمان با عصر انقراض عظیم میوسن رخ داده  درس

است. 

سلفی باعث تأخیر پرواز شد
اگرچه گرفتن عکس 
ــی از  ــلفی به یک س
امروزه  سرگرمی های 
مردم تبدیل شده، اما گاهی این کار می تواند خطرات زیادی 

برای جان افراد به همراه داشته باشد.
 بر این اساس گاهی اخبار ناگواری در مورد حوادثی که 
ــلفی در پی دارد می شنویم. در بوستون آمریکا  عکاسی س
ــلفی باعث تأخیر حرکت هواپیما شد. یکی از  ــی س عکاس
ــی Boston Logan برای  ــرکت هواپیمای ــان ش کارکن
گرفتن سلفی روی بال هواپیما رفت و همین موضوع باعث 
ــد و به موقع پرواز  ــد تا پرواز این هواپیما به تأخیر بیفت ش
ــرکت  ــش ش  نکند. این کارمند که از کارکنان تحت پوش
SwissPort است، مجوز تردد در محوطه فرودگاه را داشته 
و برای عکاسی سلفی روشی را انتخاب کرد که پیامد خوبی 
برایش در پی نداشت. اگرچه پلیس ماساچوست اعالم کرد 
ــد ولی آینده  که جرمی برای این کارمند ثبت نخواهد ش

شغلی وی به دست مسئوالن فرودگاه خواهد بود. 

ــته در  ــکن از 3۵ میلیون به 60 میلیون تومان، از هفته گذش افزایش وام خرید مس
ــده و متقاضیان مسکن هم در حال  ــکن به موضوع روز تبدیل ش میان فعاالن بازار مس
حساب و کتاب برای چگونگی دریافت این وام و خرید خانه هستند. در واقع متقاضیان 
ــکن با جست وجو در آگهی های امالک به دنبال خانه ای هستند که با وام 60  بازار مس
ــد با نرخ های کنونی  میلیون تومانی بتوان آن را خریداری کرد که البته به نظر می رس

بازار مسکن، انتخاب های آنها محدود باشد. 
ــط و رو به پایین  ــاز در مناطق متوس در حال حاضر، نرخ هر مترمربع آپارتمان نوس
شهر تهران از متری 3 میلیون تومان شروع می شود و حتی تا حدود 3 میلیون و ۸00 
ــزار تومان هم پیش می رود بنابراین برای خرید یک آپارتمان 100 متری باید 300  ه
میلیون تومان پرداخت شود که فقط برای 60 میلیون تومان از این مبلغ می توان از وام 

مسکن استفاده کرد و مابقی باید از محل پس انداز خریداران تامین شود. 
ــک خانواده ۴ نفره در  ــب برای ی ــه همین دلیل خرید آپارتمان هایی با متراژ مناس ب
محالت متوسط رو به پایین کمی بعید به نظر می رسد اما شاید متقاضیانی که به دنبال 
ــتند، بتوانند آپارتمانی را خریداری کنند. بنابراین اگر  خرید خانه های کوچک تری هس
ــواده ای یک واحد ۴0 متری خریداری کند باید 120 میلیون تومان بپردازد که در  خان

واقع نیمی از این مبلغ توسط وام مسکن پوشش داده می شود. 
ــپرده گذاری در بانک مسکن نداشته باشد باید سری  البته اگر این خانواده از قبل س
ــد اوراق، وام 60 میلیون تومانی را دریافت کند که در  ــه بازار فرابورس بزند و با خری ب
ــکن باید حدود ۷ میلیون تومان اوراق  حال حاضر هم برای وام ۴۵ میلیون تومانی مس
ــود و در واقع خریدار باید حدود ۷0 میلیون تومان برای خرید این واحد  خریداری ش
۴0 متری در اختیار داشته باشد تا بتواند با استفاده از وام 60 میلیون تومانی مسکن، 
ــان در یکی از محالت رو به  ــد ۴0 متری با قیمت هرمترمربع 3 میلیون توم ــک واح ی

پایین شهر تهران خریداری کند. 
ــاس این گزارش، تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که اغلب وام های  براس
ــده را پوشش می دهد در  ــکن، حدود ۸0 درصد از قیمت تمام ش مربوط به خرید مس
حالی که این رقم در ایران در خوشبینانه ترین حالت برای واحدهای کوچک حدود ۵0 

درصد را پاسخگو است. 

ــاس گزارشی که در هفته اول ماه اکتبر منتشر شد، برنامه »نقشه گردشگری«  بر اس
که در سال 201۴ توسط پلیس اجرا شد، به ثمر نشسته است. 

ــت، از سال 201۴ توسط اداره پلیس،  ــگری در دنیاس پاریس که اولین مقصد گردش
ــاس گزارش پلیس پایتخت،  ــت. بر اس ــگران خود کرده اس اقدام به محافظت از گردش
دزدی ها و تهاجم ها که هر ساله در کمین 30 میلیون گردشگر بود، کاهش چشمگیری 

داشته است. 
از ابتدای تابستان تاکنون، دزدی های خشونت آمیز به 16.۷6درصد و آمار جیب بری 

به 2۸.01 درصد تنزل داشته است. 
ــانزه لیزه با کاهش ۴۵.2۸ درصدی جیب بری  در میان مناطق مربوطه می توان به ش
ــاره کرد. بدون شک یکی از علل  و همچنین محله ای دیگر با 6۴.۸۷ درصد کاهش اش

کاهش این آمار، دستگیری گروه های جیب بر در اطراف برج ایفل است. 
ــیایی را تهدید می کند  ــگران آس ــگران و به خصوص گردش ــر دیگری که گردش خط
ــی مانند  ــی در مکان های عموم ــده، ناامن ــهر ش ــدن اعتبارش ــه دار ش ــث خدش و باع
ــراد، اقدام  ــش امنیت اف ــن افزای ــن پس پلیس ضم ــت. از ای ــرو اس ــتگاه های مت ایس
ــت و آمد ــتگاه های پررف ــان در ایس ــه هفت زب ــای آگاهی بخش ب ــب پیام ه ــه نص  ب

 کرده است. 
ــتند و در واقع به لطف افزایش پلیس های در حال  ــده تصادفی نیس آمارهای ارائه ش

آماده باش، می توان شاهد افزایش امنیت در سطح شهر بود. 
ــهر مستقر شده اند.  ــیار در سطح ش ــال 201۵، تعداد 2۹هزار پلیس س از ابتدای س
ــوی  ــا از پلیس بین الملل نیز کمک گرفته اند. 20پلیس رومانیایی پلیس های فرانس آنه
را همراهی می کنند. این همکاری به همین جا محدود نمی شود و در فصل آینده قرار 
ــفارت چین، کره و ژاپن در مکان هایی که آسیایی ها بیشترین  ــت پلیس هایی از س اس

حضور را در آنجا دارند مستقر شوند. 
ــکل امنیت در فرانسه هنوز به طور کامل حل نشده، در حقیقت بزهکاری در  اما مش
ــای مکان مناسبی برای کمین جیب برهاست اما پلیس  پاریس کاهش یافته. کاخ ورس

تالش می کند حضور خود را در اطراف ورسای نیز پررنگ تر کند. 

 محققان دانشگاه لیدز در پروژه ای جدید 
قصد دارند از لشکری از پهپادهای تعمیرکار 
ــد چاله ها و  ــی مانن ــم چیزهای ــرای ترمی ب

چراغ های خیابان ها استفاده کنند. 
ــرف حفظ و  ــادی ص ــالش زی ــان و ت زم
نگهداری شهرها می شود. چاله های خیابانی 
ــرق و چراغ های  ــوند و خطوط ب ــد پر ش بای
ــا با طرح  ــاز دارند. ام ــان به تعمیر نی خیاب
جدید دانشگاه لیدز، به زودی می توان شاهد 
ــط لشکری از پهپادها  انجام این کارها توس

بود که از شهرها مراقبت خواهند کرد. 
هدف بزرگ این پروژه 6.۴ میلیون دالری، 
ــت.  ــود تعمیرکننده اس ــهرهای خ ارائه ش
ــی از روبات های  ــروژه قصد دارد تیم این پ
ــایی سریع مشکالت  کوچک را برای شناس
ــور جلوگیری از  ــه منظ ــاخت ها ب در زیرس
ــای تعمیراتی  ــدن آنها به پروژه ه تبدیل ش

بزرگ تولید کند. 

ــکده  دانش از  ــل  پورن ــل  فی ــور  پروفس
ــدز گفت: ما  ــگاه لی ــی عمران دانش مهندس
ــهر در  ــتین ش ــد داریم لیدز را به نخس قص
ــچ اختاللی در  ــل کنیم که هی جهان تبدی
ــا می توانیم  ــی ندارد. م ــر کارهای خیابان اث
ــاخت هایی حمایت کنیم که کاماًل  از زیرس
توسط روبات ها قابل تعمیر بوده و اختالالت 
ــهر را به  ــای ش ــدن خیابان ه ــی از کن ناش

فراموشی بسپاریم. 
ــده  ــیم ش ــه بخش تقس این تحقیق به س
ــوع خاصی از  ــه ن ــدام مربوط ب ــر ک ــه ه ک
ــی از کار  ــرای نوع خاص ــتگاه برای اج دس
ــتین گروه ملقب به  »نشستن  ــت. نخس اس
ــاخت پهپادهایی  ــه س ــردن« ب ــر ک و تعمی
خواهد پرداخت که می توانند مانند پرندگان 
ــینند و چیزهایی مانند  ــازه ها بنش روی س

چراغ های شکسته خیابان را تعمیر کنند. 
ــال، بخش  »درک و تعمیر«  در همین ح
به توسعه پهپادهایی خواهد پرداخت که به 
مراقبت از خیابان های شهر پرداخته و به طور 
ــایی و  ــودکار چاله های خیابانی را شناس خ

ــوی دیگر، بخش  »راه  ترمیم می کند. از س
ــن« روبات هایی تولید  ــداز و فراموش ک بین
ــودکار و نامحدود  خواهد کرد که به طور خ
ــای آب و برق به کار پرداخته و  درون لوله ه
کارهایی نظیر نظارت، تعمیر، اندازه گیری و 

گزارش دهی وظایف را انجام می دهند. 
ــد: بخش اصلی این  ــان اظهار کردن محقق
ــگر  ــردن به جای واکنش ــروژه، محافظت ک پ
ــت که مطمئن شویم  ــت. مهم اس بودن اس
ــر  ــدار و انعطاف پذی ــاختارهای پای از زیرس
ــم مداخالت مان  ــم. ما قصد داری برخورداری
ــوس باشد، پیش  برای چشم انسان نامحس

از آنکه به یک مشکل جدی تبدیل شود. 
این پروژه به تازگی معرفی شده و سواالت 
ــده از جمله اینکه فناوری  زیادی مطرح ش
ــرفت خواهد کرد تا  پهپاد تا چه میزان پیش
دستگاه ها بتوانند به طور ایمن این مشکالت 

را در مناطق پرجمعیت شهر رفع کنند. 
محققان مدعی هستند که روبات های آنها 
ــال آینده برای آزمایش آماده خواهند  تا س

بود. 

ترمیم خودکار شهرهای آینده با پهپاد 

ایمنی گردشگران در فرانسه افزایش می یابد 

 

ــه  موسس ــنجی  نظر س ــاس  اس ــر  ب
ــد  ــر می رس ــه نظ »OpinionWay«، ب
ــبت  ــوی ها جانب احتیاط را نس که فرانس
ــرکت ها رعایت  ــرمایه گذاری در ش ــه س ب

می کنند. 
ــکال کالسیک سرمایه گذاری  نوعی از اش
ــفافیت  که در نظر آنها خطر پذیر و فاقد ش

الزم است. 
 »Actionaria« از 1۸ سال پیش، سالن
ــرکت ها و  ــل ارتباطی میان ش ــون پ همچ
ــش پرداخته  ــه ایفای نق ــرمایه گذاران ب س

ــت  ــتای آن اس ــن مرکز در راس ــت. ای اس
ــتی از درک  ــه تحلیل و ارزیابی درس که ب
ــرمایه گذاری در  ــوی ها نسبت به س فرانس

شرکت ها برسد. 
ــته، بین  ــنجی در ماه گذش ــن نظرس ای
ــرمایه گذار  س  6۵۵ و  ــوی  فرانس  10۵2
ــد، به خوبی  ــام ش ــازار بورس انج ــال ب فع
ــری  خطرپذی از  ــوی ها  فرانس داد  ــان  نش
ــر اقتصادی  ــاید تحوالت اخی ــد و ش بیزارن
ــر بی تأثی ــرا  ماج ــن  ای در  ــز  نی ــه   فرانس

 نبوده است. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد با توجه 
ــهام، تنها  ــرمایه گذاری در س ــه منافع س ب

12درصد از پاسخ دهندگان در حال حاضر 
ــغول فعالیت هستند. در  در این بازار ها مش
ــد که نحوه  ــان 1۴ درصد گفته ان ــان آن می
ــرکت ها را نمی دانند،  سرمایه گذاری در ش
2۵ درصد ترس گرفتن تصمیمات نادرست 
را دارند و 2۴ درصد اعتماد کافی برای این 

عمل را ندارند. 
در واقع می توان گفت افراد حاضر در این 
ــنجی نسبت به آینده اقتصاد فرانسه  نظرس
ــه این میزان در  ــتند، هرچند ک بدبین هس
ــته کمتر است. اما  ــال گذش ــه با س مقایس
ــیار  ــرکت ها نظرها بس ــعه ش در مورد توس

مساعد تر است. 

ترس فرانسوی ها از سرمایه گذاری در بورس 

پروژه 4/6 میلیون دالری برای شناسایی مشکالت زیرساخت

اینکه در سرزمینی با حدود ۷0 و چند میلیون جمعیت طبق برآوردهای غیررسمی 
ــت اما گویا در سرزمین  ــد خبر خوشایندی نیس ــته باش 12میلیون نیازمند وجود داش
ــن کودکان و  ــهرهای کوچک، بی ــن جمعیت بین پایتخت و ش ــت. ای ما این گونه اس
ــاده از حوزه اختیارات ما  ــت. اینکه چرا و چطور این اتفاق افت ــاالن پراکنده اس بزرگس
ــود بخش کمک رسانی  ــت اما تنها چیزی که بیش از همه به ما مربوط می ش خارج اس
به این افراد است. شاید یکی از بهترین زمان ها برای کمک کردن ایام ماه محرم باشد. 
نذر کردن و پخش کردن آن بین مردم نیازمند یکی از این راه هاست که هم گرسنه ای 

شاد شده و هم ما ثواب کارمان را گرفته ایم. 
ــاید برای همه این نیازمندان این امکان وجود نداشته باشد که به مناطق مختلف  ش
ــه در اطرافمان هیات های  ــد اما ما ک ــای محله ها غذا بگیرن ــد و از هیات ه ــهر بیاین ش
پخش کننده نذری هستند می توانیم با روش های خیلی ساده به این افراد کمک کنیم. 
ــذا بگیریم بعد راهی  ــم و از هم محلی هایمان غ ــت چند دقیقه وقت بگذاری ــی اس کاف
ــویم و غذا را کنار خانه ها، کنار پیاده روها یا هر جایی که  ــهرمان ش مناطق جنوبی ش
ــد بگذاریم و برویم. چند دقیقه بعد می بینیم که آمده اند و برده اند.  به ذهن مان می رس
ــهر رشت با  ــکل بهتر و معقول تری در منطقه دروازه غار تهران و ش همین کار را به ش

قرار دادن دو یخچال در کنار خیابان انجام داده اند.
 مردم هر آنچه از مواد غذایی شان نیاز نداشتند یا غذاهای نذری محرم یا هرخوراکی 
دیگری را در این یخچال ها می گذارند، درنتیجه نه خراب می شود و نه خوراک گربه ها. 
ــنه باشد می تواند بدون اینکه شناخته و سرشکسته شود از  هر کس که نیازمند و گرس
ــانی به افراد گرسنه  آنجا غذا بردارد و برود. این کار یکی از بهترین روش های کمک رس
ــده. اگر می شد این طرح را به کمک  ــت که امسال برای اولین بار اجرا ش ــهر اس هر ش
ــت اندرکارند گسترده تر کرد و به مناطق محروم شهرها برد  مسئوالن و کسانی که دس
ــد به این افراد نیازمند و گرسنه کمک کرد. چه بسیار افرادی که  خیلی راحت تر می ش
ــان می خواهد به همنوعان گرسنه شان کمک کنند اما راهی برای رسیدن به آنها  دلش
ــراد بی دلیل و صرفاً برای  ــت. گرچه برخی اف ــد. خب، این راه یکی از بهترین هاس ندارن
خبرپراکنی و به تمسخر گرفتن این طرح را رد می کنند و معتقدند این راه حل نیست 
ــود می تواند خیلی راه حل  ــترده تر ش ــانی این راه اگر گس اما در کمترین نوع کمک رس
خوبی باشد. به شرط اینکه یکسری از افراد از روی شوخی و بازی هر روز این یخچال ها 

را خالی نکنند که این طرح در همین حد هم از بین برود.
ــد با اجرای همین ایده های کوچک و خودمانی به جای تخریب هر طرحی، به   بیایی

همه گرسنگان شهرمان کمک کنیم. 

یخچال های کمکی

دور دنیا

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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منطقه آزاد

در شهر

مانلی فخریان
روزنامه نگار

ترجمه: سمانه عطایی فرد
منبع: فیگارو

ترجم: سیروس ترکمان
منبع: فیگارو

جدول امروز

قیمت مسکن حوالی میدان هفت تیر تهران 
 آنچه در زیر می آید جدول معامالت انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران است. الزم به ذکر است این ارقام مربوط 

به اعالم سامانه رسمی امالک است. 

محققان ژاپنی موفق به ساخت روبات تعاملی شده اند که توجه کاربرانش را جلب می کند تا راندمان کاری آنها افزایش پیدا کند. زمانی که شما در حال صحبت کردن با کسی 
هستید اما شخص مقابل توجهی به صحبت های شما ندارد، Talking-Ally شما را متوجه می کند که صحبت ها را نیمه تمام باقی بگذارید تا شنونده توجه کند. 

قیمت کل )تومان(قیمت هر متر مربع )تومان(عمر بنا )سال(متراژ بنا )متر مربع(منطقه

11612۴.000.000۴6۴.000.000کریمخان – به آفرین

۷.000.0001.001.000.000کلنگی1۴3هفت تیر – ابتدای اتوبان مدرس

۹2۷۵.۴3۴.000۵00.000.000بهار شمالی – خ کارگر – به فروز

1۵۷10۵.300.000۸32.100.000کریمخان – خردمند جنوبی

۵.۸00.000۵22.000.000نوساز۹0هفت تیر – روبه روی مسجد الجواد

۵.000.000۸00.000.000کلنگی160م هفت تیر –خ بهارمستیان

۴.100.000۵33.000.000کلنگی130مفتح شمالی – مالیری پور 

۵.۵00.0003۸۵.000.000کلنگی۷0مفتح شمالی – خ زهره 

منبع: یورونیوز
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