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مشاور ارش��د اقتصادی رئیس جمهور در مقاله ای با 
عنوان »سیاست های ضد رکود دولت، مسکنی ضروری 
قبل از درمان« نوشت: شاید تصور زمانی زودتر از اواسط 
س��ال 1397 برای خروج از ای��ن دوران )رکود( کمی 

خوشبینانه باشد و دوره درمان سخت پیش روست. 
به گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزی، مس��عود نیلی در مقاله خود ابتدا پنج 
س��وال مطرح کرده و سپس به پاس��خگویی به این 

سواالت پرداخته است. 
سواالت نیلی عبارتند از 1: آیا کمبود تقاضا عاملی 
موثر در کم تحرکی موجود در اقتصاد ایران اس��ت؟ 
2: با فرض مثبت بودن جواب سوال یک، آیا افزایش 
حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا 
ش��ده، ضروری و کارس��از خواهد بود و آیا نمی توان 
منشا های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را 
مورد توجه قرار داد؟ 3: آیا سیاست های جدید دولت 
مسیر امیدوار کننده دس��تیابی به تورم تک رقمی را 
دچار تغییر می کند؟ 4: آیا سیاس��ت های اتخاذ شده، 
در یک چارچوب مشخص اقتصاد کالن از نظر تحقق 
اه��داف یا ملحوظ کردن معیار های کمی مش��خص 
تنظیم شده است؟ 5: چه ارتباطی میان سیاست های 
ضد رکود اخیر با سیاس��ت های خروج غیر تورمی از 
رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست های 
جدید به معن��ی ناموفق بودن سیاس��ت های خروج 

غیر تورمی از رکود است؟ 
وی پس از تبیین مفاهیم نهاد و سیاس��ت گذاری، 
به پیش��ینه تحوالت اقتص��اد کالن در اقتصاد ایران 
می پردازد و ش��رایط اقتصادی ایران را از سال 91 تا 

94 بررسی می کند. 
وی در مقال��ه خود می نویس��د: در ادامه ش��رایط 
منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترس��یم چشم انداز 
مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بس��یاری 
به وجود آورد که کاال های بادوام با برداش��ته ش��دن 
تحریم ه��ا با قیم��ت پایین تر در دس��ترس خواهند 
ب��ود که تعویق تقاضا را ب��رای کاال های بادوام توجیه 
می کرد. فاصله مثبت بی س��ابقه میان نرخ های سود 
بانک��ی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت ش��ده 
و تعوی��ق مصرف را بیش��تر توجیه ک��رده و می کند. 
مجموعه این ش��رایط باعث ش��ده که اقتصاد کشور 
عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. عدم اتخاذ 
تصمیم و سیاست مناس��ب برای این مسئله نه تنها 
مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 
1394 خواهد بود بلکه سبب می شود وخیم تر شدن 
کمبود تقاضا که به معنی عمیق تر ش��دن آن اس��ت 
بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار 
دهد و باعث شود تا سیاست های انبساطی بی محابای 
مس��تقل از اثرات بر تورم در مقطع برداش��ته شدن 
تحریم ها، یعنی در زمانی که تورم زایی پول به مراتب 
بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد های 
زیان باری در ابتدای برداش��ته ش��دن تحریم ها برای 

اقتصاد به بار خواهد آورد. 
وی در مقاله خود می گوید: مجموعه شرایط به وجود 
آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل »کوتاه مدت« 

و »برگش��ت پذیر« پولی باقی نمی گذارد. س��والی که 
مطرح می ش��ود این اس��ت که سیاس��ت یادشده آیا 
اهداف اعالم ش��ده تورمی را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد و مس��یر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد 
کرد؟ س��ه توضیح برای پاس��خ به این سوال می توان 
ارائه کرد. پاس��خ اول آن اس��ت که تورم ماهانه از ماه 
دی سال گذش��ته با یک کاهش نسبتا بزرگ مواجه 
ش��ده، طوری که متوس��ط نرخ تورم ماهانه طی این 

مدت تنها نیم درصد بوده است. 
نیل��ی معتق��د اس��ت: هم��ه می دانی��م پ��س از 
مدتی طوالن��ی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی س��ود 
بانکی منفی بوده، س��پرده گذاری در بانک، به عنوان 
ترجیح مطلق نس��بت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت 
قرار گرفته است. باال ماندن نرخ سود بانکی که به علل 
و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را 
ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود 
تهدید رکودی تلقی می شود برای آینده تهدید جدی 
تورمی خواهد بود و این دشواری باالی سیاست گذاری 

در شرایط موجود را عیان می کند. 
وی در ادام��ه مقاله خود می افزاید: برای س��الیان 
متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود 
نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط 
ویژه ای که از دو س��ال پیش اتفاق افتاده آن است که 
به دنبال رسیدن به تورم 40 درصدی و تبعات منفی 
آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به 
وجود آم��د و عالوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه 
پولی در شکل دهی تورم دو رقمی معطوف شد. اعتماد 
عمومی به دولت نیز مزید بر علت ش��د به گونه ای که 
برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی 
نیل به تورم تک رقمی را دس��ت یافتنی کرد. تحلیل 
عوامل موثر بر تحوالت تورم در یک س��ال گذش��ته، 
نشان می دهد اعمال کنترل سخت گیرانه برپایه پولی 
در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم 
محسوب می ش��ود. تداوم این شرایط نوید بخش، در 
گ��رو اعمال اصالحات بنیادی در نظام بانکی اس��ت. 
الزم��ه این اصالحات نهادی اقتصادی، حل مس��ئله 
مطالبات غیرجاری )از طریق راه اندازی و تامین مالی 
شرکت مدیریت دارایی(، حل مشکل بدهی  های دولت 
)از طریق راه اندازی بازار بدهی( و سامان بخشیدن به 

فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است. 
نیلی دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران را کمبود 
تقاضا و تنگنای اعتباری می داند و می نویسد: مشکل 
کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ »سیاست گذاری« و 
مشکل تنگنای اعتباری عمدتا  دارای منشا »نهادی« 
است. مشکل اول را می توان با تحریک تقاضا برطرف 
کرد اما سرنوش��ت اقتصاد به حل مش��کل دوم گره 
خورده و الجرم بدون حل ریش��ه ای مشکل تنگنای 
مالی نه مش��کل رکود قابل حل است و نه تورم تک 
رقمی دس��ت یافتنی. هرچند بدون گ��ذر از کمبود 
تقاض��ا نمی توان به حل مش��کل دوم امید داش��ت. 
بنابراین تس��هیل پولی مطرح شده در سیاست های 
جدید، ض��روری و اجتن��اب ناپذی��ر و به عنوان یک 
ُمس��کن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی 

سخت را در نخستین زمان ممکن که شرایط محیطی 
مهیا ش��ود، آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن 
شرایط و امکانات الزم برای دوره درمانی سخت پیش 
رو باش��یم که ان شاءاهلل در نوش��ته جداگانه ای به آن 

خواهم پرداخت. 
مشاور رئیس جمهور سپس به سیاست های دولت 
می پردازد و معتقد اس��ت: اینکه تا چه میزان اهداف 
کمی مش��خصی از سیاس��ت های جدید مدنظر قرار 
گرفته باید گف��ت که اهداف کم��ی مرحله ای برای 
افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، 
بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 0.8 در 
م��اه، از طریق بازار بی��ن بانکی در جهت کاهش نرخ 
سود اقدام به افزایش حجم پول کند و به جای اقدام 
اداری، به ص��ورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند. این 
چارچوب نش��ان دهنده آن است که در محدوده خط 
قرمز تورم تعیین شده، زمین بازی برای تحرک بیشتر 
مهیا می شود. بنابراین حفظ مسیر هدف گذاری شده 
تورم همچنان مالک و معیار است و نباید تغییر کند. 
وی در پای��ان س��ه نکته را مط��رح می کند. نکته 
اول آن اس��ت که به نظر نگارنده نشان دادن واکنش 
فعاالن��ه کوتاه مدت به مش��کالت اقتص��ادی، پدیده 
جدید سیاس��ت گذاری در کشور اس��ت که جدای از 
بسیاری کاس��تی ها که وجود دارد یک بهبود کیفی 
قابل توجه در عرصه سیاست گذاری است که نیازمند 
توجه و تشخیص است. طراحی و اجرای سیاست های 
کوتاه مدت و تمرکز بر تحوالت اقتصاد کالن در فواصل 
زمانی چند ماه پدیده جدید سیاست گذاری در کشور 
محسوب می شود. نکته دوم آن است که حاکم شدن 
فرهنگ حرفه ای از نظر اطالع رسانی سیاست گذاری، 
به این صورت که هر مجموعه سیاس��تی که طراحی 
می ش��ود همراه ب��ا تحلی��ل و جزیی��ات محور های 
سیاس��ت گذاری، منتشر ش��ده و در اختیار همگان 
ق��رار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و 
ماندگار از دولت ها ایجاد کرده و به صورت یک مطالبه 
نه��ادی درآید نیز مجددا در خور تاکید اس��ت. امید 
می رود این برخورد حرفه ای در عرصه اطالع رس��انی 
سیاست گذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور 
ش��ود و سرانجام نکته س��وم آنکه تا آنجا که نگارنده 
چه از تجربیات ش��خصی و چه مطالعات انجام شده 
به خاطر می آورد، این نخس��تین بار است که دولتی 
در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعال پولی گرفته 
است. همان گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، 
افزایش حجم پول تاکنون به صورت یک »برون دادی 
نه��ادی«، به ص��ورت انفعالی اتفاق می افت��اده و این 
نخس��تین بار اس��ت که افزایش حجم پول در قالب 
»سیاس��ت گذاری« انجام می شود. لذا از این بابت هم 
یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به س��مت تعیین 
اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت 
کرده ایم که الزم اس��ت از آن به عنوان یک دستاورد 
محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی 
یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص 
و با یک رس��الت کوتاه مدت مش��خص، به یک نهاد 

فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است. 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور: 

سیاست های ضد رکود مسکنی ضروری قبل از درمان

ش��هر تهران با وج��ود قدمت طوالنی مدتی که در س��اخت آپارتمان و 
واحدهای مسکونی مرتفع دارد، همچنان از نبود برخی برنامه های واحد...

خط و نشان جدید وزارت راه برای برج های بدون پشتوانه

بلندمرتبه سازی اکیدا ممنوع

مشاور اقتصادی رئیس جمهور: 

 سیاست های ضد رکود
 مسکنی ضروری قبل از درمان

سیاستی برای تمام فصول 
گزارش تحلیلی »فرصت امروز« از کارایی اقتصاد مقاومتی پس از اجرای برجام

درحالی که چن��د روز پیش مقدمات اج��رای برنامه جامع 
اقدام مشترک آغاز شد، این سوال در محافل و رسانه ها مطرح 
است که آیا اساسا پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها،اقتصاد 
مقاومتی معنا می ده��د و دارای کارایی خواهد ب��ود یا باید 
سیاست دیگری جایگزین آن ش��ود؟  اما فعاالن اقتصادی بر 
این باورند که در شرایط پس��اتحریم و پس از اجرای برجام، 
به راحتی و با س��هولت بیش��تری اقتص��اد مقاومتی محقق 

می ش��ود و بنابراین نیاز به طراحی یک م��دل خاص دیگر یا 
سیاست دیگری نیس��ت. همچنین فعاالن بخش خصوصی 
اعتقاد دارن��د که اجرای مفاد برج��ام می تواند تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی را تس��ریع کند و از فض��ای پیش آمده در 
شرایط پساتحریم، می توان در جهت استفاده از پتانسیل ها و 

توانمندی های کشور، استفاده کرد. 
در واقع این اعتق��اد کلی در میان فع��االن اقتصادی وجود 

دارد که سیاست اقتصاد مقاومتی متعلق به تمام زمان هاست 
و پس از اجرای تمام مفاد برجام و برطرف شدن تمام تحریم ها 
و برقراری ارتباط اقتصادی کشورمان با دنیا، یکی از اصولی که 
باید همواره مدنظر سیاست گذاران، دستگاه های اقتصادی و 
فعاالن اقتصادی باشد، اقتصاد مقاومتی است.  »فرصت امروز« 
در این گزارش کارایی اقتصاد مقاومتی پس از اجرای برجام را 

مورد بررسی قرار داده است. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

معران و مسکن

انتظار سهامداران برای اجرایی شدن بسته حمایتی دولتعالئم هشداردهنده بیماری های مهلک سازمانی

چرت شاخص کل زیر سایه 63 هزار واحدچه زمانی کسب وکارتان در حال فروپاشی است؟

بررسی موضوعی روند هزینه های مالی شرکت هاچگونه عمر مفید برند را افزایش دهیم
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

محمدرضا بهرامن: 
برجام تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را تسریع می کند

محمدمهدی رئیس زاده: 
نیازی به سیاست جایگزین اقتصاد مقاومتی نیست
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وزارت نف��ت بن��ا به درخواس��ت 
چند کشور اروپایی رویای صادرات 
گاز ال ان ج��ی دارد، در حال��ی که 
رئیس ش��رکت بین المللی اف ج ایی 
ب��ا قاطعی��ت تمام می گوی��د، ورود 
ایران به ال ان جی اش��تباه اس��ت 
زیرا فرصت س��رمایه گذاری در این 
حوزه 10 س��ال پیش از دست رفته 

و بازارهای آن اشباع شده است. 
در  ای��ران  جاماندگ��ی  قص��ه 
و  نف��ت  صنع��ت  س��رمایه گذاری 
گاز، اتفاق تازه ای نیس��ت، اما این 
روزه��ا درهای باز کش��ورمان روی 
سرمایه گذاران خارجی موجب شده 
تا مس��ئوالن وزارتخانه خیال کنند 
ک��ه می توانن��د عقب ماندگی ه��ای 
چند دهه گذش��ته را جبران کنند، 
 ام��ا افس��وس که رقب��ای ایران در 
منطقه چن��د گام جلوت��ر از ایران 

در حرکتند. 
اروپا تشنه گاز ایران بوده و هست 
و بع��د از لغو تحریم ه��ا علیه ایران 
تمای��ل کش��ورهای اروپای��ی برای 
خری��د آن به صورت ج��دی مطرح 
ش��ده، به طوری که روسیه پیشنهاد 
س��وآپ گاز را مطرح کرده و ترکیه 
نی��ز خواه��ان خرید گاز ای��ران به 
منظور تولی��د ال ان جی مورد نیاز 
بازار اروپا است. بااین حال، در چند 
ماه اخی��ر در بازدیدهای هیات های 
 اروپای��ی ب��ه ای��ران موض��وع گاز

ال ان جی عنوان ش��ده اس��ت و با 
درخواست کش��ور برزیل اثبات شد 
که تمایل برای خری��د ال ان جی از 
ای��ران مختص کش��ورهای اروپایی 

نیست. 
بی��ژن زنگن��ه، وزیر نف��ت بعد از 
دی��دار ب��ا آرمان��دو مونت��رو، وزیر 
توس��عه، صنعت و تج��ارت خارجی 
برزیل اعالم کرد: به زودی مذاکرات 
سازنده دو کشور به عقد قراردادهای 
همکاری منجر خواهد ش��د، برزیل 
ه��م عالق��ه زی��ادی به حض��ور در 
صنعت نف��ت و گاز ایران و از جمله 

خرید ال ان جی از ایران دارد. 

بی تفاوتی بخش خصوصی و 
تمایل جدی دولت به ال ان جی

ام��ا در این میان س��رمایه گذاران 
بخش خصوص��ی ایران نس��بت به 
س��رمایه گذاری در گاز ال ان ج��ی 
کم��ی بی تفاوت هس��تند. حس��ن 
خسروجردی، فعال بخش خصوصی 
در ح��وزه نفت و گاز پی��ش از این 
به »فرصت ام��روز« اعالم کرده بود: 
»تبدیل گاز طبیعی به ال ان جی به 
س��رمایه کالن نیاز دارد که در توان 
دولت و بخش خصوصی نیست، این 
پروژه تنها به س��رمایه گذار خارجی 
نی��از دارد ک��ه خ��ود مصرف کننده 

ال ان جی باش��د. ال ان جی نمی تواند 
اولویت باشد. اگر بتوانیم سناریوهای 
متعدد اتصال به ش��بکه گاز اروپا را 
نهای��ی کنیم و اتصال برقرار ش��ود، 
دیگ��ر گاز ال ان ج��ی اقتص��ادی 
نخواه��د بود اگرچ��ه معتقدم ایران 
گاز مازاد برای ال ان جی حداقل در 

15 سال آینده ندارد.«
این در حالی اس��ت ک��ه وزارت 
نفت برای ورود ایران به گاز ال ان 
جی برنامه ج��دی دارد و در برابر 
اظه��ار نظر بخش خصوصی درباره 
مق��رون ب��ه صرف��ه نب��ودن ورود 
این س��رمایه گذاری نظر  به  دولت 
متفاوت��ی دارد. رکن الدین جوادی 
مع��اون وزی��ر نفت درب��اره صرفه 

اقتص��ادی ورود ای��ران ب��ه ال ان 
جی به »فرص��ت امروز« می گوید: 
»س��رمایه گذاری در گاز ال  ان جی 
قطع��ا مقرون ب��ه صرفه اس��ت و 
ای��ران در این زمین��ه برنامه دارد 
کش��ورهای  درخواس��ت های  زیرا 
خارجی نش��ان می دهد ک��ه بازار 

خوبی دارد.«
وی با اشاره به اینکه باید سرمایه 
و تکنول��وژی ال ان ج��ی در تعامل 
با ش��رکت های خارجی میسر شود، 
می افزای��د: »بخ��ش خصوص��ی در 
تولید ال ان جی ظرفیت باالیی دارد 
و می تواند در جلب س��رمایه گذار و 
تأمین تکنولوژی م��ورد نیاز کمک 
 کند البته این بخ��ش، در بازاریابی 

ال ان جی نیز می تواند نقش آفرینی 
کند.«

جاماندگی ایران از ال ان جی
با وجود برنامه جدی وزارت نفت، 
رئیس ش��رکت  فش��ارکی  فریدون 
بین المللی اف ج ای��ی نظر دیگری 
برای ورود ایران به س��رمایه گذاری 
ب��ه  ال ان ج��ی دارد. وی  در گاز 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: »در 
 ش��رایط کنون��ی ورود ای��ران ب��ه 
ال ان جی اشتباه است، زیرا فرصت 
س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه از 
قراردادهای  اس��ت،  رفت��ه  دس��ت 
ال ان جی بلندمدت اس��ت و تا سال 
2035 بازار آن اش��باع شده و ایران 

نمی تواند بازاره��ای جهان را تحت 
تأثیر خود قرار دهد.«

وی با تأکید ب��ر اینکه اگر وزارت 
نفت ایران تمایل دارد که در ال ان 
جی ورود کند، تنها برای به سرانجام 
رسیدن سرمایه گذاری کالنی است 
که چند س��ال پیش داش��ته است، 
در  تومان  »میلیارده��ا  می افزای��د: 
گاز ال ان جی س��رمایه گذاری شده 
ک��ه با اندک��ی س��رمایه گذاری این 
پروژه بزرگ به س��رانجام می رسد، 
ای��ران نمی تواند از  اما بدون ش��ک 
بازاره��ای موجود س��همی داش��ته 
باشد و تنها سهم محدودی خواهد 
داشت. نباید به اعتبار این بازارهای 
محدود س��رمایه گذاری جدیدی در 
ال ان ج��ی رق��م بخ��ورد که امری 

اشتباه است.«
ای��ن کارش��ناس بین الملل��ی در 
حوزه نفت و گاز با اش��اره به اینکه 
در چن��د س��ال آین��ده تولی��د گاز 
ای��ران افزایش چش��مگیری خواهد 
داش��ت، می گوی��د: »س��ؤال جدی 
و اساس��ی من از ش��رایط حاکم در 
میدان گازی مش��ترک ایران و قطر 
این اس��ت با افزایش برداشت از این 
میدان مش��ترک تاچند سال آینده 
این می��دان ظرفیت دارد؟ ایران در 
حداقل زمان ممک��ن به اندازه قطر 
برداش��ت گاز خواهد داش��ت و در 
نهایت تا پنج سال آینده این میدان 
مش��ترک ظرفی��ت باالی��ی خواهد 
داش��ت و بع��د از آن با اف��ت تولید 

مواجه خواهد شد.«
می کند:  تاکید  مجددا  فش��ارکی 
»با وجود س��رمایه گذاران خارجی و 
عالقه مند برای سرمایه گذاری در ال 
ان جی ورود ایران به این حوزه کار 
اشتباهی است. اگر 10 سال گذشته 
شرایط کنونی بود، ال ان جی برای 
ایران س��ودآور بود اما ام��روز بازار 
جدی وجود ندارد. قطر، عربس��تان، 
استرالیا و آمریکا در گاز ال ان جی 
تجهیزات  و  کرده اند  سرمایه گذاری 

و کشتی های الزم را دارند.«

عقب ماندگی در صنعت نفت و گاز ادامه دارد

ایران از بازار ال ان جی جا ماند

یادداشت

نفــت

وزیر نفت خبر داد 
اعالم رسمی ورود 500هزار بشکه 

نفت ایران در اجالس آتی اوپک

وزیر نفت با بیان اینک��ه نتایج رکورد گیری از تولید 
نفت خام باالتر از رقم های قبلی است، گفت: ایران در 
اجالس آتی اوپک برنامه افزایش 500هزار بش��که ای 
تولید خود را به صورت رس��می به دیگر اعضای اوپک 

اعالم خواهد کرد. 
بیژن زنگنه پ��س از بازدید از مناطق نفت خیز جنوب 
و افتتاح چند پروژه که آخر هفته گذشته )چهارشنبه و 
پنجشنبه( انجام شد، گفت وگویی با پایگاه اطالع رسانی 

وزارت نفت داشت که مشروح آن در ذیل آمده است: 
بازدید ش�ما ازمناطق نفت خیز جن�وب و افتتاح 
چند پروژه نمک زدایی نوید دهنده این اس�ت که 
ایران آماده افزایش 500هزار بش�که ای نفت خام 
بالفاصله بعد از برداش�ته شدن تحریم هاست، آیا 
در ای�ن بازدیدها گزارش�ی از رکورد جدید تولید 

نفت از مناطق نفت خیز جنوب ارائه شده است؟ 
رکوردگی��ری تولید نفت نه تنها در مناطق نفت خیز 
جن��وب، بلک��ه در مناطق نف��ت فالت ق��اره، اروندان 
و مرک��زی نی��ز انجام ش��ده ک��ه خوش��بختانه نتایج 
رکوردگی��ری از تولید نفت بی��ش از انتظار و باالتر از 
رقم های قبلی اس��ت، در نتیج��ه، همان گونه که گفته 
ش��د بالفاصله بعد از لغو تحریم ها 500هزار بش��که به 

تولید نفت ایران افزوده خواهد شد. 
و چه زمانی تولید یک میلیون بشکه ای نفت قابل 

تحقق است؟ 
با انجام اقدام های الزم تا پایان امس��ال و حداکثر اوایل 
س��ال آینده تولید نفت ایران یک میلیون بش��که در روز 
افزایش پیدا خواهد کرد که در این زمینه همه کارکنان 
صنع��ت نفت در مناط��ق عملیاتی به خص��وص مناطق 
نفت خی��ز جنوب به س��رعت در حال اج��رای برنامه ها 
هستند و برنامه تعمیرات چاه ها، آماده سازی خطوط لوله، 

تلنبه خانه و. . به خوبی پیش می رود. 
 آیا بازارهای فروش نفت ایران پس از لغو تحریم ها 

مشخص شده است؟ 
 ام��ور بین الملل ش��رکت ملی نفت ای��ران در حال 
بازاریابی برای فروش نفت در پس��اتحریم است؛ ضمن 
اینک��ه برنامه ری��زی الزم برای ذخیره س��ازی نفت نیز 

انجام شده است. 
 شاید برای فروش 500 هزار بشکه ای نفت بالفاصله 
بعد از لغو تحریم ها مشکالت کمتری وجود داشته 
باش�د اما قطعا بازاریابی یک میلیون بش�که کمی 
سخت خواهد شد. حال در این شرایط اولویت های 

ایران چگونه خواهد بود؟ 
 برای این میزان نیز برنامه ریزی شده است؛ اولویت 
نخست ما برای فروش نفت به طور قطع بازار آسیاست 
که به این معنا نیس��ت که اگر نفت ایران در بازار آسیا 
به فروش نرفته اس��ت، به بازاره��ای دیگر نیز فروخته 
نخواهد ش��د، بازار اروپا و آفریقای جنوبی نیز می تواند 

مقصد نفت ایران باشد.  
با توجه به اینکه اجالس یکصدوش�صت و هشتم 
اوپ�ک به نوعی با برداش�ته ش�دن تحریم ایران 
همزمان�ی پیدا خواهد کرد، در این اجالس موضع 

ایران چه خواهد بود؟  
در ای��ن اجالس برنامه افزایش تولید خود را به صورت 
رسمی به دیگر اعضای اوپک اعالم خواهیم کرد و از آنها 
خواهیم خواست به سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکه 
که تصویب کرده اند احترام بگذارند، ضمن اینکه ما منتظر 
هیچ کش��وری برای افزایش تولید نمی شویم.  اما افزایش 
500هزار بش��که ای تولید نفت ایران در صورتی که عراق و 
عربستان اقدام به کاهش تولید نفت خود نکنند سبب مازاد 

عرضه در بازار خواهد شد. 
 آی�ا ارزیابی ای از تأثیر عرضه پانصدهزار بش�که 
نفت خام ایران بر قیمت نفت در بازارهای جهانی 

انجام شده است؟  
ب��ه نظر م��ن عرضه 500 هزار بش��که ای نف��ت ایران 
تأثی��ر تعیین کننده ای روی قیمت نفت خام در بازارهای 
جهانی نخواهد داش��ت و هم اکنون ای��ن میزان افزایش 
تولید نفت ایران در بازارهای جهانی منظور ش��ده است، 
ایران مدت هاست این موضوع را عنوان می کند و بازار در 
محاسباتش به خصوص در قیمت فیوچر )قیمت های آتی( 

آن را لحاظ کرده است. 
 منتقدان عنوان می کنن�د اعالم عرضه 500 هزار 
بش�که ای نفت ایران پیش از عرضه آن به بازار از 
سوی شما سبب کاهش قیمت نفت شده است. از 
نگاه شما اعالم این موضوع چند دالر قیمت نفت 

را کاهش داده است؟ 
 ممکن اس��ت چند ده سنت یا یک دالر قیمت نفت 
را کاهش داده باش��د، اما این موضوع دلیل نمی ش��ود 
ایران تولید نفت خ��ود را افزایش ندهد؛ به هرحال ما 

بازار را نسبت به این موضوع واکسینه کردیم. 
 ش�ما پیش تر عنوان کردید روش های فروش نفت 
ای�ران بعد از تحریم، تغییر خواه�د کرد که قاعدتا 
خرید پاالیشگاه در کشورهای مصرف کننده یکی از 
آنهاست. به جز این مورد، از چه روش دیگری برای 

فروش نفت در پسا تحریم استفاده خواهید کرد؟ 
 همان گون��ه که گفتید، خرید پاالیش��گاه ها یکی از 
روش هاس��ت تا بتوان از طریق آن امنیت تقاضا ایجاد 
ک��رد، همچنین ف��روش نفت در بورس نی��ز پیگیری 
می ش��ود؛ البته برای فروش فرآورده های نفتی باید از 
بازاریابی کس��انی که در این حرفه در دنیا در س��طح 
خیلی باالیی هس��تند، اس��تفاده کرد و با مشارکت و 
کمک آنها برای بازاریابی فرآورده که بیشتر آن متعلق 
به بخش خصوصی اس��ت )ف��رآورده پاالیش��گاه های 
سیراف یا خلیج فارس که دولتی نیستند(، اقدام کرد؛ 
س��عی می کنیم از ش��رکت های خارجی برای تشکیل 
ش��رکت مش��ترک برای بازاریابی استفاده کنیم، چون 

نتیجه بازاریابی خوب، درآمد بیشتر است. 

اخیراً پرس��ش های مش��ابهی را از سایر 
گروه ها در ایران دریافت کرده ام و س��وال 
اصلی این اس��ت که آی��ا پدیده ال نینو بر 
چرخه آب و ه��وا و الگوهای آب و هوایی 
ی��ا به طور کلی بر مقدار بارش در برخی از 
حوضه های خاص در ای��ران تأثیر خواهد 
داشت یا خیر و میزان این تغییرات به چه 

میزان خواهد بود. 
بای��د بگویم چنانچه ش��ما به احتماالت 
اعتقاد داشته باشید، در این صورت پاسخ 
این پرس��ش که آیا پدی��ده ال نینو ایران 
را تح��ت تأثیر ق��رار خواه��د داد یا خیر، 
بسیار س��اده خواهد بود. به منظور کمک 
به درک بهتر این مفه��وم دو تصویر ارائه 
شده اس��ت. این تصاویر ب��ا توجه به فصل 
بارش های زمستانی، بیانگر تأثیر احتمالی 
پدیده ال نینو بر نقاط مختلف جهان است. 
همان طور که در این تصاویر قابل مشاهده 
است، متأس��فانه درک علمی از تأثیر این 
پدی��ده بر ای��ران خنثی بوده و نش��انی از 
افزای��ش ی��ا کاهش میزان ب��ارش در این 

منطقه از جهان ندارد. 
همچنین بنده لینکی را در اختیار شما 
قرار داده ام که در آن می توانید به اطالعات 
ارزش��مندی در رابطه با سال های تاریخی 
و مه��م ال نینو )ف��از گ��رم( و النینا )فاز 
سرد(  دسترس��ی پیدا کنید. ممکن است 
ش��ما مایل باش��ید بدانید آیا کسی پیش 
از ای��ن تحقیق��ات الزم را در مورد میزان 
بارش س��االنه در ایران و اطالعات مربوط 
به آن انجام داده است؟ و آیا به نتایج قابل 
توجه و همبستگی قابل تشخیص رسیده 
است یا خیر؟ پاس��خ به این پرسش ها در 
http: //( .این لینک قابل پیگیری اس��ت
)ggweather. com/enso/oni. htm
)مؤسس��ه   IRI س��ایت  وب  لین��ک 
http:// تحقیق��ات بین المللی( ب��ه آدرس
iri.columbia.edu/our-expertise/

climate/forecasts/seasonal-
climate-forecasts/ احتمال بارش باران 
بر اس��اس مدل فصلی پیش بینی آب و هوا 
در سه ماه آینده را در اختیار مخاطبان قرار 
می دهد. در این لین��ک اطالعات مربوط به 
پیش بینی ماه اکتبر )مهر و آبان شمس��ی( 
را در اختیار ش��ما ق��رار می دهد که حاوی 
اطالعات مربوط به ماه های نوامبر، دس��امبر 
و ژانوی��ه )آبان، آذر، دی و بهمن( اس��ت. به 
نظر می رسد، این پیش بینی ها نشان دهنده 
وجود احتمال قوی بارش در جنوب غربی و 
شمال شرقی ایران شامل خوزستان، فارس، 

خراسان و... باشد. 
بنابرای��ن، چنانچ��ه م��ا ش��اهد پاییز و 
زمستان پر بارش��ی در ایران باشیم، مردم 
از م��ا خواهند پرس��ید، آی��ا می توانیم به 
آنها بگوییم ک��ه این بارش ها در اثر پدیده 
ال نینو اس��ت یا س��ایر چرخه ه��ای آب و 
هوایی منجر به بروز بارش ها شده است؟ از 
نقطه نظر علمی و بر اس��اس آنچه در مدل 
ارائه ش��ده قابل مش��اهده اس��ت، با توجه 
به بررس��ی داده های تاریخ��ی، هیچ گونه 
ش��واهد علمی مبنی بر تأثیر شدید پدیده 
ال نین��و بر ای��ران وجود ندارد. متأس��فانه 
نظام آب و هوایی زمین بس��یار پیچیده و 
غیر خطی بوده و هنوز زوایای بسیار زیادی 
از آن به طور کامل شناخته نشده است. به 
همین دلیل امکان ارائه پاس��خی قطعی به 

سواالتی این چنینی وجود ندارد. 

ال نینو تاثیری بر آب و هوای ایران ندارد

سروش سروشیان
مدیر کل آب و هواشناسی و سنجش از راه دور ایرواین کالیفرنیا

الهه ابراهیمی



چند وقتی است که توافقات 
هس��ته ای میان ایران و گروه 
1+5 جانی دوب��اره به اقتصاد 
کشور بخشیده است. امیدواری 
در جای ج��ای اقتصاد ایجاد 
ک��رده و هم��ه به آین��ده ای 
روشن و پویا در اقتصاد کشور 
در دوران پس��اتحریم چش��م 
دوخته اند، آینده ای که اقتصاد 
با خ��روج از رکود فعلی بتواند 
موج��ب تحری��ک در تولید و 
بالطبع ایجاد اش��تغال باش��د 
و جان��ی دوباره ب��ه صنعت و 
اقتصاد ببخش��د، ام��ا یکی از 
صنایعی که ای��ن روزها حال 
خوب��ی ن��دارد و بس��یاری به 
تا  پساتحریم چشم دوخته اند 
ش��اید اندکی تحرک و پویایی 
در ای��ن بخ��ش ایجاد ش��ود، 
معدن است، معدنی که ایران 
به لحاظ ذخایر این حوزه جزو 
10 کش��ور برتر جهان و رتبه 
اول در خاورمیانه است و طبق 
ذخایر  7 درص��د  پژوهش ه��ا 
معدنی جهان در ایران است. 

ب��ا ای��ن تفاس��یر و وج��ود 
ذخای��ر غنی ای��ران در حوزه 
مع��دن در کش��ور، در درجه 
اول ب��ه دلی��ل تاثی��ری ک��ه 
از ب��ازار جهان��ی گرفت��ه و از 
طرفی ب��ه دلیل وجود قوانین 
بی ثبات و بعضا دست و پاگیر 
این ح��وزه در داخل کش��ور 
و ع��دم وج��ود مش��وق های 
الزم برای مع��دن داران، طبق 
اعالم فعاالن ای��ن حوزه، این 
روزها بس��یاری از معدن های 
کش��ور رو به تعطیلی اس��ت 
و متاس��فانه اوضاع مس��اعد و 

امیدوارکننده ای ندارد. 
در همی��ن راس��تا محم��د 
کمیس��یون  دبی��ر  بیاتی��ان، 
مجل��س  مع��ادن  و  صنای��ع 
شورای اس��المی در گفت و گو 
با »فرصت امروز« در خصوص 
چش��م انداز مع��دن در دوران 
پس��ا تحری��م گف��ت: تاثی��ر 
پس��اتحریم بر بخ��ش معدن 
بس��تگی به نوع سیاست های 
دول��ت دارد زی��را در بخ��ش 
س��رمایه گذاری داخل��ی توان 
اعتباری در حد پایین اس��ت، 
از طرف��ی در س��ال های اخیر 
ب��ه دلیل سیاس��ت های غلط 
و کاهش قیمت ه��ای جهانی 
بس��یاری از معادن کش��ور به 
دلیل عدم وجود سود و درآمد 

مناسب تعطیل شده است. 
وی می افزای��د: از نظ��ر من 
وجود یک بس��ته تشویقی در 
می توان��د  پس��ا تحریم  دوران 

کمک بسزایی در رونق دوباره 
این بخش داش��ته باش��د اما 
توجه ب��ه این نکت��ه ضروری 
اس��ت که بدون حل معضالت 
و مش��کالت داخل��ی و تغییر 
ام��کان  سیاس��ت گذاری ها 

امیدواری جدی نیست. 
بیاتی��ان با بیان اینکه توجه 
خارجی  س��رمایه گذاری  ب��ه 
یکی از عوام��ل مهم در رونق 
بخش معدن در کش��ور است، 
گف��ت: باید نس��بت به اصالح 
بخ��ش  در  سیاس��ت گذاری 
س��رمایه گذاری خارجی توجه 
ویژه ای ش��ود و از طرفی تمام 
ت��الش خ��ود را معط��وف به 
ت��رک خام فروش��ی و حرکت 
به س��مت ف��رآوری و فروش 
آنه��ا در بازاره��ای خارج��ی 
کنی��م و برنام��ه دول��ت هم 
حرک��ت به س��مت ف��روش و 
فرآوری  محص��والت  صادرات 
شده است تا خام فروشی، زیرا 
وقتی محصولی فرآوری شود، 
ارزش اف��زوده زیادی دارد که 
می تواند به دنبال خود اشتغال 
و رونق در این بخش داش��ته 

باشد. 
وی در ادامه افزود: از طرفی 
یکی از فاکتورهای مهم برای 
خارجی  س��رمایه گذار  حضور 
در کش��ور در ح��وزه معدن، 
است  امنیت  احس��اس  وجود 
زیرا یک��ی از معضالت جدی 
م��ا در این بخش تاکنون عدم 
اطمینان به پابرجایی و ثبات 
قوانین در این بخش اس��ت و 
باید برای ایج��اد تحرک الزم 
مق��ررات خ��ود را منطب��ق با 
قوانی��ن روز جهان��ی تعیی��ن 
س��رمایه گذار  تا حضور  کنیم 

خارجی آسان شود. 
دبی��ر کمیس��یون صنای��ع 

مع��ادن مجل��س ش��ورای  و 
اسالمی در پایان در خصوص 
این  در  برنامه ه��ای مجل��س 
خص��وص گف��ت: مجلس در 
حال حاض��ر برنامه جدی در 
ای��ن زمینه ن��دارد و مطمئنا 
تقاضای  ب��ه  نس��بت   مجلس 
دول��ت در این زمین��ه قوانین 
الزم را طرح و تصویب خواهد 

کرد. 
خی��ام،  رض��ا  همچنی��ن 
خی��ام  ش��رکت  مدیرعام��ل 
سپندار در گفت وگو با »فرصت 
امروز« در این خصوص اظهار 
داش��ت: متاس��فانه وضعی��ت 
س��طح  در  مس��کن  بخ��ش 
جهان��ی از اوض��اع مس��اعدی 
برخوردار نیس��ت زیرا به دلیل 
و  جهان��ی  اقتص��اد  ش��رایط 
خصوص��ا اقتصاد چین، قیمت 
موادمعدنی حدود یک س��ال و 
چندماه اس��ت که از ش��رایط 
خوبی برخوردار نیس��ت و در 
حال حاض��ر نی��ز در بدترین 
شرایط و اوج کاهش قیمت به 
سر می برد که اقتصاد ما نیز به 
دلیل اینکه متاثر از بازار جهانی 

است حال خوبی ندارد. 
وی افزود: از طرفی به دلیل 
وجود قوانین دست و پاگیر در 
داخل کش��ور و عدم شفافیت 
الزم در قوانین این حوزه و از 
طرفی دخالت اف��راد در روند 
قانون گذاری یکی از مشکالت 
اصلی فعالین این عرصه است. 
از  ادام��ه یک��ی  خی��ام در 
مش��کالت اصل��ی معدنکاران 
در کش��ور را وج��ود مطالبات 
حاش��یه ای دانس��ت و افزود: 
متاسفانه مطالباتی اغلب مالی 
از معدن داران از سوی مقامات 
محلی ص��ورت می گی��رد که 
در اغل��ب مواقع موجب ایجاد 

مزاحمت های��ی  و  مش��کالت 
برای ما می شود که از نظر من 
یک ضعف فرهنگی اس��ت که 
نیاز به اصالح هرچه س��ریع تر 

دارد. 
خیام  ش��رکت  مدیرعام��ل 
س��پندار در پایان در خصوص 
پیش بینی ها برای حل مشکل 
مع��دن در س��طح جهان��ی و 
بالطبع حل آن در ایران گفت: 
طبق پیش بینی که از س��وی 
بانک جهانی اعالم شده است، 
مش��کالت مع��دن در س��طح 
جهان��ی تا س��ال 2017 حل 
خواهد شد که این خبر خوبی 
برای بخش داخلی اس��ت زیرا 
در ای��ن ص��ورت بس��یاری از 
مش��کالت داخلی نیز در این 

زمینه حل می شود. 
در همی��ن راس��تا س��جاد 
هیات مدی��ره  عض��و  غرق��ی، 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
صادرکنن��دگان م��واد معدنی 
»فرص��ت  ب��ا  گفت وگ��و  در 
چش��م انداز  زمینه  در  امروز« 
زمین��ه  در  س��رمایه گذاری 
مع��دن گف��ت: عام��ل مهمی 
که مهم اس��ت، اندازه اقتصاد 
ما نس��بت به جهان به گونه ای 
نیس��ت که اثر گذار باشد بلکه 
متاث��ر از ب��ازار جهانی اس��ت 
ک��ه این خ��ود عام��ل مهمی 
در مش��کالت فعلی در بخش 
مع��دن اس��ت زی��را هنگامی 
ک��ه در جه��ان قیمت ه��ا به 
ح��دود 60، 70 درصد کاهش 
داشته اس��ت نمی توان انتظار 
بن��گاه  از  باالی��ی  به��ره وری 
داش��ت. چون یکی از مسائل 
مهم در بنگاه بهره وری اس��ت 
که ش��امل عملیات استخراج، 
بن��گاه  اداره  و  به��ره وری 
اس��ت ک��ه متاث��ر از عوامل و 

در  دولت  سیاست گذاری های 
بخش کالن است. 

وی اف��زود: ع��الوه ب��ر این 
بهب��ود فضای کس��ب و کار از 
جمله مباحثی اس��ت که باید 
مدنظر باش��د، زیرا اگر به این 
بخش در داخل کش��ور توجه 
ش��ود، می تواند تاثیر س��قوط 
قیم��ت جهانی را ب��ه مراتب 
کمتر کند. بازار ما حدود 7، 8 
سال گذشته پیش از یک سال 
اخیر و رک��ود جهانی از رونق 
خوبی برخ��وردار بود که علت 
آن تقاضا و افزایش قیمت های 
جهانی بود و عواملی از جمله 
افزای��ش نرخ براب��ری ریال و 
دالر ش��رایط آن را تش��دید و 
این صنعت  موجب سودآوری 
ش��ده بود اما این نرخ دالر با 
توج��ه به تورم ایجاد ش��ده با 
قیمت هزینه های تمام ش��ده 
هماهنگ و ب��ا قیمت جهانی 
نی��ز براب��ر ش��د ک��ه موجب 

کاهش تقاضای جهانی شد. 
غرقی در ادامه تصریح کرد: 
از طرف��ی تحری��ک تقاضا از 
طریق سرمایه گذاری دولت در 
سطوح پایینی یعنی فوالد که 
موجب رش��د در بازار داخلی 
ب��ود، به دلیل رک��ود داخلی، 

 حذف شد. 
ه�ی�ات م�دی���ره  ع�ض���و 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
صادرکنندگان مواد معدنی در 
ادام��ه با بیان اینک��ه در دوران 
پس��اتحریم و افقی که ترسیم 
شده ش��رایط تحریک تقاضا از 
طریق صنایع پایین دس��ت در 
کوتاه مدت وج��ود ندارد گفت: 
تنها مس��یری ک��ه پیش روی 
ص��ادرات  ماس��ت،  تقوی��ت 
محصوالت مصرفی و تش��ویق 
زی��را  اس��ت  صادرکنن��دگان 
هنگامی که به دلیل افت قیمت 
جهانی جذابیت صادرات نداریم 
باید از طریق تقویت صادرات و 
جذب س��رمایه گذار خارجی به 
تقویت این صنع��ت در داخل 

کشور کمک کنیم. 
برهمین اس��اس با توجه به 
شرایط نامساعد صنعت معدن 
در کش��ور ب��ه دلی��ل وجود 
قوانین دس��ت و پاگیر که در 
اغلب مواقع ناقض سایر قوانین 
در این حوزه است و مشکالت 
و اف��ت قیمت مواد معدنی در 
جهان، باید با ایجاد طرح های 
مع��دن داران  برای  تش��ویقی 
و ایج��اد فضای��ی ام��ن برای 
سرمایه گذاران خارجی نسبت 
به ایجاد تحرک و رونق در این 

صنعت اقدام شود. 

قوانینیکهجانمعدنرامیگیرد

و   مع��اون س��ازمان زمین شناس��ی 
اکتش��افات معدنی از کشف خاک های 
نادر در پهنه س��نگان خبر داد و گفت: 
در مرحل��ه شناس��ایی فل��زات و م��واد 
کشف ش��ده در پهنه س��نگان هستیم و 
باید به صورت ویژه روی این موضوع کار 
شود تا اکتش��اف به اتمام برسد. بهروز 
برنا در گفت وگو با ایس��نا، در خصوص 
فلزات کشف شده در پهنه سنگان اظهار 
ک��رد: طال، م��س، س��رب، روی، مس، 
ط��الی آبرفتی و آهن از عمده ذخایری 
هس��تند که در پهنه س��نگان کش��ف 
شده اند. همچنین خاک های نادر نیز در 

این بخش دیده شده است. 
وی با اش��اره به میزان پیشرفت در 
اکتش��اف فلزات پهنه س��نگان گفت: 
اکتش��اف چهار مرحله دارد که مرحله 
اول آن شناس��ایی اس��ت و در مراحل 
بع��دی عی��ار و میزان ذخی��ره فلزات 
منطقه سنگان  در  مشخص می ش��ود. 
در حال حاضر در مرحله اول هس��تیم 
و باید به صورت ویژه روی این موضوع 
کار شود تا اکتشاف آن به اتمام برسد. 
 برنا درباره نحوه اقدامات انجام  ش��ده 
برای کش��ف فلزات بیان کرد: مساحت 
پهنه س��نگان 12 ه��زار کیلومتر مربع 
است که آن را به هزار کیلومتر مربع در 

75 مح��دوده و در واقع از یک محدوده 
بزرگ آن را به مناطق مش��خص تبدیل 
کردیم و سیاست وزارتخانه این است که 
با برگزاری مزایده یا با مشارکت دولت و 
بخش خصوصی این بحث پیگیری شود. 
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی 
و اکتش��افات معدنی ایران با بیان اینکه 
دول��ت از ورود بخش خصوصی توانمند 
در حوزه اکتشافات اس��تقبال می کند، 
اظه��ار ک��رد: در ایران به دلی��ل اینکه 
ریسک اکتشافات باالست، دولت ها وارد 
حوزه اکتشافات شدند اما غالبا دولت ها 
اکتشافات پایه را انجام داده و اطالعات 
پای��ه را تکمیل می کنن��د و بخش های 

خصوصی ادامه دهنده راه هستند. 
وی به راهکارهای الزم برای تش��ویق 
بخش ه��ای خصوصی در جهت ورود به 
حوزه اکتش��افات اش��اره ک��رد و گفت: 
قوانی��ن این حوزه باید ش��فاف ش��ود. 
همچنین بانک ها باید تس��هیالت الزم 
در بخش معدن را در اختیار بخش های 
خصوصی قرار دهند. دستگاه های موازی 
مانند محیط زیست، جنگل بانی و غیره 
نیز باید ش��رایط را ب��رای فعالیت های 
معدنی تسهیل کنند تا بخش خصوصی 
وقت خود را صرف حاش��یه ها از جمله 

گرفتن مجوز نکند. 

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران از اختصاص 
25 میلی��ارد ریال اعتب��ار جهت تکمیل 
زیرساخت های زیربنایی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی منطقه سیستان خبر داد 
و گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنای��ع کوچک نیز حمایت های الزم را 
برای واحده��ای صنعتی این منطقه در 

نظر گرفته است. 
به گزارش روابط عمومی و بین الملل، 
در  سیدابریش��می  س��یدمحمدعلی 
حاش��یه بازدی��د از منطقه سیس��تان، 
گس��ترش، توس��عه و حمایت از صنعت 
را راه برون رف��ت این منطقه از وضعیت 
فعلی برش��مرد و اظهار کرد: درگذشته 
اش��تغال اصلی م��ردم ای��ن منطقه در 
استان سیستان و بلوچستان دامپروری، 
کش��اورزی و صی��د و صی��ادی ب��وده 
اس��ت، این درحالی اس��ت که طی 15 
س��ال اخیر م��ردم منطقه سیس��تان با 
خشکس��الی های متوال��ی مواج��ه بوده 
و خش��ک ش��دن دریاچه هامون نیز از 
پیامدهای خشکسالی اخیر بوده است. 

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
که به این اس��تان س��فر کرده بود، تنها 
راه برون رف��ت از بح��ران فعلی منطقه 
سیستان را س��وق دادن بخش تولید و 

اش��تغال این منطقه، به سمت صنعتی 
ش��دن عنوان کرد و اف��زود: هم اکنون 
در منطق��ه سیس��تان شش ش��هرک و 
ناحی��ه صنعت��ی از امکان��ات زیربنایی 
برخ��وردار اس��ت ک��ه امیدواری��م ب��ا 
اختص��اص اعتبارات مورد نیاز، وضعیت 
زیرس��اخت های ش��هرک ها و نواح��ی 

صنعتی این منطقه بهبود یابد. 
بهره من��دی  سیدابریش��می  دکت��ر 
طرح ه��ای  از  صنعت��ی  واحده��ای 
کمک ه��ای فن��ی اعتب��اری را از جمله 
برنامه ه��ای حمایت��ی س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران از 
بخش تولید برش��مرد و گف��ت: با توجه 
به ماهی��ت و ظرفیت های بالقوه صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک، 
حمایت های الزم از صنعتگران مس��تقر 
در این شهرک ها و نواحی صنعتی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. وی همچنین اظهار 
کرد: متناسب با توسعه خوشه فرش زابل، 

منابع مورد نیاز آن تامین خواهد شد. 
گفتن��ی اس��ت مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ای��ران در س��فر ب��ه منطقه سیس��تان 
همچنی��ن از اختص��اص یک دس��تگاه 
ماشین آتش نش��انی به شهرک صنعتی 

زابل محمدآباد خبر داد. 

معاون سازمان زمین شناسی خبر داد
کشف خاک های نادر در پهنه سنگان 

اختصاص اعتبار جهت تکمیل زیرساخت های 
زیربنایی نواحی صنعتی منطقه سیستان
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اختصاص فقط 4 درصد 
از یارانه سهم تولید

هنگامی که در س��ال گذش��ته از بودجه سال 94 
و تبصره های آن رونمایی ش��د، بس��یار مشخص بود 
که در س��ال جاری نیز خبری از یارانه س��هم تولید 
نخواهد بود. اینجانب نیز در همان ایام و به اس��تناد 
اع��داد و ارقام مندرج در بودجه این مطلب را عنوان 

و اثبات کردم.
این��ک که ح��دود هفت م��اه از آغ��از اجرای 
بودجه س��ال جاری می گ��ذرد ای��ن پیش بینی 
تقریب��ا محقق ش��ده و تاکنون مبلغ��ی به عنوان 
یارانه سهم تولید پرداخت نشده است و فقط در 
هفته گذش��ته بود که مع��اون اول رئیس جمهور 
و س��پس س��خنگوی دول��ت ق��ول اختص��اص 
200 میلی��ارد تومان بودجه جه��ت اختصاص به 
یاران��ه بخش تولید را دادند که در صورت تحقق 
آن، الزم اس��ت آیین نامه نحوه توزیع عادالنه آن 
در بین صنایع نیز تدوین و س��پس این یارانه در 

اختیار صنایع قرار گیرد.
با این حس��اب به نظر می رس��د ک��ه توزیع این 
مبلغ نیز حدود یک تا دو ماهی طول کش��یده و با 
توجه به هزینه های دولت در ماه های پایانی سال، 
در س��ال جاری دیگر مجالی برای پرداخت مابقی 
یارانه س��هم تولی��د باقی نخواهد مان��د و در واقع 
و ب��ا پرداخ��ت این مبلغ، فق��ط 4 درصد از بودجه 
مصوب یارانه ای س��هم تولید ناشی از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در س��ال جاری محقق خواهد 

شد. 

ارقام تبصره 21 بودجه چه می گوید: 
تبصره 21 بودجه کل کش��ور اختصاص به منابع 
حاص��ل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه 
هزینه ک��رد آن دارد. در ای��ن تبص��ره جمع منابع 
حاص��ل از هدفمن��دی یارانه ه��ا 480 هزارمیلیارد 
ریال پیش بینی ش��ده و در مقاب��ل  هزینه های در 
نظر گرفته ش��ده بال��غ ب��ر 543 هزار میلیارد ریال 
تعیین شده است. به عبارت دیگر و با فرض تحقق 
تمام��ی مناب��ع پیش بینی ش��ده، در همان ابتدای 
کار با 63 هزار میلیارد ریال کس��ری بودجه در این 
بخش روبه رو هس��تیم و بس��یار محتمل است که 
این کس��ری عمدتا روی یارانه سهم تولید اثر گذار 

باشد. 

نحوه توزیع منابع حاصل از هدفمندی براساس 
پیش بینی بودجه: 

براس��اس بودجه تصویبی قرار است منابع حاصل 
از هدفمندی یارانه ها به شرح ذیل اختصاص یابد: 

1-  420هزار میلی��ارد ری��ال باب��ت توزیع نقدی و 
غیر نقدی بین اقش��ار مردم، موضوع م��اده 7 قانون 

هدفمندی یارانه ها. 
2-  52هزار میلی��ارد ریال کمک ب��ه بخش تولید، 
بهب��ود حمل و نق��ل عموم��ی، بهینه س��ازی مصرف 
انرژی در واحدهای تولیدی– خدماتی و مسکونی و 
جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت براساس ماده 8 

قانون هدفمندی یارانه ها. 
3-  48هزار میلیارد ریال در اجرای بند ب ماده 34 

قانون پنج ساله توسعه کشور. 
4-  13هزار میلی��ارد ریال به منظور تامین بخش��ی 
از یارانه س��ود تسهیالت مس��کن حمایتی زوج های 
جوان، اقش��ار آسیب پذیر و روس��تاییان، ساماندهی 

سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر. 
5-  10 هزار میلی��ارد ریال جه��ت کمک به برنامه 

اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها. 
مجموع این هزینه های پیش بینی شده که بالغ بر 
543 هزار میلیارد ریال اس��ت ازکل منابع پیش بینی 
شده از اجرای قانون هدفمندی بیشتر بوده و به نظر 
می رسید که بخش تولید امسال هم از سهم خود از 

یارانه ها بی نصیب بماند. 
نح�وه توزی�ع یاران�ه 2000 میلی�ارد ریال�ی 

اختصاص داده شده: 
مبل��غ اختصاص داده ش��ده ک��ه تقریب��ا معادل 
4 درصد از بودجه پیش بینی ش��ده است باید توسط 
وزارت صنع��ت و به صورت عادالنه بین صنایع توزیع 
ش��ود. برای توزیع این مبلغ و تعیین سهم هر رشته 
از صنعت از یاران��ه تخصیصی روش های متفاوتی را 
می توان در نظر گرفت ک��ه می تواند به صورت مجزا 
یا ترکیبی مورد اس��تفاده قرار گیرد که برخی از این 

روش ها به شرح زیر است: 
-  سهم رشته صنعتی در ارزش افزوده کل صنعت

-  قدرت ارز آوری هر رش��ته صنعتی و سهم آن در 
صادرات صنعتی 

-  سهم رشته صنعتی در اشتغال صنعتی کشور
-  سهم از نظر تعدادی در بین واحدهای صنعتی 

-  توزیع براساس مصرف انرژی 
-  حضور موثر در بازار سرمایه

-  ارزش کل تولیدات هر رشته صنعتی و سهم آن 
در تامین نیاز های داخلی

-  سهم در تولید ناخالص داخلی 
و چندین شاخصه اقتصادی و اجتماعی دیگر. 

البته به نظر می رسد که آمار و اطالعات موجود از 
نظر اش��تغال )تعداد بیمه شدگان هر رشته صنعتی( 
ی��ا مصارف انرژی )برق یا گاز( از اس��تحکام و دقت 
بیشتری نس��بت به سایر مولفه ها مثال ارزش افزوده 
یا سهم در تامین بازار داخل برخوردار باشد و بیشتر 
قابل اتکا باش��د. در نتیجه توزیع سهم یارانه ها با در 
نظر گرفتن این ش��اخصه ها به عدالت نیز نزدیک تر 

است. 
به هر حال بدیهی اس��ت که مبلغ اختصاص داده 
ش��ده نمی تواند نقش موث��ری در تامین نقدینگی 
مورد نی��از صنایع بازی کند ولی بس��یار ضرورت 
دارد که توزیع این مبلغ، اوال ش��فاف باشد و نحوه 
توزی��ع آن به اطالع همگان رس��انده ش��ود و ثانیا 
حتی االم��کان به صورت عادالنه انجام پذیرد و ثالثا 
س��هم بنگاه های کوچک و متوس��ط نی��ز در نظر 

گرفته شود. 

رونق بخش معدن با آیین نامه و 
بخشنامه اصالح نمی شود

نای��ب رئیس خانه معدن گفت: ب��ا تحرک صنایع 
زیرس��اختی در خ��ودرو و افزای��ش تقاضا در بخش 
مصالح س��اختمانی می توان کم��ک جدی در بخش 

معدن داشت. 
محم��د رضا بهرامن، نایب رئی��س خانه معدن در 
گفت وگو با »فرصت امروز« در خصوص سیاست های 
خ��روج از رک��ود و تاثیر آن بر بخ��ش معدن اظهار 
داشت: بسته ای که توسط دولت برای خروج از رکود 
ارائه شد فاکتورهایی کوتاه مدت است تا بتواند دولت 
را تحری��ک کن��د. به عنوان مثال در بخش مس��کن 
وام ه��ای کم بهره پرداخت می ش��ود تا تحرک الزم 
ایجاد ش��ود ک��ه مطمئنا با تحرک بخش مس��کن و 
افزایش مصرف مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر 

بخش معدن خواهد داشت. 
بهرام��ن با بیان اینکه خ��روج از رکود با آیین نامه 
و بخش��نامه اص��الح نخواه��د ش��د، گف��ت: بای��د 
تحریک پذی��ری الزم در جامعه ایجاد ش��ود زیرا در 
ص��ورت حرکت مداوم در جامعه این بخش می تواند 
تاثی��ر جدی ب��ر خروج از رکود داش��ته باش��د زیرا 
به عنوان مث��ال در بخش خودرو اگر این روند مداوم 
و بلند مدت نباش��د، بر صنایع زیر دستی تاثیر جدی 

نخواهد داشت. 
وی در ادامه در خص��وص ایجاد تحرک در بخش 
مع��دن اظه��ار داش��ت: در بح��ث خ��روج از رکود 
پروژه های عمرانی دولت از اهمیت زیادی برخوردار 
است، زیرا صنایع زیرس��اختی این پروژه ها می تواند 

تاثیر جدی بر بخش معدن داشته باشد. 
نایب رئیس خانه معدن در خصوص اینکه چگونه 
می ت��وان با اجرای این بس��ته به بخش معدن کمک 
کرد، گفت: با اعالم آمادگ��ی بانک ها برای پرداخت 
تس��هیالت خودرو در جهت حمایت از این بس��ته و 
ایجاد اقدام��ات تحرکی در بخش مس��کن می توان 
ب��ه تحریک تقاضا کم��ک کرد تا با تح��رک صنایع 
زیرس��اختی در خ��ودرو و افزای��ش تقاضا در بخش 
مصالح س��اختمانی بت��وان کمک ج��دی در بخش 

معدن داشت. 
بهرام��ن در پای��ان تصریح کرد: رون��ق در بخش 
مس��کن بس��ته به این اس��ت که خط پایان صنایع 
معدنی ش��روع ب��ه کار کند زیرا به عن��وان مثال در 
بخش فوالد در حال حاضر ش��رایط مساعدی ندارد 
ک��ه در صورت رون��ق این بخش و س��ایر حوزه های 

وابسته می توان به رونق مطلوب رسید. 

سرمایه گذاری نخستین شرکت 
لوازم آرایشی اروپایی در ایران 

رویترز گزارش داد شرکت »سفورا«ی فرانسه قصد 
دارد از س��ال آینده فروشگاه های متعددی در ایران 
راه اندازی کند و به این ترتیب نخستین شرکت لوازم 
آرایش��ی اروپایی بزرگ خواهد بود که در این کشور 

به طور مستقیم سرمایه گذاری می کند. 
به گزارش ایس��نا، س��فورا که بخش��ی از شرکت 
لوک��س »ال وی ام اچ« اس��ت، حدود دو هزار ش��عبه 
در سراس��ر جهان دارد و مش��تاق است در ایران که 
عالقه زیادی به محصوالت آرایش��ی وجود دارد هم 
حضور داشته باشد. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی 
یورومونیتور، ایران با جمعیت حدود 80 میلیون نفر، 
پس از عربستان، دومین بازار بزرگ خاورمیانه برای 
محص��والت زیبایی بوده و فروش لوازم آرایش��ی در 
این کش��ور در س��ال 2014 به بیش از 3.5 میلیارد 

یورو )3.86 میلیارد دالر( رسید. 
ای��ن ش��رکت تحقیقاتی پیش بینی ک��رده فروش 
محصوالت آرایش��ی در ایران ظرف پنج سال آینده 
سه برابر شده و به بیش از 10 میلیارد یورو می رسد. 
یک منب��ع آگاه به رویترز گفت: س��فورا در حال 
حاض��ر س��رگرم نهایی کردن مذاکرات با ش��ریکش 
در ای��ران اس��ت. یک منب��ع دیگر هم اظه��ار کرد: 
مذاکرات ب��ا توزیع کنندگان این ش��رکت به مرحله 
کامال پیشرفته ای رسیده و سفورا امیدوار است هفت 

بوتیک در ایران دایر کند. 
ب��ا ای��ن هم��ه »ال وی ام اچ« و س��فورا حاض��ر به 

اظهارنظر درباره این گزارش نشدند. 
انتظ��ار می رود برنام��ه جامع اقدام مش��ترک که 
ماه ژوییه در وین میان ایران و ش��ش قدرت جهان 
به امضا رس��ید، در س��ال 2016 به س��ال ها تحریم 

اقتصادی علیه ایران پایان دهد. 
با وجود اینکه محصوالت آرایش��ی سال هاست در 
ایران توس��ط فروش��گاه های عطریج��ات مختلف به 
ف��روش می روند ام��ا پیش بینی می ش��ود توافق ماه 

ژوییه رونق اقتصادی برای ایران همراه آورد. 
رض��ا میرعمادی که توزیع کنن��ده برندهای اورال 
مانند میبلین و گارنیه در ایران است، به رویترز گفت: 
ما برآورد می کنیم که زنان با هر سطح درآمدی، یک 
سوم از درآمدش��ان را خرج لوازم آرایشی می کنند. 
مدیران متعددی از شرکت »ال وی ام اچ« در سپتامبر 
و اکتبر به ایران س��فر کردند و مدیران شرکت های 
دیور، لوییس ویتون و بولگاری آماده می ش��وند ماه 
آینده برای بررس��ی فرصت های س��رمایه گذاری به 

ایران سفر کنند. 
گروه تجاری فرانس��ه »کمیته کولبر« که نماینده 
80 برند لوکس است، اعالم کرده سرگرم برنامه ریزی 

برای ترتیب دادن یک سفر در بهار است. 
ایران در س��ال های اخیر ش��اهد رش��د انفجاری 
فروش��گاه های بزرگ ب��وده در حالی که پیش از این 

بیشتر بازار و مغازه های کوچک وجود داشتند. 

معدن

تولید

یادداشت

علیرضا حائری
کارشناس صنعت نساجی

ساناز کالهدوز



درحالی که اقتصاد کش��ور با 
اجرای بسته سیاست ضد رکود 
در مسیر جدیدی قرار گرفته، 
بازار ارز هنوز واکنش��ی نسبت 
ب��ه ای��ن موضوع نش��ان نداده 

است. 
به گزارش»فرصت ام��روز«، 
پس از س��خنان رئیس جمهور 
و وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت 
و رئی��س کل بانک مرکزی در 
مورد بس��ته سیاس��تی دولت، 
هنوز بازار ارز واکنش��ی نسبت 

به آن نشان نداده است. 

قیمت ارز چرا باید کاهش 
یابد؟ 

کارشناس  سیف،  عنایت پور 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
اجرای سیاس��ت هایی  گف��ت: 
ک��ه تأثیر مثبتی ب��ر وضعیت 
اقتصادی کشور می گذارد باید 
در نهایت موجب بهبود قیمت 
ارز شود. افزایش قیمت ارز در 
صورتی رخ می دهد که اقتصاد 
ملی ضعیف ش��ده و پایه پولی 
کش��ور دچار ضعف ش��ود. در 
این صورت است که قیمت ارز 

افزایش می یابد. 
وی اف��زود: البته بخش��ی از 
تحوالت ب��ازار ارز هم به خاطر 
اس��ت.  دالل��ی  فعالیت ه��ای 
ای��ن فعالیت ها با موج س��واری 
و  کالن  پول ه��ای  تزری��ق  و 
بر  جهت دار  خریدوفروش های 

قیمت ارز تأثیر می گذارند. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
تأکی��د ک��رد: هن��وز در بازار 
اتفاق خاصی رخ نداده اس��ت. 
بخش های  مهم تری��ن  از  یکی 
بسته پیشنهادی دولت کاهش 
نرخ س��ود بانکی بود که هنوز 
در م��ورد آن ب��ه جمع بن��دی 
نرسیده اند بنابراین بازار ارز آن 

را جدی نگرفته است. 

دولت پول ندارد
منوچهری  بازار  در  گش��تی 
و گفت وگ��و با صرافان نش��ان 
می دهد که ب��ازار منتظر اقدام 
ج��دی دولت در م��ورد مبارزه 
با رکود اس��ت؛ انتظاری توام با 

شک و دودلی. 
یک��ی از صراف��ان خیاب��ان 
منوچه��ری در ای��ن ب��اره به 
خبرنگار »فرصت امروز« گفت: 
دول��ت پول ن��دارد که بخواهد 
این برنامه ها را اجرا کند. چند 
روز از اعالم این بسته سیاستی 

می گذرد اما هنوز هیچ خبری 
در بازار نیست. وام 60 میلیون 
تومانی اوراق مسکن را هم که 
اع��الم کرده اند بانک مس��کن 
به س��ادگی زیر بارش نمی رود 
چون ب��رای این بانک به صرفه 
این اس��ت که مردم پولش��ان 
را س��پرده گذاری کنند. یعنی 
حاضر اس��ت با س��پرده گذاری 
وام 80 میلیون تومانی بدهد اما 
بدون س��پرده گذاری وام اوراق 

60 میلیون تومانی نمی دهد. 
وی اف��زود: ای��ن بس��ته ای 
ک��ه اع��الم کردن��د هم��ه اش 
سیاس��ت هایی ب��ود ک��ه پول 
می خواهد ام��ا مهم ترین مانع 
اجرای این سیاس��ت ها بانک ها 
هستند. 3 درصد از نرخ سپرده 

بانک ها را کاه��ش دادند و در 
مقاب��ل می خواهند که بانک ها 
را با تسهیالت تکلیفی بدهکار 
کنند؛ آن هم با نرخ سودشمار 
روزان��ه ای ک��ه بان��ک مرکزی 
باب��ت بدهی ه��ای بانک ه��ا از 
آنها می گیرد. معلوم اس��ت در 
بانک ها حاضر  چنین شرایطی 
نمی ش��وند زیر ب��ار بروند. این 
صراف در پاس��خ به این سوال 
که یعنی از نظر ش��ما سیاست 
جدید دولت با شکست مواجه 
می ش��ود؟ گف��ت: نمی توان��م 
بگویم شکس��ت می خ��ورد اما 
معتقدم که این بسته نمی تواند 
اقتص��اد  روی  زی��ادی  تأثی��ر 
بگ��ذارد. به همی��ن خاطر هم 
قیمت ارز تغییری نکرده است. 

ممکن اس��ت با برداشته شدن 
تحریم ه��ا اتفاقی در قیمت ارز 
بیفتد اما آن هم بستگی به این 
دارد ک��ه ببینیم کدام بخش از 
و  می شود  برداش��ته  تحریم ها 
تحریم های لغو شده چه تأثیر 
واقع��ی روی اقتص��اد کش��ور 

می گذارد. 

بانک مرکزی قیمت بازار را 
افزایش داد

یکی دیگر از صرافان هم در 
این باره ب��ه خبرنگار »فرصت 
امروز« گفت: بس��ته سیاستی 
دولت بیشتر مانور تبلیغاتی بود 
چون در عمل خود دس��تگاه ها 
ه��م آن را قب��ول نداش��تند. 
مثاًل در مورد نرخ س��ود بانکی 

خیلی تأکید داش��تند که باید 
کاهش پی��دا کند بعد از اینکه 
آن را رس��انه ای کردن��د حاال 
نشسته اند و دارند فکر می کنند 
این موضوعی که اعالم عمومی 
ش��ده را چقدر باید کم کنیم. 
این نشان می دهد که آنها اصاًل 
هیچ برنامه ای برای این بس��ته 

سیاستی نداشتند.
وی افزود: در چنین شرایطی 
چرا باید قیمت ارز به این نتیجه 
برسد که اوضاع اقتصادی دارد 
بهتر می ش��ود؟ چرا باید دالل 
بترسد و پولش را از بازار خارج 
کند تا سفته بازی کاهش پیدا 

کند؟ 
ای��ن ص��راف تأکی��د ک��رد: 
مرکزی  بان��ک  سیاس��ت های 
همیش��ه آن چیزی نیست که 
تلویزی��ون می گویند.  جل��وی 
رئیس بان��ک مرکزی می گوید 
را  ارز  ن��رخ  می خواهن��د 
یکسان سازی کنند اما در عمل 
کاری می کند که قیمت ارز از 
3200 تا 3300 تومان به مرز 
3500 تومان می رس��د بعد در 
این مرز قیمت را ثابت می کند؟ 
خب اگر واقعاً بانک مرکزی به 
دنب��ال این اس��ت ک��ه ارز را 
یکسان س��ازی کند همزمان با 
آنکه ارز دولتی را دارد افزایش 
می دهد باید دالر آزاد را کاهش 
دهد یا قیمت را ثابت نگه دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش 
که بانک مرک��زی چرا این کار 
را در ب��ازار ارز می کند؟ گفت: 
به خاطر اینک��ه بانک مرکزی 
خودش در بازار ذی نفع اس��ت. 
درست است که گفته می شود 
دالل در ب��ازار خیل��ی کاره��ا 
می کن��د اما دالل این قدرت را 
ندارد که بانک مرکزی را بازی 
بدهد. این بانک مرکزی اس��ت 
که تعیین می کن��د قیمت ارز 
بای��د چقدر باش��د. دالل فقط 
حدس می زند که قیمت چقدر 
باید باش��د و سعی می کند که 

موج سواری کند. 
این صراف در م��ورد آینده 
قیمت ارز در بازار گفت: همه 
چیز بس��تگی به سیاست های 
دولت دارد. اگ��ر دولت بتواند 
اقتصادی  مهم  سیاس��ت های 
را ب��ه اجرا بگ��ذارد قیمت ارز 
روند کاهشی پیدا می کند اما 
در غیر ای��ن ص��ورت محدوده 
3500 توم��ان الاقل در چند 
مهمی  مح��دوده  پیش رو  ماه 
اس��ت و در این نقطه با کمی 

نوسان درجا می زند. 

بسته سیاستی فعاالن بازار را مجاب نکرد

بی تفاوتی قیمت ارز به برنامه رونق اقتصادی

وام خرید مس��کن در شرایطی 
ت��ا س��قف 60 میلی��ون تومان 
افزایش یافت که ظاهراً متقاضی 
این تسهیالت باید رقمی معادل 
وام جعاله را خ��رج خرید اوراق 
وام مس��کن از طری��ق فرابورس 

کند. 
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه 
وام خری��د مس��کن در دی م��اه 
1392 از ح��دود 20 میلیون به 
35 میلی��ون تومان ب��رای افراد 
عادی و 50 میلیون تومان برای 
زوجین افزای��ش یافت، تغییری 
در مبلغ نداش��ت تا اینکه اخیراً 
ش��ورای پول و اعتبار پیش��نهاد 
بانک مسکن و بررسی های بانک 
مرکزی را به رأی گذاش��ت و در 
نهایت مصوب کرد وام مس��کن 
از محل حس��اب س��پرده ممتاز 
-که البت��ه عم��ده آن از طریق 
خرید اوراق مسکن در فرابورس 
پرداخت می شود- افزایش یابد. 

بناب��ر تصمیمات اتخاذ ش��ده 
اعضای ش��ورای پ��ول و اعتبار، 
تقس��یم بندی وام مس��کن برای 
دو گروه ع��ادی و زوجین حذف 
موقعی��ت جغرافیای��ی  بناب��ر  و 
متقاضیان س��قف بندی ش��د. بر 
این اس��اس متقاضی��ان دریافت 
وام جدید مسکن، در شهر تهران 
می توانند ت��ا 60 میلیون تومان 
تس��هیالت دریاف��ت کنن��د. در 
عین حال که این وام در  » مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 200 
هزار نفر جمعی��ت«  50 میلیون 
و در »سایر مناطق شهری« 40 
میلی��ون تومان خواه��د بود که 

البته اگر وام جعاله 10 میلیونی 
نیز به آن اضافه شود سقف ها به 
50، 60 و 70 میلی��ون توم��ان 

افزایش می یابد. 
ب��ا گذش��ت ح��دود دو هفته 
از ای��ن مصوب��ه، تاکن��ون نه از 
س��وی بانک مرک��زی و البته نه 
بان��ک مس��کن هی��چ جزییاتی 
در رابط��ه با وام افزای��ش یافته 
مس��کن ارائه نشده ولی براساس 
پیش��ینه قبل��ی و گمانه زنی ه��ا 
ب��رآورد کرد  این گونه  می ت��وان 
که دریافت تسهیالت جدید نیز 
در ص��ورت عدم س��پرده گذاری 
از طری��ق خری��د اوراق خواه��د 
ب��ود. در عین حال که س��ودی 
ح��دود 14 درصد ب��ه آن تعلق 
گرفت��ه و دوره بازپرداخ��ت 12 
س��اله خواهد داش��ت اما اینکه 
می��زان بازپرداخ��ت تس��هیالت 
جدید مس��کن چقدر خواهد بود 
بی تردی��د از دغدغه ه��ای اصلی 
کس��انی اس��ت که احتماال روی 
دریافت این وام حساب می کنند. 
این در حالی است که اگر روش 
بازپرداخت وام را به توصیه قبلی 
خود مدیران بانک مسکن اقساط 
س��اده و مس��اوی انتخاب کنند 
به گونه ای است  بازپرداخت  روند 
ک��ه برای وام 60 میلیون تومانی 
در ته��ران بای��د ماهان��ه حدود 
862 ه��زار تومان در طول 144 
ماه پرداخت ش��ود. در این دوره 
دریافت کنن��ده وام بای��د حدود 
65 میلیون توم��ان هم به بانک 
مسکن سود برگرداند، به عبارتی 
ب��رای وام 60 میلیونی باید 125 

میلیون توم��ان به عنوان اصل و 
فرع برگشت داده شود. 

از س��وی دیگ��ر اگ��ر در کنار 
جعال��ه  وام  میلیون��ی   60 وام 
10 میلیون��ی نی��ز گرفته ش��ود 
آنگاه قس��ط ماهان��ه متقاضی به 
حدود ی��ک میلی��ون تومان در 
ماه می رس��د و در مجموع سود 
وام جعاله و وام مس��کن سودی 
نزدی��ک 70 میلی��ون تومان را 
ب��ه همراه خواهد داش��ت که در 
نهایت بای��د 130 میلیون تومان 

طی 12 سال بازپرداخت شود. 
»مراک��ز  در  ک��ه  متقاض��ی 
استان ها و شهرهای باالی 200 
ه��زار نفر جمعیت« برای گرفتن 
وام مس��کن اق��دام می کند هم 
بای��د در یک دوره 12 س��اله در 
ازای دریاف��ت 50 میلیون تومان 
ماهانه 718 هزار تومان قس��ط و 
در مجم��وع 53 میلی��ون تومان 
س��ود پرداخت کن��د. یعنی وام 
50 میلی��ون تومان��ی در نهایت 
 103 حدود  دریافت کننده  برای 
می خورد.  آب  توم��ان  میلی��ون 
البته اگر وام 10 میلیونی جعاله 
ب��ه آن اضافه و ب��ه 60 میلیون 
برسد، ش��رایطی که در مجموع 
قس��ط حدود 950 هزار تومانی 
در م��اه و س��ود 60 میلیونی در 

144 ماه را رقم می زند. 
 40 وام  ب��رای  همچنی��ن 
میلیون تومانی ک��ه افراد حاضر 
در ش��هرهای ب��ا جمعیت کمتر 
از 200 ه��زار نفر برای آن اقدام 
می کنن��د، س��ودی نزدی��ک به 
43 میلی��ون توم��ان پیش بینی 

می ش��ود. در ای��ن حال��ت باید 
ماهان��ه 574 هزار تومان قس��ط 
اص��ل و س��ودی  نهای��ت  و در 
مع��ادل 83 میلی��ون توم��ان به 
بان��ک مس��کن پرداخت ش��ود 
که با اقس��اط جعال��ه ماهانه به 
حدود 800 ه��زار تومان خواهد 
رسید اما در سوی دیگر ماجرای 
طری��ق  از  مس��کن  تس��هیالت 
حس��اب س��پرده ممت��از، خرید 
اوراق ق��رار دارد. یعن��ی پیش تر 
این گون��ه بود که اگ��ر متقاضی 
حس��اب س��پرده ممتاز در بانک 
مسکن نداشت باید برای دریافت 
وام 35 میلی��ون تومان��ی، اوراق 
خریداری می ک��رد به طوری که 
به ازای هر 500 هزار تومان یک 
برگه حق تقدم تسهیالت مسکن 
در فراب��ورس خریداری می کرد. 
بنابرای��ن برای دریاف��ت وام 35 
میلیون تومانی ب��ه عالوه جعاله 
یعنی 45 میلیون تومان باید 90 
برگ می خرید که مبلغ مجموع 
بازار  آن بناب��ر قیمت ه��ای روز 
متفاوت بود. این در حالی اس��ت 
که قیمت اوراق حتی در دوره ای 
تا مرز 100 هزار تومان هم پیش 
رفت و متقاضی دریافت وام باید 
ت��ا نزدیک به 9 میلی��ون تومان 
ب��رای دریاف��ت وام 45 میلیون 
تومان��ی هزینه می ک��رد؛ رقمی 
که مبلغ 10 میلیون تومانی وام 
جعاله را پوش��ش م��ی داد اما در 
حال حاضر قیم��ت اوراق حدود 

60 هزار تومان است. 
بر این اس��اس اگر در وام های 
جدی��د، گیرن��ده تس��هیالت در 

ته��ران بخواهد برای 70 میلیون 
تومان اوراق بخرد به 140 برگ 
نی��از دارد که ب��ا توجه به قیمت 
60 هزار تومانی فعلی حدود 8/4 
میلیون تومان هزینه در بردارد، 
مبلغ��ی ک��ه ب��ه نظر می رس��د 
پرداخ��ت آن گیرن��ده  ازای  در 
تسهیالت درنهایت همان وام 60 
میلیونی را دریاف��ت کرده و وام 
جعاله را خرج خرید تس��هیالت 

60 میلیونی کرده است. 
در عین حال که برای وام 50 
میلیون��ی به ع��الوه جعاله یعنی 
وام 60 میلیونی باید حدود 120 
برگ اوراق خریداری شود که با 
مبلغ 60 هزار تومان فعلی مبلغی 
نزدی��ک به 7/2 میلی��ون تومان 
باید برای دریافت وام خرج کرد. 
همچنی��ن برای وام 40 میلیونی 
به اضاف��ه 10 میلیون جعاله هم 
ب��ه 100 برگ اوراق نیاز اس��ت 
که مجم��وع هزینه آن به حدود 

6 میلیون تومان خواهد رسید. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
حال حاضر قیمت اوراق نس��بت 
به برخ��ی دوره ها در رنج پایینی 
قرار داش��ته و در صورت افزایش 
می توان��د در وام ه��ای مختل��ف 
هزین��ه خرید اوراق ب��ه بیش از 
10 میلی��ون تومان هم برس��د. 
پیش بینی  اینک��ه طب��ق  ضمن 
ب��ازار  و  مس��کن  کارشناس��ان 
س��رمایه با ابالغ و اجرایی شدن 
احتماال  مس��کن  وام های جدید 
قیم��ت ه��ر برگ��ه ح��ق تقدم 
تس��هیالت مس��کن نیز افزایش 

خواهد یافت. 

اقساط احتمالی وام های جدید مسکن
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خبرنــامه

مدیر عامل بانک پاسارگاد:
ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی 

موجب رشد پایه پولی می شود
دکتر قاسمی با بیان اینکه عامل افزایش نرخ سود 
بازار بین بانکی به دلیل فعالیت موسس��ات غیرمجاز 
اس��ت، گفت: بانک مرک��زی به ج��ای ورود به این 
بازار که منجر به رش��د پایه پولی می ش��ود، فعالیت 

غیرمجازها را متوقف کند. 
 مجی��د قاس��می در گفت وگو با ف��ارس، در مورد 
مش��ارکت بانک ه��ای خصوص��ی در اجرای بس��ته 
خ��روج از رک��ود و ارائه تس��هیالت خ��ودرو و کاال، 
اظهار داش��ت: بانک های خصوص��ی در حد اختیار و 
 وظایف قانونی در چارچوب  مقرراتی می توانند نقش

 ایفا کنند. 
وی ادام��ه داد: هم��ه بانک ها بای��د در برنامه های 
اقتصادی حضور داش��ته باش��ند و انگی��زه کافی در 
اجرای این بس��ته نیز وجود دارد، ام��ا اگر مقرراتی 
وضع ش��ود که تناس��بی با ش��رایط بانک ها نداشته 

باشد، نمی توان مشارکت درستی داشت. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در مورد کاهش سپرده 
قانون��ی بانک ها گف��ت: بانک ها از یک س��ال و نیم 
پیش متقاض��ی کاهش نرخ س��پرده قانونی بوده اند 
و خوش��بختانه در ح��ال حاض��ر مس��ئوالن به این 
جمع بندی رس��یده اند که می تواند ب��ه ارتقای توان 

تسهیالت دهی منجر شود. 
قاس��می در پاس��خ به این س��وال که چرا رقابت 
نادرست میان بانک ها در بازار بین بانکی وجود دارد 
و چه زمانی نرخ س��ود بین بانک��ی کاهش می یابد، 
تصریح کرد: تا زمانی که موسسات غیرمجاز فعالیت 
خود را متوقف نکنند، این مش��کل حل نمی ش��ود و 
ای��ن موضوع نی��ز وظیفه همه نهاده��ای نظارتی از 

جمله بانک مرکزی است. 
رئی��س کل اس��بق بانک مرکزی در م��ورد منابع 
موج��ود در موسس��ات غیرمج��از و نق��ش آن در 
نقدینگی بیان داشت: 20 درصد نقدینگی در اختیار 
این موسسات بوده که حدود 160هزار میلیارد تومان 

است. 
قاسمی با اشاره به اینکه با بسته پولی نمی توان از 
رکود خارج شد، اظهار داشت: حتما باید برنامه های 
بخش واقعی اقتصاد و تس��هیل انتقال پول از بخش 
ابزاره��ای پولی به بخش واقعی اقتصاد دیده ش��ود. 
اکن��ون رابطه بخش پول و بازار واقعی بریده اس��ت، 
به همین علت سیاس��ت هایی که طراحی می ش��ود، 

جواب نمی دهد.
 اصطالح��ا بای��د کانال کش��ی جدید ب��ا ابزارهای 

غیرمتعارف ایجاد شود. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در پاسخ به این سوال 
که بانک ها نیز در کنار موسسات غیرمجاز به افزایش 
نرخ بازار بین بانک��ی دامن می زنند، گفت: بانک های 
مجاز مجبور می ش��وند وارد این موضوع ش��وند، اگر 
فعالی��ت غیرمجازه��ا متوق��ف ش��ود، بانک ها تحت 
مدیری��ت بانک مرکزی به فعالیت خود به درس��تی 
عم��ل می کنند. وی تاکی��د کرد: وقتی موسس��ات 
غیرمجاز سود بیشتری می دهند، پول از بانک خارج 
می ش��ود، اگر رقابت با این موسسات صورت نگیرد، 
بانک ها ورشکست می شوند، بنابراین مجبورند برای 
اینکه پول از بانک به س��مت این موسس��ات نرود با 

نرخ سود بازی کنند. 
قاس��می با بیان اینکه رش��د س��پرده های بانک ها 
امس��ال محدود بوده است، یادآور شد: جذب سپرده 
نس��بت ب��ه نقدینگ��ی کمتر ب��وده، باوج��ود اینکه 

نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است. 
این اقتص��اددان با بیان اینکه فعالیت موسس��ات 
غیرمج��از منجر ب��ه افزایش پایه پول��ی و در نهایت 
نقدینگی می شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی 
از 29 درصد به 26 درصد یعنی اینکه اگر در این بازار 
بانکی نتوانس��ت منابعی جذب کند، بانک مرکزی با 
نرخ 26 درصد مناب��ع در اختیار می گذارد که عاملی 
برای رش��د پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی 
است، بنابراین باید ریشه کار یعنی فعالیت موسسات 
غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.

 استقراض دولت از بانک مرکزی 
صحت ندارد

ولی اهلل س��یف در حاش��یه بهره ب��رداری از واحد 
صنعتی آنا کیمیا منگنز زنجان در گفت و گو با ایرنا 
افزود: بانک مرکزی اجرای یک برنامه خروج از رکود 
را با تحرک بخش��ی به تولید در نظ��ر دارد تا به این 
طری��ق اقداماتی را انجام ده��د که منجر به تحریک 
تقاضا ش��ود. وی یادآور ش��د: بانک مرک��زی با این 
حرکت می تواند فضای جدیدی در تولید ایجاد کند. 
رئی��س کل بانک مرکزی گف��ت: یکی از اقداماتی 
ک��ه این بان��ک در نظر دارد برای حمای��ت از تولید 
انجام دهد، خرید دین اسناد ناشی از فروش مدت دار 
محصوالت تولیدی داخل اس��ت. ب��ه این طریق که 
بانک ها کارت اعتب��اری خرید کاالی داخلی را برای 
هموطنان صادر می کنند و ب��ه آنان 18 ماه فرصت 
داده می شود تا اقدام به خرید کاالی با دوام مصرفی 

تولید داخل کنند. 
وی ادام��ه داد: حداکثر ارزش درنظر گرفته ش��ده 
برای این کارت اعتباری 10 میلیون تومان اس��ت که 

متناسب با درآمد هر فرد صادر می شود. 
رئیس کل بانک مرکزی به جریان تقس��یط مجدد 
یا استمهال وام های صنایع بدهکار به سیستم بانکی 
اش��اره کرد و گفت: یک مکانی��زم وجود دارد که در 
س��طح استان ها به ریاست استاندار شکل می گیرد و 
در آن نس��بت به این نوع تقاضاها بررس��ی های الزم 
انجام می ش��ود. س��یف افزود: در صورتی که پس از 
بررس��ی ها واحد صنعتی حائز شرایط باشد می تواند 

از فرصت تقسیط مجدد یا استمهال استفاده کند. 
وی ی��ادآور ش��د: در حرک��ت جدیدی ک��ه بانک 
مرکزی به تازگی انجام می دهد، بیش��تر روی اسناد 
ف��روش کاالهای تولی��دی مدت دار تاکی��د دارد. به 
گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانک ها این اس��ناد را 

خریداری و برمبنای آن عمل می کنند. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,479 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,479تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 933,00 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,860 تومان و ه��ر پوند نیز 
5,380توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
472,000 تومان و هر ربع سکه 250,000 تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی 168,000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 95,390تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11,426دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,479 دالر آمریکا

3,860 یورو اروپا

5,380 پوند انگلیس

954 درهم امارات

1,220 لیر ترکیه

555 یوان چین

29 ین ژاپن

2,690 دالر کانادا

3,580فرانک سوییس

11,550دینار کویت

935 ریال عربستان

290 دینار عراق

55 روپیه هند

835 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,426 اونس طال

413,600 مثقال طال

95,390هر گرم طالی 18 عیار

931,000سکه بهار آزادی

933,500سکه طرح جدید

472,000نیم سکه

250,000ربع سکه

168,000سکه گرمی

 آغاز احداث یک مرکز
بهداشتی- درمانی در روستای 
جوشین توسط بانک پاسارگاد

رس��الت های  ایف��ای  راس��تای  در  بانک پاس��ارگاد 
اجتماعی خود، احداث یک مرکز بهداش��تی- درمانی 
در روستای جوشین از توابع ورزقان تبریز را آغاز کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی مراسمی 
که با حضور فرماندار، بخشدار، مدیران شبکه بهداشت 
اس��تان، مسئوالن دانش��گاه علوم پزشکی تبریز، سایر 
مدیران و مس��ئوالن منطقه، مدیران بانک پاسارگاد و 
جمعی از اهالی منطقه برگزار شد، کلنگ احداث یک 
مرکز بهداش��تی- درمانی در روستای جوشین ورزقان 
بر زمین زده   ش��د. این مرکز با 430 مترمربع زیربنا و 
500 متر محوطه س��ازی، به  زودی آماده ارائه خدمات 

بهداشتی به مردم این منطقه محروم خواهد بود. 
در این مراسم مهندس وفادار، فرماندار شهرستان ضمن 
تشکر از بانک پاسارگاد، این اقدام را در مسیر آبادانی این 
منطقه بسیار ارزشمند دانست و تالش بانک پاسارگاد را 
در ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود، در کنار س��ایر 
اقدامات، بس��یار ستودنی خواند. همچنین رئیس شبکه 
بهداشت شهرس��تان ورزقان، ضمن خیرمقدم و آرزوی 
ت��داوم این گونه اقدامات و حرکات مؤثر و ارزش��مند، از 

حضور بانک پاسارگاد در این منطقه تشکر کرد. 
در ادامه دکتر تبریزی، رئیس مرکز بهداشت استان 
نیز طی سخنانی به وقوع تلخ زلزله ورزقان و آسیب های 
جدی که به این منطقه وارد ش��د، اشاره و تأکید کرد: 
ام��روز به هم��ت مردان و زنان خیر، ش��اهد  رش��د و 
بالندگی در این منطقه هس��تیم. وی از بانک پاسارگاد 
به عنوان بانکی که ید طوالیی در کارهای عام المنفعه و 
خیریه دارد، یاد و تصریح کرد: همه ما قدردان دیدگاه 
نافذ و عمیق مدیران بانک پاسارگاد در فرصت شناسی 
و همچنی��ن همت بلند و تالش مردان��ه این عزیزان، 

برای احداث این مرکز بهداشتی درمانی هستیم. 
گفتن��ی اس��ت بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود از س��ال 1393- سال 
اقتص��اد و فرهنگ ب��ا عزم مل��ی و مدیریت جهادی- 
تاکنون اقدام به س��اخت چندین مدرس��ه، کتابخانه، 
مرکز بهداشت و بیمارستان کرده  است. آغاز به ساخت 
نخستین بیمارستان با س��رمایه گذاری بانک پاسارگاد، 
در ش��هر ق��م و همچنین اقدام به دای��ر کردن 7000 
تخ��ت بیمارس��تانی در ش��هرهای قم، ته��ران، کرج، 
مش��هد، قزوین و اهواز، نمون��ه ای از این گونه اقدامات 

ارزشمند بانک پاسارگاد است. 

نسیم نجفی

وضعی��ت فعل��ی ب��ازار ارز معلول ش��رایط 
اقتصادی کشور است. متأسفانه دولت نتوانسته 
مش��کالت اقتصادی را به درس��تی مدیریت و 
حل و فصل کند. ریش��ه بس��یاری از مشکالت 
اقتصادی کشور در دولتی بودن آن است. بخش 
خصوصی در بسیاری از بخش ها به بازی گرفته 
نمی شوند. همین وضعیت آشفته بر بازار پولی و 
مالی و عملکرد بانک مرکزی هم سایه افکنده 
اس��ت. بانک مرکزی وظیف��ه نظارت و کنترل 
بر قیم��ت ارز را دارد نه وظیفه قیمت گذاری. 
در حال حاضر قیم��ت ارز تحت تاثیر عواملی 
غیرطبیعی در بازار تعیین می ش��ود. متأسفانه 
برخ��ی تحلیل ها وج��ود دارد که ن��گاه بانک 
مرکزی ب��ه این بازار نگاهی درآمدزا اس��ت و 
برخی از مخارج از این طریق تأمین می ش��ود. 
اگر چنین چیزی صادق باش��د ب��رای اقتصاد 

کشور پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. این 
موضوع در دولت احمدی نژاد کامال واضح بود. 
رشد یک شبه قیمت دالر در دوران وی، معلول 
رویکرد درآمدی بانک مرکزی به این بازار بود. 
این رویکرد موجب ش��د تا افرادی یک شبه به 
درآمدهای هنگفتی برسند اما هزینه آن روی 

دست اقتصاد و عموم مردم ماند. 
در ای��ن میان بانک مرک��زی می گوید قصد 
دارد ب��ورس ارز را راه بین��دازد ام��ا راه اندازی 
ب��ورس ارز هم می تواند در حد یک فروش��گاه 
عمل کند یعنی حتی در صورت راه اندازی این 
ب��ورس هم باز دولت و بانک مرکزی می توانند 

در آن دخالت کنند. 
به طور کلی دولت بای��د پایش را از بازار ارز 
بیرون بکش��د و اجازه بدهد که روند عرضه و 
تقاض��ا خودش قیم��ت ارز را تعیین کند. این 
اتفاق زمانی در ب��ازار ارز رخ می دهد که ابتدا 
دولت در کلیت اقتصاد این اتفاق را رقم بزند و 

بخش خصوصی را به بازی بگیرد. 

قیمت ارز در گرو شرایط اقتصادی کشور است

دکتر بهرام غیایی
کارشناس اقتصادی
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سهم تعاونی مرزنشینان 
در بهبود تجارت مرزی

نبود نظارت بر عملکرد تعاونی مرزنش��ینان ش��اید 
اصلی تری��ن مش��کل در ایجاد وضعیت ام��روز تجارت 
مرزنش��ینان باش��د. تجارت امروز در مرزها کالف در 
هم فرورفته ای که ش��اید به س��ختی بتوان این گره ها 
را ب��از کرد. ام��ا از آنجا که تعاونی مرزنش��ینان دارای 
قدم��ت، قوانی��ن و مق��ررات و چارچوب هایی اس��ت، 
می تواند جایی برای ش��روع تغییر و تحول در تجارت 
مرزنش��ینان باش��د. تجارتی که قرار ب��ود راهی برای 
بهبود معیشت مردم مرزی باش��د اما امروز به ناچار و 
برای بقا به مش��ارکت کس��انی رضایت می دهد که از 
امتیازات آن بهره می جویند. در این ش��رایط اگر دولت 
قصد دارد، تجارت مرزنش��ینان را متحول کند، انتظار 
م��ی رود که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حرکتی 
کرده و نظارت بر این تعاونی ها را جدی بگیرد، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید بررسی کند، چه معامالتی 
در این تعاونی ها انجام می ش��ود و س��هم مرزنشینان 
کج��ا هزینه و مصرف می ش��ود. به نظ��ر من اصل کار 
تعاونی ها باید موش��کافی ش��ود، چون در این صورت 
به عن��وان نهادهایی چارچ��وب دار می توانند در بهبود 
تجارت مرزی مؤثر باش��ند. از س��ویی دیگر نقدینگی 
تعاونی های مرزنش��ین اولین چالش برای قوی شدن و 
حضور جدی آنها در عرصه تجارت مرزنش��ینی است. 
آنها امتی��ازات و تخفیفاتی از دولت دارند و اعضایی را 
در خود می پذیرند اما س��رمایه ای برای استفاده از آنها 
دارند، بنابراین چاره ای ندارند جز اینکه امتیازش��ان را 
واگ��ذار ک��رده یا آن را با تاجر یا تاجرانی که س��رمایه 
 دارند به اش��تراک گذارند. آنچ��ه در این صورت اتفاق 
می افتد، اعمال نفوذ این تجار در عملکرد تعاونی است. 
این مش��کالت در واقع اهمیت و جای��گاه تعاونی های 
مرزنش��ینان را کمرنگ کرده و آنها جایگاه اولیه ش��ان 
را از دس��ت داده ان��د و نیاز به نگاهی دوباره از س��وی 
دولت دارند. تعاونی های مرزنش��ینان به نقدینگی نیاز 
دارند. باید تقویت ش��ده، س��رمایه در گردش داش��ته 
باشند تا بتوانند دوباره فعال شده و رنگ و روی تجارت 
مرزنشینان را تغییر داده و شکلی رسمی و قانونمند به 
آنه��ا بدهند. دولت می تواند با موش��کافی عملکرد این 
تعاونی ها و نظارت بر قانونمند کردن فعالیت آنها گامی 
به سوی بهبود تجارت مرزی بردارد. تعاونی مرزنشینان 
می توانن��د ش��روعی برای حل مش��کالت تجارت های 
شکل گرفته در مرز باشد که امروز مشکالت متعددی 
را در مرزها ایجاد کرده و گره های متعددی بر س��ر راه 

صادرات و واردات ایجاد کرده اند. 

 سفر هیات بلندپایه اقتصادی
130 نفره آلمان به تهران

هیات بلندپایه اقتصادی ایالت باواریای آلمان روز 
ش��نبه دیدار پنج روزه خ��ود را از ایران برای یافتن 
فرصت ه��ای بازرگانی آغاز می کن��د. به گزارش روز 
جمعه ایرنا از برلین، س��فر این هیات 130 نفری که 
از 31 اکتب��ر تا 4 نوامبر )9 – 13 آبان( طول خواهد 
کشید، پیشاپیش لغو قریب الوقوع تحریم های غربی 

علیه تهران صورت می گیرد. 
 »ایلزه ایگنر« وزیر اقتصاد ایالت باواریا که ریاست 
ای��ن هیات را ب��ه عه��ده دارد، روز اول نوامبر )10 
آبان( به طور رس��می دفتر گس��ترش تجارت باواریا 
را در تهران، افتتاح خواه��د کرد. ایگنر در بیانیه ای 
اعالم کرد: پایان قریب الوقوع تحریم های ضد ایرانی 
می توان��د آغازکننده دوره ت��ازه ای در روابط تجاری 
میان ایران و این ایالت واقع در جنوب آلمان فدرال 
باش��د. وی تاکید ک��رد: ایران بازار بس��یار جذاب و 
پرس��ودی برای ش��رکت های اروپایی است. به گفته 
ایگن��ر، ظرفی��ت افزایش ص��ادرات باواری��ا به ایران 

دست کم چهار تا پنج برابر شرایط کنونی است. 
می��زان ص��ادرات باواریا به ایران در س��ال 2014 
حدود 220 میلیون یورو بود که نس��بت به پنج سال 
پیش از آن 50 درصد کاهش یافته اس��ت. قرار است 
ایگنر با مقام های رسمی، بانوان بازرگان و نمایندگان 
ش��رکت های نوآور ایرانی مالقات کند. بس��یاری از 
ش��رکت های باواریایی به ویژه ش��رکت های فعال در 
حوزه صنایع خودروسازی، ماشین آالت و زیرساخت، 
امیدوار به بستن قراردادهای تجاری با ایران هستند. 

در پنجمین گردهمایی ساالنه رایزنان بازرگانی
افخمی راد: تعداد رایزنان تا دی ماه 

به 25نفر افزایش می یابد 

رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
دردولت دهم، تعداد رایزنان بازرگانی ایران به دلیل 
کاهش س��طح روابط با خارج و تحریم های ظالمانه 
به هفت نفر رس��یده بود، اظهار داش��ت: با توجه به 
اقدام��ات صورت گرفت��ه در دولت یازده��م، تعداد 

رایزنان بازرگانی به 17 نفر رسیده است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
ولی ا. . . افخم��ی راد، دیروز در پنجمی��ن گردهمایی 
س��االنه رایزنان بازرگانی، صنعتی و تجاری ایران که 
در سالن میالد برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته پس از پایان 
این اجالس، چهار رایزن دیگر کشورمان به ماموریت 
اعزام خواهند شد و با توجه به در جریان بودن امور 
پنج رایزن دیگر در وزارت امورخارجه، تا آخر آذرماه 
تع��داد رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کش��ور به 

25 نفر خواهد رسید. 
وی افزود: در سالیان گذشته همواره افزایش تعداد 
رایزنان بازرگانی ایران به 30 نفر، یک آرمان و شعار 
محسوب می شد اما خوش��بختانه با توجه به مصوبه 
هی��ات وزیران مبنی بر صدور مجوز اعزام 30 رایزن 
بازرگانی، س��ازمان توس��عه تجارت تا ام��روز موفق 
به اعزام 17 رایزن ش��ده که با توجه به سیاس��ت ها 
 به زودی ش��اهد تحقق این ش��عار خواهی��م بود که 

30 رایزن در کشورهای هدف خود داشته باشیم. 
افخمی راد ادامه داد: ش��رایط ای��ران در جهان در 
دولت یازدهم تغییر اساس��ی پی��دا کرده و دولت در 
مذاکرات هس��ته ای موف��ق بوده و م��ا امیدواریم با 
برداشته ش��دن تحریم های ظالمانه علیه کش��ورمان، 
ش��اهد گس��ترش روزافزون روابط ای��ران در تمامی 

حوزه ها به ویژه حوزه تجاری با جهان باشیم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مسلما 
در افزای��ش س��طح رواب��ط تجاری ایران ب��ا جهان، 
نقش رایزن��ان بازرگانی، صنعت��ی و معدنی بیش از 
دیگران خود را نشان می دهد و ما نیز همچون تجار 
کش��ورمان از رایزنان خود انتظار داریم، در عملیاتی 

شدن اهداف مدنظر، نقش پررنگی بازی کنند. 
افخمی راد اظهار داش��ت: س��ازمان توس��عه تجارت 
در دول��ت یازدهم به نحوه عملک��رد رایزنان بازرگانی 
توج��ه وی��ژه دارد و هم��واره تالش ک��رده که نقش و 
جای��گاه رایزن��ان بازرگانی ایران را از ی��ک کارمند در 
س��فارتخانه های جمهوری اس��المی ایران در خارج از 
کشور به متولی گسترش حوزه تجارت ایران در خارج 
از مرزه��ا ارتقا دهد. وی تصریح کرد: برهمین اس��اس 
انتظار داریم رایزنان بازرگانی به نحوه مطلوب ش��رایط 
ارتباط بیشتر تجار کشورمان با تجار و فعاالن اقتصادی 
کش��ورهای هدف را فراهم کنند و با توجه به امکاناتی 
که دولت در حوزه دیپلماتیک و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در بخش تجاری در اختیار آنان می گذارد باعث 

ارتقای سطح تجاری ایران با جهان شوند. 
رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت گف��ت: یکی از 
ش��اخص های مدنظ��ر در ارزیاب��ی عملک��رد تج��ار 
بازرگانی ایران، اش��راف اطالعاتی آنان به وضعیت و 
قوانین اقتصادی ایران و کش��ور هدف است، چرا که 
این موضوع مشخصه متفاوت بودن رایزنان بازرگانی 

با کارمندان عادی ایران در خارج از مرزها است. 
وی اف��زود: اگر رایزنان ما نتوانند با ابزار اطالعاتی 
خود را مسلح کنند، قطعا در برقراری ارتباط با تجار 
خارجی و حضور در جمع فعاالن اقتصادی کشورهای 
مدنظرشان به مشکل می خورند و نمی توانند کارایی 

الزم را برای سیستم اقتصادی ایران داشته باشند. 
افخم��ی راد اظه��ار داش��ت: از تمام��ی رایزن��ان 
کش��ورمان انتظ��ار دارم راه های گس��ترش صادرات 
غیرنفت��ی ای��ران در خارج از کش��ور را پیدا کنند و 
روابط عمومی باالیی داش��ته باش��ند و ب��ا توجه به 
تس��لط به زبان کشور هدف و زبان انگلیسی، شرایط 
را ب��رای حض��ور مس��تمر خ��ود در گردهمایی های 

اقتصادی در خارج از کشور فراهم کنند. 

قوانین تجارت مرزنش��ینان 
تغیی��ر می کند. تصمیم جدید 
دول��ت در برنامه شش��م، که 
افخم��ی راد، رئیس س��ازمان 
اوای��ل  در  تج��ارت  توس��عه 
مردادماه گذش��ته آن را بدون 
اشاره به جزییاتش اعالم کرد. 
تجارتی که اگ��ر چه به ظاهر 
رس��می و کالن نیس��ت و در 
حد و اندازه نیاز مرزنش��ینان، 
ب��رای  راه��کاری  به عن��وان 
اش��تغالزایی پیش بینی ش��ده 
ب��ود، ام��ا از جاه��ای دیگری 
س��ر درآورد. ن��ه تنه��ا نی��از 
مرزنش��ینان را پاسخگو نشد، 
بلکه برای تجارت غیررس��می 
راهی ایجاد ک��رد، آن هم در 
سال هایی که موانع بین المللی 
نف��س را ب��ر تجارت رس��می 
تنگ ک��رده و تحریم ها عمال 
جایی برای تجارت نگذاش��ته 
ب��ود. واردات از طری��ق مرزها 
سرنوش��ت  و  ش��د  متح��ول 
س��وی  ب��ه  را  مرزنش��ینان 
دیگری ب��رد. کولبری، تجارت 
مرزی،  بازارچه های  چمدانی، 
تعاونی مرزنشینان و... بهانه ای 
ش��د ب��رای فرصت طلبانی که 
بتوانن��د تجارت پرس��ودی را 
از این طری��ق راه بیندازند، تا 
آنجا که دولت س��هم تجارت 
قاچ��اق  در  را  غیر رس��می 
20 میلیارد دالری کشور، قابل 
توج��ه عنوان کرد و اصالح در 
تج��ارت مرزنش��ینی و تغییر 
س��اختار آن را ب��ا توج��ه به 
اهداف اولیه آن الزم دانست و 
صدور کارت الکترونیکی برای 
به عنوان  ش��اید  مرزنش��ینان 
رصد  ب��رای  اقدام  نخس��تین 
مرزنش��ینان  تج��ارت  کردن 
ش��کل گرف��ت. هرچن��د که 
ب��ه گفت��ه برخ��ی تج��ار در 
اس��تان های مرزنش��ین هنوز 
اول راه اس��ت و چالش هایش 

را از سر نگذرانده است. 
ب��ازرگان  بدیجی  عب��داهلل 
س�ی�س�تان وب�لوچ�س���تانی 
دلخوشی از قوانین و مقررات 
به  ندارد.  تجارت مرزنش��ینی 
گفت��ه او تجارت در این نقطه 
نیس��ت.  مرزنش��ینان  ب��رای 

شهرهای همس��ایه شرقی که 
می ش��ود تجارتی با آنها به راه 
انداخت از مرز ایران دور است 
و مرزنشینانی که تجارت خرد 
به اصطالح تج��ارت چمدانی 
می کنند، در توانش��ان نیست 
ک��ه از پ��س هزینه ه��ای این 
تج��ارت کوچ��ک برآیند. در 
حالی که براس��اس قانون آنها 
می توانند با توجه به ش��عاعی 
ک��ه در محدوده م��رز تعریف 
ش��ده، در یک ماه یک میلیون 
و پانصد ه��زار توم��ان تجارت 

کنند.
حرف ه��ای  بدیج��ی  ام��ا 
می گوی��د:  او  دارد.  دیگ��ری 
در گذره��ای م��رزی مانن��د 
زه��ک ک��ه این ن��وع تجارت 
آزاد اس��ت، در ح��ال حاض��ر 
مس��افرانی که ب��رای تاجران 
دیگ��ری کار می کنند ش��اید 
همه س��هم یک ماهه خود را 
در ی��ک روز وارد کنند، چون 
هیچ نظارتی وج��ود ندارد. به 
گفته او فقط وزارت کش��ور و 
نیروی انتظامی در این گذرها 
س��اکن هس��تند و هیچ گونه 
نظارت بهداش��تی، گمرکی یا 
استاندارد وجود ندارد و وقتی 
به خصوص  و  مواد غذایی  همه 
برن��ج از ای��ن گذرهای مرزی 

به راحت��ی و روزانه در حجم 
ماجرا  وارد می ش��ود،  انبوهی 

نگران کننده تر می شود. 
بدیجی می گوید: این کاالها 
را مرزنش��ینان وارد می کنند 
ام��ا نه ب��رای خودش��ان، که 
ب��ا مدیری��ت چن��د تاجر که 
متاس��فانه با بررسی هایی که 
ما انجام دادیم مش��خص شد 
ایرانی هم نیس��تند. به گفته 
و  سیس��تان  ب��ازرگان  ای��ن 
بلوچستانی، مواد غذایی مانند 
مغز گردو هم وارد می ش��ود. 
بدیجی می گوید: در مرزهای 
اس��تان ما از طری��ق تجارت 
واردات  فق��ط  مرزنش��ینی 
انجام می ش��ود، در حالی که 
افغانس��تان  و  پاکس��تان  در 
فق��ط از طری��ق مرزهایی که 
گمرک حض��ور دارد، تجارت 
ب��ا کش��ور م��ا تعریف ش��ده 
است. به گفته او این تجارت، 
را  مرزنشینان  تعاونی  فعالیت 
تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت. 
با  که  مرزنشینان  تعاونی های 
بنیه اندک مالی مرزنش��ینان 
ثبت می ش��ود، ت��وان تامین 
مال��ی خ��ود را ن��دارد و ب��ه 
همین دلیل تجار برای تامین 
مال��ی مش��ارکت می کنند و 
ای��ن ش��راکت س��ودی برای 

مرزنش��ینان ندارد. آنها فقط 
مالیاتش را پرداخت می کنند. 
از طرف دیگر واردات انبوه از 
گذرهای مرزی، بدون نظارت 
و هیچ گونه مالیات و عوارضی 
واردکنن��دگان  ب��رای  ه��م 
را  ن���دارد ک�ارت�ع�اون�ی ه��ا 
کس��اد کرده اس��ت. آنها باید 
مالی��ات بدهن��د، کاالیش��ان 
الزم  بررس��ی های  ب��رای 
منتظر  استاندارد  و  بهداشتی 
بمان��د، اما واردکنن��دگان از 
محض  ب��ه  مرزی  گذره��ای 
واردات کاالیش��ان را به بازار 

می رسانند. 
ب��ازرگان  بدیجی  عب��داهلل 
با سابقه ش��رق کشور معتقد 
اس��ت این قوانی��ن و مقررات 
پاس��خگوی نیاز مرزنش��ینان 
نیس��ت و فق��ط راه را ب��رای 
س��ودجویان باز کرده اس��ت، 
براس��اس  قوانینی  باید  دولت 
مردم  زندگ��ی  واقعیت ه��ای 
مالی شان  توانایی  و  مرزنشین 

تدوین کند. 
وارد کننده  خاوری،  علیرضا 
کاال ام��ا ب��ه نکت��ه ای دیگ��ر 
اش��اره می کند. او که اهتمام 
دولت را برای اصالح س��اختار 
تج��ارت مرزنش��ینان به فال 
اس��ت  معتقد  می گیرد،  نیک 

دول��ت باید برای ک��م کردن 
این مش��کالت قوانینی ایجاد 
کند که در ای��ن حوزه بخش 
خصوصی حضور پیدا کرده تا 
هم رقابت ایجاد شود و مهم تر 
از آن تجارت ش��فاف تر شود. 
این تاجر هرمزگانی می گوید: 
بخ��ش خصوص��ی می توان��د 
ش��ناور عمل کند، اما گمرک 
اجازه ندارد و تا زمانی که این 
نوع نگاه درگمرک وجود دارد، 
سوء استفاده از امتیازهایی که 
برای مرزنش��ینان وجود دارد، 
انجام می شود. به عنوان مثال، 
بخ��ش خصوص��ی می تواند با 
قیمت های متناس��ب ب��ا بازار 
بازی کند، اما گمرک دستش 
بس��ته اس��ت و نمی توان��د از 
قوانینی ک��ه برای آن تصویب 
شده تخطی کند. دولت نباید 
تنه��ا ناظر در تج��ارت مرزی 
باشد و برایش سودمند خواهد 
بود، در بخش هایی که مناسب 
می دان��د از بخ��ش خصوصی 

کمک بگیرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
در  ک��ه  رون��دی  ب��ا  دول��ت 
تج��ارت مرزها ش��کل گرفته 
موافق نیس��ت. افخمی راد در 
بود  گفته  گذش��ته  تابس��تان 
مرزنش��ینان  تجارت  مصوبات 
در حال تغییر اس��ت و دولت 
قص��د دارد در برنامه شش��م 
این نوع تجارت را س��اماندهی 
ه�م�چ�نی��ن  وی  ک�ن���د. 
بازارچه ه��ای م��رزی را مخل 
تج��ارت دانس��ته و گفته بود: 
بازارچه ه��ای م��رزی باید در 
حد مصرف مرزنشینان باشد و 
رونق تجاری در این بازارچه ها 
نبای��د به گونه ای باش��د که به 

اقتصاد کش��ور ضربه بزند.
ص��ادرات  وی،  گفت��ه  ب��ه 
کاال به ص��ورت خ��رد، باع��ث 
می ش��ود که کاالها به صورت 
ارزان ص��ادر ش��ود ک��ه این 
موض��وع در واردات کاال نی��ز 
مش��کالتی ایجاد کرده است. 
به گفته وی، مصوبات تجارت 
مرزنش��ینان از لح��اظ نوع و 
واردات کاالها توس��ط  میزان 
و  بررسی  درحال  مرزنشینان، 

مطالعه مجدد است. 

قوانین تجارت مرزنشینان در برنامه ششم تغییر می کند 

سهم مرزنشینان روی خط صفر 

رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران 
گف��ت: اصن��اف بای��د در تدوین 
اقتص��ادی  کالن  سیاس��ت های 
نقش آفرین��ی کنن��د و از نظرات 
کارشناسی فعاالن صنفی استفاده 
ش��ود. به گزارش اصن��اف ایران، 
علی فاضلی روز شنبه در مراسم 
امض��ای تفاهم نامه همکاری های 
مش��ترک بین اتاق اصناف ایران 
و دبیرخان��ه مجم��ع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام اف��زود: حضور 
بخش خصوصی و مشارکت دادن 
م��ردم در بخش ه��ای مختل��ف 
اقتص��ادی باع��ث رون��ق اقتصاد 

کشور می شود. 
در  اگ��ر  ک��رد:  تصری��ح  وی 

بخش اقتص��ادی کمت��ر توفیق 
حاص��ل ش��ده، به دلی��ل وجود 
۸3 درص��دی دول��ت در اقتصاد 
و نقش 17 درص��دی خصوصی 
است که آن هم با نظارت دولت 
صورت می گیرد که همین علت 
اجازه فعالیت کمتری برای رشد 

بخش خصوصی داده است. 
فاضل��ی اظهار کرد: با توجه به 
نام گذاری س��ال از س��وی مقام 
معظم رهبری به عنوان همدلی و 
همزبانی جهت گیری اتاق اصناف 
نی��ز بر همین من��وال بود و اتاق 
اصناف بر این ش��د تا با نهاد های 
تصمیم ساز و تصمیم گیر دولتی 
همگام و همسو باشد که در این 

تاکنون جلسات همکاری  زمینه 
و تعامالت گس��ترده ای را با اتاق 

بازرگانی و تعاون داشته ایم. 
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: 
اصناف با داشتن 24میلیون نفر 
از جمعیت کش��ور به خود نقش 
تصمیم گیری ه��ای  در  مؤث��ری 
سیاس��ی داش��ته اند و همچنین 
ب��ا توجه به گس��تردگی کاری و 
تعام��ل روزانه ه��ر واحد صنفی 
با مردم، نقش بس��زایی را نیز در 

امور فرهنگی دارند. 
فاضل��ی با بی��ان اینکه مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام جایگاه 
تدوین سیاس��ت های  در  واالیی 
راهب��ردی نظام دارد، پیش��نهاد 

تش��کیل کمیس��یون اصناف در 
مجم��ع را مطرح ک��رد و افزود: 
ب��رای اینک��ه اصناف کش��ور در 
تدوین سیاست های کالن کشور 
باش��د، امضای  نقش��ی داش��ته 
تفاهم نام��ه ام��روز ی��ک حرکت 
مؤثر اس��ت و جلس��ات تشکیل 
ش��ده می تواند به رفع مشکالت 

اقتصادی کشور کمک کند. 
وی همچنین اظهار امیدواری 
ایرادات قانون نظام صنفی،  کرد 
ب��ا هم��کاری دول��ت و مجلس 

شورای اسالمی برطرف شود. 
وی اظهار ک��رد: باید بپذیریم 
ب��ا ب��زرگ ک��ردن واس��طه ها و 
گسترش دادن حیطه کار حوزه 

دولتی، بیش��ترین آس��یب را به 
بخش اقتص��ادی وارد کرده ایم و 
امروزه برای کوچک کردن بخش 
اقتص��ادی از بدن��ه دولت نیاز به 

برنامه ریزی داریم. 
در  ک��رد:  تصری��ح  فاضل��ی 
ح��ال حاضر فعالی��ت بنگاه های 
کوچ��ک  و  ب��زرگ  اقتص��ادی 
در بدن��ه دول��ت نه تنه��ا صرفه 
اقتصادی ندارد، بلکه این بنگاه ها 
ت��وان اداره خ��ود را نیز ندارند و 
دولت برای سرپا نگه داشتن این 
بنگاه ه��ا باید بودجه حمایتی در 
نظ��ر بگیرد که این مس��ئله باید 
ریش��ه یابی و برای آن راهکار در 

نظر گرفته شود. 

فاضلی: اصناف باید در تدوین سیاست های کالن کشور نقش آفرینی کنند

اصناف

یادداشت

تجارت

بازرگانی

مرتضی رخیصی
رئیس اتاق تعاون خوزستان 
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ش��هر تهران با وجود قدمت 
طوالنی مدتی که در س��اخت 
آپارتمان و واحدهای مسکونی 
مرتف��ع دارد همچنان از نبود 
رنج  واحد  برنامه ه��ای  برخی 
برده و دچار مش��کالت بزرگ 

می شود. 
اصلی تری��ن  از  یک��ی 
بخش هایی که در طول کمتر 
از چن��د س��ال از یک فرصت 
ب��زرگ تبدیل ب��ه یک تهدید 
تهران  منطقه22  جمعی شد، 
ب��ود. منطقه ای که بس��یاری 
ریه ه��ای  به عن��وان  آن  از 
می بردند  نام  پایتخت  تنفسی 
ام��ا ب��ه دلیل رعایت نش��دن 
برخ��ی ضوابط ش��هری و باال 
رفت��ن تع��داد مجوزه��ا برای 
به محیطی  عمال  ساخت و ساز 
غیر قابل س��کونت تبدیل شد 
و ظرفیت��ی ک��ه ق��رار بود در 
طول 10 س��ال پر ش��ود، در 
فاصل��ه کمت��ر از چهار س��ال 
ب��ه حد اش��باع رس��ید و کار 
را تا جایی رس��اند ک��ه وزیر 
راه و شهرس��ازی اع��الم کرد 
در ص��ورت متوق��ف نش��دن 
برخ��ی پروژه ها در این حوزه، 
برج ه��ای س��اخته ش��ده در 
منطقه 22 مانع ورود بادهای 

تمیز به تهران خواهند شد. 
اتفاق��ی ک��ه ب��رای منطقه 
22 ته��ران افت��اد، در ط��ول 
س��ال های گذشته و به تناوب 
در نقاط دیگر ش��هر نیز رصد 
ش��دند. هرچند با ب��اال رفتن 
نظارت��ی  نهاده��ای  ت��الش 
قدری دور زدن قانون محدود 
ش��د، اما همچنان با توجه به 
اختالف نظ��ری ک��ه در برخی 
از پروژه ها میان شورای عالی 
شهرسازی و شهرداری تهران 
مجتمع های  داش��ت،  وج��ود 
پایتخ��ت  ب��ه  پ��ا  جدی��دی 
نمی ت��وان  ک��ه  گذاش��تند 
بس��یاری از آنها را ب��ا قوانین 

فعلی سازگار کرد. 
ب��اال رفتن تع��داد برج های 
مس��کونی در تهران که البته 
اعتق��اد مس��ئوالن وزارت  به 
راه و شهرس��ازی در بسیاری 
از آنه��ا مقدم��ات رفاهی الزم 
فراهم نش��ده و ای��ن موضوع 

ش��رایط را برای ساکنان شان 
دش��وار می کن��د، باعث ش��د 
در ط��ول ماه ه��ای گذش��ته 
وزارت راه تالش کند نس��بت 
ب��ه ارائ��ه مجوزه��ای جدید 
بلندمرتب��ه  برج ه��ای  ب��رای 
وجود  به  را  تجدیدنظرهای��ی 
این ت��الش جدید در  بیاورد. 
ش��کل  مختل��ف  حوزه ه��ای 
گرف��ت و گاه��ی اوقات حتی 
به پروژه ها و طرح های خاصی 

نیز اختصاص پیدا کرد. 
ک��ه  ابهام های��ی  از  پ��س 
ایران زمین  درباره مجوز ملک 
در ش��هرک غ��رب ب��ه وجود 
رفت و آمدهای  البت��ه  و  آم��د 
گس��ترده ای ک��ه ب��ه تخریب 
طبقه هفتم پاس��اژ عالءالدین 
بیانی��ه  ب��ار  ای��ن  انجامی��د، 
مس��ئوالن  دوباره  اظهار نظ��ر 
وزارت راه و شهرسازی درباره 
یک  بلندمرتبه  مجتمع ه��ای 

پروژه جدید بوده است. 
مع��اون  حناچ��ی،  پی��روز 
شهرس��ازی و معم��اری وزیر 
راه و شهرس��ازی در نشس��ت 
خب��ری روز گذش��ته خود با 
کرد  اعالم  رس��ما  خبرنگاران 
صحبت از آس��مانخراش 121 
طبقه ای بنیاد مستضعفان نیاز 
داشته  دقیق  بررس��ی های  به 

و قطعا ب��دون ارائه مجوزهای 
الزم اج��ازه س��اخت آن داده 

نخواهد شد. 
حناچی البته این صحبت ها 
را در حال��ی مطرح ک��رده که 
گفته است هنوز بحث ساخت 
ای��ن پ��روژه ب��ه طور رس��می 
اطالع رس��انی نش��ده و در حد 
شنیده است. اما در هر صورت 
نمی توان اجازه داد کمیس��یون 
ماده 5 ضوابطش را تغییر دهد. 
براساس صحبت های معاون 
آخوندی، این کمیس��یون در 
ح��ال حاض��ر ضواب��ط باالتر 
تصوی��ب  را  طبق��ه   12 از 
نمی توان  هرچن��د  نمی کن��د 
در  بلندمرتبه س��ازی  گف��ت 
اما  نیس��ت  امکان پذیر  تهران 
قطعا این کار باید متناس��ب با 
پهنه زمین انجام شود و تمام 
مس��ائل فن��ی و ایمنی در آن 

لحاظ شود. 

ساخت مجتمع های بزرگ 
نیاز به بررسی های عمرانی 

دقیق دارد
کارش��ناس عم��ران معتقد 
برای شهرها  نمی توان  اس��ت 
محدودی��ت طبقات��ی در نظر 
گرفت ام��ا آنچه مهم اس��ت 
ل��زوم ارائ��ه مجوزه��ا پس از 

انجام بررس��ی های دقیق فنی 
و تضمین های خدماتی است. 
ابوالحس��ن میرعم��ادی در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
با بی��ان این مطل��ب تصریح 
ک��رد: در جهان وقتی صحبت 
از برج های بلندمرتبه می شود، 
نخس��تین  از  یک��ی  قطع��ا 
گزینه ه��ا، ش��هر نیویورک در 
آمریکاس��ت.  متحده  ای��االت 
بس��یاری گم��ان می کنند در 
ه��ر نقطه از این ش��هر برج ها 
گس��ترده ای  مجتمع ه��ای  و 
ساخته شده است در شرایطی 
ک��ه به هیچ عن��وان این گونه 

نیست. 
وی ادام��ه داد: در نیویورک 
پس از بررسی های گسترده ای 
انجام  عمرانی  کارشناسان  که 
داده اند بخش هایی از شهر که 
زمی��ن آنها ت��وان مقاومت در 
براب��ر بارهای ب��زرگ را دارد، 
به عنوان فضایی برای س��اخت 
انتخاب شده  آس��مانخراش ها 
و در نق��اط دیگ��ر این ش��هر 
اثری از س��اختمان های بزرگ 

نمی بینیم. 
این کارش��ناس مس��کن با 
اش��اره به این مقدمات، درباره 
برج س��ازی در  وضعیت فعلی 
ش��هر تهران گفت: ب��ا توجه 

ب��ه اختالف نظرهایی که میان 
وزارت راه و ش��هرداری تهران 
وجود دارد، متاس��فانه بعضی 
جاه��ا صحبت های��ی مط��رح 
می ش��ود ک��ه ش��اید از نظر 
علم��ی چندان دقیق نباش��د. 
م��ا برای ش��هری ب��ه بزرگی 
این  ب��ه  نمی توانی��م  ته��ران 
راحتی محدودیت طبقاتی در 
نظر گرفت��ه و مثال از اعدادی 
مانند 12 یا 15 طبقه س��خن 

بگوییم. 
میرعم��ادی اضاف��ه ک��رد: 
وقت��ی ب��ه تجرب��ه ش��هرک 
غرب ن��گاه می کنی��م که در 
آن مجتمع های��ی ب��ا بیش از 
20 طبقه س��اخته ش��ده اند، 
به خوب��ی می بینی��م که اگر 
بررس��ی های دقی��ق ص��ورت 
گیرد قطع��ا مناطقی از تهران 
نیز توان ای��ن را دارند که در 
فهرست مجتمع های مسکونی 
بلند قرار بگیرن��د. آنچه مهم 
است از یکس��و بررسی دقیق 
زمین در آن ناحی��ه و میزان 
فش��اری اس��ت ک��ه می تواند 
متحمل شود و از سوی دیگر 
وضعی��ت خدم��ات و امکانات 
زیرس��اختی آن منطقه که تا 
چه حد می تواند ظرفیت را در 

خود جای دهد. 
هرچند طب��ق اعالم معاون 
آخون��دی هن��وز صحب��ت از 
س��اخت مجتم��ع 121 طبقه 
جدید در تهران تایید نشده و 
نیاز به دقیق ش��دن اطالعات 
در ای��ن زمین��ه اس��ت، اما با 
توج��ه به س��وابق س��ال های 
نظر می رس��د  ب��ه  گذش��ته، 
انتظار باقی ماندن محدودیت 
12 طبق��ه ب��رای بخش های 
مختلف ش��هر ق��دری انتظار 
زی��ادی باش��د. همان طور که 
در سال های گذشته نیز مجوز 
برج های بزرگ در تهران صادر 
شد اما شاید بار دیگر مصوبات 
فعل��ی نیز م��ورد تجدید نظر 
ق��رار گیرند. هرچن��د به نظر 
می رس��د با توجه ب��ه تمرکز 
و  راه  وزارت  ک��ه  ج��دی 
شهرس��ازی در مقابل��ه با این 
رون��د در پی��ش گرفته قدری 
جدید  مجوزهای  دریافت  کار 
بزرگ  آسمانخراش های  برای 

دشوار شده باشد. 

خط و نشان جدید وزارت راه برای برج های بدون پشتوانه

بلندمرتبه سازی اکیدا ممنوع
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فروش شهرها توسط شهرداری ها 
متوقف شود

معاون معماری و شهرس��ازی وزیر راه و شهرسازی 
ب��ا تاکی��د بر اینکه کمیته مبارزه با مفاس��د اقتصادی 
پیگیر تخلفات گسترده  در زمینه تغییر کاربری اراضی 
کش��اورزی در سه اس��تان مازندران، ایالم و گلستان 
است، گفت: بدیهی است که شهر بدون سرمایه اداره 
نمی شود اما از سوی دیگر نباید حقوق مردم را فدای 

کسب سرمایه کرد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، پیروز حناچی، معاون معماری و 
شهرس��ازی وزیر راه و شهرسازی در تشریح برنامه ها 
و عم��ده  فعالیت ه��ای ای��ن معاونت گفت: ما در دوره 
جدی��د ت��الش کردیم به حقوق ش��هروندان بیش از 
قبل توجه کنیم که اصلی ترین مصداق آن طرح های 
توس��عه عمران و طرح های شهرس��ازی اس��ت که در 

حال تهیه هستند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اهمیت 
تصوی��ب محدوده 1۶۸ ش��هر تاریخی که اخیرا در 
ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی انجام ش��د به 
دس��تورالعمل ۴۹ آیین نام��ه طرح ه��ای توس��عه و 
عم��ران اش��اره ک��رد و گفت: در دس��تورالعمل ۴۹ 
در خص��وص کمیس��یون م��اده 5 مص��وب کردیم 
کمیس��یون ها جزییات مصوب��ات خود را به آگاهی 

مردم برسانند. 
حناچ��ی درب��اره پایش و اجرایی ش��دن مصوبات 
ش��ورای عالی، معماری و شهرس��ازی در سطح کشور 
گفت: اگرچه هدف دس��تیابی به کیفیت و پایش کار 
است اما عمده ترین چالش ما معموال در همین بخش 
است که عمدتا مطالعات دقیقی در این رابطه وجود 

ندارد. 
وی تاکید کرد: ممکن است مصوبات شورای عالی 
معماری و شهرسازی ایراداتی داشته باشد اما معتقدم 
طرح های جامع باعث انضباط شهری می شود و باید 
در ش��هرهای کش��ور با همکاری نهادهای عمومی و 
مس��ئوالن به نتیجه برس��د. داش��تن طرح هایی که 
نقدهای��ی ب��ه آنه��ا وارد اس��ت بهتر از این اس��ت که 

قاعده نداشته باشیم. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم تشکیل کمیته 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی در ش��مال کش��ور گفت: 
گزارشات اولیه دبیرخانه حاکی از این است که در سه 
استان مازندران، ایالم و گلستان تخلفات گسترده ای 
در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده 
که کمیته تش��کیل ش��ده در حال بررس��ی تخلفات 

مربوط به زمین خواری است. 
حناچی اعالم کرد: نشس��تی را در چند ماه آینده 
در اس��تان مازندران با همکاری دانشگاه های اصلی و 
محل��ی برای بازکردن ابعاد موضوع خواهیم داش��ت. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه این منطقه زمینی حاصلخیز دارد 
و مش��کل آب نی��ز ن��دارد در تالش هس��تیم با فعال 
ک��ردن نهاده��ای محلی موضوع تخلفات را با جدیت 

دنبال کنیم. 

واگذاری کویر به بخش خصوصی
معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
اعالم کرد: تاکنون گزارشی از کویر خواری نداشته ایم 
اما براساس برنامه ششم توسعه، یک میلیون هکتار از 
بیابان های کشور برای احیا به بخش خصوصی واگذار 
می ش��ود که از س��رمایه گذاران در این راستا استقبال 

می شود. 
پرویز گرشاس��بی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
گرچه ممکن است پدیده کوه خواری که جزو اراضی 
و مناطق خوش  آب و هوا و در ارتفاعات استان هایی 
مانند تهران، کرج و غیره اس��ت، وجود داش��ته باشد 
ام��ا بیابان خ��واری و کویرخواری تاکنون مش��اهده و 
گزارش نش��ده اس��ت که اگر کسی گزارشی در دست 
داش��ته باشد می تواند به س��ازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه از سرمایه گذاری در مناطق بیابانی 
و کویری برای احیای آن اس��تقبال می کنیم، افزود: 
براس��اس برنامه شش��م توس��عه یک میلیون هکتار از 
اراضی بیابانی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 

و احیا واگذار می شود. 
مع��اون آبخی��زداری، مراتع و امور بیابانی س��ازمان 
جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخیزداری کش��ور ادامه داد: در 
کش��ور حدود 32 میلیون هکتار مناطق بیابانی وجود 
دارد که از این میزان، 7 میلیون هکتار جزو کانون های 
بحرانی هس��تند اما براس��اس طرح تعریف ش��ده در 
قال��ب برنامه شش��م توس��عه، اراض��ی بیابانی واگذار 
ش��ده به بخش خصوصی ب��رای تثبیت و بیابان زدایی 
از کانون های بحرانی و مناطق غیربحرانی در دستور 

کار قرار گرفته است. 
به گفته گرشاسبی یکی از اقداماتی که کشورهای 
پیشرفته برای بیابان زدایی انجام می دهند بهره گیری 
از پتانس��یل مناط��ق بیابانی و کوی��ری برای احداث 
صنایع��ی مانن��د نیروگاه ه��ا، گردش��گری و صنایعی 
مانند مجسمه س��ازی، کاش��ی و سرامیک، MDF  و 
غیره اس��ت که از ماس��ه برای تولید محصوالت خود 
اس��تفاده می کنند. در این راستا درصدد برنامه ریزی 
ب��رای واگ��ذاری مناط��ق بیابانی به س��رمایه گذاران 

بخش خصوصی هستیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال حاضر حدود هش��ت 
س��ایت قانونی گردش��گری در مناطقی مانند نطنز، 
خ��ور، بیابان��ک و دیگر مناط��ق کویری در اصفهان و 
شیراز وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در کویر 
می توان مناطقی را برای گردشگران خارجی که بیابان  
ماس��ه ای ندیده اند و می خواهند آفتاب ش��ن بگیرند، 
مش��خص کرد تا شرکت های س��رمایه گذاری در این 
مناط��ق ضم��ن احیای کویر، گردش��گران خارجی را 

جذب کنند. 
مع��اون آبخی��زداری، مراتع و امور بیابانی س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: یکی دیگر 
از اقدامات، مذاکره با چند ش��رکت سرمایه گذار برای 
ورود تکنول��وژی تولی��د محص��والت صنایعی مانند 
مجسمه س��ازی، کاش��ی و سرامیک و MDF از چین 
بوده که در قالب طرح تعریف ش��ده در برنامه شش��م 

پیش بینی شده است. 

اقتصاد یک شبه به رونق نمی رسد

شاید یکی از مهم ترین نقدهایی که به سیاست های 
بس��ته ضد رکود بتوان وارد کرد، این اس��ت که این 
بس��ته حداقل در حوزه مسکن در شش تا هفت ماه 
آینده عملیاتی نمی ش��ود، البت��ه اقتصاد را نمی توان 
در مدت کوتاه��ی وارد رونق کرد و نباید این انتظار 
را داش��ت که با اعمال سیاست های بسته ضد رکود 
یک شبه رونق به اقتصاد کشور و بخش های مختلف 

اعم از مسکن برسد. 
باید توجه داش��ته باش��یم که هر چند قیمت های 
ب��ازار مس��کن کاه��ش یافت��ه و واقعی ش��ده و به 
قیمت های س��ال ۸۹ بازگش��ته اما این ثبات قیمت 
هم��واره نمی تواند ب��ه نفع متقاضیان باش��د چراکه 
این ثبات ها، میزان عرض��ه را تهدید می کند. زمانی 
تع��ادل ب��ازار بر هم می خ��ورد که می��زان عرضه و 
تقاضا متناس��ب با هم افزای��ش و کاهش یابد. حال 
اگ��ر قیمت ها در بازه زمان��ی بلند مدتی بدون تغییر 
بماند، به طور قطع س��رمایه ها هم از این بازار خارج 
می شوند و از سویی دیگر کاهش سرمایه در این بازار 
می��زان تولید را هم کاه��ش می دهد و اگر این روند 
تا دو س��ال آینده ادامه داش��ته باشد با خطر کمبود 

عرضه مواجه خواهیم شد. 
البت��ه رویکرد و سیاس��ت م��ا افزای��ش قیمت ها 
نیس��ت، بلکه معتقدیم اگر بخش مس��کن جزئی از 
اقتصاد کالن اس��ت باید متناسب با نرخ تورم پیش 
رود. سیاس��ت وزارت راه و شهرس��ازی این است که 
عالوه بر اس��تفاده از پتانس��یل های س��رمایه گذاران 
داخل��ی از ظرفیت های س��رمایه گذاران خارجی هم 
اس��تفاده کنی��م چنان که 100 طرح و پ��روژه را به 

سرمایه گذاران خارجی عالقه مند معرفی کرده ایم. 
ام��ا چی��زی ک��ه مش��هود اس��ت این اس��ت که 
سیاست های بسته ضد رکود در بازه زمانی چند ماه 
پیش رو نمی تواند جوابگو باش��د و این سیاس��ت ها 

خود را به تدریج نشان خواهند داد. 

ویرایش نسخه قدیمی 
طرح جامع حمل ونقل

رئیس مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی با 
بیان اینکه تمام پروژ ه های توس��عه ای بر اساس طرح 
جام��ع حمل ونق��ل انجام می ش��ود، گفت: از این پس 
هیچ پروژه ای بنا بر درخواس��ت و فش��ارهای مقامات 

محلی انجام نخواهد شد. 
به گزارش ایلنا، محمد شکرچی زاده با اشاره به ارائه 
خدمات شهروندی توسط این مرکز گفت: مجموعه ای 
از فعالیت ه��ای این مرکز ب��ه فعالیت های تحقیقاتی 
در س��طح ش��هر برمی گردد که یکی از آنها تش��کیل 
بان��ک اطالعاتی از تمام پروژه ها و پژوهش های انجام 

شده است. 
ش��کرچی زاده تأکی��د ک��رد: در ح��ال حاضر تمام 
محققان و ذی نفعان می توانند به این بانک اطالعاتی 
دسترسی داشته باشند و به زودی این بانک اطالعاتی 

در سایت شهراه بارگذاری خواهد شد. 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی با 
بیان اینکه تمام اقدامات توسعه ای از این پس بر اساس 
ط��رح جامع حمل ونق��ل خواهد بود، گفت: مطالعات 
ط��رح جامع حمل ونقل در دولت های پیش��ین انجام 
ش��ده بود اما در دولت دهم متوقف ماند. نظر دولت 
یازدهم بر این بود که مطالعات پیش��ین بازنش��ر داده 
شود و با استفاده از نظرات کارشناسی ویرایش جدید 

آن منتشر شود. 
 وی تأکی��د ک��رد: پی��ش از این ش��بکه های راهی 
اعم از بزرگراه ها، آزادراه ها و س��ایر پروژه ها بر اس��اس 
تمایالت و فش��ارهای مقامات محلی انجام می شد اما 
پس از این تمام طرح های توس��عه ای بر اس��اس طرح 
جامع حمل ونقل انجام شود.  شکرچی زاده ادامه داد: 
ویرایش این طرح در فاز اول تمام ش��ده اس��ت و در 

فاز دوم تا 20 درصد پیشرفت داشته ایم. 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی 
ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه مقرر ش��ده از این پ��س تنها از 
کارخانه های��ی آس��فالت م��ورد نیاز س��اخت جاده ها 
خری��داری ش��ود که گواهی فنی مرک��ز تحقیقات را 
دارند، گفت: باید سطح کیفی پروژه ها را ارتقا دهیم 
و قطع��اً در ای��ن حوزه کیفیت مصالح مورد اس��تفاده 
افزایش می یابد. وی ادامه داد: از این پس قرار اس��ت 
تنها از کارخانه هایی آسفالت و قیر خریداری شود که 

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات را دارند. 

خط راه آهن شلمچه – بصره در 
انتظار اعتبار

مدیرکل راه آهن جنوب گفت: تمام مقدمات اجرای 
پروژه پل مسیر خط ریلی شلمچه - بصره انجام شد اما 
عدم تأمین اعتبار مورد نیاز موجب تأخیر در اجرای 

این پروژه شده است. 
عبدالکری��م دروی��ش زاده در گف��ت و گو با ایس��نا 
اظهارک��رد: طبق توافقات صورت گرفته بین وزیر راه 
و شهرس��ازی کش��ور با وزیر راه و شهرس��ازی عراق 
مقرر ش��د خط ریلی ش��لمچه به بصره با همکاری دو 

کشور ساخته شود. 
وی افزود: از آنجا که تا مرز شلمچه خط ریل داریم 
مقرر شد پل این خط توسط ایران و ساخت خط ریلی 
از شلمچه تا بصره به طول 3۴ کیلومتر توسط عراق 
انجام ش��ود. درویش زاده تصریح کرد: توافق بین دو 
کش��ور از س��ال گذش��ته انجام شد و عملیات ساخت 
پروژه باید از ابتدای امس��ال آغاز می ش��د اما به علت 
عدم تخصیص اعتبار تاکنون فعالیتی در پروژه صورت 

نگرفته است. 
وی عنوان کرد: برای تأمین اعتبار مکاتباتی از طریق 
وزیر راه و شهرس��ازی با هیات وزیران داش��تیم که از 
این طریق درخواست اعتبار به نهاد ریاست جمهوری 
ابالغ شد و برای ساخت پل 150میلیارد تومان اعتبار 

پیش بینی شده است. 

یادداشت

حمل و نقل

جواد هاشمی

عمران

مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی گفت: 
آنچ��ه می توان��د در کوتاه م��دت بخش 
از رک��ود خ��ارج و ب��رای  مس��کن را 
مالی  تولیدکنندگان مس��کن گ��ردش 
و در ای��ن بخش اش��تغال ایج��اد کند، 
حمایت از سمت تقاضای مسکن است. 
عل��ی چگن��ی در گفت وگو ب��ا پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی در پاسخ 
به پرسش��ی درباره بس��ته خروج مسکن 
از رک��ود اظهار کرد: در بخش برنامه های 
کوتاه م��دت به دلی��ل باال ب��ودن تعداد 
خانه های فروش نرفته فعاًل روی تحریک 
و حمایت بخش تقاضا به صورت هدفمند 
تمرکز داریم چون اگر بخواهیم به صورت 
بی هدف از س��مت تقاضا حمایت کنیم و 
پول به این بخ��ش تزریق کنیم، ممکن 
است عالوه بر تقاضای مصرفی به تقاضای 
سوداگری هم منجر شود، در نتیجه باید 
س��مت تقاضا در کوتاه م��دت، هدفمند 
حمایت ش��ده و منابع نیز هوشمندانه به 

این بخش هدایت شود. 
مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن با بی��ان اینکه آنچ��ه می تواند 
از  را  مس��کن  بخ��ش  کوتاه م��دت  در 
رک��ود خ��ارج و ب��رای تولیدکنندگان 
مس��کن گردش مالی و برای ش��اغالن 
این بخش اش��تغال ایجاد کند، حمایت 
از سمت تقاضای مس��کن است، گفت: 
معموالً سیاس��ت های اقتص��ادی باید با 

هم هماهنگ ب��وده و حمایت از هر دو 
س��مت عرضه و تقاضا به صورت توأمان 
انج��ام می ش��ود. به طورکل��ی در عل��م 
اقتص��اد، حمایت از یک س��مت � مثاًل 
حمایت صرف از سمت تقاضا یا حمایت 
صرف از سمت عرضه � چندان سیاست 
مورد قبولی محس��وب نمی شود اما در 
ش��رایط فعلی به دلیل رک��ود حاکم بر 
بازار مسکن که بیشتر از ناحیه تقاضای 
مس��کن اس��ت، صرفاً حمایت از بخش 

تقاضای مسکن مؤثرتر است. 
وی با اش��اره ب��ه برنام��ه حمایت از 
بهس��ازی باف��ت ناکارآمد ش��هری در 
وزارت راه و شهرس��ازی که به وام بافت 
فرسوده ش��هرت دارد، خاطرنشان کرد: 
فعال کردن مج��دد این بخش می تواند 
عالوه بر تحریک سمت تقاضا، همزمان 

بخش تولید را نیز تحریک کند. 
چگنی اق��دام کوتاه م��دت دوم برای 
تحریک س��مت تقاضا در بخش مسکن 
مس��کن  وام ه��ای  ان��واع  افزای��ش  را 
بانک مس��کن عنوان و بی��ان کرد: نظر 
کارشناس��ی ما در دفت��ر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی 
افزایش وام های مسکن است؛ پرداخت 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
نمونه ای از این اقدامات است. همچنین 
تس��هیالت س��ایر حساب های  افزایش 
بانک مسکن نیز می تواند کمک مؤثری 

به خروج بخش مسکن از رکود کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن:

2 اقدام عاجل برای نجات بخش 
مسکن از رکود

مدیرعامل راه آهن با اش��اره به نقش 
ج��دی ترانزی��ت در رواب��ط بین المللی 
کش��ورها از تمای��ل ایران ب��رای انجام 
فعالیت گسترده در حوزه ریلی به عنوان 
یکی از کش��ورهای مسیر کریدور شرق 

به غرب خبر داد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت 
راه آه��ن جمه��وری اس��المی ای��ران، 
محس��ن پور س��یدآقایی، مدی��ر عامل 
ش��رکت راه آهن با اش��اره ب��ه برگزاری 
جلس��ات متع��دد میان متولی��ان ریلی 
ای��ران و گروه کش��ورهای CIS گفت: 
توس��عه روابط ای��ران و گرجس��تان از 
گذشته بر پایه حمل و نقل شکل گرفته 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ام��روزه ترانزیت 
نقش بس��یار جدی در روابط بین الملل 
دارد، اف��زود: ای��ران به عن��وان یکی از 
کش��ورهای کری��دور مس��یر ش��رق به 
غرب تمایل به فعالیت گس��ترده ای در 
ای��ن زمینه دارد اما در ای��ن بین نباید 
نقش مهم دو کش��ور چین و هند را در 
حوزه ترانزیتی این مسیر نادیده گرفت، 
چرا که کش��ور چین از طری��ق کریدور 
ش��رق به غرب، باره��ای زیادی به اروپا 

و بالعکس حمل می کند. 
مدی��ر عامل ش��رکت راه آه��ن اظهار 
بررس��ی  ح��ال  در  هم اکن��ون  ک��رد: 
کری��دور در مس��یر چین - افغانس��تان 
و ای��ران هس��تیم و طب��ق برنامه ریزی 

صورت گرفته مقررش��ده تا این مس��یر 
به کش��ورهای آذربایجان و گرجس��تان 
متصل شود. کریدور جنوب به شمال به 
واسطه توانایی در انتقال بارهای هند به 
اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و 
نقش اساس��ی را در این زمینه می تواند 

ایفا کند. 
وی در ادام��ه با اش��اره به پیش��رفت 
۸0 درصدی عملیات زیرس��ازی راه آهن 
قزوی��ن – رش��ت اظهار ک��رد: در حال 
حاض��ر عملیات ریل گذاری بخش��ی از 
این مس��یر انجام شده و امید می رود تا 

پایان سال به اتمام برسد. 
پورسیدآقایی با بیان اینکه پیش بینی 
اتمام خ��ط راه آهن قزوین – رش��ت تا 
پایان س��ال 201۶ اس��ت خاطرنش��ان 
کرد: پروژه رش��ت - آس��تارا - از جمله 
پروژه های اولویت دار حوزه ریلی است و 
درصدد هستیم با جذب منابع اعتباری 
و س��رمایه گذاری نس��بت ب��ه عملیاتی 

شدن آن اقدام شود. 
مدیرعامل راه آه��ن از اعالم آمادگی 
کش��ور آذربایج��ان برای هم��کاری در 
س��اخت این مح��ور خب��ر داد و گفت: 
تاکن��ون مذاک��رات مفصلی با کش��ور 
آذربایج��ان در این زمینه صورت گرفته 
و متولیان این کشور تمایل زیادی برای 
اتصال خط ریلی آس��تارا به آذربایجان 
دارن��د و در ای��ن راس��تا کار س��اخت 

ترمینال آستارا آغاز شده است. 

مدیرعامل شرکت راه آهن:

شروع کریدور چین- ایران از مسیر 
آذربایجان و گرجستان

حامد مظاهریان
معاون وزیرراه و شهرسازی 



سروصدای  پر  دستورالعمل 
واردات خودرو پس از چندین 
ماه کشمکش باالخره در حال 
واردکنندگان  ام��ا  اجراس��ت 
می گویند که بر سر راه اجرای 
آن ب��ا چالش های��ی مواج��ه 

شده اند. 
ابت��دای س��ال جاری ب��ود 
معدن  صنع��ت،  وزی��ر  ک��ه 
و تج��ارت خب��ر از تدوی��ن 
واردات  برای  دس��تورالعملی 
خودرو داد ت��ا بتواند به بازار 
واردات،  س��امان  و  بی س��ر 
محمدرضا  بخش��د.  س��امان 
نعم��ت زاده، هدف از تدوین 
ای��ن دس��تورالعمل را نظ��م 
بخشیدن به بازار خودروهای 
واردات��ی و مح��دود ک��ردن 
نمایندگی  به  خودرو  واردات 
مجاز دانس��ته بود تا خدمات 
پ��س از ف��روش ب��ه هم��ه 
توس��ط  وارداتی  خودروهای 
این نمایندگی ها ارائه ش��ود. 
البته شورای رقابت در همان 
زمان بر طبل انحصاری شدن 
واردات خ��ودرو ب��ا ابالغ این 
دس��تورالعمل کوبید، ادعایی 
ک��ه ب��ه نتیجه نرس��ید و در 
نهای��ت از نیمه دوم امس��ال 
این دستورالعمل اجرایی شد.

ای��ن  در  تغییرات��ی  البت��ه 
دس��تورالعمل داده ش��د ک��ه 
در آن نمایندگی های رس��می 
موظف ش��دند به خودروهایی 
که توس��ط اف��راد حقیقی یا 
نمایندگ��ی  از  حقوق��ی ک��ه 
نیستند، خدمات ارائه دهند. 

 مه��دی دادفر، مدیر صدور 
مجوزها و ش��کایات ش��رکت 
ایرتوی��ا  )نمایندگی رس��می 
ای��ران(،  ژاپ��ن در  تویوت��ای 
در ای��ن زمینه ب��ه  »فرصت 
ام��روز« می گوید: »م��ا هنوز 

انتقاد  ای��ن دس��تورالعمل  به 
داریم. واردکنندگان می گویند 
3درص��د برای ارائ��ه خدمات 
پس از فروش به یک خودروی 
خارج��ی مبلغ پایینی اس��ت 
زی��را نمایندگی های رس��می 
بای��د حداق��ل ت��ا 150 هزار 
کیلومت��ر خ��ودرو را گارانتی 
ط��ول  در  طبیعت��ا  کنن��د. 
ای��ن زم��ان خ��ودرو نیازمند 
قطعات اس��ت و قیم��ت این 
قطع��ات باالس��ت. نکته دیگر 
ه��م این اس��ت، اف��رادی که 
از  می کنن��د  وارد  خ��ودرو 
نمایندگی های رسمی نیستند 
رس��می  نمایندگی ه��ای  و 
داخل کشور نمی دانند که آیا 
خودروی وارد شده دستکاری 

شده یا خیر.«
او با اشاره به اینکه این دل 
نگرانی به وزارت صنعت ابالغ 
می کند:  تصریح  اس��ت،  شده 
»متأس��فانه وزارت صنعت به 
این موارد توجهی نکرده و این 
دستورالعمل بدون تغییر ابالغ 

شده است.«

چالش بر سر راه اجرا
از  مذک��ور  دس��تورالعمل 
22 ش��هریور ماه ب��رای اجرا 
اب��الغ ش��د و واردکنن��دگان 
می گوین��د در راه اج��رای آن 
با چالش هایی مواجه شده اند. 
فرهاد احتش��ام زاد، رئیس 
انجم��ن واردکنندگان خودرو 
در گفت وگ��و ب��ا  »فرص��ت 
ام��روز«، در ای��ن ب��اره اظهار 
می کند: »در این دستورالعمل 
تأکید ش��ده که افراد حقیقی 
و حقوقی که اقدام به واردات 
خ��ودرو می کنن��د بای��د ب��ه 
مراجعه  واردکنندگان  انجمن 
کنند و ظرف مدت شش روز 
با نمایندگی های رسمی برای 
دریاف��ت خدمات عقد قرارداد 
کنن��د. ما در این مدت به طور 
میانگین هر روز هفت پرونده 
را به شرکت ها ارسال کردیم. 
البته میزان درخواست ها بیش 
از این اس��ت اما بعضا پرونده 
دچ��ار  درخواس��ت کنندگان 

مشکل است. «  
او درباره این مش��کالت بیان 

از  می کند: »متأس��فانه خیلی 
اف��رادی که مراجع��ه می کنند 
ی��ا مال��ک کارت نیس��تند یا 
کارت های��ی دارند ک��ه دارای 
اعتبار نیس��ت. موض��وع دیگر 
مش��کل دار بودن اس��ناد مالی 
آنها به ویژه گواهی های مالیات 
برارزش افزوده اس��ت که اصوال 
اف��رادی که مراجع��ه می کنند 
س��ابقه پرداخت مالیات ندارند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در 
دستورالعمل ذکر شده که باید 
این گواهی ها وجود داشته باشد. 
اس��تفاده از کارت های تقلبی و 
اج��اره ای، واردات خودروهایی 
که قابلیت واردات ندارند و نبود 
هماهنگی میان واردکنندگان و 
نمایندگان رسمی از جمله این 

مشکالت است. «  
نحوه  درب��اره  نی��ز  دادف��ر 
بیان  این دستورالعمل  اجرای 
می کند: » این دس��تورالعمل 
اب��الغ ش��ده و تح��ت نظارت 
انجمن واردکنندگان در حال 
اجرا اس��ت. به این صورت که 
واردکنن��ده به دفت��ر انجمن 

ب��رای  و  می کن��د  مراجع��ه 
خودروه��ای واردات��ی خ��ود 
پرون��ده تش��کیل می ده��د و 
نمایندگی ه��ای رس��می باید 
ظرف مدت سه ماه پاسخگوی 
سازمان  باش��ند.  درخواس��ت 
حمایت نیز به ص��ورت ماهانه 
همه موارد را رصد می کند اما 
ما هنوز با همان مشکالت ذکر 
شده در اجرا مواجه هستیم. «  

تالش برای ساماندهی 
ادامه دارد

اکن��ون نزدیک ب��ه دو ماه 
از ابالغ دس��تورالعمل واردات 
خ��ودرو می گ��ذرد. گامی که 
ب��رای نخس��تین ب��ار درباره 
ح��وزه  در  خ��ودرو  واردات 
سیاس��ت گذاری برداشته شد. 
اینجاست  اکنون پرس��ش  اما 
ک��ه آی��ا ای��ن دس��تورالعمل 
می توان��د به ه��دف موردنظر 

خود برسد؟ 
رئیس انجمن واردکنندگان 
خودرو در پاسخ به این پرسش 
معتقد اس��ت: »ه��دف ما این 
اس��ت که با اس��تفاده از این 
دستورالعمل بتوانیم به صورت 
صد در صد به ه��دف موردنظر 
برس��یم اما متأس��فانه هر چه 
جلوتر می روی��م با موضوعات 
تازه تری مواجه می ش��ویم که 
نیاز ب��ه راهکارهای تازه دارد. 
ما پیگی��ر فرآیند هس��تیم و 
مغایر  ب��ا م��وارد  امیدواری��م 

بیشتر روبه رو نشویم. «  
دو ماه برای ارزیابی عملکرد 
یک دس��تورالعمل مدت زمان 
زی��ادی نیس��ت ام��ا می توان 
در طول همین م��دت زمان، 
نقاط ضعف را شناسایی و آنها 
را برطرف کرد تا ش��اید بازار 
وارداتی  خودروه��ای  واردات 
ش��کلی منظم تر و قانونمندتر 

به خود بگیرد. 

بررسی آخرین وضعیت دستورالعمل واردات خودرو

چالش های تازه بر سر راه اجرا فراخوان بیش از 1.4 میلیون 
خودروی جنرال موتور

 جن��رال موت��ور اع��الم ک��رده ک��ه بی��ش از 
1/4میلی��ون از ماش��ین هایش را ب��ه دلی��ل خطر 
آتش س��وزی به دنبال نش��ت بنزین در قسمتی از 

موتور، فرا می خواند. 
روز س��ه شنبه 5 آبان، جنرال موتور اعالم کرد که 
بیش از 1/4 میلیون از ماش��ین هایش را که بیش��تر 
آنها در آمریکا هس��تند به دلیل خطر آتش س��وزی 

موتور پس از نشت بنزین، فراخوانده است. 
این مش��کل فنی باعث مرگ 19 نفر در شش ماه 
اخیر بوده، اما این گروه خودروسازی تأکید کرده که 
هیچ گونه سرشماری تاکنون در مورد تعداد مرگ ها 

انجام نداده است. 
س��خنگوی جنرال موت��ور به خبرگزاری فرانس��ه 
اعالم کرد، س��ومین باری است که جنرال موتور بعد 
از سال های2008 و 2009 ماشین هایش را به دلیل 
ناتمام ماندن تعمیرات به نمایندگی ها فرا می خواند. 

اتومبیل های فراخوانده شده شامل: پونتیاک گراند 
پریک��س  )مدل ه��ای 1997 تا 2004(، ش��ورولت 
ایمپاال )2004-2002(، اولدزموبیل اینتریگ  )99-

1998(، بیوک ریگال  )2004-1997( می شوند. 
این س��خنگو ب��دون اینک��ه از تعداد ماش��ین ها 
در کش��ورهای موردنظ��ر خب��ر دهد اعالم داش��ت 
ک��ه در ح��دود یک میلی��ون و 283 هزار دس��تگاه 
از این خودروه��ا در ایاالت متح��ده و بقیه در کانادا، 

مکزیک و دیگر کشورها هستند. 

تویوتا رتبه نخست فروش 
در سال 2015

 این خودروساز ژاپنی که در نیمه اول سال 2015 
از رقی��ب آلمانی خودش فولک��س واگن عقب مانده 
بود، طبق آمار هایی که به تازگی منتشر شد توانست 
رتب��ه نخس��ت فروش در 9 ماهه اول س��ال را از آن 

خود کند. 
از ماه ژانویه تا ماه سپتامبر، درحالی شرکت تویوتا 
با فروش 7.49 میلیون خودرو در برابر فروش 7.43 
میلیونی شرکت فولکس واگن از رقیب قدیمی خود 
پیش��ی گرفت که هن��وز تأثیر ماج��رای موتور های 

تقلبی در این آمار لحاظ نشده است. 
هر دو گروه کاهش فروش مشابهی  )1.5- درصد( 
را تجربه کرده اند. به خاطر رش��د اقتصادی شکننده 
در کش��ور ژاپن، بازار ف��روش تویوتا در خانه خود با 
مشکالتی مواجه ش��د. فولکس واگن نیز از عملکرد 
ضعیف برخی از بازار ها مانند چین و برزیل تا حدی 

از این اوضاع رنج می برد. 
بای��د منتظ��ر ماند و دی��د که در ماه ه��ای آینده 
تأثیر تقلب صورت گرفته در ش��رکت فولکس واگن 
تا چه اندازه برای این ش��رکت مخ��رب خواهد بود. 
پیش از این، خودروس��از آلمانی اعت��راف کرده بود 
ک��ه نرم افزار ه��ای نص��ب ش��ده روی 11 میلی��ون 
خودروی این ش��رکت، قادر به تحریف نتایج مربوط 

به آزمایش های کاهش آلودگی بوده است. 
با این حال رئیس جدید این شرکت، ماتیاس مولر، 
گفت��ه بود ک��ه کاهش��ی در رابطه با می��زان تقاضا 
وجود نداش��ته اس��ت. ب��ه عقیده برخی مفس��ران، 
نمایندگی های این ش��رکت با اعط��ای تخفیف های 
هنگفتی به مشتریان، برای حفظ جایگاه فعلی خود 

تالش می کنند. 
آلمانی ها برای نخستین بار بود که در نیمه نخست 
س��ال، با اختالفی 200 هزاری توانستند از ژاپنی ها 
سکوی اول را پس گیرند. این دو در سال 2014 نیز 

رقابت شانه به شانه ای داشتند. 
ام��ا پیش بینی می ش��ود ش��رکت تویوت��ا باوجود 
مش��کالت در کش��ور خود، قادر به حفظ این عنوان 

تا پایان سال خواهد بود. 
تویوتا با س��اخت دو خ��ودروی یاریس و پریوس، 
اولی��ن ب��ار در س��ال 2008 باوج��ود بح��ران مالی 
بین المللی توانس��ت بعد از 70 س��ال مقام نخس��ت 
فروش در دنیا را که متعلق به خودروس��از آمریکایی 

یعنی جنرال موتورز بود، تصاحب کند. 

خودروی اتوماتیک 
گوگل را جدی بگیرید

» John Krafcik «  رئی��س س��ابق هیون��دا 
درایاالت متحده آمری��کا، کنترل بخش تولید کننده 
خ��ودروی اتوماتی��ک گ��وگل را به دس��ت گرف��ت. 
گ��وگل، این غ��ول آمریکایی، ب��رای دادن ضمانتی 
بیش��تر از جدی بودن خ��ودروی اتوماتیک گوگل، 
سرباز کارکش��ته صنعت اتومبیل آمریکا را در رأس 
 » John Krafcik « .فعالیت خود گماش��ته است
دانش آموخته دانش��گاه اس��تنفورد، مسئولیت پروژه 
 » Chris Urmson « را ب��ه عه��ده می گی��رد و
همچنان مس��ئولیت توسعه فنی و نرم افزاری خودرو 

را به عهده خواهد داشت. 
استراتژی به کارگیری سرباز کار کشته صنعت خودرو 
» John Krafcik « در صنع��ت خ��ودروی آمریکایی 
یک تازه سرباز نیست. این متخصص به مدت 14 سال 
در کمپانی فورد مسئول تولید خودروهای مختلف بوده 
و 10 سال نیز در کمپانی هیوندای آمریکا گذرانده است. 
با این اس��تخدام، گوگل ثابت کرد که قصد دارد به یک 
بازیکن مه��م و قابل اعتماد در عرص��ه اتومبیل و بازار 
خودرو تبدیل ش��ود. این غول آمریکایی در حال حاضر 
مدل آزمایشی خودروی اتوماتیک خود را در جاده های 
باز کالیفرنیا و تگزاس تس��ت و آزمایش می کند. برنامه 
اتومبیل هنوز تحت نظارت آزمایشگاه گوگل ایکس است 
و ممکن اس��ت درسال 2016 مستقل از »گوگل ایکس 
و شرکت هولدینگ الفابت« به فعالیت خود ادامه دهد. 

تأخیر یک ساله در تحویل خودرو

متأس��فانه دیرک��رد در تحوی��ل خ��ودرو یکی از 
موضوعاتی است که من برای سومین بار با آن مواجه 
ش��دم. خرداد ماه س��ال 93 برای خرید یک دستگاه 
خودروی ال 90 در نمایندگی ش��رکت پارس خودرو 
ثبت نام ک��ردم. قرار بود که پنج م��اه بعد یعنی اول 
آبان ماه همان سال خودروی من تحویل داده شود اما 
نه تنها خودرو در موعد مقرر تحویل داده نش��د، بلکه 
با هر پیگیری تاریخ تازه تری به من اعالم می شد. در 
نهایت پس از یک سال پیگیری خودروی خود را در 
تاریخ 20 مهر س��ال جاری تحوی��ل گرفتم. البته این 
نکته را بای��د بگویم که اگر من در طول این چند ماه 
به عل��ت تأخیر در زمان تحویل از درخواس��ت خود 
انصراف می دادم، ش��رکت هیچ گون��ه مبلغی به ازای 
جریمه دیرکرد به من پرداخت نمی کرد، در حالی که 

مقصر تأخیر صورت گرفته، شرکت بود و نه من. 
آدرس ایمیل نقطه جوش:
noghtejoosh@gmail.com

از سوی فیات کرایسلر انجام شد
 فراخوان جهانی 

برای 900 هزار شاسی بلند 
 فیات کرایس��لر اتومبیل به منظ��ور تعمیر نقص 
ایرب��گ و سیس��تم های ترمز ضد قف��ل برای حدود 

900 هزار شاسی بلند فراخوان جهانی داد. 
 به گزارش ایس��نا، این خودروساز اعالم کرد برای 
284 هزار و 89 دستگاه جیپ لیبرتی مدل 2003 و 
جیپ گرند چروکی مدل 2004 در آمریکا به منظور 

تعویض قطعات مربوط به ایربگ فراخوان می دهد. 
 این ش��رکت هفت مورد مصدومیت در ارتباط با 
این مش��کل را تأیید کرد. فیات کرایسلر اعالم کرد 
که این شاس��ی بلندها به ایربگ های تاکاتا که عامل 
هش��ت کش��ته و مصدومیت های متع��دد بوده و در 
مرکز یک فراخوان عظیم قرار دارند، مجهز نبوده اند. 
 این خودروساز برای حدود 13 هزار و 411خودرو 
در کان��ادا، 6277خ��ودرو در مکزی��ک و ه��زار و 
212خ��ودرو در س��ایر مناطق برای تعمیر مش��کل 

مذکور فراخوان خواهد داد. 
 فی��ات کرایس��لر همچنی��ن ب��رای 275ه��زار و 
614دس��تگاه داج جورن��ی م��دل 2012 تا 2015 
در آمری��کا ب��ه منظور تعوی��ض بعض��ی از قطعات 

سیستم های ترمز ضد قفل آنها فراخوان می دهد. 
 طب��ق اع��الم فیات کرایس��لر، نف��وذ آب ممکن 
است سیس��تم های ترمز ضد قفل و کنترل پایداری 

الکترونیکی را از کار بیندازد. 

نقطه جوش

خبر

بین الملل

رئی��س انجمن ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان گفت: باید با خودروسازان 
و وارد کنندگانی که به وظایف قانونی خود 

عمل نمی کنند برخورد شود. 
محم��د جعفری در گفت وگو با ایس��نا، 
اظه��ار کرد: طب��ق اعالم ص��ورت گرفته 
خودروس��ازان و وارد کنن��دگان خ��ودرو 
از پرداخ��ت جریم��ه توق��ف خودروها در 

تعمیرگاه های شان، خودداری می کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در قان��ون حمایت 
خ��ودرو،  مصرف کنن��دگان  حق��وق  از 
خودروس��ازان و وارد کنن��دگان مل��زم به 
پرداخت این جریمه ش��دند، خاطرنش��ان 
ک��رد: با ای��ن حال این ش��رکت ها از عدم 
آگاهی مصرف کنندگان سوء استفاده کرده 

و این جریمه را پرداخت نمی کنند.
رئی��س انجمن ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان ادامه داد: در حال حاضر 
از یکس��و  حقوق مصرف کنندگان خودرو 
به دلیل پایین ب��ودن کیفیت خودروهای 
داخل��ی و باال ب��ودن قیم��ت خودروهای 
خارجی و از سوی دیگر به دلیل نامناسب 
بودن خدمات پس از فروش این خودروها، 

تضییع می شود. 
جعفری افزود: ع��الوه بر تخلفاتی چون 
پرداخت نک��ردن جریمه خ��واب خودرو، 
کمب��ود قطعه و عدم رفع عیب مناس��ب 
خودروها از جمله مشکالت رایج در شبکه 
خدم��ات پ��س از فروش خودروس��ازان و 

وارد کنندگان خودرو است. 
رئی��س انجمن ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان با بی��ان اینکه امیدواریم 
دس��تگاه های مس��ئول با چنین تخلفاتی 
برخ��ورد کنن��د، تصری��ح ک��رد: بای��د با 
مصرف کنندگان  گس��ترده  اطالع رس��انی 
از حقوق قانونی ش��ان در ح��وزه خدمات 
خودروی��ی آگاه ک��رد تا خودروس��ازان و 
وارد کنن��دگان خ��ودرو نتوانن��د از ع��دم 
آگاهی مصرف کنندگان سوء استفاده کنند. 
وقتی دریافت خسارت خودرو »رویا« 

می شود 
 ب��ه تم��ام تخلف��ات خودروس��ازان و 
واردکنن��دگان خ��ودرو، تخل��ف جدیدی 
ب��ه نام نق��ض قان��ون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو اضافه شده است. 
در این زمینه ش��رکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد ایران از بیش از یک میلیون 
و 200 ه��زار نف��ر از مراجعان به ش��بکه 
خدم��ات پ��س از ف��روش خودروس��ازان 
و واردکنن��دگان خ��ودرو در طول س��ال 
1393، نظرس��نجی ک��رده که براس��اس 
نتای��ج آن مش��تریان از خدم��ات اصل��ی 
ارائه شده از س��وی این شرکت ها ناراضی 

هستند. 
طبق این نظرس��نجی،  » کمبود یا نبود 

قطعات یدک��ی«،  » کیفیت پایین خدمات 
و تعمی��رات« و  » دریاف��ت هزین��ه ب��اال 
ب��رای خدم��ات و قطع��ات« از مهم ترین 
ایرانی  نارضایت��ی مصرف کنندگان  دالیل 
از خدم��ات ش��رکت های خدم��ات پ��س 
از ف��روش خودروس��ازان و واردکنندگان 

خودرو بوده است. 
ای��ن مش��کالت اعتراض وزی��ر صنعت، 
معدن و تج��ارت را نیز به دنبال داش��ته 
اس��ت، به گون��ه ای که وی چن��دی پیش 
در جلسه ش��ورای سیاست گذاری خودرو 
از خودروس��ازان خواس��ت عملکرد شبکه 
خدم��ات پس از ف��روش خ��ود را اصالح 

کنند. 
در این ش��رایط برگ دیگری از تخلفات 
خودروسازان و واردکنندگان خودرو اعالم 
ش��ده که این ش��رکت ها با نق��ض قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، 
از پرداخ��ت خس��ارت خواب خ��ودرو به 

مصرف کنندگان خودداری می کنند. 
در این زمینه س��عید تاجی��ک، معاون 
و  کیفی��ت  بازرس��ی  ش��رکت  اجرای��ی 
استاندارد ایران اظهار کرد:  »  شرکت های 
خدم��ات پ��س از فروش خودروس��ازان و 
واردکنن��دگان خ��ودرو تنها ب��ه 6 درصد 
کسانی که مشمول دریافت خسارت خواب 
خودرو بوده اند، این خس��ارت را پرداخت 

کرده اند.«
به گفته تاجی��ک، طبق آیین نامه فعلی 
قانون حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو، در صورتی ک��ه خودروهای تحت 
گارانت��ی برای رفع عیب بی��ش از دو روز 
کاری ی��ا م��دت زم��ان اس��تاندارد برای 
رفع عی��ب خودرو، در تعمی��رگاه متوقف 
شوند، ش��رکت خودروس��از یا واردکننده 
خودرو ملزم به پرداخت روزش��مار جریمه 
خ��واب  )توقف( خ��ودرو در تعمیرگاه به 
مالک آن اس��ت، ب��ا این ح��ال در حوزه 
خودروهای س��بک تنها ب��ه 6 درصد و در 
حوزه خودروهای سنگین تنها به 4 درصد 
مش��موالن، این خس��ارت پرداخت شده 

است. 
ادام��ه س��ریال تخلفات خودروس��ازان 
و واردکنن��دگان خ��ودرو در حالی اس��ت 
ک��ه هم مصرف کنندگان و هم مس��ئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد 
این ش��رکت ها ناراضی هستند با این حال 
تاکنون نه تنه��ا اقدام عملی برای رفع این 
نارضایتی دیده نشده بلکه هر روز تخلفات 

جدیدی در این حوزه افشا می شود. 
در ای��ن ش��رایط ب��ه نظ��ر می رس��د 
فع��ال دریاف��ت خس��ارت خ��واب خودرو 
و  خودروس��ازان  تعمیرگاه ه��ای  در 
واردکنن��دگان خودرو تبدی��ل به  » خواب 
و رویا« برای مصرف کنندگان شده است. 
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بابک حیدری



چهارمین جلس��ه رس��یدگی ب��ه پرونده موس��وم به 
فس��اد نفتی صبح ش��نبه در دادگاه انق��اب به صورت 
علنی برگزار ش��د. در سه جلس��ه قبلی دادگاه، نماینده 
مدعی العموم کیفرخواس��ت س��ه متهم پرونده را قرائت 
ک��رد و امروز بابک زنجانی مته��م ردیف اول پرونده به 
دف��اع از خود پرداخ��ت. بابک زنجانی س��اعت 8:50با 
تدابیر ش��دید امنیتی وارد جلس��ه دادگاه شد و جلسه 
رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت 

9 با تاوت آیات قرآن کریم آغاز شد. 
بابک زنجان��ی با قرار گرفتن در جایگاه ابتدا با قرائت 
بخش هایی از زیارت عاش��ورا گفت: دفاعیات من شامل 
مقدمه چن��د صفحه ای و دارای دو فصل اس��ت. فصل 
اول ش��امل عملکرد اینجانب است که قرائت می کنم و 
فصل دیگر بررس��ی خط به خط کیفرخواست است که 
در جای خود از آن دفاع خواهم کرد تا ان شاء اهلل بتوانم 

این اتهامات را از پیش پای خود بردارم. 
 باب��ک زنجان��ی در خصوص تش��کیل پرونده خود 
گف��ت: وزارت نف��ت در دول��ت قب��ل محموله ه��ای 
 HK غیرقاب��ل فروش را در اختیار ش��رکت خارجی
ق��رار داده و پس از مدتی آن ش��رکت خارجی دچار 
تحریم ش��د و وجوه حاصله غیرقابل وصول ش��د. این 
مته��م پرونده موس��وم به فس��اد نفتی ادام��ه داد: با 
عوض ش��دن دولت، وزیر جدید نف��ت به خاطر اینکه 
دستوری مدیریت ش��ده برای هدایت دیگران داشت 
از ای��ن فرصت اس��تفاده و تفاهم نام��ه  یکطرفه ای را 
انعق��اد و اع��ام می کند که تحریم ه��ا به وزارت نفت 
ربطی ندارد و قوه قضاییه را به یاری می طلبد. سپس 
ب��ا کمک بانک مرکزی دادس��را را ب��ه خاطر این که 
وج��وه بابک زنجانی از کجا آم��ده پیگیر این موضوع 
می کن��د. از آنج��ا که مطرح می ش��ود منش��أ پول ها 
مش��خص نیس��ت عملیات بابک زنجانی را فاقد منشأ 
می دانن��د و همه م��راودات به این واس��طه صوری و 
س��ندها جعل محسوب می شود. عمل اخال در نظام 
اقتصادی به بنده نس��بت داده ش��ده و من به عنوان 
مفس��د فی االرض ش��ناخته می ش��وم. حرف من این 
اس��ت که وزارت نفت طرف من نیست. ناگفته نماند 
که دادس��رای ایران صاحیت بررس��ی وج��وه بانک 
خارج��ی را ن��دارد. از طرف دیگ��ر عملیات مالی یک 
بانک خارجی چ��ه ربطی به اخال در نظام اقتصادی 
دارد. این اختاف ما با دادس��را است. امکان ندارد که 
در س��ال های 88 تا 92میلیارد ها پول ما به 24 بانک 
در کش��ور و بی��ش از 100بانک در خارج از کش��ور 
جابه ج��ا و وصول ش��ود آن وقت بگوین��د که جعلی 
و صوری بوده اس��ت و با اطاع��ات غلط مطرح کنند 
که من آنها را فریب دادم؛ بنابراین الزم اس��ت رئیس 
دادگاه به این مهم توجه کند و دادس��تان عزیز بداند 

که آنها مطالب نادرست را به ایشان داده اند. 
زنجان��ی در ادام��ه مطالبی را به برخی افراد نس��بت 
داد ک��ه قاضی صلواتی در این هن��گام خطاب به متهم 
تذکر داد و گفت: شما حق توهین به شخصی را ندارید. 
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به موضوع 
اعت��راض به کارشناس��ان بانک مرکزی که در جلس��ه 
قبل مطرح ش��د گفت: اعتراض ما به شخص کارشناس 
نیست، بلکه اعتراض ما به بانک مرکزی است. او گفت: 

اینک��ه مطرح می کنند زنجانی چندی��ن بار بازی کرده 
و حرف ن��زده زیاده خواهی اس��ت. خواسته ش��ان این 
اس��ت که آنها در خارج بانک باز کنند و پول را وصول 
کنند و ما س��وال ه��م نکنیم، محال اس��ت. آیا وظیفه  
من این اس��ت که حس��اب ب��از کنم؟ ب��ه نظر من یک 
مرد وقتی حرف می زند بای��د به حرف خود عمل کند. 
چه وزیر باش��د و چه یک ش��خص دیگر. وزیر می گوید 
جای پول را نش��ان دهد، بای��د بگویم که وقتی وکای 
خارجی من مطرح می کنند ک��ه ضمانت نامه می دهیم 
یعنی می خواهیم پول را برگردانیم. در رس��انه ها مطرح 
می کنند که زنجانی یک ریال هم برنگردانده؟ مگر شما 
شماره حساب دادید که ما هم نریختیم! صدور ضمانت 
نامه قرارداد و حس��اب بانکی می خواهد. به دلیل اینکه 
بهانه ای دست کسی ندهیم با لطف خداوند در دو مرحله 
 HK هزار و 968 میلیون یورو ضمانت نامه به ذی نفعی

از یک بانک تا دو روز دیگر تقدیم می کنم. 
مته��م ردیف اول پرونده موس��وم به فس��اد نفتی با 
اشاره به اینکه نزدیک دو سال است در بازداشت بوده ام 
گفت: در این دو س��ال دادس��را تاش ک��رده به نتیجه 
برس��د، البته دادس��تانی هم در چارچوب قانون چیزی 
را کم نگذاش��ته است. بابک زنجانی در ادامه مطالبی را 
علی��ه دولت عنوان کرد که قاضی صلواتی برای بار دوم 
تذکر داد و گفت: ش��ما اجازه توهین به دولت را ندارید. 
پرونده ش��ما قضایی اس��ت و بحث سیاسی نیست. قوه 
قضاییه مستقل اس��ت و در کمال قاطعیت به کار خود 
ادامه می دهد. ش��ما با منطق و اس��تدالل از خود دفاع 
کنی��د. بابک زنجانی گفت: با زور و قدرت نمی توان کار 
اقتصادی انج��ام داد. در کار تجاری هر بنگاه اقتصادی 
موظف است که به سود و ضرر خود فکر کند. این قانون 
تجارت بین الملل است. دو سال است که حرف های ناروا 
شنیدم و س��کوت کردم، در حالی که حرف هایی نباید 
زده می ش��د و جز قاضی نباید کس��ی راج��ع به پرونده 
صحبت کند. بنده را رکورددار کاهبرداری نامیدند، در 
دنیا محکوم ش��دم و هر روز یک نفر به عنوان روشنفکر 
مقاله ارائه می ده��د، در صورتی که هیچ کس نمی داند 
چه اتفاق��ی افتاده و همه اطاعات خود را از رس��انه ها 
می گیرند. هر چه که آنها مطرح می کنند دروغ و تهمت 

است. 
باب��ک زنجان��ی در ادام��ه چنی��ن ادعا ک��رد: من 
ی��ک تاجر حرفه ای هس��تم و از عملک��رد خود دفاع 
می کنم. عملکرد اقتصادی من آنقدر ش��فاف و درست 
و حرف��ه ای بوده که جای ایراد ن��دارد! من اگر قصد 
کاهبرداری داش��تم با وجود س��رمایه های خارجی ام 
چرا بای��د در داخل کش��ور س��رمایه گذاری کنم. در 
کیفرخواس��ت قرائت ش��ده نکات عجیبی وجود دارد. 
در پرونده من همه چیز برعکس اس��ت. کیفرخواست 

دارای ایرادات زیادی است. 
مته��م ردی��ف اول پرون��ده مطالب��ی را در م��ورد 
بازجوی��ی اش عن��وان کرد ک��ه قاضی صلوات��ی در این 
هن��گام خطاب ب��ه متهم گف��ت: در ارتباط با مس��ائل 
مرب��وط به زن��دان در جای خود آنه��ا را مطرح و از آن 
دف��اع خواهید کرد. او در ادامه با اش��اره به اینکه ملکی 
از م��ن به مبلغ هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی و به 
یک ش��رکت دیگر منتقل شد، افزود: من از سال 88 تا 

91، 502 میلیون دالر بابت خرید هواپیما، پول دادم. با 
عوض ش��دن دولت، وزیر نفت اعام کرد که تفاهم نامه 
وزیر قبل فاقد اعتبار اس��ت و از قوه قضاییه خواس��تار 
ممنوع الخروجی من ش��د و نهایت��اً در تاریخ 92/10/9 
بازداش��ت ش��دم. در تاریخ 92/11/2 حجت االس��ام و 
المس��لمین محس��نی اژه ای معاون اول ق��وه قضاییه و 
آق��ای جعفری با م��ن در زندان ماقاتی داش��تند. این 
انس��ان آنقدر بزرگ اس��ت که در زندان با من ماقات 
کرد. ایش��ان به من گفتند که باید تس��ویه حس��اب را 
انجام دهم. من گفتم پول های بیرونی ام قابل جابه جایی 
نیست و وی مطرح کرد که از اموالت وجوه را برگردان. 
در تاریخ 3/ 11/ 92 یک روز پس از این ماقات نامه ای 
را نوش��تم و اع��ام کردم که حاضرم ب��ا اموالم تهاتری 
انجام دهم و در دولت تصویب ش��د که اموال من را به 
جای بده��ی ام بردارند و در تاری��خ 20/ 2/ 93 وکالت 
باعزل را برای انتقال اموالم ارائه دادم. آقای »ح. ف. ه« 
)متهم ردیف س��وم( عضو هیأت مدیره من در هلدینگ 
بوده و تخلفی نکرده، ایشان از سال 88 تا 90 بابت کار 
اقتص��ادی خود 15 میلیارد تومان پول گرفته که ربطی 
به وزارت نفت ندارد. اینجانب مس��ئولیت تمام مصوبات 
ش��رکت را به عهده می گیرم و از آن دفاع می کنم، چرا 

که وی بی گناه است. 
در این هنگام بابک زنجانی با لبخند خطاب به قاضی 
دادگاه گفت که خس��ته تان کردم ک��ه این گفته باعث 
لبخند رئیس دادگاه ش��د. باب��ک زنجانی ادامه داد: من 
و ش��رکت ها و بانک هایم در ارسال بار از مالزی به ایران 
و انتقال آن به انبار مس��تنداتی نداریم. من در عملکرد 
خود تخلفی ندارم و هر کمکی که الزم بوده انجام دادم. 
او در رابطه با مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 91/4/7 
گفت: ش��رکت HK ب��ا مصوبه هیأت وزی��ران فعالیت 
ک��رده و بانک م��ن را تأیید کرد. من هیچ آش��نایی با 
 HK هیأت وزی��ران ندارم و به من ربطی نداش��ت که
مصوب��ه وصول پ��ول را دارد یا خی��ر؟ مصوبه در تاریخ 
91/4/7 ب��وده و فعالی��ت من قبل از ای��ن مصوبه بوده 
اس��ت. مجموعه من از س��ال 88 تا 90 فعالیت خود را 

انجام داده است. 
بابک زنجانی مدعی ش��د: اگر کس��ی عملکرد من را 
رانت می بیند بیایند و اموال من در کش��ورهای دیگر را 
ج��ا به جا کنند. غریبه ها از کش��ورهای اطراف حمایت 
می کنن��د، اما مس��ئوالن اجرایی این م��وارد را نادیده 
می گیرند. ما این همه خدم��ات انجام دادیم، آن هم با 
کارمزده��ای زیر یک درصد. امروز ما را اخالگر نش��ان 
می دهن��د و من را از زندان و اعدام می ترس��انند، من را 
از زن��دان و اعدام نترس��انید؛ زیرا جانم را برای کش��ور 

گذاشته ام. 
بر اس��اس این گزارش، رس��ول کوهپای��ه زاده وکیل 
مته��م ردی��ف اول، پیش از ورود ب��ه دادگاه انقاب در 
جمع خبرنگاران گفت: طبق روال، شاکی طرح شکایت 
می کند و در ابتدا هم متهم دفاع می کند. امروز احتماال 
موکل��م دفاعی��ات 200 صفحه ای خ��ود را ارائه خواهد 
داد. او از برگ��زاری روند دادگاه موکل��ش ابراز رضایت 
ک��رد و گفت: تاکنون آنچه اتف��اق افتاده طبق مقررات 
بوده و کسی فکر نمی کرد که با درخواست استمهال ما 

موافقت شود ولی دیدیم که این اتفاق افتاد. 

بررسی راهکارهای حمایت اجتماعی از کودکان آسیب دیده

چهارمین جلسه دادگاه متهمان نفتی با دفاعیات متهم اول برگزار شد

بابک زنجانی: من را از زندان و اعدام نترسانید

جان ک��ری، وزیر ام��ور خارجه آمریکا گف��ت: تصمیم 
واشنگتن برای اعزام نیروهای ویژه به سوریه صرفا متمرکز 
بر گروه تروریس��تی داعش بوده و ب��ه معنی ورود آمریکا 
به جنگ داخلی س��وریه نیس��ت. به گزارش رویترز، جان 
کری، وزیر امور خارجه آمریکا در ش��هر بیش��کک گفت: 
ب��اراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا تصمیم قدرتمند، موثر 
و س��اده ای گرفته که کاما مطابق با سیاس��ت او مبنی بر 
اینکه ما باید داعش را شکس��ت داده و نابود کنیم، است. 
جان کری در کنفرانسی خبری در جریان سفرش به شهر 
بیشکک، پایتخت قرقیزس��تان اظهار کرد: این تصمیم به 
معنی ورود به جنگ داخلی س��وریه نیس��ت. این اقدامی 

متمرکز بر مقابله با بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیست، 
بلک��ه منحصرا متمرکز بر داعش و افزایش قابلیت ما برای 

حمله سریع علیه داعش است. 
کاخ س��فید این مس��ئله را تایید کرده که آمریکا قصد 
دارد 50 نی��روی وی��ژه برای مش��اوره ب��ه مناطق تحت 
کنترل کردها در ش��مال سوریه اعزام کند. جاش ارنست، 
س��خنگوی کاخ سفید ضمن آنکه از دادن اطاعات بیشتر 
درب��اره اعزام نیروه��ای ویژه آمریکایی به س��وریه امتناع 
کرد، گفت: هیاتی از مش��اوران ویژه آمریکایی به س��وریه 
اعزام می شوند تا ظرفیت نیروهای محلی را برای مقابله با 

داعش تقویت کنند. 

جان کری: اعزام نیروهای ویژه به معنی ورود آمریکا به جنگ داخلی سوریه نیست

 در پی اعالم س�قوط ی�ک هواپیمای 
مس�افربری روس�یه در صحرای سینای 
مص�ر، والدیمیر پوتین مراتب تس�لیت 
عمیق خود را ب�ه خانواده های قربانیان 

این حادثه اعالم کرد. 
  اح�زاب سیاس�ی ترکیه در آس�تانه 

انتخابات پارلمانی روز یکش�نبه آخرین 
درخواس�ت های خ�ود را در کمپین های 

انتخاباتی خود بیان کردند. 

خبرگزاری ریانووس�تی اعالم کرد: تمامی 224 سرنشین هواپیمای مسافری 
روسیه که در صحرای سینای مصر سقوط کرد، براساس آخرین گزارش انتشار 

یافته، کشته شده اند

تیتر اخبار

اس��ماعیل نجار، رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور 
درباره خس��ارات ناش��ی از سیل در هش��ت استان کشور، 
اظهار کرد: رقم قطعی خسارات پس از ارزیابی کارشناسان 
اعام خواهد ش��د و پس از آن نیز رون��د واگذاری اعتبار 

برای بازسازی انجام می شود. 
او با بیان اینکه توصیه ما این است که کلیه واحدها اعم 
از مسکونی، تجاری و اداری باید بیمه شوند تا خسارت شان 
از طری��ق بیمه جبران ش��ود، اظهار ک��رد: در حال حاضر 
برابر قانون واحدهای مس��کونی شهری که دچار خسارت 
ش��ده اند 6میلیون تومان وام باعوض دریافت کرده و بین 
25 ت��ا 30 میلی��ون تومان نیز وام کم به��ره به آنان تعلق 
می گیرد. نجار با اشاره به واحدهای مسکونی روستایی نیز 

خاطرنش��ان کرد: واحدهای روستایی نیز 5 میلیون تومان 
وام باع��وض و 15 میلی��ون تومان وام ک��م بهره دریافت 
خواهند کرد. رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور اضافه 
کرد: البته ای��ن وام ها برای واحدهایی اس��ت که تخریب 
ش��ده اند و واحدهایی که خس��ارتی به آنان وارد شده اما 
تخریب نش��ده اند با نظر کارشناس��ان مبلغی تحت عنوان 
وام ب��ه آنان تعلق خواهد گرفت. نجار در خاتمه همچنین 
گفت: طبق قانون حدود دو هفته برای ارزیابی و بررس��ی 
میزان خس��ارت زمان داده ش��ده اما تاش کارشناس��ان 
مختلف این اس��ت که س��ریع تر میزان قطعی خسارات را 
ارزیابی کرده تا در روند تخصیص اعتبار نیز س��رعت الزم 

به وجود بیاید. 

میزان و نحوه پرداخت خسارت به سیل زدگان

  قالیب�اف ش�هردار ته�ران گفت: در 
س�ال 2۰۵۰ نزدیک ب�ه ۳۰۰ میلیون نفر 
از دسترسی به آب آشامیدنی در جهان 
محروم خواهند بود و منطقه خاورمیانه 

در وضعیت تنش آبی قرار می گیرد. 
وق�وع  از  روم�ان�یای�ی   م�ق�ام�ات 

آتش س�وزی در یک باشگاه در پایتخت 
این کشور و مرگ 27 نفر در این حادثه 

خبر دادند. 

احد وظیفه، مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ضمن 
اشاره به تشدید بارش در استان های ساحلی خزر، از کاهش 8 تا 1۵ درجه ای دما 
در شمال شرق کشور و بارش برف و وزش باد شدید در برخی نقاط کشور خبر داد

تیتر اخبار

بهروز افخمی، س��ردبیر و کارگردان برنامه »هفت« روز 
ش��نبه به پرسش هایی پیرامون برنامه »هفت« که تاکنون 
چهار قس��مت از آن روی آنتن شبکه 3 سیما رفته است، 
پاس��خ داد. او در ای��ن گفت وگو به س��ابقه خود در حوزه 
برنامه های تلویزیونی اشاره کرد و صدا و سیما را خاستگاه 
خود نامید که از سال 54 به استخدام این سازمان درآمده 
و در این سال ها همیشه در تعامل با صداوسیما بوده است. 
افخمی در این گفت وگو بیان کرد که در این سال ها هیچ 
گاه از تلویزیون دور نبوده اس��ت. وی زمانی در دهه شصت 
به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک فعالیت داشته 
و س��ریال »کوچک جنگلی« را کارگردانی کرده اس��ت. او 
در بخش��ی از س��خنان خود به تأثیرگذاری رسانه ای چون 
تلویزی��ون در دهه اول پیروزی انقاب اس��امی در جهت 

پرورش نیروها و مدیران فرهنگی اشاره کرد. این کارگردان 
س��ینما درباره اینک��ه برنامه »هفت« چگون��ه می تواند در 
احیای سینمای ایران موفق عمل کند، توضیح داد: اگر یک 
برنامه تلویزیونی تاثیرگذار باش��د می تواند به حل مشکات 
س��ینمای ایران و احی��ای آن کمک کند. افخمی در بخش 
دیگری از س��خنان خود درباره گفت وگوهای برنامه و دلیل 
تولی��دی ب��ودن »هفت« بیان ک��رد: »هفت« اص��رار دارد 
تولیدی بماند تا مسائل را با افراد مختلف به شکل جدی و 
با فضای کافی طرح کند و پاسخ فرد مهمان را نه به عنوان 
یک واکنش لحظه ای، بلکه به عن��وان یک راه حل دریافت 
کند. قصد برنامه این است که افراد دعوت شده به برنامه را 
به مش��ارکت در حل بحران سینمای ایران وادار کند و قرار 

نیست مچ کسی گرفته شود. 

بهروز افخمی از »هفت« گفت

  استودیو پارامونت اعالم کرد: فیلم بعدی 
اسکورس�یزی با عنوان »س�کوت« با بازی 
اندرو گارفیلد و لیام نسون و با اقتباسی از 

رمان شوساکو ساخته می شود. 
  در حال�ی که پخش تریل�ر جیمز باند پیش 

از این رکورد تماش�ا در شبکه های اجتماعی را 
شکسته بود و از »۵۰ طیف گری« هم جلوتر رفته 
بود، حاال حجم تحلیل ها و خبرها و نقدهایی که 
درباره این فیلم در شبکه های اجتماعی می شود 

از هر فیلم دیگری پیشی گرفته است. 

دادگاه�ی در کراک�وف لهس�تان درخواس�ت آمری�کا برای اس�ترداد رومن 
پوالنسکی به این کشور را رد کرد

تیتر اخبار

ش��هرام دبیری، عضو هیات رئیس��ه فدراس��یون فوتبال 
درباره پافش��اری علیرضا اس��دی، دبیر فدراس��یون فوتبال 
ب��رای مناظره با س��رمربی تی��م ملی در برنام��ه 90 اظهار 
کرد: بهتر اس��ت اگر حرفی زده می ش��ود، در هیأت رئیسه 
فدراسیون باشد. اسدی و کی روش نباید مقابل مردم دعوا و 
مناظره کنند، چرا که این موضوع به صاح نیس��ت و باعث 
می ش��ود فوتبال آس��یب ببیند و مردم دلسرد شوند. من با 
علی کفاش��یان صحبت کردم تا زودتر جلسه هیات رئیسه 
را تش��کیل بدهد و ما در آن جلس��ه بتوانیم با کی روش و 
اس��دی صحبت کنیم. رئیس فدراس��یون به من گفته بود 
که احتماال این هفته جلس��ه هیات رئیسه برگزار می شود. 

عضو هیأت رئیس��ه فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مناظره 
رس��انه ای کی روش و اسدی به فوتبال ضرر می زند، تأکید 
کرد: علی کفاش��یان خودش یک بار اعام کرد که مسئول 
مستقیم صحبت با سرمربی تیم ملی است و در این موضوع 
اسدی را کنار گذاشت. کفاشیان اعتقاد داشت اگر خودش 
مستقیم با کی روش در ارتباط باشد بهتر است چراکه این 

اختافات به فوتبال ما آسیب می زند. 
دبیری در پاس��خ به این س��ؤال که چرا اسدی به دنبال 
پافش��اری برای مناظره با س��رمربی تیم ملی است، گفت: 
ش��اید اس��دی فک��ر می کند که ک��ی روش درس��ت کار 

نمی کند و مسائل حاشیه ای دارد. 

مناظره اسدی و کی روش به صالح نیست

 با صادر نش�دن ویزای ناظر اسراییلی 
رقابت های تیراندازی قهرمانی آس�یا در 
کویت، هیأت اجرای�ی کمیته بین المللی 
المپیک، ۳۵ سهمیه المپیک این رقابت ها 

را لغو کرد. 
 فابیو کاپلو، سرمربی پیشین تیم ملی 
فوتب�ال روس�یه ممکن اس�ت به زودی 
هدایت تیم آمریکایی نیویورک س�یتی 

را به دست بگیرد. 

برانکو، س�رمربی تیم فوتبال پرس�پولیس گفت: ما برای پی�روزی در دربی و 
رسیدن به باالی جدول تا قبل از نیم فصل برنامه داشتیم و با توجه به فوتبالی 

که تیم بازی می کند، جبران هفت امتیاز در 1۹ بازی زیاد نیست

تیتر اخبار
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احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت 
رفاه با اشاره به اینکه همایش »کاهش فقر، 
آموزش کودکان و س��ازمان های غیر دولتی 
- تجارب آموخته« با همکاری سازمان های 
دولت��ی، غیر دولت��ی و بین المللی در تاریخ 
12آب��ان ماه 1394 برگزار می ش��ود، اظهار 
داش��ت: ه��دف از برگ��زاری ای��ن همایش 
جمع آوری، مستند س��ازی و تبادل تجارب 
موسس��ات غیر دولت��ی در ح��وزه آموزش 
کودکان و کاهش فقر است. در حال حاضر 
بیش از 80 س��ازمان غیر دولت��ی فعال در 
ح��وزه آم��وزش و کاهش فق��ر در کودکان 
برای ش��رکت در همای��ش طرح های خود 

را ارس��ال کرده اند و طرح ه��ای دریافتی در 
کمیته علمی که متشکل از اساتید دانشگاه 
و نمایندگان س��ازمان های مردم نهاد است، 
م��ورد داوری ق��رار گرفت��ه و 10 طرح برتر 
انتخاب و معرفی خواهند شد. این همایش 
تجربه جدیدی در حوزه جمع آوری تجارب 
سازمان های غیر دولتی در حوزه حمایت های 
اجتماع��ی از کودکان اس��ت. همچنین در 
طول همایش س��ه پنل تخصصی با موضوع 
»حمایت ه��ای اجتماعی ک��ودک محور«، 
»ایج��اد هماهنگی ه��ای عم��ودی، افقی و 
نه��ادی در خصوص شناس��ایی ک��ودکان 
بازمانده از تحصیل«، »نقش سیاستگذاران 

و س��ازمان های غی��ر دولت��ی در تدوی��ن 
اجتماع��ی هدفمند  حداقل حمایت ه��ای 
از ک��ودکان در مع��رض آس��یب و آس��یب 
دیده اجتماعی« با حضور اس��اتید دانشگاه، 
نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی 
و س��ازمان های بین المللی برگزار و گواهی 
ش��رکت در دوره صادر می ش��ود. شناسایی 
و بازگش��ت کودکان بازمانده از تحصیل به 
چرخه آموزش، برنامه های حمایت اجتماعی 
متمرکز بر آم��وزش و کاهش فقر کودکان، 
نق��ش س��ازمان های غی��ر دولت��ی در ارائه 
خدم��ات حمایت اجتماعی ک��ودک محور، 
حمایت ه��ای اجتماع��ی از ک��ودکان فقیر 

بازمانده از تحصیل، نقش خانواده و نهادهای 
مردم��ی در تدوی��ن و اج��رای برنامه های 
حمایت اجتماع��ی از ک��ودکان بازمانده از 
تحصی��ل، نق��ش سیاس��تگذاران دولتی و 
نهادهای بین الملل��ی در تدوین برنامه های 
حمایت اجتماعی کودک محور از محور های 

همایش کاهش فقر است. 
ب��ه گفته میدری، ای��ن معاونت در نظر 
دارد تجارب ارائه ش��ده توسط موسسات 
دولتی در همایش را در قالب کتاب تدوین 
و چاپ کند و دبیرخانه دائمی حمایت های 
اجتماعی از ک��ودکان را در این وزارتخانه 

تشکیل دهد.
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تثبیت برند در ذهن مخاطب با 
آگهی های کوتاه 

در نوبت پی��ش به این موضوع پرداخته ش��د که 
آگهی ه��ای 15ثانی��ه ای نبای��د به صورت مس��تقل 
اس��تفاده شود چرا که اثر بخشی بسیار پایینی دارد. 
امروز قصد داریم در تبیین این موضوع اندکی بیشتر 
صحبت کنیم و بگوییم چرا این دس��ت آگهی ها در 
مقابل آگهی های 30 ثانیه ای قابلیت چندانی ندارند. 
بارها برای مان اتفاق افتاده، وقتی کس��ی چیزی از 
ما می پرس��د می دانیم در مورد چه چیزی است، اما 
دقیق��اً نمی توانیم آن را ی��ادآوری کنیم به تعبیری 
گویا مهم ترین قس��مت داستان را فراموش کرده ایم، 
این همان چیزی اس��ت که ما در روان شناسی به آن 

»یادآوری برانگیخته« می گوییم. 
تأکید زیادی بر آن ش��ده که وقت��ی ما چیزی را 
به نمایش می گذاریم مهم ترین هدف مان آن اس��ت 
ک��ه مخاطب در زم��ان الزم بتوان��د آن چه دیده و 
یا ش��نیده به یادآورد ولی واقعیت آن اس��ت که در 
آگهی ه��ای 15 ثانیه ای این اتف��اق نمی افتد و ذهن 

انسان نمی تواند آنچه دیده به یاد بیاورد. 
در یک بررس��ی نشان داده ش��ده است؛ وقتی به 
تع��دادی از مخاطب��ان آگهی 15 ثانی��ه ای نمایش 
داده ش��ده کمتر از 50درصد به این س��وال که »آیا 
آگه��ی را به یاد می آورید؟« پاس��خ مثبت داده اند و 
این در حالی بوده که پاس��خ به این سوال در آگهی 
30 ثانی��ه ای نزدیک 70درصد بوده، یعنی در آگهی 
30 ثانیه ای 20درصد میزان یادآوری آنچه به عنوان 

آگهی به نمایش درآمده بیشتر بوده است. 
تا این جای داس��تان ش��اید ع��ده ای گمان کنند 
پس آنقدر ها که گفته می ش��ود آگه��ی 15ثانیه ای 
بد نباش��د ام��ا این ع��ده روی دوم این بررس��ی را 
نمی دانن��د و آن این اس��ت که از آزمون ش��وندگان 
وقتی در مورد محتوای آگهی پرسیده می شود مثال 
اینکه این آگهی برای ک��دام برند و نام تجاری بوده 
فقط 5درصد پاس��خ درس��ت می دهند و این یعنی 
شکست تمام عیار؛ در حقیقت شما آگهی ای پخش 
کرده اید که 50درصد آن را اصاًل به خاطر نمی آورند 
و 45درصد باقیمانده هم نمی دانند آنچه پخش شده 

برای کدام نام تجاری بوده. 
با این توصی��ف می توان گفت آی��ا اصاًل ضرورتی 
دارد در خص��وص موضوعی که تا ای��ن حد زیان بار 
است صحبت کرد؟ در پاس��خ باید بگوییم همانطور 
که قباًل هم گفته شده در پخش یک آگهی هدف آن 
است که بتوانیم در ذهن مخاطبان جایی دست و پا 
کنیم. این آگهی ها صرف��اً به این درد می خورند که 
بتوانیم فضایی که با پخ��ش آگهی های 30 ثانیه ای 

اشغال کرده ایم برای خودمان نگه داریم. 
تمام آنچه روی آن تأکید داریم آن اس��ت که این 
دس��ت آگهی ها نباید به صورت »مس��تقل« استفاده 
ش��ود چون هیچ ارزش��ی تبلیغاتی برای مان نخواهد 
داش��ت اما در کنار آگهی اصل��ی می تواند به عنوان 

یک »محرک یادآوری کننده« مناسب باشد. 

مس��ئله ای که باید به آن تأکید کنیم این اس��ت 
ک��ه وقتی ما قصد داریم یک پی��ام را به بیننده و یا 
مخاط��ب انتقال دهیم یک نکت��ه را فراموش نکنیم 
و آن نکت��ه در حقیقت این اس��ت که پی��ام »قابل 
فهم و کامل« منتقل ش��ود. بررسی ها نشان داده که 
پیام های گنگ و ناقص عموماً در مخاطبان انگیزش 
الزم را برای به خاطرسپاری ایجاد نمی کند حتی اگر 
آن موضوع بس��یار برای شخص مهم و حیاتی باشد؛ 
از ای��ن روی وقتی ش��ما یک آگه��ی را در 15 ثانیه 
می سازید آنقدر زمان ندارید که بتوانید تمام پیام را 
به طور کامل به مخاطب منتقل کنید و این جاس��ت 
ک��ه مخاطب ارتباط الزم را با نام ش��ما و پیامی که 

می خواهید به او منتقل کنید، برقرار نمی کند. 
در همین بررس��ی ها نشان داده شده است؛ تنهای 
چیزی که این دست آگهی ها به مخاطب انتقال داده 
یک تصویر مبهم از یک تبلیغ اس��ت مثل آنکه شما 
بخواهید از پش��ت یک شیش��ه مات به یک نوش��ته 
خیره ش��وید و این برای حافظه شما چون ارزشمند 
نیست تالشی برای به خاطرسپاری و یادآوری انجام 

نمی دهد. 
ام��ا همانطور که گفته ش��د این دس��ت آگهی ها 
می توان��د ب��ه عن��وان یک پش��تیبان خ��وب برای 
آگهی ه��ای 30 ثانی��ه ای به کار گرفته ش��ود آن هم 
زمانی که ش��ما توانسته باشید در آگهی 30 ثانیه ای 

خود موفق ظاهر شوید. 
ب��ا ان��دک توجهی ب��ه آگهی های ایران��ی متوجه 
می شویم که متأسفانه در بخش زیادی از آگهی هایی 
ک��ه در تلویزیون به نمایش گذاش��ته می ش��ود این 
موض��وع رعایت نمی ش��ود یعن��ی به فراوانی ش��ما 
می توانی��د آگهی های مس��تقل 15 ثانیه ای در میان 
خی��ل زیاد آگهی هایی که پخش می ش��ود مش��اهد 
کنید و این عده عماًل در میان حجم زیاد آگهی های 
که پخش می ش��وند هیچ شانس��ی برای دیده شدن 
نخواهن��د داش��ت در حقیق��ت پولی اس��ت که دور 
ریخته می ش��ود و صاحبان کاال گم��ان می کنند با 

تبلیغاتی که داشته اند دیده شده اند. 
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تجربه شغل آینده با پوستر تعاملی

آژان��س تبلیغات��ی  Lowe303 پرت اس��ترالیا، به 
س��فارش دانش��گاه Edith Cowan در کمپین��ی 
 تحت عنوان »آینده، زیر پای ش��ما« اقدام به طراحی 

12 پوستر تعاملی کرد. 
در طراح��ی این پوس��ترهای تعامل��ی که به صورت 
برچس��ب روی زمین چسبانده ش��دند، از لوازم مورد 
اس��تفاده در رش��ته های مختلف این دانش��گاه، بهره 
گرفته ش��ده اس��ت. این طرح های تعاملی شرایطی را 
فراهم آوردند که دانش��جویان بالقوه، براس��اس لوازم 
مورد عالق��ه خود یکی از پوس��ترها را انتخاب کرده، 
روی جاپای تعبیه ش��ده در طرح آن ایستاده و با آن 

عکس بگیرند. 
پس از به اش��تراک گذاش��تن تصاویر پاهایش��ان با 
 #ECUOpenDay لوازم م��ورد عالقه و هش��تگ
در اینس��تاگرام، در قالب کامنتی، زمان، مکان و غرفه 
رش��ته های مرتبط با آن لوازم، در روز بازدید عمومی 
این دانشگاه، به آنها اطالع داده می شود. درنتیجه و با 
شرکت در این مراسم، عالقه مندان بیشتر با رشته ها و 

آینده شغلی آنها آشنا می شوند. 

اکرم آزادیان

هدف از این کمپین معرفی شخصیتی واال 
و مذهبی به دو گروه از مخاطبان است، 

اول گروهی که با دین اسالم و امام 
حسین  )ع( آشنایی ندارند و گروه دوم 

جوانان و نوجوانانی که از فضاهای سنتی 
خانواده ها و نسل های قبل از خود فاصله 

گرفته اند و امام حسین )ع( را فقط در حد 
آموزه های دینی خود می شناسند

کافه تبلیغات

درباره رون�د فعالیت این پایگاه عمومی 
در لندن که اقداماتی در جهت برگزاری 
کمپین تبلیغاتی مذهبی انجام می دهد، 

برایمان بگویید.  
 whoishussain.org پای��گاه عموم��ی
در اص��ل به فعالی��ت گروهی از مس��لمانان 
ساکن لندن در ش��بکه های اجتماعی مانند 
فیس ب��وک و توییتر ب��از می گردد که جهت 
سیاس��ی  موضع گی��ری  هرگون��ه  از  دوری 
و مذهب��ی حتی دی��ن و آیین خ��ود را نیز 
به طور رس��می معرف��ی نمی کنند. این گروه 
با هدف معرفی امام حس��ین )ع( به جهان و 
به نوعی Rebrand کردن واقعه کربال برای 
نسل های جدید پایه گذاری شده که در سال 
2012 میالدی با تأس��یس پایگاه اینترنتی 
مس��تقل خ��ود، رس��ماً فعالیت��ش را از این 
کانال آغاز کرده. معرفی امام حس��ین  )ع(، 
روایت کامل واقعه کربال، اجرای کمپین های 
ترویج��ی و اطالع رس��انی درخص��وص این 
موضوع و سازماندهی و برنامه ریزی حرکات 
بشردوستانه از جمله اهدای گل و جمع آوری 
غذا و لب��اس برای بی خانمان ها در سراس��ر 
دنی��ا از جمله فعالیت های مه��م این پایگاه 
اینترنت��ی اس��ت. در ابتدا این پای��گاه برای 
گس��ترش حوزه فعالیت هایش و گس��ترش 
پوش��ش جغرافیایی کمپین های خود، اقدام 
به تولید محتوا برای رسانه های مختلف مثل 
تبلیغات اتوبوس��ی، مترو، بیلبورد و ابزارهای 
موسوم به ابزارهای نقاط فروش کرد و سپس 
آنه��ا را به صورت آزاد روی وب س��ایت خود 
قرار داد تا دسترسی عموم عالقه مندان برای 
ترویج و اطالع رسانی میسر باشد. مدت زمان 
کوتاه��ی الزم بود تا فع��االن و عالقه مندان 
زیادی در سراس��ر دنیا به طور رس��می و در 
هماهنگی با هس��ته اصلی گروه در لندن، به 
گ��روه بپیوندند و به نوعی نماینده این پایگاه 
و فعالیت هایش در شهرها یا کشور های خود 
باش��ند. پس از گذش��ت مدت زمانی کوتاه 

و پس از فعالیت گس��ترده فعاالن براس��اس 
برنامه های ای��ن ارگان مردمی، کمپین های 
متعددی در راستای معرفی امام حسین  )ع( 
و تقلی��د عمل��ی از رفتار و منش ایش��ان و 
بازت��اب آن در جوامع امروزی برگزار ش��د. 
رس��انه های اصلی برای معرف��ی و اعالم این 
کمپین ه��ا همواره وب س��ایت ای��ن گروه یا 
بهتر است بگوییم ارگان مردمی و کانال های 
ارتباطی دیجیتال آنها از جمله ش��بکه های 
اجتماع��ی همچ��ون فیس ب��وک، توییتر و 
اینس��تاگرام اس��ت. بعد از آن براساس یک 
برنام��ه زمان بندی، کمپین ها با اس��تفاده از 

رس��انه های محیطی و اجرای پروژه های 
 Roadshow پایین خط��ی به ص��ورت 

فعالیت خود را آغاز می کردند. 
حال اگر بخواهید نگاهی تبلیغاتی به 
روند حرکتی این گروه و کمپین های 
اج�رای ش�ده توس�ط آنه�ا داش�ته 
باشید، چه برداشتی خواهید داشت؟  
ب�ه نظرت�ان در این کمپین ه�ا گروه 
مخاطبان این پایگاه به خوبی پوشش 

داده شده اند؟  
تبلیغ��ات  صنع��ت  دی��دگاه  از  اگ��ر 

بخواهی��م به این جری��ان نگاهی بیندازیم، 
ن��کات جالب توجه و آموزنده ای به چش��م 
می خ��ورد. ه��دف از این کمپی��ن معرفی 
ش��خصیتی واال و مذهب��ی ب��ه دو گروه از 
مخاطبان اس��ت، اول گروهی ک��ه با دین 
اس��الم و امام حسین  )ع( آش��نایی ندارند 
و گ��روه دوم جوان��ان و نوجوانان��ی که از 
فضاه��ای س��نتی خانواده ها و نس��ل های 
قبل از خود فاصله گرفته اند و امام حسین 
)ع( را فقط در ح��د آموزه های دینی خود 
می شناس��ند. همان ط��ور ک��ه می دانی��د، 
گروه مخاطبان هدف ب��ا تعریفی حدودی 
این  از خصوصیات ش��ان در هدف گ��ذاری 
جریان مشخص ش��ده اند. گروه اول سطح 
وس��یعی از م��ردم جهان را با مش��خصات 

آماری بسیار متنوع تش��کیل می دهند که 
به واس��طه وس��عت پراکندگی جغرافیایی 
و  فرهنگ ه��ا  ب��ا  و  ش��ده  هدف گ��ذاری 
آیین های مختلف، قطعاً دارای س��بک های 
زندگ��ی مختلفی هس��تند. گ��روه دوم نیز 
به واس��طه مش��خصات آم��اری خ��ود  )از 
لحاظ رده س��نی( عموم��اً دارای عالیق و 
س��بک زندگی خاص��ی هس��تند که فصل 
مش��ترک آن را می توان درگیری و ارتباط 
نزدیک ش��ان با فض��ای مج��ازی و دنیای 
دیجیتال دانس��ت. این ارگان برای ارتباط 
با هر دو گروه، س��عی کرده سیاس��ت های 

مناسبی را اتخاذ کند. قطعاً زمانی که شما 
قصد دارید پیام��ی را به تمام مردم جهان  
)با تنوع تفکرات و اعتقادات و گرایش های 
مختلف سیاسی ش��ان( منتق��ل کنید، باید 
ای��ن کار را در کم��ال بی طرفی و در قالب 
یک حرکت بشردوس��تانه انجام دهید. شما 
زمانی می توانید با جوامع گوناگون ارتباط 
مؤث��ر برق��رار کنید ک��ه پای��ه ارتباط تان 
براس��اس نیاز های عمومی آنها باش��د یا از 
طری��ق مفاهیم کلی که محور آن انس��ان 
و انسانیت اس��ت و به دور از هرگونه تفکر 
و باور سیاس��ی ی��ا اجتماعی این ارتباط را 
برقرار کنید. این نخس��تین سیاست کاری 
ای��ن گ��روه در ش��روع این جریان اس��ت. 
گروه هیچ گاه خود را وابس��ته به شخص یا 

اش��خاص خاصی نکرده و همواره به عنوان 
یک بنی��اد مردم��ی و ش��خصیت حقوقی 

بی طرف ارتباط برقرار کرده اس��ت.  
در مورد گ�روه دوم این ارتب�اط به چه 

شکلی صورت گرفته است؟  
ب��رای ارتب��اط با گ��روه دوم ب��ا توجه به 
 نق��اط تم��اس مؤث��ر ب��رای ارتباط ب��ا آنها 
 )Touch Points( قطع��اً فض��ای مجازی 
بهترین راهکار خواهد بود. از طرفی ارزان ترین 
و پرنفوذتری��ن کانال ه��ای ارتباط��ی ب��رای 
رساندن پیام های مردمی به گوش جهانیان، 
ش��بکه های اجتماعی و دنیای مجازی است. 
پس بس��تر اصل��ی حرکت گ��روه نیز در 
راس��تای اه��داف و ش��ناخت گروه های 
هدفش��ان کاماًل درس��ت و هوش��مندانه 
انتخاب ش��ده اس��ت. وقتی پای انسانیت 
و تعاملی بر پایه عش��ق و احترام وس��ط 
باشد، قطعاً پس از مدتی جریانی که رقم 
خورده، تبدیل به ی��ک جریان اجتماعی 
خواهد ش��د و اش��اعه جری��ان به صورت 
 )Word of Mouth(  دهان ب��ه دهان
یا س��اختار ویروس��ی در دنیای مجازی، 
خیلی س��ریع اتفاق می افتد اما یک بنیاد 
مردمی با هدف معرفی یک شخصیت واالی 
مذهبی زمانی که نخواهد خود را وابس��ته به 
جریان سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خاص 
کن��د، بهترین راه این اس��ت ک��ه از امکانات 
خ��ود بهره گرفته و فقط برنامه ریزی و تولید 
محت��وا را بر عهده داش��ته باش��د. این گروه 
پس از مدتی س��وار بر موج ش��یوه اش��اعه و 
ارتباط خود ش��ده و ب��ا در اختیار قرار دادن 
ابزار ه��ای الزم ب��رای اج��رای کمپین ه��ای 
خ��ود به ص��ورت آزاد از طری��ق وب س��ایت 
توانس��ته حوزه عملیات��ی و اجرایی کمپین 
 را ب��ا صرف هزینه ای بس��یار کم گس��ترش 

دهد. 
بخواهی�د جمع بن�دی ای درب�اره  اگ�ر 
اقدامات این پایگاه داش�ته  باش�ید، به 

چه نکاتی اشاره خواهید کرد؟  
رفت��ار این بنیاد را می ت��وان تا به امروز 
در س��ه فاز مختل��ف تعریف ک��رد. در فاز 
ارتباطی  از کانال ه��ای  اول اطالع رس��انی 
دیجیت��ال صورت گرفته و بنیاد نام خود را 
به عنوان یک برن��د در این حوزه رفته رفته 
در ذه��ن مخاطبان می نش��اند. در فاز دوم 
بنیاد پس از معرفی ش��خصیت و داس��تان 
زندگی امام حسین  )ع( وارد ایجاد تجربه 
در مخاطب��ان از منش و بازتاب گوش��ه ای 
ایش��ان  اجتماع��ی  و  ف��ردی  ماهی��ت  از 
می ش��ود و کمپین های بشردوس��تانه ای را 
در نق��اط مختلف دنیا برگزار می کند. حال 
فاز س��وم آغاز ش��ده و بنیاد، کمپین هایی 
اجرا می کند که در راس��تای آن مخاطبان 
تجرب��ه خود را از ش��ناخت امام حس��ین 
)ع( و همراهی ش��ان در کمپین ه��ای ف��از 
دوم را بی��ان می کنن��د. همان ط��ور ک��ه 
می دانی��د، در کل این س��ه ف��از، تعامل با 
مخاطب  )به خصوص در فاز دوم و س��وم( 
رکن اصلی اس��تراتژی حرکت��ی این بنیاد 
اس��ت و اگ��ر متدی چون نردب��ان مزایا را 
در نظ��ر بگیری��م، این بنی��اد در فاز اول و 
تا حدودی ف��از دوم، دو پله اول نردبان را 
پوش��ش می دهد که ایج��اد ارتباط مبتنی 
ب��ر ویژگی ه��ا و مزیت های آنهاس��ت و در 
ادام��ه ف��از دوم و فاز س��وم دو پله بعدی 
را پوش��ش می ده��د که مربوط ب��ه تجربه 
و هوی��ت خواهد ب��ود. در مجموع حرکات 
این بنیاد نمونه عین��ی و موفق تبلیغات و 
بازاریابی اس��تراتژیک است که حول محور 
معرفی ش��خصیت واال و مقدس��ی همچون 
امام حس��ین  )ع( ش��کل گرفته است و تا 
ب��ه امروز با حف��ظ ارتباط خ��ود از طریق 
کانال ه��ای ارتباط��ی اش، توانس��ته عالوه 
بر موفقیت در پوش��ش اهداف��ش، ارتباط 
خود را به بهینه ترین و درس��ت ترین شکل 

ممکن گس��ترش دهد. 

نرگس فرجی

فضای ش�بکه های اجتماعی میان کاربران ایران�ی در ایام محرم 
ح�ال و هوای دیگ�ری به خود گرفته بود. تمامی ش�بکه ها مملو از 
تصاوی�ر مختلف این ای�ام و اقداماتی بود ک�ه در قالب کمپین های 
تبلیغاتی مناس�بتی مختلف در سراسر کشور یا جهان برگزار شده 
بود. یکی از کمپین هایی که در این ایام برجسته شد و نظر بسیاری 

از کاربران را به خود جلب کرد، کمپین جهانی امام حسین  )ع( بود 
که در سراس�ر دنیا در روز عاشورا برگزار شد. این کمپین از طریق 
پای�گاه عموم�ی whoishussain.org در لندن مدیریت ش�ده و 
به طور مشخص و منظم هر ساله برنامه های مختلفی را اجرا می کند. 
در این کمپین گروهی با اهدای گل، آب و غذا به شیوه های مختلف 
مخاطبان متفاوتی را از لحاظ اعتقادی در جریان واقعه  عاشورا قرار 
می دهند و به معرفی شخصیت امام حسین  )ع( می پردازند. تصاویر 

این کمپین دس�ت به دس�ت میان کاربران شبکه های اجتماعی در 
حال چرخش است و حتی بعد از دهه اول محرم نیز بسیاری درباره 
آن صحبت کرده و نحوه عملکرد اعضای این پایگاه برایشان جالب 
توجه بوده اس�ت. »فرصت امروز« با همراهی حامد ناصری، مشاور 
و کارشناس تبلیغات به بررسی دقیق تر این کمپین پرداخته است. 
در این گفت وگو ناصری درباره سابقه این پایگاه و نحوه عملکرد آن 

به سواالت مختلف پاسخ می دهد. 

گزارش  » فرصت امروز  «  از کمپین جهانی امام حسین  )ع(

تبلیغات استراتژیک حول محور معرفی شخصیتی مقدس



حرف های پولسازی که پشت 
سرتان می گویند

از دیرباز که نخس��تین کس��ب وکارها در دنیای کهن 
به وجود آمد، به گونه ای گسس��ته و مطالعه نش��ده و تنها 
براساس شم صاحبان محصول، بازاریابی رواج یافت. پس 
از گ��ذر از پیچ و خم تاریخ و ظهور بازاریابی به مثابه یک 
علم، امروز تمام بنگاه های اقتص��ادی در پی آنند که هر 
موجود زن��ده یا بی جان را تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی و 
بازاریابی کنند و نسبت به رقبای خود گام های بلندتری 
را بردارن��د. در این بی��ن چه بهتر که مصرف کننده، خود 
وظیفه بازاریاب را برعهده بگیرد و در این فرآیند پیچیده 
انسانی بتواند به صورت غیررسمی افراد دیگر را ترغیب به 
انتخ��اب گزینه ای کند که خود قبالً آن گزینه را انتخاب 
کرده است. این گونه بازاریابی را معموالً بازاریابی دهان به 
دهان می گویند که به اشکال مختلف یک مشتری معموالً 
وفادار سعی در ترغیب دیگر مشتریان بالقوه برای خرید 
کاالی موردنظر می کند. معموالً بازاریابی دهان به دهان را 
بازاریابی بدون هزینه تلقی می کنند در حالی در حقیقت 
صاحب کس��ب وکار باید فعالیت های هدفمند و در عین 
حال هزینه بری را برای وفادارس��ازی مشتریان و سپس 
تبدیل آنها به بازاریاب صورت دهد. در واقع این عملیات 
شبیه برگزاری یک کمپین مشخص است که برای ایجاد 
زنجی��ره ای از بازاریاب��ان صورت می پذیرد. به طور س��اده 
می توان گفت نخستین کاری که برای رسیدن به چنین 
هدفی باید انجام داد، دادن پاسخ مناسب به نیاز مشتریان 
است. این نیازها صرفاً به کیفیت خوب محصول یا قیمت 
منصفان��ه آن باز نمی گردد بلکه خدمات پس از فروش و 
جوابگویی به سواالت مشتریان را نیز شامل می شود. شما 
باید تجربه ای جالب و دوست داشتنی برای مشتریان خود 
بسازید تا آنها شما را به دیگر دوستان خود معرفی کنند. 
به همین دلیل است که استخدام نامحسوس بازاریابانی که 
بتوانند دهان به دهان تبلیغ کنند طبیعتاً هزینه بر خواهد 
بود. برای ایجاد چنین موقعیتی نیازمند پنج عامل اصلی 
هستید؛ اول، شناخت و جذب کسانی که برای شما سخن 
می گویند. دوم، موضوعاتی که باید در مورد آنها صحبت 
شود. سوم، ابزاری که نیاز دارید. چهارم، نظارت بر بازاریابی 

و آخر، پیگیری نتایجی که به دست می آید. 

مسلماً س��خنگویان شما مش��تریان راضی  )یا شاید 
ناراضی( هس��تند که دوس��ت دارند درباره شما صحبت 
کنند. این مشتریان به طرق مختلف که عمده آن به دست 
آوردن یک تجربه یا محصول خوب  )یا بد( اس��ت، راغب 
به تبلیغ ش��ما می ش��وند. البته در بعضی مواقع  )مانند 
بازاریابی شبکه ای( این رغبت به صورت ارادی و با استفاده 
از روش های دیگری نیز ایجاد می شود که خارج از ماهیت 
و فلسفه بازاریابی دهان به دهان قرار می گیرد. موضوعات، 
مزیت های رقابتی اس��ت که ش��ما را از دیگران متمایز 
می سازد. این موضوعات می تواند خدمات پس از فروش، 
طراح��ی منحصربه فرد یا حتی رفتار فروش��نده باش��د. 
موضوع قابل بحث همان چیزی اس��ت که عامل عمده 
ایجاد همان تجربه خوب )یا بد( س��خنگوی شماس��ت. 
موض��وع را می توان س��اده و قابل فهم طراحی کرد و آن 
 BTL را در ذهن مشتریان وفادار قرار داد. شاید تبلیغات
بتواند بخش��ی از این کار را برای کسب وکار شما صورت 
دهد؛ تهیه محتوای مناسب و ایجاد موقعیتی برای بحث 
درخصوص آن. اما ابزار نیز نقش مهمی دارد. امروزه این 
مدل از بازاریابی ها به مدد رش��د تکنولوژی و ایجاد یک 
دنیای مجازی فعال بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. 
شبکه های اجتماعی و وبالگ ها به انتشار یک تجربه خوب 
یا یک واقعه بد کمک بسیاری می کنند و افراد می توانند 
بدین شکل احساسات را به یکدیگر منتقل کنند و در این 
بین کمپانی هایی که بر این شیوه سرمایه گذاری کرده اند 
منتفع می شوند. بسیاری از افراد برای خرید یک محصول 
دس��ت به دامن اطالعات اینترنتی می ش��وند و س��عی 
می کنند با تحلیل نظرات افرادی که سهمی از سود بازار 
کاالی موردنظر را ندارند، به نتیجه ایده آل برای انتخاب 
برند کاالی خود برسند. ش��رکت ها در سایت های خود، 
چالش های خودخواسته ایجاد می کنند و گاهی مشتریان 
را ترغیب به اعالم تجربیات خود در استفاده از محصوالت 
شرکت می کنند. جمع آوری این نظرات و قابل جست وجو 
بودن آنها روش نوینی از بازاریابی دهان به دهان اس��ت 
که ناخودآگاه در انتخاب محصول هدف تأثیرگذار است. 
تف��اوت عمده این بازاریابی  )تبلیغ��ات( با انواع دیگر در 
این است که شما همیش��ه معیاری از محصول را وعده 
داده اید ام��ا اینجا معیاری از محص��ول را در یک کارزار 
واقعی نمایش می دهید. این کارزار می تواند یک ش��بکه 
اجتماعی یا یک گردهمایی در یک رویداد باش��د. گاهی 
اوقات این فرآیند شبیه س��ازی می ش��ود و مثالً در یک 
فیلم سینمایی و به صورت ناملموس، از زبان یک شخص 
گفته می شود که آن هم می تواند بخشی از ابزار موردنیاز 
بازاریابی کسب وکار تلقی شود. برای ادامه کار باید بتوان 
بازاریابی دهان به دهان را مدیریت کرد و به گونه ای در آن 
سهیم شد. فراموش نکنید این صاحبان کسب وکارند که 
با استراتژی مناسب موضوعات را می سازند و آنها را ترویج 
می کنن��د و با در نظر گرفتن ش��رایط اجتماعی و روانی 
مخاطبان خود، دهان به دهان منتقل و آنها را تش��ویق 
ب��ه ادامه گفت وگوها می کنند. عامل آخر، عامل کنترلی 
است که بر اثر پیگیری صاحب برند قابل اجراست. هرچند 
گاهی اوقات تحقیق درخصوص حرف هایی که پشت سر 
شما گفته می ش��ود سخت اس��ت اما می توان مطمئن 
بود این مطالب صداقت بیش��تری نسبت به گزارش های 
بازاریابی یا تحلیل مشاوران دارد. بازاریابی دهان به دهان 
روش خالقانه یا جدیدی نیس��ت اما موقعیتی است که 
همیشه جذاب است. علی الخصوص در شرایطی که رغبت 
مشتریان به رسانه های تصویری یا تبلیغات محیطی بیش 

از پیش کم شده است. 

این محصول برای من چه منفعتی 
دارد؟ 

مش��تری منافع حاصل از محصول را می خرد، نه 
ویژگی های محصول را.  ذک��ر ویژگی های محصول 
زمانی که با منافع محصول همراه شود هیچ اشکالی 
ن��دارد. ام��ا ذکر مناف��ع در تبلیغات بای��د تا حدی 
برجس��ته تر از هر چی��ز دیگری باش��د. ویژگی های 
محص��ول واقعیاتی را درباره محص��ول می گوید، اما 
مزای��ای محصول از منافع حاص��ل از این ویژگی ها 
برای مشتری صحبت می کند. پس از اینکه شما نیاز 
مشتری را تشخیص دادید، نوبت به ارائه کاال، مزیت 
و منفعت محصول ش��ما به مش��تری می رسد. الزم 
اس��ت که فروش��نده اطالعات کافی درباره محصول 
و مزایا و منافع آن داش��ته باش��د. بنابراین پیشنهاد 
ف��روش باید همراه با اطالعات��ی راجع به ویژگی ها، 

مزیت ها و منافع محصول باشد. 
ویژگی ها در واقع خصوصیات منحصر به فرد یک 
محصول اس��ت، مزایا همان عملک��رد بهتر محصول 
منحص��ر به فرد اس��ت و منافع بیان کنن��ده کارایی 
ایجاد ش��ده از مزیت محصول برای مش��تری است 
ک��ه معموالً باع��ث ایجاد انگیزه خرید در مش��تری 
می ش��وند. از آنجا که در بازارهای رقابتی، مش��تری 
جایگاه وی��ژه ای دارد و نقش اصل��ی را در موفقیت 
و شکس��ت س��ازمان ایفا می کند، انگی��زه دادن  به 
مشتری برای خرید مداوم، موضوع با اهمیتی است. 
گاه��ی اوقات افراد کم تجربه ای که با س��ختی های 
فروش محصول مواجه می ش��وند و به زبان س��اده، 
در فروش محصوالت موفق عمل نمی کنند به جای 
اینک��ه مش��کل را درون خود جس��ت وجو کنند، به 
دنبال عوام��ل بیرونی می گردند. گاه��ی اوقات آنها 
احس��اس می کنند محصوالت ش��رکت، محصوالت 
مناسبی نیستند و ش��رکت باید محصوالت دیگری 
را ب��ه س��بد کاال بیفزای��د. حت��ی خیل��ی از افراد 
جدیدالورود تحت تأثیر اطرافیانی که احیاناً دس��تی 
در تولید یا حتی خریدوفروش دارند، با شوق و ذوق 
به حامیان خود یا مدیران شرکت پیشنهاد محصول 
می دهند. درحالی که محصوالت سبد فروشگاه، تابع 

سیاست های خاص و از پیش تعیین شده  بلندمدت 
شرکت هستند و معموالً اگر قرار بر تغییر و تحوالتی 
در س��بد باش��د هم در راس��تای همین سیاست ها 
خواهد ب��ود و در اکثر مواقع، خواس��ته های اعضای 
جدیدالورود به دلی��ل ناپختگی و ضعف محتوا قابل 
اجرا و انجام نیست. گاهی تمام این مشکالت ناشی 
از اشاره نشدن به منافع محصول است، در شرایطی 
که ذکر و تمثیل منافع حاصل از محصول یا خدمت 

می تواند بسیار کمک کننده و حائز اهمیت باشد. 
در ب��ازار رقابت��ی ام��روز هر محصول��ی به راحتی 
فروخت��ه نمی ش��ود. ه��ر روز محص��والت زیادی با 
شکس��ت مواجه می ش��وند و تولید آنها کمتر شده 
یا متوق��ف می ش��ود، راه حلی که در ای��ن مقاله به 
آن پرداخته ش��ده اس��ت می تواند در موارد زیادی 
کمک کننده باشد. پرداختن به منافع یا ویژگی های 
جانبی، محصول  را برای مشتری سودمندتر کرده یا 
اس��تفاده از آن را آسان تر می کند. حتی ممکن است 
محصول ش��ما قیمت باالتری نس��بت به محصوالت 
رقبا داش��ته باش��د ولی اگر محصولی ممتاز باشد یا 
تجرب��ه منحصر به ف��ردی ایجاد کن��د و میزان زمان 
هدررفته ناشی از اس��تفاده محصوالت و خدماتی با 
کیفی��ت پایین تر را کاهش دهد، مردم حاضرند پول 
بیش��تری برای خرید آن بپردازند، در واقع به همین 
س��ادگی پرداختن به منافع حاص��ل از کاربرد یک 
محص��ول می تواند فروش آن را به طور چش��مگیری 

افزایش دهد. 

حقوق ۱۸ میلیون دالری نادال از 
مایکروسافت

 »ساتیا نادال« مدیرعامل مایکروسافت طی سال مالی 
۲۰۱۵ میالدی که در تاریخ ۳۰ ژوئن به اتمام رسید، ۱۸ 

میلیون دالر از این شرکت حقوق و پاداش گرفت. 
 مایکروس��افت با انتش��ار گزارش س��االنه خود اعالم 
کرد مجموع حق��وق، پاداش و مزای��ای مدیرعامل آنها 
در س��ال مالی ۲۰۱۵ بی��ش از ۱۸ میلی��ون دالر بوده 
اس��ت. به گزارش رایورز، به عنوان بخشی از بسته پاداش 
س��االنه مدیرعامل مایکروس��افت، نادال به خاطر کسب 
موفقیت ه��ای فراوان توانس��ت ۱۲۰ درصد باالتر از رقم 
تعیین ش��ده را دریافت کند. بر این اساس میزان پاداش 

ساالنه نادال ۳/ 4 میلیون دالر محاسبه شد. 
 ای��ن رقم بر حس��ب قابلیت های اجرای��ی نادال برای 
موفقیت هرچه بیش��تر اولویت های اصلی مایکروسافت 
و افزایش توانمندی های ش��رکت برای حض��ور در بازار 
جهانی محاس��به ش��د.  در س��ال مالی ۲۰۱۵ میالدی 
میزان درآمدهای عملیاتی مایکروسافت به ازای هر سهم 
در تاالر بورس کاهش یافت. با این وجود سیاس��ت های 
نادال به گونه ای تعریف ش��د که فرآیند رش��د ثابت این 
شرکت در سال های آتی را به دنبال داشت. مایکروسافت 
در بیانیه مالی خود گفت:  »آقای نادال سیاست های قوی، 
چشم انداز وسیع و آینده درخشانی را برای مایکروسافت 
برنامه ریزی کرده است. اولویت اصلی او خدمات موبایلی 
و پ��ردازش ابری اس��ت. مایکروس��افت با ادام��ه دادن 
این س��اختار پوس��ت اندازی می کن��د و در قالبی جدید 

محصوالت خود را به کاربران جهانی ارائه می دهد.«

یکشنبه
10 آبان 1394 شمــاره ۱0360 www.forsatnet.irمدیریت بازاریابی و فروش

بازاریابی مجانی

از میان خبر

کارگاه مارکتینگ

عطیه عظیمی

BRAND

رضا مافی
 مشاور توسعه بازار

ارزش  برن��د  وی��ژه  ارزش 
افزوده ای اس��ت که به واسطه 
نام در بازار از طریق حاش��یه 
سود بهتر یا س��هم بازار برای 
محص��ول ایجاد می ش��ود که 
ای��ن ارزش افزوده به وس��یله 
مش��تریان می توان��د به عنوان 
مال��ی و مجموعه ای  دارای��ی 
از رواب��ط و رفتارهای مطلوب 
تلق��ی ش��ود. ارزش ویژه برند 
به نوعی مرکز درآمدی سازمان 
محسوب می ش��ود و بر رفتار 
مشتریان ش��امل فعالیت های 
فیزیکی، احساسی و ذهنی که 
اف��راد هنگام انتخ��اب، خرید، 
گذاش��تن  کن��ار  و  اس��تفاده 
ک��اال و خدم��ات در جه��ت 
ارضای نیازها و خواس��ته های 
خود انج��ام می دهن��د، تأثیر 

می گذارد. 

موانع موجود برای محاسبه 
ارزش برندها

تع��دد  مش��کل،  اولی��ن 
روش های ارزش گذاری اس��ت 
ک��ه منجر به نتای��ج مختلفی 
می ش��ود. دومین مش��کل نیز 
ارزیابی عمر مفید برند اس��ت. 
موان��ع دیگری نیز بر س��ر راه 
ارزش گ��ذاری برند وجود دارد 
ک��ه عبارتن��د از: فق��دان یک 
بازار فعال برای برندها. به این 
مدل  معنی که صحه گ��ذاری 
دش��وار  کاری  تجربی  صورت 
اس��ت و نمی ت��وان از طری��ق 
قراردادن برن��د در بازارمذکور 

اطمینان به دست آورد. 
مانع مه��م دیگر جدا کردن 
ارزش  از  برن��د  وی��ژه  ارزش 
موارد نامش��هود دیگ��ر مانند 
حال  در  اس��ت.  »س��رقفلی« 
حاض��ر، هی��چ تواف��ق کاملی 
درباره روش های ارزش گذاری 
وج��ود ن��دارد. ل��ذا نمی توان 
روش های موج��ود را از لحاظ 
نظری و تجربی معتبر دانست. 
تش��خیص این موضوع مهم 
اس��ت که فقط بعد از بررسی 
دارایی ه��ای  تمام��ی  دقی��ق 
اهمیت  می ت��وان  نامش��هود، 
ب��ازار  موقعی��ت  در  را  برن��د 
فعلی تعیین کرد. بس��یاری از 
دارایی های نامش��هود ش��امل 
دارایی های مربوط به بازاریابی 
هس��تند که عبارتن��د از: برند 
ثبت شده، نش��ان های تجاری، 
ش��رکت.  هوی��ت  و  برنده��ا 
مربوط  نامش��هود  دارایی های 
فهرست  به مش��تری ش��امل 
ب��ا  ارتباط��ات  و  مش��تریان 

مشتریان است. 
روش ه��ای  به طورکل��ی 
ارزیاب��ی ارزش وی��ژه برند را 
می توان به س��ه دسته تقسیم 

کرد: 
۱- بعد مشتری گرا

ارزش ویژه برن��د بر مبنای 
مش��تری، درواقع متش��کل از 
قدرت برند اس��ت. قدرت برند 
بر پای��ه مش��اهدات، ادراکات 
و رفتاره��ای مش��تریان ک��ه 
اج��ازه می دهن��د برن��د برای 
ایش��ان دوست داشتنی شود و 

مزیت ه��ای رقابتی ممتازی را 
ش��کل دهد، تعریف می شود. 
در این روش ارزش ویژه برند 
از دیدگاه مش��تریان سنجیده 

می شود. 
در بع��د مش��تری گرا، مدل 
آکر که در س��ال ۱۹۹۱ ارائه 
ش��د به عنوان یکی از بهترین 
تئوری ه��ای ارائه ش��ده مورد 
پذی��رش ق��رار گرفته اس��ت. 
هرچند ای��ن مدل بعدها بارها 
ویرایش و تکمیل ش��د و ابعاد 
دیگری نیز به آن اضافه شد. 

2- بعد مالی 
از بع��د مال��ی ارزش وی��ژه 
برن��د را می ت��وان ب��ه عنوان 
مابه التف��اوت عواید مالی یک 
محص��ول که یکبار ب��ا برند و 
یکبار بدون هیچ برندی عرضه 
می ش��ود تعریف کرد. مطمئناً 
محصولی که با یک برند خاص 
عرضه می ش��ود ب��ا افزایش یا 
مش��تری  برای  ارزش  کاهش 
و نتای��ج مالی برای س��ازمان 
همراه خواه��د بود، این همان 
چیزی اس��ت که تحت عنوان 
بع��د مال��ی ارزش وی��ژه برند 

تعریف می شود. 
مش��اوران  روش  طب��ق   

هولیهان،  ارزش گذاری 
تج��اری،  ن��ام  ارزش 
جری��ان  فعل��ی  ارزش 
ش��رکت  آزاد  نق��دی 
منهای ضرب هر یک از 
دارایی ها در بازده مورد 

انتظار آنهاست. 
هزین������ه  روش 
جایگزین��ی، روش های 
مبتن��ی بر به��ای تمام 
هزین��ه  روش  ش��ده، 
روش ه��ای  انباش��ته، 

مبتنی برکارب��رد اقتصادی یا 
روش ه��ای مبتنی بر درآمد و 
روش همترازس��ازی از دیگ��ر 
متداول  و  موج��ود  روش های 
ب��رای اندازه گیری ارزش ویژه 

برند هستند. 
3- بعد ترکیبی 

ارزش  ترکیب��ی  بع��د  در 
ویژه برند ب��ه گونه ای ارزیابی 
می شود که هر دو بعد پیشین 
)مشتری گرا و مالی( را شامل 
ش��ود. اث��ر ارزش وی��ژه برند 
ب��ر س��ازمان دوبعدی اس��ت 
و تنه��ا در زمین��ه ارتب��اط با 
مش��تری یا مال��ی تأثیر خود 
را نش��ان نمی ده��د. هم��واره 
ارتباط همگ��را و مثبتی میان 
ارزش وی��ژه برن��د در دو بعد 
مشتری گرا و مالی وجود دارد. 
عم��اًل دو دی��دگاه بازاریابی و 
مال��ی در اینج��ا به ه��م گره 

می خورند. 
)InterBrand(اینتربرن��د

مش��هورترین  از  یک��ی 
ک��ه  اس��ت  س��ازمان هایی 
رتبه بن��دی  و  ارزش گ��ذاری 
می ده��د.  انج��ام  را  برنده��ا 
اینتربرند ارزش ویژه برند را از 
سودهای  تفاوت  ضرب  طریق 
برن��د در یک ضری��ب ارزیابی 
می کند. این ضریب به وسیله 
تشخیص عامل هایی که طبق 
نظر اینتربرن��د توانایی برند را 
مش��خص می کند، به دس��ت 

می آید. 

ب��رای رتبه بن��دی هر عامل 
اس��ت  الزم  برن��د،  ق��درت 
ت��ا  موقعی��ت برند در ب��ازار، 
فعالیت ه��ای انجام ش��ده در 
آت��ی،  گذش��ته،  برنامه ه��ای 
ریس��ک برن��د و غی��ره را به 
دق��ت مطالعه کرد. ش��اخص 
برن��د مبتنی بر هف��ت عامل 
زیر اس��ت که به صورت وزنی 

تعیین شده اند: 
۱- ب��ازار )۱۰درص��د( : آیا 
بازار باثبات و رو به رشد است 
و موان��ع قوی برای ورود دارد. 
ی��ک نام تج��اری باثب��ات در 
بازاری که در حال رشد است، 
با ورود رقبای بسیار، بیشترین 

امتیاز را داراست. 
۲- پای��داری )۱۵درص��د(: 
ب��رای مدت  برندهای��ی ک��ه 
و  ش��ده اند  ایج��اد  طوالن��ی 

مشتریان به آنها وفادارند. 
 : ) ص��د ر ۲۵د هبری) ر -۳
برندی که در بخش��ی از بازار 
نام  ی��ک  می کن��د،  رهب��ری 
تجاری بانفوذ و بس��یار باثبات 
اس��ت و ارزش های بسیاری را 
نسبت به نام های تجاری دیگر 
که س��هم بازار کمتری دارند، 

داراست. 

)۱۰درص��د(:  4-رون�����د 
تعیی��ن  ب��رای  ش��اخصی 
جهت گیری برند اس��ت. توجه 
نام های تجاری به اینکه به روز 
و مناس��ب برای مصرف کننده 
باش��ند ارزش آنه��ا را افزایش 

می دهد. 
۵- پش��تیبانی )۱۰درصد(: 
پش��تیبانی و حمایتی که برند 
نام های  اس��ت.  دریافت کرده 
پش��تیبانی  از  ک��ه  تج��اری 
)و به نوع��ی خدم��ات پس از 
برخوردارند  مناس��ب  فروش( 
بای��د از آنهایی که فاقد چنین 
ارزش  هس��تند،  فاکت��وری 

بیشتری داشته باشند. 
ک��ردن/  بین الملل��ی   -6
جغرافیایی)۲۵درصد( : قدرت 
برن��د در محی��ط بین المللی. 
در  فع��ال  تج��اری  نام ه��ای 
ارزش  جهان��ی  بازاره��ای 
بیش��تری را نسبت به نام های 
تجاری ملی و منطقه ای دارند. 
)۵درص��د(:  حفاظ��ت   -7
توانایی شرکت برای محافظت 
از برند. قدرت و وسعت قوانین 
حمایت��ی از نام تجاری )قانون 
انحص��ار( ی��ک عام��ل مهم و 
حساس در ارزش گذاری است. 
با توجه به نظریات مختلف 
و ارائه ابعاد گس��ترده اثرگذار 
ب��ر ارزش وی��ژه برن��د از بعد 
مشتری گرا و همچنین ابعادی 
که متاث��ر از ارزش ویژه برند 
و پیامده��ای آن هس��تند، در 

ادامه این ابع��اد را با جزئیات 
بیش��تری مورد بررس��ی قرار 

می دهیم.
 

ابعاد ارزش ویژه برند در 
روش مشتری گرا

* کیفیت ادراکی
کیفیت ادراکی عبارت است 
از ادراک مش��تری از تمام��ی 
مزای��ا و کیفی��ت محصول یا 
خدمت ب��ا توجه به یک هدف 
درنظرداش��تن  ب��ا  و  خ��اص 

گزینه های مختلف. 
دارای  ادراک��ی  کیفی��ت 
دو بع��د کیفی��ت محص��ول و 
کیفی��ت خدمات اس��ت و به 
ازای هری��ک ابع��ادی وج��ود 
ابعاد محص��ول عبارتند  دارد. 
از عملکرد اجزا، سازگاری اجزا 
اعتمادبودن،  قاب��ل  بایکدیگر، 
بودن  متناس��ب  بودن،  بادوام 
وکامل بودن. ابعاد خدمت نیز 
انعطاف پذیربودن،  از:  عبارتند 
شایستگی،  اعتمادبودن،  قابل 

تفاهم وهمدلی. 
* اعتبار و شهرت برند

مفهوم��ی  برن��د  اعتب��ار 
گس��ترده  و عمومی اس��ت که 
ب��ر ابعاد مختل��ف ارزش ویژه 
برند اث��ر می گذارد. در 
بس��یاری از بازاره��ای 
و  اعتب��ار  تج��اری، 
ش��هرت برن��د تأثیری 
تصمیمات  روی  ق��وی 
خری��د خواهد داش��ت 
ک��ه ممک��ن اس��ت با 
اث��ر تصوی��ر برند روی 
خ��اص  محص��والت 
اعتبار  باش��د.  متفاوت 
برن��د اثری ق��وی روی 
ارزش وی��ژه برند دارد. 
از طرف دیگر، تمایز به عنوان 
ی��ک خصوصیت برن��د رابطه 
نزدیکی با اعتبار دارد. بیش��تر 
برندهای محب��وب تمایزهایی 
دارند که آنها را در بازار رقابتی 
حمایت می کنند. اولین علتی 
که موج��ب محو ش��دن یک 
برن��د می ش��ود معم��وال عدم 
وج��ود تمایز اس��ت. بنابراین 
اعتب��ار روی تمای��ز اثر مثبت 
اعتب��ار همچنی��ن یک  دارد. 
مفهوم است که رابطه نزدیک 
با رهبری دارد. بنابراین اعتبار 
اث��ری مثب��ت روی رهب��ری 
دارد. اعتب��ار برن��د اثری قوی 
روی ارزش وی��ژه برند از نگاه 
مش��تری دارد. معم��وال برای 
ارزیابی اعتبار، مفاهیمی چون 
»به خوب��ی مدیریت ش��دن«، 
»خ��الق  ب��ودن«،  »موف��ق 
ب��ودن«، »تمرکز بر مش��تری 
داشتن«، »مشتریان را درباره 
رویدادهای ش��رکت آگاه نگه 
»س��ازماندهی  و  داش��تن« 
منظ��م« م��ورد بررس��ی قرار 

می گیرند. 
* رهبری

رهب��ری در برن��د ارتب��اط 
سازمان،  فرهنگ  با  تنگاتنگی 
سیاس��ت ها و نیازهای نیروی 
انس��انی دارد. برای رسیدن به 
برند راهبر باید چالش های زیر 
را در نظر بگیری��د. اول اینکه 
برندسازی س��ازمان یافته  یک 
اینک��ه  دوم  دهی��د،  انج��ام 

یک معم��اری برن��د جامع را 
به طوری  کنی��د  پیاده س��ازی 
اس��تراتژیک  جهت دهی  ک��ه 
اینک��ه  س��وم  کن��د.  ایج��اد 
تدوی��ن  را  اس��تراتژی هایی 
کنی��د ت��ا در نهای��ت برندی 
متمایز داشته باشید و چهارم 
اینک��ه بتوانید نتایج حاصله را 
مدام ارزیابی کنی��د. در بازار، 
سازمان هایی که راه رشد خود 
را برای رهبر بازار شدن دقیق 
باش��ند،  ک��رده  برنامه ری��زی 

موفق تر هستند. 
* آگاهی برند

آگاه��ی از برن��د، توانای��ی 
تش��خیص )بازشناس��ی( و به 
یادآوری خری��داران بالقوه در 
مورد یک برند به عنوان عضو 
طبق��ه خاص��ی از محصوالت 
است. آگاهی از برند، سطحی 
از آگاهی و ش��ناخت است که 
مش��تریان، برند را شناس��ایی 
ک��رده، ب��ه ی��اد می آورن��د و 
و  محص��والت  می توانن��د 
خدم��ات مرتب��ط ب��ا برند را 
بعد  ای��ن  کنن��د.  شناس��ایی 
اشاره به ش��دت قدرت اتصال 
در  ایجاد ش��ده  ویژگی ه��ای 
ذهن دارد و مش��تریان را قادر 
می س��ازد تا برند را در شرایط 
مختلف تش��خیص دهند و در 
صورت نی��از، آن را به یادآورند. 
به عب��ارت دیگر می توان بیان 
داش��ت که آگاهی از برند، به 
میزان قدرت حض��ور برند در 
ذهن مش��تریان باز می گردد. 
باالت��ر،  آگاه��ی  درس��طوح 
احتمال افزایش درنظر گرفتن 
برند و تأثی��ر روی تصمیمات 
بیش��تر  خری��د مصرف کننده 

است. 
آگاهی از برند ش��امل ۳بعد 

است: 
توانایی  برند: یعنی  شناخت 
تأیید ظواهر  در  مصرف کننده 
قبل��ی برن��د وقتی ک��ه برند 
خاص را به عنوان یک نش��انه 
دیگر  عب��ارت  ب��ه  می بین��د. 
ش��ناخت برن��د نیازمن��د این 
است که مصرف کننده، برندی 
را ک��ه قب��ال دیده یا ش��نیده 

به درستی تشخیص دهد. 
یادآوری برند: یعنی توانایی 
مصرف کنن��ده در بازیابی برند 
هنگامی که با طبقه محصول، 
نیاز برآورده شده توسط طبقه 
نشانه های دیگری  یا  محصول 

مواجه می شود. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، یادآوری 
برن��د نیازمند این اس��ت که 
به درس��تی  مصرف کنن��ده 
محص��ول را از حافظ��ه خود 

فرابخواند. 
قله ذهن: وقت��ی یک برند، 
اولی��ن برن��دی باش��د که در 
طبق��ه محص��ول ب��ه ذه��ن 

مشتری می رسد. 
* دارایی های اختصاصی 

برند  اختصاصی  دارایی های 
شامل امتیازات و حق ثبت ها، 
روابط  تج��اری،  عالمت ه��ای 
کانال ها و. . . است. دارایی های 
برند اگر بتوانن��د از ورود رقبا 
برای تضعیف وفاداری مشتری 
جلوگی��ری کنن��د، باالتری��ن 

ارزش را خواهند داشت. 

ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری، 
درواقع متشکل از قدرت برند است. 

قدرت برند بر پایه مشاهدات، 
ادراکات و رفتارهای مشتریان که 
اجازه می دهند برند برای ایشان 
دوست داشتنی شود و مزیت های 

رقابتی ممتازی را شکل دهد، تعریف 
می شود

عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند 

چگونه عمر مفید برند را افزایش دهیم

تمنا استادمحمدعلی
کارشناس ارشد و مشاور حوزه بازاریابی و برند



برای مطالعه 326 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 )18(
پیشرفت همه جانبه 

به راس��تی که مطالب جالب توجه ب��ا اینکه معموال 
مورد توجه ش��رکت ها نیس��تند، فرصت هایی طالیی 
را در اختیار م��ا قرار می دهند. با این حال بس��یاری از 
وقایع یا اقدامات مه��م تنها در ان��دک موقعیت هایی 
مجال ظهور می یابند، تنها به این دلیل که اشخاص در 
مدیریت روابط عمومی ج��دا از امکاناتی که در اختیار 

داشته اند به اندازه کافی خوش فکر و فعال نبوده اند. 
همیشه سریع ترین مکان برای انتشار اخبار بهترین 
نیس��ت، لیکن فرد ش��اغل در مدیریت روابط عمومی 
با ارزیابی موقعیت ها از تمامی زوایا می تواند داس��تان 

مدنظر را در مکان های مختلفی بگنجاند. 
ایده

افرادی که از روابط عمومی خوبی برخوردار هس��تند 
تمامی رس��انه های ممک��ن را برای انتش��ار موضوعات 
جدید در زمان مناسب آن مدنظر خواهند داشت. برای 
مثال، ممکن است یک رس��توران گیاهی تازه تاسیس 
ش��ده مطلبی را درباره خصوصیات مواد غذایی س��الم 
در مجله تندرس��تی به چاپ برس��اند و مقاله جوری به 
نظر می آید که برای یک منتقد رس��توران نوشته شده، 
یا داستانی درباره نحوه کسب و کار در صفحه اقتصادی 
چاپ ش��ود یا مدیران بانوی ش��اغل در رس��توران ها را 
در مجالت زنانه خطاب قرار بدهد. هر داس��تان نشات 
گرفته از موضوعی بنیادی اس��ت، ام��ا هریک به میزان 
عالقه مندی با آگاهی به موضع منطبق با آنچه روزنامه 
نگاران به دنبالش هس��تند، می افزاین��د. موضوع اصلی 
احتماال به چاپ نخواهد رسید و همین مسئله می تواند 
کار ویراس��تار را برای پر کردن فضای خال��ی به وجود 
آمده دشوار س��ازد اما در عین حال داستان جنبه هایی 

را دارد که می تواند برای مقاله نویس الهام بخش  باشد. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- به تمام جوانب کار فکر کنید. 
- سلیقه هر روزنامه نگار را سنجیده، سپس مطالب 

را برایشان ارسال کنید. 
- هرگز مطالب تکمیل نش��ده خود را برای هرکسی 
نفرس��تید، در این صورت داس��تان همان طوری شکل 

خواهد گرفت که روزنامه نگاران منظور را می فهمند. 

یکشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: جذب اعتماد مش��تریان ش��یوه 
دش��واری اس��ت که هیچ کس��ب وکاری از طریق تبلیغات 
نمی تواند آن را به دس��ت بیاورد. البته ب��ا توجه به فرهنگ 
موجود در کش��ورمان مشتریان ایرانی نس��بت به تبلیغات 
بی اعتماد هس��تند که اگر س��ابقه تبلیغات در کشور را در 
نظر بگیرید، اکثر مش��تریان بر این گمان بوده اند که کسب 
وکارها اگر محصوالت باکیفیتی به ب��ازار عرضه کنند، نیاز 
به تبلیغات ندارند. همین تفکر است که باعث شده برندهای 

قدیمی کمتر به سمت تبلیغات رو بیاورند. پس ارائه کیفیت 
مناسب محصوالت در این میان از اهمیت باالیی برخوردار 
است و مشتریان زمانی به برند اعتماد پیدا می کنند که از آن 

محصول خوبی را دریافت کرده باشند. 
در مورد سنجش اثربخش��ی تبلیغات باید گفت: افزایش 
فروش یکی از راه های سنجش اثربخشی تبلیغات است که 
در کش��ورما رایج و مورد توجه بسیاری از کسب وکار هاست 
ولی موض��وع مهم دیگری نی��ز در این میان مطرح اس��ت، 
گاه��ی تبلیغ��ات ص��ورت گرفت��ه در طوالنی م��دت اثر 
می گذارد و به س��رعت منجر به فروش محصول نمی شود. 
چنین تبلیغات��ی در فاصله زمانی فرهنگ س��ازی می کنند 

و همگی می دانند که فرهنگ س��ازی زمانبراس��ت و کسب 
وکارها تا بخواهند به سود اصلی دست پیدا کنند باید صبر 
کنند. در ای��ن باره می ت��وان تبلیغ��ات ورود یک محصول 
تازه را مث��ال زد مانند محصولی که مش��تریان تابه حال آن 
را اس��تفاده نکرده اند. در مواجهه با تبلیغ��ات این محصول 
تا مشتریان متمایل به خرید و اس��تفاده از آن شوند، شاید 
زمانی صرف ش��ود که از حوصله کسب وکار خارج است. در 
نتیجه تبلیغات عالوه بر فروش باید مش��تریان را به خرید 
نیز ترغیب و تفکر جامعه را نسبت به محصوالت عوض کند 
که هر کدام از این مراحل جزو فاکتورهایی برای س��نجش 

اثربخشی تبلیغات محسوب می شوند. 

تبلیغ برای محصول جدید

پرسش: مدیرکسب وکاری هستم که معموال بعد از ارائه محصول جدیدی به بازار شروع به تبلیغات گسترده ای می کنم، اوال 
راهنمایی بفرمایید که آیا با تبلیغات می توانم اعتماد مشتریانم را به دست بیاورم، دوم عنوان کنید که از چه طریقی می توانم 

اثربخشی تبلیغات صورت گرفته را بسنجم؟  کلینیک کسب و کار

اشتباه بیست و سوم: مدیرانی که 
در پاداش دادن خساست می ورزند

اضاف��ی  را  بیش��تر هزینه ه��ا  مدی��ران،  برخ��ی 
می دانند. گرچه اکثر مدی��ران در پرداخت ها به نوعی 
س��خت گیری و خساس��ت به خرج می دهن��د و غالبا 
هنگام پرداخت، آن قدر تعل��ل می ورزند و به اصطالح 
این دست و آن دس��ت می کنند که گویی منتظر یک 
معجزه هس��تند تا این پول را به کارمن��دان ندهند اما 
به واقع داش��تن روحیه حس��ابگری و دق��ت در خرج 
کردن نش��ان دهنده شایستگی و درس��تکاری مدیر و 

نقطه قوت کار او محسوب می شود. 
س��ختگیری در صرف بودجه س��ازمان هر چند در 
اکثر موارد به س��ود سازمان تمام می ش��ود ولی گاهی 
اوقات چندان س��ختگیری ها و حساسیت در پرداخت 
بودجه زیاد می ش��ود و جو ریاس��ت ش��خص مدیر را 
می گی��رد که ق��ادر به تش��خیص صحی��ح خرج های 
ضروری از خرج های غیرضروری نیس��ت و این همان 
اشتباهی اس��ت که گاهی مدیران درگیر آن می شوند. 
از جمله م��واردی ک��ه مدی��ران را دچار این اش��تباه 
می کند، موارد تش��ویق پرس��نل و پاداش نقدی است 
به طوری که زیاده روی در خس��ت باعث می ش��ود به 

کارمندان خود لطمه بزنند. 
معم��والً مدیران خس��یس و ناخن خش��ک به اصل 
پ��اداش نق��دی، اعتق��اد چندان��ی ندارند ب��ه طوری 
که ب��ا وجود دالی��ل کافی ب��رای تش��ویق و پرداخت 
نق��دی پ��اداش و نی��ز اعتب��ارات کاف��ی، نس��بت به 
پرداخت آن اکراه دارن��د و از این ابزار در دس��ت خود 
اس��تفاده نمی کنند، پاداش نمی دهند و در آخر س��ال 
اعتبارات مربوط به پاداش را دس��ت نخورده به خزانه 
بر می گردانند تا درباره آنها گفته ش��ود: »ایش��ان در 
صرف بیت المال اسراف و ولخرجی نمی کنند و نسبت 
به بیت المال بس��یار س��خت گیرند.« و آن قدر در این 
زمینه زیاده روی می کنند که این ابزار بسیار قدرتمند 

را در دستان خود فراموش می کنند. 
فراموش می کنن��د با پرداخ��ت پاداش ول��و اندک 
به راحتی می توانن��د انگیزه الزم را ب��ه کارکنان خود 
هدیه کنند و آن��ان را به کار دلگرم تر کنند تا پرس��نل 
احساس کنند مدیران ش��ان میان افراد ساعی و کاری 
با سایر افراد تفاوت قائل می ش��وند و این امر می تواند 
آنها را به رقابتی س��الم بکش��اند. اما متأسفانه مدیران 
خس��یس بدون آنکه بتوانند کمترین استفاده ای از آن 
ببرند چنین ابزاری را به س��ادگی از دس��ت می دهند. 
از آن جایی که این گفتار کوتاه درباره ش��یوه نادرست 
مدیریت است و نه فس��اد، لذا از پرداختن به مدیرانی 
ک��ه پ��اداش را میان خ��ود و دوستان ش��ان تقس��یم 

می کنند، صرف نظر می کنیم. 

 برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 
واضح اس��ت ب��رای کارمن��دان ک��ه در ازای وظایف 
خود، دس��تمزد یا حقوق می گیرند تشویق مادی بسیار 
اهمیت دارد. گرچه تش��ویق های معنوی بلندباال نظیر 
تقدیرنامه، لوح افتخار و تشویق و احس��نت گفتن و. . . 
نیز در ایجاد انگیزه و رقابت تأثیرگذار است و بگذریم از 
مدیرانی که از اهمیت این تشویق ها غافلند اما فراموش 
نکنید برای کارمندانی ک��ه درآمدی جز حقوق آخر ماه 
ندارند هیچ چیزی به ان��دازه پاداش نقدی دلگرم کننده 
و تشویق کننده نیس��ت. بنابراین همان قدر که به فکر 
خرج ک��ردن صحی��ح بیت المال هس��تید هم��ان قدر 
هم نیازهای مادی و معن��وی خلق خ��دا را نیز در نظر 
بگیرید که به عنوان کارمند در اداره ش��ما کار می کنند. 
همان طور که با رعایت انص��اف و عدالت به فکر افزایش 
بهره وری کار هس��تید به خاطر داشته باش��ید پاداش 
نقدی از جمله مواردی است که می تواند با ایجاد فضای 
مثبت کاری، میزان به��ره وری را افزایش دهد. در عین 
حال از تأثیر قدرتمند پاداش های معنوی و نیز استفاده 

از هر دو نوع پاداش در کنار یکدیگر غافل نشوید. 

50 متفکر برجسته مدیریت و 
بازاریابی جهان 

از آنجا که به روزآوری عل��وم، دانش ها و مهارت ها از 
نیازهای اساسی جامعه به ویژه دانشگاه و دانشگاهیان 
اس��ت، این ضرورت احس��اس می ش��ود ک��ه در باب 
ش��ناخت نظریه ها و تئوری های متفکران معاصر علم 
مدیریت و بازاریابی نیز اقدام��ی هرچند محدود انجام 
پذیرد. در همین راس��تا در کتاب 50 متفکر برجسته 
مدیریت و بازاریابی جهان، ترجم��ه ریحانه بحری نژاد 
و هانیه لش��گری 50 متفکر برتر این حوزه که براساس 
معیاره��ای جهان��ی رتبه بن��دی و برگزیده ش��ده اند، 

معرفی شده اند. 
این کتاب شامل مجموعه ای کامل از معرفی کتاب ها، 
نظریه ه��ا و مصاحبه ه��ای انجام ش��ده چهره های برتر 
مدیری��ت و بازاریابی در س��ال 2013 اس��ت که نتایج 
آن در س��ال 2014 اعالم شده اس��ت. در این کتاب بر 
نوآوری ارزش تاکید شده اس��ت، نوآوری ارزش توانایی 
به چالش کشیدن فرضیات درباره استراتژی و همچنین 
تالش برای س��اختن رقابت جدید نس��بت ب��ه رقابت 
موجود و درباره دس��تیابی همزمان به ارزش استثنایی 
و هزینه های پایین تر است. در این کتاب تاکید می شود 
که ارزش بدون نوآوری می تواند ش��امل ایجاد ارزش��ی 
باش��د که تنها فواید فعلی خریداران را بهبود می بخشد 
و نوآوری بدون ارزش می توان��د بیش از حد تحت تاثیر 
فناوری باش��د. در بخش��ی از کت��اب از قول گری همل 
آمده اس��ت: یکی از نقاط کور برای بس��یاری از مدیران 
این اس��ت که آنها فراموش کرده اند بهره وری دو عنصر 
دارد، بهره وری که با آن از ورودی ها، کار و سرمایه خود 
استفاده می کنید و نیز ارزش��ی که روی خروجی خود 
می گذارید. مدی��ران در مورد بخش به��ره وری معادله 
خود زیاد می دانند، ام��ا در مورد خروجی خود اطالعات 
زیادی ندارن��د. این کت��اب در 240 صفحه و قیمت 15 
هزار تومان توسط انتش��ارات بازاریابی به چاپ رسیده 

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  .

مونا اشرف زاده

ترجمه: علی آل علی

اشتباهات ماندگار

فرشته طاهری نیا

تجارت مانند جنگلی است که شما در 
آن یا شکار هستید یا شکارچی؛ هیچ 

کسب وکاری، چه شرکت های کوچک و 
متوسط یا شرکت های بزرگ و قدرتمند، 
از فروپاشی و سقوط در امان نیستند. 

نکته اصلی اینجاست که همیشه در این 
بازی یک قدم جلوتر باشید. باید همیشه 

سازماندهی شده رفتار کنید و همیشه 
تمرکزتان روی اولویت های تان باشید

هیچ چی��ز ناراحت کننده تر از 
این نیس��ت که کسب وکارتان به 
اصط��الح وارد ش��عله های آتش 
ش��ود یا به طور ناگهانی سقوط 
کند. ی��ک روز و به ط��ور اتفاقی 
متوجه می ش��وید ارتباطات در 
دفتر کارت��ان دیگر مثل س��ابق 
موثر نیس��ت و گوی��ا هیچ کاری 
قرار نیست انجام شود. پرداخت 
حقوق کارمن��دان تبدیل به یک 
کار پرزحمت و دش��وار می شود، 
در حالی که مش��تریان تان شما 
را سریع تر از افرادی که حتی در 
خیابان های اسپانیا از دست یک 
گاو نر خش��مگین در ح��ال فرار 
هس��تند، ترک می کنند. مسئله 
باید بسیار جدی باش��د. اینطور 
نیست؟ همه این مشکالت اغلب 
در ترازنام��ه  کاری ت��ان انعکاس 
پیدا می کن��د، زمانی که س��ود 
س��االنه تان ارقامی منفی است. 
زمانی که کسب وکارتان سقوط 
می کند و دیگ��ر نمی توانید آن را 
مثل سابق به سوددهی برسانید. 
س��واالت س��ختی الزم اس��ت 
پرس��یده ش��ود تا بفهمید از چه 
زمانی این باران شروع به باریدن 
گرفت. ای��ن اتفاق  ب��ه این دلیل 
افتاده که شما در تمام این مدت 
نسبت به نش��انه های فروپاشی 
کس��ب وکارتان  قریب الوق��وع 
که مدام در نظرت��ان خودنمایی 
می کرد، بی توج��ه بودید. بیایید 
واقع بین باش��یم؛ خارج ش��دن 
از ش��رایط کنونی تقریب��ا امری 
غیرممکن خواهد بود. نشس��تن 
روی کاناپ��ه  و افس��وس خوردن 
برای کس��ب وکار از دست رفته، 
کمکی در جهت بازگرداندن آن 
نخواهد کرد. ب��رای اینکه دوباره 
کس��ب وکارتان را بازگردانی��د و 
اداره کنید، باید درک درس��تی 
از نش��انه های ی��ک فروپاش��ی 
قریب الوق��وع در مح��ل کارتان 

داشته باشید. 

اولویت بندی نادرست
ی��ک روز وارد دفت��ر کارت��ان 
می ش��وید، ایمیل ت��ان را چک 
می کنی��د و س��پس متوج��ه 
می ش��وید حج��م انبوه��ی از 
کاره��ا منتظرتان هس��تند. چه 
می کنید؟ از کجا شروع می کنید؟ 
اینها پرسش هایی اس��ت که در 
ذهن ت��ان می چرخ��د و ب��ه این 
در  کدام ی��ک  می اندیش��یدکه 

اولویت ق��رار دارند. آرام باش��ید. 
می توانی��د با یک فنج��ان قهوه 
کارتان را آغاز کنید. اولویت بندی 
نادرس��ت به این معناست که به 
مهم ترین جنبه ه��ای کاری تان 
بی توجهی  کنید ک��ه در نهایت 
با ب��ه انج��ام رس��اندن وظایف 
مهم ت��ان تداخل پی��دا می کند. 
مشکل چیست؟ بگذارید سوال 
را اینگون��ه مط��رح کنی��م؛ آیا 
لیستی از کارهایی که باید انجام 
ش��وند، دارید؟ بدون داشتن یک 
لیس��ت، به احتمال زی��اد برخی 
از  مهم ترین وظای��ف را فراموش 
خواهید کرد. عالوه بر این، ش��ما 
ی��ک مغ��ز کامپیوت��ری ندارید 
بنابراین باید با تهیه یک لیست از 
کارهایی که باید انجام شود، آغاز 
کنید. یکی دیگر از مشکالتی که 
منجر می شود  اولویت های تان را 
به درستی رعایت نکنید، برنامه 
کاری انعطاف ناپذیرتان است که 

مانع انج��ام وظایف مهم 
و اساس��ی تان می ش��ود. 
بنابراین اطمینان حاصل 
کنید کامال سازمان یافته 
هس��تید ت��ا در مواق��ع 
بحران��ی، زم��ان کاف��ی 

داشته باشید. 

کاهش درآمدها
ممکن  درآمدها حتی 
اس��ت 0/00001 درصد 
اف��ت داش��ته باش��د، اما 

چشمان تان از تعجب گرد خواهد 
شد، زمانی که گزارش های مالی 
س��قوط درآمد را نش��ان دهند. 
شاید در خطر ورشکستگی قرار 
نداشته باش��ید، اما باید با کنترل 
کامل درص��دد برط��رف کردن 
مش��کل برآیید، زیرا دی��ر یا زود 
این مشکل گریبان تان را خواهد 
گرفت. اگر کس��ب وکارتان یک 
کش��تی بود، مجبور می ش��دید 
س��وراخ هایی ک��ه در آن ایج��اد 
ش��ده، پیدا کنید، پیش از آنکه 
غرق شود و شما را نیز با خودش 
غرق کن��د. نگاه��ی دقیق تر به 
عادت ه��ا و س��بک زندگی ت��ان 
بیندازید، آن��گاه متوجه خواهید 
ش��د، بیش��تر از درآمدتان خرج 
می کردید. همچنین این مسئله 
می تواند ناش��ی از این باش��د که 
به اندازه کاف��ی در بازپس گیری 
بدهی بدهکاران تالش نکرده اید 
ی��ا به ط��ور ناگهان��ی متوج��ه 
ش��وید ک��ه ق��ادر ب��ه پرداخت 
بدهی های ت��ان نیس��تید. آیا تا 

به حال پرداخت ه��ای اجباری، 
مث��ل پرداخت به موق��ع مالیات 
داشته اید؟ صداقت داشته باشید. 
درس��ت زمانی که با مش��کالت 
مواج��ه می ش��وید، پرداخ��ت 
به موق��ع مالی��ات می تواند برای 

شما مثمرثمر باشد. 

زیاده روی 
مگر اینک��ه انس��ان ها روبات 
باش��ند، در غیر این صورت کار 
سختی اس��ت که ذهن یک نفر 
را برنامه ری��زی کنید ت��ا هر روز 
کارهای مشابهی انجام دهد و از 
او انتظار داش��ته باشید که از کار 
نیفتد. اگر یکی از آن رئیس هایی 
هس��تید که ب��ه از کار انداختن 
کارمندان ت��ان ب��ا دادن وظایف 
مش��ابه هر روزه عالق��ه دارید، 
وقتی کسب وکارتان سقوط کرد 
زانوی غم بغ��ل نگیرید. عالوه بر 
این، ش��ما به عنوان رئیس تنها 

کارکنان تان  تبدی��ل  مس��ئول 
ب��ه روبات هایی هس��تید که به 
دلیل زی��اده روی دیگ��ر اثرگذار 
نیس��تند. در انتها، کارمندان تان 
دیگ��ر آن اف��راد مش��تاقی که 
پی��ش از ای��ن بودند، نیس��تند، 
عالقه ش��ان به کار ک��ه معموال 
در آنها نمایان ب��ود، دیگر وجود 
ن��دارد و روزهایی ک��ه تقاضای 
انجام ماموریت و وظایف بیشتر 
را می کردند، سپری شده است. 
هیچ کدام از کارمندان تان دیگر 
مهارت ه��ای الزم را ب��رای ب��ه 
دس��ت آوردن ارتق��ای ش��غلی 
نخواهند داش��ت، زیرا هیچ کدام 
از آنه��ا نمی خواهن��د مهارت ها 
و دانش شان رش��د کند. درست 
زمانی که مجبور ش��وید کس��ی 
را از بیرون مجموع��ه کاری تان 
اس��تخدام کنید تا مس��ئولیت 
در  را  باالت��ر  موقعیت ه��ای 
ش��رکت تان برعهده گی��رد، به 
ج��ای اینک��ه ف��ردی را از میان 
کارمندان تان برای این شغل در 

نظ��ر بگیری��د، در همین لحظه 
اس��ت که ذهن ش��ما فلش بکی 
به گذش��ته خواهد داش��ت. اگر 
در گذش��ته ای��ن کار را انج��ام 
نداده ای��د، وقت آن رس��یده که 
برخ��ی از کارمندان ت��ان ب��رای 
دوره های تمرین و رش��د مهارت 
انتخ��اب کنی��د. کارمندان تان 
مشکل ساز خواهند شد اگر شما 
هرگز مدی��ری نبوده اید که آنها 
را در زمینه خالقیت های ش��ان 

تشویق کنید. 

تفکر سیلو مانند
هم��ه آنچ��ه ک��ه م��ا درباره 
س��یلوها می دانیم این است که 
آنها انبارهایی برای ذخیره غله و 
دانه ها هستند. تاکنون فقط این 
برداشت را از کلمه سیلو داشتیم 
تا زمانی که تفکر سیلویی مطرح 
ش��د. تفکر س��یلویی چیست؟ 
آیا یک س��ندروم است؟ ممکن 
بیم��اری  ی��ک  اس��ت 
باشد؟ تش��خیص دادن 
این طرز تفکر در محیط 
آس��ان  کام��ال  اداری 
اس��ت. آیا اخیرا متوجه 
کارمندان تان  نش��ده اید 
هن��د  ا نمی خو
ب��ا  را  اطالعات ش��ان 
یکدیگ��ر ب��ه اش��تراک 
بگذارند؟ آخری��ن باری 
که کارمن��دان با یکدیگر 
درب��اره ی��ک ماموریت 
یا وظیفه محوله ارتب��اط برقرار 
کرده اند، چه زمانی بوده اس��ت؟ 
اج��ازه بدهی��د ح��دس بزنیم؛ 
نمی توانی��د به خاط��ر بیاورید. 
این طرز تفکر سیلویی در محل 
کار اس��ت و به دلی��ل بالیی که 
سر کسب وکارتان خواهد آورد، 
نباید حتی یک دقیق��ه را برای 
برطرف ک��ردن این مش��کل از 
دس��ت بدهید. روحی��ه ضعیف 
و  عدم خالقی��ت  کارمن��دان، 
بی کفایتی، قیمت هایی هستند 
ک��ه باید ب��رای تفکر س��یلویی 
بپردازید. سوال این است که آیا 
حس��اب بانکی تان از عهده این 
عواقب برخواهد آمد؟ مسلما نه! 
زیرا کارکنان ت��ان باید با اهداف 
متقاب��ل کار می کردن��د که در 
یک سفر س��خت کاری بتوانند 
شما را به سمت اهداف تان سوق 
دهند. ب��ه عنوان یک مس��ئول 
می توانید همه چیز را از خودتان 
آغاز کنی��د؛ ش��اید دفعه بعدی 
وقتی که ب��ه اطالعات��ی درباره 

یک پروژه نی��از داش��تید، باید 
س��راغ کارمندان تان پشت میز 

کاری شان بروید.

مشکالت نقدینگی
وج��ود مش��کالت نقدینگی؛ 
این چن��د کلمه کافی اس��ت تا 
یک زنگ خطر با صدای بلند در 
ذهن تان به صدا دربیاید. کمبود 
کس��ب وکارتان  در  نقدینگ��ی 
همانند این اس��ت ک��ه بدترین 
ب��ه  ش��بانه تان  کابوس ه��ای 
واقعی��ت تبدیل ش��ده اس��ت، 
در واق��ع در حال ورشس��تگی 
هستید. چگونه کمبود نقدینگی 
کس��ب وکارتان خودش را نشان 
می دهد؟ برای ش��روع، خودتان 
را در احاط��ه تماس های تلفنی 
بی ش��ماری از جانب طلبکاران 
می بینید یا حت��ی مالقات های 
خصوصی ک��ه در دفتر کارتان با 
آن مواجه می ش��وید. همچنین 
پ��س از تس��ویه بدهی های تان 
مبل��غ کم��ی س��رمایه جاری 
برای ت��ان باق��ی خواه��د ماند 
و مجبوری��د موجودی ت��ان را 
س��ریع تر از ح��د معم��ول بازار 
در  دربیاوری��د.  گ��ردش  ب��ه 
حال��ی که ای��ن کاره��ا را انجام 
می دهی��د، ممکن اس��ت مبالغ 
قاب��ل وصول تان را نیز بررس��ی 
کنی��د، مطمئن��ا درمی یابی��د 
که در جم��ع آوری ای��ن مبالغ 
نیز کوتاه��ی کرده ای��د. دنیای 
تجارت مانند جنگلی اس��ت که 
ش��ما در آن یا ش��کار هستید یا 
شکارچی؛ هیچ کس��ب وکاری، 
چ��ه ش��رکت های کوچ��ک و 
متوسط یا ش��رکت های بزرگ و 
قدرتمند، از فروپاش��ی و سقوط 
در امان نیس��تند. نکت��ه اصلی 
اینجاس��ت که همیش��ه در این 
بازی یک ق��دم جلوتر باش��ید. 
باید همیش��ه سازماندهی شده 
رفتار کنید و همیشه تمرکزتان 
روی اولویت های ت��ان باش��ید. 
مراق��ب باش��ید و به ه��ر یک از 
نش��انه هایی که اش��اره کردیم 
توجه کنید. اگر به این نش��انه ها 
توجه کنید، مطمئن باش��ید که 
بیشترین جلوگیری را از سقوط 
کس��ب وکارتان انج��ام داده اید. 
همیشه یادتان باش��د که کلید 
اصلی موفقیت هر کسب وکاری 
تیم��ی اس��ت ک��ه پش��ت این 
کس��ب وکار قرار دارد، اطمینان 
حاصل کنید که تی��م کاری تان 

شاد و با انگیزه هستند. 

کتابخانه

تریبون

آیا می دانستید

مرزها در تفکر سیستمی 
آیا می دانستید سیستم ها عموما مرزهایی دارند که 
در تفکر سیستمی اهمیت فراوانی پیدا می کنند؟  مرز 
سیستم یک واقعیت بیرونی نیس��ت، بلکه ما انسان ها 

مرزها را تعریف می کنیم.
 اجزای سیس��تم با هم در ارتباط و تعامل هستند. تا 
وقتی تعامل وجود ندارد صرفا یک  »مجموعه« داریم 
و نه یک سیس��تم. بسیاری از ش��رکت ها و سازمان ها،  
»مجموع��ه «ای از آدم ها هس��تند نه یک  »سیس��تم 
انسانی«. ش��اید ش��ما هم دیده باش��ید که در برخی 
سازمان ها، کارکنان پس از مدت طوالنی کار کردن در 
آنجا هنوز نمی دانند که همکاران دیگ��ر آنها چه کاره 

هستند و چه می کنند. 
هرچه مرزه��ا را بزرگ تر بگیریم، سیس��تمی تر فکر 
کرده ایم. ام��ا نباید فراموش کنیم ک��ه گاهی بزرگ تر 
کردن مرزها به این معنی اس��ت که مس��ئله به حدی 

دشوار می شود که عمال از حل آن ناتوان می شویم. 
هنر ی��ک متفکر سیس��تمی آن اس��ت ک��ه مرزها 
را در ح��دی تعری��ف کن��د ک��ه ن��ه آنق��در کوچک 
باش��ند که  »نگ��رش غیرسیس��تمی« حاکم ش��ود و 
 نه آنقدر ب��زرگ ک��ه  »ام��کان ارائه راه ح��ل« وجود

 نداشته باشد. 

عالئم هشداردهنده بیماری های مهلک سازمانی

چه زمانی کسب وکارتان در حال فروپاشی است؟



بورس کاال

بورس ارز

فرابورس

ب��ا رش��د 24 واح��دی در 
اولی��ن روز معامالت��ی هفته، 
ش��اخص کل ب��ورس ت��ا مرز 
63 ه��زار واحد پی��ش رفت. 
س��هام  ب��ازار  گذش��ته  روز 
اگرچه همچن��ان با معامالتی 
رخ��وت  آور روبه رو ب��ود، اما با 
تداوم معام��الت درون گروهی 
از س��وی برخ��ی حقوقی های 
ب��ازار توانس��ت ش��اخص کل 
واح��د رش��د  را 24  ب��ورس 
دهد. ش��رایط ف��وق همچنان 
ش��دید  کمبود  نش��ان دهنده 
نقدینگ��ی و کاه��ش حجم و 
ارزش معامالت است. گزارش 
عملک��رد ضعی��ف ش��رکت ها 
انتظار س��هامداران  در کن��ار 
ب��رای اجرایی ش��دن بس��ته 
خ��روج از رکود موجب ش��ده 
اس��ت تا همچن��ان معامالت 
کم رمق و بی انگیزه ای در تاالر 
شیش��ه ای در جریان باش��د. 
آخرین گزارش های شش ماهه 
ش��رکت ها در روند بازار سهام 
مستمر  کاهش  نش��ان دهنده 
پیش بین��ی س��ود ش��رکت ها 
برای شرکت هایی است که در 
نقطه س��ود بوده اند و افزایش 
زی��ان برای برخی ش��رکت ها 
که در نقطه س��ربه سر تولید 
بوده ان��د. گ��ردش معام��الت 
در ش��رکت ها بس��یار پایی��ن 
نش��ان  آمار  آخری��ن  اس��ت. 
معامالت  می دهد که متوسط 
در ح��ال حاض��ر، نس��بت به 
یک چهارم  گذش��ته  دوس��ال 
ش��ده اس��ت که ای��ن روند از 
دوس��ال پیش نزولی بوده که 
به حداقل خ��ود طی روزهای 

اخیر رس��یده است. چنان که 
در جدیدترین شش ماهه های 
منتشر شده، پست بانک برای 
س��ال مالی 94 مبلغ 2 ریال 
سود برای هر سهم پیش بینی 
کرده که طی ش��ش ماه مبلغ 
96 ریال زیان برای هر س��هم 
شناسایی کرده است. سیمان 
را  پیش بینی س��ودش  تهران 
از 558 ری��ال ب��ه 220 ریال 
کاهش داده اس��ت. کمک فنر 
ایندامی��ن 94 ری��ال زیان به 
ازای هر س��هم در پایان سال 
مالی ج��اری پیش بینی کرده 
است. گسترش سرمایه گذاری 
ای��ران خ��ودرو ه��م به دلیل 
بان��ک  س��ود  ن��رخ  کاه��ش 
پارسیان با کاهش سود همراه 

شده است. 

بازار سهام چشم انتظار 
تعیین نرخ سود بانکی

جو منف��ی حاک��م در بازار 

موجب شد تا تمایل به فروش 
در بی��ن س��هامداران تقویت 
شود. بازار سهام که از دی ماه 
1392 تاکن��ون یعنی در 22 
ماه گذشته در وضعیتی نزولی 
به س��ر می برد و ه��ر از چند 
گاهی به  پشتوانه برخی اخبار 
خوش بینانه چند روزی مثبت 
نوس��انات کوچکی  می شود و 
ب��رای س��فته ب��ازان ایج��اد 
می کن��د، در هفته ه��ای اخیر 
ای��ن خبرهای مثبت نیز دیگر 
جوابگو نیست و سهامداران به 
این نتیجه رسیده اند تا شرایط 
بخ��ش واقعی اقتص��اد تغییر 
نکند و بهب��ود نیابد نمی توان 
به بهبود بازار س��هام امیدوار 
بود. به نظر می رسد بازار سهام 
دیگ��ر ب��ه اخب��ار و هیجانات 
واکنشی نشان نمی دهد و تنها 
تغییرات عینی و واقعی اس��ت 
که می تواند بازار س��هام را از 
این حالت خارج کند. در این 

بی��ن روز گذش��ته هم خبری 
مبنی بر این که قرار است، در 
سفر دوم هیأت سرمایه گذاران 
آلمانی هیاتی از بورس آلمان 
از  بازدی��د  )دک��س( ضم��ن 
ب��ا ظرفیت ها و  بورس تهران 
زمینه های س��رمایه گذاری در 
این بازار آش��نا شوند در بازار 
س��هام ش��نیده ش��د که باید 
منتظ��ر نتای��ج عین��ی آن بر 
صنایع بورس��ی ب��ود. در عین 
ح��ال باید در نظر داش��ت در 
حال حاضر، بورس دوره بسیار 
س��رمایه گذاران  برای  جذابی 
اس��ت و با کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی بخش��ی از نقدینگ��ی 
مس��تقیما وارد بورس ش��ده 
و قطع��ا ب��رای ش��رایط بازار 

راهگشا خواهد بود. 

کاهش شاخص آیفکس
روز گذشته شاخص آیفکس 
ب��ا اندکی کاهش به رقم 696 

واحد رسید. در پایان معامالت 
9آبان ماه 1394، 308میلیون 
و 310هزار ورقه بهادار خرید 
و ف��روش ش��د و ارزش آن به 
330میلیون  و  928میلی��ارد 
ریال رس��ید. در روز نخس��ت 
و 830هزار  6میلی��ون  هفته، 
پتروش��یمی  گ��روه  س��هم 
توسط  ایرانیان  سرمایه گذاری 
ش��د  دادوس��تد  معامله گران 
و بیش��ترین حج��م معامالت 
سهام را به نام خود ثبت کرد.

 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه 
معام��الت  ارزش  بیش��ترین 
ام��روز به می��زان 14میلیارد 
و 430میلی��ون ری��ال مربوط 
به س��هام صنایع نس��وز توکا 
فناوری  توس��عه  س��هام  بود. 
اطالع��ات خوارزمی و پس از 
آن صنعت روی زنگان و مینو 
شرق بیشترین افزایش قیمت 
را داش��تند و در س��وی دیگر 
بازار، س��هام شرکت های نیرو 
س��رمایه کوثر مرکزی و بیمه 
سامان با بیشترین افت قیمت 
روبه رو ش��دند. هر ورقه حق 
تقدم اس��تفاده از تس��هیالت 
ت��ا   670 ب��ازه  در  مس��کن 
682 هزار ریال در نوسان بود 
و آیفکس بدو تغییر نسبت به 
روز معامالتی قبل عدد 697 

را نش��ان داد.
ش��اهد  گذش��ته  روز  در   
بازگش��ایی نم��اد معامالت��ی 
شرکت نفت ایرانول و شرکت 
آهن و فوالد ارفع پس از ارائه 
اطالع��ات پیش بین��ی و نماد 
معامالتی شرکت سبحان دارو 
پ��س از لغو برگ��زاری مجمع 
عمومی فوق الع��اده صاحبان 

سهام بودیم. 

انتظار سهامداران برای اجرایی شدن بسته حمایتی دولت

چرت شاخص کل زیر سایه 63 هزار واحد

س�نا - دولت به تازگی خبر 
حمایت��ی  بس��ته ای  تهی��ه  از 
داده که قرار اس��ت ب��ا اجرای 
مف��اد آن از ش��ش م��اه آینده 
خ��روج اقتص��اد از رک��ود آغاز 
ش��رکت های  عملک��رد  ش��ود. 
نش��ان می دهد شرایط  بورسی 
اقتصادی  بنگاه های  بر  مناسبی 

دلیل  نیس��ت. مهم ترین  حاکم 
گزارش های ضعیف ش��ش ماهه 
ک��ه محص��والت   اس��ت  ای��ن 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی ف��روش 
از  بنابراین  نداش��ته،  چندان��ی 
نبوده اند.  برخوردار  س��ودآوری 
از آنجا که برنامه بس��ته جدید 
دول��ت کوتاه م��دت اس��ت، به 
ط��ور قطع در مدت ش��ش ماه 
نس��بت های مالی ش��رکت ها را 

تاثی��ر قرار خواه��د داد.  تحت 
ب��ا اجرایی ش��دن این بس��ته، 
ش��رکت های فعال بورس��ی نیز 
می توانن��د در عملکرده��ای 9 
و 12 ماه��ه خ��ود گزارش های 
بهت��ری ارائ��ه دهن��د و حت��ی 
ممکن است برخی صنایع شاهد 
رش��د قاب��ل توجه س��ودآوری 
باشند. براساس مفاد اعالم شده 
این بسته قرار است در قدم اول 

ش��رکت هایی که موجودی انبار 
باالیی دارند، شناسایی شوند و 
به آنها تس��هیالتی تعلق بگیرد 
تا بتوانند محصوالت خود را به 

فروش برسانند.
از  بی��ش  فعل��ی،  در وض��ع   
هرچیز تحری��ک تقاضا و فروش 
محصوالت در انبار مانده می تواند 
به تحریک اقتصاد کمک کند. به 
نظر می رس��د گروه های خودرو، 

لیزینگ ه��ا  و  بان��ک  مس��کن، 
بیشترین تاثیر مثبت را از اجرای 
این برنامه ه��ا می گیرند و زودتر 
از دیگ��ر گروه ه��ا از رکود خارج 

می شوند.
 ب��ا توج��ه به بهب��ود عملکرد 
صنایع تا پایان س��ال می توان به 
بازاری بهت��ر و صعود متغیرهای 
بورسی در سه ماهه چهارم سال 

امیدوار بود. 

ف�ارس- یک مقام مس��ئول 
در س��ازمان ب��ورس ب��ا تاکید 
ب��ر رصد معامالت بازار س��هام 
گفت: تاکنون نسبت به تخلف 
در یک نماد معامالتی در گروه 
قندی ه��ا طی هش��ت نوبت به 
کارگزار مرب��وط تذکر و اخطار 
داده شد و پرونده آن به هیات 
رسیدگی تخلفات بورس ارجاع 

شد.

 مس��لم پیمانی، رئیس اداره 
نظارت ب��ر بازارهای س��ازمان 
بورس با رد شائبه چشم پوشی 
از تخل��ف برخی معامله گران و 
کارگزاران در بازار سهام گفت: 
بورس  تک ت��ک معام��الت در 
تهران رصد و به لحاظ سالمت 

معامله بررسی می شود.
 وی افزود: گرچه امکان ارائه 
اطالع��ات در زمین��ه پیگیری 

برخ��ی تخلف��ات در نمادهای 
معامالتی خاص بازار س��هام به 
دالیل قانون��ی وجود ندارد، اما 
به شناس��ایی  نس��بت  همواره 
احتمال��ی  تخلف��ات  رص��د  و 
ب��ه  معامالت��ی  نماده��ای  در 

کارگزاران تذکر داده می شود.
 این مقام مسئول درباره بروز 
برخ��ی تخلف��ات احتمالی در 
تع��دادی از نمادهای معامالتی 

گ��روه قن��دی از س��هامداران 
عم��ده عن��وان ک��رد: در این 
زمین��ه می ت��وان ب��ه پیگیری 
س��ازمان بورس نسبت به ارائه 
تذکر به چند شرکت کارگزاری 
نس��بت به فرآیند معامالت در 
یک نماد معامالتی خاص گروه 

قند و شکر اشاره کرد. 
پرونده این تخلفات از طریق 
بازاره��ای  ب��ر  نظ��ارت  اداره 

س��ازمان ب��ورس ب��ه هی��ات 
رس��یدگی به تخلف��ات ارجاع 
شده و در حال رسیدگی است. 
این موض��وع در برخی دیگر از 
نماد های معامالتی که ش��ائبه 
تخلف��ات در آن وجود داش��ته 
گرچه به ح��وزه معامالت بازار 
س��هام مربوط نمی شود، اما در 
تعامل با س��ازمان ها و نهادهای 

ناظر در حال پیگیری است. 

ایس�نا- محمد جواد ش��یخ، 
ش��رکت  هیات مدی��ره  عض��و 
س��رمایه گذاری اس��تان ته��ران 
نس��بت ب��ه آزادس��ازی س��هام 
عدال��ت از طری��ق صندوق های 
ک��رد  انتق��اد  س��رمایه گذاری 
س��هام  آزادس��ازی  گف��ت:  و 
قال��ب صندوق های  عدال��ت در 
قاب��ل معامل��ه تولد ی��ک نوزاد 
به  اس��ت. ش��یخ  ناقص الخلق��ه 
س��هام  آزادس��ازی  اش��کاالت 
عدال��ت از طری��ق صندوق های 
قابل معامله اش��اره کرد و گفت: 
در ح��ال حاضر، طبق نظر دولت 
قرار است سهام عدالت از طریق 
آزاد  سرمایه گذاری  صندوق های 
اما آزاد سازی سهام عدالت  شود 
در قال��ب ای��ن صن��دوق چن��د 
مشکل اساس��ی دارد که اجرایی 
ش��دن آن را دش��وار می کن��د. 
وی ب��ا بی��ان اینکه آزاد س��ازی 
س��هام عدالت ب��ا تعاریفی که از 
صن��دوق س��رمایه گذاری وجود 

دارد، منافات داشته و این سهام 
قاب��ل صندوق ش��دن نیس��ت، 
در  اول  اش��کال  داد:  توضی��ح 
راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 
این اس��ت ک��ه در صندوق های 
شرکت های  نباید  سرمایه گذاری 
از 20 درصد  بیش  س��رمایه پذیر 
سهم داش��ته باش��ند، در حالی 
که درصد سهام عدالت در برخی 
از شرکت ها به بیش از 50 درصد 
می رس��د، ل��ذا س��هام عدال��ت 
نمی توان��د در قالب این صندوق 
آزاد ش��ود و ای��ن ب��ا س��اختار 

صندوق منافات دارد. 
از س��وی دیگ��ر  اف��زود:  وی 
مدیری��ت این صندوق ب��ا ابهام 
مواجه است یعنی اگر قرار است 
برای آزادس��ازی س��هام عدالت، 
صندوق س��رمایه گذاری تشکیل 
شود، چه کس��ی مدیریت آن را 
بر عه��ده می گیرد؟ اگر مدیریت 
آن از س��وی دولت باشد، سهام 
عدال��ت دولتی باق��ی می ماند و 

اگ��ر مدیری��ت آن ب��ه صندوق 
داده ش��ود بای��د گفت ک��ه کار 
مدیریت  سرمایه گذاری  صندوق 
نب��وده و خریدوف��روش س��هم 
و پرتفوی گردانی اس��ت. ش��یخ 
اضاف��ه کرد: ای��راد بع��دی این 
طرح این اس��ت که صندوق های 
قاب��ل معامل��ه بر مبن��ای ارزش 
 )NAV( دارای��ی  روز  خال��ص 
مورد محاس��به ق��رار می گیرند، 
لذا س��هام موج��ود در صندوق 
باید بورس��ی باش��د ت��ا قابلیت 
محاس��به داشته باش��د. این در 
حالی اس��ت که هن��وز برخی از 
شرکت های س��هام عدالت مانند 
دخانی��ات و ش��رکت مل��ی گاز 
ای��ران وارد ب��ورس نش��ده اند و 
نمی توان  و  غیر بورسی هس��تند 
ارزش خال��ص روز دارایی ه��ای 
آنها را محاسبه کرد. عضو سابق 
کانون شرکت های سرمایه گذاری 
س��هام عدال��ت تصریح ک��رد: از 
س��وی دیگر صندوق ه��ای قابل 

معامل��ه دارای ارکان و متول��ی 
هس��تند ت��ا اگر س��همی با افت 
قیمت مواج��ه ش��ود، ضامن یا 
متولی بتواند س��هام شرکت ها را 
خری��داری کرده و ب��ه اصطالح 
آن را جمع کن��د، این در حالی 
اس��ت که در ص��ورت راه اندازی 
متولی  صندوق س��رمایه گذاری، 
س��هام عدالت با 45 میلیون نفر 
و 45 هزار میلی��ارد تومان دارایی 
چه کس��ی خواه��د ب��ود و اگر 
متولی س��هام عدالت ترکیبی از 
دولت باشد باز هم ساختار سهام 
عدال��ت دولتی می ش��ود و این 

مغایر قانون است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ارکان این 
یادآور  نیست،  مشخص  صندوق 
ش��د: س��هام عدالت تا زمانی که 
از س��وی  دارای بده��ی اس��ت 
دولت اداره می ش��ود ام��ا بعد از 
آزادسازی دو دهک اول در سال 
آین��ده، دیگر دولت نمی تواند در 
آن تصمی��م گیرنده باش��د و به 

مجمع ب��رود بنابرای��ن صندوق 
باید واحده��ا را بازخرید کند اما 
سوال اساس��ی اینجاست که آیا 
صندوق��ی داریم ک��ه این میزان 
پول و س��رمایه در اختیار داشته 
باش��د تا مدیریت آن را بپذیرد؟ 
ش��یخ ب��ا بی��ان اینک��ه ارکان و 
قاب��ل  صندوق ه��ای  س��اختار 
معامله مشکل دارد، عنوان کرد: 
بنابراین با ایرادات مطرح ش��ده، 
آزاد سازی سهام عدالت در قالب 
صندوق های قابل معامله به دنیا 
آوردن نوزاد ناقص الخلقه اس��ت 
بنابرای��ن ب��رای راه ان��دازی این 
صندوق ابتدا مجلس باید ایرادات 
این صن��دوق را برطرف کرده و 
س��رمایه پذیر  شرکت های  سهام 
را به کمت��ر از 20 درصد کاهش 
دهد و شرکت های غیر بورسی را 
در بورس پذیرش کند و از سوی 
دیگر ارکان و متولی صندوق نیز 
مشخص شود تا آزادسازی سهام 
عدالت از این طریق ممکن شود. 

کدام صنایع سریع تر از رکود خارج می شوند؟ 

رئیس اداره نظارت بر بازارهای سازمان بورس: 
تک تک معامالت بازار سهام را رصد می کنیم

انتقاد به آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق های سرمایه گذاری

یکشنبه
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از نگاه کارشناسان

دریچه

گزارش 2

خبر

واگذاری 300 میلیون ریال سهم 
دولتی در بورس طی مهرماه

در هفتمین ماه امسال تعداد 400 هزار سهم دولتی به 
ارزش 300 میلیون ریال توسط سازمان خصوصی سازی 
در بورس اوراق بهادار فروخته ش��ده اس��ت. همچنین 
براساس آمار شرکت بورس، سازمان خصوصی سازی در 
شهریور، مرداد، تیر و فروردین امسال به ترتیب فروشنده 
تعداد یک میلیون سهم دولتی به ارزش 2 میلیارد ریال، 
3 میلی��ون س��هم دولتی ب��ه ارزش 17 میلی��ارد ریال، 
یک میلیون س��هم دولتی ب��ه ارزش یک میلیارد ریال 
و 80 میلیون س��هم دولتی به ارزش 144 میلیارد ریال 
در بورس بوده و در خرداد و اردیبهش��ت ماه نیز سهمی 

توسط این سازمان در بورس واگذار نشده است. 

 رشد 34 واحدی آیفکس 
از ابتدای امسال

آیفکس که نخستین روز معامالتی امسال را از ارتفاع 
668 واح��د آغاز کرده، در هفت ماه گذش��ته 34 واحد 
افزایش را به ثبت رسانده است. از ابتدای امسال تا پایان 
مهرماه، تعداد 48 میلیارد و 111 میلیون ورقه به ارزش 
216 ه��زار و 382 میلیارد ریال در 2 میلیون و 740 هزار 
نوبت در بازارهای فرابورس ایران دس��ت به  دست شد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 59 و 
9 درصد رش��د و 6 درصد افت را نشان می دهد. شاخص 
ب��ازار فراب��ورس ایران هم که نخس��تین روز معامالتی 
امس��ال را از ارتف��اع 668 واح��د آغاز ک��رده بودند در 
آخرین روز معامالتی مهرماه روی ارتفاع 702 واحد قرار 
گرفت که حکایت از رش��د 34 واحدی دارند. از س��وی 
دیگر حجم و ارزش معامالت انجام ش��ده در فرابورس 
ایران در این مدت به تفکیک بازار نش��ان از دادوس��تد 
3701 میلیون س��هم ب��ه ارزش 9050 میلیارد ریال در 
بازار اول، 17897 میلیون سهم به ارزش 41844 میلیارد 
ری��ال در ب��ازار دوم، 10624 میلی��ون س��هم به ارزش 
22722 میلی��ارد ریال در بازار س��وم، 15465 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 35240 میلیارد ریال در ب��ازار پایه و 
424 میلیون ورقه ب��ه ارزش 107525 میلیارد ریال در 
بازار ابزارهای نوین مالی دارد. همچنین دفعات معامالت 
در هفت ماه گذشته به تفکیک بازار حکایت از 420 هزار 
دفعه معامله برای بازار اول، 1443 هزار دفعه معامله برای 
بازار دوم، 32 هزار دفعه معامله برای بازار سوم، 141 هزار 
دفعه معامله برای بازار پایه و 704 هزار دفعه معامله برای 

بازار ابزارهای نوین مالی دارد. 

فروش اوراق سلف پی وی سی
در یک ثانیه

انتشار اوراق سلف اس��تاندارد پی وی سی از طریق 
ب��ورس کاالی ای��ران ب��رای تامی��ن مالی ش��رکت 
پتروش��یمی آبادان، صبح دیروز با اس��تقبال بی نظیر 
س��رمایه گذاران روبه رو ش��د و کل این اوراق معادل 
25 میلی��ارد تومان، ظرف ی��ک ثانیه به فروش رفت. 
مسعود شریفی خطیر، مدیر بورس کاالی کارگزاری 
ش��هر به عن��وان کارگ��زار عرضه کننده اوراق س��لف 
پی وی س��ی به »پایگاه خبری ب��ورس کاالی ایران« 
گف��ت: این اوراق با حجم 9500 تن معادل 9 میلیون 
و 500 ه��زار کیلوگرم روی تابلوی معامالت رفت که 
ب��ا تقاضای 21 میلیون و 887 ه��زار و 500 کیلوگرم 
روبه رو شد و در همان ثانیه نخست مورد معامله قرار 
گرفت؛ به این ترتیب پس از انجام معامله، 10 میلیون 
و 277 هزار کیلوگرم مازاد تقاضا بر سیستم معامالت 

باقی ماند. 

بورس ارز 
دکان دالالن را تخته می کند

دکت��ر مه��دی تق��وی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
عالمه طباطبای��ی، رس��یدن ب��ه قیمت واح��د ارز و 
اطمینان بیش��تر به سرمایه گذاری خارجی در کشور 
را از بزرگ ترین مزایای راه اندازی بورس ارز دانس��ت 
و گفت: این بورس، قیمت ها را ش��بیه بازار س��هام، 
شفاف و دکان دالالن ارز را تخته خواهد کرد. وی با 
بیان اینکه به لحاظ عملکرد، بورس ارز نیز بورس��ی 
ش��بیه به ب��ورس کاال و دیگر بورس ه��ا خواهد بود، 
افزود: مس��ئوالن بازار س��رمایه ب��ا راه اندازی بورس 
ارز، از طرف��ی بازار ارز را به تعادل می رس��انند و از 
طرف دیگر ب��ا ایجاد ثبات در قیمت ارز، جاده ورود 
س��رمایه گذاران خارجی به کش��ور را هموار خواهند 

کرد. 

افت مجدد شاخص 
بورس لندن و پاریس

ارزش ش��اخص س��هام بورس لندن کاهش یافت. 
احتیاط در انجام دادوستد های بورسی با توجه به آنکه 
هنوز معلوم نیس��ت بانک مرکزی آمریکا چه سیاست 
پولی در پیش گیرد، در کاهش ارزش ش��اخص سهام 
بورس فوتسی 100 لندن FTSE  نقش داشته است. 
ارزش ش��اخص سهام بورس فوتس��ی 100 لندن که 
در آن در هر روز کاری س��هام 100 ش��رکت مهم و 
بزرگ انگلیس از نظر ارزش بازاری س��هام ثبت ش��ده 
در ب��ورس، ارزش گذاری و خریدوفروش می ش��ود با 
31 صدم درصد معادل 20 واحد کاهش به ش��ش هزار 
و 375 واحد رس��ید. ارزش شاخص سهام کل بورس 
پاریس، CAC 40، نیز کاهش یافت. اقدام هماهنگ 
و جمعی معامله گ��ران و کارگزاران بورس، در فروش 
سهام خود در اوج قیمت، به منظور سودگیری بیشتر 
در معام��الت روز کاری پیش��ین، باعث ش��د ارزش 

شاخص سهام بورس پاریس، کاهش یابد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بیشترین درصد افزایش
پل��ی اکری��ل در حال��ی عن��وان نخس��ت ج��دول 
بیش��ترین درصد افزایش روز گذش��ته را از آن خود 
ک��رد که قن��د پیرانش��هر در جای��گاه دوم این گروه 

قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
2,0604.99پلی اکریل

4,2864.97قند پیرانشهر
4,5234.97پارس سویچ

5,7924.74روزدارو
1,1434.67مس شهید باهنر

4,6894.6رادیاتور ایران
1,2264,52نسوز آذر

 بیشترین درصد کاهش
فوالد امیرکبیر کاش��ان صدرنش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش روز گذش��ته ش��د. قند خراس��ان در رده 
دوم این گروه ایس��تاد و ایرکاپارت صنعت هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)19.18(9,000فوالد امیرکبیر کاشان
)5(13,484قند خراسان
)4.54(1,177سیمان داراب

)3.87(1,019سایپا
)3.54(1,336بیمه دانا

)2.64(1,178قند نیشابور
)2.57(3,901ایرکاپارت صنعت

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته ایران  خودرو  پرمعامله ترین س��هم بازار 
ش��ناخته ش��د. پلي اکریل  در رده دوم این گروه ایستاد. 
پارس خودرو و فرآورده های نس��وز آذر در جایگاه سوم 

و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

51.914 1847ایران  خودرو

20,593 2060پلي اکریل 
18,361 895پارس  خودرو

13,686 1226 نسوزآذر
10,622 1996بانک ملت

9,617 901بانک صادرات
7,734 1019سایپا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
ایران خودرو  به خود اختصاص داد. پلی اکریل هم رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. پتروشیمی ش��ازند نیز در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

95.864 1847ایران  خودرو
42,417 2060پلي اکریل 
21,200 1996بانک ملت
16,776 1226 نسوزآذر

16,442 895پارس  خودرو
13,325 2668نفت و گاز پارسیان
11,504 4650پتروشیمي شازند

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در 
این گروه دوم ش��د و گس��ترش نفت و گاز پارسیان در 

رده هفتم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
20601317پلی اکریل

8951046پارس خودرو
12261035نسوز آذر

1847848ایران خودرو
901717بانک صادرات

1996676بانک ملت
2668574نفت و گاز پارسیان

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 

محورسازان ایران خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1104552پست بانک
1847369محور سازان

2032145نوسازی تهران
1786137درخشان تهران

1618108قند قزوین
1163106الکتریک خودرو شرق

115358فنرسازی زر

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. سیمان کارون و 
سرمایه گذاری پردیس در رده های بعدی قرار گرفتند.

P/Eقیمتنام شرکت
10932.02سرمایه گذاری اعتبار

32482.24سیمان کارون
7742.32سرمایه گذاری پردیس

39012.91ایرکا پارت صنعت
37553.29س. گروه توسعه ملی

34133.33گروه صنعتی بارز
20663.41س. صنعت نفت

بورس بین الملل
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تحلیل حاضر تفس��یر افزایش هزینه مالی شرکت های 
بورس��ی و فرابورس��ی طی س��ال های 1388 تا بودجه 
1394 بر س��ود صنایع بورس��ی اس��ت. کلیه داده های 
آم��اری موضوع بررس��ی از نرم افزار ره آورد اس��تخراج 

شده است. 
هزینه های مالی ش��رکت ها از س��ال 88 تا س��ال 93 
روند افزایش��ی را به خ��ود گرفته اس��ت به طوری که تا 
س��ال 92 به طور متوسط س��االنه از رشد 30 درصدی 
برخ��وردار ب��وده و در س��ال 93 با جه��ش زیادی این 
هزینه رش��د نزدیک به 80 درصد را نس��بت به س��ال 
پیش��ین از آن خ��ود ک��رد ک��ه در نتیج��ه کل هزینه 
مال��ی در س��ال 93 معادل با 145 ه��زار میلیارد ریال 
ش��د. بیش��ترین مقدار هزین��ه مالی مترتب ب��ر صنایع 
در دوره تحری��م ب��ه ترتی��ب مربوط ب��ه صنایعی چون 
بانک ها، خودرو و فلزات، محصوالت پتروشیمی، مواد و 

محصوالت دارویی، پاالیشگاهی و سیمانی است. 
هزین��ه مالی ش��رکت های بورس��ی و فرابورس��ی در 
پایان س��ال 1388، بال��غ بر 26.6 ه��زار میلیارد ریال 
بوده اس��ت که با اج��رای تحریم های اقتص��ادی رو به 
تزاید گذاش��ت و در پایان سال 1392 به رقم 81 هزار 
میلی��ارد ری��ال بالغ ش��د و در انتهای س��ال 1393 به 
145 ه��زار میلیارد ریال بالغ ش��د که داللت بر رش��د 
467 درص��دی از س��ال 1388 تا پایان س��ال 1389 
و رش��د 215 درصدی هزین��ه مالی ش��رکت ها از بازه 
زمانی س��ال 1390 ت��ا 1393 دارد. اما با توقف اجرای 
تحریم ه��ای بانک مرکزی و بانک ها و امکان گش��ایش 
اعتب��ارات اس��نادی و تأمین مال��ی از طریق یوزانس و 
فاینانس خارجی، امکان بهره مندی از تس��هیالت ارزی 
ارزان تر از تس��هیالت ریالی برای شرکت ها دور از ذهن 

نیس��ت. )جدول1(
ح��ال باید به این بررس��ی بپردازیم ک��ه افزایش حجم 
هزینه مالی تس��هیالت دریافتی ش��رکت های بورس��ی و 
فرابورس��ی چه میزان از س��ود خالص شرکت ها را کاسته 
اس��ت. ج��دول 2 س��ودخالص کل صنایع بورس��ی طی 

سال های اخیر را به نمایش گذاشته است: 
جدول 3 نسبت هزینه مالی شرکت های بورسی به سود 
خالص آنها طی س��ال های اخیر را ارائه می دهد که داللت 
ب��ر افزایش از نس��بت 13 درصد در س��ال 1392 به 27 

درصد در پایان س��ال مالی 1393 و افزایش س��هم آن به 
30 درصد در سال مالی 1394 دارد. 

در ج��دول 4 تفکیک هزینه های مالی مترتب بر صنایع 
ش��رکت های بورس��ی و فرابورسی طی س��ال های اخیر و 
بودجه س��ال 1394 شرکت ها ارائه شده است که مقایسه 
حاض��ر می تواند اثرپذی��ری منفی هزینه مال��ی حاکم بر 

صنایع مهم بازار را ارائه دهد. 
برای بررسی بیشتر تأثیرپذیری هزینه های مالی به ازای 
هر س��هم در صنایع مختلف، جدول 5 به نمایش گذاشته 

شده است: 
همان طور که عنوان ش��د بیش��ترین هزینه های مالی  
)حدود 75 درصد از کل هزینه های مالی ش��رکت های 
بورس��ی( مربوط به س��ه صنع��ت بانک��داری، خودرو و 
فلزات اس��ت. بنابراین روند هزینه مالی این سه صنعت 
به ازای هر س��هم ب��ه تفکیک روی نمودار نش��ان داده 

شده است: 
جمع بندی: 

گش��ایش  ع��دم  اقتص��ادی،  تحریم ه��ای  اعم��ال 
اعتبارات اس��نادی و رقابت منف��ی بانک ها در جذب 
س��پرده با نرخ های باال و به تبع آن اعطای تسهیالت 
ب��ه نرخ های باالتر به بنگاه ه��ای اقتصادی و همچنین 
تبدی��ل وام ه��ای ارزی پیش��ین دریافت��ی صنایع از 
بانک ه��ا با نرخ های ارز مرجع به وام های ارزی با نرخ 
تس��ویه ارز آزاد منجر به رش��د فزاین��ده هزینه مالی 
شرکت های بورسی شده اس��ت که نتیجه آن افزایش 
سهم آن در کاهش سود خالص شرکت های بورسی و 
فرابورسی بوده اس��ت. به طوری که در سال های اخیر 
بال��غ بر 27 درصد از س��ود خالص ش��رکت ها صرف 
پرداخ��ت هزینه مالی ش��ده اس��ت. افزای��ش هزینه 
مال��ی در نگرش س��رمایه گذاران ب��ه ارزش نهادن به 
P/E س��هام در ب��ازار تأثیرات قابل توجهی گذاش��ته 
و از جمل��ه مواردی بوده اس��ت که افت P/E بازار را 

توجیه پذیر س��اخته اس��ت. 
امی��د می رود با گش��ایش رفع تحریم ه��ا، بهبود تأمین 
مالی خارجی و کاهش سطح قابل توجه نرخ سود سپرده 
بانکی و متعاقب آن کاهش نرخ س��ود تس��هیالت بانکی، 
گرایش ش��رکت ها به تأمین مالی از بازار سرمایه و آورده 
نقدی سهامداران و افزایش سرمایه از باب اصالح ساختار 
مالی ش��رکت ها، ش��اهد کاهش هزینه مالی شرکت ها در 

سال های آتی باشیم. 

یکشنبه
1013 آبان 1394 www.forsatnet.irشماره 359 مدیریت س�هام

امیر عباس کریم زاده 
کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه

بررسی موضوعی روند هزینه های مالی شرکت ها

سودسازیصنایعبورسیوفرابورسیزیرذرهبین

هزینه های مالی شرکت های بورسی و فرابورسی-میلیون ریال

بودجه 94 سال93 سال92 سال91 سال90 سال89 سال88

132,699,270 145,406,185 81,135,730 62,374,419 46,437,200 32,508,290 26,663,691

سود خالص شرکت های بورسی و فرابورسی -میلیون ریال

بودجه 94 سال93 سال92 سال91 سال90 سال89 سال88

448,270,958 536,993,816 620,373,502 416,578,549 266,800,909 202,599,508 193,247,155

درصد هزینه مالی به سود خالص شرکت ها

سال 94 سال93 سال92 سال91 سال90 سال89 سال88

% 30 % 27 % 13 % 15 % 17 % 16 % 14

صنعت
هزینه های مالی صنایع شرکت های بورسی و فرابورسی – ارقام به میلیون ریال

سال88سال89سال90سال91سال92سال93سال 94

12,306,152 14,207,715 18,549,759 23,249,962 29,381,829 31,403,632 33,847,211 ساخت خودرو و قطعات

567,525 1,316,427 4,923,541 4,586,822 3,978,620 53,218,458 31,780,253 بانک ها و موسسات اعتباری+مخابرات

2,844,079 3,425,722 5,139,134 9,040,345 15,209,341 22,271,992 26,653,729 فلزات اساسی

2,076,645 2,802,080 3,234,551 5,918,467 5,800,337 5,144,073 7,310,638 محصوالت شیمیایی

853,631 1,334,065 2,368,506 4,174,713 6,058,742 6,100,442 5,246,833 خدمات فنی مهندسی

مواد و محصوالت دارویی+انتشارات چاپ 
و تکثر

 5,003,903 4,882,555 3,351,086 1,821,510 1,121,019 718,856 554,283

894,333 1,002,883 1,332,635 1,697,657 3,298,989 4,305,875 4,671,816 پاالیشگاهی و فرآورده های نفتی

1,130,029 1,272,863 1,638,904 1,816,532 1,781,219 1,947,600 2,759,791 سیمانی

930,682 771,591 901,705 1,136,625 1,403,389 2,259,956 2,277,971 مواد غذایی به جز قند و شکر

811,081 681,653 991,827 1,253,651 1,885,996 2,002,635 1,790,943 ماشین آالت

242,967 176,158 279,790 540,913 810,787 1,185,302 1,712,798 چند رشته ای صنعتی

315,262 470,092 684,851 949,857 1,122,423 1,268,767 1,415,564 ماشین آالت و دستگاه های برقی

382,592 469,728 879,228 1,075,005 1,352,923 1,628,304 1,395,804 انبوه سازی و مستغالت

449,742 599,562 1,429,180 1,611,737 1,500,600 1,085,675 985,438 سرمایه گذاری ها

490,174 561,956 683,590 727,284 665,079 706,142 896,870 الستیک پالستیک

4,515 4,089 66,352 48,872 180,212 649,175 666,257 استخراج

159,452 186,715 221,507 256,029 338,932 572,726 624,140 قند و شکر

272,722 561,112 210,340 255,674 396,065 1,038,220 578,163 استخراج کانه های فلزی

61,005 118,200 117,426 83,271 79,994 184,066 484,488 مخابرات

146,184 128,659 177,469 260,064 315,223 409,539 463,151 کاشی و سرامیک

83,444 284,593 185,610 468,836 289,373 355,918 328,162 محصوالت کانی غیر فلزی

0 0 0 27,446 186,791 289,957 325,000 خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری

275,971 336,473 252,699 231,302 212,860 229,189 226,548 ساخت محصوالت فلزی

0 37,406 136,212 136,212 325,982 347,737 226,398 حمل و نقل آبی

430,322 479,933 304,761 232,720 223,341 251,923 221,083 عرضه برق و گاز و بخار

1,820 32,276 22,985 37,320 64,196 104,813 164,474 رایانه و فعالیت وابسته به آن

59,643 62,311 76,665 111,547 105,087 123,055 135,083 محصوالت کانی غیر فلزی

132,877 203,040 177,189 127,464 215,693 246,012 130,073 حمل و نقل

43,557 50,287 42,802 47,917 55,834 71,133 99,693 محصوالت کاغذی

33,270 23,215 22,281 21,518 18,219 72,856 72,862 منسوجات

34,578 44,771 52,696 65,038 80,953 70,917 47,776 سیمان

16,061 16,807 18,246 21,150 36,405 35,354 39,952 کاشی و سرامیک

0 7,116 26,552 72,894 93,995 101,601 39,781 بیمه

3,625 3,333 3,316 3,594 14,049 7,541 26,437 استخراج ذغال سنگ 

0 11,550 64,623 57,602 33,898 34,563 19,769 هتل و رستوران

810 6,381 9,958 73,940 144,572 143,490 18,698 زراعت و خدمات وابسته

17 6,236 7,425 13,818 4,443 2,025 4,795 طبقه: فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار

3,781 5,570 4,357 3,820 2,518 1,428 4,305 استخراج سایر معادن

6,182 5,026 3,401 3,668 1,068 2,379 2,620 محصوالت چوبی

31,669 29,808 4,460 3 8 5 0 ساخت دستگاه و وسایل ارتباطی

دباغی ساخت انواع چرم و پاپوش عمده 
وخرده فروشی وسایط نقلیه موتوری 

 0 54,465 42,642 22,164 3,866 6,268 3,414

0 6 33,613 38,252 26,907 40 0 سایر واسطه گری های مالی

9,595 45,758 32,169 51,204 45,110 594,650 0 واسطه گری های مالی و پولی

26,663,691 32,508,290 46,437,200 62,374,419 81,135,730 145,406,185 132,699,270 جمع

هزینه مالی به ازای هر سهم در صنایع مختلف بورسی و فرابورسیصنعت

سال88سال89سال90سال91سال92سال93سال 94

381 423 477 555 542 485 518 ساخت خودرو و قطعات

8 11 33 26 14 172 99 بانک ها و موسسات اعتباری+مخابرات

75 55 77 104 113 135 155 فلزات اساسی

95 86 76 104 83 47 65 محصوالت شیمیایی

90 116 205 358 517 516 442 خدمات فنی مهندسی

162 165 212 289 408 488 477 مواد و محصوالت دارویی+انتشارات چاپ و تکثر

35 39 50 64 99 113 86 پاالیشگاهی و فرآورده های نفتی

85 87 88 92 79 83 107 سیمانی

223 153 169 174 168 213 215 مواد غذایی به جز قندو شکر

305 251 351 337 311 255 228 ماشین آالت

11 8 9 15 16 14 20 چند رشته ای صنعتی

230 332 252 333 384 356 385 ماشین آالت و دستگاه های برقی

76 63 90 101 93 92 63 انبوه سازی و مستغالت

20 18 39 39 28 17 17 سرمایه گذاری ها

274 319 314 334 281 185 244 الستیک و پالستیک

2 2 25 19 69 249 256 استخراج

273 320 259 283 256 200 234 قند و شکر

45 37 10 12 9 18 8 استخراج کانه های فلزی

1 3 3 2 2 4 11 مخابرات

118 101 118 174 173 204 216 کاشی و سرامیک

221 705 328 829 462 480 443 محصوالت کانی غیر فلزی

   54 366 358 309 خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه مو توری

235 260 194 131 80 81 57 ساخت محصوالت فلزی

 87 164 164 338 223 158 حمل نقل آبی

115 129 82 58 15 14 12 عرضه برق و گاز و بخار

91 77 41 59 99 129 203 رایانه و فعالیت وابسته به آن

128 135 166 229 161 130 143 محصوالت کانی غیر فلزی

70 94 61 40 64 42 22 حمل و نقل

432 311 265 154 179 228 223 محصوالت کاغذی

145 99 95 92 78 295 311 منسوجات

142 177 208 215 229 201 135 سیمان

222 232 252 292 502 488 390 کاشی و سرامیک

0 1 3 8 5 4 1 بیمه

36 26 23 25 60 21 64 استخراج زغال سنگ 

0 53 155 138 81 42 24 هتل و رستوران

2 15 23 165 323 320 42 زراعت و خدمات وابسته

0 10 10 10 3 1 2 طبقه: فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار

81 120 94 82 54 31 93 استخراج سایر معادن

300 244 165 67 19 43 35 محصوالت چوبی

106 99 15 0 0 0 0 ساخت دستگاه و وسایل ارتباطی

دباغی ساخت انواع چرم و پاپوش عمده وخرده فروشی 
وسایط نقلیه موتور 

 0 56 44 26 5 11 6

0 0 10 9 6 0 0 سایر واسطه گری های مالی

1212 5 5 4 31 0 واسطه گری های مالی و پولی

جدول 1

جدول 2

جدول 3

جدول 5جدول 4
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فرش در ایران کاربرد متفاوتی با 
سایر کش��ورها دارد. اغلب کشورها 
از فرش به عنوان کف پوش��ی غیر از 
آنچ��ه ما اس��تفاده می کنی��م بهره 
می برن��د. آن چنان ک��ه ما روی آن 
زندگ��ی می کنی��م و دیگ��ران آن 
را اغل��ب به عن��وان تزیی��ن )حتی 
در ک��ف ن��ازل( ب��ه کار می برند. با 
این ح��ال صنع��ت فرش��بافی که 
س��ابقه ای دیرین در ای��ران دارد، از 
هنگام تولید نخ های مصنوعی وارد 
مرحل��ه تازه ای ش��د و در ایران نیز 
به تبعی��ت از دس��تاوردهای نوین، 
با چالش ه��ای نویی رو به رو ش��د 
و تاس��یس و راه اندازی کارخانجات 
بزرگ و کوچک فرش ماش��ینی در 
کمی بیش از چهار دهه این صنعت 
)در ایران( فراز و فرودهای بسیاری 

داشته است. 

سابقه فرش ماشینی در ایران
ف��رش ماش��ینی در کش��ورمان 
س��ابقه ای حدود۴۰ س��اله دارد. در 
ابتدای دهه ۵۰ نخستین فرش های 
ماش��ینی تولی��د داخ��ل ب��ا الیاف 
مصنوع��ی براق و پرز نس��بتا کوتاه 
و وزن س��بک، بافت��ه و روان��ه بازار 
شد. همزمان با آن، عده ای از تجار، 
فرش هایی با همین مشخصات و تا 
حدودی مرغوب تر از کش��ور بلژیک 
وارد بازار ایران کرده و ش��هروندان 
ایران��ی را با پدیده فرش ماش��ینی 

آشنا کردند. 
مطل��وب  نس��بتا  اس��تقبال 
مصرف کنن��دگان از این نوع فرش، 
صاحب��ان س��رمایه را مج��اب ب��ه 
تاس��یس ش��رکت های دیگری کرد 
که فعالی��ت آن در زمینه تولیدات 
م��واد مرتبط با ف��رش و همچنین 
خود فرش ماش��ینی بود و نخستین 
محصوالت ش��ان در سال ۱۳۵۳ به 
بازار عرضه ش��د. بعدها شرکت های 
دیگری در گیالن، کاشان، اصفهان 
و... تاس��یس ش��د و ای��ن اتفاق تا 
اواخ��ر س��ال ۵۷ به ط��ور معمول 
ادامه داش��ت و ش��رکت های بزرگ 
تولیدکنن��ده فرش با ه��م در حال 

رقابت بودند. 

بیرون آمدن از سایه دولت
پ��س از انقالب اما اتفاقات دیگری 
افت��اد. کارخانجات فرش ماش��ینی 
نی��ز مانند واحده��ای تولیدی دیگر 
زیر پوش��ش مدیریتی سازمان های 
دولتی مث��ل س��ازمان صنایع ملی 
ایران، بنیاد مستضعفان و جانبازان و 
… درآمد و مدیران دولتی اکثرا کم 
تجربه و بیگانه با صنعت، به مدیریت 
کارخانجات بزرگ منصوب شدند که 
از آن پس حیات این کارخانجات به 

خطر افتاد و نزول کرد. 
 بعده��ا، تع��دادی از متخصصان 
صنعت نس��اجی و دس��ت اندرکاران 
صنعت فرش ماش��ینی و همچنین 

کارخان��ه داران ک��ه در رش��ته های 
دیگ��ر نس��اجی فع��ال بودن��د، به 
فک��ر ایجاد واحده��ای جدید فرش 
و  افتادن��د  ماش��ینی-غیردولتی- 
کارخانجات تازه ای در گوشه و کنار 
کش��ور راه اندازی کردند و مشغول 
کار ش��دند. از همی��ن ج��ا دوران 
تحول فرش ماش��ینی آغاز ش��د و 
کارخانج��ات ب��زرگ یک��ی پس از 
دیگ��ری رو به افول رفتند. با انتقال 
تدریج��ی متخصص��ان ش��اغل در 
کارخانه های  به  بزرگ  کارخانه های 
نوپا، رقابت جدیدی در زمینه تولید 
فرش ماش��ینی در میان واحدهای 
بخش خصوصی در گرفت، اما تحول 
بزرگ تر در صنعت فرش ماش��ینی 
در کش��ور از سال ۶۵ شروع شد که 
ب��ه گفته فعاالن ای��ن صنعت باعث 
ایج��اد بیش از ۱۶۰۰ واحد کوچک 

و بزرگ تولیدکننده فرش شد. 

آمار صادرات سال 93
گم��رک  آماره��ای  براس��اس 
ایران، صادرات  اس��المی  جمهوری 
فرش ماش��ینی و دستباف در سال 
۹۳ ب��ه ۷۰۰ میلیون دالر رس��ید و 
این در حالی اس��ت که ایران برای 
نخس��تین بار در دنیا توانسته است 
فرش ماش��ینی ۱۲۰۰ ش��انه تولید 

کند. 

ارزش افزوده مناسب
تولید فرش ماشینی در سال های 
اخی��ر ب��ا وج��ود مش��کالت کمی 
و کیف��ی، پیش��رفت چش��مگیری 
داش��ته اس��ت و در ص��ورت توجه 
و برنامه ری��زی و توس��عه، عالوه بر 
باالی��ی در  اش��تغالزایی، ظرفی��ت 

افزایش صادرات غیرنفتی کش��ور و 
ارزآوری دارد. با توجه به اینکه این 
محص��ول در انته��ای زنجیره تولید 
ق��رار دارد، از ارزش اف��زوده باالیی 
برخوردار است و توسعه آن بسیاری 
از صنایع جانبی را نیز فعال می کند. 

افت صادرات
باوج��ود تولی��د مناس��ب ف��رش 
می گوین��د:  ای��ران،  در  ماش��ینی 

در  ماش��ینی«  ف��رش  »ص��ادرات 
دهه ه��ای اخیر دچار افت ش��دید 
ش��ده و از ح��دود »۵ میلی��ون متر 
مربع« به حدود »یک و نیم میلیون 
متر مربع« رس��یده اس��ت. در چند 
س��ال اخیر برخی کشورها از جمله 
»چی��ن، بلژیک، آلم��ان و ترکیه« 
ب��ا برنامه ری��زی دقیق و نوس��ازی 
ماشین آالت خود عمده بازار جهانی 
فرش ماش��ینی را به خود اختصاص 
داده اند، بازاری که در س��ال های نه 
چن��دان دور در دس��ت فرش های 

ایرانی بود. 
علیرض��ا حائ��ری، دبی��ر انجمن 
صنایع نس��اجی ایران البته در این 
باره معتقد اس��ت: »در چند س��ال 
گذش��ته رقبایی چ��ون ترکیه، هند 

یا چین در صادرات فرش ماش��ینی 
وارد بازار ش��ده اند ک��ه این رقبا به 
هیچ  وجه از لحاظ کیفیت رقیب ما 
در تولید نیس��تند، بلکه رقابت آنها 
در تولی��د فرش ماش��ینی به خاطر 
مناسبات سیاسی و تجاری ای است 
که این کش��ورها با دنی��ا دارند، در 
حال��ی که ما به خاط��ر تحریم های 
س��ال های اخیر بازار تجاری دنیا از 

دست داده ایم.«

تولید خوب در کنار بی برنامگی 
با اینکه خبرها حکایت از استقبال 
دیگ��ر کش��ورها از فرش ماش��ینی 
ای��ران دارد اما در اردیبهش��ت ۹۴ 
رئیس اتحادیه فرش ماشینی اعالم 
کرد: با آنکه س��االنه ۸۰ ه��زار متر 
مربع فرش ماشینی مازاد بر مصرف 
داخلی تولید می ش��ود اما صادرات 
به صورت س��نتی اس��ت و برنامه ای 
برای صادرات نیست. محمد هادی 
کمالیان با اش��اره ب��ه وضعیت بازار 
ف��روش ف��رش ماش��ینی در داخل 
و بازاره��ای صادرات��ی اف��زود: در 
حال حاض��ر ۴۲۰ کارخانه کوچک 
و ب��زرگ تولید فرش ماش��ینی در 
کش��ور فعال هس��تند و از آنجا که 
اکثر ای��ن کارخانه ها دس��تگاه های 

مدرن و به روز وارد کشور کرده اند، 
امکان تولید ت��ا دو برابر موجود در 

بازار وجود دارد. 
ماش��ینی  اتحادیه فرش  رئی��س 
در پاس��خ به اینک��ه در حال حاضر 
چ��ه میزان از ف��رش موجود امکان 
اغل��ب  گف��ت:  دارد،  ص��ادرات 
فروش��ندگان فرش ی��ا کارخانجات 
تولی��دی به ص��ورت س��نتی و ب��ا 
ارتباطاتی که خ��ود ایجاد کرده اند، 
به کش��ورهای چین، ترکیه و کانادا 
از طریق کش��ور واسط فرش صادر 
می کنن��د، اما این مس��ئله در مورد 
همه صدق نمی کند و برنامه خاصی 

برای صادرات وجود ندارد. 

بازارخارجی فرش ماشینی ایران
در ای��ن رک��ود اقتص��ادی ک��ه 
جهان با آن مواجه اس��ت و به تبع 
آن ایران نیز از این قاعده مس��تثنا 
نیس��ت، ف��رش البته ک��م و بیش 
خریدار خارج��ی دارد و تعدادی از 
تولیدکنن��دگان ایران��ی مبادرت به 
صادرات می کنند. اصفهان به عنوان 
اس��تانی که تولید نخ های مصنوعی 
از صنایع آن است در صادرات فرش 
نیز فعال است. گزارش ها می گوید: 
۷۵ درص��د از تولید فرش ماش��ینی 
کشور متعلق به استان اصفهان است 
و از ای��ن رقم ح��دود ۷۰درصد آن 
سهم تولید شهرستان کاشان است 
که البته ب��د نیس��ت بدانیم وجود 
صنایع خدمات��ی پیش تولید فرش 
دلیل عمده تمرکز تولید در کاشان 
است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان 
ف��رش ماش��ینی و صنایع وابس��ته 
استان اصفهان در این باره می گوید: 
»۴۵ کشور از جمله عربستان، عراق 

و دیگر کش��ورهای منطقه و کانادا، 
استرالیا، چین، مالزی، اندونزی و... 
از مش��تریان عمده فرش ماش��ینی 
ایران ان��د.« ک��ه این نش��ان دهنده 

وجود بازار این محصول است. 

نیاز به حمایت دولت
اغل��ب دس��ت اندرکاران صنع��ت 
ف��رش ماش��ینی و صنایع وابس��ته 
تولید  بس��تر  چنانچ��ه  معتقدن��د، 
و ص��ادرات ف��رش ماش��ینی بیش 
از گذش��ته فراه��م ش��ود، می توان 
صادرات ف��رش ماش��ینی را در دو 
س��ال آینده، دو برابر ک��رد. این در 
حالی اس��ت که ی��ک تولید کننده 
فرش  ماش��ینی در ای��ن باره معتقد 
است: »در سال های گذشته، تاکید 
بر واردات ضربات زیادی به نساجی 
کش��ور وارد کرده و آن را به سمت 
پرتگاه هدایت کرده است، در حالی 
که هم اکنون صنعتگران کشور نیاز 
به خدمات حمایتی دارند تا بتوانند 
با تولید محصول ب��ا کیفیت، نبض 
ب��ازار جهان��ی را مجددا به دس��ت 

بگیرند.«

ظرفیت های خالی مانده
کارشناس��ان معتقدن��د ظرفی��ت 
نصب ش��ده برای فرش ماشینی در 
مترمربع  ایران حدود ۱۲۰میلی��ون 
در س��ال اس��ت ک��ه درحال حاض��ر 
۸۰میلیون مترمربع تولید می ش��ود. 
از این میزان ۵۰ میلیون متر مصرف 
داخل��ی دارد و ۳۰میلیون متر اضافه 
تولید بیشتر به کشورهای همسایه از 
جمله عراق، افغانستان و آسیای میانه 
صادر می ش��ود. ح��دود ۱۵۰۰واحد 
تولید فرش ماشینی در داخل کشور 
مش��غول فعالیت هستند که با توجه 
ب��ه ظرفی��ت نص��ب ش��ده و میزان 
تولیدات، حدود یک سوم این صنعت 
خالی مانده اس��ت که اگر نقدینگی 
بیش��تری وارد ب��ازار ش��ود و دولت 
تسهیالتی مانند مشوق های صادراتی 
برای صادرکنن��دگان در نظر بگیرد، 
می توان یک سوم ظرفیت باقیمانده را 
نیز وارد چرخه فعالیت اقتصادی کرد. 

پایان سخن
نگاه��ی ب��ه وضعیت ب��ازار فرش 
ماش��ینی ما را مستقیما به صنایعی 
متص��ل می کند که پیش ت��ر از آن 
نوش��ته ایم. تولید الیاف مصنوعی و 
حتی طبیع��ی و تزریق آن به عنوان 
مواد اولیه ب��ه صنعت فرش با خود 
رون��ق این صنعت را هم��راه دارد و 
ش��تاب گرفتن تولید فرش ماشینی 
به ارزآوری بیش��تر و در مرحله بعد 
رون��ق ص��ادرات غیر نفت��ی خواهد 
انجامید. تحقیقات نشان می دهد در 
خوش��بینانه ترین حالت حدود یک 
س��وم از ظرفیت ه��ای کارخانجات 
صنع��ت ف��رش خال��ی اس��ت که 
می تواند ضمن ایجاد اش��تغال برای 
جوانان صنایع پایین دس��ت خود را 

نیز رونق ببخشد. 

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید فرش ماشینی

حرکت کند چرخ دنده های بازار فرش 
سرنخ

خبــر

فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
ارگانیک

کالف اول

از  یک��ی  آرایشی-بهداش��تی  فرآورده ه��ای  تهی��ه 
اش��تغال زاترین و پردرآمدترین راه های فرآوری گیاهان 
دارویی اس��ت که توس��عه آن در کشور ضمن جلوگیری 
از صادرات گیاهان خام، به توس��عه صنایع مرتبط کمک 
کرده و راهی را برای صادرات دارای ارزش افزوده باالتر به 
خارج از کشور باز می کند، ضمنا مردم را به سمت استفاده 

از محصوالت آرایشی و بهداشتی سالم تر سوق می دهد. 
بخش تحقیقات گیاهان دارویی در موسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشور، به عنوان متولی تحقیقات گیاهان 
داروی��ی در عرصه ه��ای منابع طبیعی، از س��ال ها پیش 
فعالیت های گس��ترده ای را در زمینه شناسایی و معرفی 
گیاهان دارویی، کش��ت و اهلی کردن، استخراج و آنالیز 
م��واد موث��ره انج��ام داده و در معرفی گیاه��ان دارویی، 
قابلیت ها و مزایای استفاده از آنها و نیز آموزشی روش های 
بهره برداری یا فرآوری به مردم نقش ویژه ای را ایفا کرده 

است. 
ای��ن موسس��ه در نظ��ر دارد ب��ا برگزاری جش��نواره 
محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی گیاهی از تاریخ ۲۵آذر 
ماه تا ۴ دی ماه س��ال جاری به م��دت ۱۰ روز در محل 
باغ گیاه شناس��ی ملی ایران، یکی از روش های فرآوری و 
اس��تفاده صنعتی گیاهان دارویی را به صورت برجسته به 

نمایش عموم بگذارد. 
 در این جشنواره انواع فرآورده های آرایشی -بهداشتی 
که در فرموالسیون آنها از ترکیب های طبیعی، عصاره ها 

و اسانس های گیاهی استفاده شده، عرضه خواهند شد. 
ما هم در این کالف پیش��نهاد می دهی��م فعاالن این 
عرصه به عالوه تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
داخل کش��ور برای س��رمایه گذاری های هرچه بیشتر و 
همچنین بهره برداری صحیح از گیاهان دارویی کش��ور 
به عنوان یک مزیت ویژه، در این جش��نواره حضور به هم 
رس��انند تا مبالغ میلیاردی را که ساالنه بابت واردات این 

محصوالت از کشور خارج می شود به حداقل برسانیم. 

کالف دوم

مشکل اذیت ش��دن سرنش��ین های خودرو به جهت 
س��یگار کش��یدن راننده یا افراد دیگر یکی از مشکالتی 
اس��ت که اغلب ما تجربه کرده ای��م. زمانی که خودرو در 
حال حرکت اس��ت پیچی��دن هر بوی��ی در فضای اتاق 
خودرو واقعا آزاردهنده است، این در حالی است که حتی 
گاهی خود فرد س��یگاری هم از پیچیدن بوی سیگار در 
ماشین اذیت می شود. در این میان اگرچه قوانین رانندگی 
اعالم می کند فرد در حین رانندگی نباید س��یگار بکشد 
اما غالب��ا راننده یا افراد دیگر حاض��ر در خودرو این کار 
را می کنند و همین مسئله می تواند یک دریچه مناسب 
برای سرمایه گذاری روی یک قطعه در حوزه قطعه سازی 
خودرو باش��د. پیش��نهاد کالف امروز به تولیدکنندگان 
قطعات خودرو برای طراحی، تولید و تعبیه یک هواکش 
یا به اصطالح مکش قوی در اتاق خودرو است. این مکنده 
می تواند برق خود را از باتری خودرو گرفته و با فش��ردن 
دکمه روش��ن، هوای داخل ماش��ین را جم��ع کرده و به 
بیرون از خودرو منتقل کند. س��رمایه گذاری روی چنین 
قطعه ای به دلیل بکر بودن و همچنین سهولت در تولید 
و استفاده می تواند به خوبی هم مورد توجه خودروسازان 

و هم مصرف کنندگان بازار قرار گیرد. 

حضور چینی ها در بزرگ ترین 
شهرک صنعتی خارومیانه در تبریز

هیات اقتصادی اس��تان هوبی چین که برای آشنایی 
با ظرفیت های س��رمایه گذاری در آذربایجان ش��رقی به 
این اس��تان س��فر کرده است، از ش��هرک های صنعتی 
تبری��ز دیدن ک��رد. به گ��زارش نص��ر، مدیرعامل این 
ش��رکت در جریان دیدار مذکور با ارائه گزارشی از نحوه 
س��رمایه گذاری در شهرک های صنعتی اس��تان افزود: 
شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از 
ش��هرک های مهم استان در زمینه های مختلف فعالیت 

می کند. 
محمدعلی عسگری با اشاره به تضمین سرمایه گذاری 
خارجی در ایران اظهارکرد: بنا به سیاست های اقتصادی 
استاندار آذربایجان شرقی، شهرک های صنعتی استان نیز 

آماده جذب سرمایه گذاران در پساتحریم است. 
عسگری نسبت به همکاری با فعاالن اقتصادی چین 
به منظور ایجاد شهرک صنعتی مشترک در تبریز اعالم 
آمادگی کرد و افزود: بس��تر هر گونه س��رمایه گذاری در 
این اس��تان فراهم اس��ت. وی با بیان اینک��ه تحریم ها 
موجب کاهش جذب س��رمایه گذاری در ایران شده بود، 
اظهارکرد: با نهایی ش��دن برجام انتظ��ار می رود روابط 
اقتصادی ما با کش��ورهای دیگر توس��عه یابد و چینی ها 
هم می توانند با افزایش سرمایه گذاری در جهت توسعه 

همکاری های اقتصادی گام بردارند. 
هی��ات اقتصادی چین از ش��هرک صنعت��ی در حال 
احداث بعث��ت هم دیدن و از نزدیک با ظرفیت های این 
شهرک آشنا شده و تمایل خود را برای سرمایه گذاری در 

این شهرک ابراز کردند. 

نگاه

افشین معشوری

تولید فرش ماشینی در سال های اخیر با وجود مشکالت کمی 
و کیفی، پیشرفت چشمگیری داشته است و در صورت توجه 
و برنامه ریزی و توسعه، عالوه بر اشتغالزایی، ظرفیت باالیی 
در افزایش صادرات غیرنفتی کشور و ارزآوری دارد. با توجه 
به اینکه این محصول در انتهای زنجیره تولید قرار دارد، از 
ارزش افزوده باالیی برخوردار است و توسعه آن بسیاری از 

صنایع جانبی را نیز فعال می کند

ب��ه گزارش گروه س��رمایه گذاری »فرص��ت امروز« در 
هفته ای که گذش��ت موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های 
»اقتص��اد ایرانی��ان« ی��ک نشس��ت تخصصی ب��ا عنوان 
»فرصت ه��ای نوین س��رمایه گذاری در اقتص��اد ایران« 
برگزار کرد. اگرچه در این نشس��ت بیش��تر در خصوص 
مفاهی��م روز اقتص��اد بحث ش��د و چن��دان در خصوص 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری موضوعی مطرح نش��د، اما 
مطرح کردن همین مفاهیم و برنامه ها در راس��تای آینده 
اقتصاد ایران برای عالقه مندان به مباحث اقتصادی خالی 

از لطف نیست. 
این موسس��ه ب��ه آین��ده بازاره��ای اقتص��ادی ایران 
پس از تحریم بس��یار خوش��بین اس��ت و معتقد اس��ت 
ب��ا مق��داری مدیری��ت صحی��ح و پیش��برد اه��داف به 
خوب��ی می ت��وان وضعی��ت بحران��ی اقتص��اد ای��ران را 
 نج��ات داد و ش��اهد رون��ق اقتص��ادی ای��ران در س��ال 

آینده بود. 
همچنین در تعریف ویژه خود از مفهوم سرمایه گذاری 
معتقد اس��ت که: »سرمایه گذاری یعنی گذشتن از منافع 
ام��روز، برای رس��یدن به منافع بیش��تر در آینده.« که با 
توج��ه به ای��ن تعریف انتظ��ار داریم س��رمایه گذار تفکر 
زودبازه بودن س��رمایه گذاری خود و انتظار س��ود سریع 
از کار را از س��ر بیرون کرده و آهس��ته اما پیوس��ته روی 
س��رمایه گذاری خ��ود تمرکز کند، عجول ب��ودن یکی از 

صفت هایی است که برای سرمایه گذار سم است. 

دست دولت فقط حمایتی باشد
همچنین کارش��ناس این موسس��ه اعتق��اد دارد برای 

آینده بهت��ر اقتصاد ایران با هرچه کوچک س��ازی دولت 
و همچنی��ن بال و پ��ر دادن به بخش ه��ای خصوصی و 
تخصصی کردن امور، اقتصاد موفق تری خواهیم داش��ت، 
در واق��ع بررس��ی ها نش��ان می دهد کش��ورهایی که در 
زمینه ه��ای تولید و اقتصاد موف��ق بوده اند دولت هایی با 
مسئولیت های محدود و نظارت ها و حمایت های گسترده 
داش��ته اند و اغلب بخش خصوصی میدان عمل بیشتری 
در دست داش��ته اند، به گونه ای که دولت با کوچک سازی 

خ��ود و فعالیت هایش موجب کاه��ش هزینه ها و افزایش 
بهین��ه نظارت ها ش��ود و اصل تولید و مدیری��ت امور را 
به دس��ت بخش های خصوص��ی با س��رمایه گذاری های 

خصوصی بسپارد. 
پ��س دول��ت در س��ال های آینده بهتر اس��ت مقداری 
دس��ت و بال خود را کوتاه ت��ر کرده و تمرکز روی نظارت 
و حمای��ت خ��ود را افزایش دهد. ام��ا در این بین بخش 
خصوصی هم باید مقداری سطح خود را باال برده و دیگر 

بی گدار به آب نزند. 

آگاهی اصلی ترین کلید سرمایه گذاری
در این بین مدیران ارشد این موسسه معتقدند آگاهی 
به عنوان کلیدی ترین اصل برای شروع یک سرمایه گذاری 
به ش��مار می آید، به گونه ای که عنوان می کنند فرد باید 
روی آگاهی خود نس��بت به یک بازار یا یک کس��ب و کار 
س��رمایه گذاری کن��د و هیچ گاه نباید فرام��وش کرد که 
خس��ارات عدم آگاه��ی در یک س��رمایه گذاری می تواند 
بسیار زیاد باشد، به گونه ای که تمام سرمایه شما را به باد 
دهد.  این آگاهی ش��امل پنج مورد زیر است که میزان و 

درجه اهمیت همه در یک راستاست: 
آگاهی از اعداد و ارقام )آگاهی از وضعیت سود و زیان، 
تولی��د و مص��رف، واردات و ص��ادرات و نمودارها و بازار 

مدنظر در یک برهه زمانی مشخص(
-آگاهی از سیاست های کالن

-آگاه��ی از قوانین و مقررات )شناس��ایی خط قرمزها، 
محدودیت ه��ا و قوانین دولتی ب��رای تمام امور مربوط به 

کار در نظر گرفته شده(
-آگاه��ی تخصص��ی از موض��وع س��رمایه گذاری ی��ا 

کسب و کار
-آگاهی از نوع شخصیت، روحیات و تفکرات خود

-آگاهی از اهداف و انگیزه های خود
پ��س به س��رمایه گذاران بالقوه در همه امور پیش��نهاد 
می شود که با آگاهی کامل در خصوص یک موضوع وارد 
عمل ش��وند تا کمترین ریس��ک را برای خود و کارشان 

متحمل شوند. 

در نشست تخصصی موسسه مطالعات و پژوهش های »اقتصاد ایرانیان« مطرح شد 

مدیریت آینده اقتصاد ایران با کوچک سازی دولت
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در مورد این موضوع که در ش��رایط اجرای برجام، 
سیاس��ت اقتصاد مقاومتی از کارآمدی و کارآیی الزم 
برخوردار خواهد بود یا خیر، باید به این نکته اش��اره 
کرد که بحث اقتص��اد مقاومتی ارتباطی با این ندارد 
که پول داشته باشیم یا نداشته باشیم. در واقع اقتصاد 
مقاومتی برای این اس��ت که به راهکارهایی برسیم تا 
بس��تر را برای پیشرفت کش��ور فراهم کنیم بنابراین 
ب��رای اینکه پس از اج��رای برجام و لغ��و تحریم ها، 
اقتص��اد مقاومتی از کارآمدی و معنای الزم برخوردار 
باش��د، نباید پول، توانمن��دی، ابتکار و خالقیت خود 
را در جاهای��ی هزین��ه کنیم که اولویت ه��ای اول ما 
نیس��ت بنابراین دیدگاه من این اس��ت ک��ه باید در 
اقتص��اد مقاومتی اولویت ها را بررس��ی کنیم و اگر از 
بابت اجرای برجام و لغو تحریم ها می توانیم بخش��ی 
از مطالبات م��ان را از خارج بگیری��م، این مطالبات را 
به س��مت اولویت ها هدایت کنیم. ب��رای تحقق این 
موضوع باید اولویت های کشور و اولویت های هر شهر 
مشخص شود و این موضوع معلوم شود که کدام یک 

از موضوعات، از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
بنابراین اقتصاد مقاومتی می تواند در شرایط برجام 
هم از کارآیی و کارآمدی الزم برخوردار باش��د و البته 
برای دستیابی به این موضوع باید برخی از موضوعات 
مدنظر قرار بگیرد. یکی از مسائل این است که زمانی 
که پول های بلوکه شده را به دست می آوریم، نباید هر 
کاالیی که تأثیری هم در پیشرفت اقتصادی ما ندارد 
را خریداری کنیم. ما می توانیم در شرایط پساتحریم 
با پول های آزاد ش��ده کشورمان هم کاالهای مصرفی 
و مض��ر برای اقتصادمان وارد کنیم یا اینکه به کاالها 
و محصوالت تولید داخ��ل کفایت کنیم و زیربناها را 
وارد کنیم. در واقع یک راهکار اساس��ی این است که 
در ش��رایط پساتحریم و پس از اجرای برجام، واردات 

هدفمند و حساب شده ای انجام دهیم. 
در وارداتی که در هش��ت س��ال گذشته انجام شد، 
منابع مالی کشور به وارداتی از خارج اختصاص یافت 
که در جهت توس��عه کشور اثر مثبتی نداشت و حال 
که سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت و هم در ش��رایط اجرای برجام و لغو تحریم ها 
ق��رار داریم، از تک��رار چنین اش��تباهاتی جلوگیری 
ش��ود. از س��وی دیگر برای اینکه در ش��رایط اجرای 
برجام بتوانیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را توسعه 
دهی��م، باید کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم 
و برای تحقق این موضوع مهم ترین نکته این اس��ت 
که کارگران مش��غول ب��ه کار در واحدهای تولیدی و 
کارخانجات را آموزش دهیم تا دقت خود را باال ببرند. 

در این ش��رایط باید هزینه کنی��م و زمانی که چنین 
هزینه ای انجام دهیم می توانیم بستر توسعه را فراهم 
کنیم اما یک راهکار دیگر این اس��ت که به جای وارد 
کردن برخی از کااله��ا و هزینه کردن پول برای این 
قبیل واردات، به جایی برس��یم که خود، تولیدکننده 
این کاالها شویم زیرا اگر روزی فرا  برسد که کشورها 
از ص��ادرات این کاالها به کش��ور ما خودداری کنند، 
دچار مشکالت متعددی خواهیم شد. سوال این است 
که اگر توانس��تیم به دانش هسته ای دست پیدا کنیم 
اما تاکنون موفق نشده ایم کیفیت خودروهای داخلی 
را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم و این همان 
موضوعی اس��ت که باید در شرایط برجام و با تکیه بر 

اقتصاد مقاومتی به آن بپردازیم. 
در ح��ال حاض��ر این اعتق��اد وج��ود دارد که اگر 
اقتصاد مقاومتی به شکل کامل و صحیحی اجرا شود، 
می تواند بخشی از مشکالت کشور را حل کند بنابراین 
در ش��رایط اجرای برجام هم می تواند کارآیی داشته 
باش��د. البته موضوع اصلی این است که چه برجام به 
نتیجه برسد و چه نرسد، باید سیاست های اقتصادی 
را در س��رلوحه کار قرار دهیم و همان طور که تاکنون 
برج��ام به نتیجه رس��یده و قطعاً بخ��ش عمده ای از 
تحریم ها از بی��ن خواهد رفت و ما به بخش عمده ای 
از درآمدهای نفتی مان دست خواهیم یافت، قطعاً این 

رویه ادامه خواهد یافت. 
پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها قرار اس��ت که 
پول های بلوکه ش��ده وارد کش��ورمان شود و در عین 
حال هیأت های تجاری مختلف��ی در حال رفت و آمد 
به ایران هستند. یکی از اهداف این هیأت ها از آمدن 
ب��ه ایران این اس��ت که ب��ه ما کااله��ا و محصوالت 
خود را بفروش��ند. حال مس��ئله این اس��ت که اصوالً 
م��ا عالقه مند ب��ه ارتباط��ات اقتصادی و تج��اری با 
کشورهای مختلف هستیم اما در عین حال عالقه مند 
هستیم که تولیدات مشترکی با سایر کشورها داشته 
باش��یم و س��پس محصوالت و کاالهای تولیدی را به 
خارج از کش��ور صادر کنیم و سرمایه گذاری  که قرار 
اس��ت خارجی ها در کشورمان انجام دهند را از محل 
ف��روش تولیدات مان به خارج از کش��ور تأمین کنیم. 
اگر در چنین شرایطی، شرکت های خارجی همچنان 
به کش��ور ما بیایند، مشخص می ش��ود که در جهت 
توسعه هر دو کشور آمده اند اما اگر فقط برای فروش 
محصوالت خود اقدام کنند، دیگر این موضوع تبادل 
تجاری نام ندارد. در واقع تأکید ما برای اجرای هرچه 
بهتر اقتصاد مقاومتی در ش��رایط اج��رای برجام این 
اس��ت که به هیأت ه��ای تجاری و فع��االن اقتصادی 
عالقه من��د به فعالیت و س��رمایه گذاری در ایران این 
موض��وع را تأکی��د کنیم که باید ه��دف اصلی تولید 

تکنولوژی باشد. 

اقتصادمقاومتی؛یارکمکیدوران
پساتحریم

اقتصاد ای��ران در ماه ه��ای اخیر، چش��م انتظار 
روی��دادی مهم ب��ود. ای��ن رویداد در گ��رو نتیجه 
مذاکرات��ی ب��ود که مدت هایی طوالنی بر س��ر میز 
مذاک��ره در حال ش��کل گیری و تکامل ب��ود و در 
نهای��ت منجر ب��ه توافق بی��ن ایران و گ��روه 5+1 
ش��د. با رسیدن به توافق هس��ته ای، انتظارها برای 
لغ��و تحریم ها آغاز ش��د، التهاب ه��ای مقطعی در 
کنگره آمریکا و برخی اظهارنظرهای مخالف توافق 
نتوانس��تند روند اجرایی ش��دن لغو تحریم ها را به 
خطر اندازند و به نظر می رس��د، آینده ای متفاوت، 
پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داشت. تغییرات 
وضعیت اقتصادی ایران، پس از لغو محدودیت های 
تجاری و حواش��ی اقتصادی، امیدبخش و روشن به 
نظر می رس��د. ام��ا در این میان، بررس��ی مفهومی 
اقتصادی که در دوران پیش از لغو تحریم ها، توسط 
رهبری ایران، تعیین و الزم االجرا شد، نیز اهمیت 
دارد. در واقع براس��اس این فرم��ان، ایران با تکیه 
بر اصول اقتصاد مقاومتی، تالش می کرد از مس��یر 
دش��وار تحریم ها س��ربلند بیرون آید. اما آیا با لغو 
تحریم ها، اقتصاد مقاومت��ی همچنان ادامه خواهد 

داشت؟ 

آیندهنگریچراغراهموفقیتاست
آنچه بی��ش از هر چی��ز، در دوران پس��اتحریم، 
اهمیت دارد، آینده نگری اس��ت، از دس��ت ندادن 
فرصت ها و حفظ ثبات اقتصادی، مهم ترین عواملی 
هستند که باعث می شوند ایران از دوران پساتحریم 
نهایت اس��تفاده را ببرد. این همان نکته ای اس��ت 
که دکتر آرون آرنولد، از مش��اوران سابق هسته ای 
وزارت دف��اع آمریکا، در مقاله ای که اخیرا منتش��ر 
کرده، مدنظر قرار داده. براس��اس ای��ن اظهارنظر، 
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای موفقیت در اقتصاد 
مقاومتی، کاهش وابس��تگی ای��ران به صنعت نفت 
اس��ت. ایران در طول س��ال های تحریم به س��بب 
وابستگی ش��دید به درآمدهای نفتی، ضرباتی را از 
سقوط ارزش نفت در بازارهای جهانی متحمل شده 
که می توانست کمتر باشد. در واقع، پی گیری برخی 
مولفه های اساس��ی اقتصاد مقاومت��ی، مثل تقویت 
زیرس��اخت ها در بخش ه��ای ص��ادرات غیرنفتی و 
تالش برای کاهش انزوای تجاری از طریق گسترش 
روابط بانکی، در دوران پس��اتحریم، اهمیت زیادی 

دارند. 

کارآفرینیواشتغالبهحمایتنیازدارد
پای��گاه خبررس��انی المانیت��ور، در مقال��ه ای ب��ا 
اش��اره به فرم��ان اقتصاد مقاومتی، چنین نوش��ته 
اس��ت: »گرچه اقتصاد مقاومت��ی در ایران با هدف 
پای��داری در براب��ر تحریم ها برنامه ریزی ش��د، اما 
برخی مولفه های اساس��ی این طرح، از جمله لزوم 
کارآفرینی و توس��عه اش��تغال، محدود به ش��رایط 
پیش از تحریم نیست. به عبارت دیگر، برنامه هایی 
مثل اقتصاد مقاومتی که بر توسعه تولیدات داخلی 
و خودکفای��ی اقتصادی تأکی��د دارند، می توانند در 
حک��م برنامه هایی بلند مدت با دوره هایی 10 تا 20 
ساله اجرا شده و بازدهی داشته باشند. در شرایطی 
که ایران از سد تحریم ها عبور کرده، توجه به بخش 
کارآفرینی و توس��عه تجارت بین الملل الزامیست و 
حمایت از این بخش ه��ا در قالب برنامه های جامع 
امکان پذیر اس��ت. ش��اید ادامه اولویت های اقتصاد 
مقاومت��ی، یا تدوی��ن برنامه ای مش��ابه و جامع در 
شرایط پس��اتحریم کمک بزرگی برای تسریع روند 

تغییرات مثبت در ایران باشد. 

تغییراتناگهانیاتفاقنمیافتند
به گزارش واش��نگتن پس��ت، پس از جشن ها و 
ش��ادی های فراوان که پس از توافق هسته ای انجام 
ش��د، اکنون زمان آن رسیده که با دیدی منطقی و 
حتی انتقادی به ش��رایط فعلی اقتص��اد ایران نگاه 
کرد، وابستگی ایران به صنعت نفت، باال بودن نرخ 
تورم، مشکالت در برخی بخش های تولیدات داخلی 
و. . . چالش های��ی هس��تند ک��ه دولت در ش��رایط 
پس��اتحریم باید از س��د آنها عبور کند. فش��ارهای 
اقتصادی ک��ه در دوران تحریم بخش های مختلف 
تولید و صنعت ایران را تحت تأثیر قرار داده بود کم 
تعداد نیس��تند، برای مثال در اوج دوران تحریم ها 
در س��ال 2012، صنعت خودروسازی ایران از رقم 
نس��بی 1/6 میلی��ون خودرو ب��ه 700 هزار خودرو 
کاهش تولید داش��ت و سرمایه گذاری های مستقیم 
خارج��ی از رقم 4 میلیارد دالر در س��ال 2010 به 
س��قوط شدیدی در س��ال 2012 رسید. در بخش 
صادرات نفتی نیز وضعیتی مش��ابه در جریان بود. 
اکنون ترمی��م و احیای چنین بخش هایی، ناگهانی 
رخ نمی دهد. برای جلب مشارکت سرمایه گذارهای 
خارج��ی و افزای��ش مج��دد در ظرفیت های بخش 

تولید، نیاز به مهلت احیا وجود دارد. 

لزوماعتدالدرخوشبینی
پاتریک کالوس��ون، از مدیران ارش��د مؤسس��ه 
تحقیقاتی واش��نگتن، با اش��اره به مس��یر دش��وار 
رس��یدن به توافق هس��ته ای و مخالفت های گاه و 
بیگاه برخی طرف های غربی و ایرانی، معتقد اس��ت 
گرچه دستیابی به این توافق، مرزهای اقتصاد ایران 
را بین الملل��ی می کند و فش��ارهای اقتصادی را به 
شکل چش��مگیری کاهش می دهد، اما نمی توان با 
خوش بینی کامل روند بازسازی اقتصادی، در دوران 
پس��اتحریم را مورد مطالعه قرار داد. بی میلی ایران 
در تواف��ق ب��ا برخی قدرت های غرب��ی و اختالفات 
عمقی و ریش��ه دار بی��ن آنها، در کنار وس��واس و 
سخت گیری بازرسان آژانس در مورد پایداری ایران 
در تعهدات هس��ته ای، باعث می شود نتوان به طور 
مطلق به نتیجه این توافق دل بست. بر این اساس، 
ادامه مس��یری که ای��ران آن را مقاومت اقتصادی 

می نامید، چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. 
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محمدرض��ا بهرام��ن، عض��و هی��أت 
نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران معتقد 
اس��ت که برجام می تواند تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی را تسریع کند و فضای 
پیش آمده فضایی اس��ت که می توان از 
آن در جهت اس��تفاده از پتانس��یل ها و 

توانمندی های کشور، استفاده کرد. 
درم�وردکارای�یاقتص�ادمقاومتی
پ�سازاجرایبرجامدونظرمتفاوت
وج�وددارد.برخیب�راینباورندکه
پسازاجرایبرجامسیاستاقتصاد
مقاومتیدیگرمعنانخواهدداشتو
بایدسیاس�تدیگریجایگزینآن
ش�ودونظردیگرایناس�تکهپس
ازاج�رایبرجام،اقتص�ادمقاومتی
همچن�انازکاراییبرخوردارخواهد
بود.ش�ماباکدامی�کازایننظرها

موافقهستید؟
برنام��ه جامع اق��دام مش��ترک اصال 
نمی توان��د نقض��ی را ب��ر سیاس��ت ها و 
برنامه های اقتصادی داش��ته باشد، بلکه 
می تواند تکمیل کننده آن باشد. در مورد 
سیاست اقتصاد مقاومتی یکی از مباحثی 
که نباید فراموش کنیم این است که اگر 
در یک دوره س��ه ساله نتوانیم از اجرای 
اقتصاد مقاومتی در شرایط برجام استفاده 
کنیم، قطعا نمی توانیم از پتانس��یل های 
داخلی کش��ور به نحو مطلوب بهره مند 
ش��ویم. فراموش نکنیم هدف برجام این 
نیست که بازار واردات را به روی کشور باز 
کند بلکه هدف این اس��ت که با بازشدن 
فضای جدید به اقتصاد کش��ور و خروج 
ای��ران از تحریم هایی که تحمیل ش��ده 
بود، بتوانیم تغییراتی را در بخش صنعت 
و تولید در جه��ت ارتقای کمی و کیفی 
تولیدات و اس��تفاده از توانمندی موجود 
در داخل کشور که به صراحت در اقتصاد 
مقاومتی مطرح شده است، داشته باشیم. 
م��ی توانیم با مدیریت درس��ت از این 
فرصت برای ارتقای بخش تولید کشور و 
استفاده از ظرفیت هایی که در چند سال 
گذشته نتوانس��تیم از آنها بهره بگیریم، 

اس��تفاده کنیم. در واقع اج��رای برجام 
فرصتی اس��ت تا ظرفیت های موجود در 
اقتصاد کش��ور را به فع��ل در بیاوریم و 
رونقی به اقتصاد کشور بدهیم و لذا برجام 
نمی توان��د مغایرتی با اقتص��اد مقاومتی 
داشته باشد، بلکه می تواند تکمیل کننده 

آن باشد. 
پسمیت�واناینطورتعبیرکردکه
اقتصادمقاومتیموجبتقویتبرجام

ونتایجحاصلازآنخواهدشد؟
برعکس، این برجام است که می تواند 
تحق��ق اه��داف اقتص��اد مقاومت��ی را 
تس��ریع کند و فضای پیش آمده فضایی 
اس��ت ک��ه می ت��وان از آن در جه��ت 
استفاده از پتانس��یل ها و توانمندی های 
کش��ور، اس��تفاده کرد. به عنوان مثال ما 
توانمندی های بس��یاری در حوزه معدن 
داریم و در برنامه شش��م توس��عه با نگاه 
مزیتی، برنامه های توسعه ای برای آن در 
نظر گرفته است. بنابراین نگاه ها در اقتصاد 
مقاومتی براساس اصول و توانمندی های 
موجود در داخل کشور است و لذا برجام 
و اقتصاد مقاومتی، می توانند الزم و ملزوم 
یکدیگر برای توسعه باشند. ما می توانیم 
از اقتص��اد مقاومتی در فرص��ت اجرای 
برجام استفاده کنیم و برعکس می توانیم 
از فرصت اجرای برجام به اهداف اقتصاد 

مقاومتی دست پیدا کنیم. 
باتوجهبهاینکهدرکش�ورمانرکود
حاکماست،اجرایاقتصادمقاومتی
درشرایطپساتحریمواجرایبرجام
چ�هتأثی�ریدررفعرک�ودخواهد

داشت؟
ام��روز رکود در جامعه حاکم ش��ده و 
هرچن��د ت��ورم کنترل ش��ده ولی رکود 
وجود دارد و اثرات نامطلوب خود را بر جا 
می گذارد. لذا در شرایط پساتحریم برای 
تحریک آن و خروج از رکود، نیاز به بازار 
داریم. اگر تولیدات ما بازارپس��ند باشد و 
تکنولوژی های جدی��د را به کار بگیریم، 
می توانیم به بازارهای جدیدی دسترسی 

پیدا کنیم و از رکود خارج شویم.

بانکی  محمدمهدی رئیس زاده، مشاور 
اتاق بازرگانی ایران معتقد است زمانی که 
بحث پساتحریم مطرح می شود، به راحتی 
و با س��هولت بیش��تری اقتصاد مقاومتی 
محقق می ش��ود بنابراین نیاز به طراحی 
یک مدل خاص دیگر یا سیاست دیگری 

نیست. 
بهنظرش�مااساس�اًپ�سازاجرای
برج�امولغ�وتحریمه�اهمچن�ان
سیاس�تاقتصادمقاومتیمیتواند
معنادهدوکاراییداشتهباشدیاباید
سیاستدیگریجایگزینآنشود؟
مواردی ک��ه به عنوان مبان��ی اقتصاد 
مقاومتی ابالغ ش��ده اس��ت، مغایرتی با 
پس��اتحریم و اجرایی شدن برجام ندارد، 
زیرا مبان��ی اقتصاد مقاومت��ی برمبنای 
ش��رایط س��خت طراح��ی ش��ده و این 
موضوع در آن لحاظ ش��ده ک��ه اگر قرار 
باش��د، تحریم ها ادامه پیدا کند باید چه 
بکنیم که اقتصادمان در مقابل مس��ائل 
و مشکالت ناش��ی از تحریم مقاوم شود. 
این موضوع مانند آن اس��ت که بخواهید 
س��اختمانی را بنا و در براب��ر یک زلزله 
هشت ریش��تر مس��تحکم کنید اما اگر 
پس از احداث این ساختمان، زلزله نیاید 
ی��ا زلزله خفیف تری رخ دهد، نتیجه این 
است که توانس��ته اید ساختمان مقاومی 
را بنا کنید و قطعاً اتفاق خاصی نمی افتد 
و خیلی هم خوب اس��ت. مبانی اقتصاد 
مقاومتی هم همین است و برمبنای این 
سیاست، باید از داخل ساختارها محکم 
شوند که اگر مجددا تحریمی اتفاق افتاد، 
مشکلی پیش نیاید. اتفاقا زمانی که بحث 
پساتحریم مطرح می شود، به راحتی و با 
سهولت بیشتری اقتصاد مقاومتی محقق 
می شود. بنابراین نیاز به طراحی یک مدل 
خاص دیگر یا سیاست دیگری نیست. ما 
هن��وز وارد بح��ث مذاکرات هس��ته ای 
و نتای��ج نهای��ی آن نش��ده بودی��م که 
سیاس��ت اقتصاد مقاومتی ابالغ شد و در 
حال حاضر، ش��رایط برای اجرای اقتصاد 

مقاومتی سهل و ساده تر می شود. 

بنابراینباتوجهبهصحبتهایشما
اگرفرضرابراینبگذاریمکهطرف
مقابلبهتعهداتخوددربرجامعمل
نکندیااحتمالبازگش�تتحریمها
وجودداشتهباشد،مهمتریننتیجه
اقتصادمقاومتیایناستکهاقتصاد

رامقاوممیکند؟
اگر فرض را بر این بگذاریم که ممکن 
است تحریم ها بازگردد یا طرف مقابل به 
تعهداتش عمل نکند اما اگر در چارچوب 
مدل ه��ا و روش های من��درج در اقتصاد 
مقاومتی عمل کنی��م، خیلی هم خوب 
اس��ت و ما را ب��ه معنای واقع��ی مقاوم 
می کن��د. درحالی که هم اکن��ون این طور 
نیس��ت و باوج��ود اینکه مبان��ی اقتصاد 
مقاومتی ابالغ شده است اما در این اواخر 
تحریم ها لطمات بس��یاری را به اقتصاد 
وارد ک��رد و باع��ث تحمی��ل هزینه های 
زیادی به خصوص به کارآفرینان و فعاالن 
بخش خصوصی ش��د. اما اگر پس از این 
چارچوب های اقتصاد مقاومتی به درستی 
دیده شود، در صورت بازگشت احتمالی 
تحریم ها، آس��یب های دور قب��ل دوباره 
تک��رار نمی ش��ود. البته به ش��رط اینکه 
مواردی که ابالغ ش��ده، اجرایی ش��ود و 
هر س��ازمانی و وزارتخانه ای در چارچوب 

وظایف خود درست عمل کند. 
پسمعتقدیدکهاگراقتصادمقاومتی
درس�توکام�لاج�راش�ود،حتی
میتواندموجبتقویتبرجامشود؟

بل��ه، همین طور اس��ت، زی��را اقتصاد 
مقاومتی برون نگر است و موجب خواهد 
ش��د طرف مقاب��ل ایف��ای تعهداتش را 
جدی ت��ر بگی��رد. نکت��ه اینجاس��ت که 
سیاس��ت اقتصاد مقاومت��ی، محرمانه و 
مخفی نبوده، ابالغ ش��ده و رئوس آن را 
همه می دانند و زمانی که این سیاس��ت 
به ط��ور کام��ل و دقیق اجرایی ش��ود و 
اقتصاد کشورمان از استحکام و مقاومت 
کافی برخوردار شود، طرف مقابل دلیلی 
نمی بیند مجددا تحریم ها را رجعت دهد 

و سعی می کند ایفای تعهد کند. 

عل��ی اصغر جمع��ه ای، رئیس 
ات��اق بازرگانی س��منان معتقد 
است سیاس��ت اقتصاد مقاومتی 
ب��رای تم��ام زمان هاس��ت و اگر 
در زمان ش��رایط عادی و نرمال 
این نس��خه را پی��اده کنیم، در 
حقیق��ت پای��داری و بنیان های 
اقتصادی مان را تقویت کرده ایم. 
نظرشمادرمورداینموضوع
کهدرش�رایطاج�رایبرجام
همچن�انسیاس�تاقتص�اد
مقاومتیمیتوان�دازکارایی
الزمبرخوردارباشد،چیست؟
پ��س از اج��رای تم��ام مفاد 
برج��ام و برطرف ش��دن کلیه 
تحریم ه��ا و برق��راری ارتب��اط 
اقتصادی و شرایط کاماًل عادی 
و نرمال کش��ورمان با دنیا، یکی 
از اصولی که باید همواره مدنظر 
سیاس��ت گذاران، دس��تگاه های 
اقتص��ادی و فع��االن اقتصادی 

باش��د، اقتصاد مقاومتی اس��ت. 
اگر اقتص��اد مقاومتی به معنای 
اه��م آن و تم��ام و کم��ال در 
کش��ور پی��اده ش��ود، یک��ی از 
تضمین کننده تری��ن راه ها برای 
دوام و بق��ای اقتص��اد س��الم و 
پویایی اقتصاد کش��ور اس��ت و 
می ش��ود  جامعه  رف��اه  موجب 
زیرا به نظر من مس��ئله اقتصاد 
مقاومت��ی اص��اًل ارتباطی با لغو 
تحریم ها ن��دارد و باید در تمام 
ش��رایط این سیاست در کشور 
ج��اری باش��د و در جهت تکیه 
بر توان داخل��ی و برای افزایش 
تولید و صادرات کش��ور به کار 
گرفت��ه ش��ود. در واق��ع ما باید 
بتوانیم این چرخه را کامل کنیم 
و توانمندی های م��ان را افزایش 
بالقوه  دهی��م و پتانس��یل های 
را به فع��ل در بیاوریم. بنابراین 
سیاس��ت اقتصاد مقاومتی برای 

تم��ام زمان هاس��ت و اگ��ر در 
زم��ان ش��رایط ع��ادی و نرمال 
این نس��خه را پی��اده کنیم، در 
بنیان های  و  پای��داری  حقیقت 
اقتصادی مان را تقویت کرده ایم. 
پساینطورکهازصحبتهای
شمامتوجهش�دم،نمیتوان
اقتصادمقاومت�یراخیلیبه

اجرایبرجامربطداد؟
ارتباط دارد، اما لغو تحریم ها 
ب��ه این معنا نیس��ت ک��ه دیگر 
نش��ود.  اجرا  مقاومتی  اقتص��اد 
اتفاق��ا باید در آن زمان به لحاظ 
اینکه ش��رایط ع��ادی و نرمال 
با  اقتصادی  می ش��ود، مبادالت 
دنیا راحت تر می ش��ود و هزینه 
س��ربار ص��ادرات و واردات مواد 
اولیه کاس��ته می شود، سیاست 
اقتصاد مقاومتی باید با ش��دت 
و دقت بیش��تری اجرا ش��ود که 

بنیان ها را محکم تر کند. 

سیاس�ت اج�رای بنابرای�ن
موج�ب مقاومت�ی اقتص�اد
مشهودش�دننتایجحاصل
ازاجرایمف�ادبرجامخواهد

شد؟
برج��ام مس��ائل مختلف��ی را 
در بر می گیرد ک��ه یکی از آنها 
موضوعات اقتصادی است. یعنی 
هر چه در کش��ورمان در زمینه 
اقتصادی توان بیش��تری داشته 
باش��یم و ارتباط��ات جهان��ی و 
مب��ادالت و س��رمایه گذاری ما 
بیشتر ش��ود، می تواند تضمینی 
بر اج��رای برجام از طرف مقابل 

باشد. 
ایناعتق�ادوج�ودداردکه
اقتص�ادمقاومت�یمیتواند
کشورراازبسیاریمشکالت
نج�اتده�د.ب�هنظرش�ما
درش�رایطاج�رایبرج�ام
همچن�اناقتص�ادمقاومتی

کارکردی چنی�ن میتوان�د
داشتهباشد؟

بله، یکی از س��اده ترین موارد 
لغ��و تحریم ه��ا این اس��ت که 
مبادالت ما ساده تر می شود و با 
حذف برخی از هزینه های اضافی، 
مبادالت اقتص��ادی و تجاری با 
انجام می ش��ود.  هزینه کمتری 
به ع��الوه س��اماندهی مبادالت 
چ��ه در زمینه فاینانس و چه در 
زمین��ه یوزانس به راحتی محقق 
می ش��ود. بنابراین از مزایایی که 
ایجاد می شود در جهت افزایش 
تولی��د صادرات مح��ور می توان 
اس��تفاده ک��رد در نتیجه میزان 
ص��ادرات افزای��ش می یابد زیرا 
هزینه تولید با برق��راری ارتباط 
سیستم بانکی و مبادالت نرمال 
اقتصادی با اجرای برجام کاهش 
و ام��کان رقابت پذی��ری برای ما 

افزایش می یابد. 

محمدرضابهرامن:
برجامتحققاهدافاقتصادمقاومتیراتسریعمیکند

محمدمهدیرئیسزاده:
نیازیبهسیاستجایگزیناقتصادمقاومتینیست

تامروز|
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جهان در نگاه مبتالیان به اوتیسم 
مؤسسه  محققان 
فن��اوری کالیفرنی��ا 
تحقیقات جدید  در 
خود نش��ان دادند که مبتالیان به اوتیس��م اغلب به جای 
توجه به چهره ها، به مرکز تصاویر جذب شده و به جزییاتی 
مانند تضاد و رنگ توجه می کنند. دانشمندان می گویند، 
این یافته ها تا حدی می توانند مشکالت این گونه افراد را 
در معاشرت و برقراری ارتباط و همچنین عالیق محدود و 
رفتار مکررشان توضیح دهند.  تاکنون دانشمندان بینش 
درس��تی از ارتباط دقیق بین درک و رفتار نداش��تند اما 
دستاورد جدید محققان می تواند در نهایت به پزشکان 
در تشخیص و درمان بهتر اشکال مختلف اوتیسم کمک 
کند. این تحقیق به بررسی چگونگی درک جهان در مغز 
مبتالیان به اختالالت طیف اوتیس��م پرداخته و به طور 
خاص، نظریه های قدیمی در مورد این بیماری از جمله 
این باور را که مبتالیان به اوتیس��م نمی توانند چهره را 
تش��خیص دهند، آزمایش کرده است. پژوهش جدید با 
نمایش اینکه مبتالیان به اوتیسم کمتر به چهره توجه 
نشان می دهند، از یافته های قبلی پشتیبانی کرده است. 
این یافته ها همچنین نشان دادند که مبتالیان به شدت 
به مرکز تصاویر جذب می ش��دند و این امر ارتباطی به 
اشیای موجود در آن نداشت.  همچنین این افراد به جای 
تمرکز به چهره، بیشتر بر اجسامی متمرکز می شدند که 
چش��مگیرتر بوده و برای مثال دارای تفاوت در رنگ و 

کنتراست بودند. 

بررسی مرکز ستاره در حال مرگ 
ن  س��ا ه شنا ر ستا
برای نخستین بار به 
بررس��ی میدان های 
مغناطیس��ی در مناطق اس��رارآمیز داخلی س��تارگان 
پرداخت��ه و دریافته ان��د که آنها به ش��دت مغناطیس��ی 
هستند. این یافته ها به دانشمندان در درک بهتر حیات 
و مرگ ستارگان به ویژه خورشید کمک خواهد کرد. 

میدان ه��ای مغناطیس��ی احتماال س��رعت چرخش 
داخلی ستارگان را تعیین می کنند که تأثیر چشمگیری 
بر تکامل آنها دارد. دانش��مندان با اس��تفاده از روش��ی 
موس��وم به لرزه شناسی س��تاره ای توانستند قدرت های 
میدان مغناطیس��ی را در قلب همجوش��ی شده چندین 
س��تاره قرم��ز غول پیکر ک��ه نس��خه های تکامل یافته 

خورشید محسوب می شوند، اندازه گیری کنند. 
به گفته محققان، این روش همان گونه که از فراصوت 
پزشکی از امواج صوتی برای تصویربرداری از داخل بدن 
انس��ان اس��تفاده می کند، از اصوات تولید ش��ده توسط 
تالطم روی س��طح س��تارگان برای کاوش ویژگی های 
داخلی آنها اس��تفاده می کند. تاکنون ستاره شناس��ان 
توانسته  بودند میدان مغناطیسی ستارگان را تنها روی 
س��طح آنها بررس��ی کنند و باید از مدل های ابررایانه 
برای شبیه س��ازی میدان های نزدیک هسته که فرآیند 
همجوشی هسته ای روی می دهد، استفاده می کردند. 

ساخت لوازم پزشکی با چاپگرها
از  اس�����تفاده 
ی  ه������ا پگر چا
سه بعدی به منظور 
طراحی و س��اخت لوازم پیش��رفته و حس��اس پزشکی 
امکان پذی��ر ش��د. این دس��تاورد جدی��د به خصوص در 
ش��رایط اضط��راری برای نجات ج��ان بیماران به کمک 
پزشکان می آید.   همچنین از این چاپگرها می توان برای 
س��اخت برخی لوازم خاص پزش��کی مانند پابند یا لوازم 
بانداژ الس��تیکی متناس��ب با جثه افراد مختلف استفاده 
ک��رد.  محقق��ان می گویند، با اس��تفاده از این چاپگرها 
می توان ابزار مختلف سرامیکی و پالستیکی را بر مبنای 
نیاز خاص هر بیمار تولید کرد و از وارد شدن جراحت به 
بافت های ظریف بیماران به علت استفاده از ابزار از پیش 
ساخته شده جلوگیری کرد. با توجه به طراحی هر ابزار 
ب��ر مبن��ای ویژگی های خاص یک مریض، از این طریق 
زخمی ش��دن بیمار در زمان نصب ابزار یاد ش��ده هم به 
حداقل می رسد.  یکی از مزایای مهم این اختراع کمک 
به حل مشکالت خاص نوزادان و کودکان است. به عنوان 
مثال، می توان کاتتر خاصی برای یک نوزاد ساخت. کاتتر 
ی��ک لول��ه نازک، معموال بلند و قابل انعطاف و س��اخته 
شده از مواد دارای کاربرد در پزشکی است که در طیف 
گسترده ای از توابع دانش پزشکی و بهداشت کاربرد دارد. 

دبیرکل اتحادیه آبزیان از کاهش حدود ۵۰ درصدی قیمت جهانی میگو در دو سال 
اخیر خبر داد و گفت: قیمت این محصول در بازار جهانی نسبت به سال قبل بین ۱۵ 

تا ۲۰ درصد افت کرده است. 
علی اکبرخدایی با بیان اینکه س��ازمان ش��یالت توصیه می کرد تولید میگو امس��ال 
ب��ه ۳۰ هزار تن برس��د، افزود: به دلی��ل کاهش قیمت های جهان��ی پرورش دهندگان 
برخالف توصیه ش��یالت، میزان تولید را کاهش دادن��د. دبیرکل اتحادیه آبزیان اضافه 
کرد: برهمین اس��اس، صنعت برای تولید حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تن میگوی پرورش��ی 
برنامه ری��زی کرد تا مش��کلی در زمینه بازاریابی و عرض��ه محصول به بازارهای جهانی 

پیش نیاید. 
خدایی با اشاره به شیوع مجدد بیماری لکه سفید میگو در بوشهر و خوزستان گفت: 
متأسفانه این موضوع سبب کاهش تولید میگوی پرورشی به ۱۲ تا ۱۳ هزار تن شد و 

بین ۴ تا ۵ هزار تن از تولیدمان را از دست دادیم. 

»آمانس��یو اورت��گا« بنیانگ��ذار نام تجاری پوش��اک اس��پانیایی Zara در رده بندی 
ثروتمند ترین افراد دنیا، برای مدت کوتاه از »بیل گیتس« پیشی گرفت. 

ورتگا«، با ثروت  بان، برای مدت چند س��اعت، »آمانس��یو ا جمع��ه یک��م آ
۷9.۴ میلی��ارد دالری، در ص��در رده بن��دی منتش��ر ش��ده  ب��رآورد ش��ده 
ز  ر گرف��ت، ولی پس ا Forbes« قرا قتص��ادی » قع��ی مجل��ه ا درزم��ان وا
ی��گاه خود ب��ا عن��وان ثروتمند ترین  س��اعتی »بی��ل گیت��س« دوباره به جا
د  فرا ین مجله ب��رای رده بندی س��االنه ثروتمند ترین ا ف��رد دنیا بازگش��ت. ا

دنیا مش��هور اس��ت. 
»آمانس��یو اورتگا« ۷9 س��اله، پسر یک کارگر راه آهن اس��ت و خط تولید پوشاک 
Zara را در س��ال ۱9۷۵ تاس��یس کرده است. ش��رکت او، اندیتکس، دارای چند 

برند محبوب دیگر نیز اس��ت.

ازصفح��ات ی��ک کت��اب جدی��د می توان 
به عن��وان فیلت��ر باکتری اس��تفاده کرد. این 
فرآین��د تحول��ی اس��ت ک��ه می توان��د جان 

میلیون ها نفر را نجات دهد. 
مخت��رع این کت��اب که »ت��رزا دانکویک« 
ن��ام دارد، محق��ق دانش��گاه »ویرجینیا« در 
آمریکاست. این ش��یمیدان در یک ویدئو در 
ش��بکه های اجتماعی توضیح می دهد که در 
سال ۲۰۰9 موفق به کشف خواص یک فیلتر 

پوش��انده ش��ده با الیه ای از نان��و ذرات نقره 
شده اس��ت. این عنصر کمیاب 99.99درصد 
میکروب ها را جذب و آب را قابل آش��امیدن 

می کند. 
این کش��ف، الهام بخش »برایان گارستید« 
برای طراحی »کتاب تصفیه کننده آب« شد. 
»برایان« که طراح شرکت »آب مایه حیات« 
است، می گوید: این کتاب با قیمتی بسیار کم 
می تواند آب آش��امیدنی ی��ک نفر را به مدت 

چهار سال تامین کند. 
طرز اس��تفاده از آن بس��یار ساده است. 

۲۴ صفحه ای،  ای��ن کت��اب  ه��ر صفح��ه 
توس��ط نقطه چی��ن به دو بخش تقس��یم 
ش��ده و هر بخش آن به عن��وان یک فیلتر 

قابل اس��تفاده اس��ت. 
اگ��ر نتای��ج اولی��ه ای��ن تحقی��ق تایید 
ش��وند، این پ��روژه می تواند در مقیاس��ی 

بزرگ توس��عه یابد. 
هر ساله ۳.۴ میلیون نفر در جهان به دلیل 
آشامیدن آب های آلوده جان خود را از دست 
می دهن��د که ای��ن اخت��راع می تواند موجب 

نجات جان این افراد شود. 

کتاب تصفیه کننده آب 

روزی که زارا ثروتمند تر از مایکروسافت شد

کارگران چینی ب��رای تولید آیفون 6S به 
ازای هر س��اعت تنها یک دالر و هشتادوپنج 

سنت دریافت می کنند. 
غیردولت��ی چین��ی  س��ازمان    

کار  ش��رایط   China Labor Watch  
در ش��رکت Pegatron )مج��ری س��اخت 
گوشی های آیفون( را مورد انتقاد شدید قرار 

داد. 
وس��یله  ب��ه  ش��ده  منتش��ر   گ��زارش 
بس��یار   China Labor Watch
 Pegatron تکان دهنده اس��ت. »کارگ��ران
۱۲ س��اعت در روز و ش��ش روز در هفت��ه 
مش��غول به کار هستند. این ش��رکت آنها را 
وادار کرده در ساعت های غیر اداری به صورت 
رایگان مش��غول ب��ه کار باش��ند و همچنین 

زمان اس��تراحت برای وعده های غذایی آنها 
نیز بسیار کوتاه است.«

این گزارش ۴۳ صفحه ای یکی از بزرگ ترین 
پیمانکاران ش��رکت اپل را زیر س��وال می برد. 
قس��مت هایی از این گزارش واقعا تکان دهنده 
اس��ت. کارخان��ه Pegatron در ش��انگهای 
۱۰۰ ه��زار کارگ��ر را برای س��اخت میلیون ها 

گوشی آیفون 6S استخدام کرده است. 
China Labor Watch، این ش��رکت 
را متهم به اس��تخدام کارگران با محدودیت 
سنی کرده اس��ت. طبق گزارش این سازمان 
چینی ه��دف Pegatron از این کار پایین 
آوردن دس��تمزد کارگران به ۱،۸۵ دالر بوده 
است. اسکان کارگران در خوابگاه های کثیف 
و پرجمعی��ت نیز م��ورد انتقاد ق��رار گرفته 
اس��ت. عدم رعای��ت بهداش��ت در خوابگاه ها 
و نادی��ده گرفتن مس��ائل امنیتی علت مرگ 

یک��ی از کارگ��ران ج��وان این ش��رکت بود. 
ShiZhaokun، که ۱۳ ساعت در روز برای 
این ش��رکت کار می کرد در س��ال ۲۰۱۳ به 

علت التهاب ریه جان خود را از دست داد. 
 چین دومین بازار شرکت اپل

این گ��زارش ب��رای اپل که مدع��ی احترام 
ب��ه محیط زیس��ت و بهب��ود ش��رایط کار نزد 
کارمندان خود اس��ت بس��یار ش��رم آور است. 
در س��ال ۲۰۱۴ اپ��ل به حس��اب ۱،٦  میلیون 
کارگر در ۱9 کش��ور رس��یدگی کرد. بیشینه 
ساعت کاری که ٦۰ س��اعت در هفته است در 
 9۲ درصد موارد رعایت شده بود. آخرین گزارش

 China Labor دو روز قب��ل از انتش��ار ب��ه 
ش��رکت اپل فرس��تاده ش��د. هر گزارشی که 
شرکت های مجری اپل )شرکت های پیمانکار( 
را زیر سوال می برد اپل را به بهبود شرایط وادار 

می کند. 

دستمزد اندک کارگران چینی آیفون

حزب »قانون و عدالت« لهس��تان با کس��ب ۳۷ درصد در مقاب��ل حزب پلتفرم 
شهروندی )۲۴ درصد( و کسب ۲۳۵کرسی از ۴٦۰ کرسی مجلس نمایندگان را در 
شرایطی که ۵۰ درصد شهروندان در انتخابات شرکت داشتند، پیروز انتخابات این 
کشور شد. حزب قانون و عدالت اکنون از موقعیت برتری در دوران پساکمونیستم 
برخوردار اس��ت. برنامه های این حزب، میانه رو ترکیبی از سیاست های اخالقی – 
محافظه کارانه و مداخله دولت در اقتصاد اس��ت. حزب یادش��ده اکثریت سنا را نیز 
در اختیار دارد. این نخس��تین بار از زمان استقرار دموکراسی در سال ۱9۸9 است 
که یک حزب توانس��ته کرس��ی های الزم را برای تشکیل دولت مستقل لهستان را 

به دست آورد. 
کاهش س��ن بازنشس��تگی، افزایش مالیات بر ش��رکت های بزرگ و بانک ها و 
پرداخ��ت یارانه فرزند به خانواده ها از جمله ش��عارهای ح��زب قانون و عدالت 
در جریان انتخابات بوده اس��ت. این حزب با ش��عارهای خود توانس��ت حمایت 
بس��یاری از مردم روس��تاها و مناطق فقیرنشین کشور را جلب کند. حزب وعده 
داده اس��ت اصالحات اقتصادی مورد نظر این حزب ب��ا وعده های انتخاباتی آن 
یکی باش��د. مصوب��ات مربوط به مالی��ات، اهدای کمک های مال��ی به کودکان 
در خانواده ه��ا از مهم تری��ن برنامه های این حزب اس��ت. عالوه بر این حزب در 
نظر دارد که س��ازمان های اطالعاتی دسترس��ی بهتری به اطالعات در خصوص 
مالیات پردازان و افراد مالیات گریز داش��ته باش��ند. اجرای برنامه ملی کار که 
قرار اس��ت یک میلیون پس��ت جدید را ایجاد کند نیز در دستور کار این حزب 

است. 
گروه��ی از اقتصاددان��ان معتقدند نتیج��ه انتخابات می توان��د در ضعف نرخ 
زلوتی )واحد پول لهس��تان( منعکس ش��ود چرا که این حزب در رسانه ها چهره 
منفی داش��ته و سرمایه گذاران نگران سیاس��ت های جدید حزب پیروز هستند. 
بن��ا بر ای��ن اولین تغییرات در بازارها می تواند منفی باش��د اما چنانچه وضعیت 

ثابت ش��ود نرخ زلوتی نیز ثابت خواهد ش��د. 
گروهی دیگر نوس��انات در بازار بورس لهس��تان را پیش بینی کرده اند اما این 
وضعیت نباید زمان زیادی طول بکش��د. بانک ها پیش از همه نگران برنامه این 
ح��زب مبنی بر مالیات جدید هس��تند، در حالی که امکان دارد وضعیت کنونی 
خوشبینی را بر بازار اوراق بهادار حاکم کند و احتمال دارد قیمت اوراق بهادار 

ب��اال ب��رود. 
وضعیت در بازار مش��روط به این اس��ت آیا دولت جدید وعده های انتخاباتی 
خود را اجرا خواهد کرد یا خیر. به زعم آنها اگر حزب دست به اجرای آن بزند 

اعتماد س��رمایه گذاران را از دس��ت خواهد داد. 
حزب یاد ش��ده مخالف اتحادیه اروپا و حامی برخورد س��خت ناتو با مسکو است. 
این حزب مخالف پیوس��تن لهس��تان ب��ه منطقه یورو در آین��ده ای نزدیک بوده و 
وعده داده هزینه رفاهی بیش��تری را برای قش��رهای آس��یب پذیر اختصاص دهد 
و مالیات ه��ای جدید ب��رای بانک ها اعمال  کن��د. این حزب با انتق��ال پناهجویان 
از خاورمیانه به لهس��تان مخالف اس��ت و مدعی اس��ت پناهجویان س��بک زندگی 

کاتولیک در لهستان را تهدید می کنند. 
آقای یاروس��الو کاچینس��کی رئیس حزب راس��ت گرای قانون و عدالت که برادر 
رئیس جمهور فقید لهستان است به همراه برادر دو قلویش در سمت رئیس جمهور 
وقت لهستان در فاصله سال های ۲۰۰٦ و ۲۰۰۷ موجب ترس و وحشت اروپا شد. 
این دو تالش کردند از قرارداد لیسبون برای اصالح اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. 

انتخابات لهستان و سیاست های اقتصادی 
دولت جدید
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قیمت انواع الستیک ایرانی خودرو
 قیمت انواع الستیک ایرانی خودرو زانتیا، سمند، تندر90 و دنا دربازار تهران به شرح زیر است: 

یک شرکت اتریشی-چینی قصد دارد با استفاده از بامبو تا سال 2023 شهری با قابلیت اسکان 20 هزار نفر بسازد که در آن از بتن و فوالد استفاده نشده است. 

قیمت )تومان(کارکرد مفیدسایز الستیکجزییاتمدل الستیک
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۲۰۵/٦۰/۱۵۷۰/۰۰۰۲٦۵/۰۰۰سایز پهنبارز
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۲۰۵/٦۰/۱۵٦۰/۰۰۰۲9۵/۰۰۰-کویر تایر
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