
یادداشت سرمقـاله
واکاوی برگزاری رویدادهای 
اقتصادی و تجاری پساتوافق

ضرورت های حمایت از تولیدات 
غیرنفتی صادرات محور 

در حال حاضر یکی از موضوعات بس��یار 
مهم، سرمایه گذاری در بخش تولید با...

طی بازه زمانی پس از توافق ژنو تاکنون 
به ویژه پس از جمع بندی مذاکرات ...

رضا محمد علی بیگی
استاد دانشگاه 

محمد حسین سلیمی 
رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران
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رئی��س اتحادیه ط��ا و جواهر افزایش س��فر 
و تقاض��ا ب��رای خری��د دالر را مهم ترین عاملی 
دانس��ت که منجر به افزای��ش نرخ آن و نزدیک 

شدن به مرز 3600 تومان شده است. 
محم��د کش��تی آرای در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار ک��رد: معموالً اوایل هفته ب��ا توجه به دو 
روز تعطیل��ی، تقاض��ا برای خری��د دالر افزایش 
می یاب��د اما به اعتقاد م��ن مهم ترین دلیلی که 
باع��ث افزایش قیمت دالر در روز جاری ش��ده، 

بحث مسافرت ها و تعطیاتی است که تا حدود 
20 روز آینده شاهد خواهیم بود. 

وی اف��زود: ب��ا تعطیات اربعی��ن و 28 صفر 
معم��والً میزان مس��افرت ها افزای��ش می یابد و 
تعدادی از ایرانیان نیز به خارج از کش��ور س��فر 
می کنند که طبیعی اس��ت این موضوع منجر به 
افزایش تقاضا برای خرید دالر شود.  کشتی آرای 
با بیان اینکه در هفته گذشته بحث کاهش نرخ 
سود بانکی منجر به نوساناتی در بازار شد، گفت: 

این موضوع در حال حاضر ظاهراً منتفی اس��ت 
و تأثیراتی در افزای��ش قیمت ارز ندارد.  رئیس 
اتحادیه طا و جواه��ر، افزایش قیمت ارز را در 
حالی دانس��ت که بازار های جهانی تعطیل بوده 
و نوس��انی در قیم��ت ط��ا در بازارهای جهانی 
نداش��تیم.  وی در عین ح��ال بیان کرد: قیمت 
طا تحت تأثیر قیمت ارز بوده و طبیعی اس��ت 
ک��ه با باال رفتن نرخ ارز، قیمت طا هم در بازار 

داخلی افزایش یابد. 

مع��اون رئیس جمه��وری و رئی��س س��ازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفت: ما اگربتوانیم 
تاپایان س��ال 17 ت��ا 18 میلی��ارد دالر درآمد 

داشته باشیم فکر می کنم خیلی موفق شدیم. 
محمدباقر نوبخت در دهمین نشس��ت شورای 
برنامه ریزی و مدیریت بحران اس��تان هرمزگان 
افزود: وقتی این میزان درآمد امس��ال با س��ال 
90 که بیش از 118میلیارد دالر درآمد داشتیم 
مقایسه شود سال جاری نسبت به سه سال قبل 
حداقل ب��ا 100میلیارد دالر درآم��د کمتر و با 

تحریم های بیشتر اداره می شود. 
وی ادام��ه داد: ب��ه هیچ وج��ه ت��ورم ب��االی 
40درصد را که به زیر 15درصد آوردیم یا رشد 
منف��ی 6/8درصدی که مثًا برای امس��ال یک 
درصد و س��ال گذش��ته 3درصد بود ما اینها را 

به عنوان یک کار ارزشمند تلقی نمی کنیم. 

وی یادآور ش��د: ما باید رش��د 8 و 9درصدی 
در کشورداش��ته باش��یم و اصا چ��را باید تورم 
داش��ته باشیم. مردم به دنبال ارزانی هستند اما 
ازاینکه همه این مسائل در شرایط تحریم عوض 
ش��د واقعاً من فکر می کنم شاید دراین شرایط 
س��خت یک فرصت خاص برای همه دوس��تان 

عضو کابینه بود. 
مع��اون رئیس جمه��وری و رئی��س س��ازمان 
مدیری��ت وبرنامه ری��زی کش��ور اظهارداش��ت: 
به عن��وان یک ب��رادر صمیمی ع��رض می کنم 
کس��انی که دراین دولت هس��تند افراد کاردانی 
هس��تند و هیچ کدام صفرکیلومتر نیس��تند که 
بیاین��د کار یاد بگیرند. بن��ده را به وجود برنامه 
و بودجه می شناس��ید ولی بقیه آدم های بسیار 

مبرزی هستند. 
نوبخت افزود: ش��اید یک امتحان و آزمایشی 

ب��ود دراین برهه که با س��ختی، کش��ور را اداره 
کردیم، تردید نکنید ازاینکه ما دراین مذاکرات 
طرف های مقابل مان اع��ام کردند دیگر حریف 
این کش��ور نیس��تیم، اگر کار را رها کنیم دیگر 
تحریم کارس��از نیس��ت باالخره ما در ش��رایط 
تحریم رون��د را عوض کردیم احس��اس کردند 
نمی توانن��د موفق بش��وند لذا ای��ن همه تحریم 
کردن��د ولی م��ا منفی را مثب��ت کردیم یا تورم 
40درص��د را به زی��ر 15درصد آوردی��م و آنها 

متوجه شدند. 
وی یادآور ش��د: البته ما در سال جاری از نظر 
مالی با مشکات جدی مواجه هستیم و با وجود 
اینکه م��ردان بزرگ و کارآمد م��ا در مذاکرات 
هس��ته ای کاره��ای بزرگی کردند ام��ا هنوز در 
تحریم هس��تیم، تحریم از ما برداش��ته نش��د و 

همچنان در مضیقه هستیم. 

بررس��ی وضعی��ت بودجه کش��ور در یک دهه 
گذشته و از سال های 84 تا 94 نشان می دهد که 
باالترین نرخ وابستگی به نفت در سال های 1385 
و 1387 اتفاق افتاده. در این س��ال ها 69 درصد از 

سبد بودجه کشور در دست نفت بوده است. 
به گزارش صدای اقتصاد ایران، نفتی که در ادوار 
تاریخی کش��ور همواره فروشش یکی از مهم ترین 
منابع درآمدزای دولتی ها محسوب شده است اما 
این طای سیاه از زمان اجرایی شدن تحریم های 
بین المللی نقش بس��یار کمرنگ ت��ری در تأمین 
بودجه کشور به عهده داشت. نقشی که با کاهش 
بهای جهان��ی نفت از 100 دالر ب��ه زیر 50 دالر 
بی��ش از پیش تحت تأثی��ر پارامترهای اقتصادی 

دستخوش تغییرات شده است. 
گذری بر سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور 
نشان می دهد که از سال 90 به تدریج درآمد نفت 
در بهارستان کمتر مورد اقبال نمایندگان مجلس 
و دولتی ها ق��رار گرفته و برای بودجه ریزی اتکای 
کمتری به میدان ها و چاه های نفتی کشور وجود 
داشته اس��ت. سهم درآمدهای نفتی از 37 درصد 
در س��ال 90 به آهستگی به 35.5 درصد در سال 

93 کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع 
وابس��تگی بودجه به نفت دارد. بررس��ی وضعیت 
بودجه کش��ور در یک دهه گذشته و از سال های 
84 تا 94 نشان می دهد که باالترین نرخ وابستگی 
به نفت در سال های 1385 و 1387 اتفاق افتاده. 
در این س��ال ها 69 درصد از سبد بودجه کشور در 

دست نفت بوده است. 
م��رور آمارهای درآم��د چاه های نف��ت ایران و 
کاهش سهم آن در بودجه ریزی به کنار، اما دولت 
قرار اس��ت کمتر از یک ماه دیگ��ر الیحه بودجه 
سال 95 کل کشور را به بهارستانی ها تقدیم کند. 
بودج��ه ای که نه تنها دیگ��ر در آن خبری از نفت 
100 دالری و ف��روش روزانه نزدیک به 4 میلیون 
بشکه در آن نیست، بلکه قیمت نفت به حدود 41 
دالر رس��یده و س��هم ایران در بازارهای جهانی از 
فروش نفت به روزانه 2میلیون و 800 هزار بشکه 

در روز رسیده است. 
این در حالی است که به گفته رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی قیمتی که برای هر بشکه 
نفت در بودجه س��ال آینده در نظر گرفته روی 
43 و 45 دالر فیکس ش��ده اس��ت. اما اینکه تا 

چ��ه اندازه محمدباقر نوبخت با توجه به احتمال 
دوباره سقوط قیمت نفت در سال آینده میادی 
بر س��ر حرف خود خواهد ماند، سوالی است که 
به میزان عرضه و تقاضای بازارهای نفت جهانی 
و ش��رایط این ب��ازار باز می گردد. ب��ا این حال 
قیم��ت نفت در بودجه س��ال جاری 53 دالر در 
هر بشکه در نظر گرفته شده که به گفته نوبخت 
این رقم برای ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاری 
محقق شده اس��ت. این درحالی است که بهای 
نفت در ش��ش ماهه نخس��ت چندین بار به زیر 
50 دالر س��قوط کرد و به نظر می رس��د تحقق 
این نرخ برای نیمه دوم سال، کار تنظیم بودجه 

را سخت تر خواهد کرد. 
خبرآنای��ن نی��ز در ای��ن م��ورد می نویس��د: 
گزارش های غیر رسمی حاکی است که بهای نفت 
در بودجه س��ال آینده یکی از س��ه سناریوی 40، 
43 و 45 دالر در ه��ر بش��که خواهد بود. هرچند 
گفته می شود 43 دالر در هر بشکه به تأیید کمیته 
تدوین بودجه رس��یده است، اما باید 20 روز دیگر 
نیز صبر کرد تا تکلیف بخش تعیین کننده درآمد 

کشور مشخص شود. 

افزایش تقاضا در بازار ارز موجب شد 

دالر در مرز 3600 تومان

نوبخت: پیش بینی درآمد 18میلیارد دالری تاپایان سال

بودجه از طالی سیاه دل می کند؟ 

در حال حاضر یکی از موضوعات بسیار مهم، سرمایه گذاری در بخش تولید 
با هدف خارج کردن این بخش از رکود است. این در حالی است که...

بررسی چگونگی هدایت سرمایه ها به سمت تولیدات صادرات محور

سرمایه گذاری  خارجی 
چگونه رقابت  ایجاد می کند؟ 

 داس خشونت
در خیابان های بی خواب

هراس خودرو از بازگشت رکود
تحلیل »فرصت امروز« از شوک بانک مرکزی به بازار خودرو

روز گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعام کرد که 
سقف تسهیات خرید خودرو تا 110هزار دستگاه خودرو 
است. در حالی این ش��وک به خودروس��ازان و مشتریان 
وارد ش��د که پیش تر گفته ش��ده بود م��دت زمان اعطای 
این تسهیات ش��ش ماه و تا اردیبهش��ت ماه سال آینده 

خواهد بود. 
ح��اال بان��ک مرکزی ب��ا ی��ک بخش��نامه ب��ازار پررونق 
خودروس��ازان را متوقف کرده و این تئوری را تقویت کرده 
که چنین طرحی فقط برای خالی ش��دن انبار خودروسازان 

بوده است. گرچه خود دولت نیز پیش از این هدف از اعطای 
این تسهیات را صرفا به عنوان محرکی برای تقاضا دانسته 
بود اما به گفته معاون فروش ایران خودرو قرار بود این طرح 
برای 200 هزار دستگاه خودرو باشد. دولت در شرایطی اقدام 
به طراحی بس��ته رونق اقتصادی کرده بود که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، صنعت خودرو را در آستانه تعطیلی دانسته 
بود. اکنون با اجرای این طرح، بخش��ی از جامعه که به دلیل 
رکود انتظاری و ناتوان��ی خرید، تقاضای خ��ود را به تعویق 
انداخته بودند، نیاز خود را تأمین کردند. اکنون نگرانی برای 

آینده صنعت خودرو پس از این طرح است. آیا رکود تشدید 
خواهد شد؟  این پرسش مهمی است که در چنین شرایطی 

مطرح است. 
محمد قلی یوس��فی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به  
»فرصت امروز« می گوید: »پاسخ این پرسش را باید مسئوالنی 
بدهند که اقدام به اجرای چنین طرح و ولخرجی هایی بدون 
در نظر گرفتن تبعات آن کردند. توقف این طرح باعث تشدید 

بی ثباتی اقتصادی ش��ده و س��رخوردگی فعاالن 
اقتصادی و مردم را در پی دارد. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

شاخص کل در کمند نوسانگیران افتاده استچگونه از پیش بینی دست برداریم و به تصمیمات مان اعتماد کنیم

طعم شیرین قندی ها در کام تلخ بازارخداحافظی با تردیدهای مدیریتی

ضرورت سرمایه گذاری در نوآوریتحول در بازاریابی با اینستاگرام
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

پاریس، قطب گردشـگری شادمانه  جهان، روزهای پاییزی تلخی را پشت سر می گذارد. 
تروریسم کور پس از سوریه، عراق و لبنان می رود تا جهان کوچک شده  ما را بی ترحم به 
کـودکان و زنان و مردان، بیگناه عزادار امنیت و آرامش کند. خالصه ای از اتفاقات موحش 

پاریس را در صفحه 8 بخوانید.
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وض��ع تعرف��ه، تنه��ا اب��زار 
حمایتی دولت از تولید داخلی 
اس��ت. ب��ا اس��تفاده از قوانین 
تعرف��ه ای کاالی داخلی امکان 
رقاب��ت با نمونه های خارجی را 
پیدا می کند اما تولیدکنندگان 
صنع��ت برق خبر می دهند که 
به تازگ��ی دولت تعرفه واردات 
مواد اولیه را 3.5 برابر افزایش 
تعرف��ه  مقاب��ل،  در  و  داده 
کاالهای ساخته شده خارجی 
تجرب��ه  را  تعرف��ه ای  تغیی��ر 
نکرده اند. این مس��ئله ش��انس 
تولیدکنن��ده داخل��ی را برای 
حض��ور در بازاره��ای منطقه 
و حت��ی داخل کش��ور کاهش 

می دهد. 
محمد فارس��ی، مدیر عامل 
ش��رکت یاس��ان در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« از افزایش 
تعرفه مواد خام مورد نیاز برای 
تولی��د تجهیزات صنعت برق و 

به ویژه دکل ها خبر می دهد. 
وی می گوی��د: تعرفه واردات 
دکل،  س��اخت  خ��ام  م��واد 
از 6درص��د قبل��ی ب��ه حدود 
20درصد افزایش یافته اس��ت. 
این در حالی اس��ت که تعرفه 
هم��ان  آم��اده  دکل  واردات 
10درص��دی که در گذش��ته 

بوده، باقی مانده  است. 
به اعتقاد فارس��ی با افزایش 
اولی��ه  م��واد  واردات  تعرف��ه 
قیم��ت تم��ام ش��ده محصول 
ب��رای تولیدکنن��ده خارج��ی 
گران ت��ر تم��ام ش��ده و کاالی 
داخل��ی رقابت پذی��ری خود را 
با محصوالت س��ایر کشورها از 

دست می دهد. 
وی با اش��اره ب��ه موج ایجاد 

شده برای ورود سرمایه گذاران 
خارجی به کشور، بیان می کند: 
سرمایه گذاران چینی در رأس 
هیات های سرمایه گذاری قرار 
دارند. با توجه به امکاناتی که در 
این کشور برای تولیدکنندگان 
خود در نظر گرفته، قیمت تمام 
ش��ده محصوالت آماده چینی 
ارزان ت��ر از ایران��ی خواهد بود. 
در نتیجه شانس کاالی داخلی 
ب��رای حض��ور در صنعت برق 
ایران بسیار کمرنگ تر می شود. 
مدیرعام��ل یاس��ان با تأکید 
ب��ر اینکه تغییر سیاس��ت های 
فعالی��ت  ب��ر  تعرف��ه ای، 
تجهی��زات  تولیدکنن��دگان 
صنعت برق آس��یب های جدی 
وارد می کن��د، از قول مس��اعد 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
درباره اص��اح قوانین تعرفه ای 

خبر می دهد. 
از  می ده��د:  ادام��ه  وی 
دول��ت انتظ��ار داریم در زمان 
تصمیم گی��ری ب��رای تعرفه ها 
س��ندیکا  از  نمایندگان��ی 
در  مرتب��ط  ارگان ه��ای  ی��ا 
تصمیم س��ازی  نشس��ت های 
حضور داش��ته باشند تا شاهد 

چنین تصمیماتی نباشیم. 
اگرچه فارسی امیدوار است 
که با نامه نگاری های انجام شده 
تغییرات تعرفه ای اصاح شود 
اما درباره مدت زمان مورد نیاز 
ب��رای اب��اغ تصمیمات جدید 
اظه��ار بی اطاع��ی می کن��د. 
زی��را وی ب��ر ای��ن باور اس��ت 
ک��ه مدت زمان مورد نیاز برای 
تکمیل چرخه نامه های اداری 
و اب��اغ سیاس��ت های جدید، 
بس��ته به محتوای درخواست 

و غیره بسیار متفاوت است. 

عده ای بستر واردات را 
هموار می کنند

ول��ی اهلل بی��ات، مدیرعامل 
پارس سوییچ هم سیاست های 
تعرف��ه ای اخیر وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت را تاش��ی 
برای باز کردن مس��یر واردات 

به کشور توصیف می کند. 
وی ادامه می دهد: در شرایطی 
تولیدکنندگان  هزینه های  که 
ایرانی با خارجی ها برابر نیست، 
دول��ت باید برای جبران آن از 
تولیدکنن��ده داخل��ی حمایت 
تعرفه ای کند. اگر دولت به هر 
بهان��ه ای تعرفه را کاهش دهد، 
تولیدکنن��ده حمایت خود را از 

دست داده است. 
پارس س��وییچ  مدیرعام��ل 
تأکی��د می کند: واحدهایی که 
خ��ود را به عنوان تولیدکننده 
معرف��ی می کنند اما با کاهش 
تعرف��ه واردات به بهانه تأمین 
م��واد اولی��ه موافق هس��تند، 
قطعاً تولیدکننده واقعی نبوده 
و س��هم تولیدکنندگ��ی آنه��ا 

ناچیز است. 
وی اضاف��ه می کن��د: اگرچه 
بس��یاری از تولیدکنن��دگان، 
بخش��ی از نیازه��ای خود را از 
طریق واردات تأمین می کنند 
ام��ا کاه��ش تعرف��ه واردات، 
قیم��ت محصول تمام ش��ده را 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
بی��ات می گوید: در محصول 
س��وییچ و کلید، سهم واردات 
قطع��ه و م��واد اولی��ه به 35 تا 
40 درصد تولید هم نمی رسد. 
اما افرادی که از کاهش تعرفه 
می کنن��د،  حمای��ت  واردات 
افرادی هس��تند که 80 تا 90 
درص��د محصول خ��ود را وارد 

می کنن��د و با برن��د داخلی به 
بازار سرازیر می کنند. 

وی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت 
ک��ه ابزاره��ای تعرف��ه ای در 
کنترل قاچاق هم مؤثر اس��ت 
ام��ا مهم تری��ن دلی��ل تأکید 
تولیدکنن��دگان ب��ر اس��تفاده 
از اب��زار تعرفه، ثب��ات نرخ ارز 
و جب��ران خس��ارت های ای��ن 
سیاست بر بخش تولید است. 
مدیرعام��ل پارس س��وییچ 
اضاف��ه می کند: اگر دولت نرخ 
تورم س��االنه را به قیمت دالر 
اضاف��ه کند، تولیدکننده دیگر 
نیازی ب��ه حمایت های دولتی 
ندارد. سیاس��ت های تعرفه ای 
در واق��ع حمای��ت از تولی��د 
نیس��ت بلک��ه جب��ران هزینه 
مازادی است که خارج از اراده 
تولیدکنن��دگان، ب��ه فع��االن 
بخش تولید تحمیل می شود. 

می کن��د:  عن��وان  وی 
تولیدکنن��ده خارج��ی وام ب��ا 
س��ود 3ت��ا 4درص��د دریافت 
می کن��د. این در حالی اس��ت 
ک��ه س��ود وام تولیدکنندگان 
داخل��ی بی��ش از 20 درص��د 
اس��ت. قانون کار ای��ران برای 
کارفرمایان به مراتب سخت تر 
از س��ایر کشورهاس��ت و همه 
اینها شرایط عادالنه ای را برای 
تولیدکننده ایرانی در رقابت با 

خارجی ها رقم نمی زند. 

تبدیل تولیدکننده به تاجر
پی��ام باق��ری، رئیس کمیته 
ص��ادرات س��ندیکای برق هم 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
تغیی��رات تعرف��ه ای و افزایش 
تعرف��ه واردات م��اده اولی��ه را 
عامل��ی برای تش��ویق واردات 

کاالی آماده به کشور می داند. 
وی اضافه می کند: براس��اس 
قانون استفاده از حداکثر توان 
داخل��ی، محص��ول ایرانی باید 
مورد حمایت دولت قرار گیرد. 
وقتی تعرف��ه واردات کاالهای 
آم��اده را کاه��ش می دهی��م، 
عما این حمایت رخ نمی دهد. 
رئی��س کمیت��ه ص��ادرات 
س��ندیکای ب��رق بر ای��ن باور 
اس��ت که م��ا در ای��ران تورم 
قان��ون داری��م. قوانین خوبی 
ب��رای حمای��ت از تولید داخل 
وضع ش��ده ام��ا ای��ن قوانین 
اجرایی و عملیاتی نمی شوند. 

وی بیان می کند: دولت تعرفه 
واردات خورو را با هدف حمایت 
از ای��ن صنع��ت ب��ه عنوان یک 
صنع��ت زیربنایی به هیچ وجه 
کاهش نمی ده��د. صنعت برق 
هم یک صنعت زیربنایی اس��ت 
و 90 درص��د ص��ادرات خدمات 
فنی و مهندسی سال گذشته را 
به خود اختصاص داده  است، در 
نتیجه باید مشابه صنعت خودرو 
مورد حمایت دولت قرار گیرد. 

باق��ری تأکی��د می کن��د: با 
تغیی��ر سیاس��ت های تعرفه ای 
تم��ام تولیدکنندگان تجهیزات 
صنعت برق آس��یب می بینند. 
س��بب  اخی��ر  سیاس��ت های 
می ش��ود واردات کاالی آم��اده 
مقرون به صرفه ش��ود. در چنین 
شرایطی تولیدکنندگان ترجیح 
می دهند به جای تولید محصول 
تبدیل به بازرگان شده و محصول 

نهایی را وارد کشور کنند. 
وی ادام��ه می دهد: این روند 
عاوه بر گسستن شیرازه بخش 
تولی��د، وضعی��ت اش��تغال در 
کشور را هم تحت قرار می دهد. 

فعاالن صنعت برق اعالم کردند

سد تعرفه برسر تولید داخلی شکست

ش��رکت ملی نف��ت جمهوری 
آذربایجان )SOCAR( با انتشار 
گزارش��ی اع��ام کرد ک��ه ایران 
صادرات��ی  گاز  از  5/19درص��د 
این کش��ور به منطقه خودمختار 
نخج��وان را ب��ه عن��وان هزینه 
ترانزیت انتقال گاز از خاک خود 

برداشت می کند. 
الزم به ذکر است که ایران گاز 
صادرات��ی جمه��وری آذربایجان 
ب��ه منطقه خودمخت��ار نخجوان 
را در مرز آس��تارا دریافت کرده 
و از طریق خاک خود و مرز جلفا 
به جمهوری خودمختار نخجوان 
گ��زارش  در  می ده��د.  انتق��ال 
ش��رکت مل��ی نف��ت آذربایجان 
آمده است که رقم دریافتی ایران 
برای انتقال گاز بسیار گران تر از 
س��ایر کش��ورهای منطقه است. 
به عنوان مثال گرجس��تان برای 
انتقال گاز صادرات��ی آذربایجان 
به ترکی��ه تنها 5درص��د از گاز 
صادرات��ی آذربایجان را به عنوان 
هزینه انتقال کس��ر می کند این 
در حالی اس��ت ک��ه طول خط 
لوله ص��ادرات گاز آذربایجان به 
ترکیه ب��ا خط لول��ه انتقال گاز 
آذربایج��ان به نخج��وان تقریبا 
یکس��ان بوده و تف��اوت چندانی 
ب��ا یکدیگ��ر ندارن��د. در همین 
رابط��ه و در 10 م��اه ابتدای��ی 
س��ال 2015 میادی 4میلیارد 
و 800میلی��ون متر مکعب گاز از 
طریق گرجستان به ترکیه صادر 
کرده است که تفلیس تنها 240 

میلی��ون مت��ر مکع��ب آن را به 
عنوان هزینه انتقال گاز برداشت 
کرده اس��ت. گفتنی است ایران 
و جمه��وری آذربایجان از س��ال 
2005 میادی به این س��و اقدام 
به تب��ادل گاز ب��ا یکدیگر کرده 
ولی تاکنون در ارتباط با جزئیات 
هزینه ه��ای مربوط به انتقال گاز 

اطاعاتی ارائه نکرده بودند. 
با این حال با نگاهی به گزارش 
منتش��ر شده توسط شرکت ملی 
آذربایج��ان  جمه��وری   نف��ت 
بررس�������ی  و   )SOCAR(
آن  در  موج��ود  ارق��ام  و  آم��ار 
بیش��تری  جزیی��ات  می توان��د 
را در اختی��ار م��ا ق��رار دهد. بر 
اس��اس اطاعات مندرج در این 
 گزارش، در سال 2014 میادی 
میلی��ون مترمکعب گاز   5/398
از آذربایج��ان به ای��ران منتقل 

ش��ده اس��ت که از ای��ن میزان 
ب��ه  مترمکع��ب  میلی��ون   319
نخج��وان فروخته ش��ده اس��ت. 
گزارش فوق نش��ان می دهد که 
5/79 میلی��ون مترمکعب از گاز 
صادرات��ی آذربایجان به نخجوان 
ب��ه عنوان هزینه انتقال توس��ط 

ایران دریافت شده است. 
ی��ک منب��ع آگاه در ش��رکت 
ب��ه  آذربایج��ان  نف��ت  مل��ی 
مجل��ه گاز طبیع��ی اروپا گفت 
ک��ه مقام��ات ایران��ی معتقدند 
لوله  خط  نگه��داری  هزینه های 
خ��وی – نخج��وان اصلی تری��ن 
دلیل ب��اال بودن هزین��ه انتقال 
گاز آذربایج��ان ب��ه جمه��وری 

خودمختار نخجوان است. 
در حال حاضر، باالترین هزینه 
انتقال گاز را گرجستان دریافت 
می کن��د، روس��یه ب��ه منظ��ور 

ص��ادرات 2 میلی��ارد مترمکعب 
گاز طبیعی به ارمنس��تان ساالنه 
300 میلی��ون مت��ر مکعب گاز 
طبیع��ی را ب��ه عن��وان هزین��ه 
انتقال گاز روس��یه به ارمنستان، 
به تفلی��س پرداخت می کند که 
ای��ن حج��م از گاز مع��ادل 15 
درصد کل گاز صادراتی مس��کو 

به ایروان است. 
باالترین  راس��تای دریافت  در 
هزینه برای انتقال گاز در منطقه 
توس��ط ایران، گفتنی اس��ت که 
تهران برای ه��ر هزار مترمکعب 
گاز طبیعی که ب��ه ترکیه صادر 
ای��ن  از  دالر   450 می کن��د 
کش��ور دریافت می کند که این 
موضوع نارضایت��ی ترک ها را در 
پی داش��ته و این کش��ور به این 
منظور از ایران شکایت کرده و به 
داوری بین المللی رجوع کرد که 

این موضوع در نهایت با شکست 
ترکیه همراه شد. 

در این بین ای��ران تاش های 
خ��ود را ب��رای ص��ادرات گاز به 
ازای  در  و  آغ��از ک��رده  ع��راق 
ص��ادرات 25 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی به این کشور، ساالنه 
3 میلی��ارد و 700 میلیون دالر 
درآمد کس��ب خواهد ک��رد. به 
بیان دیگر هر ه��زار متر مکعب 
ب��رای  ای��ران  طبیع��ی  گاز  از 
 بغ��داد بی��ش از 400 دالر آب 

می خورد. 
بح��ث در م��ورد گران��ی گاز 
صادراتی ای��ران در حالی مطرح 
می شود که بر اس��اس اطاعات 
اداره  س��وی  از  ش��ده  منتش��ر 
گمرک فدرال روسیه، این کشور 
ب��ه عن��وان یک��ی از بزرگ ترین 
صادر کنن��دگان گاز، ب��رای ه��ر 
هزارمترمکعب گاز صادراتی خود 

282 دالر دریافت می کند. 
در ای��ن راس��تا الزم ب��ه ذکر 
است که ترکیه در ازای دریافت 
هزار مترمکع��ب گاز طبیعی که 
از روس��یه به عنوان بزرگ ترین 
تأمی��ن  کنن��ده گاز م��ورد نیاز 
این کش��ور 418 دالر و در ازای 
هر ه��زار مترمکعب گاز طبیعی 
وارداتی خ��ود از ایران به عنوان 
دومین تأمین  کننده گاز ترکیه، 
487 دالر می پ��ردازد. در حالی 
که آذربایجان به عنوان س��ومین 
گاز طبیعی  کش��ور صادر کننده 
ب��ه ترکیه تنه��ا 340 دالر برای 
هر هزار مترمکعب گاز صادراتی 

خود دریافت می کند. 

ایران باالترین هزینه انتقال انرژی را در کل منطقه دریافت می کند

بین الملل

گــازپتروشیمی

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران: 

 18طرح پتروشیمی به چین
 معرفی شد

مدی��ر طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
ایران از باز ش��دن ال سی پتروشیمی سیراف از محل 

صندوق توسعه ملی خبر داد. 
به گزارش ایلنا، مرضیه ش��اهدایی گفت: 18طرح 
پتروش��یمی ب��رای تأمی��ن مناب��ع مالی به کش��ور 
چی��ن معرف��ی ش��ده اند ک��ه از میان ای��ن طرح ها 
فاینانس پتروش��یمی های س��بان، لردگان، بوشهر و 
مسجدسلیمان فعال شده و مابقی در دست پیگیری 

است. 
وی اف��زود: 18 طرح پتروش��یمی دیگ��ر نیز برای 
تأمی��ن مناب��ع مالی به صندوق توس��عه ملی معرفی 
ش��ده اند، پتروشیمی های اندیمش��ک، صدف، ایام، 
س��لمان فارس��ی، پتروکیمیا، فس��ا، جه��رم، داراب، 
فیروزآباد، میاندوآب، گچس��اران، گلس��تان، اردبیل، 
س��یراف ان��رژی، زنجان و متان��ول کاوه ازجمله این 

طرح ها هستند. 
در میان طرح های نیمه کاره پتروش��یمی، کاوه به 
عن��وان بزرگ ترین واحد تولید کننده متانول جهان با 
استفاده از منابع داخلی سهامداران خود به پیشرفت 
خوبی دست یافته و امید است با تاش صورت گرفته، 

سال آینده به بهره برداری برسد. 
در ایران و به خصوص در صنعت نفت و پتروشیمی، 
دانش و تجربه مناس��بی در اس��تفاده از منابع مالی 
بین الملل��ی در قال��ب قرارداده��ای فاینانس موجود 
است و این صنعت از عملکرد موفقی در بومی سازی 

ساختارهای تأمین مالی برخوردار است. 
در ای��ن فرآین��د به خصوص عملکرد ش��رکت ملی 
صنای��ع پتروش��یمی در ایج��اد و افزایش اعتبار خود 
بس��یار قابل توجه بوده است، چنانچه این شرکت در 
دهه های گذش��ته توانست مبالغ قابل توجهی را تنها 
برمبنای اعتبار خود و بدون پشتوانه دولت و شرکت 

نفت از بازارهای مالی بین المللی جذب کند. 
هم اکنون ال س��ی فاینانس شش طرح پتروشیمی 
با ظرفیت اس��می 13.7 میلیون دالر از محل کش��ور 
چین فعال شده و این طرح ها از روند اجرایی مناسبی 
برخوردار هستند؛ با بهره برداری از این طرح ها 10.2 
میلیون تن به میزان فروش محصوالت پتروش��یمی 
کش��ور افزوده می ش��ود. تاکنون بیش از 2.5 میلیارد 
یورو از اعتبار اس��نادی طرح های مربوط به فاینانس 

چین گشایش یافته است. 
هم اکنون از محل صندوق توسعه ملی نیز بیش از 
یک میلیارد دالر برای چهار طرح پتروشیمی تأمین 
اعتبار ش��ده اس��ت، با بهره برداری از این طرح ها نیز 
ظرفیت اسمی تولید و میزان قابل فروش محصوالت 
پتروش��یمی کش��ور به ترتیب به 3.5 و 2.6 میلیون 

تن خواهد رسید. 
تخصیص زمین برای طرح تبدیل متانول به 

پروپیلن
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
با بیان اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران حق سرمایه گذاری در زمینه 
دانش های نوین را در صنعت پتروشیمی دارد، گفت: 
به زودی NPC در زمینه دانش فنی تبدیل متانول به 
پروپیلن با مجوز وزیر نفت سرمایه گذاری خواهد کرد. 
شاهدایی افزود: هم اکنون در حال تخصیص زمین 
ب��رای ط��رح تبدی��ل متانول به پروپیل��ن در منطقه 
ماهش��هر هس��تیم، روند اجرایی این طرح در مراحل 

ابتدایی قرار دارد. 
بر اس��اس گزارش ش��انا تا پایان سال آینده با تکیه 
بر افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی 
بیش از 5.5 میلیون تن افزایش تولید انواع پلی اتیلن 
س��نگین، س��بک، س��بک خطی و ان��واع پلیمرهای 
ترکیب��ی ک��ه به نحوی به اتیلن وصل می ش��ود مثل 
پی وی س��ی و پلی استایرن را خواهیم داشت، ازاین رو 
ش��اهد توسعه صنایع پایین دستی مرتبط با این مواد 

هستیم و خواهیم بود. 
تولی��د این حج��م متانول طی پنج س��ال آینده 
نتیج��ه تحریم ه��ا بوده و نه نتیجه یک برنامه ریزی. 
هم اکنون ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی قصد 
دارد، از این چالش یک فرصت طایی بس��ازد، به 
عبارت دیگر ما دو سال است که روی فناوری تولید 
پروپیل��ن از متان��ول )PVM( تمرکز کرده ایم؛ در 
این میان ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به 
عنوان تنها شرکتی که از فرآیند خصوصی سازی در 
صنعت پتروش��یمی باقی مانده، توانست با حمایت 
NPC  ب��ه فناوری PVM دس��ت یاب��د، وانگهی 
این ش��رکت توانسته در س��ایت ماهشهر خود یک 
دموپلن��ت از این فناوری را ب��ا موفقیت راه اندازی 
کن��د، هم اکنون در این دمو پلن��ت پروپیلن پلیمر 

گرید از متانول تولید می ش��ود. 
فرآیند مهندسی یک بسته 120 هزار تنی تولید 
پروپیل��ن از متان��ول تدوین ش��ده و ش��رکت ملی 
صنایع پتروشیمی پس از ماه ها پیگیری و برگزاری 
جلس��ات مختلف توانس��ت مجوز س��رمایه گذاری 
مس��تقیم را در این واحد براس��اس اصول اجرایی 
اص��ل 44 ک��ه اجازه می ده��د در فناوری های نو و 
تکنولوژی پیش��رفته س��رمایه گذاری کنیم با تایید 
وزی��ر نفت اخ��ذ کند، با اجرایی ش��دن موفق این 
پ��روژه راه ورود بخ��ش خصوص��ی در ای��ن حوزه 
ب��از خواهد ش��د. اقتصاد مقاومتی در گرو توس��عه 
زنجیره ارزش و کاهش خام فروشی است و احداث 
واح��د تولید پروپیلن با فن��اوری صددرصد ایرانی 
PVM یکی از راه ه��ای تحقق اقتصاد مقاومتی در 

کش��ور به ش��مار می آید. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: 
گاز ایران به چین صادر می شود

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران گفت: با تکمیل 
خ��ط لوله صادرات گاز به پاکس��تان، می توان از این 
مس��یر ب��رای ص��ادرات گاز ایران به جن��وب چین 

استفاده کرد. 
حمیدرض��ا عراق��ی در گفت وگ��و با ایرن��ا، درباره 
برنامه ه��ای ص��ادرات گاز ای��ران، اظهار داش��ت: با 
افزای��ش تولید گاز ایران به ی��ک میلیارد مترمکعب 
در روز، ظرفیت مناس��بی برای افزایش صادرات گاز 

ایجاد می شود. 
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران اف��زود: ایران 
آماده صادرات گاز به پاکس��تان است، اما اسام آباد 
هنوز خط لوله مربوط در داخل خاک کشور خود را 

تکمیل نکرده است. 
عراقی اضافه کرد: هندی ها نیز خواس��تار واردات 
گاز از ایران هس��تند اما تمایلی ندارند که از مس��یر 

پاکستان گاز دریافت کنند. 
وی اف��زود: در صورت تکمیل خ��ط لوله صادرات 
گاز به پاکستان، می توان از این مسیر برای صادرات 
گاز به چین استفاده کرد تا از این طریق گاز منطقه 

جنوب آن کشور توسط ایران تأمین شود. 
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران درباره امضای 
قرارداد جدید ص��ادرات گاز ایران به بصره عراق نیز 
گفت: با امض��ای این قرارداد، ایران به طور میانگین 
روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز از مس��یر بصره به 

جنوب عراق صادر می کند. 
عراقی خاطرنشان کرد: البته در ابتدا روزانه حدود 
7میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می شود 

که به تدریج افزایش خواهد یافت. 
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران ادامه داد: خط 
لوله صادرات گاز به بصره از مسیر شلمچه و در مدت 

یک و نیم سال احداث می شود. 
چی��ن ب��ه دلی��ل توس��عه صنعت��ی س��ریع، نیاز 
گس��ترده ای به مناب��ع جدید ان��رژی دارد و بر این 
اس��اس، طرح های متعددی را برای افزایش واردات 
ال ان ج��ی و احداث خط لوله واردات گاز از روس��یه 

را پیگیری می کند. 
چین در حال حاضر، بازار مطلوبی برای کشورهای 
صادرکننده گاز طبیعی محس��وب می ش��ود. دولت 
چی��ن برای کاه��ش آلودگی ایجاد ش��ده از مصرف 
سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، برای افزایش 
10 درص��دی نرخ تولید گاز تا ابتدای س��ال 2020 

میادی تاش می کند. 
سازمان جهانی انرژی در گزارشی پیش بینی کرد 
با توجه به جایگزینی نفت وگاز به جای زغال سنگ 
در چین، این کشور در پنج سال آینده به بزرگ ترین 
کش��ور تولیدکننده و مصرف کنن��ده گاز طبیعی در 

جهان تبدیل خواهد شد. 
چین برای تأمین بخش��ی از نیاز گازی خود اوایل 
امس��ال توافقنامه ای با روس��یه امضا ک��رد، مقامات 
روس��یه ه��دف از انعقاد ای��ن توافقنام��ه را تقویت 
همکاری ها به منظور انتقال انرژی روسیه به چین و 
تش��ریح قوانین و شرایط اصلی تأمین گاز طبیعی به 
آن کشور از طریق مس��یر شرقی و همچنین تبیین 
مقررات بخش مرزی ش��رق دور روس��یه با مرزهای 

چین توصیف کردند. 
چین با یک میلی��ارد و 115 میلیون فوت مکعب 
منابع بالقوه گاز ش��یل، بزرگ ترین ذخایر گاز شیل 

جهان را در اختیار دارد. 
این کش��ور گرچه به لحاظ منابع گاز ش��یل غنی 
است اما در توس��عه منابع آن مشکات جدی دارد. 
نبود آب ش��یرین بزرگ ترین چال��ش چین در این 
زمینه اس��ت. فقدان زیرس��اخت ها، کمبود خطوط 
لول��ه، پیچیدگی ه��ای زمین شناس��ی و هزینه های 
گزاف تولید گاز ش��یل نیز ازجمله مش��کاتی است 
که پکن در زمینه تولید گاز ش��یل با آنها دس��ت به 

گریبان است. 
این مشکات به قدری جدی است که دولت چین 
را واداش��ت برنام��ه خود را برای تولید گاز تا س��ال 

2020 میادی به نصف تقلیل دهد. 
پروژه ایران ال ان جی در حال آماده سازی 

همچنی��ن حمیدرضا عراقی، مدیرعامل ش��رکت 
ملی گاز در گفت و گو ب��ا ایلنا درباره برنامه صادرات 
ال ان ج��ی گفت: پ��روژه ای��ران ال  ان ج��ی به دلیل 
تحریم ها و بلوکه شدن تأسیسات متوقف شده بود و 
هزینه های زیادی هم بر دوش شرکت ها گذاشت، اما 

اکنون در حال آماده سازی است. 
وی اف��زود: ش��رکت های اروپای��ی عاقه من��د به 
راه اندازی ایران ال ان جی هستند و اگر این تأسیسات 
راه اندازی شود قطعا سرمایه گذاران از محل صادرات 
می توانند سود سرمایه گذاری شان را به دست آورند. 

عراقی خاطرنش��ان کرد: ال ان جی یکی از راه های 
ص��ادرات گاز ب��ه کش��ورهای دیگ��ر به خص��وص 
کشورهایی اس��ت که راه طوالنی دارند و امیدواریم 
که از طری��ق ال  ان  ج��ی بتوانیم وارد ب��ازار تجارت 

جهانی شویم. 
وی اف��زود: برخ��ی کش��ورها جه��ت حض��ور و 
س��رمایه گذاری در این بازار اع��ام آمادگی کرده اند 
ضمن اینکه کش��ورهای زیادی نیز تقاضای واردات 

این محصول را دارند. 
معاون وزیر نفت درخصوص ش��راکت در س��اخت 
پایانه های واردات ال ان جی در دیگر کش��ورها برای 
فروش بیش��تر ای��ن محصول گفت: هم��ان مدلی را 
که در ش��ریک ش��دن در سهام س��اخت پاالیشگاه 
پیش��نهاد ش��ده بود در مورد ال ان جی هم می توان 
پیاده سازی کرد و به این ترتیب راه ما برای ورود به 

بازار صادراتی ال ان جی هموار تر می شود. 

لیال مرگن

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا



اخی��را بحث��ی مبن��ی ب��ر 
دریاف��ت ع��وارض از مع��ادن 
توسط شهرداری ها مطرح شده 
که از نظر فع��االن این عرصه 
گرفت��ن این عوارض از معادن 
وجاه��ت قانونی ن��دارد، زیرا 
اکثر مع��ادن خ��ارج از حوزه 
خدمات ش��هری واقع ش��ده و 
از معادن  نمی تواند  شهرداری 
عوارض بگی��رد، ناصر عابدیان 
درب��اره  مع��دن  کارش��ناس 
ای��ن موض��وع در گفت وگو با 
»فرصت امروز« گفت: دریافت 
توس��ط  مع��ادن  از  ع��وارض 
ش��هرداری ها غیرمعقول است 
زیرا وظیفه س��ازمان صنعت، 
و  اس��ت  تج��ارت  و  مع��دن 
 هیچ ارتباطی با ش��هرداری ها 

ندارد. 
وی اف��زود: در قانون چنین 
مصوبه ای نداریم که شهرداری 
یا فرمانداری بتواند حقوقی از 
مع��ادن دریافت کن��د و تنها 
حقوق��ی که از معادن دریافت 
می ش��ود، حق��وق دولت��ی از 
معادن و مالیات است و اینکه 
شهرداری یا فرمانداری بتواند 
کند، خالف  دریافت  عوارضی 

قانون است. 

دریافت عوارض شهرداری 
هم قانونی است هم نیست

همچنی��ن کام��ران وکیل، 
اتحادی��ه صادرکنندگان  دبیر 
گفت وگ��و  در  مواد معدن��ی 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« درباره 
عوارض ش��هرداری  دریاف��ت 
توسط ش��هرداری ها از معادن 
و قانون��ی ب��ودن آن گف��ت: 
در تمام کش��ورها یک قانون 
واحد نوشته می ش��ود و بقیه 
نی��ز از آن تبعیت می کنند اما 
متاس��فانه در کش��ور ما تکثر 
قوانین و لوایح خود به مشکل 
جدی در کشور تبدیل شده و 
دس��ت مجریان قانون را برای 
دخالت و تغییر آن باز گذاشته 

است. 
وی افزود: حدودا 15 س��ال 
پی��ش مش��ابه این اق��دام در 

مع��ادن کالردش��ت ص��ورت 
گرفت و از فعالیت کامیون های 
معادن آن منطق��ه جلوگیری 
و از مع��دن داران آن منطق��ه 
خواسته ش��د یا عوارض جاده 
را پرداخ��ت کنند یا هر س��ه 
ماه یک بار نس��بت به آسفالت 

مجدد جاده اقدام کنند. 
وکی��ل اف��زود: ازنظ��ر من 
ای��ن  در  عام��ل  مهم تری��ن 
خص��وص تعدد قوانین اس��ت 
زی��را قوانین مناب��ع طبیعی، 
ش��هرداری و... هریک قوانین 
خاص��ی دارن��د که ب��ه دنبال 

حقی برای خود هستند. 
دبیر اتحادیه صادرکنندگان 
م��واد معدن��ی با بی��ان اینکه 
ازنظر من این بحث هم قانونی 
اس��ت و هم نیس��ت، گفت: با 
توج��ه به اینکه ای��ن موضوع 
س��ابقه دار اس��ت، نمی ت��وان 
گفت قانونی نیس��ت به عنوان 
مثال، از معادن ش��ن و ماسه 
ف��رودگاه  نزدیک��ی  در  ک��ه 
مهرآباد ق��رار دارد که معروف 
ب��ه معادن رودخانه هس��تند، 
ای��ن موض��وع س��ابقه دارد و 
نمی ت��وان صد در صد گفت که 

غیرقانونی است. 

اس��ت��دالل  درب����اره  وی 
ش��هرداری برای دریافت این 
عوارض گفت: تنها اس��تدالل 
شهرداری ها برای دریافت این 
مبلغ، استفاده از جاده و راه و 

پرداخت عوارض آن است. 
وکیل در ادام��ه اظهار کرد: 
طبق قانون مع��ادن باید تنها 
حقوق دولت��ی پرداخت کنند 
ک��ه در آغ��از فعالی��ت معدن 
ج��زو ردیف ه��ای هزین��ه ای 
محاس��به می ش��ود و اینک��ه 
ه��رروز هزین��ه ای جدی��د به 
ردیف هزینه ای افزوده ش��ود، 
درست نیست، زیرا هنگامی که 
جای س��ود و زیان تغییر کند، 
اقتصادی  فعالیت  این  مطمئنا 
اقتصادی  توجی��ه  هیچ گون��ه 
ندارد و هنگامی که فعالیتی از 
توجیه اقتصادی الزم برخوردار 
قابل توجه  ح��وزه ای  نباش��د، 
اما نامطمئن معرفی می ش��ود 
که س��رمایه گذاران رغبتی به 
س��رمایه گذاری در آن ندارند، 
زیرا یکی از م��واردی که برای 
سیاست گذار از اهمیت ویژه ای 
و  برنام��ه  اس��ت،  برخ��وردار 
آینده ای ش��فاف برای فعالیت 

اقتصادی مدنظر است. 

دریافت عوارض 
ضد توسعه ای است

غ��رق�����ی،  س��ج�����اد 
عض�����و هی���ات م���دی��ره 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
س��نگ آهن  صادرکنن��دگان 
ب��ا  گفت وگ��و  در  ای��ران 
ای��ن  در  ام��روز«  »فرص��ت 
ب��اره اظه��ار ک��رد: دریافت 
عوارض ش��هرداری از معادن 
کامال غیرقانونی اس��ت، زیرا 
ما می دانیم اقدام ش��هرداری 
ب��ا  ک��ه  اس��ت  به گون��ه ای 
کردن حوزه شهری  گسترده 
و تعمیم آن به معادن س��عی 
در افزای��ش درآمدهای خود 
از  موض��وع  ای��ن  ک��ه  دارد 
س��وی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت منطقه خراس��ان 
جنوب��ی و انجم��ن معادن از 
جه��ت حقوق��ی و قانونی در 

حال پیگیری اس��ت. 
وی اف��زود: از نظ��ر من این 
موضوع کامال ضد توس��عه ای 
اس��ت و تنها دلی��ل آنها برای 
ای��ن کار، رون��ق مع��ادن در 
ک��ه  اس��ت  خ��اص  دوره ای 
ع��ده ای قص��د دارن��د از این 

معادن درآمدزایی کنند. 

غرقی در ادامه با بیان اینکه 
قان��ون مع��ادن هیچ گونه  در 
دریاف��ت  ب��رای  تعریف��ی 
عوارض از س��وی شهرداری ها 
گف��ت:  اس��ت،  اعالم نش��ده 
انجمن به ط��ور کلی به دنبال 
این موضوع  قانون��ی  پیگیری 
است تا خس��ارات مالی ناشی 
از ای��ن امر جب��ران و از تکرار 
آن جلوگیری به عمل آید و تا 
به نتیجه رسیدن این موضوع 
از فعالی��ت نخواه��د  دس��ت 

کشید. 
هی���ات مدی��ره  عض�����و 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
س��نگ آهن  صادرکنن��دگان 
ای��ران در ادام��ه تصریح کرد: 
از  منطقه  شهرداری  استدالل 
دریافت این ع��وارض، حضور 
حری��م  داخ��ل  در  مع��ادن 
ش��هری است و به دلیل اینکه 
ش��هرداری خدمات شهری را 
به آنها ارائ��ه می دهد، معادن 
بای��د ع��وارض آن را پرداخت 

کنند. 
وی در پای��ان گف��ت: نکته 
قابل توج��ه در ای��ن خصوص 
این اس��ت که این مصوبه در 
قوانین ش��ورای ش��هر وجود 
نداش��ت و اخیرا حریم شهری 
گس��ترش یافته و مع��ادن نیز 
محس��وب  ش��هر  از  جزئ��ی 

می شوند. 
ب��ا تمام ای��ن تفاس��یر، با 
توجه به دریافت این عوارض 
در گذشته و تکرار مجدد آن 
مبالغی  و دریافت  از س��ویی 
به عناوی��ن  مختلف از معادن 
ب��ه دلی��ل درآمدزایی کالن 
اس��ت که موجب  امری  آنها 
معدن داران  ب��رای  مزاحمت 
کشور شده که آنها در اغلب 
و  اطاعت  به  ش��رایط مجبور 
پرداخ��ت ای��ن مبال��غ برای 
ادامه بی حاش��یه فعالیت های 
که  هس��تند  خ��ود  معدن��ی 
تاثیر  کوتاه م��دت  در  ش��اید 
جدی نداش��ته باش��د اما در 
بلندمدت و در حساب وکتاب 
آنه��ا می توان��د تاثی��ر جدی 

داشته باشد. 

بی دفاعی معادن در مقابل قوانین نوظهور

گسترش محدوده شهری در عرض یک روز

روزنامه نیویورک پست آمریکا 
در خب��ری به عن��وان »صادرات 
ارزش��مند ای��ران نفت نیس��ت؛ 
خاویار است«، نوشت: در سواحل 
دریای خزر، پروژه ای برای تولید 
غ��ذای لذیذ ارزش��مندی به نام 
خاویار در دس��ت اجراس��ت که 
می توان��د پس از لغ��و تحریم ها 

اقتصاد ایران را قدرتمند کند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از 
روزنام��ه ی��اد ش��ده، ای��ران که 
روزی بزرگ تری��ن صادرکنن��ده 
این غذای لوکس بود، در س��ال 
2000، بی��ش از 40 ت��ن تخم 
ماهی خاویار ص��ادر کرد، اما به 
دلیل کاهش ذخایر ماهی دریای 
خزر و نی��ز تحریم های اقتصادی 
تحمیل ش��ده، این ص��ادرات در 
سال گذش��ته به یک تن کاهش 

یافت. 
پ��س از توافق تاریخ��ی ایران 
ب��ا قدرت های جهان��ی در مورد 
این کش��ور،  برنام��ه هس��ته ای 
برخ��ی در ای��ران روی احی��ای 

صنعت خاویار کار می کنند. 
اسحاق اس��المی مدیر مزرعه 
خصوصی پ��رورش ماهی خاویار 
قره برون در روس��تای گلدشت 
در س��احل دری��ای خ��زر گفت: 
امیدواری��م ب��ا لغ��و تحریم ها و 
ای��ران  تعام��الت  س��رگیری  از 
ب��ا جه��ان، راه برای ص��ادرات 
محصوالت ما به خارج از کش��ور 
ب��از ش��ود و درآم��د ارزی برای 

کشور به همراه آورد. 
این مزرع��ه و امکانات نزدیک 
آن س��االنه 500 هزار ماهی آزاد 

خاویاری پرورش می دهد. 
اس��المی در س��ال 2005 این 
را  دالری  100 میلی��ون  پ��روژه 
شروع کرد اما دست کم 12 سال 
طول می کش��د تا ماه��ی خاویار 

بالغ شود و خاویار تولید کند. 

ح��دود 110 هزار ن��وع ماهی 
خاویاری وجود دارد که تخم های 
ارزشمندی  خاکستری  نقره ای- 
تولی��د می کن��د ک��ه گران ترین 
خاویار جهان محسوب می شود. 

این مزرعه پرورش ماهی قصد 
دارد در مدت س��ه سال، 30 تن 
خاویار ش��ور و 2 هزار تن گوشت 

خاویار صادر کند. 
اس��المی پیش بین��ی می کند 
براساس قیمت متوسط یک هزار 
و 360 دالر در ه��ر پوند خاویار، 
س��االنه 90 میلی��ون دالر درآمد 

کسب کند. 
آمری��کا، اروپ��ا و ژاپن به طور 
بازاره��ای  بزرگ تری��ن  س��نتی 

صادرات خاویار ایران بوده اند. 
اف��زود: پیش بینی ما این  وی 
اس��ت که در سال 2018 درآمد 
ارزی ما از محل صادرات خاویار 
معادل دو روز صادرات نفت خام 
کش��ور خواه��د ب��ود. هم اکنون 
که هر بش��که نفت خ��ام آمریکا 
ب��ه قیمت کمت��ر از 42 دالر در 
هر بش��که معامله می شود، ایران 
روزانه حدود یک میلیون بش��که 

نفت خام صادر می کند. 
تولید خاویار همس��و با برنامه 

کاه��ش  ب��رای  ای��ران  دول��ت 
وابس��تگی به درآمدهای نفتی و 

متنوع سازی صادرات است. 
برج��ام  از  به عن��وان بخش��ی 
)برنام��ه جامع اقدام مش��ترک( 
تحریم ه��ای تج��اری و بانک��ی 
تحمی��ل ش��ده ب��ر ای��ران لغو 
خواهند ش��د و آمری��کا واردات 
برخی کاالهای مشخص از ایران 
مانند فرش، پسته و خاویار که از 
س��ال 2010 متوقف شده بود را 

از سر خواهد گرفت. 
ناصر اکتایی تحلیلگر مس��ائل 
اقتصادی در ای��ران به نیویورک 
پست گفت: لغو تحریم ها به ویژه 
بانک��ی، ص��ادرات  تحریم ه��ای 
خاوی��ار را آس��ان تر خواهد کرد 
و موجب ش��کوفایی این صنعت 

خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: آمریکا به طور 
مش��خص یک��ی از بزرگ تری��ن 
بازارهای واردات خاویار در جهان 
است که صادرات آن از ایران به 
این بازار خون تازه ای به رگ های 
اقتصاد این کشور تزریق و درآمد 

ارزی آن را تقویت می کند. 
مزرعه 860 ه��زار فوت مربعی 
»ق��ره برون« یکی از س��ه پروژه 

اجرا شده توس��ط اسالمی برای 
پ��رورش ماه��ی خاویار اس��ت؛ 
ماه��ی ای ک��ه ب��ه دلی��ل صید 
بی��ش از حد، آلودگ��ی آب دریا 
و تخریب مکان های تخم ریزی، 
در خطر انق��راض قرار دارد. این 
ذخایر  کاه��ش  موجب  عوام��ل 
ماهی��ان خاویاری دری��ای خزر 
ش��ده که مکان تولید 90 درصد 

خاویار جهان است. 
قانون منع موقت خریدوفروش 
خاویار وحش��ی به دلیل ترس از 
انق��راض ماهی خاویار در س��ال 
2001 به اجر درآم��د. اکنون با 
توجه به اینکه پنج کش��ور واقع 
در حاش��یه دریای خزر با هدف 
وحشی  ذخایر  ش��دن  جایگزین 
ماهی خاویار با تمدید ممنوعیت 
موافق��ت  تج��اری  ماهیگی��ری 
کرده اند، ص��ادرات ماهی خاویار 
توس��ط این کش��ورها در آستانه 

سهمیه بندی است. 
مزرع��ه گلدش��ت ک��ه یک��ی 
پ��رورش  مجتم��ع  چندی��ن  از 
ماه��ی در ایران اس��ت، در 310 
کیلومتری ش��مال ته��ران واقع 
اس��ت. یک ماهی خاوی��اری به 
ط��ول دو متر در اس��تخر بزرگ 

بتنی ای��ن مزرعه که با آب تیره 
دریا پر ش��ده است با تنبلی شنا 
می کن��د و از غذایی که کارگران 
با دست برایش پرتاب می کنند، 

می خورد. 
مدیرکل  حبیب ن��ژاد  حس��ن 
مازندران گفت:  اس��تان  شیالت 
ای��ن مزرع��ه 200 ش��غل ایجاد 
کرده اس��ت. م��ا امیدواریم این 
مزرع��ه به پایتخت خاویار جهان 

تبدیل شود. 
بزرگ تری  برنام��ه  اس��المی، 
ب��رای مزرعه پرورش ماهی خود 
دارد. وی گفت: عالوه بر صادرات 
خاویار و گوشت ماهی خاویار، ما 
روغن و لوازم آرایش��ی نیز تولید 
خواهی��م کرد. از پوس��ت ماهی 
خاویار نیز می ت��وان چرم خوب 

تولید کرد. 
وی اضافه ک��رد: ما همچنین 
قصد داریم این مزرعه را به یک 
جاذبه گردش��گری تبدیل کنیم؛ 
جایی ک��ه مش��تریان می توانند 
س��ایر  و  خاوی��ار  خودش��ان 
محصوالت را از مزرعه خریداری 

کنند. 
در چند س��ال اخی��ر، تعدادی 
مزرع��ه کوچک پ��رورش ماهی 
خاویار در سراسر ایران دایر شده 
اس��ت، از جمل��ه یکی در ش��هر 
کویری ای��ران واقع در مرکز این 
کش��ور و دیگری در قم. هر یک 
از آنها امیدوارند با از س��رگیری 
صادرات خاویار، س��همی از بازار 

ببرند. 
محم��د تقی برخ��ورداری، از 
مزرعه پرورش ماهی خاویار قم 
که اس��تخر مزرعه اش پر از آب 
شور چاه اس��ت، گفت: بانک ها 
ب��ه من وام ندادن��د. . . اما ایده 
من نتیج��ه داد. اگر بخواهیم و 
اراده کنی��م، غیرممک��ن وجود 

ندارد. 

نیویورک پست: »خاویار« می تواند اقتصاد ایران را قدرتمند کند
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 سرپیچی صنایع لبنی از قانون
 اعضای دولت دست  به کار شدند 

 مع��اون وزی��ر کش��اورزی اعالم کرد: ب��ا توجه به 
س��رپیچی کارخانه های لبنی در زمینه  اجرای قیمت 
مص��وب ش��یرخام، دولت منتخب��ی از اعضای خود را 
برای رس��یدگی نهایی این مس��ئله انتخاب کرده تا 

هرچه سریع تر به نتیجه برسد. 
حس��ن رکن��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، از برگزاری 
جلس��ه مشترک س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان با صنایع لبنی و دامداران برای اجرای 
قیمت مصوب 1440 تومانی شیرخام خبر داد و اظهار 
ک��رد: قیمت گذاری ش��یر در مراج��ع قانونی ذی ربط 
خود انجام ش��ده و برای عملیاتی ش��دن آن براساس 
یک��ی از بنده��ای مصوبات دولت، س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان موظف به اجرایی 

کردن این قانون است. 
وی افزود: طی روزهای اخیر جلس��ه مشترکی بین 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان، 
صنایع لبنی و تش��کل های دامپروری برگزار ش��د و 
دول��ت منتخب��ی از اعض��ای خود را برای رس��یدگی 
نهای��ی این مس��ئله انتخاب کرده تا هرچه س��ریع تر 

به نتیجه برسد. 
 مع��اون وزی��ر کش��اورزی در ام��ور تولی��دات دام 
همچنی��ن درخصوص اختالفات آم��اری بین وزارت 
کشاورزی و مرکز ملی آمار درخصوص تعداد دام های 
س��بک و س��نگین که وزارت جهاد کشاورزی معتقد 
ب��ه وج��ود 8 میلیون و 800 هزار رأس دام س��نگین و 
مرکز ملی آمار معتقد به وجود 4 میلیون و 400 هزار 
رأس اس��ت، گفت: مرکز ملی آمار یک مرجع رس��می 
اس��ت و نمی توان به راحتی آمار آن را زیر س��وال برد، 
ام��ا برای اس��تخراج آمار بخ��ش دامپروری در وزارت 
جهاد کش��اورزی بررس��ی های کارشناس��ی بسیاری 
صورت گرفته و بخش��ی از دام های سرش��ماری شده، 
هویت دار و شناسنامه دار شدند و سال گذشته میزان 
تولید ش��یری که مش��مول یارانه ش��د به تفکیک هر 

استان و منطقه آمار دقیقی وجود دارد. 
وی گفت: باید جلس��ات مش��ترکی بین مرکز ملی 
آمار و وزارت جهاد کش��اورزی برای اصالح آمارهای 

موجود برگزار شود. 

 قیمت سنگ آهن همچنان
 در سراشیبی است 

در آینده وضعیت جهانی نرخ س��نگ آهن ش��یب 
مالیمی خواهد داش��ت که احتمال کاهش نرخ ها نیز 
وجود دارد و انتظار شرایط بهینه در بازار در شرایط 

کنونی وجود ندارد. 
مه��رداد اکبری��ان، عض��و انجم��ن تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان س��نگ آهن در خص��وص وضعیت 
س��نگ آهن در بازار ایران اظهار داش��ت: متاس��فانه 
قیمت س��نگ آهن همچنان پایین اس��ت و دورنمای 
دو س��اله ای برای نرخ س��نگ آهن دیده نمی ش��ود و 
مسائل کالن جهانی نیز در این موضوع موثر بوده اما 
عمده ترین آن قدرت و توان تولیدکنندگان بزرگ دنیا 
و البی کنندگان کالن تولید سنگ آهن بوده که باعث 

شده رقبا از این بازار خارج شوند. 
به گزارش ایلنا، اکبریان تصریح کرد: البته در آینده 
وضعیت جهانی نرخ سنگ آهن شیب مالیمی خواهد 
داش��ت ک��ه احتمال کاهش نرخ ه��ا نیز وجود دارد و 

انتظار شرایط بهینه در بازار وجود ندارد. 
 وی گفت: همچنین در صورت ثبات سیاس��ی در 
کش��ورهای همسایه )افغانستان و سوریه و عراق( که 
تاکن��ون درگیر جن��گ بودند وضعیت صادرات فوالد 
بهب��ود خواه��د یافت و ش��اهد بهب��ود وضعیت بازار 

خواهیم بود. 

 خبر خوش برای سرمایه گذاران
در صنایع کوچک 

 مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک ب��ا اش��اره ب��ه افزایش 2.5 برابری س��رمایه 
صن��دوق، از ایج��اد 700 میلی��ارد توم��ان تعهدات تا 

پایان سال جاری خبر داد. 
علی تعقلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده برای صندوق در بودجه 1394 
پرداخ��ت ش��د، اظهار کرد: ب��ا پرداخت این اعتبار در 
حال حاضر س��رمایه صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنای��ع کوچ��ک از 50 میلیارد تومان به 125 میلیارد 

تومان رسید و 2.5 برابر شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تا پای��ان س��ال برنامه های 
دیگری برای افزایش سرمایه صندوق داریم، اظهار 
امی��دواری ک��رد بتوانیم ب��ا پیگیری هایی که انجام 
می دهیم، سرمایه صندوق را تا پایان سال جاری به 
بیش از میزان فعلی افزایش دهیم.تعقلی در پاسخ 
ب��ه اینکه با توجه به س��رمایه 125 میلیارد تومانی، 
صن��دوق به ط��ور کلی چه مقدار ضمانت نامه صادر 
خواه��د کرد، گف��ت: معموال این گون��ه صندوق ها 
مح��دوده بی��ن هف��ت ت��ا 10 برابر بودج��ه خود را 
تعه��دات می پذیرن��د و م��ا نی��ز ب��ا لح��اظ همین 

اس��تراتژی فعالیت می کنیم. 
به گفته وی، با ظرفیت ایجاد شده صندوق تا پایان 
س��ال رقمی حدود 700 میلیارد تومان ایجاد تعهدات 

کرده است. 

عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن ایران: 
بخش تولید به سختی به حیات 

خود ادامه می دهد 
 عض��و هیات رئیس��ه خانه صنعت و مع��دن ایران 
گفت: کاه��ش هزینه های تولی��د و افزایش کیفیت 
محصوالت تولیدی مستلزم تحقق برنامه هایی نظیر 
تسهیالت بانکی با بهره پایین و استفاده از دستگاه ها 

و تکنولوژی روز دنیاست. 
بی��ژن پناه��ی زاده در گفت و گو با ایس��نا، منطقه 
خوزس��تان، اظه��ار کرد: ب��ه س��ود تولیدکنندگان 
اس��ت که هزینه های تولید خ��ود را کاهش دهند و 
محصوالت تولیدی خود را با قیمت کمتری در بازار 
عرض��ه کنند ت��ا بتوانند با کااله��ای وارداتی رقابت 

کنند. 
وی اف��زود: رقابت با محصوالت وارداتی مس��تلزم 
برنامه هایی اس��ت که اجرای ای��ن برنامه ها می تواند 

کمک بسیاری به تولید کشور کند. 
پناه��ی زاده تصری��ح کرد: نرخ س��ود 25 درصدی 
تس��هیالت بانکی یکی از عواملی است که در قیمت 
تمام ش��ده محصوالت تاثیرگذار است و این مسئله 
موجب می شود تا تولیدکننده توان رقابت با کاالهای 

جهانی را نداشته باشد. 
وی ادام��ه داد: اس��تفاده از ماش��ین آالت قدیمی 
و فرس��وده توس��ط تولیدکنن��دگان داخلی موجب 
می ش��ود تیراژ محصوالت تولیدی آنها محدود باشد 
و همچنین این ماش��ین آالت ان��رژی مصرفی باالیی 
دارند که این مس��ئله نیز در نرخ تمام ش��ده کاالی 
تولیدی بسیار تاثیر گذار است و برای اصالح آن باید 

تالش کرد. 
پناه��ی زاده عنوان کرد: باید مالی��ات برای بخش 
تولید حذف ش��ود و آن را برای مصرف کننده مدنظر 
قرار دهند زیرا کسی که ارزش افزوده تولید می کند، 
نبای��د آن را تقدیم اداره مالیات کند بلکه باید آن را 

در جهت تولید هزینه کند. 
 وی گف��ت: باید براس��اس امکانات و تس��هیالتی 
که ب��ه بخش تولی��د تعلق می گی��رد، از آن توقع و 
انتظاراتی داش��ت زیرا این بخش به دلیل مشکالت 
فراوان در زمینه نقدینگی به س��ختی به حیات خود 

ادامه می دهد. 
پناه��ی زاده خاطرنش��ان کرد: دولت بای��د برنامه 
ملموس درخصوص بخش تولید برای رفع مشکالت 
ارائ��ه کند و همچنین ت��ا زمانی که نقدینگی به این 
بخش تزریق نش��ود، مش��کالت تولید ادامه خواهد 

داشت. 
رئیس خانه صنعت و معدن خوزس��تان گفت: باید 
تولید برای سرمایه گذاری جذاب شود و اگر مشکالت 
تولید ادامه داش��ته باشد، سرمایه سرمایه گذاران در 
بانک ها و موسس��ات مالی ذخیره خواهد ش��د و این 
موسس��ات نیز منابع مالی خ��ود را در بخش تولید 
سرمایه گذاری نمی کنند و به این صورت منابع مالی 
از دس��ت تولیدکننده خارج و به تولید کشور آسیب 

وارد می شود. 

همکاری آفریقای جنوبی در 
»فرآوری مواد معدنی« با ایران 

ایران و آفریقای جنوبی بر گسترش همکاری های 
مش��ترک در بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی تاکید 

کردند. 
ب��ه گ��زارش ایمیدرو، مع��اون طرح های توس��عه 
مع��دن و صنایع معدن��ی ایمیدرو در دی��دار معاون 
وزی��ر منابع معدنی آفریق��ای جنوبی و هیأت همراه 
گفت: اکتشاف، فرآوری و تحقیقات در زمینه معادن 
می توان��د مبنای همکاری های مش��ترک دو کش��ور 

باشد. 
جمشید مالرحمان افزود: همکاری های دو کشور 
در زمینه مع��ادن هم می تواند به صورت مش��ارکت 
و هم س��رمایه گذاری به صورت مجزا باش��د که این 
مسئله بستگی به عالقه مندی آفریقای جنوبی دارد. 
وی همچنی��ن آمادگی ای��ران در زمینه صادرات 
س��یمان به آفریق��ای جنوبی را اع��الم کرد و گفت: 
فعالی��ت در مع��ادن دریایی یا س��واحل نی��ز برای 
همکاری دو کش��ور مطلوب اس��ت، ضمن اینکه کار 
در زمین��ه اس��تحصال روی از آب دریا ب��رای ایران 

اهمیت دارد. 
در ای��ن دیدار، علی اصغرزاده، مدیرکل اکتش��اف 
و س��رمایه گذاری ایمی��درو توضیح��ات مفصلی در 
خص��وص وضعیت مع��ادن ایران در نق��اط مختلف 

کشور و تنوع ذخایر معدنی ارائه کرد. 
مع��اون وزیر مناب��ع معدنی آفریق��ای جنوبی نیز 
در این دیدار که معاونان و مدیران س��ازمان توسعه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران حضور 
داش��تند، آمادگی کش��ورش را ب��رای همکاری های 

معدنی با ایران اعالم کرد. 
جئوفری اولیفان��ت )Godfrey Oliphant(  با 
بیان اینکه نخستین اولویت ما برای همکاری، بحث 
کار در معادن است، گفت: ما قادر به تهیه نقشه های 
زمین شناسی و فعالیت های تحقیقاتی روی فرآوری 
مع��ادن هس��تیم و در ای��ن زمینه نیز روز گذش��ته 
تفاهمنام��ه هم��کاری ب��ا مرکز تحقیق��ات فرآوری 

معدنی ایران منعقد کردیم. 
وی افزود: آفریق��ای جنوبی دارای دانش و تجربه 
کار در معادن است و در حال حاضر 1700 معدن در 
حال بهره ب��رداری داریم که بعضی از آنها زیرزمینی 
و در اعماق زیاد اس��ت که ما از تکنولوژی پیشرفته 

برای کار در این معادن برخوردار هستیم. 
اولیفانت عالقه مندی کشورش به همکاری با ایران 
در زمین��ه ایمنی معادن ش��امل مع��ادن زغال، طال 
یا س��ایر م��وارد را اعالم کرد و گف��ت: بحث معادن 
دریایی می تواند بخش دیگری از همکاری ما باش��د، 
زیرا متخصص��ان ما در زمینه فعالیت معادن دریایی 
مانند اس��تحصال روی از آب دری��ا از تجربه زیادی 
برخوردار هس��تند.  وی افزود: منابع معدنی دریایی، 
منابع آبی و اکتش��اف آن و همچنین زمین شناس��ی 
پزشکی می تواند مبنای همکاری آفریقای جنوبی با 

ایران باشد. 

معــدن صنعت غذا

آهن

صنعت

ساناز کالهدوز



کاهش نرخ سود بانکی یکی 
از موضوعات مهم نظام بانکی 
اس��ت که در هفته گذشته با 
فرازوفرودهای خبری مختلفی 
مواجه شد و سرانجام هنوز در 

پرده ای از ابهام قرار دارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
تلویزیون��ی  نط��ق  از  پ��س 
رئیس جمه��ور ک��ه در آن از 
کاهش ن��رخ س��ود بانکی در 
حد تورم خب��ر داده بود، این 
موض��وع به یک��ی از خبرهای 
داغ و مه��م محافل اقتصادی 
تبدیل شد. با توجه به جایگاه 
رئیس جمهور و تمایل شخص 
اول مقام اجرایی کشور نسبت 
ب��ه کاهش ن��رخ ت��ورم و به 
خص��وص اع��ام آن از طریق 
پ��ر مخاطب��ی چون  رس��انه 
تلویزی��ون، انتظار می رفت که 
هر چه زودتر نرخ سود بانکی 
کاهش پی��دا کن��د. برخی از 
خبرهای منتش��ره هم حاکی 
از تمای��ل بانکداران به کاهش 
نرخ س��ود بانکی تا 18 درصد 
اما تش��کیل  حکایت داش��ت 
جلس��ات شورای پول و اعتبار 
نش��ان داد ک��ه ای��ن رخداد 
مه��م اقتصادی با دس��ت انداز 
مواجه شده و به این زودی ها 
نمی ت��وان امیدی ب��ه کاهش 
ن��رخ س��ود داش��ت. ام��ا به 
راستی با وجود تاکیدات همه 
مسئوالن اقتصادی چه مانعی 
دربرابر کاهش نرخ سود وجود 
دارد که موجب شده تا حرف 

رئیس جمهور بر زمین بماند؟ 

دشواری عبور از مانع 
موسسات

س��یروس کرمی، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
ای��ن  در  ام��روز«  »فرص��ت 
باره گفت: کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی تبعات��ی را ب��ا خ��ود 
ب��ه هم��راه دارد ک��ه باره��ا 
مس��ئوالن درباره آن س��خن 
گفته اند و اس��تدالل هایی هم 
اس��تدالل های  می آورند  ک��ه 
درستی است. موسسات مالی 
و اعتب��اری غیر مج��از یکی از 
مهم تری��ن دالیلی اس��ت که 
کاهش نرخ س��ود بانکی را با 

مانع روبه رو کرده است. 
وی اف��زود: این موسس��ات 
در ح��ال حاض��ر س��ود های 
25درصدی و حت��ی باالتر از 
آن پرداخ��ت می کنند و بانک 
مرکزی به دلی��ل نظارت پذیر 
نبودن آنه��ا نمی تواند مانع از 

عملکرد آنها شود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
در پاس��خ به این پرس��ش که 
بانک��ی بدون  »عملیات ه��ای 
نظام  پش��تیبانی ش��بکه های 
بانکی ممکن نیست. آیا بانک 
مرکزی نمی تواند عملیات های 
بانکی این موسسات را مختل 
کند؟« گفت: بانک مرکزی در 
چند نمونه از این ابزار استفاده 
کرده اس��ت و ب��ه بانک های 
از  بزرگ بخش��نامه کرده که 
ارائ��ه برخی خدم��ات رایج به 

برخ��ی از موسس��ات مالی و 
اعتباری غیر مج��از خودداری 

کنند. 
وی تأکی��د ک��رد: ام��ا چرا 
گسترده  به طور  مرکزی  بانک 
ابزارهای محدود کننده  این  از 
اس��تفاده نمی کن��د پاس��خی 
اس��ت که خود بانک مرکزی 
بای��د بدهد. من تصور می کنم 
بانک مرکزی نمی خواهد وارد 
این چنینی  تن��د  برخوردهای 
ش��ود. به هر حال موسس��ات 
مالی و اعتباری بخش مهمی 
از نقدینگ��ی بازار را در اختیار 
دارند و اقدامات محدودکننده 
و قط��ع ارائه خدمات می تواند 
ای��ن  س��خت  واکن��ش  ب��ا 
موسسات مواجه شود و بانک 
مرکزی در ش��رایط فعلی بازار 
از این موضوع پرهیز می کند. 

بازی قیمت ارز مانع کاهش 
نرخ سود

فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گفت: وجود موسس��ات مالی 
اعتباری غیر مجاز موضوعی  و 
رئیس جمه��ور  ک��ه  نیس��ت 
از وج��ود آنه��ا هن��گام نطق 
بوده  بی اطاع  تلویزیون��ی اش 
رئیس جمهور  مطمئناً  باش��د. 
ای��ن موضوع را می دانس��ته و 
به راه های کنترل موسس��ات 
مالی و اعتباری غیر مجاز برای 
دور ن��زدن نرخ مصوب س��ود 
فک��ر ک��رده بود. ب��ه نظر من 

موضوع��ی که باع��ث وقفه در 
کاهش نرخ س��ود بانکی شده، 

موضوع سود بانکی است. 
وی اف��زود: ب��ا کاهش نرخ 
س��ود بانکی یک��ی از جاهایی 
که می تواند پول آزاد ش��ده از 
س��پرده ها را جذب کند، بازار 
ارز است. در هفته گذشته هم 
دیدیم که انتشار خبر کاهش 
نرخ س��ود قیمت ارز افزایش 
پی��دا ک��رد. به نظر م��ن این 
مهم ترین موضوعی اس��ت که 
کاهش ن��رخ ارز را در اجرا با 

وقفه مواجه کرده است. 
توضیح  در  کارش��ناس  این 
چرایی این موضوع گفت: یکی 
از ابزارهای مهم بانک مرکزی 
برای کنترل نرخ ارز، ارزهایی 
اس��ت ک��ه در اختی��ار دارد. 
یعنی هرگاه که قیمت ارز در 
مسیری افزایشی قرار می گیرد 
و ای��ن افزای��ش برخاف نظر 
بانک مرکزی باش��د، با تزریق 
ارز و پاس��خگویی ب��ه عطش 
تقاض��ا، قیمت در بازار کنترل 
می شود.  وی افزود: در شرایط 
موجود بانک مرکزی ارز کافی 
در اختی��ار ن��دارد و مطمئن 
نیست، درصورتی که با کاهش 
نرخ س��ود بانک��ی قیمت ارز 
افزای��ش پیدا کن��د بتواند به 
بازار پاس��خ دهد. به  تقاضای 
همین دلی��ل فکر می کنم که 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی تا 
بلوکه  دارایی های  آزادس��ازی 
شده و تزریق ارز تازه به بانک 

مرکزی به تعویق می افتد. 

اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
مالی  موسسات  معضل  درباره 
اعتب��اری غیر مج��از گفت:  و 
ای��ن طور نیس��ت ک��ه دولت 
نتواند این موسسات را کنترل 
کند. کافی است تا در آستانه 
بانکی  س��ود  تک نرخی شدن 
دول��ت ب��ا مان��ور تبلیغاتی و 
انتشار اخبار و گزارش، مدتی 
این موسس��ات را در گوش��ه 
رین��گ گرفتار کن��د. پیش از 
این ه��م دول��ت از این روش 
اس��تفاده ک��رده و ب��ا ناام��ن 
در  س��رمایه گذاری  خوان��دن 
حرکت  غیر مجاز،  موسس��ات 
پول ها ب��ه این موسس��ات را 

کنترل کرده است. 
وی ادام��ه داد: اگر این گونه 
نبود با سودهایی که موسسات 
تاکنون  غیر مج��از می دهن��د 
باید این موسس��ات بانک ها را 
به ورشکستگی می کشاندند یا 
نسبت س��پرده های موسسات 
باید  بانک ه��ا  ب��ه  غیر مج��از 
نسبت به شدت نگران کننده ای 
می ش��د، درحالی ک��ه دول��ت 
ابزار  با اس��تفاده از  توانس��ته 
غیر مطمئ��ن  و  تبلیغ��ات 
در  س��پرده گذاری  خوان��دن 
موسسات غیر مجاز، از حرکت 
بخش مهم��ی از نقدینگی به 
آنها جلوگی��ری کند.  س��وی 
بنابراین یک بار دیگر می تواند 
با ش��دت بخش��یدن ب��ه این 
از مانع موسس��ات  تبلیغ��ات 
غیر مج��از ب��رای کاهش نرخ 

سود عبور کند. 

مسئوالن وعده دادند، بازار نگذاشت

چرا کاهش نرخ سود بانکی به بن بست رسید؟ 

بده��ی دول��ت ب��ه بانک ها به 
150 هزار میلیارد تومان رسید؛ 
ای��ن صع��ود در حال��ی رخ داده 
که از یک س��ال گذشته تاکنون 
رئیس کل بان��ک مرکزی ضمن 
از  بده��ی  تس��ویه  درخواس��ت 
رئیس جمه��ور، تقاض��ای تأمین 
مال��ی ب��رای کاهش ای��ن طلب 
از رئی��س س��ازمان مدیریت  را 
و برنامه ری��زی نی��ز مطرح کرده 

است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، گ��ر چه 
آمار و ارق��ام ترازنامه بانک ها از 
خرداد ماه امسال تاکنون از سوی 
بانک مرکزی بروز نش��ده اس��ت 
ولی اخی��را اکبر کمیجانی -قائم 
مقام بان��ک مرک��زی- از بدهی 
150 هزار میلیارد تومانی بخش 

دولتی به بانک ها خبر داد. 
اعام 150 هزار میلیارد تومان 
بدهی دولتی ها به ش��بکه بانکی 
حاکی از رش��د 50 هزار میلیارد 
تومانی آن از خردادماه امس��ال 
در ماه های گذش��ته اس��ت. این 
در حالی است که طبق ترازنامه 
منتشره بانک مرکزی از بانک ها 
بدهی  مجم��وع  خردادم��اه  ت��ا 
بخ��ش دولتی به ش��بکه بانکی 
ح��دود 106 هزار میلیارد تومان 
بوده که 102 ه��زار میلیارد آن 
مرب��وط به دولت و حدود 4000 
میلیارد تومان دیگر به شرکت ها 
و موسس��ات دولت��ی اختصاص 

داشته است. 
روند رو به رشد و تأمل برانگیز 

بدهی دول��ت به ویژه در ماه های 
اخی��ر در حال��ی ثبت ش��ده که 
توقف این روند و حداقل تس��ویه 
بخشی از آن همواره از مطالبات 
مدی��ران بانک��ی از دول��ت بوده 
اس��ت، چرا ک��ه در ای��ن حالت 
بخش عم��ده ای از منابع بانک ها 
غیرقاب��ل اس��تفاده ش��ده و در 
وضعیت��ی که توان مالی ش��بکه 
بانکی برای پرداخت تس��هیات 
از چالش ه��ای فعلی محس��وب 
طلب  این  برگرداندن  می ش��ود، 
می توان��د در باز ش��دن دس��ت 

بانک ها تأثیرگذار باشد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
آذرماه سال گذشته و در مجمع 
عموم��ی بانک مرک��زی، رئیس 
کل از رئیس جمهور درخواس��ت 
تس��ویه بدهی دولت ب��ه بانک ها 
را رس��ما اع��ام ک��رد گ��ر چه 

امید می رفت ک��ه در این رابطه 
اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن 
کاهش��ی ش��ود ولی طبق آنچه 
کمیجان��ی اخیرا اع��ام کرده از 
زمان طرح درخواس��ت سیف از 
روحانی ک��ه بدهی دولت حدود 
90 ه��زار میلی��ارد توم��ان بود 
حدود 60ه��زار میلیارد افزایش 

یافته است. 
گ��ر چه در این فاصله انتش��ار 
اوراق صک��وک اجاره یا اس��ناد 
خزان��ه نیز با توجه به عدم وجود 
نقدینگ��ی کاف��ی برای تس��ویه 
بده��ی ب��ه بانک ها در دس��تور 
کار ق��رار گرف��ت، ولی ش��واهد 
نش��ان می دهد این سیاست هم 

نتوانسته چندان مؤثر باشد. 
از س��ویی دیگر چندی پیش 
بود که رئیس کل بانک مرکزی 
در جلسه ای که به همراه رئیس 

س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و وزی��ر اقتصاد ب��رای رونمایی 
از بسته تس��ریع رونق اقتصادی 
گ��رد هم آمده بودن��د وقتی که 
بح��ث آزاد س��ازی دارایی ه��ای 
بلوکه ش��ده و نحوه مصرف آن 
مطرح ش��د، در م��ورد اینکه آیا 
برای  هیچ تصمیم��ی در دولت 
اختصاص بخش��ی از این منابع 
ب��ه منظور تادیه بدهی دولت به 
بانک ها وج��ود ندارد؟  این گونه 
توضیح داد که بحث آزاد س��ازی 
و  بلوکه ش��ده  دارایی ه��ای 
تخصی��ص مناب��ع حاصل��ه ب��ا 
یکدیگر متفاوت است، به طوری 
که پس از کس��ر سهم صندوق 
توس��عه ملی و همچنین شرکت 
ملی نفت مابقی آن توسط بانک 
مرکزی به ریال تبدیل ش��ده و 
به حس��اب خزانه واریز می شود 

تا س��ازمان مدیری��ت در مورد 
تخصیص آن تصمیم گیری کند. 
البته  رئیس کل بانک مرکزی 
با این توضیح که افزایش سرمایه 
بانک ها و بدهی دولت به ش��بکه 
بانکی از معضات فعلی محسوب 
می ش��ود و با توجه ب��ه اهمیت 
نظ��ام بانکی هم��واره این تقاضا 
از س��وی م��ا وجود داش��ته که 
بتوانی��م با اولویت  قرار دادن این 
ش��بکه منابعی را برای پرداخت 
بدهی دولت و همچنین افزایش 
سرمایه بانک ها تخصیص داد، در 
حضور نوبخت اعام کرد: »البته 
این موضوع به نظر آقای نوبخت 
بس��تگی دارد و امیدواریم تا در 

این باره تصمیم گیری شود.«
ب��ا این ح��ال بع��د از تقاضای 
از  بان��ک مرک��زی  رئی��س کل 
رئیس جمهور و این بار از رئیس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به نظر نمی رس��د اتفاق جدیدی 
ب��رای بردن بخش��ی از منابع به 
س��مت تس��ویه بدهی دولت به 
بانک ها یا افزایش س��رمایه آنها 
افتاده باش��د چراکه آمار چنین 
موضوع��ی را تأیی��د نمی کن��د. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه قائم 
مقام بان��ک مرکزی با گله مندی 
نسبت به حجم باالی بدهی های 
مختلف به بانک ه��ا تأکید کرده 
اس��ت که حج��م ب��االی بدهی 
دول��ت به ش��بکه بانکی، کاهش 
ت��وان اعتبارده��ی بانک ها را به 

همراه داشته است. 

بدهی دولت به بانک ها به 150 هزار میلیارد تومان رسید
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خبرنــامه

بانک ها برای کاهش نرخ سود بین بانکی 
از آذرماه حساب مشترک باز می کنند

رئی��س کان��ون بانک ه��ای خصوصی از تش��کیل 
حس��اب مش��ترک بانک های دولت��ی و خصوصی از 
آذرماه امس��ال خبر داد و گفت: این حساب با هدف 
کاهش نرخ س��ود بین بانکی از طریق بهره گیری از 

منابع مازاد بانک ها در بانک ملی افتتاح می شود. 
ک��وروش پرویزی��ان، در گفت وگو با ایرن��ا افزود: 
هرچند نرخ سود بین بانکی با دخالت بانک مرکزی 
کاهش یافته و به 24 درصد رسیده است اما بانک ها 
تفاهم کردند که منابع مازاد خود را با همین نرخ به 

یکدیگر قرض دهند. 
وی هدف از افتتاح این حساب را کمک به تصمیم 
بان��ک مرکزی برای کاهش نرخ س��ود بی��ن بانکی 
دانست و گفت: با افتتاح این حساب، عاوه بر مدنظر 
قراردادن بازار غیرمتش��کل پولی، می توان برخی از 
اتفاقات مانند پرداخت تس��هیات چند برابر سپرده 
در برخ��ی از مؤسس��ه ها را نظارت کرد تا مش��کلی 

ایجاد نشود. 
مدیرعامل بانک پارس��یان افزود: براین اساس در 
جلس��ه بانک های خصوصی و دولتی قرار ش��د بانک 
مل��ی اجرای این امر را عهده دار ش��ود و نمایندگانی 
نیز چارچوب کلی موضوع را تنظیم کنند. پرویزیان 
خاطرنش��ان کرد: این حساب برای ایجاد نظم بیشتر 

بین بانک ها افتتاح می شود. 
ب��ا توجه به کاهش نرخ ت��ورم و لزوم هماهنگی با 
سیاس��ت های دولت و بانک مرکزی، بانک ها تصمیم 
به کاهش قیمت تمام شده پول گرفتند و در همین 
راستا، تصمیم دارند نرخ سود بین بانکی را از 26 به 

24 درصد کاهش دهند. 

جهش یوان برای پیوستن به سبد 
ارزی صندوق بین المللی پول

یوان چی��ن در پی حمایت کارشناس��ان صندوق 
بین المللی پول و کریستین الگارد، یک گام دیگر به 
گنجانده ش��دن در سبد ارزی این نهاد مالی نزدیک 

شد. 
به گزارش ایس��نا، توصیه های کارشناس��ان راه را 
برای هی��أت اجرایی صن��دوق بین الملل��ی پول که 
برای اضافه شدن یوان به سبد ارزی متشکل از دالر 
آمریکا، ی��ن ژاپن، پوند انگلیس و یورو حرف آخر را 

می زنند، هموار می کند. 
پیوس��تن به س��بد حق برداش��ت مخص��وص یا 
اس دی آر ی��ک پی��روزی برای پک��ن خواهد بود که 
برای تحق��ق یافتن این امر به س��ختی تاش کرده 
و ممکن اس��ت تقاضا برای یوان را در میان مدیران 

ذخایر ارزی افزایش دهد. 
کریس��تین الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول 
اظهار کرد: طبق نظر کارشناس��ان این سازمان یوان 
که به رنمینبی هم معروف ب��وده، از معیار »راحتی 

استفاده« برخوردار است. 
وی در بیانیه خود از توصیه کارشناس��ان صندوق 
برای گنجانده شدن یوان در سبد ارزی حمایت کرد 
که با اس��تقبال بانک مرکزی چین روبه رو ش��د. این 
بان��ک ابراز امیدواری ک��رد جامعه جهانی هم از این 

اقدام پشتیبانی کند. 
هیات اجرایی صندوق بین المللی پول که نماینده 
188 عضو این س��ازمان مالی است، بعید است علیه 
توصیه کارشناس��ان اقدام کند. کش��ورهایی شامل 
فرانس��ه و انگلی��س پیش از این حمای��ت خود را از 
چنین تغییری اع��ام کرده اند. چنی��ن تغییری در 
اکتبر س��ال 2016 که چین عهده دار ریاس��ت گروه 
20 متش��کل از اقتصاده��ای پیش��رفته و نوظه��ور 

می شود، به اجرا درخواهد آمد. 
چین اخیرا اصاحات متعددی را برای آزادس��ازی 
بازارهای��ش و کمک ب��ه یوان برای ب��رآورده کردن 
معیاره��ای صندوق بین المللی پ��ول از جمله حذف 
س��قف برای نرخ های س��پرده، ص��دور اوراق خزانه 
س��ه ماهه به صورت هفتگی و بهبود ش��فافیت آمار 
اجرا کرده اس��ت. به گفته اقتصاددان��ان، اکنون که 
پیوس��تن یوان به عنوان ارز ذخیره به س��بد صندوق 
بین المللی پول یک کار تش��ریفاتی به نظر می رسد، 
چی��ن باید تاش هایش را برای اعتمادس��ازی میان 
س��رمایه گذاران جهانی و سیاس��ت گذارانش افزایش 

دهد. 
با این همه دخالت های س��نگین چین برای مهار 
ریزش بازار س��هام در طول تابستان و کاهش یکباره 
ارزی ی��وان در اوت، تردیدهایی را نس��بت به تعهد 

پکن برای انجام اصاحات برانگیخته است. 
اع��ام  آمری��کا  خزان��ه داری  وزارت  س��خنگوی 
کرد، این کش��ور که بزرگ ترین س��هامدار صندوق 
بین المللی پول است، از پیوستن یوان به سبد ارزی 
در صورتی ک��ه مطابق با معیارهای صندوق باش��د، 

حمایت می کند. 
براس��اس گزارش رویترز، اگر افزوده شدن یوان به 
س��بد ارزی صندوق 70 درصد یا بیشتر رای کسب 
کند، برای نخستین بار خواهد بود که شمار ارزهای 

سبد حق برداشت مخصوص افزایش پیدا می کند. 
حق برداش��ت مخصوص از نظ��ر تکنیکی یک ارز 
نیس��ت، اما به کش��ورهای عضو صندوق بین المللی 
پول ک��ه آن را در اختی��ار دارند اج��ازه می دهد از 
ارزهای این سبد که در حال حاضر دالر، یورو، ین و 
پوند هس��تند برای تأمین نیازهای تراز پرداخت شان 
برداش��ت کنند. ارزش حق برداش��ت مخصوص در 

حال حاضر برمبنای نرخ این چهار ارز است. 
به گفته کارشناس��ان ارزی، تأیی��د یوان به عنوان 
پنجمین ارز این س��بد به تقاضای جهانی برای این 
ارز به ارزش بیش از 500 میلیارد دالر منجر خواهد 

شد. 
بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعام کرد، حمایت 
از پیوس��تن یوان به س��بد ارزی صندوق بین المللی 
پول منعکس کننده پیش��رفتی اس��ت ک��ه چین در 
انجام اصاحات و گش��ایش اقتصادش داشته است. 
چین به تصمیم هیأت اجرایی احترام گذاش��ته و به 

اصاحات اقتصادی عمقی ادامه خواهد داد. 

نرخنــامه

دالر3,591 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,591تومان و هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 

جدید را918,500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازارآزاد3,875 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5,460توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
464,000 تومان و هر ربع سکه250,000 تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی167,000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طای 18 عیار 93,660تومان قیمت خورد. 

هر اونس طا هم در بازارهای جهانی 10,849دالر بود. 

قیمتنوع ارز 
3,591 دالر آمریکا

3,875 یورو اروپا

5,460 پوند انگلیس

980 درهم امارات

1,265 لیر ترکیه

570 یوان چین

29 ین ژاپن

2,720 دالر کانادا

3,580فرانک سوییس

11,750دینار کویت

955 ریال عربستان

305دینار عراق

57 روپیه هند

850 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
10,849 اونس طا
406,300 مثقال طا

93,660هر گرم طای 18 عیار
916,000سکه بهار آزادی
918,500سکه طرح جدید

464,000نیم سکه
250,000ربع سکه

167,000سکه گرمی

اقدامی دیگر در راستای مسئولیت های اجتماعی
بانک پاسارگاد در تربت حیدریه 

مدرسه ساخت
ایف��ای مس��ئولیت های  ادام��ه  در  بانک پاس��ارگاد 
اجتماع��ی خ��ود، ی��ک مدرس��ه دیگر در روس��تای 
س��هل آباد، شهرس��تان زاوه از توابع اس��تان خراسان 

رضوی افتتاح کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی مراسمی 
که با حضور خس��روی نماینده مردم تربت حیدریه در 
مجلس ش��ورای اس��امی، فرماندار، بخشدار مرکزی، 
رئی��س و اعضای ش��ورای شهرس��تان، رئیس ش��بکه 
بهداشت، مسئوالن آموزش وپرورش منطقه، مسئوالن 
محلی، جمع کثیری از مردم منطقه و مدیران ارش��د 
بانک پاسارگاد برگزار شد، مدرسه پاسارگاد که توسط 
بانک پاسارگاد، در روستای سهل آباد ساخته  شده است، 
افتتاح ش��د. این مدرسه در مس��احت 300 مترمربع 
زیربن��ا و 1000 مت��ر محوطه س��ازی، در این منطقه 
محروم س��اخته و با استقبال پرش��ور اهالی منطقه و 
دانش آموزان افتتاح ش��د.  گفتنی است بانک پاسارگاد 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود از سال 
-1393 س��ال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جه��ادی- تاکنون اقدام به س��اخت چندین مدرس��ه، 
کتابخان��ه، خان��ه بهداش��ت و. . . کرده  اس��ت و قصد 
دارد با گس��ترش این گونه اقدامات، در راستای آبادانی 
بیشتر کش��ور، قدم های مؤثری بردارد. بانک پاسارگاد 
در کن��ار انجام وظایف اقتصادی خ��ود، توجه ویژه ای 
به مسئولیت های اجتماعی خود دارد و این مهم را در 

زمره رسالت های بسیار مهم خود می داند. 

برابری ریال با ارزهای خارجی و 
افزایش صادرات

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: تغییرات قیمت 
ارز اگر به صورت منطقی و کارشناسی باشد مفید است 
ولی اگر از یک حد متعارفی خارج ش��ود اقتصادکشور 
را ب��ا چالش جدی مواج��ه می کند و باعث آثار تورمی 

در کشور می شود. 
محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس ش��ورای 
اسامی در شورای پول و اعتبار در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درخصوص تأثیرات کنترل قیمت ارز 
بر صادرات و واردات اظهار داش��ت: آثار کنترل قیمت 
ارز بر واردات این اس��ت که هر چه قیمت ارز افزایش 
یابد، یعنی ریال ما با ارزهای خارجی برابری پیدا کند، 
صادرات را افزایش می ده��د و موضوع واردات کاال به 

داخل کشورها را از وضعیت قبلی خارج می کند. 
وی همچنین افزود: کنترل قیمت ارز سبب تشویق 
به صادرات و کاهش واردات می ش��ود که اگر به صورت 
صحیح اتفاق نیفتد آث��ار و پیامدهای خوبی به همراه 

نخواهد داشت. 
عضو کمیس��یون اقتص��ادی در پای��ان تصریح کرد: 
تغییرات قیمت ارز اگر به صورت منطقی و کارشناسی 
باش��د مفید اس��ت ولی اگر از یک حد متعارفی خارج 
شود، اقتصادکشور را با چالش جدی مواجه می کند و 

باعث آثار تورمی در کشور می شود. 

بانکنامه

دریچه

نسیم نجفی
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واکاوی برگزاری رویدادهای 
اقتصادی و تجاری پساتوافق

طی بازه زمانی پ��س از توافق ژنو تاکنون به ویژه پس 
از جمع بندی مذاکرات هس��ته ای فیمابین ایران و گروه 
1+5 در 23 تیرم��اه 1394 و نهایی ش��دن برنامه جامع 
اقدام مش��ترک، ش��اهد برگزاری رویدادهای بین المللی 
و رایزنی ه��ای متع��دد در داخل کش��ور فیمابین وزرا و 
نمایندگان تش��کل های اقتصادی و تجاری کش��ورهای 
اروپایی، جنوب ش��رق و شرق آسیا با دولتمردان، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران، مدیران عامل بانک ها و ش��رکت های 
ب��زرگ صنعتی و تجاری درخصوص معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری در کشور هستیم که در این بین، برگزاری 
همایش س��فرا و رؤسای دفاتر و نمایندگی های ایران در 
خارج از کش��ور و حضور رئیس جمهور، رئیس کل بانک 
مرک��زی و تنی چن��د از وزرا در این همایش، کاری بس 
هوش��مندانه و به موقع بود، چرا که بهترین و مؤثرترین 
روش جه��ت رایزنی با ش��رکت های بین المللی تراز اول 
دنیا به منظور ش��ناخت ظرفیت های بالقوه کش��ور در 
بخش های صنعتی، تجاری و بازرگانی، فعال کردن بیش 
از پیش همین دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور است 
به ش��رط آنکه برنامه و سیاست های مرتبط با این مهم 
به درس��تی تدوین، اجرا و توسط تیمی خبره که بدین 
منظ��ور در وزارت امور خارجه ایجاد می ش��ود کنترل و 
پیگیری جدی ش��ود. در حوزه صنایع دریایی، می توان 
به برگ��زاری همای��ش بین المللی معرف��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری در حمل و نقل، مس��کن و شهرس��ازی، 
حضور انجمن مهندس��ی دریایی ایران در نمایشگاه های 
بین المللی دریایی در کش��ورهای هلند، آلمان و روسیه 
و انعقاد موافقت نامه های همکاری، تش��کیل جلس��ات 
متعدد مدیران عامل سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش 
ایران با شرکت های معتبر بین المللی فعال در حوزه بنادر 
و کشتیرانی و انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین مجتمع 
کشتی س��ازی و صنایع فراس��احل ایران با شرکت های 

کشتی سازی چین، آلمان و کره جنوبی اشاره کرد. 
انتقال فناوری و س��رمایه به کش��ور به منظور تأمین 
تقاضای بازارهای داخلی و خارجی با مشارکت شرکت های 
ایرانی، راهبردی است که دولتمردان جمهوری اسالمی 
ایران به سرمایه گذاران خارجی عالقه مند به ورود در بازار 
ایران اعالم کرده اند. سیاستی که به اعتقاد رئیس جمهور، 
هدفش برطرف کردن معضل اصلی کشور است که همانا 
بیکاری اس��ت و ام��ا توجه به اظه��ارات رئیس پارلمان 
اتحادیه اروپا مبنی بر وابستگی فعالیت های اقتصادی به 
مسائل سیاسی در دنیای امروز و پیش شرط کردن ورود 
ش��رکت های اروپایی به بازار ایران پ��س از حل و فصل 
مس��ائل سیاسی فیمابین ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا از 
طریق ایجاد و تقویت بس��ترهای مناسب سیاسی، قابل 
تأمل و واکاوی دقیق اس��ت. مارتین شولتز معتقد است 
در حال حاضر مشکالت و موانع بسیار زیادی تا حصول 
نتیجه منجر به تعامل اقتصادی و بازرگانی حوزه یورو با 
ای��ران وجود دارد که باید برای حل و فصل آنها چاره ای 
اندیشید!  از طرفی استداللی که اکنون مقبولیتی جهانی 
یافته اس��ت آن اس��ت که تنها راه حلی که وجود ندارد، 
جلوگیری از جهانی ش��دن تجارت و اقتصاد است، زیرا 
نیروهای مبادله اقتصادی و تقسیم کار در دنیای رقابتی 
که نی��روی محرکه اش تکامل عظیم فناوری اس��ت در 
خدمت جهانی ش��دن قرار دارند و فن��اوری نوین نیز از 
نظر اقتصادی جبهه ای رقابتی دارد و ش��رکت های چند 
ملیتی بیشتر تمایل دارند در کشورهایی سرمایه گذاری 
مستقیم کنند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند که 
عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یکی از دالیل 
عمده محدود بودن س��رمایه گذاری خارجی در کشور ما 
باش��د، در همین راستا ضروری است در اسرع وقت و به 
منظور اجتناب از هرگونه فرصت سوزی بیشتر، تدبیری 
اندیشیده ش��ود تا همایش ها، کنفرانس ها و رایزنی های 
داخل��ی و خارجی که در راس��تای توس��عه اقتصادی و 
تجاری کش��ور از طریق جذب س��رمایه گذاری خارجی 
برگزار می ش��ود، مطابق با برنامه و سیاست های از پیش 
تدوین ش��ده کشور بر اساس گذار به سوی جهانی شدن 
باشد، سیاست یا رژیم تجاری که بر پایه شناخت درست 
از این تحول تنظیم شده باشد، چرا که عدم توجه کافی 
به این مهم در این مقطع حساس کنونی کشور، تبعات 
جبران ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت. لذا 
اکیداً توصیه می ش��ود تا همایش ها و کنفرانس هایی در 
مقی��اس بین المللی با موضوعات ذیل در کش��ور برگزار 
ش��ود و نتایج حاصل از چنین رویدادهایی به طور صریح 
و شفاف به اطالع عموم مردم برسد، چرا که عمده منابع 
مالی مورد نیاز جهت اجرای چنین تصمیماتی در کشور 
از محل منابع مالیاتی، منابع سوخت های فسیلی و سایر 

منابع تحت مالکیت عمومی تأمین می شود. 
• همایش چالش ها، فرصت ها و تهدید های پیش روی 

کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
• همای��ش شناس��ایی و ارزیابی مدل ه��ای تعامل و 
همکاری بین اعضای سازمان تجارت جهانی از منظر نوع 
و روش س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی به 

یکدیگر 
• همای��ش شناس��ایی، ارزیابی، مدیریت و پوش��ش 

ریسک های سرمایه گذاری خارجی در ایران 
• همای��ش بازنگ��ری و اصالح قانون س��رمایه گذاری 
خارجی در ایران به منظور تسهیل در پیوستن به سازمان 

تجارت جهانی
• نقش و وظیفه سفرا و رؤسای دفاتر و نمایندگی های 
ایران در خارج از کشور در تسهیل و تسریع الحاق کشور 

به سازمان تجارت جهانی 
در حوزه صنایع دریایی پیش��نهاد می شود تا برگزاری 
همایش ها، کنفرانس ها و نشست های بین المللی توسط 
کارگروهی متشکل از خبرگان دریایی کشور اولویت بندی 
و رویدادهای مرتبط با عناوین ذیل در اسرع وقت تشکیل 
ش��ود. پر واضح است که بررسی و پیگیری نتایج حاصل 
از برگزاری چنین رویدادهایی توس��ط کارگروه مربوطه، 
الزمه تحقق اهداف پیش بینی شده در این گونه رویدادها 

است. 
• تأثی��رات جهانی ش��دن بر کس��ب وکار حمل و نقل 

بین المللی دریایی 

محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 
رعایت استانداردهای جهانی، 

شرط ماندگاری در بازارهای هدف 
صادراتی 

اق��الم عمده ص��ادرات غیرنفتی در ش��ش ماه اول 
س��ال جاری به ترتیب ش��امل س��ایر گازهای نفتی و 
هیدروکربوره��ای گازی ش��کل و پروپان مایع ش��ده، 
پلیمرهای اتیلن به اش��کال ابتدایی، روغن های نفتی و 
روغن ه��ای حاصل از مواد معدنی قی��ری و غیر خام و 
هیدروکربورهای حلقوی بود و ایران امیدوار است بتواند 
اقالم��ی با ارزش افزوده باالتر به بازارهای جهانی صادر 
کند. البته شرط حضور و ماندگاری در بازارهای جهانی 
رعایت استانداردهای مدنظر واردکنندگان است. محمد 
الهوت��ی، عضو هی��أت نمایندگان ات��اق تهران معتقد 
اس��ت ایران در صادرات موادخام محدودیتی در زمینه 
اس��تاندارد نداشته و توانسته مشتریانش را راضی کند 
اما بهتر است در شرایط جدید، در مورد استانداردهای 

تولید در کشور بازنگری شود. 
محمدالهوتی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در 
گفت وگو با س��ایت اتاق گفت: فک��ر می کنم در مورد 
صادرات کاالهای خام محدودیتی از جانب واردکنندگان 
متوجه محصوالت ما نیست. کما اینکه ما در سال های 
گذشته کانی و مواد نفتی مان را به کشورهای مختلف 
ص��ادر کردیم و به دلیل ع��دم تطابق محصوالت ما با 
خواست ها و نیازهای آنها دچار مشکل خاصی نشدیم. 
الهوتی در این باره که چه کشورهایی به عنوان بازارهای 
ه��دف صادراتی ایران در نظر گرفته می ش��وند، گفت: 
کشورهایی که در زمان تحریم با آنها تجارت داشتیم، 
شش کش��ور امارات متحده عربی، هند، چین، ترکیه، 
عراق و افغانس��تان بودند. یکی از اهداف امروز ما حفظ 
بازارهای این کش��ورها به ویژه عراق و افغانستان است. 
عضو هی��ات نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به اینکه 
درخصوص واردات ش��رایط ما مقداری متفاوت خواهد 
بود، گفت: بعد از برداشتن تحریم ها حجم واردات ما از 
کشورهای اروپایی متفاوت خواهد بود. همان طور که در 
حال حاضر مشاهده می کنید حجم تجارت ما و اتحادیه 
اروپا از 3 میلیارد به 5 میلیارد رس��یده است. بنابراین 
ما می توانیم بازارهایی در قاره اروپا و ایاالت متحده هم 

برای محصوالت ایرانی پیدا کنیم. 

اختصاص 2 هزار میلیارد ریال یارانه 
به فعاالن حوزه صادرات کشور

مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سوی 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 2 ه��زار میلیارد ریال 
به عنوان یارانه تسهیالت بانکی به شرکت های فعال در 

حوزه صادرات اختصاص یافته است. 
به گزارش ایرنا، محمدرضا مودودی درهمایش تقدیر 
از صادرکنندگان برگزیده اس��تان بوشهر افزود: با این 
میزان یارانه فع��االن حوزه صادرات در صورت دریافت 
تسهیالت سرمایه گذاری یا هزینه آن در بخش صادرات 
تا سقف 6درصد سود بانکی آنها از سوی سازمان توسعه 

تجارت پرداخت خواهد شد. 
معاون کمک های تجاری س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران اضاف��ه کرد: همچنی��ن از س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی درخواس��ت پرداخ��ت 500 میلیارد ریال 
به صورت یارانه در زمینه خطوط منظم کش��تیرانی و 
هواپیمایی، حمایت از هیأت های تجاری و ش��رکت ها 
برای حضور در نمایش��گاه بین المللی، توس��عه برند و 
بسته بندی و ایجاد دفترهای تجاری در کشورهای بازار 
هدف ارائه ش��ده است. وی با بیان اینکه نقشه های راه 
برای بازار 60 کش��ور تهیه و برای 25 کشور نیز نقشه 
راه به صورت تفصیلی مشخص شده است، بیان کرد: در 
این ارتباط مش��خص شده که کدام کشورها می توانند 
کمک کشور در حوزه صادرات باشند. مودودی با اشاره 
به اینکه امروزه رقیب اصلی ما تنها کشورهای همسایه 
نیستند، افزود: کشورهای توسعه یافته و صنعتی امروزه 
ناگزیر به عرضه کاال در بازارهای سنتی کشور هستند 
و این یک تهدید بالقوه اس��ت. وی اضافه کرد: چنانچه 
این تهدید را جدی نگیریم این رقبا بیش از هر رقیب 
بومی دیگری می توانند به برنامه های توس��عه صنعتی 
و صادراتی کش��ور آس��یب وارد کنند. مودودی گفت: 
باید برنامه ویژه ای برای صنعتی شدن داشته باشیم و 

راهبردهای آن را به طور جدی دنبال کنیم. 
وی اظهار ک��رد: در بخش صنعتی ش��دن به دلیل 
فرصت سوزی هایی که تاکنون صورت گرفته است، در 
مورد اینکه در افق 1404 جزو یکی از کشورهای برتر 
منطقه باشیم و بتوانیم به عضویت کشورهای صنعتی 
درآییم، تردید داریم. معاون کمک های تجاری سازمان 
توس��عه تجارت ایران گفت: با توجه به اینکه صادرات 
از محوری ترین موضوع های مط��رح در دولت تدبیر و 
امید است سازمان توسعه تجارت باید راهبردهای خود 
را تعیی��ن کند. وی یادآور ش��د: در وضعیت کنونی با 
یک تناقض مواجه هستیم، زیرا ساختار توسعه تجارت 
باید مدافع ش��رکت های کوچک و متوسط باشد، این 
درحالی اس��ت که الگوهای موفق در دنیا شرکت های 
ب��زرگ را مورد حمایت قرار می دهن��د. مودودی بیان 
کرد: در تحلیل های های صورت گرفته مش��خص شد 
که 85 درصد از میزان صادرات کش��ور از س��وی 700 
تا 800 ش��رکت صورت می گیرد. وی یادآور ش��د: 50 
درصد از صادرات غیر نفتی کش��ور نیز از س��وی 380 
ش��رکت انجام می ش��ود. مودودی اضافه کرد: تنها 56 
شرکتی که امسال به عنوان شرکت های نمونه انتخاب 
ش��دند و دو شرکتی که مدال افتخار صادرات را کسب 
کردند، نزدیک به 27 درصد کل صادرات کشور را انجام 

می دهند. 

درآمد حاص��ل از صادرات 
اگرچ��ه براس��اس ماده 141 
مس��تقیم  مالیات های  قانون 
معاف  مالیات  از  درص��د  صد 
صادرکنندگان  از  اما  اس��ت، 
می ش��ود. اخ��ذ  مالی��ات 

مس��ئله ای ک��ه رئی��س اتاق 
بازرگانی ای��ران در روز ملی 
اس��تفاده  از فرصت  صادرات 
ک��رد و اعتراض��ش را باب��ت 
از  مالی��ات  ای��ن  دریاف��ت 
گ��وش  ب��ه  صادرکنن��دگان 
مع��اون اول دول��ت و وزرای 
حاض��ر در نشس��ت رس��اند. 
اما از حذف یا تغییر رویکرد 
س��ازمان ام��ور مالیاتی برای 
ای��ن مالیات ی��ا برنامه ریزی 
صادرکنندگان  برای  جدید تر 
نیس��ت؛  خب��ری  هن��وز 
گفت��ه  ب��ه  ک��ه  مس��ئله ای 
از ش��رکت های  صاحب یکی 
را  صادرکنندگان  بازرگان��ی، 
دس��ت به عصا کرده اس��ت. 
مس��عود مرادزاده ک��ه رفتار 
را در  مالیاتی  امور  س��ازمان 

تعیی��ن مالیات نرخ تس��عیر 
ارز، دورزدن قان��ون توس��ط 
تعبیر می کند،  این س��ازمان 
ای��ن رفت��ار را نادیده گرفتن 
و  صادرکنن��دگان  حق��وق 
 141 قانونق  زیرپاگذاش��تن 
می داند  مستقیم  مالیات های 
براس��اس  م��ا  می گوی��د:  و 
صد درص��د  از  قان��ون  ای��ن 
مالی��ات معاف هس��تیم، چرا 
ام��ور مالیاتی  باید س��ازمان 
بخش��نامه ای ص��ادر کند که 
مالی��ات  صادرکنن��دگان  از 
اخ��ذ کن��د. ب��ه گفت��ه این 
صادرکننده  اقتص��ادی  فعال 
در مواقع��ی ناچار اس��ت ارز 
3500 تومان��ی را ب��ه قیمت 
توم��ان   3000 و  ارزان ت��ر 
کارش  ت��ا  کن��د  محاس��به 
اینجاس��ت  اما  ش��ود،  انجام 
که سازمان امور مالیاتی سد 
راه است و بابت این نرخ، در 
آمد صادرکننده را مش��مول 
مالی��ات ق��رار می دهد و این 
یعنی نق��ض قانون. مرادزاده 
ام��ور  س��ازمان  می گوی��د: 

مالیاتی ب��ه ماده های قانونی 
بی توجه و رفتارش قلدرمابانه 

است.
در  صادرکنن��ده  ای��ن   
اعتراضش  پی در پی  مکاتبات 
را به اطالع وزیر امور اقتصاد 
اس��ت.  رس��انده  دارای��ی  و 
صاح��ب ش��رکت بازرگان��ی 
مرادزاده معتقد است مالیات 
تس��عیر ن��رخ ارز ب��ا ایج��اد 
مش��کالت زی��اد پی��ش پای 
را  آنها  ت��وان  صادرکنندگان 

کاهش داده اس��ت.
می گوید:  مرادزاده  مسعود 
در زمانی که تحریم ها اقتصاد 
می ک��رد  وی��ران  را  کش��ور 
و دول��ت اج��ازه هیچ گون��ه 
نداشت،  بین المللی  مراودات 
صادرکنن��دگان کمک کردند 
تا مشکالت دولت کمتر شود 
ولی این رفت��ار غیر قانونی با 

ما درست نیست.
بخش��نامه های  ب��ا  آنه��ا 
را  قوانی��ن  فق��ط  مختل��ف 
ای��ن  می کنن��د.  بی اعتب��ار 
صادرکنن��ده از علی طیب نیا 

خواه��ان کمک ب��رای تغییر 
مالیات��ی  س��ازمان  رفت��ار 
ن��رخ  مالی��ات  درخص��وص 

تسعیر ارز است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
س��ازمان امورمالیاتی کش��ور 
 200/93/524 بخش��نامه  در 
ب��ه تاری��خ 93/6/22 درآم��د 
حاص��ل از ص��ادرات را با نرخ 
تس��عیر ارز مش��مول مالیات 
قرارداده و صادرکنندگان باید 
این مالیات را پرداخت کنند. 
این مس��ئله اعتراض بسیاری 
بلن��د  را  صادرکنن��دگان  از 
کرد و در اغلب نشس��ت های 
از  و دول��ت  بخش خصوص��ی 

مطالبات آنها بود.
همچنین محسن جالل پور، 
ات��اق بازرگان��ی ایران  رئیس 
در روز مل��ی ص��ادرات، حل 
مع��اون  از  را  مش��کل  ای��ن 
دیگ��ر  و  رئیس جمه��ور  اول 
ش��د.  خواس��تار  وزرای��ش 
مس��ائل  جالل پور گفت: حل 
مالیاتی از مهم ترین مشکالت 
ک��ه  اس��ت  صادرکنن��دگان 

مدت ها با آن روبه رو هس��تیم 
و هنوز نتوانس��ته ایم بر س��ر 
مالیات بر تسعیر ارز و مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده تفاهمی با 
مالیاتی داشته  امور  س��ازمان 

باشیم.
جالل پور از دولت خواس��ته 
پس��ا تحریم  دوران  در  ب��ود، 
اختی��ار  در  مدون��ی  برنام��ه 
صادرکنن��دگان ق��رار گی��رد 
و آنه��ا بای��د بدانند ن��رخ ارز 
به چه س��متی پی��ش می رود 
و براس��اس آن تصمیم ه��ای 

مناسب داشته باشند.
بازرگان��ی  ات��اق  رئی��س 
همچنی��ن از دولت خواس��ته 
صادرکنندگان  تکلی��ف  ب��ود 
در نرخ ارز را مش��خص کرده 
و ب��ه صراح��ت بگوید ورودی 
به ب��ازار ارز که مداخله گرایانه 
ب��وده و تنش ایج��اد می کند، 
اینکه  نخواهد داش��ت، ضمن 
باید مش��خص کند در آینده 
نرخ گذاری  تعرفه،  در  پیش رو 
و نی��ز قیمت ارز چه برنامه ای 

دارد. 

صادرکنندگان از 100 درصد مالیات معاف نیستند: 

مالیات نرخ تسعیر ارز بیخ گلوی صادرکنندگان 

بررس��ی ها نش��ان می دهد که 
ایرانی ه��ا با بیش از 100میلیون 
جس��ت وجو در روز، رتبه پنجم 
در می��ان کاربران گ��وگل را به 
خود اختص��اص داده ان��د و این 
نش��ان می ده��د ک��ه کارب��ران 
کش��ور ما عالقه زی��ادی به پیدا 
ک��ردن محت��وا در اینترن��ت با 
کلم��ات کلیدی دارند. از س��وی 
دیگر، چند س��الی می ش��ود که 
سایت های زیادی با عنوان موتور 
جس��ت وجوی ایرانی پا به عرصه 
گذاش��ته اند و هرک��دام کاربران 

خاص خود را دارند. 
س��ال گذش��ته ب��ود که س��ه 
موتور جست وجوی جدید ایرانی 
ب��ا عن��وان  »ی��وز«،  »گرگ��ر« 
و  »پارس��ی جو« فعالی��ت خود 
در فض��ای مج��ازی را به ط��ور 
جدی ت��ر آغ��از کردن��د و ح��اال 
بعد از گذش��ت ح��دود 10 ماه 
ای��ن موتوره��ای  از راه ان��دازی 
جست وجو آمارها نشان می دهد 
که استقبال کاربران کشورمان از 
جس��ت وجوگرهای بومی در حد 

قابل قبولی بوده است. 
ص��ورت  بررس��ی های  طب��ق 
گرفته از وب س��ایت الکس��ا، در 
حال حاضر جست وجوگر  »یوز« 
رتبه 457 را درمیان سایت های 
م��ورد بازدید ایرانی ه��ا به خود 
اختصاص داده و  »پارس��ی جو« 
نیز با رتبه 279 توانسته به رتبه 
پراقبال ترین جست وجوگر ایرانی 
را ب��ه خود اختص��اص دهد. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه  »گرگر« 
نتوانس��ته کاربران زی��ادی را به 
سوی خود جذب کند و در حال 
حاضر رتبه 70 هزارو549 را در 
میان ترافیک س��ایت هایی که از 
ایران مش��اهده می شوند را از آن 

خود کرده است. 
ارق��ام س��ایت  ام��ا اع��داد و 

الکس��ا نش��ان می دهد هر س��ه 
بومی،  جس��ت وجوگرهای  ای��ن 
روند روب��ه رش��دی را در پیش 
گرفته ان��د و این نش��ان می دهد 
که س��رمایه گذاری 170 میلیارد 
تومانی که قرار اس��ت برای این 
جس��ت وجوگرها هزینه ش��ود تا 
به حال توانس��ته نتای��ج خوبی 
را داش��ته و ای��ن س��ایت ها در 
آینده ای نه چندان دور می توانند 
رتبه ه��ای بهت��ری را ب��ه خود 

اختصاص دهند. 
رئیس س��ازمان  چندی پیش 
فناوری اطالعات ب��ا بیان اینکه 
ب��رای  دول��ت  گذش��ته  س��ال 
س��ه  جس��ت وجو  موتوره��ای 
میلیارد هزینه کرده است، گفت: 
کارب��ران باید با حمای��ت از این 
موتوره��ا به تقوی��ت آنها کمک 

کنند. 
نصراله جهانگرد درباره  استفاده 
از موتورهای جست وجوگر ایرانی 
اظهار کرد: ما برای ش��بکه ملی 
اطالعات مان باید ابزارهایی تولید 
کنیم که به ما کمک می کند در 
اندازه های ملی اس��تقالل داشته 

باشیم. 
وی اف����زود: م�وت�وره���ای 
ج�س���ت وج��و گ�ر، ای�م�ی��ل، 

ابزارهای  اجتماعی  ش��بکه های 
یک شبکه مس��تقل است البته 
از نظر کاربرد، ظرفیت، شرایط 
بازار و رقبا همه مؤثر هستند و 
ایرانی  به کاربران  ما  پیش��نهاد 
این اس��ت که حتما موتورهای 
در  را  ایران��ی  جس��ت وجوگر 
صفحه خ��ود بگذارن��د و با آن 

جست وجو کنند. 
جهانگ��رد با بی��ان اینکه همه 
این موتورهای جست وجو توسط 
بنگاه ه��ای خصوص��ی فعالی��ت 
می کنند، اظهار کرد: اگر بتوانیم 
ب��ا همیاری هم��ه کاربران باعث 
افزای��ش کارب��رد ای��ن موتورها 
ش��ویم، مخازن اطالعاتی آنها به 
تدریج قوی تر خواهد شد و بهتر 

پاسخ می دهند. 
مرودش��تی  ام�ی�رح�س���ین 
ف��ن����اوری  ک��ارش���ن�اس 
محبوبی��ت  درب��اره  اطالع��ات 
ب��ه   ایران��ی  جس��ت وجوگرهای 
»فرصت امروز« گفت: موتورهای 
جس��ت وجوی ایران��ی این توان 
را دارند تا ج��ای گوگل در بین 
کارب��ران ایران��ی رابگیرن��د ب��ه 
ش��رطی که بتوانیم به درس��تی 
توج��ه  و  کنی��م  اطالع رس��انی 
کاربران کش��ورمان را به س��وی 

آنها جلب کنیم. 
وی اف��زود: ش��اید در ن��گاه 
ک��ه  نباش��د  واقع بینان��ه  اول 
جس��تجوگرهای بوم��ی بتوانند 
داش��ته  رقاب��ت  گ��وگل  ب��ا 
باش��ند ام��ا اگ��ر ب��ه کاربران 
کش��ورهایی مثل ک��ره جنوبی 
نگاه��ی بیندازی��م می بینیم که 
بومی  موتور های جس��ت وجوی 
این کش��ور ها به خوبی توانسته 
کاربران خود  نیازه��ای  از پس 
بر آین��د تا دیگر نیازی به گوگل 

در آن کشور نباشد. 
این کارش��ناس در پاس��خ به 
این س��وال که مزیت استفاده از 
ایرانی  موتورهای جس��ت وجوی 
در برابر گوگل چیس��ت؟  گفت: 
مهم تری��ن مزیت این اس��ت که 
اطالعات داخلی کشور به خارج 
درز نمی کند و اگر روزی شرایط 
به گونه ای ش��ود که ایران دوباره 
تحت تحریم کشور ها قرار گیرد، 
آس��یب های وارده به کاربران به 

حداقل می رسد. 
ک��رد:  از  اظه��ار  مرودش��تی 
ط��رف دیگر با راه ان��دازی کامل 
ش��بکه ملی نمی توانیم از گوگل 
برای س��رچ ک��ردن در ش��بکه 
ملی اس��تفاده کنی��م و کاربران 

باید برای پی��دا کردن محتویات 
موردنظ��ر خ��ود از موتوره��ای 
اس��تفاده  ایرانی  جس��ت وجوی 

کنند. 
اما س��والی که مطرح می شود 
این است که آیا نمونه های ایرانی 
می توانن��د از نظ��ر کیفی��ت نیز 
جای گوگل و بینگ را بگیرند؟ 

ب��ه  پاس��خ  در  مرودش��تی 
بررس��ی های  این س��وال گفت: 
می ده��د،  نش��ان  کارشناس��ان 
نمونه ای داخلی چی��ز زیادی از 
غول های جس��ت وجوگر دنیا کم 
ندارند و حداقل می توان امیدوار 
بود که در آینده نزدیک با گوگل 

و یاهو به خوبی رقابت کنند. 
البته پی��ش از این مدیرعامل 
ب��ه   پارس��ی جو  جس��ت وجوگر 
»فرصت ام��روز« گفت��ه بود: ما 
هدف رقابت با گوگل و بینگ را 
نداشته و نداریم . هدف ما داشتن 
یک موتور جس��ت وجوی فارسی 
با کیفیت عال��ی و ارائه خدمات 
محل��ی به کاربران ایرانی اس��ت 
و بحث موتور جس��ت وجو کامال 
متف��اوت و ورای جس��ت وجوی 

وب است . 
بیدک��ی  زارع  محم��د  عل��ی 
که  جس��ت وجوگرهایی  اف��زود: 
تا به ح��ال وجود داش��ته اند در 
واقع ابرجست وجوگر  )متا سرچ 
انجین( بوده اند . بدین صورت که 
نتایج را از چندی��ن موتور دیگر 
اس��تخراج و آن را ب��ه نمای��ش 
می گذارند، اما پارس��ی جو کاماًل 
به صورت مس��تقل عمل می کند 
»خ��زش«،   مراح��ل   تم��ام  و 
»نمایه س��ازی« و  »رتبه بندی« 
در س��رور های این جست وجوگر 
الگوریتم های طراحی  و توس��ط 
ش��ده توس��ط گروه پارس��ی جو 
انج��ام می گی��رد و در عمل تنها 
موتورهای جس��ت وجوی داخلی 
به معنای واقعی کلمه، پارسی جو 

و گرگر هستند. 

بررسی ها از بهبود ترافیک موتورهای جست وجوی بومی خبر می دهد

جست وجوگرهای ایرانی، گوگل را پشت سر می گذارند

گزارش2
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هرچند در سال های گذشته 
با وجود نرخ بسیار باالی تورم 
و افزای��ش قیمت تمام ش��ده 
بسیاری از کاال ها، قیمت خانه 
ثابت مانده و حتی در بسیاری 
از ماه ه��ا روندی کاهش��ی به 
خود گرفته اما هنوز در بعضی 
قیمت های��ی  کالنش��هرها  از 
مورد معامله قرار می گیرد که 
از دسترس بخش قابل توجهی 

از مردم دور است. 
با گذشت از سال های میانی 
دهه 80 و عبور از س��ال هایی 
ک��ه بازار مس��کن در اوج قرار 
داش��ت، افزای��ش چن��د باره 
قیمت مس��کن ش��رایط را به 
کل دگرگون کرد. در این بین 
حت��ی تس��هیالت دولتی نیز 
نتوانس��تند خود را با ش��رایط 
جدی��د تطبی��ق دهند و عمال 
ب��ازار وارد یک فرآیند رکودی 

طوالنی مدت شد. 
پایانی  در سال های  هرچند 
ده��ه 80 بازار به حرکت خود 
با س��رعتی کمتر ادامه داد اما 
با رس��یدن به ده��ه 90 این 
سرعت پایین نیز متوقف شد 
تا رکودی آغاز ش��ود که این 
روزها س��ومین س��ال خود را 
پشت س��ر می گذارد؛ رکودی 
راه حل ه��ای  طراح��ی  ک��ه 
مختلف نیز نتوانس��ته چندان 

برای آن اثر گذار باشد. 
کاه��ش قیمت مس��کن در 
طول ماه های گذشته در کنار 
نهایی شدن تسهیالت دولتی 
80 و 60 میلیونی خرید خانه 
هرچند دولت را امیدوار کرده 
بود بخش��ی از مش��کالت این 
حوزه را حل کند، اما در عمل 
نرسیدن قدرت خرید مردم به 
نرخ های کنونی ادامه داشته و 
ای��ن کالف را پیچیده تر کرده 
اس��ت، ش��رایطی که وزیر راه 
و شهرس��ازی را مجب��ور کرد 
یک بار برای همیش��ه تکلیف 
ب��ازار مس��کن حداق��ل برای 
کالنش��هری مانند ته��ران را 

روشن کند. 
آخوندی روز گذش��ته اعالم 

ک��رده در ش��رایط فعلی این 
توقع ک��ه قیم��ت خانه بیش 
افتاده  اتفاق  از آنکه تاکن��ون 
پایی��ن بیاید، چن��دان واقعی 
نیس��ت و ت��ا قیم��ت زمی��ن 
انتظ��ار  باالس��ت، نمی ت��وان 
داشت قیمت ها از این پایین تر 

باشد. 
به گفته وی، بخش عمده ای 
از قیم��ت مس��کن ناش��ی از 
س��وداگری قیمت زمین است 
و هرچند نرخ قیمت مس��کن 
در براب��ر تورم، رش��د پایینی 
داش��ته اما تا قیمت زمین در 
این حد اس��ت نمی توان توقع 
به  بیشتری  تغییرات  داش��ت 

وجود بیاید. 
راه ح��ل وزی��ر توج��ه ب��ه 
در  ک��ه  اس��ت  گزین��ه ای 
س��ال های قب��ل نی��ز م��ورد 
توجه قرار گرفت اما نتوانست 
آن ط��ور ک��ه بای��د تأثیر گذار 
باش��د. طبق اع��الم آخوندی 
استراتژی توس��عه مسکن در 
شهرهای کم جمعیت است که 
امیدواریم با توسعه حمل ونقل 
ریل��ی به این ش��هرها بتوانیم 

دسترس��ی آنها به کالنشهرها 
را برق��رار کنی��م ت��ا ش��اهد 
سوداگری مسکن نباشیم. اگر 
تقاضا را به س��مت ش��هرهای 
پیرامونی ببریم ش��اید بتوانیم 
به صورت س��اختاری مشکل 
مس��کن را حل کنیم در غیر 
این صورت هرچقدر در تهران 
تمرک��ز کنیم قیمت مس��کن 

افزایش می یابد. 
هرچن��د چی��زی ش��بیه به 
ابتدای��ی  س��ال های  در  ای��ن 
دولت قب��ل مطرح و نتیجه اش 
مس��کن مهری شد که شخص 
آخوندی از اصلی ترین منتقدان 
آن اس��ت اما به نظر می رس��د 
طرحی ک��ه مورد توج��ه قرار 
گرفته فاصله ای قطعی با آنچه 

در قبل اجرایی شد، دارد. 

مدل موفق شهرک قدس 
مورد توجه باشد

عض��و هیأت مدی��ره کانون 
معتقد  انبوه س��ازان  سراسری 
اس��ت تجربه نه چندان موفق 
مس��کن مه��ر در س��ال های 
گذشته نش��ان از آن دارد که 

در برنامه ریزی های آینده باید 
گیرد  بیش��تری صورت  دقت 
اس��تفاده حداکثری  تا ضمن 
از مناط��ق حومه ای، مس��ائل 

رفاهی مردم نیز لحاظ شود. 
ای��رج رهبر در گفت و گو با 
»فرصت ام��روز« عنوان کرد: 
مناطق مسکونی  اشباع شدن 
در کالنش��هری مانن��د تهران 
باعث ش��ده از چند سال قبل 
اس��تفاده  ب��رای  طرح های��ی 
از مناط��ق حوم��ه ای مط��رح 
ش��ود. اتفاقی که در بسیاری 
یافته  توس��عه  از کش��ورهای 
جهان نی��ز افتاده و امروز طی 
ک��ردن فاصله ای یک س��اعته 
برای رس��یدن به محل کار از 
خارج از شهر امری طبیعی و 

پذیرفته شده است. 
وی با اشاره به لزوم ساخت 
آزادراه  یا خطوط راه آهن برای 
متصل کردن نق��اط حومه ای 
به ش��هر اصلی، تأکی��د کرد: 
آنچه باعث ش��د مس��کن مهر 
به اهداف مدنظر خود نرس��د 
ضعف امکانات زیرساختی بود 
ب��ه طوری که هنوز نیز پس از 

ارتباط این  مناطق  چند سال 
در بعضی ش��هرها با س��ختی 

همراه است. 
عض��و هیأت مدی��ره کانون 
سراس��ری انبوه س��ازان اضافه 
ک��رد: در کنار مس��کن مهر، 
تجرب��ه موفق ش��هرک قدس 
را داریم. در این منطقه نیز از 
سال ها پیش کار ساخت و ساز 
آغ��از ش��د اما ب��ا توج��ه به 
برنامه ریزی ه��ای دقیق��ی که 
در نظر گرفته شدند، در حال 
حاض��ر یک��ی از بهترین نقاط 
تهران برای زندگی به حساب 

می آید. 
رهبر خاطرنشان کرد: آنچه 
نمی توان نسبت به آن شک و 
تردیدی داش��ت تراکم بسیار 
ب��االی جمعی��ت در ته��ران 
اس��ت. هرچند برای سال های 
آینده می ت��وان روی ظرفیت 
بافت های فرسوده حساب کرد 
اما قطعاً تا حدی نیس��ت که 
کف��اف تمام نیازه��ا را بدهد. 
از ای��ن رو می ت��وان ظرفیت 
مناطق حومه ای و ش��هرهای 
جدید را مدنظر داش��ت البته 
به این ش��رط ک��ه امکانات و 
مقدمات ابتدایی برای زندگی 

در آن شهرها فراهم شود. 
و  راه  وزی��ر  صحبت ه��ای 
شهرس��ازی به خوبی نش��ان 
قال��ب  در  آنچ��ه  می ده��د 
تسهیالت و برنامه های دولتی 
مطرح شده برای شهری مانند 
تهران تنها جنبه مسکن دارد 
و ش��اید راه ح��ل در ج��ای 
دیگری نهفته باش��د. س��خن 
از تجرب��ه  گفت��ن آخون��دی 
ش��هرهای  در  خوش نش��ینی 
کش��ورهای  در  حوم��ه ای 
ل��زوم  البت��ه  و  توس��عه یافته 
گس��ترش خط��وط قطارهای 
حومه ای در کش��ور نش��ان از 
آن دارد ک��ه وزی��ر راه، چاره 
امروز بخش مسکن  مشکالت 
را در مناط��ق حوم��ه ای رصد 
می کند، چ��اره ای که در حال 
حاضر یک نتیجه قطعی دارد 
و آن اینک��ه ته��ران از ای��ن 

بزرگ تر  نخواهد شد. 

ن��گاه وی��ژه ب��ه راه آه��ن در 
برنام��ه شش��م توس��عه جدیت 
دول��ت و حاکمی��ت را به تحقق 
ماموریت ه��ای تعریف ش��ده در 
حوزه ریل��ی را نش��ان می دهد، 
از این رو بس��ته های حمایتی و 
تش��ویقی متع��ددی برای جذب 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در ای��ن ح��وزه تدوی��ن و ارائه 
ش��ده اس��ت که روز گذشته هم 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از 
نیاز به سرمایه 20 هزار میلیارد 
تومانی بخش خصوصی تا چهار 
سال آینده برای نوسازی ناوگان 

خبر داد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
پورس��یدآقایی،  محس��ن 
مدیر عام��ل ش��رکت راه آهن در 
بین المللی  همای��ش  هفدهمین 
حم��ل و نقل ریلی با اش��اره به 
افزای��ش س��هم س��رمایه گذاری 
پروژه های  در  بخش خصوص��ی 
راه آهن در برنامه شش��م توسعه، 
گفت: نوس��ازی ن��اوگان راه آهن 
چه در حوزه ناوگان مس��افری و 
چه ناوگان باری تنها با مشارکت 
بخش خصوصی تحقق می یابد. 

اینک��ه طب��ق  وی ب��ا بی��ان 
برنامه شش��م توسعه باید میزان 
طری��ق  از  مس��افر  جابه جای��ی 
راه آه��ن به 43 میلی��ون نفر در 
س��ال برس��د، اظهار ک��رد: نیاز 
راه آه��ن ب��ه ن��اوگان جدید در 
بخ��ش لکوموتیو ب��اری به 583 
لکوموتی��و، در بخ��ش ب��اری به 
بخ��ش  در  و  واگ��ن  28 ه��زار 
مس��افری به 1520 واگن است 
ک��ه تأمین این تع��داد ناوگان با 
مش��ارکت 56درص��دی بخ��ش 
خصوصی و س��رمایه گذاری 20 
ه��زار میلی��ارد تومانی توس��ط 
سرمایه گذاران تا سال 99 انجام 

می شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 

با بی��ان اینکه در برنامه شش��م 
توس��عه به راه آهن توجه ویژه ای 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: در حال 
حاض��ر می��زان جابه جای��ی بار 
توس��ط قط��ار 34 میلی��ون تن 
اس��ت که ت��ا س��ال 99 باید به 
91 میلی��ون تن افزای��ش یابد. 
ای��ن یعن��ی س��االنه جابه جایی 
بار توس��ط قطار چی��زی حدود 
22درص��د رش��د یاب��د. این در 
حالی است که طبق برنامه ششم 
افزایش میزان رشد جابه جایی از 
طری��ق ج��اده س��االنه 3درصد 

پیش بینی شده است. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه میزان 
افزایش 30درص��دی جابه جایی 
ب��ار از طریق ریل قاب��ل تحقق 
نیس��ت، گف��ت: هرچند رش��د 
جابه جای��ی ب��ار از طری��ق قطار 
در پایان س��ال س��ند چشم انداز 
چیزی ح��دود 30درصد در نظر 
گرفته ش��ده ب��ود اما ب��ه دلیل 
عقب ماندگی برنامه ها این رقم را 
می توانیم به 17درصد برسانیم. 

پورس��یدآقایی گف��ت تا پایان 
س��ال 99 باید 3 ه��زار کیلومتر 
از خط��وط راه آه��ن دو خط��ه 

شوند که 1200 کیلومتر آن در 
حال ساخت اس��ت، اظهار کرد: 
همچنین در بخ��ش تراک بندی 
خطوط باید تا پایان س��ال 99، 
تراک بندی  ریل  کیلومتر   4613
ش��ود که در این بخ��ش هم به 
س��رمایه گذاری 35 هزار میلیارد 

تومانی نیاز داریم. 
به  اش��اره  ب��ا  پورس��یدآقایی 
دس��تاوردهای  و  برنامه ه��ا 
راه آهن پ��س از لغ��و تحریم ها، 
گفت: توس��عه ترانزیت، افزایش 
خط��وط ریلی، افزای��ش بودجه 
افزای��ش  راه آه��ن،  س��اخت 
خارج��ی  س��رمایه گذاری های 
جمل��ه  از  فاینان��س  اع��الم  و 
دستاوردهای پس از تحریم برای 

راه آهن است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
آزاد ش��دن منابع دولتی و بانک 
مرکزی و بازشدن هرچه سریع تر 
ال سی ها را یکی از دستاوردهای 
راه آه��ن پ��س از لغ��و تحریم ها 
ارزآوری  ب��ا  دانس��ت و گف��ت: 
بیش��تر امکان تحریک تقاضا از 

سوی دولت به وجود می آید. 
دیگ��ر  از  داد:  ادام��ه  وی 

دس��تاوردهای لغ��و تحریم ه��ا، 
افزایش صادرات نفت اس��ت که 
به گفته وزیر نفت بالفاصله پس 
از لغ��و تحریم ها یعن��ی یک ماه 
پس از آن در دی ماه سال جاری 
رقم ص��ادرات نف��ت 500 هزار 
بشکه افزایش می یابد. همچنین 
طی 8 تا 10 ماه میزان صادرات 
تا ی��ک میلیون بش��که افزایش 
خواهد یاف��ت. وی افزود: درآمد 
ناش��ی از افزایش ص��ادرات نفت 
چیزی حدود 8 ت��ا 18 میلیارد 
دالر افزایش خواهد یافت که این 
درآمده��ا باع��ث افزایش بودجه 

عمومی کشور خواهد شد. 
راه آهن  ش��رکت  مدیرعام��ل 
خ��ط اعتب��اری فاینان��س را از 
دیگ��ر برنامه های راه آهن پس از 
لغو تحریم ها عنوان کرد و ادامه 
داد: در حال حاضر کش��ورهای 
اروپایی از جمله ایتالیا، فرانس��ه 
و آلم��ان ب��رای ارائ��ه فاینانس 
اع��الم آمادگی کردن��د و پس از 
لغ��و تحریم ها مش��کل فاینانس 
ه��م ح��ل خواهد ش��د و امکان 
تأمی��ن مالی از طری��ق فاینانس 
فراه��م  خارج��ی  اعتب��ارات  و 

می شود. بس��یاری از کشورهای 
س��رمایه گذاری  ب��رای  خارجی 
و  زیرس��اختی  پروژه ه��ای  در 
تأمین ن��اوگان ریل��ی از طریق 
لیزینگ و تش��کیل شرکت های 
ایرانی و خارجی اظهار  مشترک 

عالقه مندی کردند. 
وی با بیان اینک��ه پس از لغو 
تحریم ه��ا ترانزیت هم توس��عه 
پیدا می کند ادامه داد: در حالی 
که س��هم ترانزیت ریلی در سال 
92، 500 هزار تن بوده این رقم 
در س��ال 93 ب��ه 800 هزار تن 
بار رس��ید و پیش بینی می کنیم 
تا پایان س��ال ج��اری این رقم 
ب��ه 2 میلی��ون ت��ن بار برس��د. 
ای��ران ای��ن مزی��ت را دارد که 
بارها از مس��یرهای شمال  همه 
به جن��وب از راه ه��ای ترانزیتی 
بسیار  البته  می گذرد.  کشورمان 
کرده ان��د  س��عی  ش��رکت ها  از 
کریدورهای  برای  دیگری  رقیب 
ترانزیت��ی ای��ران ایج��اد و بندر 

گوادر را تقویت کنند. 
دلی��ل  ب��ه  ام��ا  اف��زود:  وی 
ناآرامی ه��ای پاکس��تان و س��ایر 
کش��ورهای همس��ایه هن��وز هم 
مزی��ت ترانزیتی ای��ران به دلیل 
ایمنی و امنیت باالی آن نس��بت 
به کشورهای همسایه پابرجاست. 

پورس��یدآقایی ب��ا اش��اره به 
راه اندازی مس��یر ریلی ترانزیتی 
آذربایجان  آستارا  ایران-  آستارا 
توافق ه��ای  طب��ق  گف��ت: 
انجام ش��ده ت��ا دی ماه س��ال 
آین��ده مس��یر ریل��ی آس��تارا- 
آس��تارا س��اخته می ش��ود. وی 
ادام��ه داد: ای��ن مس��یر ریل��ی 
مس��یر بس��یار مهمی اس��ت و 
خارجی  ش��رکت های  همچنین 
 زی��ادی ب��رای س��اخت مس��یر

رش��ت – آس��تارا اع��الم آمادگی 
کرده اند که پس از لغو تحریم ها این 

قرارداد ها عملیاتی خواهند شد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

سرمایه گذاری 20 هزار میلیاردی بخش خصوصی
در راه آهن تا 4 سال آینده 

آخوندی از جایگزینی حومه به جای کالنشهرها خبر داد

تهرانازاینبزرگترنمیشود
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حمل و نقل

مشاور وزیر راه:
مسکن سازی کاِر دولت نیست

مش��اور وزیر راه شهرسازی معتقد است که دولت 
نباید در بازار مس��کن نقش داش��ته باش��د و باید از 

طریق وام دهی دست بانک ها را باز بگذارد. 
حس��ین عبده تبری��زی یک��ی از مش��اوران اصلی 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با تسنیم 
گفت: بنده نقشم مشاوره است و باید آن را به صورت 
داوطلبان��ه در اختیار مدیران ق��رارداد و نباید جنبه 

دست و پا گیر داشته باشد. 
وی افزود: در جلس��اتی که مدی��ران اجرایی ما را 
دعوت می کنند، تقریبا مباحث و پیش��نهادها بدون 
مش��کلی بیان می ش��ود. ما بحث هایم��ان را مطرح 
می کنیم و مدیران آنها را می شنوند و تا حدودی هم 

مورد توجه قرار می گیرد. 
عب��ده تبری��زی گفت: بحث مالی در همه کش��ور 
و در هم��ه حوزه ه��ا رواج پیدا ک��رده و فقط بحث 
مس��کن نیست. تس��هیالت خرید مس��کن تنها راه 
تامین مس��کن اس��ت، وگرنه زوج های ج��وان قادر 
ب��ه پرداخت هزینه های 200 میلی��ون تومانی خرید 
مس��کن نیستند، بانک ها باید قادر باشند با پرداخت 
تس��هیالت با سود اندک به خانواده ها آنها را قادر به 

خرید مسکن کنند. 
وی تاکید کرد: س��والی که باید پرسیده شود این 
اس��ت که نظام بانکی نمی تواند تسهیالت بلند مدت 
پرداخ��ت کند. چ��ه لزومی داش��ت دول��ت با پول 
پر قدرت اقدام به ساخت مسکن کند. اگر بازار رهن 
داش��تیم و مردم با نرخ بهره 3 تا 4درصد وام مسکن 
می گرفتند، چه لزومی به ورود دولت برای س��اخت 
مس��کن با پول پر قدرت بانک مرکزی وجود داشت. 
ب��ازار رهن یکی از حوزه هایی اس��ت که کمتر به آن 

پرداخته شده است. 
عب��ده تبری��زی معتق��د اس��ت ک��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی تالش کرده ب��ا هماهنگ��ی و پرداخت 
سوبس��ید، میزان وام را ارتقا دهد. در تهران این وام 
80میلیون تومان اس��ت که اس��تقبال خوبی هم از 
آن ش��ده و حدود 400 میلیارد تومان بانک مس��کن 

سپرده دریافت کرده است. 

تاخیر 3 ساله شهرداری در تدوین 
ضوابط بلند مرتبه سازی

رئیس کمیس��یون معماری و شهرس��ازی شورای 
ش��هر ته��ران با اش��اره به آخری��ن اقدام��ات برای 
اج��رای ضوابط بلندمرتبه س��ازی در ته��ران گفت: 
مف��اد طرح تفصیلی تهران از س��ال 91 ابالغ ش��ده 
و الزم  االجراس��ت و شورای شهر تهران به عنوان یک 

نهاد نظارتی بر این موضوع نظارت دارد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، محم��د س��االری ب��ا انتقاد 
از اجرای��ی نش��دن ای��ن بن��د گفت: ش��هرداری 
ته��ران مکلف ش��ده ب��ود حداکثر ش��ش ماه پس 
از اب��الغ طرح تفصیلی نس��بت ب��ه تدوین ضوابط 
بلندمرتبه س��ازی و ارائه آن ب��ه مراجع ذی صالح 

برای تصویب و اجرا اقدام کند. 
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر تهران ادام��ه داد: 
متاسفانه این طرح نه تنها در سال 91 ابالغ نشد که 
االن هم که اواخر س��ال 94 هستیم، هنوز شاهدیم 
موضوعات مربوط به ضوابط بلندمرتبه س��ازی احصا، 

تدوین و ابالغ نشده است. 
س��االری افزود: به موجب یک��ی دیگر از مفاد آن، 
کمیسیون ماده پنج نسبت به اضافه طبقات تصمیم 

می گیرد که این امر مورد انتقاد شوراست. 
وی تصریح کرد: خوش��بختانه اواخر سال گذشته 
ش��هرداری را مجاب کردیم که مشاور طرح تفصیلی 
را ب��ه تدوین ضواب��ط بلندمرتبه س��ازی ملزم کند. 
س��االری اضافه کرد: این کار انجام و در کمیس��یون 
ماده پن��ج مطرح ش��د. در چند جلس��ه کلیات آن 
نی��ز مورد توافق کمیس��یون قرار گرفت و قرار ش��د 
ب��ه باالترین مرجع در حوزه شهرس��ازی و معماری 
که ش��ورای عالی شهرسازی و معماری کشور است، 

ارجاع شود. 
وی با اش��اره به ایرادات شورای عالی شهرسازی و 
معماری کش��ور از این طرح گفت: آنجا در کارگروه 
تخصصی و با حضور کارشناس��ان، کلیات طرح مورد 
بررس��ی قرار گرف��ت که ایراداتی بر آن وارد ش��د و 

سواالتی را مطرح کردند. 
رئیس کمیس��یون معماری و شهرس��ازی شورای 
اسالمی شهر تهران با اشاره به برخی از این سواالت 
گفت: از جمله سواالت محوری این بود که شهرداری 
بای��د به پیوس��ت این ضوابط تاثی��ر جمعیت پذیری 
ناش��ی از بلندمرتبه سازی را در جمعیت شهر تهران 

مشخص کند. 
ساالری اضافه کرد: همچنین این سوال مطرح شد 
که شهرداری باید اعالم کند چقدر بلندمرتبه سازی 
در مش��کل کم آبی تاثیر می گذارد، همچنین چقدر 
مش��کل آلودگ��ی ایج��اد می کن��د. به بی��ان دیگر 
بلندمرتبه س��ازی ت��ا چه می��زان می توان��د بادهای 
موس��می و تونل های ب��اد را در ته��ران تحت تاثیر 
قرار دهد. عضو ش��ورای ش��هر تهران ب��ا بیان اینکه 
ش��هرداری هنوز به این س��واالت پاسخ نداده است، 
گفت: ش��هرداری تهران در حوزه سواالت و مطالعه 
بلندمرتبه س��ازی، مدل اجرا یا مطالعه در گذشته و 
حال نداش��ته و با توجه به اقلیم و جغرافیای تهران، 
مجموعه مطالعات س��ایر کش��ورها قاب��ل تعمیم به 

تهران نیست. 

ادامه مذاکرات برای خرید بدون 
واسطه هواپیما 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ادامه مذاکرات برای 
خرید بدون واسطه هواپیما گفت: هرچند سفر به اروپا 
لغو شده اما مذاکرات برای خرید هواپیما ادامه دارد. 
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی درباره مصوبه اخیر 
ش��ورای اقتص��اد برای اختص��اص 7.5 میلیارد دالر از 
محل بند )ق( به راه آهن کشور گفت: براساس بند )ق( 
که مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت بخشی از 
صرفه جوی��ی مص��رف انرژی به توس��عه خطوط ریلی 
تعلق می گیرد و اخیرا دو مصوبه خوب برای توس��عه 

ناوگان ریلی داشته ایم. 
وی اف��زود: کاره��ای مقدماتی ای��ن مصوبات انجام 
شده و کاری که هم اکنون در حال انجام آن هستیم 
با مس��ئولیت خودمان در ش��رکت راه آهن، کس��انی 
ک��ه موجب��ات این س��رمایه گذاری را فراهم می کنند 
از جه��ت معافیت حق دسترس��ی ب��ه ریل این مبلغ 
را پرداخ��ت می کنی��م. بدین ترتی��ب م��ا فرآیندهای 
بوروکراس��ی وزارتخانه را طی می کنیم تا افرادی که 
این صرفه جویی را ایجاد می کنند با کندی بوروکراسی 
مواجه نشوند. آخوندی درباره برنامه های صنعت ریلی 
در شرایط پساتحریم گفت: در شبکه ریلی آسیا، ایران 
نقش بسیار محوری و مهمی دارد و همان طور که مقام 
معظم رهبری در ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم 
اعالم کردند موقعیت ایران باید در ترانزیت آس��یایی 
حفظ و احیا شود به همین دلیل توسعه شبکه ریلی 
ایران و اتصال آن به شبکه آسیایی بسیار اهمیت دارد. 
آخون��دی در پاس��خ ب��ه س��والی درباره لغو س��فر 
رئیس جمهور به فرانس��ه و اثر آن بر خرید هواپیما از 
این کشور گفت: مشکلی در این خصوص وجود ندارد 
و ما برنامه داریم بدون واسطه اقدام به خرید هواپیما 
کنیم. هرچند سفر به اروپا لغو شده اما مذاکرات برای 

خرید هواپیما ادامه دارد. 

کاهش سهمیه پایه گازوییل ناوگان 
حمل و نقل عمومی از اول آذر

س��خنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند 
تردد ناوگان عمومی با اشاره به تغییر سهمیه سوخت 
ناوگان حمل و نقل عمومی از اول آذر ماه گفت: از این 
تاریخ س��همیه پایه گازوییل ناوگان جاده ای به جای 
دو پیمانه در قالب چهار پیمانه در ماه واریز می شود. 
به گزارش مهر، شهرام آدم نژاد از کاهش سهمیه پایه 
سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی از آذرماه خبر داد و 
گفت: طرح ارائه سوخت براساس پیمایش در مهرماه 
امس��ال آغاز ش��د به طوری که س��همیه پایه سوخت 
گازویی��ل ب��رای ناوگان حمل و نقل عمومی هر ماه در 
دو پیمانه واریز ش��د اما این س��همیه از آذر ماه کاهش 

و هر ماه در چهار پیمانه واریز می شود. 
معاون برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای افزود: اگر صاحبان ناوگان حمل و نقل عمومی 
از آذر م��اه با کاهش س��همیه واری��زی در کارت های 
س��وخت خود مواجه ش��دند، نگران نباشند چرا که از 
این ماه س��همیه س��وخت ناوگان جاده ای به جای دو 

پیمانه در چهار پیمانه واریز می شود. 
آدم ن��ژاد ادامه داد: البت��ه به دلیل اینکه در آذرماه 
با س��فرهای عتبات عالیات مواجه هس��تیم، س��همیه 
ناوگان اتوبوس های مس��افربری استثنائا در ظرف دو 
م��اه کاه��ش می یابد تا این ناوگان با کمبود س��وخت 
مواجه نش��ود. وی با تاکید بر اینکه س��همیه سوخت 
ن��اوگان حمل و نق��ل عموم��ی از اول آذر ماه به کارت 
سوخت این ناوگان واریز می شود، گفت: گرچه سهمیه 
پای��ه ن��اوگان حمل و نقل عمومی کاهش پیدا می کند 
اما س��همیه عملکردی آنها متناس��ب ب��ا عملکرد به 

کارت های سوخت آنها واریز می شود. 

پیشرفت ۷2 درصدی قطعه 2 
آزادراه همت

معاون س��اخت و توس��عه آزادراه های شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور از پیش��رفت 
72 درصدی قطعه 2 آزادراه همت خبر داد و گفت: البته 
از آنجا که قطعه 2 به محوری متصل نمی شود باید حتما 
قطعه 3 آزادراه تکمیل شود تا مورد استفاده قرار گیرد. 
حس��ن احمدی نوری در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، درب��اره آخری��ن وضعی��ت 
تکمیل آزادراه همت گفت: آزادراه همت با مشارکت 

50 درصدی بخش خصوصی در حال اجرا است. 
وی با اشاره به ویژگی های پروژه آزادراه همت افزود: 
عمده مشکالت پروژه بحث آزادسازی مسیر است که 
اکثر مناطق واقع در مس��یر پروژه نظامی یا ش��هری 
هس��تند ک��ه تصرفات زی��ادی روی زمین های دولت 
ص��ورت گرفته، معارضان بس��یار زیادی وجود دارند 
که برای آزادسازی مسیر ارزیابی آن است که چیزی 

حدود 110 میلیارد تومان هزینه شود. 
معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور با بیان اینکه 
اج��رای پ��روژه آزادراه هم��ت در س��ه قطعه تعریف 
ش��ده یادآور ش��د: قطعه یک با طول 5.5 کیلومتر به 
بهره برداری رسید و هم اکنون بدون دریافت عوارض 
زی��ر ب��ار ترافیک قرار دارد. پیش��رفت فیزیکی قطعه 
دوم پنج کیلومتر 72 درصد است اما چون به محوری 
متصل نمی ش��ود باید حتم��ا قطعه 3 آزادراه تکمیل 
شود تا مورد استفاده قرار گیرد. وی ادامه داد: قطعه 
سوم پروژه  آزادراه همت به طول حدود چهارکیلومتر 
تحویل زمین شده و مشغول آزادسازی مسیر هستند 
که از منطقه کوهستانی می گذرد، دارای تونل است و 
جاده چالوس را قطع می کند. بنا به توافقی که شده 
بعد از قطع جاده چالوس با اتصال به کمربندی شمالی 
کرج به آزادراه قزوین وصل می ش��ود.  احمدی نوری 
اظه��ار ک��رد: کل طرح 14.5 کیلومتری آزادراه همت 
در مجموع 36 درصد پیش��رفت فیزیکی دارد. هزینه 
اجرای��ی پروژه ح��دود 370 میلیارد تومان پیش بینی 
می ش��ود که در حال حاضر170 میلیارد تومان هزینه 

شده و 10 سال دوره بهره برداری  آزادراه است. 

جواد هاشمی

عمران



ادامه از صفحه یک
 با ارائه این تسهیالت هیچ 
برطرف  از صنع��ت  مش��کلی 
نش��د و همان مشکالت قبلی 

بر جای خود باقی است.«
او می افزاید: »اقتصاد ما در 
رکود ب��وده و تا زمان برطرف 
زیرساختی  مش��کالت  نشدن 
مان��د،  خواه��د  رک��ود  در 
بنابراین اجرای این طرح فقط 
به صورت یک مس��کن موقت 
ب��وده و اگر توق��ف یکباره آن 
عملی ش��ود، قطع��ا با کاهش 
تقاض��ا بیش از پی��ش مواجه 

خواهیم بود. «  
همچنین بهرام ش��هریاری، 
در  خودرو،  صنعت  کارشناس 
گفت وگو ب��ا  »فرصت امروز« 
در ای��ن زمینه بی��ان می کند: 
»بان��ک مرکزی ب��ا توقف این 
طرح، عقب گرد داشته است. 
پیشتر این تفکر وجود داشت 
که این تسهیالت ابزاری برای 
خ��روج از رک��ود خواهد بود. 
حاال ب��ا توقف آن بی اعتمادی 
را میان م��ردم ایجاد می کند 
و این تفکر را تش��دید می کند 
ک��ه به ای��ن ترتی��ب دولت و 
خودروس��ازان س��ر م��ردم را 
برای خالی کردن انبارها کاله 
اعتبار  به  بنابراین  گذاشته اند، 
صنعت خودروس��ازی بیش از 
پیش لطمه می خورد و از این 
ماجرا بان��ک مرکزی، دولت و 
خودروسازان زیان می بینند. «  
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو ب��ا بیان اینکه با توقف 
این ط��رح، قدرت خرید مردم 
گرفت��ه خواهد  پ��س  مجددا 
ش��د، تصریح می کن��د: »اگر 
دول��ت پیش بین��ی مالی این 
تسهیالت را نکرده بوده، نباید 
این ط��رح را اجرایی می کرده 

اس��ت و اگر توقف آن صحت 
داشته باش��د، سیاستی کامال 
غلط اس��ت. پس از این طرح 
بازار خ��ودروی ما مج��ددا با 

رکود مواجه خواهد بود. «  
می ش��ود  گفت��ه  گرچ��ه 
ک��ه درب��اره ف��از دوم اجرای 
ای��ن ط��رح، جلس��اتی میان 

خودروس��ازان و بانک مرکزی 
برگزار ش��ده اس��ت اما هنوز 
هیچ خبر قطعی درباره صحت 
وجود فاز دوم تسهیالت خرید 

خودرو منتش��ر نشده است. با 
پرداخت تسهیالت 25میلیون 
تومانی خرید خودرو، انبارهای 
خودروس��ازان خال��ی ش��د و 
به نوع��ی از بیکاری و تعطیلی 
در صنع��ت خ��ودرو بیش از 
آنچ��ه در چند م��اه اخیر رخ 
داده، جلوگی��ری ش��د اما آیا 
ای��ن طرح تأثی��ر مثبتی روی 

تولید هم داشته است؟ 
ش��هریاری در پاسخ به این 
پرس��ش می گوی��د: »در ه��ر 
این تس��هیالت  صورت تزریق 
به نوعی یک  به خودروس��ازان 
مس��کن برای ای��ن صنعت به 
شمار می رود اما اگر این بیمار 
به صورت کامل درمان نش��ود، 
اثرات این درمان کوتاه مدت به 
غیر از  کاستن درد چیز دیگری 
نخواهد ب��ود مانند مریضی در 
ح��ال م��وت ک��ه فقط ب��ه او 
مرفی��ن تزریق می کنند تا درد 
بیشتری نکشد اما آسیب هایی 
که با توقف این طرح به صنعت 
خودرو از س��وی افکار عمومی 
خواهد  چن��دان  دو  می خورد، 
بود و بی اعتباری ایجاد ش��ده 
بس��یار بدت��ر از درد کمب��ود 
نقدینگ��ی خواهد ب��ود. «   در 
حال��ی خبر توقف تس��هیالت 
تا 110 هزار خودرو، منتش��ر 
ش��د که خودروس��ازان چینی 
از صب��ح دیروز ب��ه این طرح 
پیوس��ته بودن��د. همچنین به 
گفته مدی��رکل اعتبارات بانک 
مرکزی قرار نبوده که س��قفی 
ب��رای اعطای این تس��هیالت 
وج��ود داش��ته باش��د. در هر 
فاز  ص��ورت گفت��ه می ش��ود 
دوم��ی برای این ط��رح وجود 
خواهد داشت اما توقف یکباره 
آن آس��یب هایی چندبراب��ر از 
قب��ل برای صنع��ت خودرو در 

پی خواهد داشت. 

شوک بانک مرکزی به بازار خودرو

هراس خودرو از بازگشت رکود فیات، فول بک جدید خود را 
به زودی به بازار عرضه می کند

با معرف��ی یک خودروی پیکاپ س��ایز متوس��ط 
به بازار در حال گس��ترش این محصوالت، ش��رکت 
خودروس��ازی فیات ایتالیا نیز به جمع ش��رکت های 

دایملر و نیسان اضافه شد. 
خ��ودروی پی��کاپ تولی��د ش��ده توس��ط پیکاپ 
قرار اس��ت تا در اواس��ط س��ال آینده می��الدی، در 
نمایندگی ه��ای فیات در اروپا، آفریق��ا و خاورمیانه 
به فروش برس��د. خودروی مذکور براساس خودروی 
»میتسوبیشی« L200  ساخته شده و قرار است در 
کارخانه ش��رکت میتسوبیش��ی در تایلند و در کنار 
م��دل اصلی این محصول که پیش��تر به بازار عرضه 

شده است، تولید شود. 
پی��کاپ فیات ک��ه با ن��ام فول بک نی��ز از آن نام 
برده می ش��ود توس��ط واحد تجاری فیات به فروش 
خواهد رسید و معرفی این محصول به بازار از جمله 
بخش های اصلی برنامه های سرجیو مارکیونه، مدیر 
اجرایی فیات – کرایس��لر جهت افزایش س��ودآوری 

است. 
فیات معتقد اس��ت که پیکاپ جدید این ش��رکت 
ق��ادر خواهد بود تا 23 درصد ب��ازار پیکاپ ها را که 
حجم آن 675 هزار دس��تگاه تخمین زده می ش��ود 
تصاحب کند. گفتنی اس��ت بازاره��ای خاورمیانه و 
آفریقا از جمله بازارهایی است که مطابق برآوردهای 
صورت گرفته خودروی جدید فیات به ترتیب 58 و 

53درصد از آنها را تصاحب خواهد کرد. 
الزم به ذکر اس��ت زمان��ی که فول بک فی��ات به بازار 
عرضه شود با رقبای قدرتمندی دست و پنجه نرم خواهد 
کرد. مرسدس بنز اعالم کرده که این شرکت قصد دارد تا 
پیکاپی براساس »نیسان« NP300 Navara  به بازار 
عرضه کند. رنو نیز از س��ال آینده میالدی خودروی 
پیکاپ خود به نام »آالسکان« را که آن هم براساس 
»نیس��ان «NP300 Navara   طراحی ش��ده، به 

بازارهای جهانی ارائه خواهد کرد. 
اس��تفاده از پلتفرم ه��ای س��ایر خودروس��ازها در 
ب��ازار خودروهای تج��اری نظیر پیکاپ ب��ه منظور 
کاهش هزینه های تولید امری متداول اس��ت چراکه 
خریداران این محص��والت برخالف بازار خودروهای 
سواری کمتر به طراحی خاص و زیبا و تکنولوژی به 

کار رفته در خودرو اهمیت می دهند. 
گفتنی است بس��ته به منطقه ای که پیکاپ فیات 
در آن به فروش می رس��د، مدل های تک کابین، دو 
کابین ی��ا مدل هایی با کابین طوالن��ی و با ظرفیت 
حمل بار هزار و صد کیلوگرم و به صورت دیفرانسیل 
عقب یا دو دیفرانسیل عرضه خواهد شد. بنابر اعالم 
ش��رکت فیات مدل هایی ک��ه در ب��ازار اروپا عرضه 
می ش��وند با موتورهای 2/4 لیتری دیزلی به فروش 
خواهن��د رس��ید. درحالی که خری��داران این خودرو 
در آفریقا و خاورمیان��ه می توانند یکی از موتورهای 

دیزلی 2/4 و 2/5 لیتری را انتخاب کنند. 
فیات همچنین اعالم کرده که جزییات مربوط به 
قیمت درنظر گرفته شده برای این محصول در زمان 
عرضه رسمی آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. 
در حال حاضر تنها خودروی پیکاپ شرکت فیات 
مدل استرادا این شرکت یک پیکاپ کوچک ساخت 
برزیل اس��ت که در اروپا و آمریکای التین به فروش 
می رس��د. در این راس��تا ش��رکت فیات – دایملر به 
منظ��ور تنوع بخش��یدن به محص��والت پیکاپ خود 
قص��د دارد ت��ا م��دل » Toro « را در اوایل س��ال 
2016 می��الدی در منطقه آمریکای التین به فروش 
خواهد رس��ید. براس��اس اطالعات منتش��ر شده در 
رس��انه ها م��دل  » Toro «  از یک پلتفرم کوچک 
 و کش��یده بهره خواه��د برد و در کارخانه ش��رکت 

فیات – کرایسلر در برزیل تولید خواهد شد. 
ترجمه: معراج آگاهی
www.europeautonews.com :منبع

تأخیر در انتشار گزارش کیفی 
خودروها طوالنی شد 

 با وجود نزدیک ش��دن به روزهای پایانی آبان ماه، 
گ��زارش کیفیت خودروه��ای تولی��دی در مهرماه 

امسال هنوز منتشر نشده است.  
به گزارش ایس��نا، تا پیش از این ش��رکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران در هفته ابتدایی هر ماه، 
گزارش رده بن��دی کیفی خودروهای تولیدی در ماه 

پیش از آن را منتشر می کرد. 
 ب��ا این حال در  ماه ج��اری این اتفاق نیفتاده و با 
وجود گذش��ت بیش از سه هفته از آبان ماه، گزارش 
رده بن��دی کیفی خودروه��ای تولی��دی در مهرماه 

منتشر نشده است. 
 این وضعیت در حالی است که شنیده می شود با 
اجرایی ش��دن دستورالعمل جدید ارزیابی و بازرسی 
کیف��ی خودروها )آدیت(، جایگاه خودروهای داخلی 

در جدول رده بندی کیفی تنزل یافته است. 
 در این ش��رایط عنوان ش��ده که مسئوالن دفتر 
و تج��ارت  نیرومحرک��ه وزارت صنع��ت، مع��دن 
از ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ایران 
خواس��ته اند از انتش��ار گ��زارش رده بن��دی کیفی 
خ��ودداری کند تا این گزارش از س��وی این دفتر 

منتشر شود. 
 طوالنی ش��دن تاخیر در انتشار گزارش رده بندی 
کیف��ی خودروه��ای داخلی در حالی اس��ت که این 
گزارش ش��اخصی برای مصرف کنندگان اس��ت تا از 
وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در کشور مطلع 

شوند.

 دلیل پایین بودن کیفیت برخی 
خودروهای ایرانی 

 اس��تاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 
معتقد است که صنعت خودرو در ایران به جایگاهی 

رسیده که می تواند رشد جهشی داشته باشد. 
 محمدتق��ی ش��روانی تبار در گفت وگو با ایس��نا در 
آذربایجان ش��رقی، درباره وضعیت صنع��ت خودروی 
ایران اظهار کرد: صنعت خودرو یکی از صنایع بس��یار 
مهمی اس��ت که می تواند زاینده صنایع دیگر باشد. در 
این صنعت، اکث��ر مفاهیم علمی مکانیکی، فیزیکی و 
برقی به کاربرد تبدیل می ش��وند و این موضوع، نشان 
از اهمیت آن دارد.  وی افزود: من به صنعت خودروی 
ایران بسیار خوشبین هستم و اگر بخواهیم واقع بینانه 
به آن نگاه کنیم، به نظرم صنعت خودرو کش��ور رشد 
خوبی داش��ته است، هرچند شاید مدت زمان رسیدن 
به این رشد طول کشیده باشد اما اکنون در کشورمان 
پایه خوبی برای صنعت خودرو داریم که با یک مدیریت 

خوب، توانایی حرکت جهشی قابل توجهی را دارد. 
 وی خاطرنش��ان کرد: کش��ور ما در حال حاضر، 
از نظ��ر تعداد و کیفیت فارغ التحصیالن رش��ته های 
مختل��ف مهندس��ی، در وضعی��ت خوبی ق��رار دارد 
ک��ه توانایی انجام کارهای ب��زرگ را از لحاظ قدرت 
طراحی و س��اخت به صنعت ما می دهد و بخشی از 

این پتانسیل نیز بالفعل شده است. 
 ش��روانی تبار خاطرنش��ان کرد: من در پش��ت سر 
خودروهایی که تولید ش��ده ایران و مهندس��ان ایرانی 
اس��ت، زیباترین، ایمن ترین و باکیفیت ترین خودروها 
را می بینم که با خالقیت و جس��ارت صحیح و آگاهانه 
جوانان کشورمان ساخته می شوند، می پیوندد و قابلیت 
این را داریم از خودروس��ازان کشورهایی همچون کره 
پیش��ی بگیری��م.  وی در خصوص دلی��ل پایین بودن 
کیفیت برخ��ی از خودروهای ایرانی بیان کرد: در یک 
خودروی��ی که هزاران قطعه در آن به کار رفته اس��ت، 
اگ��ر حتی یک قطعه آن با دقت کافی انتخاب نش��ود 
و کنترل کیفیت خوبی روی آن انجام نش��ود، می تواند 
دید مردم و جامعه را نسبت به کیفیت آن خودرو عوض 
کند و باید مدیران کنت��رل کیفی کارخانجات در این 
مورد سخت گیری کنند تا همه قطعاتی که برای خودرو 

انتخاب می شود، با کیفیت باشند. 
این استاد دانشگاه در خصوص تناسب بین کیفیت 
و قیمت خودروهای ایرانی گفت: دولتی بودن صنعت 
ایران، موجب شده هزینه ها در آن زیاد باشد و صاحبان 
سرمایه، نظارت زیادی بر کار ندارند. در صنعت دولتی، 
اهرم های تش��ویقی و تنبیهی پررنگی وجود ندارد؛ در 
نتیج��ه، مدیران انگیزه زیادی برای انجام تحول در آن 
ندارند و این مش��کل، خاصیت صنعت دولتی در همه 
کشورهاست. این موضوع باعث می شود هزینه ها بیشتر 
از بهره وری باش��د ک��ه نتیجه آن، زی��اد بودن قیمت 

خودروها در مقایسه با کیفیت آنهاست. 

کیفیت بینالملل

خبر

عسل داداشلو

یکشنبه
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س��االنه عن��وان  ش��ورولت  و   هون��دا 
»جای��زه بیش��ترین خری��د« را از ط��رف 

Kelly Blue Book کسب کردند. 
این وب س��ایت هوندا »سیویک« نونوار 
ش��ده تولی��د س��ال 2016 را ب��ه عنوان 
بهترین خرید خود اعالم کرد و هم چنین 
امس��ال، این ماش��ین از عن��وان برترین 
خ��ودرو کوچِک س��ال دفاع ک��رد. هوندا 
س��یویک در س��ال 2016 دوباره طراحی 
ش��د و این باعث شد وب سایت KBB آن 
را به خاطر طراحی و کارایی اش تحس��ین 

کند. 
جک نراد، دبیر تحریریه و تحلیلگر بازار 
وب سایت KBB گفت: این هوندا سیویک 
از همه نظر از آن خودرویی که سال پیش 

این عنوان را کسب کرد، بهتر است. 
ماش��ین های کوچک ت��الش کردند تا 
مانن��د بقی��ه ماش��ین های ب��ازار خودرو، 
مخصوصا وانت ها و ماش��ین های اسپرت، 
گ��رد و خاک به پا کنند و به کمک قیمت 
کمت��ر بنزی��ن و روی آوردن ب��ه س��مت 
نیاز های مشتریان، دس��تاورد های بزرگی 

را در فروش خود ثبت کنند. 
در حال��ی که هوندا س��یویک نمی تواند 
نظر همه را به خود جلب کند، نِراد معتقد 
اس��ت که این ماش��ین کوچک و محبوب 

هوندا می تواند افراد بیشتری را جذب این 
برند کند. 

هوندا اعض��ای دیگر خانواده س��یویک 
از جمل��ه مدل کوپه آن را در نمایش��گاه 
خودرو لس آنجلس در هفته آینده معرفی 

خواهد کرد. 
ش��ورولت با 4.8درصد افزایش فروش، 
 Chevrolet Volt توانس��ت با خ��ودرو
الکتریک��ی- ماش��ین  عن��وان   2016

هیبریدی را به دس��ت بیاورد. نس��ل دوم 
هیبریدی  الکتریک��ی-  ماش��ین های  این 
بر اس��اس آنچه kbb.com اش��اره کرده 
اس��ت، دارای عمر باتری بیش��تر و قیمت 
وسوسه انگیزتری هستند. بهترین ماشین 
در میان ماش��ین های اس��پرت ش��ورولت 
corvette 2016 اس��ت که بسیاری از 
رقیبان خ��ود را در رقابت بر س��ر قیمت 

کنار زد. 
Kbb شورولتcorvette، tahoe را از 
بهتری��ن گزینه ها برای خرید معرفی کرد. 
 GMC که ش��امل شورولت و GMبرند
هستند، بیش از سه چهارم بازار خودرو را 
در اختیار دارن��د و مدل Tahoe یکی از 

پرفروش ترین ها در رده خودش است. 
ترجمه: سیروس ترکمان
auto-moto.com :منبع

وقت��ی »مارت��ی مک ف��الی« )در فیلم 
س��فر ب��ه آین��ده( از دنیای جدی��دی با 
اش��یای مربوط به آینده از جمله ماشین 
پرنده سخن به میان آورد، چه کسی فکر 
می کرد این داس��تان تخیلی تا چه حد به 
واقعیت نزدیک ش��ده اس��ت؟ 30 سال از 
س��اخت آن فیلم می گ��ذرد و ما االن در 
تاریخ مورد نظر »مارتی« هس��تیم! س��ال 
1985 بود که رابرت زمیکس و باب گیل، 
کارگ��ردان و فیلمنام��ه نویس، احتماالت 
خیال��ی زی��ادی را برای 30 س��ال آینده 
تص��ور می کردن��د. طبق این فیلم ش��ما 
باید امروزه ش��اهد این خودروهای پرنده 
در خیایان ها باشید. واقعیت این است که 
تا س��ال 2023 این رویا، ب��ه بازار جهانی 
عرضه خواهد ش��د! یک شرکت آمریکایی 
به نام »Terrafugia« در حال کار روی 
پروژه ماش��ین پرنده است. این ماشین به 
ملخ های هلیکوپت��ر مجهز خواهد بود که 
اجازه برخاس��تن به صورت عمودی را به 
آن می دهد. با ظرفیت چهار نفر سرنشین 
و قدرتی حدود 1000 اسب بخار به همراه 

دو موت��ور الکتریکی. به دالیل امنیتی، به 
یک سیستم خلبان خودکار و چتر نجات 
نیز مجهز ش��ده اس��ت. این ماشین قادر 
به پ��رواز در مس��یری 800 کیلومتری با 
س��رعت 320 کیلومتر بر ساعت است. نام 
تج��اری آن TF-X  اس��ت که هنوز بین 
8 تا 12 س��ال برای توس��عه و تکمیل آن 

زمان نیاز است. 
ش��رکت  ای��ن،  ب��ر  ع��الوه 
ادع��ا  اس��لواکی  در   »Aeromobil«
ک��رده که ت��ا س��ال 2017 از خودروی 
پرنده خ��ود رونمایی می کند. اس��تفان 
وادوک��ز، س��خنگوی این ش��رکت بیان 
کرده که مدل آزمایش��ی به خوبی عمل 
ک��رد: هف��ت س��اعت پ��رواز و عملکرد 
40س��اعته موت��ور، یعن��ی می توان��د با 
حداکثر سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، 
مس��یری 700 کیلومت��ری را بپیمای��د. 
ای��ن مدل با نام تجاری »زئوس« حدود 
یک میلیون یورو قیمت خواهد داش��ت. 
ترجمه: سیروس ترکمان
les échos :منبع

هوندا و شورولت عنوان
»جایزه بیشترین خرید« را کسب کردند

30سال بعد و 
ماجرای ماشین های پرنده

بانک مرکزی با ارس��ال نام��ه ای به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد با توجه به 
اینکه مقرر شده است صرفاً منابع مالی مورد 
نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش 
م��دت دار موج��ودی خ��ودروی تولید داخل 
توس��ط بانک ها تا س��قف 110 هزار دستگاه 
تأمین ش��ود، بنابراین شرکت های خودروساز 
و نمایندگی ه��ای ذی ربط نس��بت به رعایت 
این توافق دقت الزم را داشته باشند؛ بدیهی 
اس��ت تأمین مالی تولیدات آتی از این محل 

میسر نخواهد بود. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک مرکزی، 
همچنین این بان��ک در نامه های جداگانه ای 
به مدی��ران عامل بانک ه��ای پرداخت کننده 
تس��هیالت خودرو، از آنها خواس��ت که پس 

از اتمام س��همیه های مقرر، از پذیرش اسناد 
تجاری ناش��ی از فروش م��دت دار خودروی 
تولی��د داخ��ل، بیش از س��قف اعالم ش��ده، 

خودداری کنند. 
اضافه می کند بانک مرک��زی اعالم کرده با 
توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که 
خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف 
چند روز به صورت کامل محقق ش��د، امکان 
افزایش س��قف مقرر شده به دلیل آثاری که 
می تواند بر برخی ش��اخص های اقتصاد کالن 
داشته باش��د، وجود ندارد. بر این اساس، به 
تمام تولیدکنندگان و نمایندگی های فروش 
خودرو اعالم می ش��ود هرگون��ه فروش مازاد 
بر س��قف اعالم ش��ده، نمی تواند توسط نظام 

بانکی تأمین مالی شود. 

بانک مرکزی در نامه ای خواستار شد
وزارت صنعت سقف 110 هزار دستگاه خودرو را رعایت کند 



همزم��ان با ب��ازی دوس��تانه فوتبال می��ان تیم ملی 
فرانس��ه و تی��م ملی آلم��ان پنج حمله تروریس��تی در 
پاریس رخ داد که طبق نظر کارشناسان این اتفاق پس 
از جنگ دوم جهانی در اروپا بی س��ابقه بوده است. این 
حمالت پنجگانه س��بب دست کم کشته شدن 128 نفر 
و زخمی شدن 180 نفر ش��د. محل وقوع این حمالت 
در یک رس��توران، یک سالن کنس��رت، استادیوم ملی، 
خیابان شارون و محله له آل بوده است. انفجار دو بمب 

و تیراندازی و گروگانگیری در س��طح پاریس سبب این 
فاجعه شده است.

گروه تروریس��تی داعش این حمالت را عهده دار شده 
اس��ت و اعالم کرده که این حم��الت »انتقام به خاطر 

سوریه و 11 سپتامبر فرانسه« است.
در پ��ی این حم��الت تروریس��تی، فرانس��وا اوالند، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه در سراس��ر کش��ور وضعی��ت 
اضطراری اعالم کرده است. همچنین خبرگزاری رویترز 

اع��الم کرد که رئیس جمهوری فرانس��ه در پی حمالت 
تروریس��تی پاریس، دس��تور آماده باش تمام نیروهای 
این کش��ور را ص��ادر کرده اس��ت. در همین حال دفتر 
دادس��تانی کل فرانسه اعالم کرد هش��ت افراط  گرا در 
حمالت پاریس کشته شدند که هفت نفر از آنها عامالن 
انتحاری بودند ولی برخی از این تروریست ها به احتمال 
زیاد هنوز آزاد هس��تند و تعداد این افراد هنوز مشخص 

نشده است. 

  بش�ار اسد در نخس��تین واکنش 

ب��ه حم��الت عص��ر جمع��ه در پاریس 
اعالم کرد: فرانسه ش��اهد چیزی است 
ک��ه ما در س��وریه از پنج س��ال قبل از 
آن رنج می بریم. به گزارش س��انا، بشار 
اسد، رئیس جمهوری سوریه در دیدار با 
هیاتی از نمایندگان فرانسوی که شامل 
چهار نماینده پارلمان فرانس��ه اس��ت، 
اعالم کرد: فرانس��ه روز گذش��ته شاهد 
حمالتی بود که ما از پنج سال پیش در 
س��وریه با آن زندگی می کنیم. سیاست 
اشتباه فرانسه در ادامه یافتن تروریسم 
نقش داش��ت، تروریس��م هی��چ حد و 
مرزی نمی شناس��د. بشار اسد همچنین 
تسلیت خود را به مهمانانش درخصوص 
حمالت تروریس��تی پاریس اعالم کرد. 
اس��د در ای��ن دیدار به مقایس��ه اوضاع 
فرانسه و سوریه پرداخت و گفت: خطر 
تروریس��م امروز خطری علی��ه تمامی 
جهان اس��ت و فرانسه نیز از این مسئله 

مستثنا نبوده است. 
  حسن روحانی: حوادث تروریستی 

و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از 
م��ردم بیگناه در پاری��س موجب تاثر و 
اندوه فراوان گردید. اینجانب به نام ملت 
ب��زرگ ایران که خود یک��ی از قربانیان 
پدیده ش��وم تروریس��م بوده است؛ این 
جنایات ضد بش��ری را شدیدا محکوم و 
به ملت سوگوار و دولت فرانسه تسلیت 

می گویم.
  احم�د الطی�ب، ش��یخ االزه��ر 

نیز حم��الت تروریس��تی در پاریس را 
وحش��یانه توصیف کرد و گفت: چنین 
اقداماتی در هر دینی و از لحاظ انسانی 

منفور است. 
 ف�واد معص�وم، رئیس جمه��وری 

ع��راق و حی��در العبادی، نخس��ت وزیر 
این کشور در بیانیه هایی ضمن محکوم 
کردن حمالت فرانسه، همبستگی خود 
را با این کش��ور اعالم ک��رده و افزودند: 
از تالش ه��ای بین المللی برای مبارزه با 

تروریسم حمایت خواهند کرد. 

  محمود عباس، رئیس تش��کیالت 

خودگ��ردان فلس��طین ه��م به ش��دت 
حمالت تروریستی در پاریس را محکوم 
و تأکید ک��رد: جامعه جهان��ی باید در 
رویارویی با چنین اقدامات تروریس��تی 
خطرناکی که به تش��ویش اوضاع در هر 

مکانی منجر می شود، کمک کند. 
نخس��ت وزیر  داووداوغلو،    احمد 

ترکی��ه نیز تأکی��د کرد: ای��ن حمالت 
ظالمانه که تمامی بشریت را هدف قرار 

داده است محکوم می کند. 

 واتیکان نی��ز در بیانیه ای حمالت 

پاریس را محکوم کرده و آن را خشونت 
تروریستی جنون آمیز خواند. 

 بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل 
متحد »حمالت تروریس��تی نفرت انگیز« 

در پاریس را محکوم کرد. 
نخس��ت وزیر  کام�رون،    دیوی�د 

انگلیس گفت که از ش��نیدن حمالت و 
خشونت های پاریس »شوکه« شده است. 
وی در پیامی توییتری نوشت: من امشب 
واقعاً از تحوالت پاریس شوکه شدم. فکر و 
قلب مان با مردم فرانسه است. هر کاری از 

دستمان بر بیاید، انجام می دهیم. 
   آنگال مرکل، صدراعظم آلمان گفت 

که از حمالت پاریس »شدیدا شوکه« شده 
است. مرکل با صدور بیانیه ای گفت: در این 
س��اعت ها فکر من با قربانیان این حمالت 
تروریستی و بس��تگان آنها و تمام ساکنان 
پاریس است. دولت آلمان با دولت فرانسه 
در ارتباط اس��ت و همدردی و همبستگی 

مردم آلمان را اعالم کرده است.  
  اش�تون کارتر، وزیر دفاع آمریکا نیز 
حمالت پاریس را »حمله به کرامت انسانی« 
خواند و گفت که آمریکا در کنار فرانس��ه و 

جامعه چند فرهنگی اش ایستاده  است. 
   شی جین پینگ، رئیس جمهوری 

چی��ن هم ب��ا محکوم ک��ردن حمالت 
پاری��س آمادگ��ی کش��ورش را ب��رای 
پیوس��تن به فرانسه و جامعه بین المللی 
برای تشدید همکاری های بین المللی و 

مبارزه با تروریسم اعالم کرد. 

پیام های تسلیت شخصیت های سیاسی جهان به فرانسه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
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سامانه پیامکی: 50001243

آدرس: میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

سفر رئیس جمهوری به کشورهای اروپایی 
به زمان مناسب دیگری موکول شد

آغاز دور دوم مذاکرات وین
زیر سایه حمالت تروریستی پاریس

محم��د جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران صبح ش��نبه در فرودگاه مهرآباد در 
جمع خبرن��گاران گفت: در گفت وگو با همتای ایتالیایی خود اظهارداش��تم اکنون 
زمان آن است که از فرصت فاجعه جمعه شب در فرانسه برای هماهنگی بین المللی 
و مبارزه با تروریس��م اس��تفاده کنیم، بنابراین بهتر است سفر دکتر روحانی به اروپا 

در زمان بهتری در آینده نزدیک صورت گیرد. 
او فاجع��ه تروریس��تی در پاریس را که باعث قربانی ش��دن تعداد زیادی انس��ان 
بی گناه شد به مردم و دولت فرانسه تسلیت گفت و افزود: اقدامات تروریستی به هر 
شکلی محکوم است و مردم ایران به عنوان قربانیان تروریسم همواره با همه اقدامات 
تروریستی مخالف بوده اند. رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: زمان مناسب سفر 

رئیس جمهوری به اروپا از مسیر دیپلماتیک اعالم می شود. 

نشست وین 2 درحالی آغاز شد که الوروف وزیر امور خارجه روسیه در ابتدای این نشست 
تأکید کرد: هیچ توجیهی از جانب ما برای عدم کوشش بیشتر در راه شکست گروه هایی مثل 
داعش و جبهه النصره پذیرفته نمی شود. به گزارش ای بی سی نیوز، سوریه در حالی روز شنبه 
به موضوع نشس��ت وین 2 تبدیل شد که سایه حمالت جمعه شب پاریس بر فضای مذاکره 
سنگینی می کند و همه ش��رکت کنندگان بحران های خاورمیانه را دلیل جسارت گروه های 
تروریس��تی می دانند. در همین زمینه،  س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روس��یه و  جان 
ک��ری همتای آمریکایی وی ه��ر دو در آغاز مذاکره ای که با حضور نمایندگان کش��ورهای 
ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای دخیل در بحران سوریه آغاز شد، به شدت حمالت 
تروریستی پاریس را محکوم کردند. حال آنکه در این میان اختالف نظر بر سر نقش  »بشار 

اسد« رئیس جمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت همچنان به قوت خود باقی است. 

ژنرال ش��ریف، رئیس س��تاد ارتش پاکس��تان گفت که 
اس��الم آباد به عنوان کش��ور مس��لح به تس��لیحات اتمی 
مس��ئولیت پذیر، تدابیر بس��یاری را اتخاذ کرده که شامل 
تشکیل »مرکز ارتقای امنیت هسته ای« برای تقویت رژیم 
امنیت هس��ته ای در تعادل با بهتری��ن تجارت بین المللی 
می شود. به گزارش نیش��ن، سخنان ژنرال راحیل شریف، 
رئیس س��تاد ارتش پاکس��تان در جری��ان بازدید از مرکز 

ارتقای امنیت هسته ای مطرح شد.
به گفته وی، اس��الم آباد این مرک��ز را به عنوان قطب 
منطق��ه ای و بین المللی ب��رای ارتقای آم��وزش امنیت 
هسته ای و آموزش جامعه بین الملل در نظر گرفته است. 

این مرکز از زمان تأسیس چند دوره آموزش بین المللی 
ب��رای حفاظ��ت فیزیک��ی، قابلیت اطمینان ش��خصی و 
نی��ز امنیت و امنیت هس��ته ای و م��واد رادیولوژیکی و 
تأسیس��اتی برگزار کرده اس��ت. ژنرال شریف با ستایش 
از استانداردهای باالی حرفه ای و تعهد بخش طرح های 
اس��تراتژیک نیروهای امنیتی، اطمین��ان کامل خود را 
از رژیم امنیت هس��ته ای پاکس��تان اع��الم کرد. وی با 
تأکی��د بر اینک��ه امنیت هس��ته ای مس��ئولیتی مقدس 
اس��ت، گفت: از اینکه می بینم امنیت هسته ای به عنوان 
فرهنگ نهادینه ش��ده، خوش��حالم و پیشرفت های اخیر 

قابل تحسین است. 

رئیس ارتش پاکستان: امنیت هسته ای مسئولیتی جدی است

 نوام چامس�کی، فعال مدنی برجسته و 
زبان شناس سرشناس آمریکایی از اقدامات 
ترکیه برای سرکوب رسانه های این کشور 
و متزلزل کردن دموکراسی ترکیه از طریق 

خفه کردن صدای مخالفان، انتقاد کرد. 
 بوگدانف، معاون وزیر خارجه روس�یه از 
مطابقت و مشابهت فهرست تهیه شده از 
س�وی دولت های آمریکا و روس�یه درباره 

گروه های تروریستی در سوریه خبر داد. 

یک مرد فرانسوی می گوید وقتی که در میانه حمالت تروریستی جمعه شب 
در پاریس حضور داش�ت، تلفن همراهش سپر ترکش انفجار انتحاری شده و 

جان وی را نجات داد

تیتر اخبار

ی��ک تی��م از متخصص��ان آمریکایی اع��الم کردند که 
به زودی 10 زن برای انجام نخس��تین عمل پیوند رحم در 
این کشور انتخاب می شوند. پزشکان کلینیک  »کلیولند« 
امیدوارند که نخس��تین پیوند رحم در این کشور در چند 
ماه آینده انجام گیرد. این اقدام همچنان آزمایش��گاهی و 
تجربی است و تمامی ریسک های آن شناخته نشده اند. در 
این آزمایش زنانی ش��رکت خواهند داشت که به ناباروری 
ناش��ی از عامل رحمی مبتال هس��تند به ای��ن مفهوم که 
نمی توانند باردار ش��وند زیرا یا فاقد رحم هستند یا به این 
عضو از بدن ش��ان آسیبی وارد ش��ده و کارآیی طبیعی را 
ندارد. پیوند رحم پیش از این در س��وئد با موفقیت انجام 
گرفته اس��ت. در این مطالعه 9 زن رحم پیوندی دریافت 

کردن��د که پنج نفر از آن��ان باردار ش��ده و تاکنون چهار 
نف��ر از آنان وض��ع حمل کرده اند. البت��ه در مطالعه  انجام 
شده در سوئد بیماران، رحم پیوندی را از بستگان در قید 
حیات خود دریافت کردند. در بررس��ی پزشکان کلینیک 
کلیولند قرار اس��ت رحم پیوندی از اهداکننده فوت ش��ده 
دریافت شود. استفاده از رحم اهداکننده فوت شده با خطر 
و ریس��ک جراحی خارج کردن رح��م از بدن فرد در قید 
حیات همراه نیس��ت چرا که در حین عمل و خارج کردن 
رگ های خونی اطراف رحم ممکن اس��ت آس��یب هایی به 
فرد اهداکننده وارد ش��ود. همچنین گروهی از پزش��کان 
انگلیس��ی قصد دارند س��ال آین��ده عمل پیون��د رحم از 

اهداکننده فوت شده را امتحان کنند. 

نخستین عمل پیوند رحم در آمریکا

 گزارش کیفیت هوای پایتخت در مهرماه 
ازسوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
منتشر شد که براس�اس آن، ۲۶ روز سالم 
و چهار روز ناس�الم برای گروه های حساس 
ثبت ش�ده ووضعیت پ�اک در هیچ یک از 

روزهای ماه گذشته به ثبت نرسید. 
 وکیل بابک زنجان�ی از برگزاری نهمین 
دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در 

روز دوشنبه خبر داد. 
هزاران نفر از مردم در مقابل بیمارستانی در حومه پایتخت بنگالدش گرد آمدند تا 

نوزادی را که با دو سر به دنیا آمده ببینند

تیتر اخبار

ال گور کنس��رت 2۴ س��اعته ای را که ب��رای حمایت از 
زمی��ن ترتی��ب داده بود، برای همدردی ب��ا مردم پاریس 
نیمه کاره قطع کرد. به گزارش ورایتی، کنسرت 2۴ ساعته 
»آب و ه��وا« در پی حمالت انتحاری به پاریس نیمه کاره 
قطع ش��د. ال گور، مع��اون رئیس جمهوری س��ابق آمریکا 
کنس��رت 2۴ ساعته ای را که از جمعه صبح آغاز شده بود 
و قرار بود تا شنبه صبح ادامه داشته باشد، با انتشار اخبار 

حمله به پاریس قطع کرد.
این کنس��رت 2۴ س��اعته که در وب منتش��ر می شد، 
س��اعت 9صبح جمعه شروع شده بود و قرار بود تا ساعت 
9صبح شنبه ادامه پیدا کند. خود ال گور نیز از استودیویی 
که زیر پای برج ایفل تدارک دیده شده بود به صورت زنده 
به بیان نظراتش البه الی برنامه های موسیقی می پرداخت. 
او در ای��ن برنامه زنده ب��ه محض دریافت اطالعاتی از این 

حمله اعالم کرد برای همدردی با مردم و شهر پاریس این 
کنس��رت را قطع می کند. در میان هنرمندانی که در این 
کنسرت حضور داشتند »دوران دوران« نیز بود که ساعت 
۶:۳0 بعداز ظهر زیر برج ایفل برنامه اش را اجرا کرد و در 
وب به صورت مس��تقیم پخش شد. گروه او پس از اجرای 
برنام��ه راهی لندن ش��ده بودند که این اتف��اق رخ داد و 
اعضای ای��ن گروه در توییتر اعالم کردند که همه س��الم 
هستند. این کنس��رت زنده که از وب پخش می شد برای 
حمایت هنرمندان و س��رگرمی س��ازان با مسئله تغییرات 
آب و هوای��ی ترتیب داده ش��ده بود ت��ا پیش درآمدی بر 
کنفرانس س��ازمان ملل برای تغییرات آب و هوایی باش��د 
که قرار اس��ت ۳0 نوامبر برپا شود. بون ژووی، التون جان 
و ف��ارل ویلیامز نیز قرار ب��ود برنامه اجرا کنند، که اجرای 

آن لغو شد. 

ال گور کنسرت حمایت از زمین را نیمه کاره قطع کرد

 سعید ش�ریف زاده، مدیرعامل سازمان 
آتش نش�انی و خدمات ایمنی ش�هرداری 
تهران از حل مشکالت ایمنی سه پردیس 
سینمایی پایتخت طی سه ماه آتی خبر داد. 
 داوود نعمت�ی انارک�ی، مدی�رکل روابط 
عمومی رسانه ملی خبر صدور بخشنامه از 
طرف معاون سیما به مدیران شبکه ها برای 
جلوگیری از به کار بردن لهجه ها در آیتم ها و 

برنامه ها را تکذیب کرد. 
هلن میرن و گروه وان دایرکشن در کنار جمعی از ستارگان بریتانیایی در یک 

برنامه خیریه، برای کودکان پول جمع کردند

تیتر اخبار

هافب��ک پ��اری  س��ن ژرم��ن معتق��د اس��ت پس از 
جدای��ی اش از رئال مادری��د، این تیم عنوانی کس��ب 
نکرده اس��ت. ب��ه گزارش آس، آنخ��ل دی ماریا درباره 
جدایی اش از رئال مادرید گفت: رئال پس از جدایی ام 
جامی نبرده اس��ت و فک��ر می کن��م در بهترین زمان 
ممک��ن ای��ن باش��گاه را ترک ک��ردم. پس از کس��ب 
دهمین ج��ام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، تصمیم 
داشتم س��ال های زیادی در رئال بمانم ولی خب، این  
بخش��ی از فوتبال اس��ت. هافب��ک آرژانتینی در حالی 
این س��خنان را بر زبان آورد که رئ��ال پس از جدایی 

او در جام باش��گاه های جهان قهرمان ش��د. دی ماریا از 
خاط��رات خوبش در رئ��ال گفت و اف��زود: اتفاقات مهم 
خ��ارج از فوتبالی که در دوران حض��ورم در رئال مادرید 
رخ داد، تول��د فرزن��دم بود. تمام این ها ی��ادآور خاطرات 
قشنگی هس��تند و هیچ گاه این شهر را فراموش نخواهم 
ک��رد. او در پایان درباره تفاوت ه��واداران رئال مادرید و 
پاری س��ن ژرمن اظهار کرد: ه��واداران رئال توقع زیادی 
دارن��د چ��ون تیم  جام ه��ای متعددی باالی س��ر برده و 
باش��گاه تماشاگران را به پیروزی عادت داده است اما در 

فرانسه نزد مردم عزیزتر هستید. 

دی ماریا: رئال مادرید بعد از من جام نگرفته است

مل�ی  تی�م  س�رمربی  مارتین�و،   
آرژانتی�ن در حال�ی ک�ه از عملکرد 
بازیکنانش رضایت دارد اما از نتیجه  

پایانی ناراضی است. 
 روز نخس�ت از رقابت های ووش�و 
قهرمان�ی جهان بدون کس�ب مدال 
در  کش�ورمان  نماین�دگان  ب�رای 

اندونزی به پایان رسید. 
کارات�ه کا تیم دختران کش�ورمان با برتری مقابل حری�ف ویتنامی در فینال 
وزن ۵۵ کیلوگ�رم نهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی جهان تیم ایران را 

صاحب اولین مدال طال کرد

تیتر اخبار
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اوالند: فرانسه رودررو با تروریسم
فرانس��وا اوالن��د، رئیس جمهور فرانس��ه روز ش��نبه 
در س��خنانی با مردم کش��ورش تأکید ک��رد که داعش 
پشت حمالت پاریس است و اطمینان داد که »فرانسه 
همچنان به جنگ خود با تروریس��م ادامه می دهد.« به 
گزارش اسکای نیوز عربی، فرانسوا اوالند، رئیس جمهور 
فرانسه در این کنفرانس مطبوعاتی که در پایان نشست 
ویژه امنیتی در فرانس��ه برگزار ش��د، داعش را مسئول 

حمالت تروریستی در کشورش خواند.
او گف��ت: فرانس��ه اکن��ون در ش��رایط س��ختی به 
س��ر می ب��رد. من هم��گان را ب��ه همدل��ی و وحدت 
فرا می خوان��م و ب��ه زودی از پارلم��ان می خواه��م تا 
نشس��تی در این باره برگزار کند. فرانسه قوی است و 
به مس��یر خود در رویارویی با تروریسم ادامه خواهد 
داد. ما با تمام امکانات و ابزاری که در دس��ت داریم 
و با هماهنگی و کمک هم پیمانان مان به مس��یر خود 
در رویارویی با تروریست هایی که هیچ ارزش انسانی 
را قب��ول ندارند، ادامه می دهی��م. ما در دفاع از آنچه 
ب��ه آن اعتقاد داری��م ثابت قدم هس��تیم. در دفاع از 
ارزش های انس��انی، نیکی ها و صلح و دش��منان ما و 
تروریس��ت ها که علیه این ارزش ها هس��تند در مقابل 

ما ایستاده اند. 

فراخوان داعش برای حمالت بیشتر در فرانسه

گروه تروریستی داعش با قبول مسئولیت این حمالت در 
سایت »دابق« به زبان فرانسوی اعالم کرد فرانسه جنگنده های 
خود را به س��وریه فرستاده تا کودکان و افراد مسن را هدف 
قرار دهد و امروز از همان جام زهر خود می نوشد. داعش در 
سایت این مجله اینترنتی خود آورده است که بعد از پاریس 
نوبت رم، لندن و واش��نگتن است. گروه داعش همچنین با 
انتشار یک نوار ویدئویی فرانسه را تهدید کرد که اگر این کشور 
به بمباران مواض��ع این گروه ادامه دهد همچنان هدف قرار 
خواهد گرفت. یک شبه نظامی در این ویدئو گفت: تا زمانی 
که نیروهای ائتالف به بمباران مواضع داعش ادامه دهند در 
صلح زندگی نخواهند کرد. وی افزود: مردم در نهایت به جایی 
می رسند که از خرید رفتن هم بترسند. داعش همچنین از 
حامیان فرانسوی اش خواسته اگر نمی توانند به سوریه بیایند، 

در همان فرانسه دست به کار شوند. 

فرانسه ویزای شینگن را تعلیق کرد
دولت فرانس��ه اعالم کرد: توافق نامه شینگن را به طور 
موقت��ی ب��ه حال��ت تعلی��ق در آورده و در مرزهای این 
کشور تدابیر امنیتی شدیدی اعمال می شود. به گزارش 
اس��پوتنیک، این اقدام دولت فرانسه به طور موقت بوده و 
این کش��ور مش��ارکت خود را در توافق نامه شینگن به 
م��دت یک م��اه از 1۳ نوامبر به حالت تعلی��ق درآورده 
است. طی این مدت شهروندان خارجی که دارای ویزای 
شینگن هستند نمی توانند بدون ویزای فرانسه وارد این 
کش��ور شوند؛ این بدان معناس��ت که اگر کسی بخواهد 
وارد فرانس��ه ش��ود باید ویزای ملی فرانس��ه را به همراه 
ویزای شینگن اخذ کند. برنارد کازنوو، وزیر کشور فرانسه 
گفت: ای��ن اقدامات امنیتی به منظ��ور کاهش احتمال 
حمالت تروریس��تی یا ایج��اد بی نظمی های عمومی در 
آستانه کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل اتخاذ 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر محدوده شینگن شامل 2۶ 
کشور از جمله اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و چهار کشور 
غیر عضو اتحادیه اروپا می ش��ود. ایده توافق شینگن این 
بود که ش��هروندان عضو می توانن��د بدون نیاز به کنترل 
مرزی وارد کشور دیگر شده و مسافران منطقه شینگن با 
یک ویزای مشترک می توانستند در کل منطقه شینگن 

تردد کنند. 

 داس خشونت
در خیابان های 

بی خواب

الکاریون، رستوران کامبوجی
دست کم 14 کشته

ورزشگاه استادیو فرانس
دست کم سه کشته

روفونتان آرویی
دست کم ۵ کشته

رستوران البل اکیپ
 دست کم 18 کشته

 بلوار ولتار
دست کم یک کشته

 سالن کنسرت باتاکالن
دست کم 80 کشته

منطقه 10
پاریس
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تقدیر از كهنه سربازها در آگهی 
والمارت

در قالب یك س��ری ویدئو های كوتاه و س��اده ولی 
  Saatchi & Saatchi تكان دهنده از آژانس تبلیغاتی
نیوی��ورك، پرس��نل س��ابق ارتش ای��االت متحده 
آمری��كا بر س��ر چالش های بازگش��ت ب��ه زندگی 
غیر نظامی صحب��ت می كنند. این فیلم های كوتاه 
ب��ه تبلیغ ابتكار والمارت به اس��م  » روش��ن كردن 
 چراغ س��بز بر س��ر در خانه به یاد كهنه سربازها «  

می پردازند. 
برنام��ه ف��وق ك��ه هفته گذش��ته ب��ا همكاری 
گروه ه��ای حامی كهنه س��رباز ها چند روز پیش از 
 » روز سرباز های كهنه كار «  اجرا شد از آمریكایی ها 
می خواهد تا به منظور گرامیداش��ت یاد آنها یكی 
از المپ ه��ای دفتر یا محل كار خود را در این روز 

سبز كنند. 
یك صدای خارج از قاب در این آگهی تلویزیونی 
40ثانیه ای نگاهی اجمالی ب��ه برنامه می اندازد. به 
اعتق��اد آن  » نش��ان دادن مرات��ب قدردانی از یك 
كهنه سرباز خارج از لباس نظامی كار سختی است 
و آنها در این وضعیت بیش از همیش��ه از چش��م 

دیگران پنهان می مانند.« 
در یك كلیپ دو دقیق��ه ای توصیفی از وضعیت 
یك ش��هر در ش��ب، در خانه ه��ای منطقه حومه، 
ظاه��راً س��رباز های كهنه كار در كان��ون توجه قرار 
دارن��د. در ویدئ��وی بع��دی، ما با یك ارتش��ی به 
ن��ام  » لوردس «  مالقات می كنی��م كه پس از انجام 
 وظیفه در عراق دچار اختالل استرس بعد از سانحه 

شده است. 
ب��ه گفته این زن، با حض��ور در مكانی كه دیدن 
فردا را تضمین نمی كند، ش��ما ی��اد می گیرید كه 
چگون��ه برای زندگی ارزش قائل ش��وید. او پس از 
بازگش��ت از عراق دیگر می تواند هر كاری را انجام 

دهد. 
نفر بعدی  » یان« با س��ابقه 14 س��ال خدمت در 
نیروی دریایی ارتش ایاالت متحده آمریكا و حضور 
در ماموریت های خطرن��اك فرا مرزی، حال در 40 
س��الگی هنوز مو های خود را به س��بك كالسیك 
نی��روی دریایی كوتاه می كند و مانند آن زمان یك 

كوله پشتی بر دوش دارد. 
در ادامه، لورن، پس از ترك ارتش با معلولیت های 
مختلف به خانه بازگشت اما در نهایت از یك سگ 
كمك گرفت. حاال او یك سازمان ارائه دهنده سگ 
دس��تیار به ن��ام  » Independence Paws «  را 

اداره می كند. 
الهام بخ��ش و روحیه دهن��ده  ای��ن داس��تان ها 
هستند اما فراتر از حد انتظار نمی روند و هیچ گونه 
اغراقی در آنه��ا دیده نمی ش��ود. در حقیقت، این 
س��ازمان های ارائه دهنده خدم��ات عمومی با لحن 
درست به سرباز های كهنه كار اجازه می دهند تا به 
جای كمك گرفتن از دیگران برای توصیف اشتباه 
اقدامات شان، ضمن تشریح جزئیات كامل مشكالت 
 و پیروزی های خود، با صداقت از هویت خود پرده 

بردارند. 
به اعتقاد والمارت نور س��بز در سرتاس��ر جهان 
نماد رفتن اس��ت كه به تمایل جانبازان برای انجام 
س��ریع یك اقدام بدون توجه ب��ه چالش پیش رو 
ادای احترام می كند. حداق��ل كمپین با نگاهی به 
این مخمصه، شاید به غیر نظامیان اجازه قدردانی 

از فداكاری های مردان و زنان مبارز را بدهد. 
البته والمارت همیشه صرف نظر از فعالیت هایش 
در مع��رض انتقاد ه��ای مختل��ف ق��رار دارد اما به 
اعتبار خود این ش��ركت متعهد به استخدام 250 
هزار نفر سرباز كهنه كار تا سال 2020 شده است. 
ش��ركت فوق با اس��تخدام 100 هزار نفر از آنها در 
ماه گذشته، عزم خود را برای پرداخت 20 میلیون 
دالر كمك مالی به منظور حمایت از س��ازمان های 
ارائه دهنده آموزش های ش��غلی، آموزش وپرورش و 

سایر خدمات به جانبازان جزم كرد. 
www. adweek. com

توسعه و ممیزی برند 
آیا می دانس��تید بعد از آنكه یك برند توانس��ت 
جایگاه��ی مناس��ب در ب��ازار پیدا كن��د، نباید به 
ح��ال خود رها ش��ود و باید ویژگی ه��ا، ارزش ها و 
تفاوت هایش با توجه به ش��رایط بازار تعیین شود؟ 
ورود برندها ب��ه بازارهای جدی��د، تقویت برند در 
بازارهای فعلی، ارائ��ه محصوالت و خدمات جدید 
زیر چتر برند و بسیاری از استراتژی های دیگر همه 
از اقداماتی اس��ت كه در مراحل رش��د و بلوغ یك 
برن��د و برای حفظ س��وددهی و اثربخش بودن آن 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
امروزه رش��د س��ریع تكنولوژی، روش های نوین 
در فرآین��د تولی��د عملی��ات، افزای��ش روزافزون 
رقابت در بازارها، اس��تفاده از انرژی های نو و بحث 
مس��ئولیت اجتماعی و زیست محیطی باعث شده 
اس��ت كه رفتار مصرف كنن��دگان و تصمیم گیری 
خری��د بی��ش از پی��ش پیچی��ده ش��ود و عوامل 
مؤثر ب��ر تبیین جای��گاه برند در ذهن مش��تریان 
ب��ه س��رعت تغییر پیدا كن��د. بنابرای��ن ممیزی و 
مانیتورین��گ برن��د در ب��ازار از مهم ترین وظایف 
یك س��ازمان اس��ت تا بتوان��د جایگاه برن��د را در 
ذهن مش��تریان هرچه بیشتر تثبیت كند و توانایی 
 واكن��ش در مقابل تغییرات فضای كس��ب و كار را 

داشته باشد. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

»چری« جایزه تبلیغات گرفت

برن��د چری موفق به دریاف��ت جایزه »افی 2015« 
شد. 

به گزارش ایس��نا، این جایزه هرساله توسط سازمان 
بازاریاب��ی آمری��كا )NYAMA(  ب��ه ش��ركت های 
بین المللی موفق در زمین��ه تبلیغات و روابط عمومی 

اهدا می شود. 
امس��ال چ��ری در حالی ای��ن جای��زه را در رقابت 
ب��ا بزرگ تری��ن ش��ركت های بین الملل��ی )از جمل��ه 
كوكاك��وال( از آن خ��ود ك��رد كه هیچ برن��د دیگری 
از چی��ن نام��زد دریافت ای��ن جایزه نبود. از س��وی 
دیگ��ر، در تاریخ 30 س��اله این جای��زه، تاكنون هیچ 
 برن��د خودروس��از چینی موف��ق به نام��زدی »افی« 

نشده بود. 

آیا می دانستید

آگهی تبلیغاتی هکت در یک کالم، بسیار 
خوب و حرفه ای است. در این طرح هیچ 
المان اضافه ای وجود ندارد و همه عناصر 
استفاده شده با معنا هستند و به نوعی 

مخاطب را با خود درگیر می کنند

کافه تبلیغات

  آگهی تبلیغاتی هکت در یک كالم
بسیار خوب و حرفه ای است

آرش غریقی درب��اره آگهی محیطی نمایندگی برند 
هك��ت می گوید: آگهی تبلیغات��ی هكت در یك كالم، 
بس��یار خ��وب و حرفه ای اس��ت. در این ط��رح هیچ 
الم��ان اضاف��ه ای وجود ندارد و همه عناصر اس��تفاده 
ش��ده با معنا هس��تند و به نوعی مخاط��ب را با خود 
درگی��ر می كنند. با توجه ب��ه اینكه در عصری زندگی 
می كنی��م كه به دلیل تكنولوژی های مختلف ارتباطی 
مردم رفته رفته كم حوصله تر شده اند و به طرز غریبی 
در عجله هس��تند، ل��ذا طراحی با توج��ه به مخاطب 
هدف، ب��ه ط��رز هوش��مندانه ای مینی مال اس��ت و 
 همین س��ادگی در انتقال پیام طرح اس��ت كه آن را 

چشمگیر می كند. 
غریق��ی می گوی��د: هدف هكت از اك��ران این طرح 
برندینگ اس��ت و از ای��ن لحاظ باید گف��ت كه روند 
درس��تی را انتخ��اب ك��رده اس��ت. همانط��ور كه در 
طرح مش��اهده می كنید با س��ه پالن بیش��تر مواجه 
نیس��تیم: پالن آخ��ر، Texture پس زمینه كه تنها 
نم��اد ایران��ی در این طرح به حس��اب می آید و برای 
قش��ر جوان و میانس��ال حس نوستالژی دارد و ضمیر 
ناخودآگاه مخاطب را نشانه گرفته است. پالن میانی، 
مدل با فیگوری بس��یار س��اده و موجز ك��ه كمتر در 
طرح ه��ا دیده ش��ده و پ��الن اول، بخش��ی از هویت 
برند هكت اس��ت. به نظ��ر می رس��د مدیرهنری این 
 Texture .طرح به س��اده ترین ها قناعت كرده است
ب��ر مبن��ای خط��وط افقی اس��ت ك��ه باع��ث القای 
 ح��س آرامش و برجس��ته ش��دن المان ه��ای بعدی 

می شود. 
م��دل هم با دقت انتخاب ش��ده اس��ت و دور بودن 
از فیگوره��ای معم��ول و اغل��ب عجی��ب و مصنوعی 
رایج، باعث ش��ده اس��ت كه پوش��اك هرچه بهتر به 
چشم مخاطب بنش��یند. همچنین چهره مدل نیز به 
خاطر حالت اس��تخوانی و خطوط برجس��ته صورت، 
ش��خصیت های شناخته ش��ده انگلیس��ی را در ذهن 
مخاط��ب ایرانی تداعی می كند. ش��خصیت هایی مثل 
جرم��ی ب��رت و بندیك��ت كامبربچ )بازیگ��ران نقش 
ش��رلوك هلمز( و دنیل كری��گ )جیمز باند( به نوعی 
نماده��ای كاراكتر م��رد انگلیس��ی در حافظه بصری 
مردم ایران هس��تند و انتخاب ای��ن چهره و این مدل 
باعث شده تا مخاطب بدون نیاز به تأكید بر انگلیسی 
ب��ودن برند هكت، به آن پی ببرد. ای��ن اثر، به همراه 
حال��ت جدی مدل در كنار رنگ غالب كه آبی اس��ت 
فضای��ی آرامش بخش و لوك��س را در ذهن مخاطب 

خلق می كند. 
همانطور كه در بیلبوردهای این برند در سطح شهر 
مش��اهده می كنیم طراح با هوشمندی به صفحه آرایی 

پرداخته است. 

طرح در زمانی كم تأثیر خود را روی مخاطب 
می گذارد 

 ای��ن مدیر هنری می گوید: اولی��ن تصویری كه در 
این طرح به چشم می خورد، تشابه لوگوی برند هكت 
با چترهایی اس��ت كه در دست مدل قرار گرفته است 
كه با این كار به عقیده من بعد از حل ش��دن مس��ئله 
از ط��رف مخاطب باعث ماندگار ش��دن این تصویر در 

ذهن او می شود و كاماًل در 
راس��تای اه��داف برندینگ 
قرار دارد. رنگ غالب طرح 
آبی اس��ت و خطوط موازی 
پالن آخ��ر منجر به آرامش 
بصری در مخاطب می شود 
و چترهای نم��اد هكت كه 
در مركز تصویر قرار گرفته 

اس��ت به خاطر رنگ مشكی خود و حالت قرار گرفتن 
آنها كه خط��وط موازی را قطع می كند، به راحتی در 
ذهن مخاطب ماندگار می ش��ود و دست های مدل نیز 
كه دقیقا در وس��ط كادر ق��رار دارد مخاطب را خیلی 
س��ریع به محلی كه باید توجه كن��د، هدایت می كند 
و ای��ن به دو چندان ش��دن اثری كه قرار اس��ت یك 
بیلب��ورد در زمانی بس��یار ك��م روی مخاطب بگذارد 

منجر می شود. 
رنگ مش��كی ك��ه در دو 
ط��رف م��دل روی بیلبورد 
قرار دارد )ضمن هماهنگی 
ب��ا چترهای مش��كی مركز 
خنث��ی  را  فض��ا  تصوی��ر( 
می كند و نوشته هایی كه به 
صورت نگاتیو روی آن قرار 

دارد به راحتی خوانده شده و به چشم می آید. 
همان ط��ور كه در ابت��دای صحبت هایم هم گفتم، 
تأثی��ر تكنولوژی بر جامعه منجر ش��ده ت��ا ابزارهای 
عكاس��ی به س��ادگی در دس��ترس قشر وس��یعی از 
مردم قرار داش��ته باشد و رسانه هایی مثل اینستاگرام 
و... نیز چش��م ها را ب��ه تصاویر فلت و قائم به س��وژه 
ع��ادت داده اند. ای��ن عادت نه تنها ب��ه تبلیغات بلكه 

به فیلم های س��ینمایی نیز رس��وخ كرده و مثال بارز 
آن Grand Budapest Hotel اس��ت كه سرشار 
اس��ت از كادرهای قائ��م و تصاویر فلت كه ش��اید به 
همین دلیل نامزد بهترین س��ینماتوگرافی اسكار نیز 
ش��د و اس��كار طراحی صحنه را گرف��ت. این تكنیك 
باع��ث می ش��ود ك��ه فاصله ب��ا مخاطب كم ش��ده و 
 از عم��ق تصوی��ر كاس��ته و المان های اضاف��ه از دید 

خارج می شود. 
آنچه در ط��رح تبلیغات��ی هكت نمایان اس��ت نیز 
اس��تفاده از چنین تكنیكی است كه به خاطر آشنایی 
چش��م مخاطب با آن، اثر خود را به سادگی و راحتی 
می گذارد و كار را دلنش��ین تر جلوه می دهد. البته به 
دلیل مینی مال بودن طرح می شد ظرافت بیشتری را 
در اجرا به خرج داد ولی در كل به نسبت طرح بسیار 

خوبی است و این روزها بسیار به چشم می آید. 

آگهی تبلیغاتی نظر مخاطبان اصلی خود را 
جلب می كند

امیرعب��اس كمال��ی درب��اره ط��رح تبلیغاتی هكت 
می گوید: ب��ه نظرم آگهی هكت؛ به ط��ور كلی جذاب 
و به خوبی طراحی ش��ده اس��ت. این آگه��ی در نگاه 
اول، نظ��ر مخاطبان اصلی خود را ك��ه عمدتاً آقایان 
جوان��ی هس��تند ك��ه دنبال��ه رو صنعت مد ب��وده و 
ب��ه برندهای پوش��اك پریمی��وم عالقه مند هس��تند، 
جل��ب می كن��د و ای��ن نكت��ه بس��یار مهمی اس��ت 
 ك��ه در طراح��ی ای��ن آگه��ی َمد نظ��ر ق��رار گرفته 

شده است. 
كمال��ی می گوی��د: انتخ��اب ای��ن وی��ژوال بس��یار 
هوشمندانه است. اس��تفاده از مدل با استایل موهای 
چسبیده و چهره جدی جذابیت خاصی را ایجاد كرده 
و پرس��ونای جنتلمن برند را خیلی خ��وب به بیننده 
معرفی می كند. عالوه براین؛ رنگ س��ورمه ای استفاده 
شده در لباس مدل و تم آبی عكس نیز به بهتر معرفی 
شدن آنچه تیم طراحی این تبلیغ به عنوان شخصیت 

برند در نظر داشته اند، كمك كرده است. 

انتخاب و استفاده از حفاظ های كركره ای 
قدیمی در طرح جالب و نوستالژیک است

ای��ن مدیرخالقیت می گوی��د: نكته ای ك��ه در این 
تبلیغ، بیش��تر از همه چی��ز نظر بینن��ده، مخصوصاً 
مخاط��ب اصل��ی آگه��ی را به خ��ود جل��ب می كند، 
چترهایی است كه در دست مدل در تصویر به صورت 
ضربدر قرار گرفته اس��ت، بینن��ده با دیدن این حالت 
پس از كشف س��ریع ارتباط شباهت چترها با لوگوی 
برند احساس خوبی نس��بت به آنها پیدا می كند. این 
انتخ��اب فرم در این آگهی تحس��ین برانگیز بوده و از 
دیدگاه بازاریابی و برندینگ به خوبی با فصل پاییز نیز 

مرتبط شده است. 
انتخاب و استفاده از حفاظ های كركره ای قدیمی در 
زمینه عكس نیز برای من بیننده جالب و نوستالژیك 
اس��ت و به نوع��ی فضای اصیلی را خلق كرده اس��ت. 
كمالی می گوید: به طور كل��ی این تبلیغ نه تنها برای 
مخاطبان خاص و مح��دود خود اثر بخش بوده، بلكه 
ب��رای بینندگان عام خود نیز تا حدی جذاب اس��ت و 
ب��ه نظر من تبلیغ موفقی در این حال و هوای پاییزی 

است. 

نرگس فرجی

مرضیه فروتن

نگاهی به تبلیغات محیطی برند پوشاک

تبلیغی موفق با حال و هوایی پاییزی
ط�رح آگهی ب�ه راحتی توانس�ته اس�ت آنچه 
طراح ب�ه عنوان پیام تبلیغاتی موردنظر داش�ته 
ب�ه مخاط�ب برس�اند؛ طرحی س�اده ك�ه در آن 
تصوی�ر مدلی با لباس رس�می مردان�ه به تصویر 

كش�یده است. مدل آگهی كت و شلوار مردانه ای 
را به ت�ن كرده و دو چتر را ب�ه حالت ضربدر كه 
یادآور لوگوی برند اس�ت به دس�ت گرفته است. 
ای�ن توصیف�ات آگه�ی تبلیغاتی برند پوش�اک 
هک�ت اس�ت ك�ه توس�ط نمایندگ�ی آن روی 
بیلبوردهای س�طح شهر نصب ش�ده است. برند 

هک�ت )HACETT( برن�دی فع�ال در ح�وزه 
پوش�اک است كه ش�عبه اصلی آن در انگلستان 
واقع اس�ت. نمایندگی این برند دركش�ورمان به 
تازگی آگهی محیطی را طراحی و نصب كرده كه 
به نظر با حال و هوای حوزه فعالیت برند متناسب 
و تاحدودی با شکل و شمایل آگهی های محیطی 

داخلی كشورمان متفاوت است. »فرصت امروز« 
به منظور بررس�ی دقیق تر این آگهی س�راغ دو 
نفر از كارشناسان باس�ابقه عرصه تبلیغات رفته 
اس�ت. آرش غریقی، مدیرهن�ری و ایده پرداز و 
امیر عب�اس كمالی، مدیرهنری و خالقیت درباره 

این آگهی به سواالت مختلف پاسخ می دهند. 



طرح بازاریابی؛ شناسنامه موفقیت

متولیان کس��ب و کار در ایران اغلب با فضایی ناامن 
برای تجارت و تولید دس��ت به گریبان بوده اند. انواع و 
اقس��ام مشکالت داخلی و خارجی اعم از نقص قوانین، 
تغییر قوانین، دست اندازهای معمول، تحریم ها، شرایط 
گمرک��ی، وضعیت تعیی��ن مالیات و اساس��ا برخی از 
معضالت حتی فرهنگی فضای کسب و کار، شرایط را 
برای فعالیت مناسب سخت کرده است. به نظر می رسد 
بس��یاری از ای��ن مس��ائل ریش��ه در تصمیم گیری ها، 
سیاس��ت گذاری ها و مدیری��ت کالن کش��ور و حتی 
منطق��ه دارد و دس��ت فروش��ندگان و تولیدکنندگان 
کاال و خدمات از تغییرات مثبت آنچنانی کوتاه اس��ت 
اما در این میان نکته حائز اهمیت، فعالیت هایی اس��ت 
که تصمیم برای انجام آنها، برای حصول بازدهی بیشتر، 
در گرو اراده متولیان کسب و کار است و در بسیاری از 
مواقع نسبت به انجام آنها بی تفاوت و بی اهمیت برخورد 
می ش��ود. یکی از این فعالیت ه��ا، تهیه طرح های اولیه 
برای راه اندازی کسب و کار است که معموال جزو اولین 

اقدامات کارآفرینان تلقی می شود. 
 اگر بخواهیم کامال اس��تاندارد و صحیح عمل کنیم، 
در آغاز راه تش��کیل یک بن��گاه اقتصادی، وقتی اولین 
ایده ها در ذهن صاحبان مشاغل شکل می گیرد و اولین 
جلسات شرکا تشکیل می شود، تمامی تصمیم گیری ها 
و ب��ه تب��ع آن، فعالیت ه��ای گروه باید براس��اس یک 
برنامه از پیش تعیین شده و مشخص طبقه بندی شود. 
تمامی این برنامه ریزی های اولی��ه و برآورد هزینه ها و 
فعالیت ه��ا در مجموعه ای به نام ط��رح توجیهی ثبت 
می شود. طرح توجیهی در واقع طرحی است که تمامی 
تالش ها، انگیزه ها و برنامه ها را برای دستیابی به نتایج 
و چش��م انداز مشخص توجیه می کند و نشان می دهد 
که برآیند این مس��یر سودده و به صرفه است. معموال 
طرح توجیهی برای توجیه عواملی که قرار است خارج 
از بن��گاه به ما کمک کنند تهیه می ش��ود و به عنوان 
شناس��نامه فعالیت برای دستیابی به اهدافی همچون 
دریافت مجوزهای الزم، وام یا شرح شناسایی امکانات 
موردنیاز ارائه می شود. اما در گام بعدی تدوین سندی 
جهت برنامه ریزی های مش��خص بازاریابی، هدفمندی 
حرک��ت در ب��ازار و چش��م انداز زمانبن��دی ش��ده آن 
 موردنیاز اس��ت. از دیگر مزایای تهیه طرح بازاریابی یا

»marketing plan« ارائ��ه آن ب��ه س��رمایه گذار 
یا س��رمایه گذاران اس��ت که انتظار دارند نقشه کامل 
بازگش��ت سرمایه و قابلیت کاربرد برنامه ریزی را درک 
کنند. معموال طرح های بازاریابی به دو ش��کل یا برای 

محصوالت جدید یا به صورت ساالنه تهیه می شود. 
برای اینکه جهت برنامه ریزی آماده شویم الزم است 
در ابتدا ب��ا در نظر گرفتن کلیت کار و س��ازماندهی 
آن، مراقب باش��یم تا چیزی از قلم نیفتد. در ش��یوه 
نگارش به ط��ور معمول در آغاز ش��رحی از محصول، 
سرمایه گذاری موردنیاز و فروش پیش بینی شده ارائه 
می ش��ود که خالصه ای از کل اه��داف طرح بازاریابی 
اس��ت. این تبیین موقعیت، حاصل کلی��ه اقدامات و 
تحقیقات تیم طراح اس��ت و برخالف آنکه در ابتدای 
ط��رح می آید، معم��وال در انتهای تحقیق��ات امکان 
ن��گارش آن وجود دارد. پ��س از آن در مقدمه، کاال یا 
خدمات مطلوب با جزییات معرفی می شود و لزوم ارائه 
آن به بازار و کشش بازار مورد بررسی قرار می گیرد. در 
مرحله سوم تحلیل موقعیتی از منظر محصول و بازار 
صورت می پذیرد. در این تحلیل تقاضا و روند آن، عوامل 
فرهنگ��ی و اجتماعی تاثیرگذار ب��ر محصول و میزان 
فروش، عوامل جمعیت ش��ناختی، مناطق جغرافیایی 
عرضه محصول، شرایط تأثیرات تکنولوژیک بر تولید 
و توزیع محصول، ش��رایط سیاسی و قوانین و مقررات 
موجود ارائه می ش��ود که دستیابی به هرکدام نیاز به 
تحقیقات جامع دارد. محیط رقابتی و ارزیابی رقیبان، 
محیط شرکت و قابلیت ها و نقاط ضعف موجود در آن 
و همچنین محیط عوامل تأثیرگذار همچون رسانه ها، 
ش��رایط مالی بازارهای متبوع و شرایط دولت از دیگر 
پارامترهایی اس��ت که در تحلی��ل موقعیت گنجانده 
می ش��ود. بخش بعدی طرح مربوط به اطالعات بازار 
هدف خواهد بود. شناس��ایی ب��ازار هدف از مهم ترین 
بخش های یک مجموعه بازاریابی اس��ت که می تواند 
بس��یاری از شاخص های کس��ب و کار را تغییر دهد. 
مرحله پنجم مربوط به بررس��ی مشکالت و فرصت ها 
خواهد بود. در این قس��مت فرصت ه��ای موجود که 
دلیل انتخاب تولید یا ارائه محصول شماس��ت معرفی 
می شود و مزیت های رقابتی شناسایی می شود. اهداف 
بازاریابی، یکی دیگر از مفاهیم موردنیاز طرح بازاریابی 
است که ش��امل مواردی همچون حجم فروش، سهم 
بازار، بازگشت سرمایه و دیگر مقاصد بازاریابی با ذکر 
زم��ان موردنیاز برای حصول نتیجه می ش��ود. پس از 
بررس��ی تمامی این ش��رایط و مطالعات، زمان تدوین 

استراتژی ها و تاکتیک های موردنیاز فرا  می رسد. 
دستیابی به استراتژی موفق و تاکتیک های اجرای 
آن نیازمند اش��راف بر علوم اس��تراتژی و شیوه های 
استفاده از استراتژی هاست که لزوما توسط تیم های 
حرفه ای تدوین می ش��ود. در واقع عبور س��المت از 
پس��تی و بلندی ه��ای بازار کس��ب و کار و موفقیت 
در حوزه موردنظر در چرخه عمر محصول به س��بب 
وجود استراتژی عملکرد قابل دسترسی است که این 
اس��تراتژی تنها با کمک اطالعاتی که در بخش های 
قب��ل گردآوری ش��ده قابل برنامه ریزی اس��ت. پس 
از ای��ن مرحله ش��رح سیس��تم کنترلی ب��ر اجرای 
برنامه ه��ا و همچنین مناب��ع و ضمایم قرار می گیرد. 
در فص��ل نهایی طرح بازاریاب��ی جدولی از مزیت ها، 
س��ودها و هزینه ها برای سرمایه گذاران ترسیم شده 
اس��ت که اهمیت فراوان��ی دارد. از آنجا که برخی از 
س��رمایه گذاران وقت و حوصل��ه مطالعه کامل طرح 
بازاریاب��ی را ندارند، تنها به این بخش از طرح رجوع 
می کنن��د و جذابیت های آن را معی��ار انتخاب برای 
مطالعه کامل طرح قرار می دهند. حاال بهتر اس��ت بر 
صندلی یک س��رمایه گذار بنشینید تا بتوانید لزوم و 
اهمیت وجود یک طرح بازاریابی را به درس��تی درک 
کنید. شما حتی برای پول دادن به فرزندتان نیازمند 

یک طرح مناسب هستید. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )43(
 کیسه های خرید 

بهتر است رنگی باشند

همزم��ان با افزایش مصرف گرایی و تغییر نگاه مردم 
به خرید به عنوان یک تفریح و خرید کردن برای لذت 
نه برطرف کردن یک ضرورت، کیس��ه های خرید نیز 
در این میان از اهمیت بس��یار زی��ادی برخوردار بوده 
و اس��تفاده از آنها به یک نُرم بدل ش��ده است. اگرچه 
استفاده از کیسه های خرید شخصی توسط مشتریان 
به حفظ محیط زیست کمک شایانی می کند، اما به نظر 
می رسد کیسه های خرید همچنان به حیات خود ادامه 

داده و از چرخه خرید حذف نخواهند شد. 
تا آنجا که به برندها مربوط می ش��ود، کیس��ه های 
خرید مشتریان را به بیلبوردهای تبلیغاتی بدل کرده اند 
و به همین دلیل این کیس��ه ابزاری فوق العاده مفید و 

کاربردی برای برندها محسوب می شوند. 

ایده
نیوی��ورک،  مش��هورترین کیس��ه های خری��د در 
کیس��ه های خرید قهوه ای کوچک، متوس��ط و بزرگ 
Bloomingdale اس��ت. ای��ن کیس��ه ها به قدری 
معروف هستند که همه آنها را می شناسند و حتی نام 
Bloomingdale نیز روی آن درج نش��ده است. نوع 
کاغذی این کیسه ها هنگام خرید به مشتریان تحویل 
می ش��ود اما نوع پارچه ای آن رایگان نبوده و مشتریان 

می توانند آن را خریداری کنند. 
در لندن فروش��گاه Harrods در زمینه استفاده از 
کیس��ه های خرید در میان س��ایر فروشگاه های رقیب 
خود با اس��تفاده از کیس��ه هایی به رنگ سبز زیتونی 
که نام Harrods به رنگ طالیی روی آن درج شده، 
پیشتاز بود. امروزه فروشگاه Harrods از کیسه های 
خری��د به رنگ زرد کم رنگ اس��تفاده می کند که این 
کیسه ها در سراسر خیابان آکسفورد جلب نظر می کند. 
رنگ زرد این کیس��ه ها به قدری جذاب و جالب توجه 
اس��ت که شما را از فاصله ای بس��یار دور متوجه خود 
می کند. کیس��ه های خرید بنفش رنگ Liberty نیز 
منحصر به فرد و متمایز بوده و کیس��ه های قرمز رنگ 
نایک که هنگام اس��تفاده صدای خ��ش خش از خود 

ساطع می کنند نیز در این دسته جای می گیرند. 
مردم معموال بدون کیس��ه های خرید شخصی خود 
از خانه خارج می ش��وند و مغازه داران باید به مشتریان 

خ��ود کمک کنند تا خریدهای خود را به منزل ببرند. 
هر طرح و سبکی را که برای کیسه خرید خود انتخاب 
می کنید، فراموش نکنید که نام برند ش��ما به آسانی 

روی آن قابل تشخیص باشد. 
آنچه باید در عمل انجام دهیم

• از نام برندتان روی کیسه های خرید استفاده کنید. 
• بهتر است از رنگ سازمانی خود در طراحی کیسه 

خرید استفاده کنید. 
• لوگوی خود را روی کیسه های خریدتان درج کنید. 

فولکس واگن در مورد خودروهای 
بنزین سوز خود هم دروغ گفته 

است
در م��اه س��پتامبر )ش��هریور( فولک��س واگن غول 
خودروس��ازی آلمان پذیرف��ت ک��ه از ابزارهایی برای 
فریب تس��ت های انتشار گازهای مخرب محیط زیست 
در خودروهای دیزلی خود اس��تفاده کرده است. اما به 
نظر می رسد خودروهای بنزین سوز این شرکت هم در 

این رسوایی نقش داشته اند. 
به تازگی فولکس واگن اعالم کرده که میزان انتش��ار 
گاز دی اکس��یدکربن را در ۸۰۰ ه��زار خودرو از جمله 
خودروهای بنزین س��وز کمتر از حد واقعی نشان داده 
اس��ت. به گزارش زومیت، این نخس��تین بار است که 
ش��رکت فولکس واگن به طور رس��می تایید می کند 
که خودروهای بنزین س��وز این ش��رکت نیز بیش از 
حد مجاز گاز دی اکس��یدکربن منتشر می کنند. هنوز 
این شرکت جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرده 
اس��ت با این حال اعالم کرده که نتایج جدید از طریق 
تست های تازه ای که داخل شرکت انجام شده به دست 

آمده است. 
 در ماه اکتب��ر، فولکس واگن گزارش فصلی خود را 
با ضرر ۳.۸۴ میلیارد دالری آغاز کرد که نخستین ضرر 
این شرکت طی ۱۵ س��ال گذشته محسوب می شود. 
ماج��رای تقلب فولکس واگن با اس��تفاده از ابزارهایی 
که میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن را هنگام تست ها 
کمتر از حد واقعی نش��ان می داد باعث شد تا مارتین 
وینترکورن، مدیر عامل فولکس واگن از س��مت خود 
کناره گی��ری کند با ای��ن حال او همچن��ان و پس از 
اس��تعفا نیز اص��رار دارد ک��ه چیزی در م��ورد تقلب 
نمی دانسته است.  بر این اساس سایر مدیران رده باالی 
فولکس واگن نمی توانند ادعا کنند که چیزی در مورد 
تقلب های صورت گرفت��ه در فولکس واگن نمی دانند. 
مایکل هورن، مدیر عامل فولکس واگن در آمریکا اعالم 
کرده ک��ه او از امکان وجود جریانات انتش��ار گازهای 
مضر طی بهار سال ۲۰۱۴ مطلع بوده است. این تاریخ 
قبل از بازرس��ی های آژانس حفاظت از محیط زیست 
در مورد محصوالت فولکس واگن اس��ت.  با این حال 
برخی دیگر از گزارش ها حاکی از آن اس��ت که حلقه 
مدیریتی اصلی فولکس واگن از س��ال ۲۰۰۷ از انتشار 
باالی دی اکسیدکربن از محصوالت خود خبر داشته اند. 
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با آغ��از فعالیت اینس��تاگرام 
در س��ال۲۰۱۰ این امکان برای 
برندها و صاحبان مشاغل فراهم 
ش��د تا با م��ردم ارتب��اط برقرار 
کنند و از طریق انتش��ار تصاویر 
و عکس، داس��تان برن��د خود را 

تعریف کنند. 
آم��ار گرفته ش��ده حاکی از 
آن اس��ت که نیم��ی از کاربران 
روزان��ه به ص��ورت میانگین ۲۱ 
دقیقه را در اینس��تاگرام صرف 
می کنند. برندهای معتبر سریعا 
متوجه ای��ن ام��ر و ویژگی ها و 
اثرات بالقوه آن ش��دند. س��ایت 
اع��الم   simply measured
 ،۲۰۱۴ س��ال  در  ک��ه  ک��رد 
۸6درصد از ۱۰۰ برند برتر دنیا 
یک حساب اینستاگرام داشته اند 
که ۷۱درصد بیشتر از سال قبل 
آن بوده اس��ت و اینستاگرام به 
س��رعت تبدیل به یک پل برای 
ورود برندها ب��ه دنیای مجازی 

شد. 
• آی��ا می دانید ک��ه بازاریابان 
چگون��ه از عکس ه��ا در ام��ور 

بازاریابی بهره می برند؟ 
• آی��ا تمای��ل داری��د بدانید 
که برند ش��ما چگون��ه می تواند 
از طری��ق یک��ی از برنامه ه��ای 
در  طرف��دار  پ��ر  و  کارب��ردی 
شبکه های اجتماعی بهره ببرد؟ 

• آیا وقت کافی برای راه اندازی 
و مدیریت یک شبکه اجتماعی 

دیگر را دارید؟ 
• قبل از شروع، آیا با توجه به 
نوع محصول و کس��ب وکار خود 
و اینکه م��ورد قبول همه مردم 
باش��د یا نه، ارزش اینستاگرامی 

شدن را دارد یا خیر؟ 
اگر هم س��وای این س��واالت 
از خ��ود می پرس��ید ک��ه اصاًل 
اینس��تاگرام محلی برای ش��ما 
به عنوان یک ش��بکه اجتماعی 
برای کسب وکار است یا چیزی 
از آن نمی دانید، این را بدانید که 
در کمتر از ۵ سال این شبکه به 
رشد باالیی با تعداد کاربر ۳۰۰ 
میلی��ون نفر و با میانگین روزانه 
مطلب گذاری ۷۰ میلیون رسیده 
اس��ت. بنابراین ش��ما اصاًل تنها 
نیس��تید و ارزش آن را دارد که 

به آن ملحق شوید. 
در این مقاله س��عی شده تا 
باید ه��ا و نبایدهای��ی که برند 
شما می تواند جهت بهره گیری 
بازاریاب��ی  در  اینس��تاگرام  از 
اس��تفاده کند بیان شود. ابتدا 

به بایدها می پردازیم
• ب�رای ج�ذب مخاطب�ان 

گسترده تر 
شبکه اینستاگرام در دو نسخه 
اندروید و iOSموجود اس��ت اما 
هم اکنون این ش��بکه امکانی را 
فراهم کرده اس��ت تا بازاریابان و 
کاربران بتوانن��د به طرق دیگر، 
س��وای اس��تفاده از موبایل ها و 
تبلت ها به گشت و گذار و بررسی 
مطالب از دید بازاریابی مشغول 
باش��ند. آنها منتظ��ر این بودند 
که ش��بکه اینس��تاگرام از خود 
حضوری در فض��ای اینترنت و 
وب عالوه بر نرم افزارهای موبایل 

نشان دهد. 
اینستاگرام با مخاطبان خاص 
خود این قابلیت را دارد تا چهره 
خوبی را از برند و کسب وکار شما 
در قال��ب عکس یا فیلم های ۱۵ 
ثانیه ای به نمایش بگذارد یعنی 

عکس ها می توانند خیلی بهتر و 
رساتر داستان برند شما را تعریف 

کنند. 
• برق�راری ارتباط از طریق 

مسابقه در اینستاگرام 
اینس��تاگرام واقعاً یک برنامه 
کاربردی است که برای برگزاری 
مس��ابقات می تواند مفید باشد، 
مهم ترین دلیل آن نیز استفاده 
کاماًل آس��ان از آن اس��ت. شما 
از  می توانی��د  برن��د  به عن��وان 
بخواهید  خ��ود  دنبال کنندگان 
از طری��ق ی��ک هش��تگ  )#( 
خاص برای ش��رکت در مسابقه 
و ت��گ کردن عکس ه��ای خود 
اس��تفاده کنن��د. در قدم بعدی 
ش��ما می توانید به آس��انی این 
عکس ها را جست وجو کرده و از 
دیگران بخواهید درخصوص آنها 
رأی بدهند و در نهایت شما یک 
برنده دارید و به این صورت نیز 
با مشتریان خود آشنا شده اید. 

• شناخت مشتریان خود
ش��ما بای��د مش��تریان خود 
را بشناس��ید ت��ا از ای��ن طریق 

راحت تر بتوانی��د آنها را با 
برند خ��ود درگی��ر کنید. 
فکرش را بکنید، ش��ما آنها 
)اطالعات  می شناس��ید  را 
دموگرافیک آنها، سلیقه ها، 
خواسته ها و...(. این روشی 
صاحب��ان  ب��رای  اس��ت 
کسب وکار تا دنبال کنندگان  
بیش��تری    )Followers(
در ش��بکه های اجتماع��ی 
خصوصاً اینس��تاگرام جمع 

کرده و داشته باشند. 
هنگامی که عکس��ی در 
ش��بکه خود قرار می دهید 
به این فکر باشید که توجه 

مخاطبان خود را جلب کنید تا با 
این کار آنها را وابس��ته و درگیر 
ش��بکه خود کنید ت��ا باز هم به 
ش��ما س��ر بزنند و مش��غول به 

گشت و گذار در آن باشند. 
• اس�تفاده از ویژگی ه�ای 

مشتریان خود
از مشتریان تان عکس هایی را 
که آنان در ارتباط با برند ش��ما 
گرفته اند بگیرید و به اش��تراک 
بگذاری��د تا تجرب��ه برند خود را 
از دی��د دیگ��ران نمایش دهید. 
مشتریان شما بهترین طرفداران 
ش��ما هس��تند و بهترین روش 
برای تعریف برند ش��ما تا مورد 
توجه اشخاص خارج از برند شما 
شوند. از عقاید و بررسی و تجزیه 
تحلیل های آنها اس��تفاده کنید. 
ش��ما از این طریق به آنها حس 
مهم بودن و بخشی از برند خود 
را انتقال داده ویترین برند خود 
را ب��ا ارزش تر می کنی��د. با این 
روش ارتباطی قوی و مس��تمر 
و همچنی��ن تاثیر گ��ذار را ب��ا 

طرفداران خود برقرار کنید. 
• کس�ب عالیق بیش�تر از 

مطالب منتشر شده خود
هدف اصلی هر پستی که در 
این  قرار می دهید  اینس��تاگرام 
اس��ت که توجه م��ردم را جلب 
کنید تا محصول و خدمت خود 
را معرفی و در نهایت مردم را به 

مشتریان خود تبدیل کنید. 
ی��ک  کنفرانس ه��ا  بیش��تر 
هشتگ  )#( مخصوص به خود 
را دارند که کاربران می توانند از 
طریق اینستاگرام  )سوای توییتر 
و فیسبوک( اطالعات و اتفاقاتی 
را ک��ه در جریان اس��ت دنبال 
کنند. اضافه کردن اینس��تاگرام 
به رویداد بازاریابی ش��ما، باعث 

آش��نایی بیشتر مردم و برقراری 
ارتباط آنها با برند ش��ما شده و 
آنهارا متمایل به دیدن غرفه های 
ش��ما می کن��د. آنه��ا از طریق 
اینس��تاگرام به راحتی  تصاوی��ر 
غرفه ش��ما را پیدا کرده و برای 
دریاف��ت توضیحات درخصوص 
برن��د به نزد ش��ما می آیند. این 
امر می تواند کمکی برای استفاده 
از جمعی��ت حاضر  تأثیر گ��ذار 

باشد. 
وقت��ی به فک��ر اس��تراتژیک 
بازاریابی در نمایشگاهی هستید، 
از ش��ماره غرفه خود اس��تفاده 
تمام��ی  روی  را  آن  و  کنی��د 
آگهی ه��ای خ��ود ق��رار داده تا 
مراجعان با جست وجوی آن در 
شبکه های اجتماعی )اینستاگرام 
و. . .( بتوانند ش��ما را پیدا کنند. 
آنها می خواهندک��ه یک تجربه 
شخصی را با برند محبوب خود 

داشته باشند.
حال که باید ها بیان ش��د، به 
برخی از نباید ها که بهتر اس��ت 

برندها رعایت کنند بپردازیم. 

• آنها فاقد یک اس�تراتژی 
حول هدفی مشخص هستند

اینس��تاگرام ب��ه برندها یک 
فرصت اس��تثنایی برای معرفی 
برن��د خ��ود در قال��ب عکس و 
فیلم های ۱۵ ثانیه ای تأثیر گذار 
داده است. این شبکه تبدیل به 
نمایشگاهی از روند طی شده از 
نوع کس��ب وکار، در قالب عکس 
ط��ی زم��ان  )نمایش م��د روز، 
تکنول��وژی روز، م��دل جدیدی 
از خ��ودرو و. . . ( و همچنی��ن 
ارتباطی تحت پرس��ش و پاسخ 
که پس از مش��اهده مطالب در 
نقش  مش��اهده کنندگان  ذهن 

می بندد شده است. 
امکان��ات و ابزارهای احتمالی 
در اینستاگرام، به معنای بی حد 
وحس��اب بودن، بس��یار نزدیک 
اس��ت؛ در هر زمانی که شما در 
اینستاگرام هستید تا درخصوص 
برند و محتوای آن اطالع رسانی 
کنی��د، نمایش محصوالت خود، 
عناصر انسانی و. . . با اضافه کردن 
هرگونه محتوایی در اینستاگرام 
ش��ما بای��د که هدف و ارزش��ی 
برای آن تعیین کنید تا به ش��ما 
کمک کند که به نتایج مطلوب 
خود برسید و بتوانید از بازار خود 

شناخت کافی پیدا کنید. 
• آنه�ا روی کیفیت تمرکز 

نمی کنند
همان طوری ک��ه محتوا برای 
شما بسیار مهم است و در حکم 
استراتژی هدف محور محسوب 
می ش��ود، کیفی��ت محت��وا نیز 
می توان��د کمک بس��یار زیادی 
به برند ش��ما بکند که آن را به 
برن��دی مطرح و حک ش��ده در 
ذه��ن در مقابل برن��دی که به 
تبدیل  فراموش می شود  آسانی 

کند. 
چند ثانیه به این فکر کنید که 
اینس��تاگرام چطور کار می کند 
و ب��ه آن دقت کنی��د. کاربران 
معموال با اس��کرول کردن یک 
س��تون عمودی که متشکل از 
عکس اس��ت در ح��ال دیدن و 
خوان��دن عناوین آنها هس��تند 
و ای��ن کار را ادام��ه می دهن��د 
تا اینکه عکس��ی چش��م آنها را 
خیره و جل��ب توجه می کند. یا 
با جس��ت وجو هش��تگ ها  )#( 
که این بار اس��کرول ک��ردن در 
صفح��ه اصلی که ش��امل س��ه 
عکس ه��ای  و  اس��ت  س��تون 
بیش��تری را نمایش می دهد رخ 
می دهد ک��ه در آنجا نیز ناگهان 
می افتد  به عکس��ی  چشم شان 
که تنه��ا به دلی��ل کیفیت باال 
نسبت به دیگر عکس هانظرشان 
را جلب می کند. پس اینجاست 
که اهمیت کیفی��ت محتوا باال 
م��ی رود. هر چه بیش��تر به باال 
ب��ردن کیفیت محت��وای خود 
توجه کنید، همان مقدار بیشتر 
نیز موفق به جلب توجه 
کاربران به س��مت کانال 
خود و تبدیل آنها به عنوان 
 )Follower( ی��ک  

دنبال کننده هستید. 
• آنه�ا به ط�ور کاف�ی 
مطلب منتشر نمی کنند

به عن��وان ی��ک روش 
دیگ��ر تحت اس��تراتژی 
اینس��تاگرام خود، انتشار 
مت��داول مطالب و دنبال 
کردن نتیجه آنها را باید 
ادامه  به صورت مس��تمر 
دهی��د. ب��ه فک��ر تعادل 
بی��ن کمی��ت و کیفیت 
باشید. حصول اطمینان از یکی 
از این دو باعث بهبودی دیگری 
نمی شود؛ از طرفی نیز اگر شما 
به این نتیجه برس��یدکه قادر به 
پست کردن مطالب به تعداد ۱۵ 
ع��دد به صورت روزانه هس��تید، 
ش��ما بای��د ی��ک برنامه ری��زی 
زمان بندی ش��ده داشته باشید. 
چراکه طبق مطالعه تجارب دیگر 
برندها، مشاهده شده که در اثر 
کم کاری و نبود  برنامه ریزی در 
انتشار مطلب هایشان رفته رفته از 
دنبال کنندگان شان کاسته شده 

است. 
• آنه�ا از هش�تگ ها  )#( 

سوء استفاده می کردند
این که از روش��ی به درستی 
استفاده نکنیم نوعی سوء استفاده 
محس��وب می ش��ود. بنابرای��ن 
این ام��ر کامال ام��کان دارد که 
از هش��تگ  )#(در اینس��تاگرام 
سوء اس��تفاده شود چه به صورت 
ان��دک، غیر مرتبط ی��ا اینکه به 
هیچ وجه اس��تفاده نشود. مشابه 
دیگ��ر ش��بکه های اجتماع��ی، 
هشتگ ها نقش بسیار مهمی را 
درخصوص فرآیند جست وجو و 
کشف انجام می دهند. برندهای 
کمتر شناخته شده شاید بتوانند 
با کس��ب محبوبیت در این فضا 
به رش��د خود کمک کنند، اما با 
به کارگیری خاصیت هشتگ های 
مرتب��ط این روند را س��ریع تر و 
حتی به باال بردن سطح اطالعات 

خود بهترکمک می کنند. 
تروی��ج  و  تولی��د  بنابرای��ن 
هشتگ مرتبط را بخش مهمی 
از اس��تراتژی بازاریابی برند خود 
قلمداد کنید. اینس��تاگرام برای 
هر مطلب امکان استفاده از ۳۰ 
هشتگ را دارد، اما استفاده حتی 

تعداد ۱۱ عدد هشتگ نزدیک به 
۸۰درصد تأثیر گذار است. 

• آنان ب�ه دنب�ال خریدن 
دنبال کنن�دگان  تع�داد 

)Followers( هستند 
خریدوف��روش  ام��روزه 
 )Followers( دنبال کنن��ده 
صفح��ات  ترافی��ک  می��زان  و 
اینس��تاگرام، نوعی کس��ب وکار 
بزرگ محس��وب می ش��ود. اگر 
حال و حوصله و فرصت درست 
کردن اینس��تاگرام و قرار دادن 
دنبال کننده  و کس��ب  محت��وا 
اصلی و واقعی را ندارید، بنابراین 
اینس��تاگرام برای شما می تواند 
کامال وقت تلف کردن باشد. باز 
اگر به دنبال دلیلی برای نخریدن 
 )Followers( دنبال کنن��ده  
هستید، بهتر اس��ت بدانید که 
اینس��تاگرام در حال س��رکوب 
کردن حساب های کاربری تقلبی 
و غیر کاربردی است و مسئوالن 
این شبکه، به شدت این روند را 
پیگیری می کنن��د. پس همان 
بهت��ر که از ابتدا و صفر ش��روع 
کنید تا ارزش وقت گذاری برای 
باال بردن محبوبیت برند خود را 

حس کنید. 
به طورکلی نرخ مش��ارکت در 
اینس��تاگرام به صورت روزانه در 
ح��ال رش��د و صعود اس��ت که 
راحت ترین کار برای قرار گرفتن 
در این روند رشد  )همان طور نیز 
که قبل تر گفت��م(، برنامه ریزی 
هدفمند برای انتش��ار مطالب با 
محتوای مکفی و با کیفیت است. 
• آنها در افزایش و کس�ب 

دنبال کننده ناموفق بودند
کاربران اینس��تاگرام از صرف 
وقت برای محتوای برندس��ازی 
شده به شکل قابل توجهی لذت 
اجتماعی  ش��بکه های  می برند. 
دائم��ا در ح��ال ارائ��ه راهکارها 
و روش های��ی ب��رای برندها در 
راستای پر رنگ تر شدن و رشد 
آنها هستند. گرچه این تضمین 
وجود ندارد که یک دنبال کننده 
امروز به عنوان دنبال کننده فردا 

نیز باقی بماند و ادامه دهد. 
نحوه مدیریت و ایجاد تعامل 
دنبال کنن��دگان  درخص��وص 
بی��ن  تف��اوت  اینس��تاگرام، 
ش��کوفایی و غرق ش��دن را در 
ب��ر دارد. هنگامی که ش��ما در 
ح��ال برگزاری یک مس��ابقه یا 
مش��غول کاربردی ساختن یک 
هشتگ برند سازی شده هستید، 
اینستاگرام واقعا بهترین محیط 
برای ایج��اد تعامل و س��اختن 
یک ارتباط بین آدم های دنیای 

واقعی است. 
• آنها بیش از حد تبلیغاتی 

هستند
بخری��د،  را  جن��س  ای��ن 
تخفی��ف فوق الع��اده، پس انداز 
واقعی، تحویل رای��گان و...، قرار 
دادن بی��ش از ح��د این گون��ه 
مطالب تبلیغ��ات، بیانگر نوعی 
خودپسندی و غیر حرفه ای بودن 
و با توجه به زمان ناخوش��ایند و 
بی تأثیر اس��ت. به طور قطع هم 
زمان و هم م��کان در تأثیر گذار 
بودن ی��ک محت��وای تبلیغاتی 

نقش کلیدی دارند. 
برند سازی موفق در اینستاگرام 
از آن کس��انی است که محتوای 
پر قدرت و پ��ر معنا و کاربردی 
به همراه کیفیت عالی در قالب 
عک��س و ویدئ��و و ب��ا برقراری 
ارتب��اط ب��ا مش��اهده کنندگان 

مطالب خود دارند. 

کاربران اینستاگرام از صرف وقت 
برای محتوای برندسازی شده 

به شکل قابل توجهی لذت می برند. 
شبکه های اجتماعی دائما در حال 
ارائه راهکارها و روش هایی برای 

برندها در راستای پر رنگ تر 
شدن و رشد آنها هستند. گرچه 

این تضمین وجود ندارد که 
یک دنبال کننده امروز به عنوان 

دنبال کننده فردا نیز باقی بماند و 
ادامه دهد

بایدها و نبایدهای اصول بازاریابی در شبکه اجتماعی پرطرفدار

چگونهاینستاگرامبازاریابیشمارامتحولمیکند
سامان سنندجی

متخصص شبکه های اجتماعی هاکوپیان



مدیریت دانش با رویکرد یادگیری 
سازمانی

آیا می دانس��تید مدیریت دانش با رویکرد یادگیری 
س��ازمانی عبارت اس��ت از آسان س��ازی فرآیند ایجاد 
و تس��هیم دانش، توأم ب��ا فراه��م آوردن محیط های 
کاری مثب��ت و سیس��تم پاداش های اث��ر بخش؟ اگر 
ی��ک س��ازمان دارای انگیزه ق��وی یادگیری باش��د، 
س��اختارها و فرآیندهای��ی را ایج��اد می کن��د ک��ه با 
تالش های متوازن و مکمل خود به س��مت دس��تیابی 
 و ترکیب دانش عالوه بر درون، به بیرون س��ازمان نیز 

حرکت می کند. 
امروزه موفقیت در بازار کار با دانش��ی که س��ازمان 
می تواند تولید کند، سرعت این دانش و میزان انباشت 
دانش تولید ش��ده، ارتباط مس��تقیم دارد. همچنین 
س��ازمان هایی که فرهن��گ یادگیری قوی را توس��عه 
داده اند در خلق، اکتساب و انتقال دانش، همچنین در 

تعدیل رفتار برای انعکاس دانش جدید کارا هستند. 

برای مطالعه 336 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  )23(
همکاری با بهترین ها

در ط��ول یک روز خبرهای زیادی منتش��ر می ش��ود 
در عین ح��ال حتی جنجالی ترین اخب��ار روز نیز فردای 
آن ارزش خبری خود را از دس��ت می دهند. در این میان 
استثناهایی نیز وجود دارد و این می تواند فرصت مطلوبی 
برای شرکت های مختلف باشد تا از این استثنا ها بهترین 
بهره را ببرند. انتخابات عمومی، اعالم بودجه ساالنه دولت 
و حوادثی مانند عید کریسمس موضوعات جالبی برای 

تبدیل شدن به مقاالت دنباله دار هستند. 

ایده
ی��ک ش��رکت تولی��د پوش��اک در انگلس��تان اقدام 
ب��ه برگزاری نظرس��نجی برای منتش��ر کردن لیس��ت 
خوش لباس تری��ن و بدلباس تری��ن نمایندگان مجلس 
کرد. طرح شرکت در عین حال که کاری طنزآمیز و مورد 
عالقه مردم بود نگاهی متفاوت به یک مسئله جدی نیز 
داشت. هنگامی که رقبای شرکت طرح های تکراری نظیر 
جمع آوری کمک مالی برای کودکان نیازمند و تبلیغ روی 
پیراهن دوندگان ماراتن را انجام می دادند شرکت مذکور 
با نوآوری خالقانه توانست توجه مردم و رسانه ها را به خود 
جلب کند. البت��ه تأثیر این طرح به طور مش��خص روی 
فروش شرکت بود و باعث افزایش درآمد بی سابقه شرکت 
شد. حوادث روزمره فرصت های بی پایانی را برای فعالیت 
در زمینه روابط عمومی مهیا می کنند. تقریبا هر رخدادی 
در صورت به کار گیری خالقیت امکان تبدیل شدن به یک 

مزیت برای شرکت های مختلف را دارد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ارزش واقعی یک مقاله دنباله دار به میزان هماهنگی 

بین قسمت های آن است، این هماهنگی را حفظ کنید. 
- مقاله دنباله دار خود را با شوخ طبعی همراه کنید، اکثر 
مقاله های دنباله دار نثری جدی دارند که مورد پسند همه 

افراد نیست. 
- آماده نگارش مقاله در مورد اتفاقات پیش رو باشید. 

یکشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: بازار لوازم مرب��وط به ن��وزادان و 
کودکان، بازاری است که حتی در دوران رکود اقتصادی هم 
به آن توجه می ش��ود و والدین در این راستا به خوبی هزینه 
می کنند اما همواره از محص��والت لوکس پرهیز می کنند. 
از طرفی شما باید با فروش��نده های خود جلساتی را برگزار 

کنی��د و در آن از نحوه برخورد با مش��تری ت��ا مقوله های 
روان ش��ناختی در فروش را به آنها آم��وزش دهید. در این 
میان شما نیز به عنوان مدیر این فروشگاه سعی کنید چیزی 
را بفروش��ید که مردم به آن نیاز داش��ته باش��ند، چون در 
برخی موارد دیده می شود مشتری هنگامی که به فروشگاه 
مراجعه می کند و نیاز به محصولی دارد، فروشندگان چون 
محصوالت نامرتبطی را ب��ه او ارائه می دهند و فرآیند خرید 

را طوالنی می کنند، مشتری گاهی مواقع از خرید منصرف 
می ش��ود.  باید لوازم ضروری کودک را در مقابل چش��مان 
کودکان قرار دهید که والدی��ن بتوانند در نقطه خرید اقدام 
به خرید کنند. این لوازم از قبیل پوشاک، بازی ها، کتاب ها، 
وسایل کمک آموزشی و... است که باید شما به عنوان مدیر 
این فروشگاه به آنها توجه ویژه ای داش��ته باشید و اهمیت 

این موضوع را برای فروشندگان توضیح دهید. 

تربیت فروشنده محصوالت کودکان

پرسش: مدیر فروشگاهی در حوزه محصوالت نوزاد و کودکان در خیابان بهار تهران هستم. مدتی است تعدادی فروشنده را 
در این فروش�گاه اس�تخدام کردم و قصد آموزش این افراد را داشتم. برای آموزش فروشندگان این حوزه چه پیشنهاد هایی 

دارید و در جریان آموزش این افراد چه مسائلی باید رعایت شود؟ 
کلینیک کسب و کار

به روش آفتاب پرست رفتار کنیم

آفتاب پرس��ت ها مارمولک ه��ای عجیبی هس��تند 
ک��ه می توانن��د رنگ پوس��ت خ��ود را تغیی��ر دهند. 
آفتاب پرس��ت روی ش��اخه درخت در انتظار حشراتی 
می نش��یند. جان��ور دم��ش را دور ش��اخه درخ��ت 
می پیچد و خ��ود را محکم نگ��ه م��ی دارد. در همین 
حال چش��مان گ��ردان جان��ور، ب��ه او این ام��کان را 
می دهد که در یک زمان از دو جهت ش��کار را زیر نظر 
بگیرد. به هر ترتیب ای��ن ویژگی ها هم��راه با کاکل و 
تیغچه های بدن و چش��مان گ��رد و چرخ��ان جانور، 
 آفتاب پرس��ت را به موجودی عجیب و فرازمینی شبیه 

کرده است. 
ویژگی ه��ای منحصر به فرد آفتاب پرس��ت به او این 
ام��کان را می دهد که هم س��ر طعم��ه را کاله بگذارد 
و هم صیاد را فری��ب دهد و جان خ��ود را نجات دهد. 
آفتاب پرس��ت می توان��د گاه مث��ل مجس��مه خود را 
ثابت نگ��ه دارد و بر اثر ن��ور و دما رنگ خ��ود را عوض 
کند. ب��ه بیان دیگ��ر، این جان��ور به راحتی خ��ود را با 
محیط س��ازگار می کند. آفتاب پرس��ت ها با اس��تفاده 
 از پاه��ای قدرتمن��د خ��ود می توانند می��ان درختان 

حرکت کنند. 
پاها ظاه��ری انبرک مانند دارند. هر ی��ک از پاهای 
آفتاب پرس��ت دارای پن��ج انگش��ت هس��ت ک��ه این 
پاه��ای تخصصی به آفتاب پرس��ت کم��ک می کند تا 
روی ش��اخه های باریک یا ناهموار ب��ه خوبی حرکت 
کنند. هر یک از انگش��تان نیز دارای پنجه های تیزی 
اس��ت. هنگام باال رفتن از درخت��ان و صخره ها به آنها 
کمک می کن��د. آفتاب پرس��ت نیز مانند م��ار، گوش 
خارجی یا میانی ن��دارد. با این حال، آفتاب پرس��ت ها 
ناش��نوا نیس��تند. آنها می توانند فرکانس های صوتی 
در مح��دوده 2۰۰ ت��ا ۶۰۰ هرتز را تش��خیص دهند. 
آفتاب پرس��ت ها می توانند نور مرئی و اش��عه ماورای 
بنفش را ببینند. آفتاب پرس��ت در مع��رض نور ماوراء 
بنفش س��طح رفتار اجتماعی و فعالیت خود را افزایش 

می دهد.
حال باید بگوییم که بهترین مدیران کسانی هستند 
که س��بک مدیریت خ��ود را ب��ا موقعی��ت پیش روی 
خویش، همخوان کنند. در هر ش��رایطی که س��ازمان 
با آن روبه رو باش��د مدیر و بازاریابی آفتاب پرست گونه 
که مانند آفتاب پرس��ت نس��بت به موقعی��ت پیش رو، 
خود را تغییر می دهند، برای سازمان مناسب هستند. 
بیشتر مش��کالت س��ازمان ها، ناش��ی از عدم انعطاف 
مدیریت یا بازاریابان در مواجهه ب��ا اتفاقات پیرامونی 
اس��ت. بس��یاری از این مدی��ران غیر منعط��ف و تک  
بعدی، دائ��م در حال تغیی��ر محل کار خود هس��تند، 
ت��ا در نهایت محل��ی را پی��دا کنند تا ب��ر خصوصیت 
 مدیریتی آن��ان منطق بوده و آن گونه ک��ه راحت ترند، 

مدیریت کنند. 
حال آنک��ه مدی��ران و بازاریابان چندبع��دی در هر 
نوع س��ازمانی قادر به کار بوده و نظام مدیریت فروش 
س��ازمان را متحول خواهن��د کرد. ب��ا ورود این نوع از 
مدیران و بازاریابان به س��ازمان، کارکن��ان نیز در هر 
ش��رایطی که پیش می آید ب��ه دنبال راه��کاری برای 

برون رفت از آن شرایط خواهند بود. 
سازمان های آینده به دلیل ماهیت عصری که در آن 
به سر می بریم تفاوت بسیار زیاد با سازمان های گذشته 
دارند عصر حاضر را می توان با دو مش��خصه اصلی آن 
یعنی ش��تاب فراوان تغیی��رات و افزایش عدم قطعیت 
تعریف کرد. به تب��ع این ویژگی ه��ای محیطی، اداره 
سازمان های امروز بس��یار پیچیده شده و راه حل های 
دیروز به حل مس��ائل امروز نمی آیند. یکی از راهکارها 
در این شرایط، یک ویژگی در سازمان های امروزی به 

نام سازمان های آفتاب پرست است. 

کمتر از 2 هفته دیگر گردهمایی بازاریابی 
جهانی برگزار می شود

فرصتی برای آگاهی از 
استانداردهای جهانی بازاریابی

مدت زیادی از دس��تیابی به توافق هس��ته ای میان ایران 
و کش��ورهای 1+5 نمی گذرد که تعامل اقتص��ادی ایران با 
کشورهای جهان وارد مرحله و فصل تازه ای شده است. بعد 
از حضور نمایندگان اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 
برپایی رویدادی چون گردهمایی ایران- اروپا در ژنو سوییس، 
حاال قرار است یکی از مهم ترین رخدادهای بازاریابی دنیا با 

عنوان »گردهمایی بازاریابی جهانی« در تهران برگزار شود. 
گردهمایی بازاریابی جهانی فرصتی اس��ت ت��ا مدیران و 
فعاالن اقتصادی کشور با اس��تانداردهای جهانی بازاریابی 
بیش از پیش آشنا ش��وند. آرش وفاداری یکی از سخنرانان 
گردهمایی بازاریابی جهانی و مدیرعامل ش��رکت ماناپیام، 
درب��اره اهمیت علم ارتباط��ات و بازاریاب��ی در دنیای امروز 
می گوید: » در یک دهه اخیر ش��اهد رش��د ابزارهای جدید 
ارتباطات در دنیا بوده ایم؛ در همین مسیر، علم ارتباطات نیز 
با سرعت زیادی پیشرفت کرد. گردهمایی بازاریابی جهانی 
فرصتی برای تعامل با کسانی اس��ت که در مسیر پیشرفت 
کاربردی این علم در قس��مت های مختل��ف بازاریابی موثر 
بوده اند. این تعامل انگیزه ای ب��رای فعاالن اقتصادی داخلی 
خواهد بود تا قدرت رقابت با رقب��ای خارجی خود را تقویت 
کنند. در شرایط کنونی اقتصادی کشور، فعاالن اقتصادی با 
فرصت های جدید و تازه ای روبه رو خواهند شد و شکل گیری 
این فرصت ها به خودی خود اهمیت بحث بازاریابی در علم 

ارتباطات را مهم جلوه می کند.« 
الکس مالوف، مدیر ارتباطات ش��رکتی پی اندجی و یکی 
از س��خنرانان این گردهمای��ی درباره حض��ورش در تهران 
می گوید: »برای حضور در گردهمای��ی بازاریابی جهانی در 
تهران هیجان زیادی دارم. بازار ایران پتانس��یل خوبی دارد 
و شرکت پی ورلد کار بسیار خوبی در زمینه گرد هم آوردن 
مدیران بعضی از بهترین برندهای جهان انجام داده اس��ت. 
در ای��ن گردهمایی قرار اس��ت ش��رکت کنندگان بهترین 
تجربه های خود را با همتایان ایرانی  در می��ان بگذارند. این 
دو روز، تجربه ای هیجان انگیز خواهد بود، هم برای میزبان و 
هم و برای جامعه جهانی بازاریابی . من خوشحالم که در این 

رویداد مهم به عنوان سخنران حاضر خواهم بود.«
یکی از موضوعات م��ورد بحث در گردهمای��ی بازاریابی 
جهانی رویکرد تعاملی در زمینه بازاریابی محتوا و بازاریابی 
مشتری است. س��خنرانی توماس جنسن، نماینده شرکت 
ام  اندسی ساچی در این رویداد به همین موضوع اختصاص 
دارد. وی می گوی��د: »ای��ن روی��داد برای نخس��تین بار در 
ایران برگزار می ش��ود. مطمئنم هم شرکت کنندگان و هم 
سخنرانان بحث های بسیار موثری خواهند داشت. تعجب 
نمی کنم اگر این رویداد آغاز مرحله ای جدید از ش��یوه های 
بازاریاب��ی در ایران باش��د.« هوبرت گریلیش، مدیر س��ابق 
بازاریابی فیلیپس و تام تام از دیگر سخنرانان این رویداد نیز 
گفت: »انگیزه حضور در گردهمایی بازاریابی جهانی برای من، 
شناخت و درک عمیق تری از بازاریابی در ایران است. معموال 
ارجاعاتی که به بازاریابی داده می شود برگرفته از نمونه های 
غربی اس��ت. برای همین هم مشتاق هس��تم تا با ایده ها و 

ابداعات ایرانی در بازاریابی آشنا شوم.« 
از دیگر سخنرانان حاضر در »گردهمایی بازاریابی جهانی« 
می توان به مدس هلم��ن بنیان گذار و مدیر ارش��د اجرایی 
بیبلیو، گرهارد بارکوس شریک گود برند در خاورمیانه، ایرینا 
پاشینا مدیر بازاریابی و ارتباطات، ش��یواکومار تانگاراتناولو 
ش��ریک و رئیس جهانی پیش��ین بخش تجربه مش��تری 
در مجموعه اچ اس بی س��ی و الپر اروگلو مدیر رس��انه های 
جهانی یونیلیور اشاره کرد.  گفتنی اس��ت این گردهمایی 
در روزه��ای3۰ آب��ان و اول آذرماه س��ال ج��اری در مرکز 
همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار 
می شود. آخرین رویدادهای بازاریابی منطقه ای و جهانی با 
تمرکز بر تجربه مشتری، بازاریابی شخصی و ارتباط شرکتی 

محورهای اصلی این رویداد را به خود اختصاص داده اند. 

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

ترجمه: علی آل علی

مدیریت امروز

بهتر است پس از انتخاب، به تصمیم 
خود امیدوار باشید و به این فکر کنید 
که در طول زمان این انتخاب به مسیر 

درستی رهنمون می شود و حتی اگر 
اشتباهی در آن صورت گیرد، می توان 
آن را اصالح کرد. بازنگری تصمیم 
در این حالت به شما کمک می کند 

که اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید 
و از احتمال پیش بینی و حدس دوم 

بی نیاز باشید

پس از مدت ها تأمل توانستید 
تصمیم��ی اتخاذ کنی��د. اکنون 
زمانی است که لیست انتخاب ها 
را ببینید و اقدام کنید. اما گاهی 
مدی��ران ه��ر تصمی��م را بارها و 
بارها مورد بررسی قرار می دهند 
و هر ب��ار در ش��ک  و تردی��د قرار 
می گیرند ک��ه آیا راه��ی که من 
می روم درس��ت اس��ت ی��ا خیر 
و ش��روع ب��ه پیش بین��ی نتیجه 
تصمیمات خود می کنن��د. آنها 
در اج��رای تصمیم خ��ود دو   دل 
هس��تند و رو به تفک��ر در مورد 
تصمیم های جایگزین می آورند. 
اما در حقیقت ای��ن کار آنها تنها 
از شاخه ای به شاخه دیگر پریدن 
اس��ت و در نهایت نیز نمی توانند 
تصمیم درستی بگیرند. اگر شما 
نیز مدیری از این دست هستید، 
باید بدانید که با سردرگمی میان 
تصمیم ها تنها خودت��ان را آزرده 
می کنید. در ادام��ه چند راهکار 
برای خالص��ی از ای��ن وضعیت 

پیشنهاد می شود. 

آنچه متخصصان می گویند
ش��ک و تردی��د در زندگ��ی 
ش��خصی و ش��غلی هر فردی به 
وجود می آید. اما تداوم در تردید 
و پیش بینی تصمیمات می تواند 
بر مدیریت و رهبری شما و درک 
دیگران از مدیریت شما اثرگذار 

باشد. 
متخصص��ان  از  ع��ده ای 
مدیریت در این ب��اره می گویند: 
ای��ن ام��ر به ط��ور ناخواس��ته 
می تواند برای سازمان شما مضر 
باشد. اگر شما فردی هستید که 
م��دام در م��ورد تصمیمات تان 
پیش بین��ی می کنی��د، احتمال 
موفق اجرا ش��دن آن را کاهش 
می دهی��د. درس��ت اس��ت که 
همیشه باید میزان ریسکی را در 
تصمیمات تان در نظ��ر بگیرید، 
اما نیاز نیس��ت همیش��ه نسبت 
ب��ه نتیج��ه آن بدبین باش��ید. 
هنگامی که در مورد یک تصمیم 
سرگردان هستید، نمی توانید رو 
به جل��و حرکت کنی��د، تنها در 
برزخ تردید گیر کرده اید. اکنون 
زمان آن اس��ت که تردید را کنار 

بگذارید. 

دیدگاه داشته باشید 
از خودت��ان بپرس��یدکه این 
تصمیم ت��ا چ��ه ان��دازه بزرگ 
چ��ه  آن  ذی نفع��ان  اس��ت؟  
کسانی هس��تند؟  درست است 
که گزینه های جایگزین زیادی 

نی��ز وج��ود دارد که مس��تلزم 
وقت و هزینه بیش��تری اس��ت. 
هر چ��ه ش��ما زمان بیش��تری 
صرف س��ردرگمی روی مسائل 
و تصمیم ت��ان کنید، ب��ه همان 
اندازه بیش��تر درگیر پیش بینی 
می ش��وید. ب��ه این ص��ورت که 
مدام در ذهن تان مرور می کنید 
که اگر من ای��ن کار را بکنم چه 
می ش��ود و اگر انج��ام ندهم چه 
عواقبی دارد؟  به خودتان یادآور 
شوید که نگرانی تنها ذهن شما 
را از توجه به دیگر مس��ائلی که 
با آن س��روکار دارید، بازمی دارد 

و وقت شما را می گیرد. 
ای��ن تمری��ن به تنهایی 
می تواند میزان تشویش 
و نگران��ی ش��ما را ک��م 

کند. 

اعتماد به خود و 
تصمیم اتخاذی 

اگر به ص��ورت درونی 
نگ��ران مس��یر انتخابی 
را  آن  خ��ود هس��تید، 
انتخاب کنی��د و فعاًل به 
این فکر نکنی��د که این 

تصمیم شما منجر به چه چیزی 
می ش��ود. به خ��ود و تصمیم تان 
اعتماد داش��ته باش��ید. اعتماد 
عنصری مهم، مفید و ارزش��مند 
در تصمیم��ات اس��ت و موجب 
صرفه جوی��ی زی��ادی در زمان 
می ش��ود. البته این ب��ه این معنا 
نیس��ت که در م��ورد پیامدهای 
تصمیم نیندیش��ید، بلکه منظور 
زمانی اس��ت که پس از بررس��ی 
و تفکر در م��ورد آن هنوز تردید 
دارید و نمی توانی��د به نتیجه ای 
برس��ید. بهت��ر اس��ت پ��س از 
انتخاب، به تصمیم خود امیدوار 
باش��ید و به این فکر کنید که در 
طول زمان این انتخاب به مس��یر 
درستی رهنمون می شود و حتی 
اگر اشتباهی در آن صورت گیرد، 
می ت��وان آن را اص��الح ک��رد. 

بازنگری تصمی��م در این 
حالت ب��ه ش��ما کمک 

می کن��د ک��ه اعتماد 
به نفس بیش��تری 

و  کنی��د  پی��دا 
احتم��ال  از 
پیش بین��ی 
ح��دس  و 
دوم بی نی��از 

باشید. 

نظرسنجی 
گروهی از 
مشاوران 

اگ��ر از مرحله قب��ل موفق 

بی��رون نیامدی��د و نتوانس��تید 
اعتماد ب��ه تصمی��م را در خود 
ایجاد کنی��د، از مش��اور کمک 
بگیری��د. ب��ه ای��ن ص��ورت که 
تعدادی از مش��اوران س��ازمانی 
را گردآوری��د و از اطالعات آنها 
اس��تفاده کنید. به آنه��ا بگویید 
ک��ه تصمیم من ب��ه این صورت 
است، به نظر شما چه چیزهایی 
را باید در نظر می گرفتم ولی به 
آنها توجه نکرده ام؟  این به شما 
کمک می کند به درک بهتری از 
آنچه ش��ما را نگران کرده است 
دس��ت یابید. ب��ا ای��ن رویکرد 

می توانی��د اطالعات زی��ادی از 
افرادی به دست آورید که تجربه 
س��روکار داش��تن ب��ا موقعیت 
مشابه و ارائه دیدگاه های جدید 
را دارند. مشاوره گروهی به شما 
حس اطمینان از اجرای تصمیم 

انتخابی می دهد. 

به اصالحات روی خوش 
نشان دهید 

تصمیمات همراه با ریس��ک 
هس��تند و نمی ت��وان گفت که 
یک تصمی��م همیش��ه کامل و 
درست باش��د. مهم است به یاد 
داشته باشید که ریسک همواره 
در کن��ار ه��ر تصمیم��ی وجود 
دارد و در هر س��ناریو، فرصت و 

ش��انس هایی نیز در کن��ار این 
ک��ه  دارد  وج��ود  ریس��ک ها 
می ت��وان از آنها اس��تفاده کرد. 
اگر فکر کنیم که ای��ن انتخاب، 
انتخ��اب نهایی و کاملی اس��ت، 
اش��تباه کرده ایم. مهم نیس��ت 
که در انتخاب های مان اش��تباه 
کنیم، آنچه اهمیت دارد حرکت 

رو به جلو است. 

ایجاد زمانی برای نظارت
یکی از بهتری��ن روش ها برای 
توق��ف تردید درخص��وص یک 
تصمیم این اس��ت که برنامه ای 
ب��رای بررس��ی مج��دد و 
نظ��ارت ب��ر آن در زم��ان 
مشخص شده ای بگذارید، 
ای��ن زم��ان می تواند چند 
هفته ی��ا چن��د م��اه بعد 
باش��د. در تقویم ت��ان یک 
زم��ان یادآوری ب��رای این 
کار یعنی نظ��ارت بر روند 
اجرایی شدن تصمیم خود 
بس��ازید. با این کار ریسک 
به اش��تباه رفتن مس��یر را 
کاهش می دهی��د و هرجا 
که احس��اس کنید مسیر 
نادرست است، اصالحاتی در آن 

انجام می دهید. 

متعادل سازی معیارهای 
تصمیم

برای پیشگیری از پیش بینی 
تصمیمات آتی و دودل ش��دن، 
بهتر است از الک محافظه کاری 
خ��ود بی��رون بیایی��د و اندکی 
ریس��ک کنید. مدی��ران تمایل 
به دیگر گزینه ه��ای انتخابی از 
دیدگاه های ذهنی و احساس��ی 
یا عینی و منطقی دارند اما برای 
اطمین��ان از یک انتخ��اب، باید 
آن را از زوای��ای دیگ��ر دید. اگر 
فردی منطق��ی و حقیقت محور 
هس��تید، به موضوع��ات ذهنی 
توجه کنید و اگ��ر فردی ذهنی 
هستید، مطمئن ش��وید که به 
موضوعات عین��ی نیز توجه 
ک��رده و آنه��ا را ب��ا هم 

ترکیب می کنید. 

جمع بندی 
بهتر اس��ت 
اصول��ی را در 
خ��ود  ذه��ن 
آنچه  بسپارید. 
انج��ام  بای��د 
دهید این اس��ت 
ک��ه ب��ه ادراک و 
بینش خ��ود اعتماد 
از  باش��ید.  داش��ته 
مش��اوران گروه��ی ب��رای 

تس��هیل فرآین��د تصمیم گیری 
اس��تفاده کنید. زمان��ی را برای 
نظارت بر مراحل اجرایی ش��دن 
و پیامده��ای تصمی��م در آینده 
اختص��اص دهی��د ت��ا از بیراهه 
رفتن خ��ودداری کنی��د. فرض 
کنید ای��ن تصمیم همیش��گی 
اس��ت اما می توانید با اصالحاتی 

آن را بعدا تغییر دهید. 

مطالعه موردی: زمانی که 
تصمیم نگرفتن اشتباه 

است
ویلی��ام   ،2۰۰7 س��ال  در 
در  س��ازمانی  مدی��ر  ش��رودر 
تگزاس بود. او ه��ر روز با اتخاذ 
روب��ه رو  زی��ادی  تصمیم��ات 
ب��ود، ام��ا درخص��وص انتخاب 
میان آنه��ا تردید داش��ت. این 
کار س��بب هدر رفت��ن زمان و 
توجه او به مس��ائل می ش��د. او 
در این خصوص می گوید:  » این 
موضوع همیش��ه ذه��ن من را 
درگیر کرده ب��ود.« تالش او در 
طول زمان این بود ک��ه خود را 
از شر این تردید ها خالص کند. 
در مورد بعضی پرونده ها، او یک 
ماتریک��س تصمیم گیری برای 
س��نجش می��زان ارزش عوامل 
دخیل ایج��اد کرد. ای��ن کار به 
او کم��ک ک��رد ت��ا گزینه های 
پیش روی��ش را تجس��م کند و 
زمان کاف��ی برای بررس��ی هر 

انتخاب داده باشد. 
او می گوی��د: »پی��ش چش��م 
گذاش��تن ه��ر گزین��ه ب��ه من 
این احس��اس را م��ی داد که در 
م��ورد تصمیمی ک��ه می گیرم 
احس��اس اطمین��ان بیش��تری 
داشته باش��م. همچنین این کار 
به من اجازه م��ی داد که هنگام 
مواجهه با مس��ئله ای مش��ابه به 
عق��ب بازگ��ردم و در م��ورد آن 
تجدیدنظر کن��م.  » دیگر ابزاری 
که او از آن کمک گرفت استفاده 
از گروه ه��ای مش��اوران بود که 
هنگام مشاوره، نظرسنجی های 
منظمی ب��رای س��ازمان ویلیام 
به انج��ام می رس��اندند. ب��ا این 
اقدامات او می توانس��ت نس��بت 
به تصمیمی که می گیرد اعتماد 
داش��ته باش��د. »با این روش ها، 
می توانی��د بهتری��ن انتخاب را 
انجام دهی��د. اگر پ��س از اجرا، 
نتای��ج ب��ه خوبی پی��ش نرفت، 
دوباره س��عی کنی��د و تغییراتی 
در مراحل و ش��یوه انجام داده و 
همه این موارد را به عنوان درس 
و تجرب��ه ای برای س��ازمان تان 

ببینید«. 
منبع: هاروارد بیزینس ریویو

امروز و فردا

تریبون

عطیه عظیمی

آیا می دانستید

هدی رضایی 

چگونه از پیش بینی دست برداریم و به تصمیمات مان اعتماد کنیم

خداحافظی با تردیدهای مدیریتی



با گذش��ت ی��ک هفت��ه از 
اجرایی ش��دن بسته خروج از 
رکود، ب��ورس تهران همچنان 
ب��دون توجه به آن، به حرکت 
بی رم��ق خود ادام��ه می دهد. 
ب��ه دلیل مزمن ش��دن رکود 
در ب��ازار س��هام ک��ه بیش از 
20 م��اه ش��اهد آن بوده ایم، 
عبور از این رکود و رس��یدن 
به رون��ق، س��رمایه گذاران را 
محتاط کرده است. با توجه به 
تأثیر عواملی همچون کاهش 
قیمت نف��ت و نیز تصمیماتی 
در خص��وص ن��رخ خ��وراک 
بهره  پتروشیمی،  شرکت های 
مالکان��ه معادن و نرخ س��ود 
س��پرده بانکی، ب��ورس تهران 
در انتظ��ار اقدام��ات جدی تر 
دولت در ای��ن خصوص بوده 
و ب��ه ای��ن طرح ها واکنش��ی 
نش��ان نمی دهد زی��را به رغم 
از  استقبال چشمگیری  اینکه 
وام 25 میلیون��ی خ��ودرو به 
عمل آمده اس��ت، اما تأثیری 
بازار  بر معام��ات خ��ودرو و 
س��هام نداشته اس��ت. در این 
ش��رایط بورس تهران به دلیل 
فعالیت نوسان گیران رشدهای 

ناچی��زی را تجرب��ه می کن��د 
به طوری که بسیاری از فعاالن 
بازار سهام به سودهای ناچیز 
اکتف��ا کرده و با رش��د اندک 
ف��روش  در ص��ف  قیمت ه��ا 
ق��رار می گیرند. به این ترتیب 
به  سهامداران  نداشتن  تمایل 
خرید و فروش س��هم موجب 
شد تا همانند روزهای گذشته 
شاخص بورس تهران به رشد 
ناچیز 14 واحدی و رسیدن به 
کان��ال 63 هزار و 70 واحدی 

اکتفا کند. 

قندی ها همچنان مورد 
توجه اهالی بازار سهام

ش��رکت های  گذش��ته  روز 
قن��دی م��ورد توج��ه اهال��ی 
تاالر شیش��ه ای ق��رار گرفتند 
و بیش��ترین تقاض��ای خری��د 
را به خ��ود اختص��اص دادند. 
روند کس��الت آور بورس تهران 
موجب کاه��ش ارزش و حجم 
معام��ات ش��د به ط��وری که 
تنه��ا 297 میلیون س��هم به 
توم��ان  میلی��ارد   77 ارزش 
دادوس��تد ش��د و ارزش بازار 
س��هام به 273 ه��زار میلیارد 
تومان رس��ید. حجم معامات 
بازار س��هام همچن��ان محدود 

بوده و این در حالی اس��ت که 
بازیگران بازار ترجیح می دهند 
ب��ا س��رازیر ک��ردن نقدینگی 
خ��ود در گروه ه��ای کوچک و 
ب��ازار دومی به دنبال کس��ب 
نوس��ان های چند روزه باشند. 
در همین زمینه گروه قندی ها 
در س��کوت رخ��وت آور ت��االر 
شیشه ای با تکاپوی سفته بازان 
ش��کل گیری صف های  ب��رای 
س��نگین خرید مواجه شد. در 
بازار  کوچک  گروه های  س��ایر 
نیز از جمله دارویی ها و برخی 
ش��رکت های گروه پتروشیمی 
نی��ز ارزندگ��ی قیمت ها باعث 
اقب��ال معامله گران برای خرید 
سهام این شرکت ها شده است. 
در ای��ن بین نم��اد معاماتی 
صنای��ع ش��یمیایی س��ینا ب��ا 
معام��ات در  پرحجم ش��دن 
قیمت ه��ای جذابی برای عبور 
از هدف ه��ای قیمت��ی پی��ش 
روی خ��ود قرار گرفته اس��ت. 
در گ��روه برقی ها نی��ز برخی 
بده��ی  پرداخ��ت  از  خبره��ا 
دولت به شرکت هایی همچون 
پارس س��وییچ، گ��روه مپنا و 
ایران ترانس��فو در قال��ب اوراق 
خزانه حکایت دارد. در لیزینگ 
ایران نیز پیشنهاد هیأت مدیره 

مجم��ع  ب��ه  ش��رکت  ای��ن 
برای  فوق الع��اده س��هامداران 
صددرصدی  س��رمایه   افزایش 
آورده  و  مطالب��ات  مح��ل  از 
نقدی س��هامداران مورد توجه 
واگذاری  اس��ت.  گرفت��ه  قرار 
160میلی��ون س��همی بان��ک 
آینده در بازار توافقی فرابورس 
تنها معامله پرحجم بازار سهام 
بود. در معامات روز گذش��ته 
160 میلیون سهم بانک آینده از 
کد حقوقی به سهامدار حقیقی 
روی قیم��ت صفر تابل��و واگذار 
ش��د. در این س��هم طی هفت 
روز معامات��ی از 21 تی��ر ماه 
چیزی نزدیک به 2 میلیارد برگه 
سهام از س��وی خریدار حقیقی 
ب��ه قیمت 120توم��ان به ازای 
هر سهم جمع آوری شده است. 
شلوغ ترین س��هم بازار نیز نماد 
معاماتی پل��ی اکریل بود که با 
وجود عرضه های سنگین اغلب 
حقیقی این سهم اما وجود تقاضا 
از س��وی دیگر به نوسان مثبت 
قیم��ت ای��ن س��هم در روندی 

متعادل انجامید. 

افت دوباره شاخص کل 
فرابورس

در معام��ات 23 آبان م��اه 

فرابورس ای��ران، 257میلیون 
ورق��ه به��ادار در 10 ه��زار و 
417نوب��ت به ارزش یک هزار 
و 54 میلیون و 80 هزار ریال 

داد و ستد شد.
در س��اعت اولی��ه معامات 
ش��اخص کل فراب��ورس ب��اال 
رف��ت اما مجدداً اف��ت کرد و 
در نهای��ت با کاه��ش حدود 
 703.59 عدد  روی  3واحدی 

متوقف شد.
بیش��ترین حج��م معامات 
نخستین روز هفته مربوط به 
معامل��ه 6 میلیون و 300هزار 
س��هم قن��د ش��یروان ب��ود و 
بیش��ترین ارزش معامات به 
می��زان 34 میلی��ارد و 540 
اختی��ار  در  ری��ال  میلی��ون 

پتروشیمی مارون بود.
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
مربوط به س��هام نیرو سرمایه 
و پس از آن مرجان کار و قند 

چهارمحال بود.
ش��اهد  ج��اری  روز  در 
معاماتی  نمادهای  بازگشایی 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر و 
آهن و فوالد ارفع با محدودیت 
دامنه نوس��ان قیمت تا سقف 

50درصد بودیم. 

شاخص کل در کمند نوسانگیران افتاده است

طعم شیرین قندی ها در کام تلخ بازار

س�نا - تأمین مالی از طریق 
ب��ازار س��هام در ش��رایطی که 
تأمی��ن مالی از طری��ق گرفتن 
وام، گ��ران اس��ت و ب��ه صرفه 
مناسبی  گزینه  می تواند  نیست، 
برای بنگاه های اقتصادی باش��د. 
ج��ذب  ب��رای  گام  نخس��تین 
س��رمایه گذاران و تأمی��ن مالی 
از طری��ق ب��ازار س��هام، ارائ��ه 
چش��م انداز مناس��ب از س��وی 
بنگاه ه��ای  اس��ت.  ش��رکت ها 
اقتص��ادی بای��د س��عی کنن��د 
در وهل��ه نخس��ت ب��ا مدیریت 
و عملکرد مناس��ب چش��م انداز 
خوب��ی از آین��ده ش��رکت، در 
ص��ورت دس��تیابی ب��ه وج��وه 
ارائه دهند. شرکت ها  مورد نظر 

بای��د توجه داش��ته باش��ند که 
حاضر  س��ادگی  به  سرمایه گذار 
نخواهد بود در شرایط رکودی از 
س��ود باالی بدون ریسک بانکی 
اوراق مش��ارکت چشم پوشی  یا 
ک��رده و وجوه خود را در اختیار 
نقدینگی  نیازمند  ش��رکت های 

قرار دهد.
ش��فاف ترین،  به عنوان  بورس 
کاراتری��ن  و  نقدش��ونده ترین 
بازار در سراس��ر دنی��ا می تواند 
بهتری��ن مح��ل ب��رای تأمی��ن 
مال��ی م��ورد توجه ق��رار گیرد. 
ش��رکت های خ��ارج از ب��ورس 
باید سعی کنند زمینه و شرایط 
حضور خ��ود در بورس را هموار 
در  حاضر  ش��رکت های  کنن��د. 
ب��ورس بای��د تاش خ��ود را به 
کار گیرند تا ب��ا ارائه عملکردی 
ش��فاف و برنامه ری��زی م��دون، 

اعتم��اد س��رمایه گذاران را ب��ه 
خ��ود جلب کنند ت��ا نه تنها در 
ج��ذب س��رمایه های جدید در 
قال��ب افزای��ش س��رمایه موفق 
باش��ند، بلکه س��هامداران فعلی 
نیز با تقس��یم س��ود کمتر و در 
اختی��ار ق��رار دادن آن جه��ت 
افزای��ش  و  پروژه ه��ا  پیش��برد 
ظرفی��ت موافقت کنند. حمایت 
راه ه��ای  از  یک��ی  ب��ورس،  از 
افزایش تأمین نقدینگی اس��ت. 
سازمان ها و نهادهای حاکمیتی 
و در رأس آنه��ا وزارت اقتصاد، 
صنعت، معدن و تجارت، رفاه و 
نفت باید با حمایت همه جانبه و 
شناس��اندن هرچه بیشتر بورس 
به ش��رکت ها و عم��وم مردم در 
جهت عمیق تر شدن بازار سهام 
کمک کنند و شرکت ها و مردم 
را به این س��مت س��وق دهند. 

با اعتمادس��ازی هرچه بیش��تر، 
س��رمایه گذاران ترجیح خواهند 
داد به ج��ای انتقال وجوه خود 
از مزایای  بانکی،  به سپرده های 
شرکت های  در  س��رمایه گذاری 
تولی��دی و خدمات��ی ب��ورس با 
ه��دف کس��ب درآمد بیش��تر و 
کمک هر چه بیش��تر به صنعت 
و کش��اورزی بهره برده و حتی 
در ص��ورت ریس��ک گریزی نیز 
از س��ایر ابزاره��ای تأمین مالی 
جمل��ه  از  ب��ورس  در  موج��ود 
اوراق س��لف، مرابح��ه و اج��اره 
به��ره گیرن��د. ب��ا گس��ترش و 
عمق  هر چه بیش��تر بازار سهام، 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی می توانند 
ش��اهد تأمی��ن مال��ی ارزان تر، 
متنوع تر و منعطف تری نس��بت 
به تأمین مال��ی صرف از طریق 
وام ه��ای بانک��ی باش��ند. دولت 

در دو س��ال اخیر ب��رای کنترل 
ت��ورم سیاس��ت های انقباض��ی 
در پی��ش گرفته اس��ت. در این 
دوره ب��ا کنت��رل و احتیاط در 
اجرای سیاست های انبساطی به 
خصوص آنهایی ک��ه بی محابا و 
بدون پش��توانه منجر به افزایش 
پایه پولی می شدند، از نرخ تورم 
کاسته شد. با توجه به نیاز مبرم 
بس��یاری از صنایع به نقدینگی 
برای تکمیل پروژه های بر زمین 
مانده و نیز نیاز مفرط بس��یاری 
در  س��رمایه  ب��ه  ش��رکت ها  از 
گردش برای به جریان انداختن 
فعالیت ه��ای  بهت��ر  چ��ه  ه��ر 
یافت��ن روش ه��ای  اقتص��ادی، 
بهینه جه��ت تأمین مالی ارزان 
و مطمئن ت��ر باید در س��رلوحه 
فعالیت ش��رکت های نیازمند به 

س��رمایه قرار گیرد. 

فارس - با توجه به تسهیات 
اقس��اطی خری��د خ��ودرو چرا 
س��هامداران ب��ه س��هام گ��روه 
ن��گاه  ب��ورس  خودرویی ه��ای 
نمی کنند؟ این پرسش��ی اس��ت 
که ذه��ن اغلب کارشناس��ان و 
فعاالن بازار س��هام را این روزها 
به خود وا داش��ته است. در این 
ارتباط یک کارشناس بازار سهام 
با اش��اره به آغاز طرح خروج از 
رک��ود دولت در روزه��ای اخیر 
گف��ت: فروش اقس��اطی خودرو 
با پیش پرداخ��ت 80 درصدی 
هفت��ه  ط��ی  خ��ودرو  قیم��ت 
گذش��ته در حالی آغاز شده که 
طب��ق آمار اعام ش��ده نزدیک 
ب��ه 102 هزار دس��تگاه خودرو 
برای خرید از س��وی متقاضیان 
در نمایندگی ها نام نویسی شده 

اس��ت. مهدی کس��اییان افزود: 
تقاضا  ازاین  ایران خودرو  س��هم 
حدود 53 هزار خودرو و س��هم 
گروه س��ایپا تع��داد 56 هزار و 
700 دس��تگاه )پ��ارس پ��ارس 
خ��ودرو 8100، زامی��اد 5300 
و س��ایپا43300( بوده است. در 
این زمینه اگر ف��رض کنیم که 
بانک مرکزی با خودروسازان به 
صورت نقدی اعتبارات تخصیص 
یافته را تسویه کند این طرح را 
از نظرتأثیر بر ب��ازار بورس این 
دو گروه خودرو ساز باید بررسی 
کرد. وی در برابر این پرسش که 
طرح فروش اقس��اطی بر میزان 
فروش خودروسازان چه تأثیری 
داشته اس��ت؛ پاسخ داد: آمارها 
نش��ان می دهد که خودروسازان 
اخی��ر  روز  چن��د  در  بورس��ی 

تقریباً تمام س��هم ف��روش را از 
آن خ��ود کرده ان��د. وی ادام��ه 
داد: ط��رح حاض��ر نس��بت ب��ه 
آم��ار ش��ش ماهه ف��روش فقط 
ایران خ��ودرو 10 درصد،  روی 
س��ایپا 12درصد، پارس خودرو 
6درصد و زامیاد 13درصد تأثیر 
مستقیم گذاشته است که عمًا 
ب��ه ج��ز تأثیر روی س��ودآوری 
ایران خ��ودرو که در ش��ش ماهه 
نزدی��ک ب��ه پیش بین��ی خ��ود 
فروش داش��ته تأثیر محسوسی 
نداشته اس��ت. کساییان تصریح 
ک��رد: با این طرح می توان گفت 
ای��ران خودرو به ط��ور موقت از 
تعدی��ل منفی س��ود در بودجه 
ام��ا  اس��ت  پیداک��رده  نج��ات 
همانطور ک��ه می بینید در گروه 
فروش  پوشش  میانگین  س��ایپا 

آنها 45درصد است که با توجه 
به رکود حاض��ر و فروش پایین 
ط��ی مهر و آبان و حتی آذر ماه 
تعدی��ل منفی  انتظار  می ت��وان 
سود را در این گروه به خصوص 
در گ��روه زامیاد انتظار داش��ته 
باش��یم. این تحلیلگر بازار سهام 
ادامه داد: در مورد ایران خودرو 
می ت��وان خوش��بین ب��ود. این 
ش��رکت که به تنهایی نزدیک به 
50درص��د کل تولیدات و فروش 
خودروه��ای داخل��ی را بر عهده 
دارد و در گ��زارش 9 ماهه خود 
با توجه به ف��روش در این طرح 
نداش��ته  تعدیلی  هی��چ  حداقل 
باشد. اما در گروه سایپا وضعیت 
تقریبا عکس ایران خودرو اس��ت 
عدم فروش خوب شش ماهه که 
نشان از عدم رضایت ایرانی ها از 

محصوالت این گروه و عدم اقبال 
از آنها دارد و فروش کمتری که 
احتم��اال در مه��ر و آب��ان و آذر 
ب��رای این گ��روه اتف��اق خواهد 
افتاد انتظار ها را برای یک تعدیل 
منفی در 9 ماهه از گروه س��ایپا 
افزایش می دهد. وی درباره عدم 
اقبال بازار س��هام به طرح خروج 
از رکود بازار س��هام گفت: علت 
ع��دم اقبال بازار س��هام به طرح 
وام 25 میلیون��ی خودرو و طرح 
حاض��ر در همین موضوع اس��ت 
و در حقیقت ب��ا این طرح عمًا 
اتفاق خاص��ی برای گروه خودرو 
و ای��ن صنعت پیش نخواهد آمد 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه زمان 
بهبود نس��بی روند بازار سهام از 
اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه 

امسال به بعد خواهد بود. 

تامین نقدینگی با حمایت از بورس

واکاوی اثر طرح دولت بر سودآوری خودرویی ها
عبور بی اعتنای بازار سهام

یکشنبه
24 آبان 1394 12

خبر

فرانسه در آتش!
شاخص های جهان فروریخت

ش��اخص های جهانی در آخرین روز کاری هفته 
با افت ش��دیدی همراه شدند در حالی که گزارش 
ضعیف عملکرد ش��رکت ها و پیش بینی ها، نش��ان 
از آینده نه چندان درخش��ان شرکت های سهامی 
دارد. افت قیمت نفت در پی افزایش میزان ذخایر 
این کاال، قیمت طای س��یاه را به کمترین میزان 
نس��بت به هشت ماه گذشته رس��اند. شاخص های 
آتی بازار ایاالت متحده در پی حمات تروریستی 
فرانس��ه اف��ت ش��دیدی را تجرب��ه کرد. کش��ته 
و زخم��ی ش��دن بس��یاری از م��ردم در حادث��ه 
تروریس��تی فرانس��ه موجب به هم ریختن اوضاع 
در اروپا ش��د. در این بین، شاخص آتی اس اند پی 
ب��ا افت 22 واحدی رو به رو ش��د. ای��ن در حالی 
است که کاهش میزان خرده فروشی در ماه اکتبر 
در آمریکا وزنه س��نگینی برای اقتصاد این کش��ور 

قلمداد می شد.
آل��ن النس، مدیر مؤسس��ه س��رمایه گذاری آلن 
الن��س در این خص��وص اظهار داش��ت: تغییرات 
ژئوپلیتیکی و ناگهانی در دنیا همیش��ه تیتر اخبار 
روز اس��ت و ای��ن خبرها موجب به ه��م ریختگی 
در بازاره��ای دنیا می ش��ود و صف ه��ای خرید را 
به ه��م می ریزد. بر ای��ن اس��اس، پیش بینی های 
ناامید کنن��ده از ش��رکت ها در آمری��کا ب��ه گوش 
می رسد و در این بین، ش��رکت سیسکو، با انتشار 
گزارش عملکرد ضعیف خود، سهامداران را نسبت 

به آینده این شرکت ناامید کرد. 

عرضه بیش از 85 هزار تن انواع 
کاال در اولین روز هفته

ش��نبه 23 آبان ماه اف��زون بر 85 هزار تن انواع 
کاال در ب��ورس کاالی ای��ران عرضه ش��د. در این 
روز و در ت��االر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 
بی��ش از 49 هزار تن انواع قیر ش��رکت های نفت 
پاسارگاد، نفت جی و آذربام عایق کار روی تابلوی 

عرضه رفت.
در این تاالر همچنی��ن 4 هزار تن وکیوم باتوم، 
2 ه��زار تن ل��وب کات س��بک و 300 تن گوگرد 
گرانول��ه از س��وی ش��رکت پاالی��ش نف��ت تبریز 
عرضه ش��د. ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس نیز 
عرضه کننده 8 هزار تن لوب کات س��نگین در این 

تاالر بود.
از دیگ��ر عرضه ه��ای ای��ن ت��االر می ت��وان به 
عرض��ه بیش از 12 ه��زار تن انواع م��واد پلیمری 
و ش��یمیایی اش��اره کرد. این گزارش حاکی است 
در ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس کاال نیز در 
روز ش��نبه، یکهزار تن روغن خام س��ویا و 4 هزار 
تن کنجاله س��ویای پرک روی تابلوی عرضه رفت. 
100 تن گندم خوراکی، 4 هزار تن گندم دوروم و 
300 تن شکر س��فید از دیگر عرضه های این تاالر 

به شمار می رود. 

عملکرد 6 ماهه 
چند شرکت سرامیکی

کاش��ی پارس پیش بینی سود هر سهم سال مالی 
94 خ��ود را از 1796 ریال ب��ه 1270 ریال کاهش 
داده و طی شش ماه 569 ریال معادل 47 درصد را 

پوشش داده است.
رک��ود بخش مس��کن و افزایش هزین��ه تولید و 
بازاریاب��ی و کاهش ن��رخ مهم ترین عوام��ل تغییر 
سود شرکت بوده است. »کسعدی« هم برای سال 
مال��ی 94 مبلغ 80 ریال س��ود پیش بینی کرده و 
طی شش ماه پنج ریال معادل 6 درصد را پوشش 
داده اس��ت. هزین��ه مالی در این ش��رکت افزایش 

یافته است.
پتروش��یمی کرمانشاه برای س��ال مالی 94 مبلغ 
725 ریال سود پیش بینی کرده و طی نیمه نخست 
س��ال، 356 ریال سود شناس��ایی کرده و 46 درصد 
بودجه را پوش��ش داده است. این شرکت پیش بینی 
س��ود هر س��هم خود را بر اس��اس گزارش سه ماهه 
848 ریال اعام کرده بود که در گزارش س��ه ماهه 
آن را تعدیل کرد و س��یمان اصفهان نیز در گزارش 
شش ماهه مبلغ 303 ریال از پیش بینی سود 1042 
ریالی را محقق کرده و 29 درصد از بودجه را پوشش 

داده است. 

پوشش نزدیک 
به پیش بینی »سخوز«

شرکت سیمان خوزس��تان در بودجه سال جاری 
حدود 284 میلیارد توم��ان فروش پیش بینی کرده 
که در س��ه ماهه اول سال حدود 67 میلیارد تومان 
و در س��ه ماه��ه دوم 51 میلیارد توم��ان فروش که 
روی هم رفته 42 درصداز کل بودجه در شش ماهه 
محقق ش��ده است. همچنین س��ود ناخالص شرکت 
برای سال جاری 87 میلیارد تومان پیش بینی شده 
که در س��ه ماهه اول حدود 24 میلیارد تومان و در 
س��ه ماهه دوم حدود 16 میلیارد تومان محقق شده 

است. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شماره 372 www.forsatnet.irمدیریت سهام

از نگاه کارشناسان

از نگاه کارشناسان

بیشترین درصد افزایش
قند قزوین در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزای��ش روز گذش��ته را از آن خود ک��رد که قند 

اصفهان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
1.87415.47قند قزوین
6.21314.5قند اصفهان

2.21511.03نیروکلر
6.9854.99پشم شیشه
3.1214.98قند لرستان
1.3934.97نیرو محرکه
2.0524.96چرخشگر

بیشترین درصد کاهش
دامپروری مگسال صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش روز گذش��ته شد. صنایع بهشهر در رده دوم این 
گروه ایستاد. ملی سرب و روی هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(26.340دامپروری مگسال
)4.91(1.220صنایع بهشهر

)4.69(1.341ملی سرب و روی
)4.45(3.475پگاه خراسان
)4.42(2.337معادن بافق

)3.23(1.975س. توسعه آذربایجان
)2.99(6.918نفت پارس

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک صادرات ایران  پرمعامله ترین سهم 
بازار ش��ناخته ش��د. بانک مل��ت در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. پارس خودرو و رایان س��ایپا در جایگاه سوم و 

چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

29.814 869بانک صادرات

21.060 1969بانک ملت

12.537 915پارس  خودرو

12.480 1732رایان  سایپا

10.617 1374فرآورده هاي نسوزآذر

10.543 113ح . فوالد مبارکه 

9.955 2407پلي اکریل 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
بان��ک ملت به خود اختص��اص داد. پلی اکریل هم رتبه 
چه��ارم را به دس��ت آورد. لیزینگ رایان س��ایپا نیز در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

41.477 1969بانک ملت
27.837 3664افست 

25.906 869بانک صادرات
23.965 2407پلي اکریل 
21.617 1732رایان  سایپا

20.260 29123ارتباطات سیار 
19.176 6213قنداصفهان 

بیشترین سهام معامله شده
بانک ص��ادرات ایران در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد که پلی 
اکری��ل در این گروه دوم ش��د و ایران خ��ودرو در رده 

هفتم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

8691737بانک صادرات
24071344پلی اکریل
13741213نسوز آذر

17321120رایان سایپا
3664906افست

915862پارس خودرو
2036790ایران خودرو

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
1094547پست بانک

1911382محور سازان 
2063147نوسازی تهران
1749135درخشان تهران

1874125قند قزوین
1213110الکتریک خودرو شرق

220558کابل البرز

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 
پردیس و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در رده های 

بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

10832.01س. اعتبار ایران
7692.30سرمایه گذاری پردیس
36883.23س. گروه توسعه ملی

33973.32گروه صنعتی بارز
17463.35لیزینگ غدیر

20443.37س. صنعت نفت
19163.39بیمه پارسیان

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

محمد صابونچی
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری



در ای��ن هفت��ه 64/330 ت��ن محصوالت 
پلیمری در بورس کاالی ایران عرضه ش��د 
ک��ه ب��رای خری��د آن 147,777 تن تقاضا 
به ثبت رس��ید و در نهایت 35، 969تن به 
ارزش 1,219,3میلیاردریال دادوس��تد شد. 
همان طور که در نمودار1 نش��ان داده شده 
و در گزارش تحلیلی گذشته نیز پیش بینی 
شد، حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته 
گذش��ته ب��ه ترتی��ب 17/8 و 19/9 درصد 
کاهش داش��تند ک��ه کاهش قیم��ت اتیلن 
در بازاره��ای جهانی، کاهش تقاضا )به علت 
تداوم رک��ود اقتصادی، کمب��ود نقدینگی، 
احتم��ال کاهش قیم��ت پای��ه محصوالت 
پلیمری در هفته آین��ده و . . .(در بازارهای 

داخلی در این امر بی تأثیر نبوده اند. 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د در این هفته 
شرکت های پتروشیمی بندرامام، تندگویان 
و ج��م در لیس��ت س��ه عرضه کنن��ده برتر 
محصوالت پلیمری از لحاظ حجم معامالت 
قرار داش��تند. این در حالی است که از نظر 
بندرامام،  پتروش��یمی های  معامالت  ارزش 
تندگویان و شازند به ترتیب سه شرکت برتر 
عرضه کننده محص��والت پلیمری در بورس 

کاالی ایران بودند.)نمودار 2 و3( 
طی معام��الت این هفت��ه 124 محموله 
پلیمری توس��ط 21 مجتمع پتروشیمی در 
بورس کاال عرضه شد که برای 34 محموله  
16محص��ول  و   ON )محصول18گری��د 
گری��د OFF( چندین براب��ر عرضه، تقاضا 
به ثبت رس��ید. بدین ترتی��ب بدون در نظر 
گرفتن گریدهای OFF، برای پلی پروپیلن 
ش��یمیایی EP548R و پلی وینیل کلراید 
S65 پتروش��یمی بن��در ام��ام ب��ه ترتیب 
بی��ش از 88 و 14 براب��ر عرض��ه، تقاضا به 
ثبت رس��ید. این در حالی است که نزدیک 

به 15درصد کل محموله های عرضه ش��ده 
متقاضی برای خرید نداشتند. 

در ضم��ن محصوالت پلی وینی��ل کلراید
S57 پتروشیمی غدیر، پلی پروپیلن نساجی 
C30S پتروش��یمی م��ارون و پلی وینی��ل 
کلراید S65 پتروش��یمی اروند به ترتیب با 
10، 8 و 6,5 درص��د رقابت قیمتی نس��بت 
به پایه معامله ش��دند. اما بررس��ی ها نشان 
می دهد در این هفت��ه نیز مانند چند هفته 
گذش��ته پلی اس��تایرن ها با اختالف قیمتی 
قابل توجهی از قیمت پایه دادوستد شدند. 
به طوری که پلی اس��تایرن مق��اوم 7240 و 
پلی اس��تایرن معمولی 1540 پتروش��یمی 
تبری��ز در کمترین س��طح قیمتی به ترتیب 
15/650 و 8/390 ری��ال و در بیش��ترین 
قیم��ت معامالت خ��ود 18/147 و 9/237 
ریال با قیمت پایه خود اختالف داشتند. در 
ادامه 16 محصول پرطرفدار که بیش��ترین 
رقابت برای خرید آنها در این هفته به ثبت 

رسید، معرفی شده اند: 
پلی اس��تایرن مقاوم 7240، پلی استایرن 
نس��اجی  پلی پروپیل��ن   ،1540 معمول��ی 
ش��یمیایی  پلی پروپیل��ن   ،ZH550J
نس��اجی  پلی پروپیل��ن   ،ZR230C
 ،C30S نساجی  پلی پروپیلن   ،HP552R
پلی پروپیلن نساجی HP552R، پلی اتیلن 
سنگین لولهCRP100N-OFF درجه 1، 
پلی اتیلن س��بک فیلم 0075، پلی پروپیلن 
نس��اجی HP510L، پلی پروپیلن نساجی 
 ،S57 کلرای��د  پلی وینی��ل   ،HP552L

. S65 پلی وینیل کلراید
در خاتمه معامالت چند زیرگروه محصوالت 

پلیمری مورد بررسی قرار داده می شود. 
1-پلی اتیلن سنگین اکستروژن

همان گون��ه ک��ه در جدول3 نش��ان داده 
ش��ده در این هفت��ه 2500 از این محصول 
توس��ط ش��رکت های پتروشیمی ش��ازند و 
امیرکبیر عرضه شد که در نهایت1620 تن 

از آنها دادوس��تد شد. این در حالی است که 
برای خری��د محصول OFF درجه یک این 
محصول نیز استقبال چندانی مشاهده نشد 

و تنها 30 تن از آن خریداری شد. 
در حال��ی در ای��ن هفته تنها بخش��ی از 
محموله های عرضه ش��ده )ب��ه قیمت پایه( 
دادوس��تد ش��د که در هفته گذشته شاهد 
رقابت3/2درص��دی ب��رای خری��د محصول 
عرضه شده پتروشیمی شازند بودیم. به نظر 
می رس��د با توجه به کاه��ش جهانی قیمت 
محصوالت پلی اتیلن��ی در بازارهای جهانی 
و نی��ز خ��روج از فصل مص��رف، خریداران 
انتظ��ار کاهش قیمت های پای��ه را در دوره 
بعدی داشته و لذا خرید خود را به آن زمان 

موکول کردند. 
2-پلی استایرن)مقاوم و معمولی( 

در این هفته 500 تن اس��تایرن معمولی 
محص��ول  از  ت��ن  مق��دار800  و   1540
پلی اس��تایرن مق��اوم 7240 در بورس کاال 
عرضه ش��د که دو محصول به ترتیب شاهد 
کاه��ش 300 تنی و افزای��ش 100 تنی در 
مقدار عرضه بودند. همان گونه که در قسمت 
قبل عنوان شد خریداران برای خرید این دو 
محصول بیشترین رقابتی قیمتی را )نسبت 
به س��ایر محص��والت پلیمری( ب��ا یکدیگر 
کردن��د که این امر برای چندین بار در چند 
هفته گذشته اتفاق افتاد. با توجه به اختالف 
اندک بیش��ترین قیمت به ثبت رس��یده در 
ب��ورس با بازار، ش��ائبه های دس��تکاری در 
معامالت این محصوالت به جهت جلوگیری 
در رسیدن به ثبات قیمتی وجود داشته که 
مجدداً پیشنهاد می شود سقف قیمتی برای 

این محصوالت اعمال شود.)نمودار4 و5( 
3-پلی وینیل کلراید

در ای��ن هفت��ه 9,318 تن ان��واع محصول 
پلی وینی��ل کلراید در بورس عرضه ش��د که 
در نهایت 7,818 تن از آنها دادوس��تد ش��د. 
همان گونه که در گزارش قبل نیز پیش بینی 

شده بود در این هفته به دلیل مناسب بودن 
قیم��ت این دس��ته از محصوالت، اس��تقبال 
مناس��بی از محصوالت اصلی این زیرگروه به 
عمل آمد به طوری ک��ه خریداران برای خرید 
چهار محموله ابتدایی و سه محموله خارج از 
گونه )OFF grade( بعدی تا حداکثر سقف 
قیمتی )10درصد نس��بت ب��ه قیمت پایه( با 
یکدیگ��ر رقابت کرده وگری��د S65 تولیدی 
پتروشیمی اروندرقابت7/4درصدی نسبت به 

قیمت پایه را تجربه کرد.)جدول 2( 
ای��ن در حالی اس��ت که خری��داران تنها 
 بخش��ی از محموله ه��ای پلی وینیل کلراید

OFF - S 57 درج��ه 1، پلی وینیل کلراید 
S 57، پلی وینیل کلرای��دS 70، پلی وینیل 
کلرای��دOFF - S 57 درجه 1، پلی وینیل 
کلرایدS 70 تولیدی ش��رکت پتروش��یمی 
و   E کلرای��د6834  پلی وینی��ل  و  آب��ادان 
 OFF - E کلرای��د6834   پلی وینی��ل 
درج��ه 1 تولیدی اروند را خری��داری کرده و 
برای سایر محموله ها، تقاضایی به ثبت نرسید. 
ای��ن در حالی اس��ت که کاه��ش قیمت 
این محصول در بازار جهانی در ش��ش سال 
گذش��ته بی س��ابقه بوده و به نظر می رس��د 
تقاضای باال برای خرید پاره ای از گریدهای 
ای��ن محصول، ب��رای جلوگی��ری از کاهش 
قیم��ت این محصوالت در ب��ازار بوده که از 
س��وی برخی از معامله گ��ران اصلی به ثبت 

رسید. 
4-پلی اتیلن ترفتاالت بطری

در این هفت��ه هرچند تنها دو گرید781 
و 825 ب��ه مقدار3300 تن عرضه ش��د و 
بیش از 40 درصد نس��بت به هفته گذشته 
کاهش داش��ت، اما تقاضای به ثبت رسیده 
در غی��اب گریدهای پرطرف��دار نیز به طور 
چش��مگیری کاهش داش��ت به طوری که با 
تقاضا  تنه��ا 2618تن  75/8درصد کاهش 
برای آنها به ثبت رسید و در نهایت 2255 
تن از آنها دادوس��تد ش��د. به نظر می رسد 

دلی��ل عمده این امر )ع��دم رقابت جدی و 
کاهش تقاض��ا(، کاربرد کمتر این دو گرید 
نس��بت به گریدهای��ی مانند 821 بوده که 
در ص��ورت عرض��ه گریده��ای پرطرفدار، 
ش��اهد رقابت های باالی خریداران خواهیم 

بود.)نمودار6( 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در بازارهای 
جهانی نیز ش��اهد ثبات قیمتی این دسته 
از محصوالت با اندکی رش��د قیمتی بودیم 
که به نظر می رس��د در کوتاه مدت قیمت 
ای��ن دس��ته از محص��والت در بازاره��ای 
جهان��ی روند نوس��انی با رویک��رد مثبت 

داشته باشد. 
5-پلی اتیلن سبک فیلم

در ای��ن هفته ای��ن زیرگروه نیز ش��اهد 
کاه��ش مق��دار عرض��ه )حت��ی در م��ورد 
محص��والت پرطرفداری مانن��د 0075و نیز 
020( بود اما با این حال این کاهش عرضه 
نتوانس��ت منجر به افزایش تقاضا شده و به 
نظر می رس��د خریداران ب��ه دنبال کاهش 
بیشتر قیمت ها در نوبت بعدی اعالم قیمت 
پایه باش��ند. این در حالی اس��ت که به جز 
 )OFF grade( محصول خ��ارج از گون��ه
2420 که با سقف قیمتی معامله  شد، تنها 
شاهد رقابت 2/6درصدی برای خرید 0075 
بودی��م و همان گونه که در گزارش قبلی نیز 
پیش بینی شد شاهد بازگشت ثبات به روند 
معامالتی این زیرگروه از محصوالت پلیمری 

بودیم. 
در ادام��ه جدول معامالت ای��ن زیرگروه 

آورده شده است.)جدول1( 
در خاتمه به نظر می رس��د در هفته آینده 
قیمت پایه بس��یاری از محصوالت پلیمری 
با نوس��ان ناچی��ز همراه ب��وده و در صورت 
کاهش قیمت پای��ه زیرگروه های پلی اتیلن، 
زیرگروه های پرطرفداری مانند سبک فیلم، 
سنگین اکس��تروژن و. . . با استقبال مواجه 

شده و حجم معامالت افزایش یابد. 
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بازار دورنگ دیروز

در میان دو رنگی سطح بازار در جلسه معامالتی روز 
گذشته، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران با 
افزایشی چند واحدی به کار خود پایان داد. با به صدا 
در آمدن زنگ ش��روع معامالت، ش��اخص در مسیری 
صعودی قرار گرفت و طی چند دقیقه، رش��دی بیش 
از 20 واحد را به ثبت رساند. پس از آن نزول با شیب 
کم س��راغ ش��اخص کل آمده و طی س��ه ساعت، این 
شاخص را به رقم 63025.9 واحد رساند. در 15 دقیقه 
پایانی بازار، بار دیگر ش��اخص کل در روند افزایش��ی 
قرار گرفت و با 14.19 واحد رش��د به کار خود پایان 
داد. بدین ترتیب در این جلس��ه با نقل و انتقال 297 
میلیون برگه س��هم، ش��اخص کل به رقم 33070.6 
واحد رس��ید. ارزش کل معامالت این جلس��ه بازار در 
حدود 77.1 میلیارد تومان به ثبت رسید که در قیاس 
با روز پیش��ین خود افزایش��ی در حدود 10درصد را 
به همراه داش��ت. تعداد معامالت در این جلس��ه تنها 
2درصد بیش از جلسه پیش از آن بود و رقم 31616 
برای تعداد معامالت روز گذش��ته گزارش ش��د. بدین 
ترتیب ارزش میانگین هر معامله این جلسه بازار بورس 
در حدود 2.44 میلیون تومان محاس��به می ش��ود که 
در قیاس با روز پیشین خود چند درصد رشد داشت. 
بازار فرابورس ایران اما در این جلسه به اصالح شاخص 
کل خ��ود پرداخت��ه و 2.9 واحد از ارتفاع آن کاس��ت. 
همچنی��ن ارزش معامالت این بازار در حدود 105.4 

میلیارد تومان به ثبت رسید. 
ن��رخ خری��د به ف��روش حقیقی ه��ا در حالی رو به 
افزایش اس��ت که اتفاق چش��م گیری در بازار به وقوع 
نمی پیوندد. در جلسه گذشته، حقیقی ها در حدود 30 
درصد از کل فروش ها را به عهده داشتند. این مهم در 
حالی به وقوع پیوس��ت که در این جلس��ه 45درصد از 
کل خریدها توس��ط معامله گران حقیقی انجام ش��د و 
بدین ترتیب نرخ خرید به فروش حقیقی ها در حدود 
رق��م 1.5 قرار گرف��ت. قرارگیری این اتفاق مثبت در 
کنار بازار دو رنگ روز گذش��ته س��وال های بسیاری را 
مط��رح می کند:  »اعتماد حقیقی ها تا چه زمان ادامه 
خواهد داشت؟« این سؤال از این محل مطرح می شود 
 که حقیقی های بازار به روزهای کامال س��بز می گویند

»روز خ��وب« و هی��چ چیزی جز روز خوب قانع ش��ان 
نمی کند. همین مس��ئله می تواند به زودی باعث بروز 
انفعال در بین کدهای حقیقی شده و بازار را به مسیر 
نزولی بازگرداند. در بازار روز گذشته »قندی ها« برای 
دومی��ن روز پیاپ��ی خوش درخش��یدند و توانس��تند 
چه��ره کامال س��بز خود را حفظ کنن��د. »محصوالت 
پتروشیمی« نیز در این جلسه عمومیت رنگ سبز خود 
را حفظ کرده و توانستند با 60.5 واحد تأثیر مثبت در 
شاخص کل، به عنوان شاخص ترین صنعت روز مطرح 
ش��وند. در طرف مقابل عملکرد ضعیف »بانکی ها« و 
»خودرویی ه��ا« برای چندمی��ن روز پیاپی، از بحران 
موجود در این صنایع سخن گفت. بسیاری از گروه ها 
در جلسه گذشته به رنگ سبز گرایش شدیدی نشان 
دادند، معام��الت قرمز »بانکی ه��ا«، »خودرویی ها«، 

»نفتی ها« و »فلزات اساسی« نفس بازار را گرفت. 
با توجه به شرایط موجود، یکنواختی اوضاع و عدم 
تغییر در سیاس��ت اقتصادی دولت، نمی توان در بازه 
زمانی کنونی انتظار خاصی را از بازار سرمایه مطرح 
کرد. بدین ترتیب در جلسه معامالتی امروز نیز انتظار 
می رود با گشایش بازار، شاخص کل در مسیر صعود 
قرار گرفته و پس از آن عمده زمان را به نزول پرداخته 
و در دقایق پایانی بازار در روند افزایشی قرار بگیرد. 
در این جلسه گروه خودرویی می توانند رنگ سبز را 
ب��ه عنوان یک اکثری��ت منطقی انتخاب کرده و یک 

به یک به این رنگ در آیند. 

شنیده ها و شایعات بازار

شکبیر: زمزمه هایی مبنی بر پررونق شدن تولید و 
فروش این شرکت در بازار به گوش می رسد. 

غاذر: شنیده ها از برنامه تولید محصوالت جدید و 
همچنین تجهیز دستگاه های جدید در آینده نزدیک 

حکایت دارد. 
فارس: خبرها از تقسیم سود 500 ریالی هلدینگ 

خلیج فارس در مجمع حکایت دارد. 
گ�روه ب�رق: در ای��ن گ��روه خبره��ا از پرداخت 
بدهی های این ش��رکت مانند بسویچ، مپنا و بترانس 

توسط دولت در قالب اوراق خزانه حکایت دارد. 
آکنتور: شنیده ها در بازار حکایت از قرارداد تولید 
200 هزار صندوق مکانیزه در مدت پنج سال دارد. 
بکام: زمزمه هایی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت 
از مح��ل تجدی��د ارزیابی زمین ه��ای صفائیه یزد به 

گوش می رسد. 
دبال�ک: خبرها از امض��ای تفاهم نامه جدید میان 
این ش��رکت و یک شرکت معروف داروسازی هندی 
برای تولید محصوالت جدید و افزایش س��رمایه 27 

درصد این شرکت از محل مطالبات حکایت دارد. 
ش�پلی: گویا ش��ایعات مبنی بر استعفای معاونت 
مالی و اقتصادی شپلی تأیید شد. همچنین شنیده ها 
از افزایش سرمایه قطعی این شرکت حکایت دارد. 

کپش�یر: زمزمه های��ی مبنی بر افزایش س��رمایه 
شرکت از محل سود انباشته به گوش می رسد. 

وسپه: شنیده ها حکایت از برنامه افزایش سرمایه 
50 درص��دی ای��ن ش��رکت از مح��ل آورده نقدی و 
مطالب��ات دارد ک��ه گویا مورد تأیید حس��ابرس قرار 
گرفته اس��ت و در صورت موافقت سازمان و تصویب 

مجمع عمومی فوق العاده اجرایی خواهد شد. 
ولصنم: شنیده شده شرکت در نامه ای عنوان کرده 
ک��ه وام 25 میلی��ون تومانی تأثیری بر این ش��رکت 
نداش��ته و دلی��ل آن فعالی��ت این ش��رکت در حوزه 
ماش��ین های س��نگین بوده. همچنین گویا ش��رکت 
در ح��ال انعق��اد قرارداد با گ��روه مپنا جهت اعطای 

تسهیالت به نیروگاه های مولد برق است. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

بررسی وضعیت معامالت هفته سوم آبان ماه 1394

احتمال افزایش حجم معامالت با کاهش قیمت پایه زیر گروه های پلی اتیلن
امیرحسین محمدی

مدیر واحد معامالت کاال و انرژی 
شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

حجم معامله-تنتقاضا-تنعرضه-تنتولیدکنندهنام محصول

EX3 پلی اتیلن سنگین استروژن

000/1770480پتروشیمی امیرکبیر

500/1460/1140/1پتروشیمی شازند

2203030پتروشیمی پلی اتیلن سنگین استروژن EX3)مشکی(-OFF درجه 1

720/2260/2650/1جمع کل

تولیدکنندهنام کاال
قیمت پایه 

عرضه )ریال(
کمترین قیمت 

)ریال(
قیمت پایانی میانگین موزون 

)ریال(
بیشترین قیمت 

تقاضا )تن(عرضه )تن()ریال(

S57 25/63425/63426/63728/1975003/220پتروشیمی غدیرپلی وینیل کلراید

S6523/30425/63425/63425/6341/5007/450پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید

S6523/30425/63425/63425/6342/99243/890پتروشیمی بندرامامپلی وینیل کلراید

S6523/30424/09925/04225/6341/4744/356پتروشیمی اروندپلی وینیل کلراید

20/97423/07123/07123/07113211/044پتروشیمی اروندپلی وینیل کلرایدOFF -S65 درجه 1

18/17719/99419/99419/994801/300پتروشیمی اروندپلی وینیل کلرایدOFF -S65 درجه 2

12/81714/09814/09814/09840480پتروشیمی غدیرپلی وینیل کلرایدOFF -S65 درجه 3

S65 23/30423/55524/08125/0195001/640پتروشیمی اروندپلی وینیل کلراید

حجم معامله-تنتقاضا-تنعرضه-تننام محصول

1,0001,8901,000پلی اتیلن سبک فیلم 0075

440506440پلی اتیلن سبک فیلم 0190

1,0001,4801,000پلی اتیلن سبک فیلم 0200

2100TN00 1,015367367پلی اتیلن سبک فیلم

2102TX00 1,015108108پلی اتیلن سبک فیلم

2420H 220220220پلی اتیلن سبک فیلم

3002,440300پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - OFF درجه 1

نمودار 2 - ده شرکت عرضه کننده محصوالت پلیمری از نظر ارزش معامالت - میلیون ریال

نمودار 4- روند عرضه و تقاضای پلی استایرن معمولی 1540 - تن

نمودار 6 - روند عرضه، تقاضا و حجم معامله محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت بطری - تن 

نمودار 1

نمودار 3 - ده شرکت برتر عرضه کننده محصوالت پلیمری از نظر حجم معامالت

نمودار 5 - روند عرضه و تقاضای محصول پلی استایرن مقاوم 7240 - تن

جدول 1

جدول 3

جدول 2



یکشنبه
24 آبان 1394 شماره 14372 www.forsatnet.irفرصتسرمایهگذاری

موضوعیکهدربنگاههایاقتصادیبهآنتوجهنمیشود

سرمایه گذاری در نوآوری، ضرورت دنیای امروز
درکمیسیونمشترکاقتصادیایرانو

روسیهمطرحشد
امضایسندحمایتازسرمایهگذاری

متقابلدرسفرپوتینبهتهران
احیای روابط کارگزاری بین تهران و مسکو به ویژه 
در ش��رایط رفع تحریم ها علیه کش��ورمان و تأسیس 
بانک مشترک ایران و روسیه از جمله مواردی است که 
دردوازدهمین نشس��ت کمیسیون مشترک اقتصادی 

ایران و روسیه در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایس��نا، بخش دیپلماس��ی رسانه سفارت 
کش��ورمان در مس��کو اعالم کرد: محمود واعظی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان که به منظور 
برگزاری دوازدهمین نشس��ت کمیس��یون مش��ترک 
اقتصادی ایران و روس��یه در مس��کو به س��ر می برد 
ب��ا خان��م الوی��را نابی اولینا رئی��س کل بانک مرکزی 

روسیه دیدار کرد. 
در این مالقات که به منظور بررسی روابط دو کشور 
و رفع موانع و توس��عه همکاری های بانکی در مس��یر 
توس��عه روابط اقتصادی – تجاری فی مابین صورت 
گرف��ت، طرفی��ن به تب��ادل دیدگاه ه��ا و راهکارهای 

موردنظر پرداختند. 
احی��ای روابط کارگزاری بین دو کش��ور به ویژه در 
ش��رایط رفع تحریم ها علیه کشورمان، تأسیس بانک 
مشترک ایران و روسیه، برطرف شدن موانع فعالیت 
کارآمد بانک های دو کشور و تسویه مبادالت تجاری 
به ارزهای ملی از مهم ترین موضوعاتی بود که از سوی 

واعظی مطرح شد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان با اشاره 
به روابط حس��نه دو کش��ور در زمینه های سیاس��ی، 
توس��عه همکاری های بانکی را بستر توسعه مناسبات 
تج��اری ای��ران و روس��یه ارزیابی کرده و خواس��تار 
مس��اعدت بانک مرکزی روس��یه در جهت تحقق این 

هدف شد. 
رئیس بانک مرکزی روسیه نیز با استقبال از توسعه 
همکاری های تهران و مس��کو، آمادگی خود را برای 

همکاری اعالم داشت. 
وی پیشنهاد عضویت ایران در بانک توسعه اوراسیا، 
اتصال سیس��تم های پرداخت الکترونیکی دو کشور و 
برقراری روابط کارگزاری بین بانک های ایران و روسیه 
را به عنوان مهم ترین سرفصل های توسعه همکاری ها 

مطرح کرد. 
عسگر اوالدی نیز که به نمایندگی از بخش خصوصی 
در این اجالس حضور داشت این اجالس را به دلیل 
نوآوری هایی که در آن وجود دارد نقطه عطفی برای 
دوکش��ور دانس��ت و تصریح کرد: باید سطح روابط تا 
سال آینده به ٤ میلیارد دالر برسد تا ما در این اجالس 
س��ربلند باش��یم. همچنین الزم است هر دو طرف در 

راستای گسترش روابط تالش کنیم. 
الکس��اندر نواک، وزیر انرژی روس��یه نیز این طور 
اظه��ار ک��رد که در ای��ن دو روز هیات های ما به طور 
فعاالنه و براس��اس تفاهم و دوس��تی عمل کردند و ما 

توانستیم در مسائل اصلی به توافق برسیم. 
وی تأکی��د کرد: ایران و روس��یه بیش��ترین تولید 
ناخال��ص مل��ی در بین کش��ورها را دارند و در همین 
راس��تا طرف روس��ی مصمم به توس��عه همکاری ها با 
طرف ایرانی خصوصا در مسائل منطقه ای و بین المللی 
است. همچنین نباید فراموش کرد که روابط دو کشور 
دارای پتانسیل زیادی است و ایران هم توانمندی های 
بسیاری دارد و این امر زمینه همکاری ها در عرصه های 

مختلف را فراهم می کند. 
همچنین در این دیدار از امضای س��ند حمایت از 
س��رمایه گذاری متقابل در س��فر پوتین به تهران خبر 
داده شد و واعظی نیز از رئیس بانک مرکزی روسیه 

به منظور دیدار از ایران دعوت به عمل آورد. 

جزییاتبستهویژهسرمایهگذاری
پساتحریمدرحوزهگردشگری

رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی گفت: بس��ته 
س��رمایه گذاری ب��ا ۱۵۰۰ پروژه و ب��رآوردی معادل 
۳۰ میلیارد دالر آماده شده و در اختیار سرمایه گذاران 

قرار می گیرد. 
 به گزارش مهر، مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی گفت: اکنون تعداد زیادی از هتل های 
مورد استفاده گردشگران باالی ۹۰ درصد مشغول به 
کار هس��تند. هتل های ٤ و ۵ س��تاره مورد اس��تفاده 
گردشگران خارجی است و هتل های ۱، ۲ و ۳ ستاره و 
هتل آپارتمان ها نیز مورد استفاده گردشگران داخلی 
ق��رار دارند. گردش��گری داخل��ی اکنون در فصل کم 
مسافر است. هتل هایی که در فصل پرمسافر میزبان 
گردش��گران خارجی هس��تند، برای سال های آینده 

رزرو شده اند. 
وی افزود: ما اکنون مش��کل مدیریت در هتل ها را 
داریم. مدیران هتل های ما هنوز به دنبال این نیستند 
ک��ه در فصل پرمس��افر و کم مس��افر، ن��رخ اتاق ها را 
منعطف کنند. اگر در لوس��یزن هتل شان خالی بماند 
بهت��ر اس��ت یا اینکه ۵۰ درص��د تخفیف بدهند؟ من 
در جلس��ه ب��ا فعاالن گردش��گری نی��ز گفتم که فکر 
می کنی��د چ��را تورهای گردش��گری ترکیه یکباره از 
یک و نیم  میلیون تومان به ۷۰۰ هزارتومان می رس��د؟ 
چ��ون هماهنگ��ی خوب��ی بین ایرالین ه��ا، هتل ها و 
رس��توران های آنها وجود دارد که با هم به مس��افران 

تخفیف می دهند.  
س��لطانی فر ادامه داد: درباره س��رمایه گذاری در 
بخش گردشگری نیز ما دو آمار داریم. یکی بسته 
پیش��نهادی سرمایه گذاری برای شرایط پساتحریم 
اس��ت. ح��دود ۱۵۰۰ پروژه را ب��ا برآوردی معادل 
۳۰ میلی��ارد دالر ی��ا ۹۷هزار میلی��ارد تومان تهیه 
ک��رده و در اختیار س��رمایه گذاران قرار می دهیم. 
در بخش گردش��گری کش��ور، بیش از ۹۰۰ پروژه 
در ح��ال اج��را داری��م که ش��امل هتل ه��ا، اماکن 
گردش��گری- تفریحی و اقامتگاه ها اس��ت. آن هم با 
اعتباری معادل ۳۰هزار میلیارد تومان. این پروژه ها 
با پیش��رفت فیزیکی ٤۵ درصد در حال اجرا اس��ت. 
امیدواریم بتوانیم منابع آن را تامین کرده و کارمان 

را انجام دهیم. 

نوآوری با خالقیت در یک سمت 
و سو قرار دارند. در واقع نوآوری به 
خالقیتی گفته  می ش��ود که حاصل 
آن ی��ک محص��ول یا خدم��ت تازه 
و قاب��ل مص��رف باش��د. از این نظر 
فناوری حتی از اختراع هم جلو زده 

و باالتر از آن قرار می گیرد. 
در روزگار م��ا یک��ی از مهم ترین 
ارکان پیش��رفت اقتصادی، نوآوری 
اس��ت. بنابراین س��رمایه گذاری در 
ای��ن عنص��ر مهم ب��رای بس��یاری 
به وی��ژه  و  جه��ان  کش��ورهای  از 
پیش��رفته ها بس��یار مهم و ضروری 

است. 

چراسرمایهگذاریدرنوآوری؟
چرا باید در نوآوری سرمایه گذاری 
ک��رد؟ ای��ن پرسش��ی اس��ت ک��ه 
صاحبان کس��ب و کار، کارآفرینان و 
شرکت دارها باید در روزگار نوآوری 

و فناوری از خود بپرسند. 
سرمایه گذاری در نوآوری به طور 
خ��ودکار به معنای س��رمایه گذاری 
در ش��کلی از پول نیس��ت. وقتی از 
ن��وآوری حرف  س��رمایه گذاری در 
می زنی��م، در واق��ع صحب��ت از دو 
ش��کل متف��اوت از س��رمایه گذاری 
اس��ت. برای اینک��ه فرآیند نوآوری 
در یک ش��رکت یا کسب و کار اتفاق 
بیفتد نیاز به س��رمایه گذاری پول، 
زمان، نیروی انس��انی و سایر منابع 

در دسترس است. 
نوآوری  در  س��رمایه گذاری  برای 
می توان دالی��ل گوناگونی آورد. در 
این مجال به شش دلیل مهم اشاره 

شده که از نظر می گذرد: 
1-س�رمایهگذاریدرن�وآوری،

انرژیبالقوهکسبوکار
سرمایه گذاری در نوآوری در واقع 
ان��رژی بالقوه هر کس��ب و کار برای 
ش��روع یک کار تازه اس��ت. انرژی 
بالق��وه کس��ب وکار هم��ان انرژی 
اس��ت که باع��ث افزای��ش کارکرد 
ی��ک کس��ب و کار ش��ده و عملکرد 
ش��رکت را افزای��ش می ده��د. هر 
چیز جدیدی می تواند انرژی بالقوه 
ت��ازه ای در فضای یک کس��ب و کار 
در  س��رمایه گذاری  کن��د.  ایج��اد 
محصوالت و خدمات نوآورانه جدید 
یا ب��ه کارگیری الگ��وی نوآوری در 
کس��ب و کار، می تواند یک شرکت یا 
کس��ب و کار را از همتایانش متمایز 
کند. این ام��ر در حضور پررنگ آن 
شرکت یا کسب و کار در بازار بسیار 
اثرگذار بوده و می تواند فرصت های 
مغتنم��ی را ب��رای آن کس��ب و کار 
خ��اص ایجاد کن��د. هر زم��ان که 
پدیده تازه ای به یک کس��ب و کار با 
روند عادی اضافه می ش��ود، انرژی 
بالقوه آن کس��ب و کار ه��م افزایش 
می یاب��د. اضاف��ه ش��دن تازه ها در 
روزگار فعل��ی یک راه بس��یار خوب 
در  س��رمایه گذاری  آن  و  دارد 

نوآوری های تازه است. 
2-س�رمایهگذاریدرن�وآوری،

تضمینکنندهرشدکسبوکار
رشد  نوآوری  در  س��رمایه گذاری 
شرکت یا کس��ب و کار را امکان  پذیر 
می س��ازد. نتیج��ه س��رمایه گذاری 
در ایج��اد ن��وآوری در محصوالت، 
 خدم��ات، فرآینده��ا و مدل ه��ای 
کسب و کاری جدید، رشد کسب و کار 
اس��ت. طبعا وقتی ن��وآوری در یک 
ش��رکت به وجود می آید نخستین 
جایی که از آن نوآوری سود می برد 
نه مش��تری و افراد خارج س��ازمان 
بلکه خ��ود آن کس��ب و کار اس��ت 
که این به معنای رش��د همه جانبه 

شرکت خواهد بود. 
ای��ن نوآوری ها با خ��ود بازارهای 
افزایش  جدید،  مش��تری های  تازه، 
سود و منافع دیگری از این دست را 
به همراه دارد. بدون سرمایه گذاری 
در ن��وآوری، حرکت تنه��ا در یک 
مس��یر ص��اف و مس��تقیم انج��ام 
می ش��ود و این حرکت بی خالقیت 
در درازم��دت می تواند مشکل س��از 
شود. از دیگر س��و، گاهی این خود 
مش��تریان فعلی و بالقوه هستند که 
به دنبال چیزهای ت��ازه می گردند؛ 
پدیده های��ی که برایش��ان از پیش 
قابل انتظار نباشد و بهتر از همه آن 
چیزهایی باش��د که در حال حاضر 
وج��ود دارد. این نیاز مش��تریان را 
تنها سرمایه گذاری در نوآوری است 

که می تواند مرتفع کند. 
نتیج�ه کارآم�دی، -3

سرمایهگذاریدرنوآوری
ن��وآوری،  در  س��رمایه گذاری 
ش��رکت یا کس��ب و کار را کارآمدتر 

از پیش می کند. اگر کس��ب و کارها، 
سرمایه گذاری در نوآوری و استفاده 
از آن را ب��ه ام��ری ع��ادی در روند 
کاری خود تبدیل کنند، طبعا روند 
عادی پیشرفت شان هم حفظ کرده 
و هم��واره در پی بهبود بخش��یدن 
ب��ه روندهای موج��ود خواهند بود. 
در واق��ع فرآینده��ای ت��ازه از دل 
س��رمایه گذاری در ن��وآوری بیرون 
می آین��د. بهبود رونده��ای فعلی و 
خلق فرآیندهای تازه همگی نتیجه 
پذیرش س��رمایه گذاری در نوآوری 
از س��وی ش��رکت ها و کسب و کارها 

است. 
حاص�ل ن�وآور، برنده�ای -4

سرمایهگذاریدرنوآوری
سرمایه گذاری در نوآوری به خلق 

برندی نوآور برای یک کس��ب و کار 
منتهی می ش��ود. یک لحظه درباره 
کس��ب و کارهایی ک��ه اث��ر زی��ادی 
روی ش��ما باقی گذاشته و جذبتان 
کرده ان��د، فک��ر کنید. از نظر ش��ما 
ک��دام کس��ب و کارها تاثیرگ��ذاری 
بیش��تری از خ��ود داش��ته اند؟ آنها 
االن چ��کار می کنند؟ چ��را زمانی 
روی ش��ما تاثی��ر گذاش��تند و این 
تاثیرگذاری همچنان وجود دارد؟ با 
پاسخ دادن به این پرسش ها به این 

نتیجه خواهید رس��ید که نوآوری، 
مهم ترین عنصری است که توانسته 
بر شما تاثیر بگذارد و آن شرکت ها 
یا کس��ب و کارها را تا این حد موفق 

بگرداند. 
را  رس��انه ها  نوآور،  ش��رکت های 
تحت تاثیر ق��رار می دهند، مردم را 
به صحبت درب��اره خود وا می دارند 
و باعث می ش��وند تا مردم برایشان 
دهان ب��ه ده��ان بازاریاب��ی کنند. 
ایج��اد چنی��ن وضعیت��ی طبع��ا با 
س��رمایه گذاری ب��ر نوآوری میس��ر 

است. 
5-س�رمایهگذاریدرن�وآوری

مشتریهاراافزایشمیدهد
س��رمایه گذاری در ن��وآوری ب��ه 
کس��ب و کارها کم��ک می کن��د که 

کنند.  جذب  بیش��تری  مش��تریان 
ه��ر واژه ی��ا جمل��ه ای ک��ه حاوی 
تعریف و تمجید از یک ش��رکت یا 
کسب و کار باش��د به نفع کسب و کار 
ک��ه  تعریف ه��ا  این ط��ور  اس��ت. 
براس��اس منابع ش��ان نه کارمندان 
درون س��ازمان ی��ا رئیس و رؤس��ا 
بلک��ه مش��تریان هس��تند، س��طح 
باالی��ی از اعتماد و ش��هرت را برای 
آن کس��ب و کار ب��ا خود ب��ه همراه 
م��ی آورد و همزم��ان باع��ث جلب 

توجه قش��ر زیادی از مردم نس��بت 
به آن کس��ب و کار می ش��ود. وقتی 
کس��ب و کاری محصوالت و خدمات 
خ��ود را با ن��وآوری عرضه می کند، 
ارزش گذاش��ته  برای مش��تریانش 
اس��ت. در ای��ن صورت مش��تریان 
درباره این نوآوری ها حرف خواهند 
زد و ای��ن تعری��ف و تمجید دهان 
به دهان خواه��د چرخید. صاحبان 
کس��ب و کار در این زمان حتی اگر 
مردم  نمی توانن��د  بخواهن��د،  خود 
را از ای��ن تمجیده��ا بازدارن��د. به 
ای��ن ترتیب، می توان با س��اده ترین 
و ارزان تری��ن روش ممک��ن ب��رای 
کسب و کار مشتری دست و پا کرد. 
فقط کافی است صاحبان کسب و کار 
خش��ت اول را درست گذاشته و در 

نوآوری، سرمایه گذاری کنند. 
س��رمایه گذاری در ن��وآوری ب��ه 
کس��ب و کار کمک خواه��د کرد که 
نیروی کار بهت��ری را جدب کنند. 
این روزه��ا اصال بحث بر س��ر این 
است که اگر می خواهید در نوآوری 
س��رمایه گذاری کنید باید به سراغ 
نی��روی کار متخص��ص بروی��د. در 
واقع از نظر بسیاری سرمایه گذاری 
در نوآوری به معن��ای جمع کردن 
انس��انی مناس��ب اس��ت.  نی��روی 
هر کس��ی دل��ش می خواه��د برای 
صاح��ب کاری کار کند ک��ه رزومه 
درخش��انی دارد و هم��ه از او خوب 
می گوین��د. نوآوری نه تنها به رش��د 
کس��ب و کار کم��ک می کن��د، بلکه 
باعث اتفاقات خوب درون سازمانی 
هم می ش��ود. جمع ش��دن نیروی 
کاری ک��ه می توان��د به توس��عه و 
پیش��رفت کار کمک کن��د، یکی از 

فواید درون سازمانی سرمایه گذاری 
در نوآوری است. 

6-  کشورهاوشرکتهایپیشرو
درسرمایهگذاریدرنوآوری

از  ن��وآوری  در  س��رمایه گذاری 
جمل��ه برگ ه��ای برنده ای اس��ت 
ک��ه ای��ن روزه��ا در دنی��ا بس��یار 
ب��ه آن توج��ه می ش��ود. در می��ان 
برتری��ن اقتصادهایی که به نوآوری 
بخ��ش  ای��ن  در  و  داده  اهمی��ت 
س��رمایه گذاری های خوبی کرده اند 
برخ��الف انتظ��ار عم��وم رتبه های 
ب��االی ای��ن رده بندی کش��ورهای 
ش��ناخته ش��ده غربی که همیش��ه 
در ذه��ن م��ا رتب��ه اول را دارن��د، 
نیس��تند. براس��اس این رتبه بندی 
که متعلق به همین امس��ال است، 
کش��ورهای فنالند، سوییس و ژاپن 
در رده برترین کشورها از این منظر 
هس��تند و آمریکا، آلمان، س��وئد و 
هلند رتبه های بع��دی را در اختیار 
البت��ه در میان آس��یایی ها،  دارند. 
ژاپ��ن تنه��ا نیس��ت و کش��ورهای 
سنگاپور و تایوان هم در میان رتبه 

باالها هستند. 
رتبه بندی این کش��ورها براساس 
معیارهایی چون کیفیت موسس��ات 
پژوهشی علمی و سرمایه گذاری های 
انج��ام ش��ده در بخ��ش تحقیق و 

توسعه انجام شده است. 
در می��ان ش��رکت ها ام��ا اوضاع 
کمی متفاوت اس��ت. رتبه های اول 
تا پنج��م این فهرس��ت جهانی در 
اختیار شرکت های آمریکایی است. 
تسال موتورز، س��لزفورس دات کام 
رتبه ه��ای اول و دوم را در اختی��ار 

دارند. 

برایمطالعهبیشازسرنخوفرصتسرمایهگذاریمنتشرشدهدراینصفحه
میتوانیدبهforsatnet.ir/investorsمراجعهکنید
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ترجمه و گردآوری سارا گلچین

سرمایه گذاری در نوآوری رشد شرکت یا کسب و کار را امکان  پذیر 
می سازد. نتیجه سرمایه گذاری در ایجاد نوآوری در محصوالت، 

 خدمات، فرآیندها و مدل های کسب و کاری جدید، رشد کسب و کار 
است. طبعا وقتی نوآوری در یک شرکت به وجود می آید، نخستین 

جایی که از آن نوآوری سود می برد نه مشتری و افراد خارج سازمان 
بلکه خود آن کسب و کار است که این به معنای رشد همه جانبه 

شرکت خواهد بود.

خبــر

کالفاول
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی 
در این نمایش��گاه گفته اس��ت: استان مرکزی در بخش 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این نمایشگاه 
حضور یافته تا با معرفی ظرفیت ها و جاذبه های اس��تان 
در این بخش به رش��د صنعت گردش��گری کمک کند.  
س��یدمحمد حس��ینی می گوی��د: ای��ن منطق��ه دارای 
فرصت ه��ا و جاذبه ه��ای کم نظی��ر طبیعی � تاریخی در 
حوزه گردش��گری اس��ت و حضور فعال س��رمایه گذاران 
در چنین نمایشگاه هایی می تواند بستر مناسبی را برای 
س��رمایه گذاری در حوزه گردش��گری فراهم کند.  وی 
می افزاید: ما به دنبال این هستیم با حضور در نمایشگاه 
ظرفیت ها و قابلیت های مهم گردش��گری از جاذبه های 
طبیعی، اکوتوریس��م، غارنخجیر، تاالب میقان، بناهای 
تاریخ��ی و صنایع دس��تی را ب��ه بازدیدکنندگان معرفی 

کنی��م.  م��ا هم در این کالف پیش��نهاد می دهیم که در 
اس��تان مرکزی و روی جاذبه هایی همچون موزه چهار 
فصل، غار نخجیر، سرچشمه محالت، پارک بوجه خمین، 
باغات گل و گیاه محالت و موزه حسن آباد و مفاخر که از 
مهم ترین جذابیت های مستعد استان به شمار می آیند، 

سرمایه گذاری کنید. 

کالفدوم
همچنین در این نمایش��گاه مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در خصوص 
فرصت های س��رمایه گذاری در مناطق گردش��گری این 

استان صحبت کرده است. 
محم��د س��ویدانلویی می گوی��د: اداره کل می��راث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در 
هفتمین نمایش��گاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
کش��ور در جزیره کیش حضور یافته و پنج نوع بس��ته 
س��رمایه گذاری در این نمایش��گاه ب��ه معرض نمایش 

گذاشته است. 
ب��ه گفت��ه  وی، این بس��ته ها ش��امل مناط��ق نمونه 
گردش��گری، روس��تاهای هدف گردشگری و پروژه های 

گردشگری است. 
مدی��رکل میراث فرهنگی اس��تان ادامه می دهد: 

همچنین در این نمایش��گاه ۵هزار نس��خه از اقالم 
فرهنگی ش��امل کتابچه، نقشه، لوح فشرده معرفی 
جاذبه های اس��تان و انواع بروش��ور توزیع شده که 
س��رمایه گذاران بالق��وه می توانند ب��ه خوبی به این 
بس��ته ها و فرصت های س��رمایه گذاری دسترس��ی 

داشته باشند. 

چندطرحگردشگریدردومنطقهمستعد
گردش�گرییکیازانواعس�رمایهگذاریپردرآمدوزودبازهاس�ت
کهطیچندس�الاخیرتوجهبس�یاریازس�رمایهگذارانبهاینحوزه
درش�اخههایمختلفتاریخی،تفریحی،آموزش�یو...جلبش�دهو

فرصتهایمناسبیرابرایخودبهسرمایهتبدیلکردهاند.

بخش�یکهباتوجهبهپتانس�یلهایبالقوهکش�وردرجذبگردشگر
میتوان�دتوجی�هاقتص�ادیباالییداش�تهباش�د،بهش�رطاینکهبه
درس�تیمکانیابیوشرایطس�نجیشود.طیهفتهگذشتهنمایشگاه
بینالمللیفرصتهایس�رمایهگذاریدرکیشبرگزارش�دکهدراین

نمایشگاهبستههایسرمایهگذاریمناطقنمونهگردشگریوبسترهای
سرمایهگذاریبخشخصوصیدرحوزهصنایعدستیبهمنظورمعرفی،
جذبومشارکتدرسرمایهگذاریبهبازدیدکنندگانارائهشد.سرنخ

امروزبهدوفرصتگردشگریدردواستانبزرگپرداختهاست.

سرنخ



آنچ�ه مس�لم اس�ت پ�س از اج�رای برجام و 
لغ�و تحریم ه�ا، حج�م س�رمایه گذاری خارجی 
در کش�ورمان افزای�ش می یاب�د که ای�ن اتفاق 
ب�ه نوبه خود بس�یار خوب اس�ت. ام�ا موضوع 
مهم ت�ر از رش�د س�رمایه گذاری این اس�ت که 
س�رمایه گذاری ها موجب رشد صنایع و افزایش 
رقابت پذی�ری کاالهای تولید داخل در مقایس�ه 

با کاالهای مش�ابه خارجی ش�ود. اما در کش�ور 
ما هن�وز این موض�وع آنچنان که ش�اید و باید 
اتف�اق نیفتاده اس�ت. موضوع دیگر این اس�ت 
که در ش�رایط پس�اتحریم احتماال بس�یاری از 
ش�رکت ها و کش�ورهای خارجی تمایل خواهند 
داش�ت ک�ه در حوزه ه�ای نفتی و پتروش�یمی 
ایران سرمایه گذاری کنند و باید شرایطی ایجاد 
ش�ود که س�رمایه گذاری های خارجی به سمت 
تولیدات غیرنفتی و تولیدات صادرات محور هم 

س�وق پیدا کند. فعاالن اقتص�ادی بر این باورند 
که ب�رای تحقق ای�ن موضوعات باید ش�رایط و 
زمینه های�ی ب�رای ج�ذب س�رمایه گذاری های 
خارج�ی مهیا ش�ود. »فرص�ت ام�روز« در این 
گ�زارش چگونگی هدایت س�رمایه ها به س�مت 
تولیدات غیرنفتی و ص�ادرات محور و همچنین 
رقابت پذی�ر  در  ای�ن س�رمایه گذاری ها  تأثی�ر 
 ش�دن کااله�ای ایران�ی را م�ورد بررس�ی قرار 

داده است. 

یکشنبه
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ضرورت های حمایت از تولیدات 
غیرنفتی صادرات محور 

در ح��ال حاضر یک��ی از موضوعات بس��یار مهم، 
س��رمایه گذاری در بخش تولید با هدف خارج کردن 
این بخش از رکود است. این در حالی است که یکی 
از پیش بینی ه��ای دولت این اس��ت ک��ه از این پس 
افرادی در اولویت دریافت تس��هیالت و س��ایر مزایا 
قرار بگیرن��د که بتوانند صنعت��ی را ایجاد کنند که 
کاالی صادراتی داش��ته و برای کش��ور ارزآور باشد. 
ب��ه عبارت دیگ��ر دولت در تالش اس��ت با برخی از 
معافیت های مالیاتی و اعطای تس��هیالت، مبنا را بر 
تولیدات صادرات محور قرار دهد. در همین راس��تا 
دول��ت در حال تعیی��ن معافیت ه��ای مالیاتی برای 
تولیدکنندگانی اس��ت که محص��والت رقابت پذیر و 
صادرات محور را تولید کنند و وزیر امور اقتصادی و 
دارایی نیز به دنبال برنامه های جدید برای حمایت و 

تشویق تولیدات صادرات محور است. 
اما اش��کالی که در ح��ال حاضر وج��ود دارد این 
اس��ت که صنایع ما بیمار هستند و در شرایطی که 
امکانات صادرات را دارند، ولی به دلیل بیماری رکود 
که گریبانگیر آنها ش��ده اس��ت، توانی برای تولید و 
صادرات ندارند. از همین رو در وهله اول باید از این 
بیمار حمایت کنی��م که هم اکنون دولت با اقداماتی 
نظیر تزریق نقدینگی به دنبال این اس��ت که صنایع 
و واحده��ای تولیدی روی پای خود بایس��تند و در 
آینده که شرایط فراهم شد، این صنایع و واحدهای 
تولیدی را به توس��عه صادرات تشویق کنند. در این 
راستا اقداماتی مانند معافیت مالیاتی و تخصیص ارز 
به ش��رکت های صادرات محور، حمایت های الزم در 
این زمینه را انجام دهد. در واقع مش��کل این اس��ت 
که در حال حاضر در کشور با رکود مواجه هستیم و 
بنابراین نمی توانیم از واحدی که االن حالت بیماری 
دارد، توقع داش��ته باش��یم که دونده خوبی ش��ود و 
باید در ابتدا کاری کنیم که روی پای خود بایس��تد 
و س��پس صادرکننده شود. به عبارت دیگر آنچه که 
در ش��رایط فعلی مهم اس��ت این است که صنایع و 

واحدهای تولیدی زنده بمانند. 
اما موضوع دیگر این است که قطعا صادرات محور 
بودن س��رمایه گذاری های جدید جزو اهداف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت. در این راستا باید به 
تمام افراد حقیقی و حقوقی متمایل به سرمایه گذاری 
در ایران از ابتدا این نکته خاطرنش��ان ش��ود که اگر 
خودش��ان صادرکننده شوند، دیگر مهم نخواهد بود 
که قیمت ارز چقدر اس��ت. زیرا با صادراتی که انجام 
می دهند، می توانن��د ارز حاصل کنند و دیگر نیازی 
ندارن��د که نگران نوس��انات قیمت ارز باش��ند. این 
موضوعی اس��ت که وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

نی��ز در مورد آن با صادرکنندگان و س��رمایه گذاران 
رایزن��ی کرده اس��ت. البته بس��یاری از خارجی های 
خواهان سرمایه گذاری در ایران به دنبال آن هستند 
که بخش��ی از کاالهای تولیدی خود را به کشورهای 

خود و محل اقامت خود هم صادر کنند. 
ام��ا در این میان یک موضوع دیگر این اس��ت که 
شاید در پساتحریم شرایطی به وجود بیاید که اغلب 
ش��رکت های خارج��ی تمایل به س��رمایه گذاری در 
بخش های نفتی و پتروش��یمی پی��دا کنند بنابراین 
بای��د اقداماتی انجام ش��ود تا س��رمایه گذاری ها به 
س��مت تولیدات غیرنفتی هم س��وق پیدا کند. البته 
نکته قابل توجه این اس��ت که در حال حاضر تعداد 
س��رمایه گذارانی که قصد س��رمایه گذاری به میزان 
20 تا 30 میلیون دالر را دارند، بس��یار زیاد است. به 
عبارت دیگر تا اینجا در مالقات هایی که با هیات های 
تجاری صورت گرفته، حدود 90 درصد آنها خواهان 
س��رمایه گذاری در صنایع، غی��ر از بخش های نفتی 
و پتروش��یمی هس��تند و تنها چند ش��رکت تمایل 
به س��رمایه گذاری در پتروش��یمی و نفت کشورمان 
را دارند. زیرا ش��رکت های خارج��ی فعال در زمینه 
پتروش��یمی و نفت ش��رکت های بزرگی هس��تند و 
اکثر این ش��رکت های بزرگ مولتی نشنال هستند و 
از آنج��ا که نمی توانید یک ش��رکت نفتی پیدا کنید 
که شرکت های آمریکایی در آن هیچ نقشی نداشته 
باش��ند، بعید است تا زمانی که مسائل با آمریکا حل 
نش��ود، اینها در حوزه های نفت و پتروش��یمی ایران 
سرمایه گذاری کنند. بنابراین در حال حاضر فرصت 
بس��یار خوبی فراهم شده است تا سرمایه گذاری های 
خارجی را به س��مت تولی��دات غیرنفتی و همچنین 

تولیدات صادرات محور هدایت کنیم. 
اما برای اینکه بتوانیم از این پتانسیل برای توسعه 
ص��ادرات غیرنفتی اس��تفاده کنیم، باید مش��کالت 
موجود در زمینه اخذ مجوزهای فعالیت و پروسه های 
طوالنی آن رفع ش��ود. این مش��کالت و پروسه های 
طوالن��ی به دلیل اعمال تحریم ها به وقوع پیوس��ته 
اس��ت و زمانی که به پس��اتحریم برویم، باید سرعت 
اعطای مجوزها را به ش��دت افزایش دهیم به گونه ای 
که تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران مجبور نباشند 
برای اخذ مج��وز ماه ها صبر کنن��د. در حال حاضر 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت درصدد آن اس��ت 
که این مش��کالت را حل کند ولی در زیرمجموعه ها 
اندکی مش��کالت وجود دارد و به اندازه ای مقررات و 
بخش��نامه داریم که این زیرمجموعه ها هراس دارند 
که سریعا آزادسازی کنند. در مجموع قوانین مربوط 
به کس��ب و کار در ایران بسیار سخت است و این در 
حالی اس��ت که در کش��ورهای رقیب این مشکالت 

وجود ندارد و کارها به سرعت انجام می گیرد. 

داروهای تقویتی برای افزایش 
صادرات غیرنفتی 

شرایط اقتصاد ایران، در طول سال های تحریم، نسبتا 
مشخص بود، شرایطی که با موانع متعدد در بخش های 
تج��اری، ص��ادرات، واردات و محدودیت کلیه تعامالت 
اقتصادی ش��ناخته می شد. اما در شرایط فعلی که ایران 
موفق به کامیابی در مذاکرات هس��ته ای و در نتیجه لغو 
تحریم ها ش��ده است، فرصت های از دس��ت رفته دوران 
تحریم، مجددا احیا شده اند. نقطه قوت ایران یا به عبارتی 
ش��فاف تر، بزرگ ترین بخش س��ودده صادرات ایران در 
حوزه نفت و مشتقات نفتی قرار دارد. ایران سال هاست 
که با ات��کا به درآمدهای نفتی، بودجه س��االنه دولت 
را برنامه ریزی می کند. با در نظر گرفتن این مس��ئله 
ک��ه قیمت نفت همواره رو به صعود نیس��ت و طی 
ماه ه��ای جاری رکود ش��دید در ب��ازار نفت 
جهان، بس��یاری از کش��ورهای نفتخیز از 
جمله ایران را با مشکالتی مواجه کرده 
است، این سوال مطرح می شود که آیا 
ایران پتانسیل های الزم را برای تقویت 
صادرات در بخش غیر نفتی ندارد؟ پاس��خ 
این سوال در عین س��ادگی، پیچیده است. گرچه ایران، 
منابع و پتانسیل های بی ش��ماری برای تقویت صادرات 
غیرنفت��ی دارد، اما در طول س��ال های گذش��ته توفیق 
چش��مگیری در حوزه صادرات غیرنفتی نداش��ته است. 
اکنون با در نظر گرفتن باز شدن باب تجارت خارجی به 
شکل گسترده، لزوم پرداختن به صادرات غیرنفتی، بیش 

از هر زمان دیگری پررنگ شده است. 

 پتانسیل هایی که 
اصالحات زیرساختی می طلبند 

پایگاه خبری المانیتور، در گزارشی به بررسی وضعیت 
صادرات غیرنفتی ایران پرداخته است. بنا بر این گزارش، 
افزایش صادرات غیرنفتی در طول دو دهه گذش��ته به 
یکی از دغدغه های اساسی دولت این کشور، تبدیل شده 
است. در طول این مدت، تالش هایی در خصوص افزایش 
صادرات غیرنفتی مشاهده شده که گرچه اندک تاثیراتی 
داشته است اما آنچنان که باید و شاید، تغییر اقتصادی 
ایجاد نکرده اس��ت. برخی حوزه های صادرات غیرنفتی، 
وابسته به زیرساخت هایی هستند که در صورت تقویت 
و اصالح، مجال مناس��بی برای بروز تحوالت و توس��عه 

صادراتی خواهند داشت: 
صنعت گردش�گری: بخش گردش��گری در ایران 
یکی از پتانس��یل های ویژه ای است که در واقع به مثابه 
صادرات خدمات در نظر گرفته می شود. اهمیت صنعت 
گردش��گری نه تنها در ورود گردش��گران به شهرهای 
مختلف ایران و جذب س��ود در بخش توریستی است، 
بلکه مسیری است که به گسترش روابط تجاری، اداری 
و فرهنگی بین ایران و کشورهای توسعه یافته نیز منتهی 

می شود. 
صنایع دس�تی و فرش: ف��رش ایرانی، از جمله 
تولیداتی است که در طول سال های اخیر نه فقط از 
تحریم ها، بلکه از شرایط نامساعد در بخش کارگاهی 
و فضای نامناسب تولید ضربه خورده است. صادرات 
ف��رش نیاز به اصالحات گس��ترده در بخش بومی و 
ایجاد تس��هیالت برای بافن��دگان دارد. طبق برخی 
پیش بینی ه��ا، در صورتی که ش��رایط مناس��ب برای 
صادرات فرش مهیا شود، این بخش قابلیت ایجاد در 

آمد 5 میلیارد دالری ساالنه را خواهد داشت. 
صنای�ع غذایی: ایران در بخ��ش صنایع غذایی، 
تولی��دات داخلی قابل توجهی داش��ته اما در بخش 
صادرات با اقبال چندانی رو به رو نبوده اس��ت. این 
در حالی  اس��ت که کیفیت تولی��د صنایع غذایی در 
ای��ران در مقایس��ه با کش��ورهای همس��ایه، برتری 
نسبی داشته است. ایران برای اصالح زیرساخت های 
صنای��ع غذایی، نیاز ب��ه بازنگری در سیاس��ت های 
ارزی و سیاس��ت های صادرات��ی دارد. اصالحاتی که 
ش��اید بین 4 تا 5 میلیارد دالر سود ساالنه در بخش 

مواد غذایی را برای ایران به ارمغان بیاورند. 

امیدها محقق می شوند، اگر... 
رویترز با اش��اره به س��خنان رئیس جمهوری ایران 
که در ژانویه 2014 میالدی در نشست ساالنه مجمع 
جهانی اقتصاد مطرح شده بود، چنین ارزیابی می کند 
که دولت فعلی در ایران، به افزایش صادرات غیرنفتی 
تمایل دارد. به نظر می رسد عمده بخش های صادرات 
ایران در حوزه تولیدات لبنی و مواد غذایی، به س��وی 
کش��ورهایی مثل ام��ارات، مالزی، عراق و پاکس��تان 
است. اما این همه پتانسیل ایران نیست، دولت برای 
گس��ترش بازارهای خارجی و به ویژه اروپایی، نخست 
باید روی بازارهای داخلی کار کند، کاهش نرخ بهره و 
تورم یکی از موثرترین راهکارها برای کمک به تولید 
و صادرکنندگان داخلی است. حمایت ها و مشوق های 
مالیاتی و وام های تولی��دی در بخش های مهم، مثل 
زعفران، پسته و خشکبار، کمک بزرگ دیگری است 
ک��ه دولت می توان��د در اختیار فع��االن این عرصه و 

کارآفرینان قرار دهد. 
نش��ریه آذرنیوز نیز در مقاله ای به این نکته تاکید 
کرده اس��ت ک��ه اگر اولوی��ت ایران برای ش��کوفایی 
اقتصادی در ش��رایط پس��اتحریم، تقویت حوزه های 
غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، 
باید پی��ش از هرچیز راه های جذب س��رمایه گذاران 
خارج��ی و داخل��ی را هم��وار کند. ایج��اد ثبات در 
بازارهای اقتص��ادی و در نتیجه افزایش اعتماد برای 
س��رمایه گذاران، از راه های اساسی افزایش توفیق در 

بخش غیرنفتی محسوب می شود. 

آزموده دیدگاه

محمد حسین سلیمی 
رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

المیرا اکرمی

محمود نجفی سهی، مدیر عامل شرکت 
مجانس معتقد است که سرمایه گذاری های 
خارج��ی حتما بای��د مش��ارکت و انتقال 
تکنولوژی به کشورمان را به دنبال داشته 
باش��د و ای��ن موضوع باید در م��ورد تمام 

بخش ها اتفاق بیفتد. 
همانطور که می دانید س�رمایه گذاری 
و  صنای�ع  رش�د  موج�ب  می توان�د 
رقابت پذیری کاالهای تولید داخل در 
مقایسه با کاالهای مشابه خارجی  شود، 
اما در کشور ما چندان سرمایه گذاری ها 
به این سمت و سو نرفته است. به نظر 
شما به خصوص در شرایط پساتحریم 
باید چه تمهیداتی اندیش�یده شود تا 

شاهد این اتفاق در کشورمان باشیم؟ 
بای��د به ای��ن موضوع توج��ه کنیم که 
س��رمایه گذاری های خارج��ی حتما باید 
مشارکت و انتقال تکنولوژی به کشورمان را 
به دنبال داشته باشد و این موضوع باید در 
مورد تمام بخش ها اتفاق بیفتد. همچنین 
در م��ورد انتقال تکنول��وژی اگر اطالعات 
ما محدود باش��د، خارجی ه��ا هم در حد 
همین اطالعات، تکنولوژی را به ما منتقل 
خواهن��د کرد. به این دلیل که کش��ور ما 
مقداری عقب ماندگی در این زمینه دارد، 
بنابرای��ن باید قراردادهای م��ان به گونه ای 
باشد که کشورها و شرکت های خارجی را 
ملزم کند به اینکه تکنولوژی های پیشرفته 
و روز دنی��ا را در اختیار ما قرار دهند. این 
در حالی اس��ت که در مدت هش��ت سال 
دولت گذش��ته تولی��د ش��رایط مطلوبی 
نداش��ت و مشکالت تولیدکنندگان بسیار 
زیاد بود و محدودیت ه��ای زیادی جلوی 
پ��ای تولیدکنن��دگان وجود داش��ت. در 
مدت مذکور تولیدات رش��د کمی داشت 
و محدود ب��ود و از همین رو امکان تولید 
صادرات محور چندان وجود نداش��ت. در 
واقع از آنجا که در این مدت، محدودیت ها 
برای تولیدکنندگان بسیار زیاد بود، بیشتر 
به فکر حل مش��کالت خود بودند تا اینکه 
بخواهند تولید صادرات محور داشته باشند. 

پس معتقدید که در شرایط فعلی خیلی 
نمی توانی�م ب�ر تولی�د صادرات محور 
معطوف باش�یم و باید در ابتدا س�ایر 
مش�کالت موجود در زمین�ه تولید را 

حل کنیم؟ 
بله، باید در ابتدا واحدهای تولیدی فعال 
ش��وند و از نظ��ر مالی منابع��ی در اختیار 
آنان قرار بگیرد تا تولید س��ودآوری داشته 
باش��ند و هزینه های اضاف��ی که در طول 
این س��ال ها پرداخت شده اس��ت، از بین 
برود و به جای آن، صرف برداش��ته شدن 
موانع از جلوی پای تولیدکنندگان و ارتقای 
کیفیت تولیدات و بازاریابی شود. مطمئناً 
می توانیم به این نقطه برسیم و اگر مقداری 
دروازه های کش��ور ب��از ش��ود، می توانیم 

صنعت و تولید خوبی داشته باشیم. 
در حال حاضر موضوع مطرح این است 
ک�ه بس�یاری از ش�رکت های خارجی 
تمایل دارند ک�ه در حوزه های نفتی و 
پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کنند 
و این در حالی اس�ت که ما بیش از هر 
موضوعی به توسعه صادرات غیرنفتی 
نی�از داریم. به نظر ش�ما پ�س از این 
چگونه می توانیم س�رمایه گذاری ها را 
به س�مت تولید و صادرات محصوالت 

غیرنفتی سوق دهیم؟ 
این موض��وع بحث حاکمیتی اس��ت و 
حاکمیت بای��د روی این موضوع کار کند. 
ش��اید یکی از بهترین اقدامات این باش��د 
که صنایع زیرس��اختی را هم ایجاد کنیم 
و کشورها و شرکت های خارجی را موظف 
کنیم که در عین س��رمایه گذاری، صنایع 
زیرس��اختی پتروش��یمی را راه بیندازند. 
خوش��بختانه در کش��ور ما محصوالت و 
تولی��دات بس��یاری برای س��رمایه گذاری 
وج��ود دارد و در عی��ن ح��ال، دولت باید 
حق انتخاب برای س��رمایه گ��ذاران قرار 
دهد و در این ص��ورت اگر مزیت در مورد 
برخی از محصوالت و تولیدات ایجاد شود، 
س��رمایه گذاران هم تمایل ب��ه حضور در 

عرصه های مختلف پیدا می کنند. 

محم��ود توالی��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
صادراتی پویا راد معتقد است باید زمینه الزم 
ایجاد شود تا سرمایه گذار خارجی تمایل به 
مشارکت در تولیدات غیر نفتی را نیز پیدا کند. 
به نظر ش�ما ب�رای اینکه در ش�رایط 
پساتحریم سرمایه گذاری های خارجی 
به سمت تولیدات صادرات محور سوق 
پیدا کند، باید چه اقداماتی انجام شود؟  
این موضوع که سرمایه گذاری به سمت 
افزایش رقابت پذیری کاالهای ایرانی برود، 
یکی از وظایف امروز وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اس��ت و باید در این رابطه، طرح 
توس��عه و نوس��ازی صنایع در دستور کار 
قرار گیرد. به عب��ارت دیگر باید به گونه ای 
عمل شود که سرمایه گذاران در واحدهایی 
ک��ه ماش��ین آالت کهن��ه دارن��د و نیاز به 
سرمایه گذاری جدید است، اقدامات الزم را 
انجام دهند. زیرا اگر در واحدهای تولیدی، 
ماشین آالت و س��رمایه گذاری جدید وارد 
نشود، باز هم این واحدها با بحران اشتغال، 
تولید انباری و بی کیفیت و عدم رقابت پذیری 
مواجه می ش��وند. در واقع در شرایط فعلی 
غیر از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دنبال جذب س��رمایه گذاران خارجی به 
کشور است، باید دید که تا چه اندازه دیدگاه 
کمک به بخش خصوصی را دارد. اما در حال 
حاضر دولت باید تسهیالت و تشویق هایی 
را قرار دهد تا تولیدکنندگان اقدامات الزم 
را برای نوسازی واحدهای خود انجام دهند. 
بنابراین معتقدید که باید تحوالت الزم 
از داخ�ل واحدهای تولی�دی صورت 

گیرد؟  
بله، به عبارتی واحدهایی که هم اکنون 
گرفتار هستند و در چند سال اخیر به دلیل 
تحریم ها موفق نشده اند ماشین آالت خود را 
به روز کنند و این در حالی است که در حال 
حاضر پول الزم در واحدهای صنعتی برای 
این اقدامات وجود ندارد. باید به واحدهای 
تولیدی این انگیزه داده شود تا ماشین آالت 
خود را نوس��ازی کنند و با جذب شرکای 
جدید واحده��ای خود را به روز کنند. اگر 

این اتفاقات رخ ندهد، در توسعه کاالهای 
رقابت پذیر عقب خواهیم بود. 

پس تا زمانی که این اتفاقات رخ ندهد، 
حت�ی اگر س�رمایه گذاری خارجی هم 
وارد کشور ش�ود، تأثیری در صادرات 

محور شدن تولیدات نخواهد داشت؟ 
الزم،  اقدام��ات  انج��ام  ب��دون  اگ��ر 
س��رمایه گذاری خارجی وارد کش��ور شود، 
یکس��ری کاالهای مطلوب تر تولید خواهد 
شد و به این ترتیب برای برخی از واحدهای 
تولیدی مشکالتی به وجود خواهد آمد. زیرا 
زمانی که کااله��ای مطلوب تر و مرغوب تر 
به بازار بیاید، کاالهای مش��ابه توسط مردم 
خریداری نخواهد شد و این در حالی است 
که ممکن است بخش عمده ای از صنایع در 
یک دهه گذشته خود را به روز نکرده باشند. 
در حال حاضر ظاهرا تمایل بس�یاری 
از ش�رکت های خارجی این اس�ت که 
در حوزه نفتی و پتروشیمی کشورمان 
س�رمایه گذاری کنند و به نظر می آید 
از این جهت در ش�رایط پس�اتحریم 
چندان نتوانیم روی صادرات غیرنفتی 
مان�ور  دهی�م. فکر می کنی�د چگونه 
شرکت های  س�رمایه گذاری  می توان 
خارجی را به سمت تولیدات و صادرات 

عیرنفتی سوق داد؟  
قاعدتا س��رمایه جایی می رود که مزیت 
نسبی وجود داش��ته باشد. در حال حاضر 
در بخش نفت مزیت نس��بی وجود دارد و 
غیر از اینکه یک کش��ور نفت خیز هستیم، 
وزیر نفت تدابیری اندیش��یده که نسبت 
به رقبا، س��رمایه گذاران در ایران از انتفاع 
بیش��تری برخ��وردار می ش��وند. آنجا که 
بحث نفت و مش��تقات آن مطرح اس��ت 
دول��ت تصمیم می گی��رد و کارها را انجام 
می دهد و پیگیری های الزم را می کند ولی 
باید به این موضوع توجه داش��ت که س��ر 
بخش خصوصی روی هیچ بالینی نیست. در 
چنین شرایطی باید زمینه الزم ایجاد شود 
تا سرمایه گذار خارجی تمایل به مشارکت 

در تولیدات غیر نفتی را نیز پیدا کند. 

احمد اثنی عشری، عضو هیأت 
رئیس��ه انجمن مدی��ران صنایع 
خراس��ان رض��وی معتقد اس��ت 
پذیرش س��رمایه گذاری خارجی 
باید تابعی از استراتژی های کلی 
اقتصادی و صنعتی کشور باشد. 

ب�ه نظ�ر ش�ما ب�رای آنک�ه 
بتوانیم در شرایط پساتحریم 
سرمایه گذاری های خارجی را 
به گون�ه ای هدایت و مدیریت 
کنیم که موجب رشد صنایع و 
افزایش رقابت پذیری کاالهای 
ایران�ی ش�ود، بای�د به ط�ور 
مش�خص چه اقداماتی انجام 

دهیم؟  
پذیرش سرمایه گذاری خارجی 
باید تابعی از استراتژی های کلی 
اقتصادی و صنعتی کش��ور باشد. 
زمان��ی که اس��تراتژی م��دون و 
قابل اجرا وجود نداش��ته باش��د، 
س��رمایه گذار خارج��ی صرفا در 

راس��تای منافع و مصلحت خود 
تصمی��م می گی��رد. در پذی��رش 
س��رمایه گذار خارجی از اتفاقاتی 
که رخ می ده��د، انتقال همزمان 
دان��ش فنی به صورت رس��می و 
غیررس��می و نامحس��وس است. 
دان��ش فن��ی بخ��ش نرم افزاری 
تکنول��وژی اس��ت ک��ه می تواند 
ب��ه ارتق��ای توانمندی های فنی 
و تخصص��ی ش��اغالن صنعت در 

کشور کمک کند. 
نکته مه��م دیگر موظف کردن 
ب��ه  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
صادرات بخش��ی از تولید ناش��ی 
از س��رمایه گذاری آنهاست. با این 
امر هم بازاره��ای جهانی را بهتر 
می شناس��یم و مشتریان جدید و 
انتظارات آنها را درک می کنیم و 
ه��م کیفیت تولید داخلی مبتنی 
بر انتظارات آنه��ا ارتقا می یابد و 
از جذب سرمایه گذار خارجی در 

بخش تولید نباید نگران باش��یم. 
در ه��ر حال باعث ترغیب نیروی 
انس��انی ماهر و کارآمد و هم بازار 

صادراتی خواهیم شد. 
به نظر می رسد تمایل بسیاری 
خارج�ی  ش�رکت های  از 
ای�ن اس�ت ک�ه در ش�رایط 
پساتحریم در حوزه های نفتی 
و پتروشیمی س�رمایه گذاری 
کنند. باید چه اقداماتی انجام 
ش�ود ت�ا تمایل ش�رکت های 
خارجی برای س�رمایه گذاری 
در تولیدات غیرنفتی و به تبع 
آن افزایش صادرات غیرنفتی 

افزایش یابد؟ 
بدیهی است انس��ان اقتصادی 
می گی��رد،  اقتص��ادی  تصمی��م 
سرمایه گذار خارجی هم به دنبال 
منافع و جاذبه های سرمایه گذاری 
اس��ت. اگ��ر در جای��ی مزی��ت 
وجود داش��ته باش��د، اق��دام به 

اگر  سرمایه گذاری می کند. قطعا 
بسترهای سرمایه گذاری و شرایط 
برای تولید رقابتی فراهم باشد، در 
زمینه های دیگر هم اقدام خواهد 
کرد. ما در تولید کاالهایی که نیاز 
به نیروی انسانی زیاد دارد، مزیت 
نداریم. کاال گران تولید می شود و 
قطعا سرمایه گذاران برای استفاده 
از مزیت ه��ا می آین��د و نمی توان 
آنها را ملزم به س��رمایه گذاری در 
بخش��ی از اقتصاد کرد که توجیه 

اقتصادی نداشته باشد. 
ب�ا توج�ه ب�ه موضوعاتی که 
به طورکل�ی  کردی�د  اش�اره 
در  را  سیاس�تی  چ�ه  بای�د 
پی�ش بگیری�م ت�ا بتوانیم از 
در  موج�ود  پتانس�یل های 
کش�ور و به وی�ژه در ش�رایط 
توس�عه  ب�رای  پس�اتحریم 
ص�ادرات غیرنفتی اس�تفاده 

کنیم؟ 

بای��د مش��وق هایی ایجاد کرد 
به  ترغیب  ک��ه س��رمایه گذاران 
تولی��دی  کااله��ای  ص��ادرات 
ش��وند. معافیت ه��ای مالیات��ی، 
مش��وق های صادراتی و تضمین 
سود سرمایه گذاری و روش هایی 
از این دست می تواند به این امر 
کمک کند. معرفی توانمندی های 
معدنی و صنعتی کشور و تدوین 
اس��تراتژی های توسعه اقتصادی 
در ورود ای��ن س��رمایه ها مؤث��ر 
اس��ت. اقدام مناسب دیگری که 
دولت می تواند انجام دهد، هموار 
کردن مس��یر ورود سرمایه های 
ایرانی��ان خ��ارج از کش��ور ب��ه 
داخل کش��ور اس��ت. با اغماض 
ب��ه برخی رفتارهای سیاس��ی و 
اجتماعی بس��یارند ایرانیانی که 
دارای سرمایه های بزرگ هستند 
و مایلن��د ب��ا عش��ق در کش��ور 

سرمایه گذاری کنند. 

محمود نجفی سهی: 
سرمایه گذاری خارجی منجر به انتقال تکنولوژی شود 

احمد اثنی عشری: 

پذیرش سرمایه گذاری خارجی تابعی از استراتژی ها باشد

محمود توالیی: 
به دنبال انگیزه مشارکت در تولیدات غیرنفتی باشیم

بررسی چگونگی هدایت سرمایه ها به سمت تولیدات صادرات محور

سرمایه گذاری  خارجی 
چگونه رقابت  ایجاد می کند؟ 



پاورپوینتخوشگلمیشود
مای����كروس��افت 
كه اخیراً ش��تابش 
را ب��رای رقاب��ت با 
دیگر غول های آی تی افزایش داده اس��ت، در آخرین 
پروژه جدیدش تغییرات��ی بنیادی در برنامه محبوب 
پاورپوینت ایجاد كرده اس��ت. مایكروسافت با هدف 
زیباسازی فضای پاورپوینت این دو تغییر بزرگ را كه 
مورف و دیزاینر نام دارند برای این برنامه نهایی كرده 
اس��ت. دیزاینر وقتی كه كاربر یك عكس را به فضای 
پاوریوینت خود اضافه كن��د به صورت اتوماتیك آن 
را بررس��ی می كند تا بك گراندهای مناسب برای آن 
را پی��دا كند و به كاربر ارائه دهد. مایكروس��افت بعد 
از آن ب��ه این تغییرات رس��ید كه ب��ا نزدیك به 12 
هزار برنامه نویس مش��ورت كرد. مورف هم وقتی كه 
ش��ما یك عكس به محیط پاورپوین��ت اضافه كنید، 
به صورت اتوماتیك ش��رایط را تحلیل می كند و یك 
لی اوت مناسب پیشنهاد می دهد. مثاًل وقتی كه شما 
ی��ك گراف ب��ه پاورپوینت اضافه می كنی��د، دیزاینر 
لی اوتی را به ش��ما پیش��نهاد می دهد كه روی گراف 
ش��ما تأثیر نگذارد و آن را ناخوانا نكند. این تغییرات 
چندان بنیادین نیس��تند اما به كاربرانی كه تس��لط 
كاف��ی به پاورپوینت ندارند كم��ك زیادی می كند تا 
به بهترین گرافیك برای كارهایش��ان برس��ند. خود 
مایكروس��افت گفته اس��ت كه هدف��ش از ایجاد این 
تغییرات این بوده كه كاربران برای انجام كارهایشان 

كمتر كلیك كنند. 
م��ورف بیش��تر برای كاربرانی مناس��ب اس��ت كه 
می خواهن��د در پاورپوینت ه��ای خود تصویرس��ازی 

داشته باشند تا مخاطب را جذب كند. 
مایكروس��افت كه اخیراً ش��تاب زی��ادی گرفته تا 
رقابتش را با دیگر شركت های بزرگ آی تی نزدیك تر 
كن��د، اخیراً عالقه زیادی به تعامل با كاربران نش��ان 
داده است. این تغییرات بخشی از برنامه مایكروسافت 
آفیس اس��ت كه برنامه های محبوب ورد و اكسل و... 
را در خود دارد. در طرح های جدید مایكروسافت، به 
كاربران اجازه داده می شود هنگام كار با این برنامه ها 
بتوانند با مایكروسافت ارتباط داشته باشند و نظرات 
خود را به این شركت بگویند تا در نهایت تغییرات بر 

اساس نیاز كاربران تغییرات جدید پیدا كند. 

گوگل،بزنكنار
ماش��ین های بدون 
گ��وگل  رانن��ده 
در آمری��كا اتف��اق 
عجیب��ی نیس��تند ام��ا به نظر می رس��د مش��كالت 
جدی��دی را ایجاد می كنند. در آخری��ن خبر درباره 
این ماش��ین های ب��دون راننده، پلی��س اعالم كرده 
اس��ت یك خودروی ب��دون رانن��ده را در كالیفرنیا 
ب��ه خاط��ر س��رعت ك��م كن��ار زده. گ��وگل اعالم 
كرده اس��ت پلی��س هیچ برخ��وردی با ماش��ینش 
نداش��ته اما این س��ؤال دوباره مطرح ش��ده اس��ت 
 كه آیا ماش��ین های گ��وگل بیش  از ان��دازه محتاط 
نیستند؟ گوگل در حس��اب گوگل پالس خود با این 
مس��ئله به صورت كنایه آمیزی برخورد كرده اس��ت: 
»ش��رط می بندی��م آدم ها معموال به خاطر س��رعت 

پایین متوقف نمی شوند.«
محتاط بودن این ماشین ها، تنها نظر مردم نیست 
و اخی��راً در گزارش اداره خودروهای كالیفرنیا هم به 
این موضوع اش��اره شده بود كه این ماشین ها »بیش 

از اندازه« محتاط هستند. 
پلیس كالیفرنیا اعالم كرده اس��ت این ماش��ین را 
ب��ه آن جهت كنار كش��یده كه متوجه ش��ده باعث 
ترافیك در یك بزرگراه ش��ده اس��ت. حداقل سرعت 
در این بزرگراه 35 مایل بر س��اعت است اما ماشین 
گوگل با سرعت 25 مایل بر ساعت حركت می كرده 
اس��ت. گوگل اعالم كرده اس��ت ب��رای رعایت موارد 
ایمنی سرعت ماشین هایش را به 25 مایل بر ساعت 
كاهش داده اس��ت. این شركت همچنین اعالم كرده 
كه مفتخر اس��ت كه در 1.2 میلیون مایل مس��افت ، 

خودروهایش هرگز جریمه نشده اند. 
در س��پتامبر گ��وگل در پی ش��كایت های زیادی 
كه درباره بیش از اندازه مودب بودن ماش��ین هایش 
دریاف��ت ك��رده ب��ود، اعالم ك��رد این ماش��ین ها را 

انسانی تر خواهد كرد. 

بر خالف باور عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری برای رفتن به محل كار خیلی در 
كاهش خطرات قلبی عروقی موثر نیستند. 

با توجه به مطالعه صورت گرفته در ژاپن كه یكش��نبه گذشته در آمریكا منتشر شد 
نش��ان داد كه اس��تفاده از وس��ایل حمل و نقل عمومی نه تنها برای محیط زیست مفید 
اس��ت بلكه خیلی بهتر از پیاده روی و دوچرخه سواری در كاهش خطرات بیماری های 
قلبی و عروقی، اضافه وزن و دیابت ثمربخش اس��ت. این تحقیق در نشس��ت س��االنه 
انجمن قلب آمریكا در فلوریدا ارائه شد و در آن افرادی كه روزانه از اتوبوس و قطار یا 
هر دو استفاده می كنند با كسانی كه از خودروی شخصی، دوچرخه و حتی پیاده  روی 
برای رس��یدن به محل كار استفاده می كنند، مقایس��ه ای صورت گرفت. همچنین در 
این تحقیق عوامل دیگری از جمله جنس، سن و سیگاری بودن نیز دخیل بوده است. 
آنها دریافتند افراد با استفاده از حمل و نقل عمومی، خطر فشار خون و دیابت را 27 
و 34 درصد كاهش می دهند. نكته جالب این اس��ت كه این میزان به مراتب نس��بت به 
افرادی كه با پای پیاده یا دوچرخه به فعالیت روزانه خود می رس��ند، بهتر است. دلیل 
آن ش��اید این باش��د كه این افراد برای گرفتن اتوبوس و مترو نسبت به بقیه بیشتر در 

رفت و آمد هستند. 
خانم دكتر هیس��اكو س��وژی، مدیر مركز خدمات بهداشتی در اوزاكا می گوید: »اگر 
رفت��ن به مح��ل كار به صورت پیاده یا دوچرخه بیش��تر از 20دقیقه به طول بینجامد، 
ژاپنی ها استفاده از حمل و نقل عمومی را ترجیح می دهند. عموم مردم باید سعی كنند 
به جای اس��تفاده از ماشین، به عنوان یك تمرین جسمانی روزانه از حمل و نقل عمومی 

استفاده كنند.«
بیش از 5900 نفر افراد بین 49 تا 54 س��ال در این نظرس��نجی كه در سال 2012 
انجام گرفت، ش��ركت داش��تند. آنها به یك پرسشنامه حاوی س��واالتی درباره فعالیت 

بدنی و چگونگی رفتن به محل كار پاسخ دادند. 
بسیاری از كسانی كه از خودرو برای رفتن به محل كار استفاده می كنند، مرد هستند 

درحالی كه زنان حمل و نقل عمومی، دوچرخه یا پیاده روی را ترجیح می دهند. 
هرچن��د این بررس��ی فقط در یكی از ش��هر های ژاپن صورت گرفت��ه و نتایج آن در 

مقایسه با كشور های غربی می تواند بسیار متفاوت باشد. 

همزمان با دست و پا زدن برای خروج از بحران 
سه ساله اقتصادی، فنالند از یك طرح بهداشتی 
و درمان��ی برای كاهش مخارج باالی هزینه های 

پدیده پیری جمعیت رونمایی كرده است. 
توماس پویس��ی، یكی از طراح��ان این پروژه 
می گوی��د ك��ه ای��ن »برنام��ه تاریخ��ی و مهم« 
مستلزم سازماندهی مجدد 21.5میلیارد دالر در 
هزینه هاس��ت و زندگی روزمره 250هزار كارمند 
و ش��هروند را در بر می گی��رد.  این طرح به تایید 
هر س��ه حزب ائتالف حاكم فنالند رسیده است 
و دول��ت فنالند انتظار دارد ب��ا اجرای این برنامه 
ت��ا س��ال 2029، 3.23 میلی��ارد دالر در مخارج 
صرفه جویی ش��ود.  پیش بینی می شود جمعیت 
ب��االی 65 س��ال فنالن��د ك��ه در ح��ال حاضر 
4.5 میلیون نفر )19 درصد( را در بر می گیرد تا سال 
2030 به 26 درصد برس��د. دولت فنالند معتقد 
اس��ت این تغییر س��بب كاهش هزینه های رو به 

رشد درمانی از 2.4 درصد به 0.9 درصد می شود. 
هن��وز جزییات ای��ن طرح جدید ب��ه تایید 
نرسیده و مشخص نیست كه اجرای این طرح 
چه تاثیری روی مراكز بهداش��تی و 250.000 
كارمند بخش عمومی خواهد گذاش��ت. با این 
ح��ال دولت فنالند اعالم ك��رده خدمات كامل 
درمانی در آینده به جای 19 بیمارس��تان تنها 
در 12 بیمارستان ارائه می شود. به عالوه 200 
منطقه اداری، اجتماعی و درمانی به 15 منطقه 
تبدیل خواهند ش��د. اجرای این طرح مشمول 
برگزیدن سیاستمداران جدید برای اداره مناطق 
جدی��د اداری، تغییر در می��زان مالیات و دادن 
اختیار بیشتر به فنالندی ها برای انتخاب از بین 
بیمارستان های عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی 
اس��ت. كاهش رقابت، افزایش فزاینده جمعیت 
سالخورده و مش��كالت مالی شركای اقتصادی 
فنالند همچون روسیه و اتحادیه اروپا از جمله 
دالیلی است كه این كشور را از سال 2012 در 

بحران اقتصادی قرار داده است. 

افزایش س��ن جمعی��ت در فنالن��د موضوع 
تازه ای نیس��ت و این كش��ور مدت هاست كه با 
خطر پیری ش��هروندانش مواجه است. در سال 
2012 صندوق بین المللی پول هشدار داده بود 
كه این كشور با افزایش متوسط سن جمعیت 
ش��هروندانش، در آینده باید در سیاست هایش 
تغیی��ر بنی��ادی ایجاد كن��د و به فك��ر تامین 
نیازهای جمعیت افراد س��الخورده باش��د. این 
صندوق گفته بود این تغییرات بلند مدت برای 
ثبات آینده مالی فنالند ضروری است. صندوق 
بین المللی پول در آن س��ال پیشنهاد كرده بود 
فنالند شیوه پرداخت پول به جمعیت سالخورده 
و بیكار را تغییر بدهد و به نظر می رس��د قانون 
جدید، در راستای عمل به همین پیشنهاد باشد. 
صن��دوق بین المللی پول همچنی��ن به این 
كش��ور پیش��نهاد كرده بود كه سیاس��ت های 
مالیات��ی خ��ود را تغییر بدهد و پای��ه دریافت 
مالیاتی خود را از مالیات بر كار به سمت مالیات 
بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی سوق بدهد. 

تغییراتاساسیدرخدماتدرمانیكشورسالخوردهفنالند

استفادهازحملونقلعمومیبرایسالمتیمفیداست!

والدیمی��ر پوتین كه ب��ه ورزش عالقه زیادی 
دارد، در ط��ول حی��ات دولت��ش از رویدادهای 
بزرگ ورزش��ی اس��تفاده زیادی كرده اس��ت تا 
موفقیت های دولتش را نشان بدهد، با این حال 
رس��وایی اخیر در ورزش این كش��ور، آن تصویر 

رویایی را نابود كرده است. 
مس��كو در سال 2014 برای میزبانی المپیك 
زمستانی در سوچی 51 میلیارد دالر هزینه كرد 
تا میزبان گران ترین المپیك تاریخ باشد و همین 
حاال هم خود را برای میزبانی جام جهانی 2018 

آماده می كند. 
ام��ا ح��اال رس��وایی دوپین��گ گس��ترده در 
دو و میدانی روسیه كه حتی احتمال محرومیت 
ورزشكاران این كشور در رقابت های بین المللی 
را پیش آورده روی پروژه های بلندپروازانه مسكو 

سایه انداخته است. 
ایگ��ور بونی��ن، متخصص علوم سیاس��ی به 
خبرگزاری فرانسه گفته است: »پوتین به سختی 
كار كرد تا المپیك سوچی را بگیرد و برگزار كند. 
ورزش برای او بس��یار مهم اس��ت چون پرستیژ 
شخصی او و همین طور دولتش را نشان می دهد. 
از نظر روسیه، این اتهام توطئه علیه یك كشور 
بزرگ است، تالش��ی برای به زانو درآوردن یك 

ابرقدرت ورزشی.«
پوتین كه از چهره ورزشی اش هوشمندانه برای 
افزایش محبوبیتش استفاده كرده، بعد از اعالم 
شدن نتیجه یك تحقیق از كمیته ای مستقل در 
آژانس جهانی ضددوپینگ )وادا( روش نرم تری 

را برای برخورد با این اتهام ها اتخاذ كرده است. 
ابتدا مقامات دولتی روس��یه گ��زارش وادا را 
بی پایه و اساس می خواندند اما كمی بعد پوتین 
اعالم كرد كه روس��یه ه��ر كاری برای مقابله با 
دوپینگ خواهد كرد و دس��تور داد تا درباره این 
مشكل تحقیق شود. البته مسكو به خوبی می داند 
كه در پس اتهامات »دوپینگ سازمان یافته مورد 
حمایت دولت« چه تهدیدهایی نهفته است و به 
خوبی از احتمال محرومیت دو و میدانی كارانش 

در المپیك 2016 ریو با خبر است. 
تقابلباغرب

می��زان محبوبیت پوتین در كش��ورش – بنا 
به گزارش های تلویزیون هایی كه توس��ط دولت 
كنت��رل می ش��وند- 90 درص��د اس��ت، اما این 
میزان هرچه باش��د، بخش های��ی از آن مدیون 

موفقیت های ورزشی اوست. 
از زمانی كه در سال 2014 روسیه در اوكراین 
دخالت ك��رده و از جدایی طلب��ان روس تبار در 
كریمه دفاع كرده، غرب این كشور را ایزوله كرده 
و رش��د اقتصادی این كشور به خاطر تحریم ها 
و كاهش چش��مگیر قیم��ت نفت دچ��ار افت 
محسوسی شده است. در همین حال جت های 
جنگی روسیه در یك عملیات ریسكی در سوریه 
در حمایت از دولت بش��ار اسد و عمال در مقابل 
خواست تمام كشورهای غربی فعالیت می كنند. 
نی��كالی پت��روف كه یك تحلیلگر سیاس��ی 
مستقل است، می گوید: »پوتین به موفقیت های 
ورزشی شدیدا نیاز دارد، چون به نظر نمی رسد 

كه او در س��وریه و اوكراین به موفقیتی برس��د. 
وقتی كه پیروزی  های نظامی در دسترس نباشد، 
عدم موفقیت  در ورزش می تواند ضربه سنگینی 

به دولت بزند.«
درس��ت مثل دوران جماهیر شوروی، دولت 
فعلی در روسیه حساب زیادی روی رویدادهای 
بین المللی باز كرده است و رشد اخیر این كشور 
در این رویدادها، به عنوان نشانه ای از ظهور دوباره 
قدرت روسیه بعد از س��ال های تاریك دهه 90 

معرفی می شود. 
روس��یه در المپیك زمس��تانی سوچی، باالتر 
از رقبایش صدرنش��ین جدول توزیع مدال شد 
و در رقابت ه��ای بین المللی ورزش��ی هم موفق 
بوده است. حاال كه رسوایی های ورزشی جامعه 
ورزش روسیه را در راه ثابت كردن قدم هایش در 
جامعه ورزش��ی بین المللی تهدید می كند، این 
نظریه قوت گرفته است كه روابط ضعیف با غرب 

به جنگ سرد ورزش منجر شده است. 
وقتی كه رسوایی های فیفا آشكار شد، پوتین 
خیلی زود متوجه فش��ارهایی شد كه روی سپ 
بالت��ر رئیس فیفا وجود داش��ت تا میزبانی جام 

جهانی را از كشورش بگیرد. 
الكساندر بائونوف كه یك تحلیلگر در روسیه 
اس��ت، می گوید: »داوری های بد یا رسوایی های 
دوپینگ��ی و چیزهایی مثل اینها اینطور تحلیل 
می شوند كه تالش هایی برای جلوگیری روسیه 
از بازیابی عظمتش وجود دارد و این تحلیل ها در 
این روزهای دنیای سیاست بسیار مهم هستند.«

روسیهدرمیانهجنگسردورزشی

در دهه 1980، هنری كیس��ینجر وزیرخارجه وقت آمریكا در س��خنانی كه هم نقد 
داش��ت هم نیش و كنایه، گفت: نمی دانیم وقتی با اروپا كار داریم باید با كدام ش��ماره 

تلفن تماس بگیریم. 
دو دهه بعد از تاریخی كه این جمله گفته شد، اتحادیه اروپا اولین وزیرخارجه خود را 
معرفی كرد: خاویرس��والنای اسپانیایی كه مسئول سیاست خارجی و امنیتی اروپا شد. 
این مقام، اولین چهره و نماد اتحاد اروپا برای جهان ش��د. بعد یورو متولد شد، سكه ای 

كه قرار بود اعتبار اتحاد اروپا باشد.
 اكنون اما همین س��كه به نماد شكس��ت اتحادیه اروپا تبدیل ش��ده  است. اتحادیه 
اروپا این روزها با بحران روبه روس��ت. به قول جان كلود یونكر بلژیكی كه اكنون رئیس 
كمیس��یون اروپاس��ت، اتحادیه اروپا اكنون نه اتحادیه اس��ت نه اروپایی. ورشكستگی 
یون��ان، ناكامی سیاس��ت های واحد پولی و تج��اری و بحران پناهجوی��ان، اصلی ترین 
نش��انه های این بحران است اما آنچه بیش از همه باعث بی اعتمادی به اتحادیه اروپا و 

نمایان شدن ناكامی این تجربه شده، بحران مدیریت درون اتحادیه است. 
اتحادیه اروپا به یك ش��ماره تلفن واحد كه وزیرخارجه آمریكا بتواند هنگام اضطرار 
با آن تماس بگیرد ختم نمی ش��ود. به ایجاد پول واحد كه در مقابل دالر نماد اتحاد و 

قدرت اروپای یكپارچه باشد هم خالصه نمی شود.
 آنچ��ه اتحادی��ه اروپا را قدرتمند می كرد، مدیریت یكپارچ��ه و همراه با وحدت بود. 
اكن��ون چنین مدیریتی در اتحادیه اروپا وجود ندارد. بعضی می گویند دلیل این نقص، 
ساختارهای اتحادیه است. مثال اینكه اتحادیه اروپا رئیس و رهبر مشخصی ندارد. از دو 
س��ال پیش با اصالحاتی كه صورت گرفت، دیگر ریاست دوره ای كشورها برداشته شد 
و تركیبی از چهار عنوان ریاس��تی برای اتحادیه تعریف شد. رئیس شورای اروپا، رئیس 
كمیسیون اروپا، رئیس شورای اتحادیه اروپا و باالخره رئیس پارلمان اروپا. این افراد را 
سران اتحادیه و همچنین نمایندگان پارلمان اروپا تعیین می كنند اما هیچ كدام از آنها 

كاریزما و قدرت تصمیم گیری مشخصی ندارند. 
عمال دو كش��ور فرانسه و آلمان هس��تند كه تصمیم های نهایی را برای سیاست های 
اتحادیه اروپا اتخاذ می كنند. تصمیم هایی كه در س��ال های اخیر با مقاومت كشورهای 

كوچك تر و عمدتا شرق اروپا روبه رو شده  است. 
به همین خاطر چرخ اتحادیه نمی چرخد و گره ها باز نمی شود و این قطار جلو نمی رود. 
در جدیدترین بحرانی كه اتحادیه اروپا با آن روبه رو شد، یعنی موج پناهجویان، اتحادیه 
اروپا هر هفته در س��طح سران جلسه برگزار كرد. هر كدام از رؤسایی كه به آنها اشاره 
ش��د، به صورت جداگانه از اعضا درخواس��ت كردند، به آنها هشدار دادند، حتی تهدید 
كردند كه باید به تصمیم گرفته ش��ده در س��طح اتحادیه، عمل كنند اما این تصمیم، 

یعنی سهمیه بندی پناهجویان میان كشورها، هیچ وقت عملی نشد. 
ضربه ه��ا به اتحادی��ه اروپا همچنان ادامه دارد. انگلیس ب��رای ماندن درون اتحادیه، 
چه��ار ش��رط اصلی تعیین كرده و یك س��ال به اتحادیه اروپا فرص��ت داده تا اگر این 
ش��روط محقق نش��ود، با برگزاری همه پرسی از اتحادیه جدا ش��ود. این شروط یعنی 
شكستن همان اصول اولیه ای كه اتحادیه پولی و مالی اروپا بر اساس آنها شكل گرفت. 
تازه ترین ضربه هم انتشار گزارشی از سوی جامعه حسابرسان اروپا بود درباره چگونگی 
س��وء مدیریت مالی بودجه اتحادیه اروپا. در این گزارش آمده  اس��ت، اتحادیه اروپا در 
س��ال 2014 حدود 6/3 میلیارد یورو معادل 6/8 میلیارد دالر را به ش��یوه ای نادرست 
هزینه كرده  است. منظور از شیوه نادرست، هزینه كردن در موارد بیهوده مانند ساخت 

فرودگاه های جدید كم بازده است. 
همه اینها مدیریت سیاسی اقتصادی اتحادیه اروپا را زیر سؤال برده و بنیان های این 

اتحادیه را از همیشه بیشتر تضعیف كرده  است.
 بحران مالی را می توان با سیاس��ت گذاری یا گذر زمان حل كرد اما بحران مدیریتی 

نیاز به تجدیدنظر در ساختارها دارد. 

بحرانمدیریتدراتحادیهاروپا
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قیمتCPUCPU Coreمدلبرند

 AppleMacBook Air MD 7611.3GHz3MB3.944.000

SonyViaoF23B9E3GHz3MB2.699.000

ASUSX452-B1.8GHz2MB1.359.000

HPG2-A2502.4GHz3MB1.369.000

 LenovoEssential G500-L2.4GHz3MB1.510.000

SamsungNP300E57-A0C1.1GHz3MB1.049.000
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