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در نشس��ت روز ش��نبه ش��ورای ح��کام آژان��س 
بین الملل��ی انرژی اتمی، قطعنامه پیش��نهادی 5+1 
برای بس��تن پرونده پی. ام .دی ب��ه اتفاق آرا تصویب 
شد. پرونده ادعایی موسوم به پی. ام. دی مجموعه ای 
از ادعاه��ای ب��دون مدرک درخص��وص فعالیت های 
هس��ته ای ایران است که سال هاس��ت توسط برخی 
کش��ورهای غربی تکرار می ش��ود اما گ��زارش اخیر 
یوکی��ا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
بی اس��اس ب��ودن آن را نش��ان داد و ش��ورای حکام 
آژان��س نیز ب��ا اجم��اع و تصویب قطعنام��ه ای، این 

پرونده را مختومه اعالم کرد. 
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی 
در بیانی��ه مقدمات��ی خود روز سه ش��نبه خطاب به 
شورای حکام اعالم کرد: آژانس مدرکی دال بر اقدام 
ایران برای س��اخت وسیله انفجاری هسته ای پس از 

سال 2009 نیافته است. 
در ای��ن بیانی��ه ک��ه مت��ن آن در س��ایت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی منتش��ر ش��ده آمده اس��ت: 
آژان��س هیچ م��درک معتبری دال ب��ر فعالیت های 
مربوط به س��اخت وسیله هسته ای انفجاری در ایران 
پس از سال 2009 در دست ندارد. همچنین آژانس 
هیچ مدرک معتبری دال بر انحراف مواد هسته ای در 
ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران 

)پی. ام.دی( پیدا نکرده است. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 167 عضو و شورای 
ح��کام 35 عض��و دارد ک��ه هر کدام ی��ک حق رأی 
دارند. آرژانتین، اس��ترالیا، ب��الروس، برزیل، کانادا، 
ش��یلی، چین، مصر، فنالند، فرانس��ه، آلم��ان، غنا، 
هندوستان، ایرلند، ژاپن، کره جنوبی، التویا )لتونی(، 
مالزی، مکزیک، نامیبیا، نیوزیلند، نیجریه، پاکستان، 
پاراگوئ��ه، فیلیپین، روس��یه، عربس��تان س��عودی، 
آفریقای جنوبی، اس��پانیا، سوییس، مقدونیه، ترکیه، 
انگلی��س، آمریکا و اروگوئه، 35 عضو ش��ورای حکام 

برای دوره سال 16-2015 هستند. 

ریاس��ت کنونی شورای حکام را س��فیر و نماینده 
برزی��ل برعهده دارد، دو س��فیر و نماین��ده آلمان و 
لتونی معاونان وی هس��تند و آلمان به نمایندگی از 
اعضای 1+5 قطعنامه این گروه را برای بستن پرونده 
پ��ی .ام.دی قرائت کرد.  »ورس��یو آنتونیو وینهاس« 
س��فیر و نماین��ده برزی��ل ب��رای دوره  )2015-16 
میالدی( رئیس این شورا است.  »فردریش دائوبل« 
س��فیر و نماینده آلم��ان در آژان��س و  »باهتیجورز 

هاسانز« نماینده لتونی هم معاونان وی هستند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی 29 مهرم��اه امس��ال در نامه ای ب��ه آقای 
روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت 
مل��ی، با اش��اره به بررس��ی های دقیق و مس��ئوالنه 
برج��ام  )برنامه جام��ع اقدام مش��ترک( در مجلس 
ش��ورای اسالمی و ش��ورای عالی امنیت ملی و عبور 
این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را 
درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه 
کشور صادر و با برشمردن تاکیدات و الزامات نه گانه 
در اجرای برجام، مصوبه جلسه 634 مورخ 94/5/19 
ش��ورای عالی امنیت ملی را با رعای��ت این موارد و 

الزامات تأیید کردند. 
در نامه رهبر معظم انقالب اس��المی آمده اس��ت: 
اقدام در مورد نوس��ازی کارخانه اراک با حفظ هویت 
س��نگین آن، تنه��ا در صورتی آغاز خواهد ش��د که 
قرارداد قطع��ی و مطمئن درباره ط��رح جایگزین و 
تضمی��ن کافی برای اجرای آن منعقد ش��ده باش��د 
و معامله اورانیوم غنی ش��ده موج��ود در برابر کیک 
زرد ب��ا دول��ت خارجی در صورتی آغاز خواهد ش��د 
که ق��رارداد مطمئ��ن دراین باره هم��راه با تضمین 
کاف��ی منعقد ش��ده باش��د. معامله و تب��ادل مزبور، 
باید به تدریج و در دفعات متعدد باش��د. در این نامه 
آمده اس��ت که دو مورد یاد شده، تنها هنگامی آغاز 
خواهد ش��د که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال 

و گذشته  )PMD( را اعالم کند. 

بسته شدن پرونده 12 ساله، لغو 12 قطعنامه آژانس
مذاکره به بار نشست

در سال 2012 شهر بریستول انگلیس واحد پولی مخصوص به خود 
را عرضه کرد که قابل استفاده در دیگرهای شهرهای انگلیس...

پولیکهازجیبمردمخارجنمیشود
در بریستول انگلیس، مردم برای مقابله با جهانی شدن یک واحد پولی شهری 

ابداع کرده اند که با استقبال زیادی هم مواجه شده

بسته شدن پرونده 12 ساله، لغو 12 قطعنامه آژانس

مذاکره به بار نشست

سخنگوی دولت در مورد موضوع هسته ای و برجام گفت: 
با وجود اینک��ه بخش هایی از گزارش مدیرکل آژانس برای 
جمهوری اس��المی ایران قابل قبول نیست و پاسخش هم 
داده شد، اما در مجموع این گزارش صلح آمیز بودن فعالیت 

هسته ای ایران را تأیید کرد. 
محمدباقر نوبخ��ت توضیح داد: از ای��ن جهت این گزارش 
بسیار مهم است که ما اجرای برجام را به مختومه شدن پرونده 

پی.ام.دی در آژانس منوط کرده ایم. 
وی خاطرنشان کرد: با بسته شدن پرونده ایران باید کارهایی 
در داخل کش��ور آغاز ش��ود و آن محدود کردن برخی موارد 
اس��ت که ما متعهد به انجام آن ش��دیم و همچنین اقداماتی 
ک��ه 1+5 باید انج��ام دهد و البته تالش ما این اس��ت زودتر 

اقدامات مان را انجام دهیم تا تحریم ها برطرف شود. 
س��خنگوی دولت در بخش دیگری از س��خنانش با انتقاد 
از نحوه اطالع رسانی برخی رس��انه ها نسبت به انتشار برنامه 
شش��م توسعه گفت: پیش نویس برنامه ششم در اختیار هیچ 

دستگاهی قرار نگرفته تا اظهارنظری صورت گیرد. 
محمدباقر نوبخت در نشس��ت خبری هفتگی با رس��انه ها 
افزود: آنچه رس��انه ها به آن اس��تناد کردند تع��داد معدودی 
احکام بوده اس��ت.  وی اضاف��ه کرد: در فرآیند تهیه و تنظیم 
الیحه برنامه ششم، سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب و 

سیاست اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است. 
نوبخت گفت: پس از بررس��ی نظر دستگاه های اجرایی در 
ش��وراهای ذی ربط موضوعات جمع بندی ش��ده برای الیحه 
برنامه در ش��ورای تلفیق به عنوان یک پیش نویس تهیه تا به 

هیات دولت برای تصویب ارجاع شود. 
وی افزود: در این پیش نویس بخش��ی از احکام که نیازمند 
تصویب و تأیید مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت جدا شده و 
بخ��ش دیگ��ری از احکام که نیازمند تصوی��ب هیأت وزیران 
اس��ت تصویب ش��ود.  س��خنگوی دولت با اش��اره به برخی 
اخبار منتشر شده نس��بت به پیش نویس برنامه ششم گفت: 
اگر انتق��ادی به دولت دارند توجه کنند که این انتقاد آنها به 
سیاست های ابالغی اس��ت اما ما قصد خرد کردن یکدیگر را 
نداری��م و باید مطالب را اصالح کنی��م.  نوبخت با بیان اینکه 
ایجاد اضطراب در جامعه درست نیست، افزود: اینکه گفته شد 
دولت در برنامه ششم استخدامی ندارد، درست نیست چراکه 

در همین سال جاری دولت دو بار نیرو استخدام کرد. 
وی ادام��ه داد: بعد از تکمیل ش��دن الیح��ه برنامه موظف 
هس��تیم ک��ه از م��دل خود دف��اع کنی��م و در زم��ان خود 

اطالع رسانی خواهد شد. 

تصمیمات مجلس نمایندگان آمریکا ضدایرانی است
نوبخت اظهار داشت: نکته دیگر اتفاقات و تصمیماتی است 
که در مجلس نمایندگان آمریکا انجام می شود. این تصمیمات 
از نظر ما ضدایرانی اس��ت و کارشناس��ان م��ا اکنون در حال 

مطالعه هستند و مطمئنا اقدام متقابل را انجام می دهند. 
وی گفت: ما می دانیم که یک س��عی بلیغ توسط مجلس 
نمایندگان آمریکا انجام شد تا برجام اجرایی نشود و رقبای 
دولت فعلی آمری��کا اکنون در مجلس برای برهم زدن این 

برنامه  )برجام( در حال تالش هستند. 
س��خنگوی دولت افزود: ما ای��ن کار را اقدام طرف مقابل 
خ��ود نمی دانیم چراکه این نماین��دگان از ابتدا نیز مخالف 

برجام بودند. 

یکشنبه آینده درباره نرخ دالر و ریال تصمیم گیری می شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به سوالی 
درباره نرخ دالر در بودجه نیز اظهار کرد: این موضوع آثار اقتصادی 
و اجتماعی دارد و نرخ برابری ریال و دالر یکی از ش��اخص های 
ثبات برای کش��ور اس��ت.  نوبخ��ت افزود: س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی گزینه های مختلف را به دولت پیش��نهاد کرده و در 

جلسه یکشنبه هفته آینده رأی گیری و نهایی خواهد شد. 

اصالح نظام اداری برای افزایش بهره وری
وی همچنین در پاس��خ س��والی درم��ورد بازنگری دولت 
نسبت به نظام اداری در برنامه ششم گفت: سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی براساس سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بنا دارد 

نظام اداری در جهت افزایش کارایی اصالح شود. 
وی افزود: در سال های 95 تا 99 انتظار داریم اتفاق مثبتی 

در نظام اداری در جهت افزایش بهره وری بیفتد. 

ادغام وزارتخانه ها به تصمیم جمعی هیأت وزیران 
بستگی دارد

س��خنگوی دولت در پاسخ به اینکه ش��اید برخی از ادغام 
وزارتخانه ها ناراضی باش��ند، گفت: این امری طبیعی اس��ت 
چراکه شاید به وضع موجود عادت کرده اند اما حسب تشخیص 
ممکن است برخی وظایف به دستگاه های دیگر منتقل شود. 

نوبخت اظهارداشت: البته این مسئله به تصمیم جمعی که 
در هیأت وزیران گرفته خواهد شد، بستگی دارد. 

ضرورت نگاهی واقع بینانه به بازنشستگی
وی در پاس��خ به اینکه وضعیت صندوق بازنشستگی در 
برنامه شش��م توس��عه چگونه خواهد بود؟  گفت: متأسفانه 
ب��ه جهت افزای��ش بدهی های دولت ب��ه صندوق ها و عدم 
کارایی الزم، دارایی های صندوق ها با مش��کل مواجه است 
به طوری ک��ه دولت از خزانه عمومی ب��رای پرداخت حقوق 

بازنشستگان کمک می گیرد. 
س��خنگوی دولت گف��ت: یکی از دالیل آسیب شناس��ی 
این مس��ئله این اس��ت که صندوق ها از سویی تعهداتی را 
پذیرفته اند درحالی که منابع آنها را ندارند و از س��وی دیگر 
افرادی که به جمع بازنشستگان می پیوندند و صندوق باید 
حقوق به آنها پرداخت کند حقوق آنان از کس��وراتی است 
که از شاغالن کم می شود و اگر تعداد بازنشستگان افزایش 
یابد تعداد افراد ش��اغل و کسوراتی که از آنها کسر می شود 

با یکدیگر متعادل نخواهد بود. 
نوبخ��ت ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه شش��م توس��عه 
جامع نگر و مسئله محور است اگر در این زمینه مشکل مرتفع 
نش��ود با بحران مواجه خواهیم شد و مسئله نابرابری درآمد و 

هزینه در صندوق ها باید مورد توجه قرار گیرد. 
س��خنگوی دولت گفت: اگر گفته ش��ود سن بازنشستگی 
چهل و چند س��ال است شاید این مسئله قابل تحمل نباشد 
به جای اینکه از فردی که دانشی را آموخته است در این سن 
کم به خیل بازنشس��تگان بپیوندد و دولت نتواند از تجربیات 
آن بهره مند ش��ود و این به نفع کشور نیست و باید به مسئله 

بازنشستگی نگاه واقع بینانه داشته باشیم. 
وی در پاسخ به اینکه دولت یارانه تولید را پرداخت خواهد 
ک��رد، افزود: یارانه تولی��د طبق قانون بای��د از محل افزایش 
قیمت ه��ا پرداخت ش��ود و دول��ت مقتض��ی می داند قیمت 

حامل ه��ای انرژی افزایش یابد و اگر این افزایش صورت گیرد 
مباحث��ی درخصوص توزیع یارانه مطرح خواهد ش��د که این 
یارانه بین همه خانوارها یا به خانوارهای هدف تقسیم شود که 
نیازمند هستند.  نوبخت افزود: گزینه های مختلفی وجود دارد 
ولی با توجه به اینکه در سیاست اقتصاد مقاومتی به خانوارهای 
نیازمند و تولید معطوف شده، به همین جهت در سال جاری 
ای��ن یارانه به 75 میلیون خانوار به صورت نقدی و در مواردی 

غیرنقدی به برخی خانوارها اختصاص داده شد. 
وی اضافه کرد: همچنین بیش از 1300 میلیارد تومان برای 
کمک به تولید پرداخت شده و براساس اجرای بسته کوتاه مدت 
اقتصادی مقرر ش��ده تا س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی برای 

حمایت از تولید از ابزارهای مالی استفاده کند. 
سخنگوی دولت همچنین گفت: جلس��ه فوق العاده دولت 
تشکیل شد و احکام پیش��نهادی وزارتخانه ها برای الحاق به 
الیحه بودجه 95 جمع بندی ش��د لذا فقط یک جلس��ه برای 
بستن سقف بودجه سال آینده داریم. رأی گیری نهایی بودجه 

نیز روز یکشنبه آینده انجام می شود. 

بسته خروج از رکود موقتی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بسته 
خروج از رکود موقتی و تا پایان سال است چراکه برنامه ها 
برای رکود و رش��د اقتصادی از ش��روع س��ال جدید  )95( 

برنامه ششم است. 
نوبخ��ت با بی��ان اینک��ه اکنون رش��د اقتص��ادی ما در 
ش��ش ماهه نخست سال یک درصد است، اظهار داشت: در 
اقدامات��ی که انجام ش��د از دو ابزار مالی مخ��ارج دولت و 
اهرم های پولی، بسته ای برای خروج از رکود طراحی و اجرا 
ش��د. همچنین ارائه کارت خرید برخی اقالم صورت گرفت 
که آثار این بسته خروج از رکود در رشد اقتصادی سه ماهه 

سوم قابل مالحظه خواهد بود. 

الیحه بودجه و برنامه ششم دی ماه به مجلس می رود
سخنگوی دولت همچنین خاطرنش��ان کرد: احکام خاص 
برنامه شش��م نیز به مجلس ارائه خواهد شد و مبنا از ابتدا بر 
این بوده تا وقت کمتری از مجلس گرفته شود. با این اوصاف، 
دولت تالش می کند لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه را یکجا 
به مجلس ارائه کن��د تا این تصور پیش نیاید که دولت مایل 

نیست مجلس کار رسیدگی برنامه ششم را آغاز کند. 
نوبخت ادامه داد: با احتس��اب روزهای تعطیل، نمایندگان 
برای انتخابات مجلس و مجلس نیز برای رسیدگی به بودجه 
وقت محدودی دارد، بنابراین به راحتی می تواند بعد از انتخابات 

نیز به هر دو لوایح رسیدگی کند. 
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسالمی 290 نماینده دارد و 
هیچ پیشنهادی نیست که همه نمایندگان به آن رأی بدهند و 
گاهی 40 الی 50 نفر از نمایندگان پیشنهادی را مطرح می کنند 

که این موضوع را نباید به مثابه تمام مجلس تلقی کنیم. 
وی ادامه داد: بنا نداریم که به موضوعات حاشیه ای بپردازیم، 
بنابرای��ن همه باید تالش کنیم ت��ا در جهت حل معضالت و 
مش��کالت مردم قدم برداریم و بی جهت حاشیه ایجاد نکنیم 
و لوایح برنامه شش��م توس��عه و بودجه در دی ماه سال جاری 
به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه خواهد شد و مجلس شورای 
اسالمی با امتیازی که الیحه برنامه ششم توسعه را نیز تحویل 

می گیرد، از رسیدگی به آن استقبال خواهد کرد. 

سخنگوی دولت: 
 با بسته شدن پی.ام.دی به سرعت به سمت رفع تحریم ها می رویم

خوشبینیبازارسهام
نسبتبهپایانتحریمها

سهم های تحریمی پیشتاز شدند

ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار در پای��ان معامالت روز 
سه شنبه بازار سهام پس از چند روز کاهش با 16 واحد رشد 
مواجه ش��د و در ارتفاع 62 هزار و 233 واحدی ایستاد. این 
بازار در روندی متعادل اما کم حجم شاهد تقویت نماگرهای 
منتخب خود بود؛ بازاری که به پشت گرمی معامالت بلوکی 
در محدوده ای مش��خص جا خوش کرده اس��ت. روز گذشته 

بورس تهران ابت��دا روند صعودی در پیش گرفت و به دلیل 
خوش بینی ناشی از نتیجه شورای حکام با رشد 17 واحدی 
ش��اخص به کار خود پایان داد. گرچه بازارگردانی این روزها 
در بازار س��هام حرف اول را می زند اما روز گذش��ته انتش��ار 
خبرهای مثبت هس��ته ای درخصوص نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تصمیم گیری درخصوص 

پیش نوی��س قطعنام��ه و احتم��ال اجرایی ش��دن برجام از 
ابتدای سال میالدی جدید موجب شد تا بورس تهران روند 
صع��ودی خود را آغاز کند. خوش بینی به نشس��ت ش��ورای 
حکام باعث ش��د ش��رکت های متاثر از لغ��و تحریم ها یعنی 

ش��رکت های بانکی و خودرویی مورد توجه اهالی 
تاالر شیشه ای قرار بگیرند به طوری که...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در صنعت تولید رنگ های خوراکی مجازبرند شما چه چیزی را در ذهن مشتری تداعی می کند؟

بهرنگسود!عواملاثرپذیرازارزشویژهبرند

فرشقرمزصعودارزبرایبازارسهامبهاستقبالآیندهبرویم
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ب��رای اطمینان یافتن از توان 
مناط��ق آتشفش��انی در تولید 
ب��رق، باید چاه ه��ای مطالعاتی 
حف��ر ش��ود تا س��رمایه گذاران 
بدانن��د در ای��ن مناط��ق چ��ه 
می��زان ب��رق تولید می ش��ود و 
آی��ا بهره برداری از انرژی زمین 
اقتصادی هس��ت یا خیر. اما از 
14 نقطه ای که گمان می رود در 
ای��ران امکان ایجاد نیروگاه های 
زمین گرمای��ی در آنه��ا وج��ود 
نقط��ه  ی��ک  در  فق��ط  دارد، 
)یعنی مشکین ش��هر( چاه مورد 
نظر حفر ش��ده  اس��ت. بنابراین 
س��رمایه گذاران عالقه من��د به 
ورود در ای��ن ح��وزه، اطالعات 
روش��نی از پتانسیل های کشور 
در این بخش در اختیار ندارند. 
علیرضا تیم��وری، مدیر پروژه 
نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر 
می گوید: مطالعه در زمینه استفاده 
از انرژی زمین گرمایی در ایران به 
س��ال 1354 باز می گردد. شرکت 
ایمل ایتالیا، در مطالعات اولیه، 14 
نقطه شامل مناطقی را که دارای 
آب گرم بوده یا سوابق آتشفشانی 
دارن��د ب��رای اح��داث نی��روگاه 
زمین گرمایی مناسب اعالم کرد. 

ش��رکت  کارش��ناس  ای��ن 
تکنوتکسان که به صورت پایلوت 
اج��رای پ��روژه مشکین ش��هر را 
ب��ه عه��ده داش��ته و قرار اس��ت 
تکنول��وژی ایج��اد نیروگاه های 
ای��ران  وارد  را  زمین گرمای��ی 
کن��د، اضافه می کن��د: به جز در 
مشکین ش��هر که چاه حفر شده، 
در سایر نقاط کشور مطالعه ای در 
زمین��ه اقتصادی بودن فعالیت و 
ساخت نیروگاه های زمین گرمایی 

انجام نشده  است. 
وی هزین��ه اح��داث نیروگاه 
زمین گرمای��ی ب��دون حفر چاه 
را ب��ه ازای تولی��د ه��ر کیلووات 
س��اعت ب��رق 10 میلیارد تومان 
اع��الم می کند. تیم��وری ادامه 
می ده��د: ب��دون حف��ر چ��اه، 
متوجه نخواهید ش��د که امکان 
ایج��اد نی��روگاه زمین گرمای��ی 
در منطق��ه وج��ود دارد یا خیر. 
وی عن��وان می کن��د: در منطقه 
مشکین شهر پیش بینی می شود 
250 م��گاوات ظرفی��ت نص��ب 
نیروگاه وجود داش��ته باش��د. در 
حال حاضر ش��رکت تکنوتکسان 
ی��ک نی��روگاه پن��ج مگاواتی در 
ای��ن منطقه اح��داث می کند و 
فعاالن خصوصی دیگری مایلند 
نیروگاهی تا س��قف 50 مگاوات 

در منطقه ایجاد کنند. 
نی��روگاه  پ��روژه  مدی��ر 
مشکین ش��هر  زمین گرمای��ی 
می گوی��د: در ایران صحبت های 
زیادی درباره پتانس��یل استفاده 
از ان��رژی زمین گرمای��ی مطرح 
می شود. برخی بر این باورند که تا 
هزار مگاوات ظرفیت نصب چنین 
نیروگاه هایی در کشور وجود دارد. 

بازگشت سرمایه 4ساله
پ��س از جن��گ جهان��ی دوم 
در س��ال 1958 نیوزیلن��د از 
انرژی زمین گرمایی برای تولید 
برق اس��تفاده کرد. اس��تفاده از 
ان��رژی زمین گرمایی حد فاصل 
س��ال های 1950 ت��ا 19۷3 به 
دلیل گران ش��دن بی س��ابقه و 
ناگهانی نفت، شدت گرفت و در 
حال حاضر 24 کش��ور جهان از 
انرژی زمین گرمایی برای تولید 
برق اس��تفاده می کنند. اما این 
اس��تفاده از این انرژی در ایران 
مقرون به صرف��ه اس��ت و بخش 
خصوص��ی تمایلی به حضور در 
این عرصه دارد؟ تیموری به این 
پرسش این گونه پاسخ می دهد: 
با بخشنامه اخیر سانا که قیمت 
خرید هر کیلووات س��اعت برق 
حاصل از انرژی زمین گرمایی را 
ح��دود 580تومان اعالم کرده، 
جذابیت الزم برای سرمایه گذار 
ایجاد ش��ده  اس��ت. زیرا قیمت 
خری��د ب��رق از س��رمایه گذار 
تقریب��ا 10 براب��ر فروش آن به 
مصرف کننده اس��ت و در چنین 
روندی مدت بازگش��ت سرمایه 
تقریب��ا ب��ه حدود چهار س��ال 

کاهش می یابد. 
وی اضافه می کند: در شرایطی 

که دولت 20سال برق را به صورت 
تضمین��ی خری��داری می کند و 
بازگش��ت س��رمایه چهار س��اله 
اس��ت، تقریبا 16 سال پول برق 
برای سرمایه گذار باقی می ماند. 

ش��رکت  کارش��ناس  ای��ن 
تکنوتکس��ان با اش��اره به اینکه 
طراحی نی��روگاه زمین گرمایی 
مشکین ش��هر 25 س��اله انجام 
می ش��ود، بیان می کند: نیروگاه 
زمین گرمای��ی تنها ش��کلی از 
انرژی پاک اس��ت که به شرایط 
محیط��ی وابس��ته نیس��ت. در 
نیروگاه ه��ای خورش��یدی باید 
تابش وجود داش��ته باش��د. در 
نیروگاه ه��ای بادی یا غیره هم 
نیازمند وجود باد و سایر عوامل 
طبیعی هستیم اما نیروگاه های 
زمین گرمای��ی پس از اس��تفاده 
از ان��رژی بخ��ار خارج ش��ده از 
زمی��ن، آب حاصله را مجددا به 
چاه تزریق می کند تا با استفاده 
از ان��رژی مرک��ز زمین، این آب 

تبدیل به بخار شود. 
اگ��ر  می کن��د:  تاکی��د  وی 
نیروگاه به درستی ساخته شود، 
این س��یکل به صورت الیتناهی 
و ب��دون وابس��تگی ب��ه عوامل 

محیطی ادامه می یابد. 
اما تیموری درباره مش��کالت 
در  س��رمایه گذاری  احتمال��ی 
بخش انرژی های تجدیدپذیر هم 
هش��دار می دهد: »تغییر قوانین 
و عدم ثبات آن س��بب می ش��ود 
س��رمایه گذار اطمین��ان کاف��ی 
ب��رای ورود به عرصه انرژی های 

تجدیدپذیر را نداشته باشد«. 
وی در توضی��ح س��خن خود 
می گوید: در برخی موارد با تغییر 
وزیر، سیاست های قبلی به یکباره 

تغیی��ر کرده و قراردادها فس��خ 
می شود. یا در بخش زباله سوزها 
ب��ا وجود آنکه وزارت نیرو متعهد 
می ش��ود به مدت 20 س��ال برق 
حاصل از زباله س��وز را خریداری 
کن��د، ش��هرداری حاضر به عقد 
قراردادهای بلند مدت نیس��ت یا 
حتی تصمیم می گی��رد زباله ها 
را به سرمایه گذاران بفروشد. این 
قبیل مس��ائل بخش خصوصی را 
برای ورود به عرصه سرمایه گذاری 

محتاط می کند. 

قوانین انرژی تجدیدپذیر 
بدون تغییر است

ب��ا وجود موانعی که در بخش 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر ب��رای 
دارد،  وج��ود  س��رمایه گذاران 
مدیرعام��ل س��ازمان انرژی های 
نو )س��انا( تاکید می کند: قوانین 
مرتبط ب��ا انرژی تجدیدپذیر در 
برنام��ه پنج��م توس��عه تصویب 
ش��ده و س��پس در قانون اصالح 
الگوی مصرف تکرار ش��ده  است. 
این قوانین دائمی است و مجلس 
هم نمی تواند در قالب برنامه های 

پنج ساله آن را تغییر دهد. 
اضافه  سیدمحمد صادق زاده 
می کند: هیچ تضمینی باالتر از 
قوانی��ن دائمی مصوب مجلس، 
ب��رای س��رمایه گذاران بخ��ش 

خصوصی وجود ندارد. 
چاه های مورد نیاز برای احداث 
نیروگاه ه��ای زمین گرمایی فقط 
در مشکین ش��هر ایجاد ش��ده و 
در سایر نقاط با پتانسیل، شاهد 
حفر چنین چاه هایی نیس��تیم. 
ای��ن مس��ئله فضا را ب��رای ورود 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در بخ��ش ان��رژی گرمایی مبهم 

می کن��د. اما صادق زاده می گوید: 
حت��ی ب��دون وج��ود چ��اه هم 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
مایلند در نقاط مختلف کش��ور، 
نیروگاه زمین گرمایی ایجاد کنند. 
البت��ه در حال حاضر بیش��ترین 
اقب��ال به س��وی مشکین ش��هر 
است. ضمن آنکه تاکنون فقط از 
10 درصد پتانسیل مشکین شهر 
استفاده شده و 90 درصد آن باقی 

مانده است. 
وی ادامه می دهد: روش��ی که 
قانونگ��ذار برای حمایت از انرژی 
تجدیدپذیر از جمله انرژی زمین 
گرمای��ی ک��ه ش��کلی از انرژی 
تجدیدپذی��ر اس��ت ب��ه ما اعالم 
ک��رده، خرید تضمین��ی برق از 
تولیدکنندگان خصوصی اس��ت. 
ص��ادق زاده می گوید: سیاس��ت 
انرژی ه��ای  زمین��ه  در  س��انا 
تجدیدپذیر مش��ابه هم بوده و از 
همه اشکال این انرژی با سیاست 
خرید تضمینی حمایت می کنیم. 
انرژی زمین گرمایی هم باید مانند 
سایر اشکال انرژی تجدیدپذیر، در 

سبد انرژی کشور حضور یابد. 

حمایت دولت الزامی است
ب��ا وجود آنکه مدیرعامل فعلی 
س��انا از تمای��ل بخش خصوصی 
برای حضور در س��ایر سایت های 
انرژی زمین گرمایی خبر می دهد، 
اما یوس��ف آرمودلی، رئیس سابق 
سازمان انرژی های نو بارها در جمع 
رسانه ها اعالم کرده بود که ایجاد 
نیروگاه زمین گرمایی برای بخش 
خصوص��ی در صورت��ی اقتصادی 
اس��ت که دولت هزینه ایجاد چاه 
را تقبل کن��د. مهران جوانبخت، 
عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه 
امیرکبیر هم معتقد است: فعالیت 
در بخ��ش ان��رژی تجدیدپذیر به 
منظ��ور تولید برق، بدون حمایت 
دولتی مقرون به صرفه نیست. وی 
تاکید می کن��د: این حمایت ها و 
ضواب��ط همچنین قوانین مرتبط 
با آن باید پایدار باش��ند تا بخش 
خصوصی بتواند برنامه ریزی کند. 
جوانبخ��ت می گوی��د: بخش 
خصوصی در زمینه امکان سنجی 
ایجاد نیروگاه های زمین گرمایی 
در سایر نقاط کشور هم می تواند 
ورود پی��دا کند ام��ا دولت باید 
س��رمایه کاف��ی در اختیار این 
بخ��ش ق��رار دهد ت��ا با تکمیل 
ف��از مطالعه و ش��ناخت، زمینه 
برای حضور سایر فعاالن بخش 
خصوصی و س��رمایه گذاری در 

این عرصه فراهم شود. 

مطالعه دقیقی در زمینه پتانسیل انرژی زمین گرمایی در ایران انجام نشده  است

سرمایه گذاری در انرژی زمین گرمایی روی خط گمانه

ساعاتی پس از سرنگون شدن جنگنده 
ارتش روس��یه در خاک س��وریه توس��ط 
ارتش ترکیه، رجب طیب اردوغان که این 
بار موفق شده بود تا در انتخابات پارلمانی 
حائز اکثریت آرا در مجلس ش��ود، کابینه 
جدید این کش��ور را که داماد وی »بیرات 
آلبای��راک« به عنوان وزیر ان��رژی و منابع 
طبیع��ی این کش��ور در آن حض��ور دارد، 

تنفیذ کرد. 
در  غیر مقی��م  محق��ق  اس��تین،  آل��ن 
موسسه ش��ورای آتالنتیک در خاورمیانه 
در این ارتب��اط می گوید: »آقای آلبایراک 
در  ک��ه  اس��ت  س��اله ای   3۷ ب��ازرگان 
 مدت زم��ان مدیری��ت خود در ش��رکت 
» Çalık Holding « بی��ش از هرچیز 
دیگری بر منطقه ش��رق مدیترانه و روی 
قیمتی ک��ه ترکیه برای خرید گاز ایران و 

روسیه می پردازد تمرکز کرده است.« 
استین درباره آلبایراک می گوید: »شما 
در ترکی��ه با وزیر انرژی روبه رو هس��تید 
که بس��یار به اردوغان نزدی��ک بوده و در 
حمای��ت از او س��خن می گوید و در حالی 
به کابینه وارد می ش��ود که ممکن اس��ت 
در قب��ال کاهش وابس��تگی ترکیه به گاز 
طبیعی بس��یار جدی عمل کند و مواضع 
سرس��ختانه ای در ارتباط ب��ا هزینه ای که 
ترکی��ه برای خرید گاز از ایران و روس��یه 

می پردازد اتخاذ کند.«
این تحلیل ها در حالی مطرح می ش��وند 
که وزیر س��ابق انرژی ترکیه نیز مواضعی 
مش��ابه ب��ا آلبای��راک داش��ت. علیرض��ا 
آلبوی��ون وزی��ر ان��رژی و مناب��ع طبیعی 
ترکیه که به زودی ج��ای خود را به داماد 
رئیس جمهور ترکیه خواهد داد در جریان 
حضور خود در نشس��ت شورای آتالنتیک 
در استانبول از برنامه های ترکیه به منظور 

کاهش وابس��تگی ب��ه گاز طبیع��ی برای 
تولید برق خبر داد. وی همچنین از قصد 
123 میلیارد  س��رمایه گذاری  برای  ترکیه 
دالری در بخ��ش ان��رژی تا س��ال 2023 

پرده برداشت. 
آلبویون که در روزهای انتهایی وزارت 
خود به س��ر می برد در نشس��ت شورای 
آتالنتیک اعالم کرد که آنکارا قصد دارد 
تا س��ال 2023 ظرفیت تولید برق خود 
را به 130 هزار مگاوات برس��اند. وی در 
ادامه س��خنان خود در نشس��ت مذکور 
گف��ت: »ما قص��د داریم تا س��بد انرژی 
متنوعی داشته باش��یم و وابستگی خود 
ب��ه گاز طبیعی را کاهش دهیم. در حال 
حاضر س��هم گاز طبیع��ی در تولید برق 
50 درصد است که این موضوع حاکی از 
وابس��تگی ما ب��ه گاز طبیعی برای تولید 

برق اس��ت.«
آلبوی��ون ادامه داد: »س��هم انرژی های 
تجدید پذیر در تولید نیروی برق در ترکیه 
در حال��ی به 4500 مگاوات می رس��د که 
این میزان تا س��ال 2023 باید به 20 هزار 

مگاوات برسد. از این رو استفاده از تمامی 
ظرفیت ه��ای تولی��د ب��رق از انرژی های 
تجدید پذی��ر در ص��در اولویت های ترکیه 
جهت تولید برق و کاهش وابستگی به گاز 

طبیعی در این زمینه خواهد بود.«
تالش ه��ای ترکی��ه جهت س��اخت دو 
نیروگاه هس��ته ای از جمله دیگر اقدامات 
آنکارا در زمینه تنوع بخش��یدن به س��بد 
انرژی خود است. گفتنی است که قرارداد 
ساخت این نیروگاه ها با شرکت روس اتم 
روس��یه منعقد شده که با توجه به بحران 
موج��ود در رواب��ط دو کش��ور تحقق این 
پ��روژه در حال حاض��ر در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. 
وزی��ر ان��رژی و مناب��ع طبیع��ی ترکیه 
ک��ه به زودی جای خ��ود را به وزیر جدید 
خواهد داد معتقد اس��ت از آنجا که تقاضا 
ب��رای ان��رژی در ترکیه س��االنه ۷ درصد 
افزای��ش می یابد، به منظ��ور تامین منابع 
ان��رژی پای��دار برای م��ردم این کش��ور 
س��اخت  نظی��ر  پروژه های��ی  طری��ق  از 
نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های جدید 

که س��وخت اصلی آنها زغال س��نگ پاک 
است، امکان پذیر خواهد بود. 

اس��تفاده  و  هوای��ی  و  آب  تغیی��رات 
ازانرژی ه��ای پاک از جمل��ه موضوعات 
اصلی نشست شورای آتالنتیک محسوب 
می ش��ود. از این رو وزیر ان��رژی ترکیه 
در این راس��تا اظه��ار داش��ت: »تامین 
بین المللی  ان��رژی یک موض��وع  امنیت 
و مش��ترک می��ان کش��ورها اس��ت. به 
عقیده من اش��تراک مناب��ع انرژی میان 
مصرف کننده  و  صادر کننده  کش��ورهای 
زمین��ه را برای تعالی دو کش��ور فرآهم 
ک��رده و موجب افزایش ث��روت طرفین 

خواهد ش��د.«
آلبویون در ارتباط با چش��م انداز انرژی 
ترکیه گفت: »ترکیه از منابع هیدروکربنی 
منحصر به خ��ود نظیر نفت و گاز طبیعی 
برخوردار نیس��ت، اما ۷0درص��د از منابع 
ان��رژی در ش��رق ترکی��ه قرار داش��ته و 
60درصد از مصرف کنندگان این منابع در 
غرب آن واقع ش��ده اند. این آمارها بیانگر 
وضعیت جغرافیایی منحصر به فرد ترکیه 
و نقش آن به عنوان مرکز انتقال انرژی در 

منطقه است.«
پروژه »TANAP« به عنوان مهم ترین 
بخ��ش کری��دور گازی جنوب��ی به خوبی 
بیانگر جایگاه استراتژیک ترکیه در منطقه 
اس��ت. وجود منابع گاز در شمال عراق و 
ایران و همچنین در منطقه شرق مدیترانه 
ای��ن امکان را ایجاد می کند که در صورت 
نیاز ترکیه می توان��د منابع گاز موجود در 
این کش��ورها را به خریداران آنها تحویل 
دهد. هرچند بحران رو به گس��ترش میان 
ترکیه و روس��یه صدمات جدی به برنامه 
ترک ها جهت بدل ش��دن به مرکز انتقال 
انرژی در مطنقه وارد آورده و آینده ترکیه 
در بازارهای گاز اروپا را مخدوش س��اخته 

است. 

نقش خانواده اردوغان در کاهش وابستگی ترکیه به گاز طبیعی

بینالملل

گاز

مدیرعامل شرکت گاز آسیای جنوبی: 
احداث خط لوله گاز از بستر دریا 
بین ایران و هندمناسب ترین راه 

برای تامین گاز هند است
مدیرعامل ش��رکت گاز آسیای جنوبی، احداث خط 
لول��ه گاز از بس��تر دری��ا بی��ن ایران و هن��د را یکی از 
مناس��ب ترین راه ها برای تامین بخش��ی از نیاز هند به 
گاز دانست و تصریح کرد زمان اجرای این طرح مهم 

با لغو تحریم های ایران فرا رسیده است. 
 »س��وبود کوم��ار جین« دی��روز در گفت وگو با ایرنا 
اظه��ار ک��رد: این خط لوله می تواند در مدت دو س��ال 
گاز ای��ران را از دری��ای عم��ان-  اقیانوس هند به ایالت 

گجرات در غرب این کشور منتقل کند. 
وی اظهار کرد: ایران و هند باتوجه به لغو تحریم ها 
و چش��م انداز روش��ن ای��ن ط��رح هرچه زودت��ر باید 
گفت وگوه��ای خ��ود را ب��رای اجرای ای��ن طرح آغاز 
کنند و به س��رانجام برس��انند. این کارش��ناس ارش��د 
صنع��ت نف��ت و گاز هن��د، درباره احداث خط لوله گاز 
صلح )ایران-  پاکس��تان-  هند( و تاپی )ترکمنس��تان-  
افغانس��تان-  پاکس��تان-  هند( گفت: همه این خطوط 
برای انتقال گاز خوب هس��تند ولی اهمیت هیچ یک 
از این طرح ها با توجه به بازه زمانی و امنیت آن قابل 
مقایس��ه ب��ا خ��ط لوله بین هند و ایران از بس��تر دریا 
نیس��ت. وی افزود: ما اکنون با ایران در مورد احداث 
خط لوله از طریق بس��تر دریا در حال مذاکره هس��تیم 

و امیدواریم که به زودی به نتیجه برسیم. 
این مقام ارش��د ش��رکت گاز آسیای جنوبی که روی 
پ��روژه انتق��ال گاز از منطق��ه خاورمیان��ه به هند کار 
می کند، اظهار کرد: طرح احداث خط لوله گاز از ایران 
به س��احل گجرات که بخ��ش خصوصی هند داوطلب 
اجرای آن است از سوی دولت و وزارت نفت هند نیز 
حمایت می ش��ود. وی در پاس��خ به سوالی درخصوص 
موانع اجرای این طرح باتوجه به عبور این خط لوله از 
نزدیکی منطقه اقتصادی ویژه پاکستان گفت: می توان 
با تغییر مسیر این خط و طوالنی شدن آن این مشکل 
را برطرف کرد. مدیرعامل ش��رکت گاز آسیای جنوبی 
هزینه این خط لوله حدود 1400 کیلومتری را حدود 
4.5 میلیارد دالر برآورد کرد. این کارشناس ارشد بخش 
گاز طبیعی گفت: کار احداث خط لوله گاز تنها مدت 
دو س��ال زمان نیاز دارد، اما تعیین قیمت گاز و دیگر 

اقدامات ضروری وقت بیشتری خواهد گرفت. 
وی اف��زود: ط��رح اح��داث خ��ط لول��ه گاز از لحاظ 
جغرافیایی و سیاسی خیلی حساس است و به همین 
دلیل نمی توان پیش بینی های زیادی در مورد آن انجام 
داد، ام��ا دول��ت هند از پروژه اح��داث خط لوله گاز از 

ایران تا ساحل گجرات حمایت می کند. 

ایران سهام نفت و گاز خارجی را 
می خرد

مع��اون ام��ور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: 
برنامه هایی برای افزایش س��هام و مش��ارکت ایران در 
طرح های نفت و گاز خارج از کشور در دست اجراست 
اما هنوز تصمیم های مربوط به آنها نهایی نشده و در 

حال بررسی هستیم. 
امیر حس��ین زمانی نیا در گفت وگو با ایرنا درباره 
برنامه وزارت نفت برای افزایش سهم ایران در میادین 
نفت و گاز خارج از کشور افزود: طرح هایی در دست 

اجراست اما در حال حاضر اعالم نمی شود. 
وی درب��اره احتم��ال افزایش س��هم در ش��اه دنیز 
آذربایجان گفت: شاه دنیز یکی از این میادین است اما 
تصمیم نهایی گرفته نشده است. معاون امور بین الملل 
و بازرگانی وزیر نفت اضافه کرد: چند میدان و طرح نیز 
در کشورهای دیگر وجود دارد که در حال بررسی آنها 
هستیم. زمانی نیا ادامه داد: در داخل کشور نیز بحث 
درب��اره ورود ب��ه این گونه طرح ها جریان دارد و هنوز 
تصمیم نهایی اتخاذ نش��ده اس��ت. هم اکنون ایران در 
میدان گازی شاه دنیز کشور آذربایجان که در دریای 

خزر قراردارد، 10 درصد سهم دارد. 

کردستان عراق به دنبال صادرات 
گاز از طریق ایران است 

 منطقه کردس��تان عراق قصد دارد از طریق ایران 
یک خط لوله گاز به آسیا بکشد. 

به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری اس��پاتنیک، 
بی��وار هانس��ی مش��اور اقتص��ادی دول��ت منطقه ای 
کردستان عراق گفت: دولت قصد دارد یک خط لوله 
گاز از طریق ایران به آس��یا بکش��د. مقامات منطقه 
کردستان عراق قصد دارند عرضه گاز طبیعی به ترکیه 

را تا پایان سال 2016 شروع کنند. 
هانس��ی به شبکه تلویزیونی السومریه گفت: دولت 
کردستان عراق قصد دارد تا آخر سال 2016 به ترکیه 
گاز طبیعی صادر کند. این منطقه ساالنه 10 میلیارد 
مترمکعب گاز را از طریق ترکیه به اروپا صادر خواهد 
کرد و تا اوایل س��ال 2020 مقدار عرضه گاز احتماال 

به 20 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. 
به گفته هانسی، در حال حاضر ذخایر این منطقه 
حدود 45 میلیارد مترمربع برآورد می شود، اما به گفته 

دولت این ذخایر 5.۷تریلیون مترمکعب هستند. 
وی همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد: در می��ان دیگر 
پروژه ها احداث سه پاالیشگاه جدید نفت برای عرضه 
سوخت به کردستان و سرتاسر عراق دیده می شود. 
پس از سرنگونی صدام، دولت کردستان عراق کنترل 
میادین نفتی منطقه را در دست گرفته است. به گفته 
بریتیش پترولیوم، این ذخایر 45 میلیارد بشکه برآورد 

می شود که یک سوم کل ذخایر عراق است. 

وزیر نیرو حق آبه زیست محیطی 
زاینده رود را پیگیری کند 

 نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س از وزیر نیرو 
درخواست کرد ضمن پیگیری مصوبات شورای عالی 
آب، ح��ق آبه زیس��ت محیطی زاین��ده رود را هم در 

دستور پیگیری قرار دهد. 
به گزارش ایسنا، عباس مقتدایی در تذکر شفاهی 
خود در جلسه علنی روز گذشته مجلس از وزیر تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی خواست تا نسبت به همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پیگیری آن در 

بودجه و برنامه اقدام الزم را انجام دهد. 
وی همچنی��ن در تذکری ب��ه رئیس جمهور اظهار 
کرد: نگرش ناب و گفتمان انقالب اسالمی در برنامه 
ششم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم 
اصفهان همچنین در تذکری به وزیر کشور اظهار کرد: 
در بحبوحه انتخابات رسیدگی به روستاها ، دهیاری ها 
و ش��هرهای زیر 20 هزار نفر مورد توجه قرار گیرد و 
آنها را در بودجه 95 فراموش نکند. وی همچنین از 
وزیر آموزش پرورش خواس��ت تا معیش��ت فرهنگیان 

را در برنامه ششم در دستور کار قرار دهد. 

فروش محصوالت مپنا به شرکت 
آمریکایی ژنرال الکتریک

مدیرعام��ل گروه مپنا با بیان اینکه ش��اهد رقابتی 
فش��رده در صنعت برق جهان هس��تیم، افزود: مپنا 
موفق به صادرات برخی محصوالت خود به ش��رکت 
بزرگ ژنرال الکتریک آمریکا ش��ده که اتفاقی بس��یار 

بزرگ است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، عباس علی آب��ادی در پنجمین 
همای��ش کاربران واحدهای گازی و س��یکل ترکیبی 
V94.2 در مح��ل نی��روگاه پرن��د ب��ه رقابت بس��یار 
فش��رده در صنع��ت برق جهان اش��اره ک��رد و افزود: 
ادغام ش��رکت های بزرگ جهانی حکایت از سیاست، 

هدف و واقعیتی در پشت صحنه این تدابیر دارد. 
وی گف��ت: ب��ه طور قط��ع صنعت برق رو به افول 
نیس��ت و ای��ن بنگاه ه��ای بزرگ از بی��ن نمی روند. 
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل گروه مپن��ا، همچون صنعت 
هواپیماس��ازی که امروز ش��اهد حضور فقط دو نام 
در آن هستیم، چنین روندی را در صنعت برق نیز 
خواهی��م دید. علی آبادی ب��ا بیان اینکه در صنعت 
برق به سمت تمرکز در حرکتیم افزود: گروه تالش 
دارد برنامه های خود را توسعه دهد و این هدف جز 
با تضمین بازار امکان پذیر نیست. وی سرویس دهی 
و ارائ��ه خدم��ات پ��س از فروش در ایران و س��ایر 
کشورها را از جمله برنامه های این گروه در فضای 

کنونی جهان برشمرد. 

صادرات نفت عراق به 
3 میلیون و 950 هزار بشکه در روز رسید

وزیر نفت عراق اعالم کرد: صادرات نفت این کشور 
در ماه جاری به 3 میلیون و 950 هزار بش��که در روز 

رسیده است.
به گزارش ایرنا به نوشته روزنامه المستقبل عراق، 
ع��ادل عبدالمه��دی وزیر نفت عراق با اعالم این خبر 
اف��زود: ای��ن میزان از تولید نفت مربوط به حوزه های 
نفتی جنوب بوده و ش��امل حوزه های نفتی ش��مال 

نمی شود. 
وی همچنین با اشاره به عقد قرار داد های نفتی در 
حوزه های کش��ف، استخراج و صادرات با شرکت های 
بین المللی نفتی گفت: ما در این خصوص قرارداد های 

خوبی با این شرکت ها منعقد کرده ایم. 
 عبدالمهدی در مورد جزییات این قرارداد ها و نیز 
س��هم دو طرف در این س��رمایه گذاری های مشترک 
اطالعاتی ارائه نداد. وی همچنین گفت که با گسترش 
حوزه های نفتی و مش��ارکت و س��رمایه گذاری بیشتر 
ش��رکت های نفت��ی بین الملل��ی در آین��ده نزدی��ک 
می توانیم صادرات خود را به بیش از 10 میلیون بشکه 
در روز افزایش دهیم. هیثم الجبور، عضو کمیس��یون 
مالی پارلمان عراق نیز تولیدات نفتی اقلیم کردستان 

را 800 هزار بشکه در روز برآورد کرد. 
ع��راق در حال حاضر چهارمین تولید کننده بزرگ 
نفت در جهان محس��وب می ش��ود. درحالی وزیر نفت 
عراق از افزایش صادرات روزانه نفت این کش��ور خبر 
می ده��د ک��ه در روزهای گذش��ته قیمت نفت به مرز 
35 دالر در هر بش��که رس��یده اس��ت؛ بهای هر بشکه 
نفت خام دریای برنت صبح روز دوشنبه با 1.60 دالر 
کاهش به 36.33 دالر رس��ید که پایین ترین حد در 

طی هفت سال گذشته شمرده می شود. 
بخ��ش اقتص��ادی روزنام��ه فایننش��ال تایمز روز 
دوش��نبه نوش��ت: عراق و عربستان سعودی در سال 
جاری میالدی سطح تولید خود را به نحو بی سابقه ای 
افزایش دادند و این درحالی که اس��ت که بازار نفت 
در انتظ��ار نف��ت اضافی ناش��ی از ورود کامل ایران به 
این بازار بعد از لغو تحریم ها اس��ت که انتظار می رود 

در سال آینده میالدی صورت گیرد. 
بان��ک جهان��ی با در نظر گرفت��ن احتمال افزایش 
تولید نفت خام ایران پس از برداشته شدن تحریم ها، 
احتم��ال می ده��د که مازاد عرض��ه نفت در بازارهای 

جهانی همچنان ادامه خواهد یافت. 
براساس گزارش های منتشر شده، اکنون بازار انرژی 

با مازاد 2 میلیون بشکه نفت مواجه شده است. 
در تابس��تان س��ال 2014 میالدی قیمت هر بشکه 
نفت خام در بازار جهانی به باالی 100 دالر رس��ید 
ولی از آن زمان تاکنون روند کاهشی داشته است. 

نیرو

نفت

لیال مرگن

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا



چهارشنبه
253 آذر 1394 کار و تولید

کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: 
طی 10 سال گذشته 350 میلیارد تومان 
در بخش کشاورزی س��رمایه گذاری شده 
و بازگش��ت سرمایه در این بخش به ازای 
هر ریال 25 ریال اس��ت که از اس��تاندارد 

جهانی بسیار کمتر است. 
زن��د  اس��کندر  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
درخصوص ضعیف ش��دن سرمایه گذاری 
در بخش کش��اورزی اظه��ار کرد: در 10 
س��ال گذش��ته فقط 350 میلیارد تومان 
در حوزه کشاورزی س��رمایه گذاری شده 
اس��ت و برگش��ت س��رمایه در کشاورزی 
طبق گزارش تحقیقاتی س��ال 2014 که 
باید بین 20 تا 40 درصد باش��د در ایران 
این برگشت سرمایه از سرمایه گذاری یک 
ریالی به س��ودآوری 25 ریالی می رس��د 
که بسیار پایین تر از اس��تاندارد بازگشت 
سرمایه در بخش کشاورزی جهانی است. 
وی با بیان اینکه 90 درصد تالش ها و 
س��رمایه ها را باید برای تحقیقات هزینه 
کرد، گف��ت: اول از همه تحقیقات و در 
درجه دوم ش��بکه دان��ش و در آخرین 
مرحل��ه ن��وآوری را بای��د در روند اجرا 
درنظر بگیریم. اخیرا بخش��نامه ای برای 
فرصت ه��ای اجرای��ی تهی��ه کردی��م تا 
ش��اهد ایف��ای نقش کام��ل محققان در 
عرصه اجرایی باش��یم که امید اس��ت با 
رس��وخ تحقیقات در بدنه اجرایی شاهد 
کاهش تغییرات سیاس��ت های مدیریتی 
و معاونت��ی ش��ویم، چراکه در گذش��ته 
غفل��ت از تحقیقات باع��ث عقب ماندگی 
می ش��د ام��ا ام��روزه منجر ب��ه نابودی 

خواهد شد. 
زن��د با اش��اره ب��ه رویک��رد جدید این 

س��ازمان در برون س��پاری فعالیت ه��ای 
غیرحاکمیتی افزود: تاکنون 16 دستاورد 
را ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار کردیم 
و در تدوی��ن سیاس��ت های واگ��ذاری و 
اس��تقرار، حدود 100 شرکت دانش بنیان 
و تجاری سازی 105 دانش فنی به بخش 

خصوصی اقدام کردیم. 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی همچنین 
با شعار هر موسسه یک مرکز رشد اظهار 
امی��دواری ک��رد تا س��ال آین��ده بتوانیم 
هش��ت مرکز رش��د ایجاد کنیم تا جایی 
که با ضریب رش��د معین بتوانیم برای هر 
موسس��ه یک مرکز رشد در کشور داشته 

باشیم.
وی با اع��الم اینکه س��هم تحقیقات از 
تولید ناخالص داخلی پایین اس��ت، افزود: 
س��هم تحقیق��ات در ای��ران 0.48 درصد 
از کل تولی��د ناخال��ص داخل��ی اس��ت 
درصورتی که در کشورهای همسایه چون 
ترکی��ه این می��زان یک درصد اس��ت که 
امیدواریم با عملی شدن بخشنامه جدید 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 
بخش تحقیقات روح جدیدی دمیده شود. 
زند با بیان اینکه تحقیقات سیاست زده 
ش��ده اس��ت، تش��ریح ک��رد: پراکندگی 
جمعیت��ی ب��ه ج��ای اقلیم��ی بای��د در 
تحقیق��ات م��ورد توج��ه قرار گی��رد و از 
سیاسی ش��دن تحقیقات جلوگیری کند، 
چراکه انتظار از تحقیقات در حد حمایت 
نیست و ارتباط علمی ایران با دنیا ضعیف 
اس��ت و به تحقیقات کش��اورزی همچون 
تحقیقات صنعتی توجه نمی ش��ود. از این 
رو باید تالش مضاعف��ی برای فعالیت در 

550 گرایش تحقیقاتی صورت گیرد. 

رئی��س هی��أت عام��ل ایمی��درو در اتاق 
بازرگانی تهران آمارهای عجیبی از وضعیت 
معدن داد. مهدی کرباسیان گفت: 80درصد 
ارزش شرکت های معدنی در بورس کاهش 
یافته و بی��ش از 3میلیون تن فوالد در کف 

زمین مانده است.
در همین حال عالءالدین میرمحمد صادقی، 
رئیس خانه معدن پیشنهاد تشکیل مجموعه ای 
را برای اکتش��اف به سازمان ایمیدرو داشت و 
درباره این موضوع اظهار کرد: مس��ئله ای که 
وجود دارد این اس��ت که حدود 27- 28 سال 
گذشته قیمت نفت تا حد زیادی کاهش یافت 
و خریداری هم وجود نداشت که در آن زمان 
عده ای از معدن داران و کارشناسان این حوزه 
گردهم آمدند و کمبود ارز حاصل از نفت را با 
برداشت از معادن جبران کردند. در آن زمان 

تنها 7 درصد از معادن شناخته شده بود. 
وی ادامه داد: با افزایش تالش خود می توانیم 
کمبود ارز موجود را رفع کنیم. هنگامی که به 
آمار و ارقام نگاهی می اندازیم معادن شناخته 
شده ما در کشور همان 7 درصد گذشته است 
ک��ه از نظر من باید کمیته ای برای اکتش��اف 
ایجاد ش��ود و همه اظهارات فرضی نباش��د. 
مسئله اکتشاف را از طریق دریافت بودجه ای 
از دولت پیگیری تا مناطق کش��ف شده را در 
اختیار متقاضیان ق��رار دهند که کمک قابل 
توجهی به کشور می کند تا از معادن استفاده 

الزم را داشته باشیم. 
رئیس خانه معدن اف��زود: به نظر من اگر 
وزارت صنع��ت،  معدن و تجارت با هماهنگی 
س��ازمان ایمیدرو یک مجموعه اکتشاف در 
کل کش��ور ایجاد کنند تا بتوانی��م از منابع 
معدنی موجود در کش��ور مطلع ش��ده و به 
تناسب نیاز از آن اس��تفاده کنیم به گونه ای 
ک��ه هرکس قص��د بهره ب��رداری دارد، نوع و 
مقدار ماده معدنی موجود به وی اعالم شود 
تا بهره بردار بتواند از این منابع استفاده کند 
و س��رمایه گذار داخل��ی و خارجی نیز بتواند 
در ای��ن مع��ادن س��رمایه گذاری کن��د زیرا 
هزینه های اکتش��اف به حدی باال اس��ت که 
بخش خصوصی توانایی پرداخت آن را ندارد. 
در ادامه نشست صبحگاهی روز گذشته 
هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن تهران مهدی کرباس��یان معاون 

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت درباره این 
موضوع اظهار کرد: س��ازمان م��ا به عنوان 
ی��ک س��ازمان توس��عه ای، ش��رکت هایی 
ب��رای  متخص��ص  اف��رادی  از  متش��کل 
اکتش��اف را با سرگروهی افراد پیشکسوت 
در ح��ال فعالی��ت در اختی��ار دارد که با 
دریافت پی��ش پرداخت از ما فعالیت خود 
را آع��از کرده ان��د و نتای��ح آن در اختیار 

بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. 
وی با انتقاد از سازمان زمین شناسی ادامه 
داد: البت��ه ذکر این نکته ضروری اس��ت که 
درابت��دای این امر س��ازمان زمین شناس��ی 
نسبت به فعالیت ما انتقاد جدی داشته اند و 
از فعالیت ما جلوگیری می کردند. در برنامه 
ششم وضعیت این سیاس��ت گذاری باید به 

طور کامل مشخص شود. 
مهدی کرباس��یان معاون وزی��ر صنعت، 
معدن و تج��ارت درادامه صحبت های خود 
درباره معادن و صنایع معدنی و آمار و ارقام 
آن اظهار کرد: معدن آغاز توسعه یک کشور 
اس��ت اما به دلیل س��ایه نفت بر این حوزه 
در کش��ور ما، بخ��ش معدن م��ا آن طورکه 
باید نتوانس��ته رشد کند. در کشور ما حدود 
یک درصد مع��دن و صنایع معدنی 5 درصد 

در GDP تاثیر دارد، در صورتی که ما یک 
کشور معدنی هستیم اما به این حوزه توجه 

بسیار کمی داریم. 
وی در ادام��ه درب��اره کاهش قیمت نفت 
به زیر 40 دالر گفت: مطمئنا این ش��رایط 
تاثیر مس��تقیمی ب��ر بازار مع��دن و صنایع 
معدنی ما خواهد داش��ت اما کش��ور ما باید 
ب��ا اراده ای قوی در حوزه مع��دن و صنایع 
معدنی سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد 
تا هم به ارزش افزوده باالیی دس��ت یابد و 
هم در حوزه اشتغال و توسعه اقدامات قابل 

توجهی داشته باشد. 
کرباسیان در ادامه افزود: نکته مهم و قابل 
توجه بحث این اس��ت ک��ه آمریکا نرخ بهره 
دالر را اعالم نکرده که اگر این نرخ افزایش 
یاب��د قیمت ها با ریزش جدی مواجه خواهد 
شد. طبق پیش بینی ها طی سه تا پنج سال 
آین��ده اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و تنها 
س��یر صعودی برخی کشورها نزولی خواهد 

شد. 
رئی��س ایمیدرو با بی��ان اینکه نکته مهم 
دیگری که وج��ود دارد کاهش قیمت تمام 
ش��ده محصوالت معدنی در آمریکا و س��ایر 
کش��ورهای  معدنی جهان است، گفت: این 

کشورها با بررس��ی هایی که صورت داده اند 
به این نتیجه دس��ت یافتند که باید قیمت 
تمام شده محصوالت خود را کاهش دهند. 
برهمین اس��اس سیاست اصلی شرکت های 
ب��زرگ معدن��ی در 10- 15 س��ال آین��ده 
کاهش قیمت تمام ش��ده است اما متاسفانه 
در کش��ور ما ش��رایط بر عکس است. یکی 
از س��واالت اصلی طرف های خارجی هنگام 
مش��ارکت با ایران این بود، قیمت گاز شما 
ب��رای یک ق��رارداد 20 س��اله چ��ه میزان 
اس��ت که متاس��فانه من هیچ پاسخی برای 
آنها ندارم که امیدوارم هرچه س��ریع تر این 

جمع بندی صورت گیرد. 
وی ادام��ه داد: چی��ن در این بازار، جدی 
ب��ازی می کند به گون��ه ای ک��ه بزرگ ترین 
تولید کننده فوالد در جهان این کشور است 
و از یک میلیارد و 600 میلیون تن تولید دنیا 
832 میلیون تن تولید کش��ور چین است. با 
سیاس��ت های تش��ویقی فوالد صادراتی آن 
بیش از 90 میلیون تن اس��ت و جالب توجه 
این اس��ت که آمریکا بر ف��والد چین تعرفه 

110 درصدی تعیین کرده است. 
کرباسیان رئیس ایمیدرو یکی از نکات مهم 
معدن کاری را محرومیت زدایی آن دانس��ت و 

افزود: هنگامی که معدنی در منطقه ای کشف 
و آماده بهره برداری می شود، محیط اطراف نیز 
پیش��رفت کرده و به آبادانی می رسد. به عنوان 
مث��ال می توان ب��ه مناطق س��نگان و خواف 
اش��اره کرد که به محض بهره برداری از معادن 
این مناطق، با رونق و پیش��رفت چشمگیری 
در ش��رایط رک��ود فعلی روبه رو ش��د. معاون 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
حال حاضر 620 هزار اشتغال در زنجیره معدن 
هستند و اگر س��رمایه گذاری خارجی صورت 
گیرد طبق پیش بینی 120 هزار اشتغال جدید 
خواهیم داشت، افزود: متاسفانه بحران فعلی در 
دنیا در صنایع معدنی و شرایط داخلی اقتصاد 
کشور، 3 میلیون تن فوالد در کف کارخانجات 
کش��ور عالوه بر آن میزانی که در انبار کارخانه 
افرادی وجود دارد که این محصول را خریداری 
کرده اند و بازار فروش آن را ندارند که در جمع 

رقم چشمگیری خواهد شد. 
از سیاس��ت های  انتق��اد  ب��ا  کرباس��یان 
صادراتی دول��ت قبل،  گفت: ص��ادرات نیز 
در س��ال 92 به دلیل تصمیمات سیاس��ی 
در س��ال های متع��دد با مقاوم��ت روبه رو 
ش��ده که بازار ما را به وضعیت نامناس��بی 
رس��اند و میزان ص��ادرات فوالد م��ا به زیر 
500 ه��زار تن رس��ید، در حالی که س��ال 
گذشته صادرات فوالد کش��ور به 3 میلیون 
تن رس��ید. امس��ال نیز بازار به وسیله چین 
و سایر کش��ورها گرفته ش��د زیرا با حضور 
کمرنگ در بازارهای صادراتی حضور و ثبات 
در آن بسیار سخت تر از گذشته خواهد شد. 
در ح��ال حاضر حوزه فوالد و س��نگ آهن 
به دلیل عدم وجود صادرات و بازار مناس��ب 

داخلی تعطیل شده است. 
ادام��ه  در  ایمی��درو  س��ازمان  رئی��س 
صحبت های خود اظهار کرد: 21 هزار میلیارد 
توم��ان از ام��وال دولت در قال��ب رد دیون 
و خصوصی س��ازی واگذار ش��د اما ما سعی 
کردیم با هم��کاری بخش خصوصی و نیمه 
دولت��ی بخش های تعطیل ی��ا رو به تعطیل 

را احیا کنیم. 
کرباسیان در پایان گفت: تالش ما جذب 
س��رمایه گذار خارجی اس��ت، م��ا در دولت 
نمی توانیم از ورود و حضور س��رمایه گذاری 
خارجی استقبال کنیم اما از اتاق خواستاریم 

زمینه های الزم را ایجاد کند. 

رئیس  ایمیدرو خبر داد

انباشت 3 میلیون تن فوالد در کشور  اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند 
توانمند سازی بخش خصوصی 

نخستین اولویت اتاق بازرگانی باشد 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: مقام معظم 
رهبری، دولت و مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارند 

که اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند. 
ب��ه گزارش ش��اتا، نعمت زاده در دومین نشس��ت 
ش��ورای عال��ی پیشکس��وتان اتاق ه��ای بازرگان��ی 
سراس��ر کشور افزود: پیشنهاد می کنم توانمند سازی 

بخش خصوصی نخستین اولویت تان باشد. 
وی گف��ت: بخش خصوصی باید توانمندی فکری، 
تجرب��ی، مالی، مدیریت��ی، تکنولوژیک��ی، تحقیق و 

توسعه ای و... داشته باشد. 
وزیرصنعت، معدن وتجارت با اش��اره به چگونگی 
اج��رای اصل 44 قانون اساس��ی اضافه ک��رد: مقام 
معظم رهب��ری با حمایت های خود ب��رای این مهم 

پیشقدم شدند. 
نعم��ت زاده در ادام��ه با تش��ریح مفه��وم اقتصاد 
مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی باید با رویکرد 
دانش بنیانی، مردمی بودن، درون زایی، برون نگری 
و عدال��ت خواهی پیاده ش��ود و در این زمینه بخش 

خصوصی بهتر از دولت می تواند آن را پیاده کند. 
وی با بیان اینکه کوچک سازی دولت راهکارعملی 
می خواهد خطاب به پیشکسوتان اتا ق های بازرگانی 
و صنایع و معادن و کش��اورزی سراسر کشور افزود: 
در دول��ت قبل بی��ش از 500هزار نفر به اس��تخدام 
دول��ت در آمدن��د و امروز باید برای کوچک س��ازی 
دول��ت راهکارهای عملی ارائه ش��ود و در این زمینه 

نقش خود را مهم بدانید. 
 گفتن��ی اس��ت در پایان این نشس��ت لوح تقدیر 
پیشکسوت پیشکس��وتان صنعت، معدن و بازرگانی 

به مهندس نعمت زاده تقدیم شد. 

راه اندازی پروژه زیست محیطی 
در شرکت سیمان خاش

دو پروژه زیس��ت محیطی در ش��رکت تولیدی و 
صنعتی س��یمان خاش در سیس��تان و بلوچس��تان 

راه اندازی شد. 
به گزارش ایرنا، مدیر عامل ش��رکت سیمان خاش 
در آیین راه اندازی این پروژه ها گفت: س��امانه پایش 
و کنترل آنالین آلودگ��ی و نیز تصفیه بی هوازی دو 
پروژه زیست محیطی شرکت سیمان خاش است که 

اکنون مورد بهره برداری قرار گرفت. 
خس��رو جامعی اف��زود: س��امانه تصفیه خانه های 
بی هوازی س��یمان خاش در 11مرحله در تمام نقاط 
کارخانه طراحی و اجرا ش��ده که هرکدام ظرفیت و 
گنجایش 11 یونیت را برحسب افراد استفاده کننده 

دارد. 
وی اظهار داشت: نیاز نداشتن به قطعات مکانیکی 
و س��امانه نگهداری و تعمیرات پیش��گیرانه، انطباق 
کام��ل ب��ا الزام��ات و ضوابط محیط زیس��ت، حذف 
عملیات گس��ترده س��اختمانی و تاسیس��اتی، حفظ 
بهداش��ت محیط زیس��ت و ع��دم آلودگ��ی از نظر 
انتش��ار بو، اقتصادی بودن و برخورداری از راهبری 
و نگه��داری مطلوب از جهت کاهش هزینه و نیروی 

انسانی از مزایای مهم این طرح است. 
وی ادامه داد: این پروژه به علت نداشتن تجهیزات 
الکترومکانیکال مانند پم��پ، بلوئر و غیره به انرژی 
الکتریکی و مواد ش��یمیایی )که در س��ایر سامانه ها 
نظیر س��امانه های تصفیه ه��وازی( در دوره راهبری 

نیازی ندارد. 
مدیر عامل شرکت سیمان خاش تصریح کرد: برای 
جلوگی��ری از آلودگی هوا برنام��ه نصب بگ فیلترها 
و الکت��رو فیلتره��ا در دپارتمان ه��ای خ��ط تولید، 
جایگزینی الکتروفیلتر به جای مولتی س��یکلون در 
دپارتم��ان گریت کولر، مس��قف ک��ردن انبار خاک، 
نص��ب بگ فیلتر باندهای آمون��د، نصب الکتروفیلتر 
کمکی کوره و آسیاب مواد خام و نیز ساخت و نصب 
سیستم جدید اسپری آب در سنگ شکن انجام شده 

است. 
جامعی افزود: برای جلوگیری از آلودگی در آب و 
خاک سامانه روانکاری با گریس به جای روانکاری با 
روغن در آس��یاب مواد خام و سیمان، تفکیک انواع 
ضایع��ات جهت ف��روش مانند روغن س��وخته، آجر 
نس��وز، تراشه های فلزی و... و نیز استفاده از قطعات 
و ضایع��ات فلزی قابل اس��تفاده مجدد، تعویض نوع 
آجرهای نسوز و تعویض و تعمیر دستگاه های دارای 
مشکل نشتی روغن در کارگاه نوسازی صورت گرفته 

است. 
وی اظهار داش��ت: نصب و راه اندازی سامانه پایش 
لحظ��ه ای غبار خروجی دودکش اصلی در راس��تای 
اجرای بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توس��عه 
با هدف بهبود ش��اخص های زیست محیطی صورت 

پذیرفت. 
وی افزود: س��یمان تولیدی این شرکت با توجه به 
تجهیز کارخانه به آزمایشگاه های مجهز و در اختیار 
داشتن آخرین فناوری روز دنیا و اخذ تاییدیه رسمی 
از سازمان های استاندارد ملی و بین المللی، توانسته 

رضایت تمام مشتریان خارجی را فراهم کند. 
مدیرعامل شرکت سیمان خاش اظهار داشت: این 
ش��رکت از توان اجرایی نیروهای متخصص و متعهد 
بومی، معادن غنی و سرشار خود واقع در دامنه کوه 
تفتان به خوبی بهره گرفته و تالش دارد با در اختیار 
داش��تن تجهیزات و دس��تگاه های تولید براس��اس 
فن��اوری روز دنی��ا، در امر تولید انواع س��یمان های 
تی��پ، آمیخته پوزوالنی، ب�ل�ین باال و کلینکر موفق 

عمل کند. 
وی گفت: س��یمان خاش با وجود قرار گرفتن در 
یکی از نقاط محروم کشور، با تدوین برنامه راهبردی 
برای توس��عه بازارهای فروش محص��والت خود در 
س��طح کش��ور و بازارهای جهانی و کشف و نفوذ در 
بازارهای جدید، در س��ال 1386 نس��بت به اجرای 
ط��رح افزایش ظرفیت تولی��د از 2 هزار تن به 2 هزار 
و 600 ت��ن کلینکر در روز اقدام و هم اینک توانایی 
تولید و تحویل روزانه 3 هزار تن انواع سیمان را دارد. 
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سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مطلوب نیست 
بازگشت سرمایه از استانداردجهانی

 بسیار کمتر است



قیم��ت نف��ت در بازارهای 
جهان��ی به رون��د نزولی خود 
ادامه می ده��د و در تازه ترین 
تحوالت در این زمینه قیمت 
WTIبه  نفت خ��ام آمری��کا 
36 دالر و 4 س��نت و قیم��ت 
نفت خام برن��ت به 38 دالر و 
15 سنت رس��یده است. این 
کاهش قیمت در حالی اس��ت 
که ب��ه دلی��ل اقتص��اد نفتی 
ای��ران، بس��یاری از بازارهای 
س��رمایه گذاری ای��ران از این 
کاه��ش قیم��ت نف��ت تاثیر 
می پذیرن��د. در ای��ن گزارش 
تالش داریم تا به بررسی تاثیر 
کاه��ش قیمت نفت ب��ر این 

بازارها بپردازیم

اوضاع نفت ما و جهان
نوری��ان،  حمی��د  دکت��ر 
این  در  اقتصادی  کارش��ناس 
باره به »فرصت امروز« گفت: 
قیمت جهانی نف��ت به دلیل 
سرسختی عربستان در کاهش 
ن��دادن می��زان تولیداتش که 
عمدتا با ه��دف ضربه زدن به 
روس��یه و ایران بوده است در 
مسیر نزولی قرار دارد. از نظر 
تکنیکالی  تحلیلگ��ران  برخی 
قیمت نف��ت می تواند حتی تا 
20 دالر هم کاهش پیدا کند 
و بودجه ریزان ما باید خود را 
برای بدتری��ن قیمت ها آماده 

کنند. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
بحث های داغی درباره بودجه 
وجود دارد. س��ال آینده سال 
سخت تری برای اقتصاد کشور 
خواه��د بود و اث��رات کاهش 
قیم��ت نف��ت ب��ه پایین ترین 
س��طح خ��ود در س��ال آینده 

نمایان می شود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
ب��ا اش��اره ب��ه احتم��ال رفع 
محدودیت ه��ای تولی��د نفت 

ای��ران تاکی��د ک��رد: با رف��ع 
محدودیت ه��ای تولی��د نفت، 
ای��ران می توان��د ب��ه  ظرفیت 
تولیدات خ��ود بیفزاید و وزیر 
نف��ت وعده داده ک��ه این کار 
ای��ن  انج��ام خواه��د داد.  را 
موض��وع می تواند کمی اثرات 
کاه��ش قیمت نفت را کاهش 
ده��د اما از س��وی دیگر خود 
افزایش تولی��دات نفتی ایران 
تاثی��ر منف��ی روی قیمت آن 
می گ��ذارد و زمین��ه کاه��ش 
بیش��تر آن را فراهم می کند. 
اگ��ر چه وزی��ر نف��ت معتقد 
اس��ت به دلیل اینکه مدت ها 
افزایش تولید نفت  از موضوع 
ای��ران گذش��ته و ب��ار روانی 
ب��ازار پیش  این موض��وع در 
خور ش��ده، ام��ا واقعیت این 
است که بازار نس��بت به این 
موضوع واکنش نشان می دهد 
و تاثیرات منفی از خود به جا 

می گذارد. 
نوری��ان ادام��ه داد: با رفع 
اث��رات  از  یک��ی  تحریم ه��ا 
مهمی ک��ه در اقتص��اد ما به 
وج��ود می آید این اس��ت که 

م��ا می توانی��م نفت خ��ود را 
به ص��ورت ع��ادی بفروش��یم. 
در ح��ال حاضر م��ا نفت را به 
که  می فروشیم  کش��ور  هفت 
از برخی کش��ورها به خصوص 
چی��ن در مقابل ف��روش نفت 
کاال دریافت می کنیم که این 
کاالها هم گاهی با قیمت های 
گزافی پای اقتصاد ما حس��اب 
می ش��وند. در ص��ورت رف��ع 
تحریم ه��ا می توانیم پول نفت 
را به ص��ورت نق��دی دریافت 
کنی��م که اتف��اق مهمی برای 
اقتصاد ماس��ت. ام��ا همه این 
مزایا نمی تواند اثرات نفت 20 
ی��ا 17 دالری را برای اقتصاد 
ما توجیه کند و قطعا ش��رایط 
ناهم��واری در مقاب��ل اقتصاد 

کشور قرار می گیرد. 

سرنوشت بازارهای 
سرمایه گذاری چه 

می شود؟ 
احمد جعفریان، کارش��ناس 
اقتص��ادی در پاس��خ ب��ه این 
س��وال ک��ه کاه��ش قیم��ت 
نف��ت چه تاثیری ب��ر بازارهای 

سرمایه گذاری می گذارد گفت: 
نخس��تین تاثیر کاهش قیمت 
نفت روی بازار ارز است. دولت 
مجبور می ش��ود که ب��ه دلیل 
کاهش قیمت نفت و کس��ری 
بودجه، قیم��ت ارز مبادالتی را 
افزایش بدهد و به دنبال آن ارز 
آزاد ه��م افزایش پیدا می کند. 
پ��س این حرف که مس��ئوالن 
بانک مرکزی می گویند قیمت 
ارز کاهش پیدا می کند با توجه 
به زمینه قیم��ت نفت، محقق 

نمی شود
وی افزود: با افزایش قیمت 
ارز باید ش��اهد اثرات آن روی 
قیمت طال باشیم و در چنین 
ش��رایطی قیم��ت ط��ال ه��م 

افزایش پیدا می کند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
بان��ک  البت��ه  ک��رد:  تاکی��د 
مرکزی در مقاب��ل قیمت ارز 
می توان��د ب��ا اتکا ب��ه منابعی 
بلوک��ه  دارایی ه��ای  از  ک��ه 
ش��ده و فروش نقدی نفت به 
دست می آورد روی بازار تاثیر 
بگذارد و نگذارد که قیمت ارز 
به سرنوش��ت س��ال های قبل 

دچار ش��ود اما حتما نوس��ان 
افزایش��ی را در ب��ازار ش��اهد 
خواهی��م بود و ب��ه دنبال آن 
طال ه��م تحت تاثی��ر جو ارز 

افزایش پیدا می کند. 
جعفری��ان در ادام��ه گفت: 
بازار سرمایه به دلیل وابستگی 
اقتصاد کش��ور به نف��ت تاثیر 
زی��ادی از قیم��ت ای��ن کاال 
می گی��رد و کاهش قیمت آن 
کلیت بازار را تحت تاثیر قرار 
می دهد اما در میان گروه های 
بورس��ی گروه پاالیشی بیشتر 
از همه شاهد ریزش قیمت ها 

خواهند بود. 
وی افزود: س��هم های گروه 
پاالیش��ی از ارزش بازار باالیی 
برخوردارن��د و کاهش قیمت 
آنه��ا روی هم��ه ب��ازار تاثیر 
منف��ی می گ��ذارد. تاکنون با 
گروه های  نفت  قیمت  کاهش 
پاالیش��ی افت زیادی کرده اند 
و ب��ا تداوم اف��ت قیمت نفت، 
کاهش قیمت این سهم ها هم 

ادامه پیدا می کند. 
اث��رات  م��ورد  در  وی 
کاه��ش قیمت نفت ب��ر بازار 
بازار مس��کن  مس��کن گفت: 
به ص��ورت مس��تقیم از نف��ت 
تاثی��ر نمی گیرد ام��ا به طور 
غیرمس��تقیم به دلیل کاهش 
درآمدهای دول��ت امکان این 
وج��ود دارد که دول��ت توان 
تزریق نقدینگی به این بازار را 
پیدا نکند و رک��ود بازار ادامه 
پی��دا کند آنچنان که در حال 
حاضر ه��م دول��ت نمی تواند 
نقدینگی پ��ر توانی را به بازار 
تزری��ق کند و ای��ن صنعت را 
از رکود نج��ات دهد. بنابراین 
انتظار نمی رود که بازار مسکن 
در ص��ورت افزای��ش قیم��ت 
ش��اهد جهش قیمت باش��د و 
س��رمایه گذاری در ای��ن بازار 
به قصد کسب س��ود، توصیه 

نمی شود. 

کاهش قیمت نفت، قیمت ارز را افزایش می دهد 

آتش نفت در بازار ارز

در ب��ازار پول نیز عرضه و تقاضا 
تعیین کننده نرخ سود بانکی است 
و درصورتی ک��ه تقاض��ا برای پول 
بی��ش از عرضه باش��د میزان نرخ 
سود بانکی نیز رشد خواهد یافت. 
سیدبهاءالدین هاشمی حسینی 
در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا در مورد 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی اظهار 
داش��ت: تعیین نرخ سود بانکی 
در تمام دنیا و در ایران بر عهده 
سیاس��ت گذاران پولی و شورای 
پول و اعتبار اس��ت که در رأس 

آنها بانک مرکزی قرار دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه هدف اصلی 
سیاست های پولی و بانکی ایجاد 
رونق و رش��د اقتصادی اس��ت، 
اف��زود: تعیین نرخ س��ود بانکی 
به چند عامل وابس��ته است که 
مهم ترین آن میزان تورم اس��ت 
که در این راس��تا افزایش حقوق 
و دس��تمزد و رش��د قیمت ها در 
یک سال مالی معیاری مهم برای 

تعیین نرخ سود بانکی است. 

وی افزود: محاس��به نرخ سود 
بانک��ی به این صورت اس��ت که 
ای��ن ن��رخ بی��ن 2 ت��ا 3 درصد 
بیش��تر از نرخ تورم خواهد بود و 
بانک ها نیز نرخ س��ود تسهیالت 
را برمبنای آن تعیین می کنند. 

هاش��می تصری��ح ک��رد: بازار 
ب��ه دو بخ��ش بازار پ��ول و بازار 
حقیق��ی کاال تقس��یم می ش��ود 
که در بخش ب��ازار حقیقی کاال 
پس انداز ها باید به گونه ای باش��د 
ت��ا منجر ب��ه س��رمایه گذاری و 
پس انداز در بانک ها شود. در این 
میان بانک ها نبای��د مازاد منابع 
یا کمبود پیدا کنند و نرخ س��ود 
باید به گون��ه ای توجیه اقتصادی 

داشته باشد. 
وی گف��ت: در بازار پ��ول نیز 
عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ 
سود بانکی است و درصورتی که 
تقاضا برای پ��ول بیش از عرضه 
باش��د میزان نرخ سود بانکی نیز 
رش��د خواهد یافت اما هم اکنون 

ب��ه دلیل مطالبات معوق بانک ها 
و کسری بودجه دولت و از سوی 
دیگر فقدان منابع مالی خارجی، 
نرخ سود بانکی اعتنایی به تورم 

نمی کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال 
حاض��ر می��زان تقاضا ب��رای وام 
2 برابر می��زان منابع مالی قابل 
پرداخت است، افزود: نرخ واقعی 
س��ود بانک��ی از نقطه مش��ترک 
ادغ��ام بازار حقیق��ی کاال و بازار 
پول به دس��ت می آید ام��ا بعید 
به نظر می رس��د با وجودکسری 
بودج��ه دولت، نرخ س��ود بانکی 

به زودی کاهش پیدا کند. 
وی ادامه داد: هم اکنون صاحبان 
پول و سرمایه رقم قابل توجهی از 
منابع را در اختیار دارند که کاهش 
سود بانکی تأثیر زیادی بر سرمایه 

آنها خواهد داشت. 
هاشمی ادامه داد: همچنین با 
توجه به جهش تورمی سال های 
90 و 91 س��طح عمومی نرخ ها 

بی��ن 2 تا 3 برابر رش��د داش��ته 
است اما در مقابل درآمدها تنها 
10 درص��د افزای��ش پیداکردند 
و ش��کافی ک��ه بی��ن درآمدها و 
هزینه  ها به وجود آمد منجر شد 
مردم با سپرده گذاری در بانک ها 
ب��ه دنبال جب��ران مناب��ع برای 

گرانی کاالها باشند. 
کس��ری  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
نقدینگی برخی از بانک ها افزود: 
از بانک ها دچار کسری  بسیاری 
جریم��ه  و  هس��تند  نقدینگ��ی 
س��نگینی نیز به بان��ک مرکزی 

می دهند. 
مدیرعامل اسبق بانک صادرات 
در م��ورد می��زان پرداخت س��ود 
بانکی در کش��ورهای اروپایی نیز 
افزود: تورم در کشورهای اروپایی 
1 درص��د یا حتی منفی اس��ت و 
حداکث��ر س��ود بانک��ی در برخی 
کش��ورهای حوزه اروپا در نهایت 
تا 4 درصد اس��ت، ای��ن در حالی 
است که ایران در میان کشورهای 

منطق��ه نیز چه به لح��اظ تورم و 
چه به لحاظ س��ود بانک��ی دارای 

بیشترین میزان است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بین 20 تا 
25 درصد از منابع مالی کش��ور 
مال��ی  مؤسس��ات  اختی��ار  در 
غیرمج��از اس��ت، اف��زود: بی��ن 
سال های 74 و 75 برخی از این 
مؤسس��ات که اغلب زیرمجموعه 
وزارت تع��اون آن زم��ان بودند، 
فاقد مجوز بانک مرکزی هستند 
و این تعداد خطر بالقوه ای برای 

نظام بانکداری است. 
هاشمی حس��ینی با بیان اینکه 
همیش��ه  دس��توری  سیاس��ت 
سیاس��تی غل��ط ب��وده، اف��زود: 
زمان تحریم ها به دلیل س��اختار 
سیاس��ت  بانک��ی  نامناس��ب 
دستوری برای کاهش یا افزایش 
نرخ س��ود بانکی داده می شد اما 
باید برای ش��رایط پس از تحریم 
و آزاد ش��دن مناب��ع بین المللی، 

سیاست ها نیز تغییر کند. 

بانک ه��ا ب��رای آخرین دفعات 
ب��ه دارندگان حس��اب های فاقد 
ش��ماره و شناس��ه ملی هش��دار 
دادن��د تا هویت حس��اب خود را 
مش��خص کنند؛ حساب هایی که 
البت��ه در بین آنها ارقام کالن هم 

وجود دارد. 
به گزارش ایس��نا، چند وقت 
پی��ش بود ک��ه رئیس کل بانک 
مرک��زی پ��رده از وج��ود تعداد 
قاب��ل توجه��ی از حس��اب های 
جعل��ی و بدون کد برداش��ت و 
طب��ق آخرین اطالع��ات اعالم 
ک��رد از بین حدود 300 میلیون 
حس��ابی ک��ه در نظ��ام بانک��ی 
38 میلیون  دارد،  کش��ور وجود 
حس��اب با ش��ماره شناسه و کد 
ملی تطبیق داده نش��ده و راکد 
اس��ت. یعن��ی عملی��ات در این 
حس��اب ها متوقف شده تا زمانی 

که صاحبان آنها کد ملی را ارائه 
کنند. 

ای��ن 38  از  ب��ود  وی گفت��ه 
میلی��ون، 30 میلیون شناس��ایی 
شناس��ایی  8 میلی��ون  و  ش��ده 
نش��ده اند این در حالی اس��ت که 
الزامات مبارزه با پولش��ویی برای 
کل نظام بانکی الزم االجراس��ت 
و باید دارندگان تمامی حساب ها 
از هوی��ت کامل قابل شناس��ایی 

برخوردار باشند. 
به دنب��ال این اعالم و با اجرای 
دس��تورالعمل های اداره مبارزه با 
پولش��ویی وزارت اقتصاد و بانک 
مرک��زی در این رابط��ه بانک ها 
اقدام به اصالح حس��اب ها کرده 
و اع��الم کردن��د صاحب��ان این 
حس��اب ها بای��د ب��رای تکمیل 
اطالعات خود به ش��عب مراجعه 
ک��رده و هوی��ت حس��اب خود را 

مشخص کنند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
اخی��را برخ��ی بانک ه��ا با اعالم 
هش��دارهای آخ��ر نس��بت ب��ه 
اف��رادی که در رابط��ه با اعالم 
کد و شناس��ه ملی و رس��یدگی 
ب��ه حس��اب های خ��ود تعل��ل 
داشته اند، تاکید کرده اند همسو 
ب��ا برنامه ه��ای بان��ک مرکزی 
و در راس��تای شفاف س��ازی و 
تعیین تکلیف حس��اب های فاقد 
شماره ملی )اشخاص حقیقی( و 
شناسه ملی )اشخاص حقوقی(، 
هویت حس��اب خود را مشخص 
کنند در غیر این صورت تا زمان 
اح��راز هوی��ت ح��ق هیچ گونه 
برداش��تی از حس��اب های خود 
را که مس��دود اس��ت، نخواهند 

داشت. 
آن ط��ور ک��ه یک��ی از مدیران 

ارش��د ش��بکه بانکی در این باره 
به ایس��نا توضیح داده اس��ت، در 
ح��ال حاض��ر در عم��ده بانک ها 
حساب های مربوط به افرادی که 
هویت آنها کامال مشخص نیست 
مس��دود ش��ده و تا زمانی که کد 
و شناس��ه ملی و س��ایر اطالعات 
الزم در این رابطه تکمیل نش��ود 
ح��ق هیچ گونه برداش��تی از این 

حساب ها وجود ندارد. 
وی توضی��ح داد ک��ه وقت��ی 
حساب ها هویت ندارند موجبات 
پولش��ویی را بیش از پیش فراهم 
می آورند چرا که مشاهده می شود 
برخی تعداد زیادی حس��اب باز و 
کارت بانکی دریافت کرده اند و از 
این طری��ق ارقام قابل توجهی را 
به تدریج از حس��ابی به حس��اب 
دیگ��ر جابه جا می کنند تا ردپایی 

از آنها به جا نماند. 

ای��ن مدی��ر بانک��ی در مورد 
اینکه در حس��اب های بدون کد 
آیا ارقام کالن نیز دیده می شود 
ه��م ی��ادآور ش��د: به ه��ر حال 
حس��اب هایی که کد یا شناس��ه 
ملی نداش��ته اند و اطالعات آنها 
کامل نیس��ت، گاها دارای ارقام 
کالن��ی اس��ت که خ��ود موجب 

نگرانی می ش��ود. 
وی همچنی��ن درب��اره اعالم 
اخی��ر برخ��ی مقام��ات بان��ک 
اینک��ه  ب��ر  مبن��ی  مرک��زی 
برنامه ریزی ه��ای  »براس��اس 
جدید، قرار اس��ت هر فرد فقط 
یک حساب بانکی داشته باشد و 
تمامی حس��اب ها کددار شوند« 
عن��وان کرد: ای��ن موضوع هنوز 
اجرایی نش��ده، ولی در هر حال 
در رابط��ه ب��ا همی��ن مقررات 

پولش��ویی خواهد بود. 

مدیرعامل اسبق بانک صادرات:

25 درصد از منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است 

چهارشنبه
25 آذر 1394 پول و بانک4

گزارش 2

خبرنــامه

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
 نظام بانکی

برای تحول بزرگ آماده شود
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی از 
اجرای برجام به عنوان پلی برای ارتباط با فناوری های 
نوی��ن بانک��داری و پرداخت نام ب��رد و گفت: با رفع 
تحریم ها و برداش��ته شدن محدودیت های ارتباطی، 
نظام بانکی کش��ور باید ب��رای تحوالت بزرگ آماده 

باشد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، 
علی دیواندری افزود: با توجه به استقبال ویژه عموم 
م��ردم از فناوری ه��ای نوین بانکداری الکترونیکی در 
سال های گذشته، دست اندرکاران این حوزه باید برای 
ورود ب��ه دوران  جدی��د با نوآوری هایی در سیس��تم ها 

و روش های پرداخت برای حفظ بازار تالش کنند. 
دبی��ر همای��ش بانکداری الکترونی��ک و نظام های 
پرداخت، ارائه خدمات یکس��ان را از عمده اش��کاالت 
سیستم پرداخت در کشور دانست و گفت: شرکت های 
فعال در این زمینه و بانک ها باید به تکریم مشتری و 
ایجاد فضای رقابتی توجه بیشتری داشته و برای رفع 

نیازهای مشتریان گام بردارند. 
وی تاکی��د ک��رد: طیف های مختلفی که از خدمات 
پرداخ��ت الکترونیکی اس��تفاده می کنند باید در حد 
نیازهای خود از این امکانات و خدمات بهره مند شوند. 
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
ادامه داد: تراکنش های بیش از 100 میلیون به صورت 
روزانه آمار خوبی در بین بسیاری از کشورهای دیگر 
محسوب می شود و این موضوع جذابیت بازار پرداخت 
و بانکداری الکترونیکی را برای ش��رکت های خارجی 
که در انتظار رفع تحریم ها هس��تند، بس��یار باال برده 
است.  وی ادامه داد: این شرکت ها مدت هاست مطالعه 
روی جامعه مش��تریان بانک��داری الکترونیک را آغاز 
کرده و به خوبی از نیازهای اس��تفاده کنندگان از این 

خدمات آگاه هستند. 
دیواندری با اش��اره به برگ��زاری پنجمین همایش 
بانک��داری الکترونی��ک و نظام ه��ای پرداخت افزود: 
همای��ش بانکداری الکترونی��ک و نظام های پرداخت 
با ایجاد بس��تری برای هم افزایی و هم فکری فعاالن 
و بازیگ��ران ای��ن ح��وزه می تواند بهتری��ن فضا برای 
برنامه ری��زی بهت��ر در راس��تای حفظ ب��ازار داخلی، 
افزایش کارآمدی، عملکرد و نوآوری و به روز رس��انی 
سیستم ها و خدمات باشد، پنجمین همایش بانکداری 
الکترونی��ک و نظام ه��ای پرداخ��ت 21 و 22دی ماه 
امس��ال در مرکز همایش ه��ای بین المللی برج میالد 

برگزار می شود. 

تامین 311 هزار میلیارد تومان 
کسری بانک ها با نرخ 23 درصد

براس��اس اعالم بانک مرکزی، بانک ها در سال 92، 
311 هزار میلی��ارد توم��ان از کس��ری های خود را از 

بانک های دیگر با نرخ 23.3 درصد تامین کردند. 
به گزارش تابناک، از آنجا که اضافه برداشت بانک ها 
از ذخای��ر ن��زد بانک مرکزی جریم��ه 34 درصدی به 
هم��راه دارد، بانک های خصوص��ی ترجیح دادند زیر 
بار نرخ س��ود 23.3 درصدی بازار بین بانکی بروند و 
کس��ری های خود را به صورت کوتاه مدت از یک ش��به 

تا سه ماهه تامین کنند. 
آمارها نشان می دهد، در سال یاد شده در مجموع 
پنج ه��زار و 886 فق��ره معامله ب��ه ارزش 311 هزار و 
21 میلی��ارد تومان با نرخ س��ود مرج��ع 23.3 درصد 
به صورت یک شبه تا سه ماهه بین بانک ها انجام شده 

است. 
معام��الت این بازار در حالی عدد 311هزار میلیارد 
تومان را نش��ان می دهد که در س��ال 91، دو هزار و 
110 فق��ره ب��ه ارزش 121 هزار و 320 میلیارد تومان 
معامله ش��ده اس��ت، بنابراین تعداد و ارزش معامالت 
به ترتیب 179 و 159 درصد نس��بت به مدت مش��ابه 

سال 91 رشد  داشته است. 
در ای��ن ب��ازار بیش��ترین حج��م س��پرده گذاری و 
س��پرده پذیری مرب��وط ب��ه بانک ه��ای خصوص��ی و 
خصوص��ی ش��ده اس��ت، به ط��وری ک��ه بانک های 
 خصوصی و خصوصی شده به ترتیب با داشتن سهم

64 و 31 درصد از کل سپرده گذاری ها، مجموعا 95 درصد 
کل سپرده گذاری های بازار را انجام داده اند و بانک های 

دولتی فقط 5 درصد سپرده گذاری  را داشتند. 
همچنین بیش��ترین س��پرده پذیری از بازار مربوط 
به بانک های خصوصی  و خصوصی ش��ده به ترتیب با 
س��هم 47 و 48 درصد اس��ت و 5 درصد از سپرده های 
بازار توسط بانک های دولتی فعال در بازار بین بانکی 

جذب شده است. 

 کاهش نرخ بانکی دالر
به 30 هزار و 107 ریال

بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز سه شنبه 
اعالم کرد، بر این اساس نرخ 18 ارز نسبت به روز های 
گذشته کاهش و قیمت 14 واحد پولی افزایش داشته 
است؛ البته نرخ هفت ارز دیگر نیز تغییری نکرد و دالر 

بانکی به 30 هزار و 107 ریال کاهش یافت. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ن��رخ دالر آمریکا ب��ا یک ریال 
کاه��ش 30.107 ری��ال، پون��د انگلیس ب��ا 61 ریال 
کاه��ش45.662 ری��ال و ی��ورو ب��ا 176ریال رش��د 

33.170 ریال تعیین شد. 
فران��ک س��وییس 30.610 ری��ال، ک��رون س��وئد 
3.556ری��ال، ک��رون ن��روژ 3.481 ری��ال، ک��رون 
دانم��ارک 4.444ری��ال، روپیه هند 450ریال، درهم 
ام��ارات متح��ده عرب��ی 8.197 ری��ال، دینار کویت 
99.327ریال، یکصد روپیه پاکس��تان 28.753ریال، 
یکص��د ی��ن ژاپ��ن 24.899 ری��ال، دالر هنگ کنگ 
3.885 ری��ال، ری��ال عمان 78.217ریال، دالر کانادا 
21.963ریال، راند آفریقای جنوبی 1.990ریال، لیر 
ترکیه 10.082ریال، روبل روس��یه 426 ریال، ریال 
قطر 8.268 ریال، یکصد دینارعراق 2.724ریال، لیر 
سوریه 160 ریال، دالر استرالیا 21.844 ریال و ریال 

سعودی 8.026 ریال قیمت خورد. 

نرخنــامه
دالر 3,621 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.621 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

910.000 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.005 توم��ان و هر پوند نیز 
5.495 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
463.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 256.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 167.000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار92.830 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازار های 

جهانی 10.639 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.621 دالر آمریکا

4.005 یورو اروپا

5.495 پوند انگلیس

994درهم امارات

1.250 لیر ترکیه

578 یوان چین

30ین ژاپن

2.680 دالر کانادا

3.695فرانک سوییس

11.950دینار کویت

970ریال عربستان

300دینار عراق

57 روپیه هند

870 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10.639 اونس طال

402.500 مثقال طال

92.830هر گرم طالی 18 عیار

909.000سکه بهار آزادی

910.000سکه طرح جدید

463.000نیم سکه

256.000ربع سکه

167.000سکه گرمی

 بی اعتمادی شدید مردم آمریکا
به بانک مرکزی این کشور

براساس آخرین نظرسنجی موسسه گالوپ تنها یک 
س��وم از مردم آمریکا معتقدند ک��ه بانک مرکزی این 

کشور اقدامات منطقی را انجام می دهد. 
به گزارش فارس به نقل از بی بی س��ی، بانک مرکزی 
آمریکا طی سال های گذشته هم از سوی دموکرات ها 
و هم از سوی جمهوری خواهان تحت فشار قرار گرفته 

است. 
درح��ال حاض��ر جمهوری خواهان نس��بت به روند 
طوالنی  مدت پایین  ماندن نرخ بهره در این کش��ور به 

بانک مرکزی آمریکا معترض هستند. 
کاندی��دای احتمالی جمهوری خواه��ان در انتخابات 
سال آینده ریاست جمهوری این کشور، دونالد ترامپ، 
بانک مرکزی این کش��ور را متهم کرده اس��ت که در 
راس��تای منافع رئیس جمهور فعلی این کشور، باراک 
اوباما، نرخ بهره در این کشور را پایین نگه داشته است. 
از س��وی دیگ��ر دموکرات ها نیز نس��بت به افزایش 
احتمالی نرخ بهره طی هفته های آینده در این کش��ور 

اعتراض کردند. 
دونالد کهن، رئیس س��ابق بانک مرکزی آمریکا که 
بین س��ال های 2002 تا 2010 ریاست آن را به عهده 

داشت، می گوید: 
ش��کی نیس��ت که اعتبار بانک مرکزی آمریکا از دو 

حزب چپ و راست این کشور ضربه خورده است. 
براساس ارزیابی های موجود، بانک مرکزی آمریکا 
با مدیریت الن گرین اس��پن بین سال های 1987 تا 
2006 بهتری��ن عملک��رد را در تاری��خ تجربه کرده 
اس��ت. به گونه ای که ن��رخ اطمینان ش��هروندان در 
این زم��ان به بانک مرکزی معادل 72 درصد ارزیابی 

ش��ده بود. 
بنا به گفته الن ملتزر، نویس��نده کتاب تاریخ بانک 
مرکزی حتی در زمان ریاس��ت جمهوری بوش پدر 
نی��ز علی رغم عملک��رد بانک مرکزی این کش��ور به 
دلیل افزایش نرخ بهره در س��ال 1994 انتقاداتی از 
س��وی جمهوری خواهان به این بخش اقتصاد آمریکا 

وارد ش��د. 
بن��ا به گفته ملتزر یک��ی از عللی که در حال حاضر 
به بی اعتمادی آمریکایی ها نس��بت ب��ه بانک مرکزی 
این کش��ور دامن زده اس��ت حمایت مالی این بانک از 

بانک های موجود در سطح این کشور است. 
وی تاکید می کند که عم��وم مردم آمریکا معتقدند 
ک��ه بانک های این کش��ور نباید از س��وی دولت مورد 

حمایت مالی قرار گیرند. 
ای��ن اقدام بانک مرکزی آمریکا از هر دو حزب مورد 
انتقاد قرار گرفته است به گونه ای که جمهوری خواهان 
و دموکرات ها معتقدند که بانک مرکزی این کش��ور با 
اس��تفاده از مالیات مردم این کشور اقدام به حمایت از 

بانک ها می کند. 
بنا به گفته سناتور دموکرات الیزابت ورن در صورتی 
ک��ه بانک های این کش��ور بدانند ک��ه در زمان بحران 
دسترس��ی به پول ارزان قیمت دارن��د دیگر انگیزه ای 

برای دقت در مدیریت بحران نمی کنند. 

دریچه

نسیم نجفی

تلفن مستقیم: 86073274شماره 395 www.forsatnet.ir

اولتیماتوم آخر بانک ها به صاحبان حساب های خاص
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افخمی راد در دیدار با سفیر بالروس در تهران: 
چشم اندازهای جداگانه ای برای 

همکاری با کشورها تبیین شده است
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت و رئیس 
س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران در دیدار س��فیر 
بالروس در تهران اعالم کرد: سازمان توسعه تجارت 
چش��م اندازهای جداگانه ای برای گسترش همکاری 

تهران با سایر کشورهای جهان تبیین کرده است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت،  
ولی اهلل افخمی راد روز دوش��نبه ب��ا بیان این مطلب 
افزود: ما به دنبال گسترش روابط خود با کشورهای 
مختلف هستیم و در این راه، چشم اندازهایی را برای 

هر کشور تبیین کرده ایم. 
وی گفت: درخصوص کش��ور ب��الروس نیز چنین 
اقدامی صورت گرفته است و ایران با برنامه و هدف، 
همکاری های اقتصادی خود را با این کش��ور افزایش 

می دهد. 
افخم��ی راد در ادام��ه با اش��اره به دیدار رؤس��ای 
جمه��وری ای��ران و ب��الروس و تمای��ل دو طرف بر 
گس��ترش همکاری های روزافزون اظهار داش��ت: در 
نخس��تین گام الزم اس��ت پروژه ه��ای نیمه تمام دو 
طرف در کش��ورهای یکدیگر به صورت دقیق بررسی 
و در راس��تای سرعت بخشی به آنها گام های اساسی 

برداشته شود. 
وی گف��ت: در قدم بع��دی باید ت��الش کرد پای 
شرکت های ایرانی بیشتری را برای سرمایه گذاری در 
بالروس باز کرد، شرکت هایی که بتوانند از تجربیات 
ش��رکت های ایرانی فعال در بالروس استفاده کنند 
تا مش��کالتی که در گذشته وجود داشت، گریبانگیر 

آنها نشود. 
افخمی راد با اش��اره به تمایل ای��ران به حضور در 
بازار کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا اظهار داشت: 
تنها درصورتی که نظام تعرفه ای همسانی برای تجار 
و بازرگانان ایرانی از س��وی این اتحادیه وضع شود، 
ایرانی ها امکان حضور در این بازار را پیدا می کنند. 

وی گف��ت: با توجه به رویداده��ای بین المللی در 
حوزه کشورهای اوراسیا، ایران می تواند ظرفیت های 
ایجاد ش��ده جدید را به خوبی پوش��ش دهد اما این 
مس��ئله تنه��ا در اختیار ایران نیس��ت و با همراهی 

کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ممکن می شود. 
رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت در ادام��ه به 
تالش های ایران برای تبدیل ش��دن به عضو رسمی 
س��ازمان تجارت جهانی اش��اره ک��رد و از بالروس 

خواست در این راه همراه ایران باشد. 
 ویکتور ریباک واس��یلی یویچ، س��فیر بالروس در 
تهران نیز در این دیدار با اش��اره به اینکه بالروس از 
حضور هیات های تجاری کش��ورهای بزرگ دنیا در 
تهران باخبر است، اظهار داشت: ما پیش از برجام و 
پس از آن همواره دوست ایران بوده ایم و نگرانیم که 
در دوران جدید جای ما را کشورهای دیگر پرکنند. 
وی گفت: برای از بین رفتن این نگرانی الزم است 
همکاری های اقتصادی دو کش��ور بیش از گذش��ته 
گس��ترش یاب��د و این امر با داش��تن چش��م انداز و 
اولویت بندی پروژه های نیمه تمام ممکن خواهد بود. 
یوی��چ اظهار امی��دواری کرد: دو ط��رف گام های 
عملی تری در توسعه همکاری های اقتصادی بردارند. 
 وی در ادامه به ریاس��ت دوره ای اتحادیه اوراسیا 
توس��ط کش��ورش اش��اره کرد و گفت: ما همواره به 
ایرانی ها این اطمینان را داده ایم که می توانیم از آنان 

در همکاری با کشورهای اوراسیا حمایت کنیم. 
 س��فیر بالروس در تهران در ادامه به تحریم های 
وضع ش��ده بر روسیه توسط اروپا اشاره کرد و گفت: 
این مس��ئله باعث ش��ده حجم صادرات بالروس به 
روس��یه کاهش یابد و ش��رایط اقتصادی کشورمان 

سخت تر شود. 
 وی گف��ت: م��ا از کاهش قیمت نف��ت در جهان 
مطلع هستیم و می دانیم کشورهای دیگر نیز شرایط 
دش��واری را می گذرانند اما در چنین فضاهایی است 
ک��ه می توان ب��ا انجام اقداماتی، رواب��ط اقتصادی را 

گسترش داد. 
در ادامه این نشس��ت، دو طرف به بررسی آخرین 
وضعیت پروژه های ش��رکت های ایرانی در بالروس و 
همچنین شرکت های بالروسی در ایران پرداختند. 

هیات تجاری سوییسی در راه 
ایران است

همچنین در دیداری دیگر رئیس روابط اقتصادی 
دوجانبه و نماینده شورای فدرال در امور قراردادهای 
تجاری  )SECO( سوییس از سفر هیاتی تجاری از 

کشور متبوعش به ایران خبر داد. 
لوی آگوس��تی که به همراه س��فیر س��وییس در 
ته��ران و هی��أت همراه از ش��ورای ف��درال در امور 
قرارداده��ای س��وییس به دیدار ول��ی اهلل افخمی راد 
آمده بود، ضمن تأکید بر گس��ترش روابط تجاری و 
اقتصادی دو کشور، درخصوص برنامه ریزی های الزم 
برای سفر هیأت عالی رتبه دولتی و تجاری سوییسی 
در بهمن ماه سال جاری به تهران و دیدار با همتایان 

ایرانی بحث و مذاکره کرد. 
 رئیس س��ازمان توس��عه تجارت نیز در این دیدار 
ب��ا تأکید بر جایگاه س��وییس در برنامه های تجاری 
ایران، گفت: ما آماده هس��تیم تا برای حضور هیأت 
تجاری سوییس برنامه ریزی های الزم را انجام دهیم 
تا حاصل این سفر برای هر دو کشور مثبت و سازنده 
باش��د.   افخمی راد با اش��اره به تواف��ق ایران و 5+1 
خاطرنش��ان ک��رد: امیدوارم بهمن ماه و زمان س��فر 
هیأت تجاری س��وییس به ایران، تحریم  های اعمال 
شده علیه کش��ور ما به کلی حذف شود و مذاکرات 
هیأت تج��اری س��وییس در همان زمان ب��ه نتایج 

عملیاتی بینجامد. 
 وی با تأکید بر روابط خوب دو کشور طی سال های 
پیش، تصری��ح کرد: ما همکاری خوب س��وییس با 
ایران را در س��ال های گذش��ته فراموش نمی کنیم و 
هم اکنون نیز خواستار گس��ترش روزافزون روابط و 

حذف موانع تجاری دو کشور هستیم. 

رشد قارچی فروشگاه های زنجیره ای 
بدون برنامه ای برای ساماندهی 

 رئی��س اتحادی��ه س��وپرمارکت داران تأکید کرد: 
براس��اس اع��الم وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
فروشگاه های زنجیره ای باید اتحادیه مستقل کشوری 
داشته باشند اما هنوز این اتفاق نیفتاده و این در حالی 
است که ساماندهی فروشگاه های زنجیره ای ضرورتی 
اس��ت که باید هرچه س��ریع تر صورت گیرد چون هر 
روز شاهد رشد قارچ گونه این گونه فروشگاه ها هستیم. 
س��عید درخش��انی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
براس��اس ماده 86 قانون نظام صنفی هر ش��غلی باید 
زی��ر نظ��ر اتحادی��ه مربوط ب��ه خود باش��د و از آنجا 
پروانه کس��ب دریافت کند و با توجه به این موضوع 
فروش��گاه های زنجیره ای نیز باید از ما مجوز بگیرند 
درصورتی که براس��اس اعالم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، فروشگاه های زنجیره ای باید اتحادیه مستقل 

کشوری داشته باشند. 
وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین مش��کالت 
صنف سوپرمارکت داران افزایش بی رویه فروشگاه های 
زنجیره ای اس��ت، گفت: همه کاالها و محصوالتی که 
در س��وپرمارکت ها به فروش می رود در فروشگاه های 
زنجیره ای نیز فروخته می ش��ود و این در حالی اس��ت 
که شاهد راه اندازی فروشگاه های زیادی در محله های 
مختلف هستیم که به نوعی نیاز به ساماندهی و متولی 

خاص دارند. 
رئی��س اتحادیه س��وپرمارکت داران در بخش��ی از 
سخنان خود بحث باال بودن هزینه حامل های انرژی 
را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که سال هاست این 
صن��ف با آن درگیر اس��ت ولی به رغ��م پیگیری های 
ف��راوان ب��رای اعمال تخفیفات ای��ن موضوع هنوز به 

نتیجه نرسیده است. 
وی با بیان اینکه حدود 450 سوپرمارکت مجاز در 
تهران داریم، گفت: حداقل فضا برای سوپرمارکت 70 
مت��ر اس��ت که البته ابع��اد 7000 متری نیز در بحث 
س��وپرمارکت ها شاهدیم که در آنها مایحتاج عمومی 

مردم به فروش می رود. 

استاندار خوزستان: 
سهم مرزنشینان از مبادالت کاال 

کمتر از 10 درصد است
اس��تاندار خوزس��تان گف��ت: کمت��ر از 10 درصد 
مبادالت کاال در مرزهای خوزستان سهم مرزنشینان 

شده است. 
به گزارش ایرنا، عبدالحسن مقتدایی اظهار کرد: از 
تش��کیل تعاونی مرزنش��ینان تجربه تلخی داریم زیرا 

به جز مرزنشینان همه از این تعاونی منتفع شدند. 
وی تصری��ح ک��رد: از 150 میلی��ون دالر مبادالت 
مرزی در اس��تان که می توانس��ت در معیش��ت مردم 
تأثیرگذار باشد، کمتر از 10 درصد در 20 سال گذشته 

استفاده شده است. 
مقتدای��ی همچنین از احیای کارگروه آب، خاک و 
کشاورزی استان خبر داد و گفت: نتایج این همایش و 
تحقیقات علمی باید به صورت قطعنامه به استانداری 
ارائه ش��ود تا در برنامه ریزی ها طرح و قابل اس��تفاده 
ش��ود. وی اظهار کرد: خوزس��تان نیاز به برنامه ای در 
بخش کش��اورزی دارد ک��ه حدفاصل نظر محققان و 
مروجان این بخش باشد. مقتدایی افزود: طرح 550 
هزار هکتاری توس��عه کشاورزی خوزستان موسوم به 
طرح مقام معظم رهبری یکی از طرح هایی است که 

می تواند موضوع مطالعه محققان باشد. 
وی با اش��اره به اجرای طرح مطالعات فضای س��بز 
ش��هری در خوزس��تان با همکاری مرک��ز تحقیقات 
کش��اورزی اس��تان گف��ت: این ط��رح به طور خالصه 
کاشت گیاهان و درختانی را در اولویت قرار می دهد 
که مثمر باشند. مقتدایی با بیان اینکه کاشت درخت 
در اط��راف م��زارع باید انجام ش��ود، تأکید کرد: باید 
اولویت تأمین آب با مزارعی باش��د که در اطراف آن 

درخت مثمر کاشته شده باشد. 

اصنافتجارت

افتت��اح پایان��ه صادرات��ی 
ماکو که بنا بود روز گذش��ته 
به دس��ت دبیر شورای عالی 
مناط��ق آزاد صورت گیرد به 
شرایط  بودن  نامناسب  دلیل 
ج��وی و ع��دم حض��ور اکبر 
ترکان به هفته آینده موکول 
اما خبرنگاران که پیش  شد. 
از ت��رکان در ماک��و حاض��ر 
بودن��د به هم��راه مدیرعامل 
این منطقه از پایانه صادراتی 

دیدن کردند. 
حس��ین فروزان، مدیرعامل 
منطقه آزاد ماکو در نشس��تی 
بازدی��د  از  پ��س  خب��ری 
خبرنگاران، این پایانه صادراتی 
را نخس��تین پایان��ه صادراتی 
مناط��ق آزاد خوان��د و گفت: 
این پایانه برای نخستین بار در 
کش��ور و با هدف شبانه روزی 
شدن صادرات در منطقه آزاد 
ماکو ایجاد شده است. فروزان 
وسعت این پایانه را 12 هکتار 
عنوان ک��رده و گفت »انتظار 
م��ی رود ب��ا راه ان��دازی پایانه 
صادرات��ی منطق��ه آزاد ماکو 
عالوه بر کم شدن بار ترافیکی 
افزایش ص��ادرات  گم��رک و 
س��هم 50 میلیون دالری این 
منطق��ه در ص��ادرات کش��ور 

افزایش یابد. 
درخ��ص��وص  ف����روزان 
ب�رنامه ریزی  چ��گ�ون�گ���ی 
منطق��ه آزاد ماک��و در جذب 
پاسخ  سرمایه گذاران ترک در 
به سوال »فرصت امروز« گفت:  
»متأس��فانه هیچ برنامه جدی 
و کالن��ی در این زمینه وجود 

ندارد.«
 وی با اش��اره به اینکه این 
منطق��ه مزیت ه��ای زی��ادی 
ب��رای س��رمایه گذاران ت��رک 

دارد، گف��ت:  »در تم��ام دنیا 
زمی��ن ب��رای واگ��ذاری ب��ه 
س��رمایه گذاران ب��ا نازل ترین 
قیم��ت و تقریبا رای��گان ارائه 
می ش��ود، اما مسئله واگذاری 
زمی��ن در کش��ور م��ا به یک 

معضل تبدیل شده است.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
می تواند  ماک��و  آزاد  منطق��ه 
برای  س��رمایه گذاری  مح��ور 
داد:   ادام��ه  باش��د،  ترک ه��ا 
»زیرس��اخت ها در اینجا هنوز 
مناس��ب نیس��ت و از طرفی 
دیگر تا مراودات بانکی شروع 
نش��ود امکان س��رمایه گذاری 
خارجی وجود ندارد. به گفته 
چینی ه��ا  و  هندی ه��ا  وی، 
سرمایه گذاری های ش��ان را در 
ای��ن منطقه به مرحله اجرایی 

رسانده اند. 
فروزان در پاس��خ به سوال 
ام��روز« مبنی  دیگر »فرصت 
بر تخصصی شدن مناطق آزاد 
با محوریت فعالیت کشورهای 
همسایه و مزیت های مشترک 
ای��ن مس��ئله را در اولوی��ت 
آزاد  برنامه ریزی ه��ای منطقه 
عنوان کرد که در حال بررسی 
اس��ت. ب��ه گفت��ه وی، ایجاد 
ش��هرک صنعت��ی در منطقه 
آزاد ماکو در راستای تخصصی 
شدن فعالیت های اقتصادی و 
تجاری در ای��ن منطقه انجام 

شده است. 
داد:  ادام����ه  ف�����روزان 
ح��وزه  در  س��رمایه گذاری 
حض��ور  ب��ا  پتروش��یمی 
خارجی ها قطعی ش��ده است 
اول آن حداق��ل 1/5  ف��از  و 
س��رمایه گذاری  دالر  میلیارد 
الزم دارد که 35درصد از این 
س��رمایه گذاری کامال خارجی 
اس��ت. هلند، ژاپ��ن و آلمان 

سه کشوری هستند که برای 
ای��ن پ��روژه با ای��ران مذاکره 
داش��ته اند. به گفته حس��ین 
ف��روزان، اختص��اص آب این 
پروژه پای��ان یافته، همچنین 
مراح��ل  گاز  اختص��اص 
پایان��ی اش را می گذران��د و با 
مشخص شدن طرف خارجی 
احتم��اال در س��ال آینده این 

پروژه کلید خواهد خورد.
آزاد  منطق��ه  مدیرعام��ل 
ماکو در توضیح صف طوالنی 
ب��ازرگان  مرز  در  کامیون ه��ا 
ب��ه وجود ش��رایط امنیتی در 
ترکی��ه اش��اره ک��رد و افزود: 
مشکل طوالنی شدن صف در 
حال حاضر حل شده و عادی 
است. اما اخیرا به دنبال برخی 
ناامنی ها در ترکیه طرف ترک 
ت��ردد کامیون ها در مرز را در 
طول ش��ب ب��ه مدت س��ه تا 
چهار س��اعت متوقف می کند 
اما اخت��الل آن چنانی در مرز 

بازرگان وجود ندارد. 
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو 
توضی��ح داد: کامیون هایی که 
از این مرز ب��ه ترکیه می روند 
به دلیل اینکه در راه بازگشت 
از مس��یر ترانزی��ت هس��تند، 
اغل��ب خالی از م��رز بازرگان 

عبور می کنند. 
فروزان به مسئله سوخت که 
محل اختالف همیشگی میان 
ایران و ترکیه است اشاره کرد 
و توضیح داد: این یک مشکل 
اساس��ی میان ماست. چنانچه 
بین  قیمت س��وخت  اختالف 
دو کش��ور دیگری مانند ایران 
و ترکیه بود همین مش��کالت 

پیش می آمد. 
ف��روزان گف��ت: تخلف هم 
می��ان رانندگان ت��رک وجود 
دارد و ه��م رانن��دگان ایرانی. 

به طوری ک��ه برخی رانندگان 
ایرانی با جاسازی باک مخفی 
از ای��ران ب��ه ترکیه س��وخت 

قاچاق می کنند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از 
وضعیت  درب��اره  س��خنانش 
پروژه تعریض جاده ترانزیتی 
به مرز ب��ازرگان توضیح داد: 
بخشی از این مسیر از دوباند 
به چهاربان��د افزایش یافته و 
در ص��ورت تکمیل اعتبار در 
زمان پیش بینی ش��ده پایان 
یاف��ت درحالی ک��ه  خواه��د 
ترکی��ه بعد از م��رز بازرگان 
این جاده را تماما چهاربانده 

کرده است.
ترانزی��ت  وی،  گفت��ه  ب��ه 
خارجی مرز بازرگان در س��ال 
1393، 16 میلیارد دالر بوده 
و در هش��ت ماه��ه گذش��ته 
س��ال جاری 10 میلیارد دالر 
را نش��ان می ده��د ک��ه این 
حجم کاال به وس��یله 80 هزار 
کامی��ون ورودی انجام ش��ده 
اس��ت. فروزان حج��م کاالی 
وارداتی از مرز را یک میلیون 
و 250 میلی��ون دالر عن��وان 
ک��رد و گف��ت: از ای��ن حجم 
توس��ط  دالر  میلی��ون   350
گمرک ماک��و و 900 میلیون 
دالر به داخل کشور رفته و در 
گمرکات دیگر کشور ترخیص 

شده است. 
ص��ورت  در  درحالی ک��ه 
تکمی��ل زیرس��اخت های مرز 
بازرگان حج��م ترخیص کاال 
در این مرز باید بس��یار باالتر 

باشد. 
نب��ود تع��داد موردنی��از از 
در  ایک��س ری  دس��تگاه های 
این م��رز از دیگر مش��کالتی 
بود که مدیرعامل منطقه آزاد 
ماکو به آن اشاره کرد و گفت: 

تنها یک دس��تگاه قدیمی کار 
کنت��رل کامیون ه��ا را آن هم 
می دهد  انجام  انتخابی  به طور 
و تمام��ی کامیون ه��ا کنترل 
فروزان  حس��ین  نمی ش��وند. 
درباره افزوده ش��دن چالدران 
به منطق��ه آزاد ماک��و گفت: 
بخشی از چالدران و روستاها 
در خارج از منطقه آزاد بود که 
به دلیل ظرفیت های مناس��ب 
گردشگری و معادن غنی این 
منطقه مناس��ب دیدیم که به 
منطقه آزاد ماکو افزوده شود. 
وی ه�م�چ�ن�ی��ن گف��ت: 
فرودگاه منطق��ه آزاد مراحل 
نهای��ی اش را ط��ی ک��رده و 
آماده ب��رای پرواز آزمایش��ی 
است اما از آنجا که هواپیمایی 
کش��وری تجهی��زات نهایی را 
به عهده منطقه آزاد گذاش��ته 
است افتتاح آن به اواخر سال 

موکول می شود. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
و براس��اس گفته ه��ای اکب��ر 
نوبخ��ت، مدی��رکل گمرک و 
تس��هیل صادرات منطقه آزاد 
ماکو عملی��ات پایانه صادراتی 
این منطقه در سه سال آینده 
گس��ترش خواه��د یافت و در 
نوبت دهی  بع��دی  س��ال های 
ایجاد ش��هرک  و  سیس��تمی 
این  حاش��یه  در  لجس��تیکی 
با  انج��ام خواهد ش��د.  پایانه 
توج��ه به ایجاد تن��ش ترکیه 
و روس��یه و برخ��ورد اروپا در 
تجارت با روس��یه ای��ن پایانه 
ق��رار اس��ت نقش ص��ادرات 

مجدد ایفا کند. 
براساس مشاهدات خبرنگار 
قاچ��اق  ام��روز«  »فرص��ت 
 س��وخت از طری��ق گالن های
40 لیت��ری و از روی دی��وار 

گمرک انجام می شود. 

پایانه صادراتی منطقه آزاد ماکو هفته آینده فعالیتش را آغاز خواهد کرد 

نقش صادراتی منطقه آزاد ماکو پر رنگ می شود 

مینو گله
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 وزی��ر امور خارجه تاجیکس��تان، روابط 
کش��ورش ب��ا جمهوری اس��المی ایران را 
تاریخی، ریش��ه دار و عمیق توصیف کرد و 
گف��ت که ای��ران از اصلی ترین و مهم ترین 

شرکای تجاری تاجیکستان است. 
 »س��راج الدین اص��ل اُف« در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داش��ت: ایران و تاجیکستان دو 
کش��ور منطقه هستند که رشته ها و روابط 
عمیق فرهنگی و تاریخی و همچنین روابط 
بسیار خوب سیاسی و اقتصادی دارند و از 
جه��ت همکاری های اقتصادی، ایران یکی 

از شرکای اصلی تاجیکستان است. 
س��راج الدین اصل اف با اش��اره به دیدار 
اخی��ر خود با محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در پایتخت 
پاکس��تان، گف��ت: روابط با ای��ران همواره 
برای تاجیکس��تان از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار بوده و مقامات تهران و دوشنبه از 
هر فرصتی برای رایزنی و گفت وگو باهدف 
تعمیق هرچه بیش��تر ای��ن روابط برادرانه 
استفاده می کنند. وی تأکید کرد: با توجه به 
شرایط جدید و مطلوبی که پیش روی ایران 

قرار دارد، همکاری های ایران و تاجیکستان 
به وی��ژه در ح��وزه تجارت و اقتصاد ش��اهد 

افزایش قابل توجه خواهد بود. 
وزیر امور خارجه تاجیکس��تان همچنین 
ب��ا بیان اینکه ای��ران یک قدرت منطقه ای 
اس��ت، تاکی��د ک��رد که این کش��ور نقش 
ارزنده ای در جهت توس��عه منطقه به ویژه 
توسعه افغانستان و کمک به صلح و امنیت 
منطقه ای دارد. س��راج الدین اصل اُف گفت: 
در این دیدار، ضمن مرور روابط دو کشور، 
راه های گس��ترش بی��ش از پیش  روابط را 
مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم و روابط 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین دوکشور 

را بار دیگر مرور کردیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه رواب��ط میان ایران و 
تاجیکس��تان ب��ر پایه قرابت ه��ای دینی، 
فرهنگی و تاریخی مردم دو کش��ور استوار 
است، گفت: این روابط به ویژه در حوزه های 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی کامال در هم تنیده 
اس��ت و الزم اس��ت که مقامات دو کش��ور 
به ط��ور مرت��ب آن را پیگیری کنند و مورد 

گفت وگو و تبادل نظر قرار دهند. 

 وزیر امور خارجه تاجیکستان: 

ایران از مهم ترین شرکای تجاری 
تاجیکستان است
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حمل و نقل

دریافت مجوز از سازمان ثبت اسناد 
 جزییات جدید

 از فروش قسطی مسکن
طرح فروش قس��طی مسکن وارد فازهای جدیدی 
ش��ده و بان��ک مس��کن آم��اده عق��د تفاهم نامه با 

انبوه سازان است. 
به گزارش مهر، طرح فروش اقس��اطی مسکن که 
از حدود دو هفته پیش مطرح ش��د، به طور جدی از 
سوی کانون سراس��ری انبوه سازان در حال پیگیری 
اس��ت و جلس��اتی هم در این باره در بانک مس��کن 

برگزار می شود. 
ب��ه دنب��ال برگزاری این جلس��ات، ط��رح فروش 
قسطی مسکن که برای مقابله با رکود حاکم بر بازار 
مطرح شده، وارد فازهای جدیدی شده و به اجرایی 

شدن نزدیک می شود. 
بر این اس��اس، آخرین خبرها حاکی از آن است 
ک��ه بان��ک مرکزی حمای��ت خ��ود را از این طرح 
اع��ام کرده اس��ت، همچنین مج��وز نهایی هم از 
س��ازمان ثبت اسناد دریافت ش��ده و بانک مسکن 
آماده عقد تفاهم نامه با انبوه س��ازان است. در واقع 
س��ازمان ثبت اسناد از این پس به طور رسمی کار 
ثب��ت معامات فروش قس��طی مس��کن را برعهده 

می گیرد. 
همچنین با وجودی که هنوز س��ازو کار مس��کن 
قس��طی اعام نش��ده اما شرکت ها و س��ازمان های 
بس��یاری در تماس با انبوه سازان نسبت به این طرح 
عاقه نش��ان داده اند و خواس��تار خرید این واحدها 

برای کارکنان خود هستند. 
براس��اس دس��تورالعمل فروش مس��کن قسطی، 
بانک مس��کن تا رقم ۱۰۰ میلیون تومان را می تواند 
تضمین کن��د که انبوه س��ازان به صورت اقس��اط از 
خریداران دریافت می کنند، همچنین سود به صورت 
توافقی میان خریدار و فروش��نده تعیین می ش��ود و 
بانک مس��کن ه��م ۴ درصد بابت تضمی��ن کارمزد 

دریافت می کند. 
ب��ه گفته دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان، این 
طرح می توان��د در بخش های مختل��ف مانند پیش 
فروش س��اختمان و صن��دوق امانی ه��م به کمک 

انبوه سازان و خریداران بیاید. 
وی اف��زود: دیدگاه انبوه س��ازان این اس��ت که 
حت��ی وام های ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید هم 
می تواند به این مکانیزم متصل ش��ود و خریداران 
از این طرح هم در زمان خرید اقس��اطی مس��کن، 

استفاده کنند. 
پور حاجت در گفت وگو با مهر با تأکید بر اینکه 
توافق با س��ازمان ثبت اس��ناد به ما کمک می کند 
ت��ا این معامات را به صورت قانونی و با س��ازوکار 
مش��خص انجام دهیم، گفته بود: بانک مسکن هم 
پ��ل ارتباطی میان خریدار و فروش��نده به ش��مار 
م��ی رود که ب��ا انج��ام تضامین می توان��د، امنیت 
معامات را تضمین کند، همچنین هر س��ازنده ای 
می تواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش 

برساند. 
براین اساس، مبلغ قس��ط هر واحد در ماه بین ۳ 
تا ۳.۵ میلیون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ س��ال 
خواه��د بود و مبلغ س��ود این اقس��اط هم ۲ درصد 
باالتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی است. 
در واقع مبلغ قسط ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان 

نمی شود. 

افزایش نرخ بلیت قطار »غیرقانونی«  
اعالم شد

ی��ک مقام مس��ئول در س��ازمان حمای��ت با اعام 
غیرقانون��ی ب��ودن افزای��ش نرخ بلیت قطار توس��ط 
ش��رکت راه  آه��ن اعام کرد: در ص��ورت افزایش نرخ 
ب��ا متخلفان در چارچوب قان��ون تعزیرات حکومتی 

برخورد خواهد شد. 
وحی��د منای��ی در گفت وگو با مهر با اعام مخالفت 
س��ازمان حمایت با افزایش قیمت بلیت قطار، گفت: 
افزای��ش قیم��ت بلیت قطار مغایر ب��ا فرآیند اجرایی 
تصریح ش��ده در مصوبات هجدهمین جلس��ه س��تاد 
هدفمندسازی یارانه ها و بخشنامه های اباغی بوده و 
الزم است قبل از هر اقدامی، فرآیند مربوط طی شود. 
مع��اون نظ��ارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
اف��زود: براس��اس مصوبات و بخش��نامه های صادره، 
خدمات حمل و نقل ریلی مش��مول نرخ گذاری بوده و 
بر همین مبنا افزایش قیمت بلیت حداکثر تا ۶ درصد 
بعد از بررس��ی اس��ناد و م��دارک و در صورت تایید 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 

میسر است. 
وی تصریح کرد: افزون بر آن، افزایش قیمت بلیت 
قط��ار بع��د از طرح و تایید در هیأت تعیین و تثبیت 
قیمت ه��ا نیازمن��د تصویب در کارگ��روه تنظیم بازار 

است. 
ب��ه گفته منایی، از آنجا که اقدام ش��رکت راه آهن 
بدون اطاع و هماهنگی س��ازمان حمایت و کارگروه 
تنظی��م بازار ص��ورت گرفته اس��ت، وجاهت قانونی 
نداش��ته و ش��رکت های حمل و نقل ریلی حق افزایش 

قیمت بلیت قبل از طی فرآیند مذکور را ندارند. 
وی تاکید کرد: در صورت افزایش نرخ با متخلفان 
در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی برخورد خواهد 

شد. 
پیش از این، معاون مس��افری ش��رکت راه آهن از 
افزایش قیمت بلیت قطار از ۲۵ آذرماه خبر داده بود. 
براس��اس این تصمیم، قیمت بلیت قطار مس��افری از 
۲۵ آذرماه به طور متوس��ط ۸ درصد افزایش می یابد، 
ضم��ن اینک��ه حداکث��ر افزایش قیم��ت ۲۰ درصد و 
حداقل افزایش قیمت کمتر از ۸ درصد گزارش شده 

است. 
در همی��ن ح��ال، س��یدمحمد راش��دی مع��اون 
مس��افری ش��رکت راه آهن با بیان اینکه قیمت بلیت 
قطار مسافری از ۲۵ آذرماه به طور متوسط ۸ درصد 
افزایش می یابد، گفته بود: از ۱۳۷قطاری که در شبکه 
ریل��ی ت��ردد می کند، ۹۱ قطار با ۱۰ درصد و کمتر از 
آن افزای��ش و ۴۶ قط��ار نیز حدود ۱۵ درصد افزایش 

قیمت خواهند داشت. 
راش��دی اظهار داش��ته ب��ود: ش��رکت هایی مجاز 
خواهن��د ب��ود تا ۲۰ درصد افزای��ش قیمت دهند که 
در روزهای غیرپیک مسافر هم تخفیف الزم را برای 
مسافران در نظر بگیرند و شرکت راه آهن نیز نظارت 
خواهد کرد، ضمن اینکه با توجه به اینکه بلیت قطار 
۴۵روزه پیش فروش می شود، کسانی که از قبل بلیت 

خریده اند، با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد. 

چرا واگن های داخلی مشتری ندارند؟ 
مدیرعام��ل ش��رکت حمل و نقل ریلی رج��ا، نبود 
گرایش بین ش��رکت های ریل��ی در خرید واگن های 
ساخت داخل را بی انصافی دانست و گفت: اگر شرایط 
مورد نظر در واگن های ایرانی لحاظ شود قطعا بخشی 

از نیاز داخلی از طریق آنها تامین می شود. 
سیدحس��ن موس��وی نژاد در گفت و گ��و با ایس��نا، 
تصریح کرد: متاس��فانه باید اذعان کنیم که کارنامه 
تولید داخل در حوزه س��اخت واگن، کارنامه موفقی 
نبوده اس��ت. هرچند س��ابقه نس��بتا طوالنی در این 
زمین��ه وج��و دارد اما همچنان برخی تولیدات از نظر 

کیفیت خدمات ارائه شده نیاز به ارتقا دارند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تصور قیمت پایین تر واگن های 
داخلی در قیاس با نمونه های خارجی درست نیست، 
اظهار کرد: قطعا ش��رکت های ریلی ترجیح می دهند 
در ش��رایط برابر به جای زمان طوالنی پیگیری وارد 
کردن واگن های جدید، از تولید داخل استفاده کنند 
اما قیمت باالتر، در کنار نیاز به ارتقای کیفیت و البته 
افزایش توان تولیدی باعث شده این تولیدات چندان 

مورد توجه قرار نگیرند. 
مدیرعامل رجا با بیان اینکه ناوگان ایران به ۱۵۰۰ 
واگ��ن جدید نیاز دارد، گفت: این نیاز باید طی س��ه 
سال تامین شود و از این رو قطعا استفاده از ظرفیت 
داخلی در دستور کار قرار خواهد داشت. باور ما این 
است که از این تعداد می توان بخش قابل توجهی را 
به بخش داخلی س��پرد اما به ش��رطی که محصوالت 

تولید شده نیاز کیفی مدنظر را تامین کنند. 
موس��وی نژاد واردات واگن های نوس��از خارجی از 
سوی شرکت های حمل و نقل ریلی را در طول ماه های 
گذشته تکذیب کرد و توضیح داد: در ابتدا ما باید در 
نظر داشته باشیم که در شرایط فعلی و با قیمت های 
اعمالی برای بلیت ها بس��یاری از شرکت ها برای وارد 
کردن واگن های نو با مشکل روبه رو هستند. هر واگن 
نوساز حدود ۳میلیارد تومان هزینه دارد و از این رو 
وارد کردن ۱۵۰۰ واگن جدید منابع اعتباری خاص 

خود را طلب می کند. 
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط قطعا صحبت 
از نب��ود عاق��ه بین ش��رکت های ریلی ب��رای خرید 
محصوالت داخلی قدری بی انصافی اس��ت در صورتی 
که ش��رایط فراهم باش��د قطعا بخش اصلی نیازها از 

طریق تولیدکنندگان داخلی تامین می شود. 
مدیرعام��ل رجا حمایت دول��ت از ارتقای کیفیت 
تولیدات و بهبود شرایط شرکت های ریلی را شرطی 
مهم در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: راه اندازی 
دعوای داخلی و خارجی برای صنعت ما مفید نیست. 
همان طور که ش��رکت رجا در خرید واگن های خود 
کشش تولیدی داخل پیشرو بوده و نیاز خود را تامین 
کرده، قطعا در صورت فراهم ش��دن شرایط و برابری 
تولیدات داخلی با نمونه های خارجی، مابقی نیاز نیز 

از همین طریق پیگیری می شود. 

عمران

درحال��ی   روزه��ا  ای��ن 
دولتمردان مش��غول تدوین و 
تنظیم بودجه سال ۹۵ هستند 
که هن��وز بخش عم��ده ای از 
س��ال جاری  عمرانی  بودج��ه 
محقق نش��ده و امی��د زیادی 
هم به تحقق بخش باقی مانده 
وجود ندارد چراکه اوال تا پایان 
س��ال س��ه ماه بیشتر نمانده و 
دوم اینک��ه معموال در ماه های 
سرد س��ال پروژه های عمرانی 
پیش نمی روند مگر در مناطق 

گرمسیری. 
البته طبق یک رسم و قاعده 
قدیمی نانوشته معموالً فاصله 
چند هزار میلیارد تومانی بین 
بودجه عمرانی تصویب ش��ده 
تا بودجه ای که تخصیص داده 
می ش��ود وجود دارد اما افت 
قاب��ل توجه قیم��ت نفت در 
یک س��ال گذشته این فاصله 
را بیش��تر ک��رد. درحالی که 
بودجه س��ال ۹۴ با نفت ۷۲ 
دالری برای هر بشکه تصویب 
ش��د اما قیمت نفت امروز که 
در ماه نهم س��ال هس��تیم به 
۳۴دالر در هر بش��که رسیده 
اس��ت و عما ب��ا این ریزش 
قیمت جهان��ی نفت اجرایی 
بودجه ۴۵هزارمیلیارد  شدن 
تومان��ی پروژه ه��ای عمرانی 
ب��رای دولت عملیات ناممکن 
ب��ود البته این عدم تخصیص 

بودجه تصویب شده در بخش 
عمران تنها ش��امل حال سال 
۹۴ نیس��ت و در س��ال هایی 
هم که دولت وقت بیش��ترین 
درآم��د نفت��ی را داش��ت با 
کس��ری بودجه مواجه بودیم. 
ح��ال گویا قرار اس��ت دولت 
یازده��م بودجه س��ال ۹۵ را 
واقع گرایان��ه و با قبول اینکه 
بودجه به نفت متکی اس��ت و 
در نبود پول حاصل از فروش 
نفت نمی توان به مالیات امید 

بست، تنظیم کند. 

پیشرفت 3 تا 5 درصدی 
پروژه های دولتی 

روز  دول��ت  س��خنگوی 
کار  ک��رد:  اع��ام  گذش��ته 
بودج��ه ۹۵ یکش��نبه هفت��ه 
و  می ش��ود  تم��ام  آین��ده 
الیح��ه بودج��ه ب��ه مجلس 
م��ی رود. حال اینک��ه برخی 
از کارشناس��ان و نمایندگان 
می کنند  پیش بین��ی  مجلس 
ک��ه رق��م بودج��ه عمران��ی 
دس��تگاه های زیربنایی مانند 
وزارت راه و شهرسازی نسبت 
به اعداد و ارقام سال گذشته 

کاهش خواهد داش��ت. 
محمد ابراهیم محبی، عضو 
کمیسیون عمران در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با بیان اینکه 
بای��د بپذیریم با توجه به تداوم 
کاه��ش قیم��ت نف��ت، دولت 
دیگر توان ورود به هر پروژه ای 

را ن��دارد، گفت: پیش بینی ما 
ای��ن اس��ت که س��قف بودجه 
عمران��ی س��ال آینده نس��بت 
به امس��ال و سال های گذشته 
کاه��ش یابد و معتقدیم دولت 
یازدهم بودجه واقع گرایانه ای 
را به مجلس ارائه خواهد داد. 
وی با اشاره به درصد تحقق 
س��ال جاری  عمرانی  بودج��ه 
اظه��ار ک��رد: تنها یک س��وم 
س��ال جاری  عمرانی  بودج��ه 
تخصی��ص داده ش��د که البته 
بودجه ه��ای عمرانی اس��تانی 
وضعی��ت بهت��ری داش��تند تا 
ام��ا  بودج��ه پروژه های مل��ی 
عمرانی  پروژه های  به طورکلی 
ک��ه از مح��ل بودج��ه دولتی 
پشتیبانی می ش��وند در طول 
هش��ت م��اه گذش��ته چیزی 
حدود ۳ تا ۵ درصد پیش��رفت 

فیزیکی داشتند. 
این عضو کمیسیون عمران 
ب��ا بیان اینکه راکد بودن چند 
هزار پ��روژه عمرانی نیمه تمام 
هم برای دولت هزینه زا است، 
گفت: از دول��ت انتظار تعیین 
بودج��ه واقع بینان��ه را داریم و 
همه ه��م می دانیم که بودجه 
متک��ی ب��ه درآمده��ای نفتی 
است و وقتی درآمدهای نفتی 
چنین ریزش��ی داشته، تعیین 
بودج��ه با اع��داد و ارقام باال و 
رش��د بودجه عمرانی عقانی 

نیست. 
داد:  ادام�����ه  محب�����ی 

خوش��بختانه سیاس��ت ای��ن 
دول����ت کلن��گ زن�ی ه��ای 
بی حس��اب و کتاب نیست اما 
از دول��ت قبل چند هزار پروژه 
نیمه تمام عمرانی با پیش��رفت 
فیزیکی صف��ر تا ۹۰ درصدی 
باقی مانده که نمی توان نسبت 
به ای��ن ثروت مل��ی بی توجه 
ماند اما قرار هم نیست بودجه 
عمران��ی هر س��ال با کس��ری 
اعتب��ارات قاب��ل توجه مواجه 

شود. 

فاینانس جای بودجه را 
می گیرد؟  

معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شرکت ساخت و 
حمل و نقل  زیربناهای  توسعه 
روز گذش��ته درب��اره احتمال 
عمران��ی  بودج��ه  کاه��ش 
س��ال آینده و راه��کار تأمین 
اعتب��ارات م��ورد نی��از برای 
وزارت  عمران��ی  پروژه ه��ای 
راه و شهرس��ازی اع��ام کرد 
که سیاس��ت ای��ن وزارتخانه 
فاینانس ه��ای  جایگزین��ی 
اروپای��ی ب��ه ج��ای بودج��ه 
نفتی اس��ت. علی نورزاد گفته 
ای��ن وزارتخانه قص��د دارد با 
ج��ذب فاینانس های خارجی 
وابس��تگی خود ب��ه بودجه را 
کاهش دهد. اما این سیاس��ت 
وزارت راه و شهرسازی زمانی 
محقق می ش��ود که برجام به 
فرج��ام برس��د و کش��ورهای 

اروپای��ی اج��ازه ورود به بازار 
ایران را داشته باشند. 

مه��دی تقوی، کارش��ناس 
مس��ائل اقتصادی در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت امروز« ب��ا بیان 
اینک��ه وزارتخانه ه��ا و دول��ت 
نمی توانند به یکباره وابستگی 
خ��ود به نفت را کاهش دهند، 
گفت: در طول دو سال گذشته 
درآمدهای نفتی رو به کاهش 
ب��وده، برنامه جدی از س��وی 
دول��ت ب��رای جایگزین کردن 
مناب��ع دیگری ب��ه جای پول 
نفت دیده نش��د و به طور قطع 
کاهش این وابستگی عمیق به 

برنامه بلند مدت نیاز دارد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه در 
ح��ال حاضر هی��چ منبعی به 
ان��دازه نف��ت نمی تواند از پس 
هزینه ه��ای دول��ت و کش��ور 
برآید، اظه��ار کرد: پیش بینی 
می کنی��م بودج��ه س��ال ۹۵ 
نس��بت به س��ال های گذشته 

کاهش خواهد داشت. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  تق��وی 
پروژه های عمرانی با وس��واس 
بیشتری برای تزریق اعتبارات 
دولتی انتخاب می شوند، گفت: 
دوره کلن��گ زنی در هر س��فر 
به ش��هر و استان گذشته است 
و دول��ت باید در اولویت بندی 
ب��رای  عمران��ی  پروژه ه��ای 
اختصاص��ی بودج��ه دولت��ی 
بازنگ��ری جدی��دی را در نظر 

بگیرد. 

احتمال کاهش بودجه عمرانی 95 جدی است  

پایان عمران دولتی 

نازیال مهدیانی 
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معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
باوجود افزایش ساالنه سرمایه در حوزه قیر 
و آسفالت، متاسفانه روند بهبود کیفی راه ها 
را طی نکرده ایم، گفت: س��ازمان راهداری 
برای مدیریت و نگهداری راه ها س��االنه به 

۸هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی، داود کشاورزیان در هفتمین 
همایش ملی قیر و آس��فالت ایران با بیان 
اینکه ساالنه ده ها میلیون تن قیر و آسفالت 
در کشور مصرف می شود، اظهار کرد: سال 
گذشته ۱۰ میلیون تن آسفالت فقط توسط 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
راه های اصلی کش��ور مورد اس��تفاده قرار 
گرفت. این در حالی است که قیر و آسفالت 
در پروژه های استانی، پروژه های راهسازی 
ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناه��ای 
حمل و نق��ل و ش��هرداری ها نی��ز از مح��ل 
اعتبارات هریک از این دس��تگاه ها مصرف 
می ش��ود، بنابراین موضوع قیر و آس��فالت 
بس��یار مهم اس��ت و درباره آن باید عاوه 
بر بحث های فنی و تخصصی در حوزه های 
کان فن��ی و مدیریت��ی بح��ث و تحقیق و 

آسیب شناسی شود. 
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
ج��اده ای اف��زود: باوج��ود اینکه هر س��ال 
س��رمایه بیش��تری در حوزه استفاده از قیر 
و آس��فالت اختصاص می یابد اما متاس��فانه 
روند بهبود کیفی را طی نکرده ایم که این 
موض��وع را می ت��وان در مقایس��ه راه هایی 
که طی چند دهه اخیر س��اخته ش��ده اند با 
راه های��ی که طی چند س��ال اخیر احداث 
شدند مشاهده کرد. بعضا مشاهده می شود 
راه های��ی که طی دهه های گذش��ته قیر و 
آس��فالت ش��ده اند از کیفیت مطلوب تری 
نس��بت به راه هایی که در چند س��ال اخیر 

ساخته شده اند برخوردارند. 
کش��اورزیان ب��ه موض��وع رتبه بن��دی 
پیمان��کاران اش��اره ک��رد و اف��زود: امروز 
رتبه بن��دی پیمان��کاران صرف��ا براس��اس 

فعالیت کمی آنها صورت می گیرد و مقوله 
کیف��ی در ای��ن نظ��ام و رتبه بندی دخیل 
نیس��ت. وی کمبود نظام تامین مالی را از 
دیگر مشکات حوزه ارتقای کیفیت سطح 
راه های کشور عنوان کرد و گفت: به عنوان 
مث��ال وقتی A ری��ال منابع داریم چندین 
برابر آن هزینه می کنیم. ضمن اینکه کمتر 
پیمانکارانی هس��تند که با وجود مشکات 
مالی به موضوع کیفیت توجه کنند بنابراین 
ب��رای پروژه ها نظام تامین مالی مش��خص 
وج��ود ندارد و متاس��فانه ی��ک پروژه چند 
صد میلی��ون تومانی ب��ا چند میلیارد تومان 
کلنگ زده می شود. رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نق��ل ج��اده ای ادامه داد: عاوه بر 
موارد مذکور، ما به عنوان کارفرما در زمان 
اج��رای پروژه ه��ا هیچ تضمین��ی مبنی بر 
اینک��ه عمر پروژه بعد از اجرا چقدر خواهد 
ب��ود دریاف��ت نمی کنیم. این موضوع باعث 
می شود حتی پیمانکاران خبره نیز دلسرد 

شوند. 
کشاورزیان با بیان اینکه سازمان راهداری 
برای ایمنی راه ها، روکش راه ها و نگهداری 
پل ها س��االنه نیازمند ۸هزار میلیارد تومان 
اعتبار اس��ت، گفت: مجموعه اعتباراتی که 
سال گذشته داش��تیم ۵۰ درصد اعتبارات 
بودجه بود. امس��ال به دلیل کاهش منابع 
مالی بس��یاری از پیمانکاران متضرر شدند 
و بده��ی آنها افزای��ش یافت که امیدواریم 
با گش��ایش هایی که ص��ورت می گیرد این 

بدهی ها هر چه سریع تر پرداخت شود. 
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای افزود: در راس��تای استانداردسازی 
کارخانج��ات قی��ر و آس��فالت تم��ام ای��ن 
کارخانجات بای��د دارای گواهی نامه معتبر 
از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
باش��ند و فق��ط کارخانج��ات دارای ای��ن 
گواهی نامه مورد تایید هس��تند اما فعالیت 
کارخانجاتی که گواهی نامه مرکز تحقیقات 
را نداش��ته باش��ند متوقف می شود و با آنها 

قرارداد بسته نمی شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

توقف فعالیت کارخانجات تولید آسفالت 
بدون گواهی نامه



فولکس واگن به دنبال افزایش 
تولید خودروهای برقی

در پ��ی جنجال ه��ای ناش��ی از تقل��ب ش��رکت 
فولکس واگ��ن در ارائ��ه اطالع��ات نادرس��ت از میزان 
آالیندگی خودروهای تولید ش��ده در این شرکت، این 
غول خودروس��ازی آلمانی تصمیم گرفته اس��ت تا با 
استفاده از باتری های تخت در خودروهای برقی خود 
و تنوع بخش��یدن به محصوالت الکتریکی این شرکت، 
از اثرات منفی جنجال ایجاد شده علیه خود بکاهد. 

هرب��رت دای��س، مس��ئول برندین��گ فولکس واگن 
در مصاحبه با نش��ریه داخلی این ش��رکت اعالم کرد 
که همزمان با افزایش س��ریع تقاضا، متنوع تر ش��دن 
خودروهای برقی و در نهایت کاهش هزینه های تولید، 
تولید خودروهای الکتریکی افزایش قابل توجهی خواهد 

داشت. 
دای��س ک��ه در کنار برند اس��ترلو، رئی��س اتحادیه 
کارگ��ران فولکس واگن س��خن می گف��ت، اعالم کرد: 
»در ح��ال حاض��ر م��ا در ح��ال کار روی طراحی یک 
خ��ودروی برقی با امکان اس��تفاده از باتری های تخت 
در آن هس��تیم، این پروژه در صورت تحقق، موفقیت 

بسیار بزرگی برای فولکس واگن خواهد بود.«
شرکت فولکس واگن که در حال حاضر با جنجال های 
ناش��ی از تقلب این ش��رکت در ارائه اطالعات دقیق از 
میزان آالیندگی خودروهای دیزلی خود دست و پنجه 
نرم می کند، قصد دارد تا از طریق سرمایه گذاری روی 
توس��عه تکنولوژی به کار رفته در خودروهای برقی، به 
رقابت با س��ایر ش��رکت های فعال در این زمینه بپردازد. 
براساس تحقیقات صورت گرفته این خودروساز آلمانی 
با نصب نرم افزاری روی محصوالت خود، میزان آالیندگی 
آنها را به صورت غیر واقعی نمایش می داد. گفتنی است 
ک��ه نرم اف��زار مذکور روی چیزی در حدود 11 میلیون 
خودروی تولید شده در این شرکت و زیرمجموعه های 
آن نص��ب ش��ده اس��ت. پ��س از این رس��وایی مدیران 
فولکس واگ��ن تصمی��م گرفتن��د تا 7 میلی��ارد و 300 
میلیون دالر را به هزینه های فراخوان خودروهای مذکور 
اختصاص داده و از این طریق قدری از فشارهای موجود 
بر این ش��رکت را کاهش دهند. الزم به ذکر اس��ت که 
این مبلغ ش��امل جریمه ها و خس��ارت های احتمالی که 
فولکس واگن باید پرداخت کند نمی ش��ود.  براس��اس 
تخمین ه��ای ص��ورت گرفته، تحویل خودروهایی با نام 
تج��اری فولکس واگن در س��ال جاری می��الدی و برای 
نخستین بار در 11سال گذشته با کاهش مواجه خواهد 
شد. به عقیده کارشناسان بدتر شدن وضعیت اقتصادی 
در برزیل و روس��یه و همچنین جنجال های ناش��ی از 
بحران تقلب در این شرکت زمینه را برای کاهش فروش 

محصوالت آن فراهم کرده است.  

ایسپا منتشر کرد
بررسی دیدگاه مردم درباره وام خودرو 
 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران  )ایسپا( وابسته 
به جهاد دانش��گاهی در جدیدترین نظرس��نجی ملی 
خ��ود به بررس��ی دیدگاه م��ردم درخصوص خودرو و 

مباحث پیرامون آن پرداخت. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، این نظرس��نجی طی روزهای 
پایانی آبان و اوایل آذرماه س��ال جاری با حجم نمونه 
4390 نف��ر و به صورت نمونه گیری چندمرحله ای در 
س��طح کش��ور انجام گرفته و حدود 51 درصد نمونه 
م��رد و 49 درص��د زن بوده اند. 40 درصد نمونه دارای 
تحصی��الت دانش��گاهی و 60 درصد مابق��ی دیپلم و 

زیردیپلم بوده اند. 
این نظرسنجی در مراکز استان ها، شهرهای درجه 2 
و روستاها انجام شده است. در ابتدا درخصوص داشتن 
و نداشتن خودروی شخصی در خانواده از پاسخگویان 
س��وال ش��د که 60 درصد پاسخگویان اعالم کردند در 
خانواده شان حداقل یک خودروی شخصی وجود دارد. 
در س��وال دیگری از پاسخگویان درخصوص اطالع 
از بسته اقتصادی جدید دولت در قالب وام خودرو و 
وام خرید کاالی ایرانی سوال شد که حدود 70 درصد 
از این بس��ته اقتصادی دولت اطالع داش��تند و حدود 
30درصد نیز در این خصوص چیزی نشنیده بودند. 
در ادامه از کسانی که از طرح مذکور اطالع داشتند 
پرس��یده ش��د آیا به اس��تفاده از وام خودرو که اخیرا 
تصویب شده، تمایل دارند که در این ارتباط 24 درصد 
از کس��انی که از طرح اطالع داش��تند  )17 درصد کل 
مردم( تمایل به استفاده از این وام نشان داده و مابقی 

تمایلی به استفاده از این وام نداشتند. 
همچنین حدود یک س��وم پاسخگویانی که از طرح 
اطالع داش��تند  )33 درصد( تمایل به اس��تفاده از وام 
خری��د کاالی ایرانی داش��ته و مابق��ی چنین تمایلی 
نداشته اند. کسانی که هزینه زندگی پایین تری دارند  
)و احتم��اال کم درآمدترن��د( تمای��ل بیش��تری برای 
اس��تفاده از تس��هیالت خودرو و خرید کاالی ایرانی 
از خود نش��ان داده اند. کس��انی که خودرو ندارند فقط 
4درصد بیش��تر از کس��انی که خ��ودرو دارند تمایل 
بیشتری به استفاده از تسهیالت خودرو از خود نشان 
داده ان��د. نکت��ه جالب توجه این اس��ت که 19درصد 
کس��انی که تحصیالت دانش��گاهی دارند و 28درصد 
کس��انی ک��ه تحصیالت دیپل��م و پایین تر از آن دارند 

تمایل به استفاده از وام خودرو داشته اند. 
در ای��ن نظرس��نجی ب��ه بح��ث کمپی��ن نخریدن 
خودروی صفر نیز پرداخته ش��د که 53 درصد مردم 
کش��ور از این کمپین اطالع داش��تند و مابقی چیزی 
در این باره نشنیده بودند. 40 درصد مردم که از این 
بحث اطالع داش��تند گفته اند، نخس��تین بار از طریق 

شبکه های اجتماعی از این کمپین مطلع شده اند. 

خبــر بینالملل
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نمایش��گاه  ش��انزدهمین 
پژوه��ش،  دس��تاوردهای 
فناوری و فن ب��از، رونمایی از 
نخستین طراحی پلتفرم ملی 
را به همراه داش��ت. پلتفرمی 
که به گفت��ه طراحان آن قرار 
است تا س��ال آینده به تولید 
انبوه برسد اما کارشناسان این 

اتفاق را بعید می دانند. 
طراحی پلتفرم ملی، یکی از 
11 پروژه شورای  » عتف «  بود 
که اجرای آن به پژوهش��کده 
دانش��گاه  خودرو،  مهندس��ی 
علم و صنعت داده ش��د. این 
پروژه از سال 90 کلید خورد 
و باالخ��ره امس��ال توانس��ت 
با ی��ک طراحی فوم��ی، برای 
نمایش��گاه  در  نخس��تین بار 
و  پژوه��ش  دس��تاوردهای 
ش��ود.  رونمای��ی  فن��اوری 
محصول نخس��ت این پلتفرم 
ب��ا ن��ام np01 یک  س��واری 
صندوقدار است اما قرار نیست 
نسل نخست این پلتفرم فقط 
ب��ه ای��ن س��واری صندوقدار 
بسنده کند بلکه یک محصول 
هاچ بک، یک محصول وانت و 
یک محصول SUV نیز از این 

نسل تولید خواهد شد. 
ابوالفضل خلخالی، استادیار 
دانش��گاه علم وصنعت و یکی 
از اعض��ای این پ��روژه درباره 
جزییات این طرح به  »فرصت 
»ش��ورای  می گوید:  ام��روز« 
و  تحقیق��ات  عل��وم،  عال��ی 
کالن  ط��رح   46 فن��اوری، 
را تعری��ف ک��رد ک��ه از میان 
11 ط��رح در س��ال 90 برای 
اجرایی ش��دن انتخاب شدند. 
ط��رح پلتف��رم مل��ی یکی از 
این 11 طرح ب��ود که اکنون 
پیش��رفت قاب��ل توجه��ی را 
نسبت به سایر طرح ها داشته 
اس��ت. در همان ابتدای امر با 

ش��رکت خودروس��ازی سایپا 
امضا ش��د که  تفاهم نام��ه ای 
طی آن مقرر شد این شرکت 
هزینه ه��ای  از  درص��د   50
تجاری س��ازی ای��ن ط��رح را 

پرداخت کند.«
»اکن��ون  می افزای��د:   او 
محصول اصلی پلتفرم ملی را 
طراحی کرده ایم و نقش��ه های 
اس��تخراج  آن  س��ه بعدی 
ش��ده اس��ت و بی��ش از 60 
شبیه س��ازی مختلف ش��امل 
دینامیک،  تص��ادف،  برخورد، 
ایرودینامیک و. . . را براساس 
اس��تانداردهای روز جهان��ی، 
اصل��ی  ای��ن محص��ول  روی 
انج��ام داده ایم. ی��ک نمونه از 
محص��ول اصل��ی را به صورت 
یک ب��ه یک ب��ا اس��تفاده از 
اینکه  فوم س��اخته ایم ب��رای 
ظاهر خودرو مشخص شده و 
امکان سنجی های ساخت روی 

آن انجام شود.«
کالس  درب��اره  خلخال��ی 
پلتفرم��ی این ط��رح توضیح 
ما  »برنامه ری��زی  می ده��د: 
این اس��ت ک��ه ای��ن پلتفرم 
 A,B, بتواند در س��ه کالس 
C محص��ول داش��ته باش��د. 
وانت،  محص��والت  همچنین 
استیش��ن، SUV  و هاچ بک 

ه��م در ای��ن طراح��ی دیده 
شده است. در پنج سال اول 
روی  می تواند  محص��ول   25
این پلتفرم تولید شود و بعد 
از پنج س��ال نیاز ب��ه انجام 

تغییراتی است.«
به گفت��ه خلخالی تا مهرماه 
س��ال آینده محصول اول این 
پلتفرم ب��ه تولید انبوه خواهد 
رس��ید و قرار بر این است که 
ش��رکت خودروس��ازی سایپا 
ای��ن محص��ول را ب��ه تولید 
برساند. اما کارشناسان صنعت 
خ��ودرو، تحقق این موضوع را 

بعید می دانند. 
کارش��ناس  زاوه،  فرب��د 
ای��ن  در  خ��ودرو،  صنع��ت 
زمینه ب��ه  »فرص��ت امروز« 
»پلتفرم های��ی  می گوی��د: 
ک��ه در کالس ه��ای مختلف 
ب��ه  می ش��وند  طراح��ی 
پلتفرم ه��ای م��اژوالر معروف 
فولکس واگن  شرکت  هستند. 
معروف ترین ش��رکتی اس��ت 
ک��ه روی ای��ن پلتفرم ها کار 
می کند زیرا پنج برند اصلی با 
بی��ش از 9 میلیون تیراژ دارد 
و این ماژوالریتی بین آنها در 
گردش اس��ت اما شرکت های 
دیگ��ر معتقدند ک��ه طراحی 
بهینه تر  ف��ردی  پلتفرم ه��ای 

اس��ت. پلتفرم ه��ای م��اژوالر 
و  دارن��د  محدودیت های��ی 
معموال خودروهایی در کالس 
B و C هستند که می توان از 
آنه��ا ی��ک D ارزان قیمت هم 
تولی��د کرد اما چ��ون کالس 
A هزینه ه��ا را ب��اال می ب��رد، 
اصال صرف��ه ندارد ک��ه روی 
 A یک پلتفرم ماژوالر کالس
را هم اضاف��ه کرد و در ضمن 

بازاری هم در ایران ندارد.«
او می افزای��د: »اگ��ر ق��رار 
از قطعات  باشد شرکت سایپا 
موتور،  مث��ل  موجود خودش 
اکس��ل و محور در تولید این 
محصول اس��تفاده کند امکان 
ارائ��ه خیل��ی از محص��والت 
نظ��ر  از  بنابرای��ن  ن��دارد.  را 
فن��ی موضوعات��ی ک��ه گفته 
می شود حس��اب شده به نظر 

نمی رسد.«
زاوه با بیان اینکه در طراحی 
یک خودرو، هدف بسیار مهم 
می کند: »طرح  تصریح  است، 
برای اینکه هدف را بشناس��د 
نیاز به یک س��ری ع��دد دارد 
که ش��خصیت یک خودرو را 
اعداد  ای��ن  می کند.  تعری��ف 
خریدنی نیستند و در ساختار 
ی��ک ش��رکت خودروس��ازی 
داده های هدف شکل می گیرد 

یا از طریق محاس��به و تست 
استخراج  مش��ابه  خودروهای 
می کنن��د. ت��ا زمانی ک��ه این 
نباشند مشخص نیست  اعداد 
خودرویی که تولید می ش��ود، 
چه چی��زی از آب در خواهد 
آم��د. این حلق��ه مفقوده علم 
طراحی مهندس��ی خودرو در 

ایران است.«
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو، درباره زمان تولید انبوه 
ای��ن پروژه معتقد اس��ت: »اگر 
قرار باش��د که این پروژه سال 
آینده به تولید برسد به معنای 
این است که اکنون مدل فلزی 
خودرو تماما آماده اس��ت و در 
همین حین صنعتی سازی آن 
نیز آغاز شده باشد که بعید به 
این گونه  نمی رسد شرایط  نظر 

باشد.«
آنگونه که به نظر می رس��د 
از طراح��ی پلتف��رم مل��ی تا 
تولید انب��وه آن بیش از آنچه 
به نظر می رسد فاصله است و 
دست کم دو س��ال دیگر باید 
منتظر ماند ک��ه محصولی از 
نس��ل این پلتف��رم روانه بازار 
ش��ود البته اگر س��رمایه های 
مورد نی��از این پ��روژه که به 
گفته خلخال��ی 100 میلیارد 
تومان است، تأمین مالی شود. 

رونمایی از نخستین دستاورد شورای »عتف« در حوزه خودرو  

از پلتفرم فومی تا طراحی ملی

ش��رکت  مدیرعام��ل  ژان��گ، 
از  خودروس��ازی مدیران خ��ودرو، 
سرمایه گذاری 20 میلیون دالری 
این ش��رکت ب��رای تامین قطعات 
خودرو و توس��عه خدمات پس از 
فروش محصوالت این شرکت خبر 

داد. 
به گ��زارش خبرن��گار  »فرصت 
ام��روز«، ژان��گ، روز گذش��ته در 
نشس��تی خب��ری، با بی��ان اینکه 
در س��ال های اخیر برای توس��عه 
خدم��ات پس ازف��روش اقدام��ات 
خوب��ی را انج��ام داده ای��م، اظهار 
کرد: به دلی��ل اینکه ما حضور در 
بازار ای��ران را بلند مدت می دانیم، 
برنامه ای پنج س��اله ب��رای بهبود 
کیفیت و بهب��ود ارائه خدمات به 

مشتریان، تدوین کرده ایم. 
او با اش��اره به اینک��ه مهم ترین 
نکت��ه تأمی��ن رضایت مش��تریان 
است، تصریح کرد: یکی از اقدامات 
اساس��ی که ما در این راستا انجام 
 20 س��رمایه گذاری  داده ای��م، 
میلیون دالری برای تامین قطعات 
یدک��ی خودرو در گام اول اس��ت 
که با این س��رمایه گذاری بتوانیم 

نمایندگی ها را پشتیبانی کنیم. 
مدیرعامل مدیران خودرو، افزود: 
موض��وع دیگر در بح��ث خدمات 
پس از فروش، بحث هزینه اس��ت 
که در این راس��تا سیس��تم هایی 
را آم��اده کرده ایم ک��ه بتوانیم به 
واس��طه آن هزینه های مش��تریان 
خود، در تامین قطعات و خدمات 

را کاهش دهیم. 
ژانگ با تأکید بر اینکه ما برنامه 
بلند مدت��ی برای حض��ور در ایران 
و هم��کاری بی��ن  ام وی ام و چری 
می بینیم، تصریح ک��رد: ما از بدو 
ورود در ای��ران تاکن��ون رقاب��ت 
شدید نداشته ایم و به همین دلیل 
توانسته ایم زیرساخت های خود را 
گس��ترش دهیم و همین موضوع 
را مزی��ت خود نس��بت به س��ایر 
شرکت هایی که می خواهند بعد از 
برداشته ش��دن تحریم ها به ایران 

وارد شوند می دانیم. 
اینک��ه پیش بینی  او ب��ا بی��ان 
م��ن این اس��ت که ب��ازار ایران تا 

چن��د س��ال آین��ده ب��ه 10 بازار 
بزرگ ف��روش خ��ودرو در جهان 
می پیوندد، گفت: بازار ایران برای 
م��ا یکی از بازارهای مهم اس��ت و 
حتی با برداشته ش��دن تحریم ها 
از حضور در این بازار ش��انه خالی 

نمی کنیم. 
همچنین در این نشست، رادین 
ش��رکت  مدیرعام��ل  پیمان ف��ر، 
خدمات پ��س از ف��روش مدیران 
خ��ودرو، ب��ا بی��ان اینک��ه طبق 
ارزیابی ش��رکت بازرسی کیفیت و 
خودرو  مدیران  ایران،  اس��تاندارد 
در بحث خدمات پس از فروش با 
12 درصد رشد، بیشترین رشد را 
نسبت به سایر ش��رکت ها در این 
زمینه داش��ته اس��ت، اظهار کرد: 
ای��ن ش��رکت جه��ش بزرگی در 
حوزه تامین قطعات یدکی داشته 
و میانگی��ن مراجع��ه خودروها به 
تعمیرگاه ه��ا 2,8 اع��الم ش��ده و 
البت��ه هدف گذاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت این اس��ت که این 
رقم طی مدت چهار س��ال به یک 
برس��د، این عدد براس��اس تعداد 
نسبت  مراجعه ش��ده  خودروهای 
به کل تولید خودرو در بازه زمانی 
خاص محاس��به می ش��ود و البته 
ما برنامه ری��زی کرده ایم که ظرف 
مدت کمتر از چهار س��ال به رقم 

یک برسیم. 
او درباره فروش برخی قطعات 

برندهای  ب��ا  خودروه��ا  تقلب��ی 
داد:  توضی��ح  ب��ازار  در  مط��رح 
نامه نگاری های��ی ب��ا دولت انجام 
ش��ده تا برای این اف��راد جرایم 
س��نگین در نظ��ر گرفته ش��ود. 
ب��ه  مراجعه کنن��دگان  برخ��ی 
تعمیرگاه های مجاز خودروسازان 
تصورش��ان ب��ر ای��ن اس��ت که 
قطعات یدکی مورد اس��تفاده در 
تعمی��رات از س��وی تعمیرگاه ها، 
قیمت��ی باالت��ر از ب��ازار دارد و 
بنابرای��ن معتقدند که مراجعه به 
نمایندگی ه��ای مجاز، هزینه آنها 
را ب��رای تعویض قطعات و تعمیر 

باال می برد. 
پیمان فر افزود: این در شرایطی 
است که برخی فروشندگان لوازم 
یدک��ی در ب��ازار، قطع��ات یدکی 
تقلب��ی را با بس��ته بندی برندهای 
مط��رح و خودروس��ازان در ب��ازار 
ب��ه فروش می رس��انند که قیمتی 
کمت��ر از قیم��ت قطع��ات اصلی 
عرضه شده در نمایندگی ها دارند، 
درحالی که برخ��ی نمایندگی های 
خودروس��ازان، از تعویض قطعات 
حاش��یه س��ود اندک��ی دارن��د و 
ترجیح می دهند که بخش تعمیر 
و خدم��ات را از نمایندگ��ی خود 
حذف کنن��د، درحالی که این یک 
اجبار اس��ت که در کن��ار فروش 
خودرو، باید خدمات پس از فروش 

نیز داده شود. 

طری��ق  از  ک��رد:  تصری��ح  او 
انجم��ن صنف��ی خدم��ات پس از 
ف��روش پیگی��ر این هس��تیم که 
دولت تدبیری بیندیش��د که برای 
افرادی که قطعات تقلبی خودروها 
را ب��ه ج��ای قطعات اصل��ی و در 
با برند خودروسازان  بسته بندی و 
عرضه می کنند، جرایم س��نگینی 
در نظ��ر گرفته ش��ود ت��ا قطعات 
بی کیفیت، به ن��ام تولیدکنندگان 

و خودروسازان تمام نشود. 
مدیرعامل شرکت خدمات پس 
از فروش مدیران خودرو، در پاسخ 
به این پرسش که این شرکت برای 
خ��ودروی لوکی چری تیگو 5 چه 
برنامه های��ی را برای خدمات پس 
از ف��روش دارد؟  گفت: ما گارانتی 
پنج سال یا 150 هزار کیلومتر را 
برای این خودرو در نظر گرفته ایم. 
م��ا بهترین نمایندگی ه��ا را برای 
تعمیرات تیگو 5 در نظر گرفته ایم. 
همچنی��ن سیس��تم حمایت��ی را 
ایج��اد کرده ایم ک��ه صاحبان این 
خ��ودرو در ش��رایطی مانند تمام 
ش��دن بنزین ی��ا پنچر ش��دن و 
م��واردی از این دس��ت می توانند 
از آن اس��تفاده کنن��د. نکته دیگر 
این اس��ت یک مشاور فنی پس از 
فروش خودرو ب��ه خریدار معرفی 
می تواند  خری��دار  ک��ه  می ش��ود 
مشاوره های الزم را از طریق تلفن، 

از این مشاور دریافت کند. 
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در دقایق پایانی نشس��ت علنی روز سه شنبه مجلس، 
تذک��ری با امض��ای عل��ی مطه��ری نماین��ده تهران، 
محمدرضا تابش نماینده اردکان و کمال الدین پیرموذن 
نماین��ده مردم اردبیل در مجل��س خطاب به وزیر دفاع 
و نیروهای مس��لح تحت عنوان »پیگیری اظهارات یکی 
از مقام ه��ای نظامی مبنی بر ش��یعه نبودن و داعش��ی 
بودن رئیس جمهور اسبق« تقدیم هیات رئیسه شد که 
با مخالفت محمدرضا باهنر که برای س��اعاتی ریاس��ت 
نشس��ت علنی دیروز را برعهده داش��ت قرائت نشد که 
این مس��ئله با اعتراض محمدرضا تابش و علی مطهری 
روبه رو شد. هنگامی که محمدرضا تابش با پایان یافتن 
نشس��ت علنی دیروز متوجه ش��د دهقان از قرائت این 
تذک��ر خودداری کرده، ب��ا صدای بلند نس��بت به این 
تصمیم هیات رئیسه اعتراض کرد که علی مطهری نیز 

با وی همراهی کرد. 

عل��ی مطهری نماینده تهران ب��ا انتقاد از عدم قرائت 
تذکرش در صحن علنی مجلس گفت: امروز )سه شنبه( 
تذک��ری به وزیر دف��اع و نیروهای مس��لح در خصوص 
صحبت ه��ای اخیر س��ردار نقدی درب��اره آقای خاتمی 
رئیس جمهور پیش��ین تقدیم هیات رئیس��ه کردیم که 
متاس��فانه آقای دهقان از اعضای هیات رئیسه با اعمال 
نظر شخصی خود از قرائت آن در صحن خودداری کرد. 
س��ردار نقدی اخیرا در یکی از سخنرانی های خود آقای 
خاتم��ی را متهم ک��رده  که در س��ال 88 در مالقات با 
ملک عب��داهلل، یک میلیارد دالر پول دریافت کرده و در 
جای دیگری از س��خنان خود ایشان را فردی غیر شیعه 
و غیرسیاسی خوانده بود. ما در این تذکر که خطاب به 
وزیر دفاع و نیروهای مس��لح بود خواستار پیگیری این 
مس��ئله از سوی این وزارتخانه شدیم تا تذکر الزم را به 

سردار نقدی بدهند. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح علت عدم 
قرائت این تذکر در صحن گفت: متاس��فانه آقای محمد 
دهقان چون ش��خصا با این تذکر مخالف بود، از قرائت 
آن در صح��ن خودداری کرد. البت��ه هنگامی که دلیل 
این مس��ئله را از آقای دهقان جویا شدم، اعالم کرد که 
از رئیس جلس��ه در این خصوص تعیین تکلیف کرده و 
آقای محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را در آن لحظه 

برعهده داشت، اجازه قرائت این تذکر را نداده است. 
مطهری همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا قصد 
پیگی��ری این موض��وع را ندارد، اعالم ک��رد: حتما این 
موضوع را پیگیری خواهیم کرد و قصد داریم دلیل این 
اتفاق را از هیات رئیس��ه جویا شویم و برای پیگیری آن 
می توانیم در قالب تذکر ش��فاهی در صحن این موضوع 
را مط��رح کنیم و امیدواریم هر کاری که مناس��ب بود 

برای رفع این مشکل انجام شود. 

عب��اس عراقچی رئیس س��تاد پیگیری 
اجرای برجام در وزارت امور خارجه گفت: 
پس از تصویب قطعنامه طی فاصله حدود 
س��ه هفت��ه ای می توانیم برخ��ی کارهای 
مانده را انجام دهیم و در موقعیتی باشیم 
که روز اجرایی شدن برجام را اعالم کنیم. 
همچنی��ن یوکیا آمان��و مدیر کل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی روز سه ش��نبه در 
بیانیه آغازین خود در نشس��ت فوق العاده 
ش��ورای حکام در وین گفت: من از شورای 
حکام خواس��تم ت��ا این نشس��ت را برای 
بررس��ی گزارش اخیر من با عنوان ارزیابی 
نهایی مس��ائل باقی مانده مربوط به برنامه 
هس��ته ای گذشته و حال ایران برگزار کند. 
همان طور که ش��ما مستحضر هستید، من 
به طور جزئی 12 م��ورد از نگرانی ها را در 
مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای 
ای��ران در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 به 
ش��ورای حکام ارائه دادم. من خاطر نشان 
ک��ردم، اطالعاتی که در اختیار آژانس قرار 
گرفته بود، نشان می داد ایران فعالیت های 
مرب��وط به توس��عه یک وس��یله انفجاری 
هس��ته ای را انجام داده اس��ت. آژانس این 
اطالع��ات را روی هم رفت��ه معتبر ارزیابی 
می کند. ش��ورای حکام در پاس��خ گزارش 
من قطع نامه ای را تصوی��ب کرد و از ایران 
و آژانس خواس��ت تا گفت وگوهایش��ان را 
برای شفاف سازی این مس��ائل باقی مانده 
افزای��ش دهند. در نتیج��ه ادامه و افزایش 
مذاکرات با ایران ما س��رانجام بر س��ر یک 
نقش��ه راه برای شفاف سازی این مسائل به 
توافق دست یافتیم. از این رو، این گزارش 

حاصل بهترین تالش های آژانس است که 
در مطابق��ت با اقدامات راس��تی آزمایی ما 
برای شفاف سازی مس��ائل مربوط به ابعاد 
نظامی احتمالی انجام ش��ده اس��ت. مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه 
بیانی��ه خ��ود گفت: هر چند ب��رای آژانس 
ممکن نب��ود که جزیی��ات فعالیت هایی را 
که ایران در گذش��ته انجام داده بازس��ازی 
کند، ما توانستیم عناصر کافی را برای ارائه 
ارزیاب��ی نهایی خود از کلیت این مس��ئله 
شفاف سازی کنیم. ارزیابی نهایی من به دو 
سوال بسیار مهم پاس��خ می دهد: آیا ایران 
فعالیت های مربوط به توس��عه یک وسیله 
انفجاری هس��ته ای را انجام داده اس��ت؟ و 
اینکه آیا ایران هنوز به این فعالیت ها ادامه 

می دهد؟ 
عناص��ر اصلی گزارش من بدین ش��رح 
اس��ت: آژان��س ارزیابی می کن��د که یک 
س��ری فعالیت ه��ای مرب��وط به توس��عه 
یک وس��یله انفجاری هس��ته ای به عنوان 
یک اقدام هماهنگ ش��ده در ایران پیش 
از س��ال 2003 صورت گرفت��ه و برخ��ی 
فعالیت ها پس از سال 2003 ادامه داشته 
اس��ت. آژانس همچنی��ن ارزیابی می کند، 
ای��ن فعالیت ها فرات��ر از مطالعات علمی و 
معقول و کس��ب ترکیبات و ظرفیت های 

فنی خاص مربوط نبوده است. 
آژانس هیچ س��ند معتبری دال بر اینکه 
این فعالیت ه��ای مربوط به توس��عه یک 
وس��یله انفجاری هسته ای در ایران پس از 
س��ال 2009 انجام ش��ده است، در دست 
ن��دارد. آژانس ع��الوه بر این هیچ س��ند 

معتب��ری مبنی بر انحراف موادهس��ته ای 
در ارتباط با ابع��اد نظامی احتمالی برنامه 
هس��ته ای ایران به دس��ت نیاورده است. 
همانند تمام گزارش��ات م��ن این ارزیابی 
نی��ز واقعی، فنی و عادالنه اس��ت. روش و 
اطالعات��ی که ارزیابی من برآن بنا ش��ده 
است، مشخص هس��تند. من امیدوارم که 
این گزارش موجب ش��ود ش��ورای حکام 

درباره اقدامات آینده تصمیم گیری کند. 
مدی��ر کل آژان��س گف��ت: دو مس��ئله 
مه��م باید در آینده نزدیک مورد بررس��ی 
قرار گیرد. اول اینک��ه ایران باید گام های 
مقدمات��ی ض��روری ب��رای آغ��از اجرای 
تعه��دات مرتبط هس��ته ای طب��ق برنامه 
جام��ع اق��دام مش��ترک )برج��ام( را که 
ب��ا گ��روه 3+3 و اتحادیه اروپا بر س��ر آن 
به توافق رس��ید تکمیل کن��د. روز اجرای 
برجام زمانی اس��ت که آژانس با راس��تی 
آزمایی اقدامات ای��ران تایید کند که این 
کش��ور تعهدات تعیین شده در این توافق 
را اجرا کرده اس��ت. من زمانی که آژانس 
ب��ه ای��ن نتیجه برس��د که ای��ن گام های 
مقدماتی تکمیل ش��ده اند، شورای حکام 
را مطلع خواه��م کرد. موضوع دیگری که 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد این است که 
هزینه های مربوط به فعالیت های مضاعف 
آژانس در ایران طب��ق برنامه جامع اقدام 
مش��ترک چگون��ه باید تامین ش��ود. من 
ب��رآورد هزینه های مضاعف را برای س��ال 
2017 در ژانویه 2016 به عنوان بخش��ی 
از پیش نویس به روز رس��انی ش��ده بودجه 
ارائ��ه خواه��م ک��رد. در س��ال های اخیر 

برآوردهای اولیه ش��امل افزایش هزینه ها 
مگر برای تطابق هزینه در س��ال دوم یک 
دوره دو س��اله نبوده، اما در این مورد الزم 
اس��ت که من برای تامین بودجه مضاعف 
به منظور اج��رای وظایف مان طبق برجام 
درخواس��ت بدهم. من ب��رای آماده کردن 
برآورد اولیه هزینه های سال 2017 کامال 
ظرفیت کشورهای عضو را برای همکاری 
در نظر می گیرم، همان طور که در گذشته 

چنین کرده ام. 
مدیر کل آژانس با بیان اینکه پیشرفت 
قابل توجهی در مس��ئله هس��ته ای ایران 
حاصل ش��ده اس��ت، گف��ت: ام��ا اکنون 
زمان اس��تراحت نیست. این مسئله سابقه 
قدیمی و پیچیده دارد و بی اعتمادی میان 
ای��ران و جامعه جهانی باید مرتفع ش��ود. 
هنوز کار زیادی پی��ش روی ما قرار دارد. 
تم��ام طرف های توافق باید تعهدات ش��ان 
طبق برج��ام را به طور کامل انجام دهند. 
ت��الش زیادی ب��رای حصول ای��ن توافق 
ص��ورت گرفت و ت��الش مش��ابهی برای 

اجرای توافق نیاز است. 
آژانس به بررس��ی برنامه هسته ای ایران 
با هم��ان دقت و حرفه ای بودن گذش��ته 
ادامه می ده��د و من به ارائ��ه گزارش به 
ش��ورای ح��کام ادامه خواه��م داد. من از 
همکاران گذش��ته و کنون��ی ام در آژانس 
بین المللی انرژی اتم��ی به ویژه در بخش 
پادمان ها تش��کر می کنم که بیش از یک 
دهه اس��ت که به سختی روی این مسئله 
کار کرده ان��د. م��ن همچنی��ن از حمایت 

مستمر شورای حکام تشکر می کنم. 

آمانو: اسناد معتبری مبنی بر انحراف برنامه هسته ای ایران به دست نیاورده ایم 
عراقچی: 3 هفته دیگر تحریم ها برداشته می شود

  قطعی شدن حضور سیدحسن خمینی، در انتخابات 

مجل��س خب��رگان موجب ش��د بس��یاری از روحانیون و 
بزرگانی که به حاش��یه سیاس��ت رفته بودند برای حضور 
دوباره در این عرصه اع��الم حضور کنند؛ به گزارش ایلنا 
آیت اهلل موس��وی بجنوردی بالفاصله بعد از سیدحس��ن 
خمینی ب��رای حضور در انتخابات اع��الم نامزدی کرد و 
حجت االس��الم عماد زمزمه حضورش در خراسان جنوبی 
ش��نیده می ش��ود و تقاضاها برای حض��ور آیت اهلل محقق 
داماد در انتخابات یزد افزایش یافته و عباس��علی روحانی 
نعلین س��فر به اصفه��ان را دوباره به پا کرده اس��ت. اما 
حکای��ت انتخابات تهران، جدا از حکایت  ش��هرهای دیگر 
اس��ت. در تهران، پیش از این آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
گفت��ه بود ک��ه حضور خواهم داش��ت و حس��ن روحانی 
نیز بعید اس��ت نامزد انتخابات نش��ود. جز این چهار نفر، 
هاش��می و روحانی و خمینی و موسوی بجنوردی، برخی 
شنیده ها حاکی است که سیدمحمود علوی نیز وارد عرصه 
انتخابات خبرگان خواهد شد و بعید نیست علی یونسی، 
وزیر پیش��ین اطالعات برای خبرگان نام نویسی کند و در 
نهایت حجت االس��الم مجید انصاری که در سال های دور 

عض��و مجلس خبرگان بوده اس��ت، بعید نیس��ت یک بار 
دیگر ش��انس خود را برای ورود ب��ه این مجلس آزمایش 
کن��د. در کنار این هش��ت نف��ر اما باید هش��ت نام دیگر 
قرار بگیرند تا ج��دول اصالح طلبان و اعتدالگرایان کامل 
شود. با این حال مش��خص نیست که اصالح طلبان برای 
تکمیل اسامی به سراغ برخی چهره های میانه رو اصولگرا 
همچون امامی کاشانی و اکرمی بروند یا چهره های جوان 
را به ترکیب خود اضافه کنند. در آس��تانه شروع ثبت نام 
انتخاب��ات، آخرین رایزنی ها برای ثبت نام نامزدها در حال 
انجام شدن است. با این حال هفته آینده، هفته پرخبری 
برای ایران خواهد بود. بس��یاری از بزرگان هنوز در تردید 
تصمی��م ق��رار دارند و رایزنی ه��ا فش��رده تر از هر زمانی 

پیگیری می شود. 
 آیت اهلل مومن عضو فقهای ش��ورای نگهبان در پاسخ 

به سوالی درخصوص هشدار برخی علما نسبت به تحرک 
برخی جریانات سیاس��ی برای نقش آفرینی در انتخابات 
خبرگان پاس��خ داد و گفت: »محکم کاری هایی توس��ط 
ش��ورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده و اگر این 
محکم کاری ها باش��د اق��دام خالف ش��رع و قانونی انجام 

نمی گیرد.« او در پاس��خ به این سوال که آیا ممکن است 
ع��ده ای از طری��ق تبلیغات بخواهند تاثی��ر و تغییری در 
ترکیب خبرگان داشته باشند؟ تصریح کرد: »هیچ اتفاقی 
نخواهد افتاد. ان ش��اءاهلل تعالی کار انجام می ش��ود و من 
هیچ ترس��ی ندارم. مثال می خواهند چه کار کنند؟ ما که 
با کس��ی تعارف نداریم. ما امتحان اجتهاد می گیریم، اگر 
بلد است و فاضل است بفرماید! فقهای شورای نگهبان در 
مقابل کس��ی کوتاه نمی آیند تا فردی خالف قانون تایید 
صالحیت ش��ود. اصال چرا کوتاه بیایند؟ چرا بترسند؟ اگر 
آدم بمیرد بهتر از این است که بترسد.« آیت اهلل مومن در 
ادامه مصاحبه در پاس��خ به این سوال که آیا ما می توانیم 
ی��ک مجلس خبرگان با ترکیبی جوان داش��ته باش��یم؟ 
خاطرنش��ان کرد: »اینکه می پرس��ید آی��ا می توانیم یک 
مجلس خبرگان جوان داش��ته باش��یم؛ من می گویم بله. 
منتهی همه آنها باید ش��رایط کاندیداتوری و عضویت در 
مجلس خبرگان را داش��ته باش��ند. البته اعضای خبرگان 
باید انسان هایی باش��ند که عقل شان برای پیشبرد کارها 
بهتر برس��د، یعنی هم از نظر فقه��ی و هم از نظر بینش 

سیاسی و اجتماعی باید سواد داشته باشند.« 
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ژان ماری لوپن، بنیانگذار 87 س��اله جبهه ملی فرانس��ه 
از ناکام��ی این حزب در به دس��ت آوردن کنترل حتی یک 
منطقه در انتخابات منطقه ای به شدت انتقاد کرد و گفت که 
مخالفان حزب توانستند حمایت مسلمانان خصوصا در اطراف 
شهر مارسی در جنوب فرانسه را جذب کنند. این منطقه ای 
بود که نوه 26 س��اله وی ماریون مارش��ال لوپن برای کسب 
کرس��ی این منطقه تالش می کرد. مارین لوپن، رهبر جبهه 
ملی و دختر ژان ماری در دور دوم انتخابات منطقه ای فرانسه 
متحمل شکست سنگینی شد و حتی نتوانست یک منطقه 
را ه��م از آن خ��ود کند. در این میان ح��زب جمهوری خواه 
نیکوال س��ارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه با به دست 
آوردن کنترل هفت منطقه بزرگ ترین پیروز بود. ژان ماری 
لوپن در ادامه مدعی شد:  »ما شاهد مداخله رای دهندگانی 

بودی��م که در دور اول انتخابات حاض��ر نبودند اما برای دور 
دوم بسیج ش��دند. نمی خواهم در سال 2017 خودمان را با 
دولت رئیس جمهور مصطفی ببینم. «  وی پیش تر هم گفته 
بود که ریاس��ت فرانس��ه ممکن است به دس��ت یک دولت 
مسلمان بیفتد. اصطالح  » رئیس جمهور مصطفی «  اشاره به 

یک رئیس جمهوری مسلمان برای فرانسه است. 
براس��اس قوانین سکوالر فرانسه نمی توان براساس دین 
مردم آنها را ش��مارش کرد اما ش��رکت های نظرس��نجی 
خصوصی شمار مسلمانان را بین 3 تا 8 / 5 درصد برآورد 
می کنن��د. لوپن کهن س��ال در س��خنانش ب��ه یک کتاب 
داس��تان پرفروش به نویس��ندگی میشل وبلک اشاره کرد 
که در آن یک رئیس جمهور مس��لمان را متصور شده که 

در سال 2022 به قدرت می رسد. 

نگرانی لوپن از به قدرت رسیدن رئیس جمهور مسلمان در فرانسه

جدی�د  دور  ش�روع  ب�ا  همزم�ان   
مذاک�رات صلح یم�ن در ژن�و، منابع 
عربی از آغاز آتش بس در این کش�ور 

خبر دادند. 
 دانشکده پزشکی هاروارد اعالم کرد، 
نتای�ج مطالعه  جدید نش�ان می دهد که 
رهبران منتخب کشورها عمری کوتاه تر 
از رقبای سیاس�ی شکست خورده خود 

دارند. 

در واکنش به حمله ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان در شهر  » زاریا «  در شمال 
این کش�ور و بازداشت رهبر شیعیان، مردم نیجریه تظاهراتی اعتراضی برگزار 

کردند، در لندن نیز تظاهراتی مشابه در مقابل سفارت نیجریه برگزار شد

تیتر اخبار

دکتر رس��ول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون 
وزیر بهداش��ت در واکنش به تبلیغات س��ودجویان در حوزه 
آنفلوآن��زا در ارتب��اط با ش��ایعات درباره کمب��ود درمانی و 
پیشگیری از آنفلوآنزا در ایران گفت: موضوع کمبود ماسک 
ک��ه در کرمان پیش آمد، مربوط به مقطعی بود که هجومی 
برای تهیه ماس��ک در کرمان ایجاد ش��د و عرضه نیز در آن 
زمان به اندازه کافی نبود، اما اکنون این مشکل برطرف شده 
و ما مش��کل کمبود ماسک در کشور نداریم و هم به صورت 
تولید داخل و هم وارداتی در کشور موجود است. با توجه به 
شایعات این روزها درباره بیماری آنفلوآنزا، متأسفانه عده ای 
س��ودجو از این فرصت استفاده کرده و تبلیغاتی نابجا انجام 

می دهند. مردم نباید به این تبلیغات توجه کنند و موارد الزم 
از سوی وزارت بهداشت اطالع رسانی می شود. درباره واکسن 
نیز قبل از این اطالع رسانی شده بود که واکسیناسیون برای 
اف��راد در معرض خطر و دارای بیماری های زمینه ای توصیه 

می شود و اکنون برای واکسیناسیون دیر است. 
رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو با بیان اینکه ما واکس��ن را 
از مردادم��اه در کش��ور داش��ته ایم، گف��ت: مردمی که به 
آن نیاز داش��تند می توانستند واکس��ن را تزریق کنند. در 
حال حاضر نیز واکس��ن آنفلوآنزا در کشور موجود است و 
موجودی آن صفر نشده و برای کسانی که ضرورت تزریق 

واکسن را دارند، قابل استفاده است. 

برای پیشگیری از آنفلوآنزا کمبود ماسک نداریم

 توف�ان  »مل�ور «  که همراه ب�ا بارش 
ش�دید باران و وزش باد، نواحی مرکزی 
فیلیپی�ن را درنوردیده دس�ت کم س�ه 

قربانی گرفته است. 
 فرزاد هوش�یار، مدیرعامل س�ازمان 
رفاه خدمات و مش�ارکت های اجتماعی 
ش�هرداری تهران گفت: 3۹۴مددجوی 
متک�دی بی خانمان جذب و شناس�ایی 

شده اند. 

محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه بیمه ازدواج با بیمه ایران گفت: در این بیمه هزینه مشاوره های 
پیش از ازدواج، جهیزیه، مراسم ازدواج، حمایت از پرداخت مهریه و خسارت ناشی 

از طالق یا فوت مدنظر است

تیتر اخبار

عب��اس کیارس��تمی، کارگ��ردان ایرانی ک��ه به تازگی 
در جش��نواره فیل��م مراکش حض��ور پیدا ک��رده بود در 
گفت وگوی��ی ب��ا خبرن��گار »ایندی وای��ر« از برنامه ه��ای 

آینده اش سخن گفت. 
به گزارش ایندی وایر، کیتی والش می نویس��د: فیلمس��از 
75 س��اله ک��ه قص��د دارد از آوریل ی��ا ماه مه  س��ال آینده 
فیلمب��رداری پروژه جدیدش را آغاز کن��د، درباره کار کردن 
در س��ایر کشورها می گوید تجربه رفتن به مکان های جدید 
برایش اهمیت دارد، اما عامل مهم دیگر گسترش دسترسی 
به آثارش و عبور از مرزهای فرهنگی اس��ت. او می گوید: دنیا 
با زیرنویس با فیلم ه��ای من ارتباط برقرار کرده و اگر تصور 
کنیم س��ینما یک زبان جهانی یا یک فرم هنری است، پس 

نقش ویژگی های فرهنگی یا زبانی چه می شود؟ 
 کیارس��تمی به ش��وخی می گوید: ماه پی��ش در ایران 
»کپی برابر اصل« به فارسی دوبله شد و وقتی به تماشای 
آن رفت��م، تازه فهمیدم بازیگرهایم از چه حرف می زنند و 

فیلم درباره چیست. تا آن زمان خودم هم نمی دانستم. 
کیارس��تمی قرار اس��ت در ماه فوریه راهی کوبا  شود تا 
در کارگاه های آموزش فیلمسازی که برای کارگردان های 
آینده برگزار می ش��ود ش��رکت کند. او دلش می خواهد از 
این فرصت اس��تفاده کند و طعم شاگرد بودن را  بار دیگر 
مزه کن��د. او اضافه می کن��د: برای من ای��ن تنها فرصت 
ممکن اس��ت تا بار دیگر به یک غیرحرفه ای تبدیل شوم و 

نگاهم به سینما را تازه کنم. 

جدیدترین گفت وگوی کیارستمی با ایندی وایر

  مجموعه داس�تان »یوزپلنگانی که با 
من دویده اند« نوش�ته بی�ژن نجدی به 

چاپ بیست و سوم رسید. 
  فیل�م »فص�ل فراموش�ی فریب�ا« به 
کارگردان�ی و تهی�ه کنندگ�ی عب�اس 
رافعی موفق ب�ه دریافت جایزه بهترین 
فیلم بلند سینمایی و جایزه حقوق بشر 

از جشنواره فونیکس ملبورن شد. 

کیف�ر س�اترلند، بازیگ�ر نقش ج�ک باوئ�ر در س�ریال »۲۴« این ب�ار نقش 
رئیس جمه�ور آمریکا را در س�ریالی جدید به نام »بازمان�ده برگزیده« بازی 

می کند

تیتر اخبار

فیلم مس��تند »من ناصر حجازی هستم« که از دو روز 
پیش به اکران خصوصی درآمده بود و عالقه مندان به این 
فیلم در برخی از س��ینماها به تماش��ای آن پرداختند، با 
شکایت امیر قلعه نویی دس��تور اکران خصوصی این فیلم 

متوقف شد. 
حمید توس��لی، وکیل امیر قلعه نوی��ی با تایید این خبر 
به خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری فارس،  در خصوص دالیل 
آن گف��ت: دلی��ل اصلی توق��ف اکران این فیلم ش��کایت 
امی��ر قلعه نوی��ی ب��ود. آقای��ان در فیلم به ج��ای آنکه به 
زندگی نامه مرحوم حجازی بپردازند، بیش��تر به شخصیت 
امی��ر قلعه نویی پرداخت��ه و در فیلم از تکنیک س��فید و 
س��یاه اس��تفاده کرده اند. البته آقایان ب��ا تصاویر و متونی 
که اس��تفاده کرده اند بیشتر به ش��خصیت آقای قلعه نویی 

پرداختند. 
توس��لی با اعالم اینک��ه این ش��کایت 20 روز پیش به 

دادگاه ارائه ش��ده است، گفت: روز سه شنبه دستور توقف 
اکران خصوصی آن صادر شده و فکر می کنم این کمترین 
کادویی بود ک��ه ما می توانس��تیم در زادروز تولد مرحوم 
حجازی به وی ارائه کنیم، چون مطمئنا اگر ایش��ان زنده 
بود از دی��دن چنین فیلمی آزار می دید. با ش��ناختی که 
م��ا از مرحوم حجازی داریم مطمئنا او از س��اخت چنین 
فیلم��ی برای برخ��ی از صحنه ها راضی نب��ود و حتی من 
ای��ن موضوع را به تهیه کننده فیلم هم منتقل کردم. البته 
عده ای هس��تند که با ایش��ان ادعای دوستی می کردند و 
شاید دوست داشته باشند از اسم ایشان بهره برداری کنند 
ول��ی این دیگر به ما ارتباطی ندارد. توس��لی با اعالم این 
موضوع که تهیه کننده فیلم با یکی از روزنامه های ورزشی 
مصاحبه کرده بود، گفت: او در مصاحبه اش اذعان کرد که 
از در جریان بودن شکایت قلعه نویی از فیلم ناراحت است 

اما کسی در این مورد با ما تماس نگرفت. 

توقف اکران  مستند »من ناصر حجازی هستم« با شکایت امیر قلعه نویی

  اتم�ار هیتزفلد که برای هفت س�ال 
هدایت بایرن مونیخ را بر عهده داشت، 
گفت: گواردیوال به سیتی می پیوندد و از 
بایرن مونیخ می رود چون من سیتی سر 

کیسه را شل کرده است. 
  خاوی�ر چیچاریتو هرناندس مکزیکی 
مهاج�م بایرلورکوزن اع�الم کرد الکس 
فرگوسن بهترین سرمربی تاریخ است. 

دادگاه شهر بارسلونا لیونل مسی، ستاره آبی و اناری ها را از اتهام فرار مالیاتی 
مربوط به یک بازی  خیریه تبرئه کرد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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انتقاد نماینده تهران از تذکری که هیات رئیسه مانع قرائت آن شد

مطهری: خواستار پیگیری اظهارات سردار نقدی 
از وزارت دفاع شده ایم

اخبار انتخاباتی



آگهی امروز: تبلیغ نشانگر ماشین 
سیت لیون

پسر کوچک در حال دوچرخه سواری است. پدرش 
پشت س��ر او در حال آمدن اس��ت. پسر مسیری از 
راه��ش را اش��تباه م��ی رود. پدر به پس��رش جهت 
می دهد. از راس��ت برو. . . راس��ت و سپس ذوق زده 
از حرکت پس��رش می گوید این پسر منه. در تصویر 
بعد پسر را در حال شنا کردن در استخر می بینیم و 
پدر در حال آموزش شنا. پدر دوباره بیان می کند از 

راست برو... راست. 
پس��ر مسیر را درس��ت می رود. پدر دوباره تشویق 
می کند. این پس��ر منه. در تصویر بعد پس��ر در یک 
مس��ابقه اس��ت و پدر دوباره جه��ت می دهد و چند 
ب��ازی دیگ��ر. در تصوی��ر نهای��ی پدر و پس��ر را در 
ماش��ین و در حال رانندگی می بینیم. لحظه ای پدر 
در خیابان از روی خط رد می ش��ود. ماش��ین آالرم 
می دهد و جهت درس��ت در صفحه راهنمای ماشین 
نش��ان داده می شود. پدر مس��یر را درست می کند. 
پس��ر از پشت ماشین و با تش��ویق پدرش می گوید 

که این پدر منه. 
ای��ن قصه ها و زمینه چینی ها انجام ش��د تا تیزر، 
ی��ک تکنولوژی جدید را معرفی  کند. یک تکنولوژی 
در ماش��ین که در هنگام انحراف، مسیر درست را با 
نشانگرش به راننده نشان می دهد. تیزر در یک الیه 
به گونه ای استعاری این هدایت ماشین را شبیه رفتار 
یک پدر با پس��رش می داند و در الیه دیگر مس��ئله 
رانندگی را که انج��ام صحیح آن تربیتی و فرهنگی 
اس��ت، در البه الی نحوه تربیت و تش��ویق یک پدر 

نشان می دهد. 

تربیت و تش��ویقی که بی تاثیر نیس��ت و پاسخش  
نی��ز در صحنه آخ��ر داده می ش��ود. همان گونه که 
پدر پس��ر را در بازی هایش تش��ویق می کند پس��ر 
نیز پ��در را وقت��ی از انحراف خ��ودداری می کند و 
راه درس��ت را می رود مورد تش��ویق ق��رار می دهد. 
ایده پ��ردازان با بهره گرفتن از یک موقعیت انس��انی 
جذاب و دوس��ت داش��تنی تکنولوژی شان را معرفی 
می کنن��د و در ضم��ن با این قص��ه اهمیت آن را به 
 مخاطب نش��ان می دهند که ب��رگ برنده فروش نیز 

هست. 
یعنی آنجا که مخاطب ش��اید ب��ا تیزری دیگر پی 
نبرد که این فلش ماشین چندان هم اهمیتی ندارد 
و خودش می تواند از پسش برآید با یک تیزر تربیتی 
و ش��اد متوجه اهمیت آن می شوید و در واقع به راز 

اهمیت آن پی می برد. 
Ads of the world. com/seat leon/to the right

Starbucks گلدان های لیوانی
در کره جنوبی هر بزرگس��ال ساالنه بیش از 300 
فنج��ان قهوه مص��رف می کند. این ع��دد به معنای 
دور ریخته ش��دن تع��داد زیادی لیوان پالس��تیکی 
اس��ت. Starbucks و آژان��س Brainexit برای 
حل مش��کل به یک ابت��کار جالب دس��ت زدند. به 
گزارش  ام بی ای نیوز، کمپی��ن »باغچه قابل حمل« 
به مشتریا ن اجازه می دهد با استفاده مجدد از لیوان 
بیرون بر قهوه ش��ان گلدان گلی برای خود درس��ت 

کنند. 

سلما رفیعی
 کارشناس تبلیغات

از میان خبرها

نرگس فرجی

فرصت نقد

 ه�دف کمپین بانک گردش�گری 
چیس�ت و چرا از ش�یوه تبلیغاتی 
تیزین�گ در اجرای آن اس�تفاده 

شده  است؟ 
بانک  گردشگری امسال به غیر از اجرای 
برخی برنامه های  تبلیغاتی در شهرهای 
مختلف مانند کرم��ان و تبلیغات منظم 
مطبوعاتی و درون شعب تبلیغات دیگری 
را اجرا نکرده  است. بنابراین این کمپین 
نخس��تین اقدام گس��ترده این بانک در 
زمینه تبلیغات محیطی است. بانک در 
این کمپین می خواهد با رویکرد متفاوتی 
خدمات الکترونیک خود را به مشتریانش 
معرفی کند. به نظر بانک یکی از تأثیراتی 
که اس��تفاده از خدم��ات الکترونیک در 
زندگی مش��تریان می گ��ذارد، کاهش 
مصرف کاغذ است. این رویکردی است 
که بانک آن را محور کمپی��ن خود قرار 
داده و ب��ا توجه به اهدافی ک��ه در پیش 
گرفته، قصد دارد روی آن متمرکز شود. 
در مورد اس��تفاده از ش��یوه تیزینگ نیز 
باید بگویم که طی س��ال های گذش��ته 
کمپین هایی با همین ش��یوه برای بانک 
اجرا و بازخوردهای خوب��ی نیز دریافت 
کرده ایم، همین موضوع باعث ش��ده که 
بانک مجددا درخواست اجرای این شیوه 

تبلیغاتی را کند. 
بان�ک گردش�گری در این کمپین 
روی خدماتی متمرکز شده که همه 
بانک ها در کمپین های خود به آن 
پرداخته ان�د و دیگر مزیت  رقابتی 
محسوب نمی ش�ود، رویکرد بانک 
در برابر این چالش چه بوده  است؟  
بله، این موضوع تبدیل به چالشی برای 
اکثر ش��رکت های تبلیغاتی شده است. 
بانک ها خدمات یکسانی را به مشتریان 
ارائه می کنند و به نوعی مزیت های رقابتی 
ویژه ای میان آنه��ا وجود ن��دارد که در 
تبلیغات بتوان روی آنها متمرکز شد. به 
همین دلیل در این کمپین سعی کردیم 
که روی محتوا و شیوه ارائه این خدمات در 
تبلیغات متمرکز شویم یعنی محتوایی 
را به این خدمت مش��ترک وصل کنیم و 
از طریق آن به مخاطب پیام تبلیغاتی را 
برسانیم. کاری که به نظر مابقی بانک ها 
نیز در کمپین های شان انجام می دهند؛ 
برای مثال یکی از بانک ه��ا در تبلیغات 
خود روی ارتب��اط خدمات الکترونیک و 
کاهش رفت  وآمد در شهر متمرکز شده 
و بانک دیگری روی ارتباط اس��تفاده از 
خدمات الکترونیک و حضور بیش��تر در 
میان اعضای خان��واده. ما نیز در کمپین 
بانک گردش��گری به ارتباط استفاده از 
خدم��ات الکترونی��ک و کاهش مصرف 

کاغذ پرداخته ایم. 
عنوان شده که رویکرد کمپین بانک 
گردش�گری در جهت مس�ئولیت 
اجتماع�ی اس�ت، درحالی ک�ه این 
کمپی�ن بیش�تر از اینک�ه رویکرد 
مس�ئولیت اجتماعی داشته باشد، 
رویکردی فرهنگ�ی و اجتماعی به 
خود گرفته است، در این باره توضیح 

دهید؟  
بله، این کمپین بیشتر رویکرد فرهنگی 
و اجتماعی دارد. اگ��ر صحبت از رویکرد 
مسئولیت اجتماعی درباره این کمپین 
شده به خاطر فاز اول یا مرحله تیزینگ 
آن اس��ت. در آن مرحل��ه، بانک لوگویی 
از خود نش��ان نداد و با پیامی ساده مردم 
را به س��مت کاهش مصرف کاغذ دعوت 
کرد. در نتیجه  بخش نخست  این کمپین 
برد تبلیغاتی برای بانک نداش��ته است. 
بانک سیاس��ت های خاص خود را دارد 
و مانن��د مابقی رقبای��ش می خواهد در 
گردونه رقابت تبلیغاتی حضور داش��ته 
باشد، به همین دلیل فاز دوم کمپین به 
سمت معرفی خدمات الکترونیک بانک 

گردشگری تمایل پیدا کرده است. 
در حال حاضر کمپین اکثر بانک ها 
سمت و سویی فرهنگی و اجتماعی 
به خود گرفته، آیا بخشنامه خاصی 

در این باره صادر شده است؟  
ن��ه چنین چی��زی نیس��ت. کمپین 
بانک گردشگری در تابستان طرح ریزی 
ش��ده و اکران آن در حال حاضر صورت 
گرفته اس��ت. در آن زمان این تب هنوز 
فراگیر نشده بود و بانکی س��راغ اجرای 
کمپینی با این حال و هوا نرفته بود. البته 
اجرای کمپین هایی با رویکرد مسئولیت 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی و اجتماع��ی از 
سیاس��ت های کلی همه بانک هاست و 
اکثرا این شیوه را در راستای عملکرد خود 
اجرا می کنند. درنتیجه شکل گیری چنین 

کمپین هایی از سر اجبار نبوده است. 
چن�دی پی�ش یک�ی از اپراتورها 
کمپینی با رویکرد مشابه  با کمپین 
بانک گردشگری اجرا کرد، اپراتور 
موردنظر نیز مشتریان را به مصرف 
کمت�ر کاغ�ذ دع�وت ک�رده بود، 
آی�ا در طرح ری�زی کمپی�ن بانک 

گردش�گری، آن کمپی�ن را نیز در 
نظر گرفته اید؟ 

به نظرم هرچه برای موضوعاتی از این 
دس��ت فعالیت تبلیغاتی صورت گیرید، 
باز کم است. اگر بخواهید این کمپین را 
با کمپین های دیگر مقایس��ه کنید باید 
این موض��وع را در نظر بگیرید که در این 
کمپین نی��ز مانند مابق��ی کمپین های 
خدمات الکترونی��ک بانک ها برخوردی 
آیکونی ش��ده اما نوع برخورد آیکونی در 
این کمپین با کمپین های دیگر متفاوت 
اس��ت و س��عی کرده ایم خاص تر به این 
آیکون ها نگاه کنی��م و از لحاظ تصویری 
ارتباطی را میان آیکون ها و درختان ایجاد 
کرده ایم یعنی می توانید این کمپین را از 
جنبه های مختلف با کمپین های دیگر 
مقایسه کنید. به هرحال ارتباط استفاده از 
خدمات الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ 
موضوع تازه ای نیس��ت و این موضوع را 
همه مخاطبان می دانند و به نوعی بارها به 
آن اشاره شده بود اما هدف اصلی مان این 
بود که پیام تکراری را به شیوه متفاوت به 
مخاطب یادآوری کنیم درنتیجه با ایجاد 
تفاوت در نوع ارسال پیام تالش کرد ه ایم، 
این کمپین را به نسبت کمپین های دیگر 
متفاوت جلوه دهی��م. وقتی کمپین ها 
رویکرد مش��ابهی دارند. ریزه کاری ها و 
جزییات و برخورد خالق است که آنها را 
از هم تفکیک می کند و مخاطب براساس 
همین جزییات اس��ت که هر کمپین را 

متفاوت از کمپین های دیگر می بیند. 
مخاطب�ان نس�بت ب�ه پیام ه�ای 
تبلیغات�ی ک�ه رویک�رد فرهنگی 
می گیرن�د، حس�اس اند و معم�وال 
درصورتی که خود برند موردنظر به 
پیام عمل نکند، دل زده می ش�وند. 
برای مثال اپراتور موردنظر در کمپین 
صحب�ت از ح�ذف کاغذ ک�رد ولی 

همچنان به وفور از کاغذ اس�تفاده 
می کند، آیا بانک گردشگری در این 
باره فکری کرده یا در سیستم اداری 
خ�ود تصمیمی ب�رای کاهش کاغذ 

گرفته است؟ 
یکی از دغدغه ها و موضوعات مهمی که 
در حین طرح ریزی با آن مواجه شدیم، 
همین مس��ئله ای بود. برای عدم ایجاد 
این دلزدگی مسئوالن بانک در جلسات 
توسعه بازار خود روی این موضوع متمرکز 
شدند و پیش��نهادات مختلفی را در نیز 
داده اند. برای مثال در جلسات روی این 
موضوع صحبت ش��د که بانک، استفاده 
از رس��یدکاغذی را کاهش ده��د یا در 
برخی موارد حذف کن��د ولی به هرحال 
این موضوع زمان بر و برای آن برنامه ریزی 
طوالنی نیاز اس��ت و نمی توان به یکباره 
این کار را کرد اما بانک در راستای پیامی 
که در کمپین به مشتریان داده سعی کرد 
که در تهیه بروش��ورها و پوسترهای این 
کمپین از کاغذ اس��تفاده نکند و در این 
باره از کاغذ سنگی استفاده کرده است. 
اجرای این شیوه چاپی در سراسر کشور 
برای بانک هزینه بیشتری به همراه داشت 
ولی بانک براساس رسالتی که برای خود 
تعریف کرده خود را ملزم به انجام این کار 
می دانست. عالوه براین تبلیغات مجازی 
و الکترونیکی نیز در این کمپین به نسبت 
فعالیت های گذشته بانک افزایش یافت. 
همچنین در راس��تای این کمپین بانک 
تمامی کارمندان و مش��تریان خود را در 
ش��عب مختلف ملزم ب��ه تفکیک کاغذ 
از زباله های دیگر کرده اس��ت. با اجرای 
این ش��یوه زباله کاغذ سریع تر به چرخه 
بازیافت وارد می ش��ود و عمال کاغذی به 
هدر نمی رود. درنتیجه بانک در راستای 
این کمپین سعی کرده که به حرف های 
خود عمل کند تا از کمپین تبلیغاتی خود 

نتیجه عکس نگیرد و مخاطبان نسبت به 
پیام بانک اعتماد کنند. 

از  تیزین�گ  مرحل�ه  در  وقت�ی   
لوگو اس�تفاده نکردید، با مشکلی 
برنخوردی�د و در این باره از وزارت 
ارش�اد به راحت�ی مج�وز اک�ران 

گرفتید؟ 
نه با مش��کلی برخورد نکردیم. چون 
چند کمپین قبلی بانک گردش��گری را 
هم با همین روش اک��ران کردیم و روند 
همیشگی در س��ایر کمپین ها را در این 

کمپین نیز طی کردیم. 
در می�ان طرح آگهی ه�ای مرحله 
تیزینگ، در طرحی با تنه های درخت 
عالمت وای فای اینترنت را ترس�یم 
کرده اید، مخاطب با دیدن این تصویر 
احساس می کند که وقتی از خدمات 
الکترونیک استفاده کند، باز باعث 
مرگ درختان می شود، علت این کار 

چه بوده  است؟ 
هدف استفاده از تش��ابه تصویری این 
المان ها در کمپین بود. ما نمی توانستم 
در مرحل��ه تیزین��گ از المان های��ی 
اس��تفاده کنیم ک��ه در مرحل��ه بعدی 
کاربردی نداش��تند یعنی وقتی کمپین 
دومرحله ای می ش��ود باید همراستایی 
میان هر دو مرحله وجود داش��ته باشد و 
گرنه مخاطب متوجه نمی شود که منظور 
از پیام کمپین چه بوده  اس��ت و ارتباط 
ناقصی بی��ن دو مرحله ایجاد می ش��ود. 
بنابراین فکر نمی کن��م که مخاطب این 
احساس را داشته باش��د، هرچند قبل از 
اکران نظرس��نجی نیز کرده ایم و با این 
موضوع برخ��ورد نکرده ایم. اگ��ر به این 
شکل باشد، موضوعی که مطرح کردید، 
در مورد تمامی طرح ه��ا صدق می کند. 
درحالی که برای مثال هدف تبدیل شدن 
درخت کاج به نش��ان گر موس این پیام 

را القا می کند که اگرچه این دو شباهت 
تصویری یکس��انی دارند ام��ا عملکرد و 

نتیجه ای به شدت متفاوت دارند. 
ش�عار این کمپین یعنی »به همین 
س�ادگی« ت�ا ح�دودی ش�بیه به 
تگ الی�ن یک�ی از ش�رکت های 
مواد غذایی شده اس�ت، در این باره 

توضیح دهید؟ 
برای این کمپین شعاری طراحی نشده، 
نوشته ای که در آگهی ها می بینید، پیامی 
است که به مخاطبان منتقل شده است. 
منظور این است که از مفهوم و پیام جمله 
به همین سادگی در کمپین استفاده شده 
است. جمله به همین س��ادگی برای نام 
یک فیلم و پیام تبلیغاتی یک انتشاراتی 
نیز استفاده شده است، بنابراین نمی توانید 
این جمل��ه را منحص��را برای ی��ک برند 
بدانید. اگر از این جمله به عنوان شعار برند 
یا محصولی مشابه اس��تفاده کرده  بودیم 
مطمئنا مسیر اشتباهی را طی می کردیم. 
هدف اس��تفاده از مفهوم این جمله برای 
رساندن پیام کمپین به مش��تریان بوده  
است. می بینید که حتی برای تداوم بیشتر 
بی��ن دو مرحله کمپین، پیام نوش��تاری 
اصلی »به همین س��ادگی« ثابت اس��ت 
ولی در مرحله اول محتوایی سهل انگارانه 
دارد و در مرحل��ه دوم به س��هل الوصول 
بودن اشاره می کند، این جزییات بیانگر 
وجود فرآیندی فکر ش��ده در انتخاب این 

پیام است. 
درباره چرایی المان های اس�تفاده 

شده در کمپین توضیح دهید. 
المان های استفاده شده تقریبا به نمادی 
در جه��ت معرفی خدم��ات الکترونیک 
تبدیل ش��ده اند. تالش مان برای��ن بود از 
المان هایی اس��تفاده کنیم که در هر دو 
مرحله قابلیت کاربرد را داش��ته و ما را در 
انتقال مفهوم محتوایی و تصویری کمپین 
کمک کنند برای مثال عالمت نش��انگر 
موس نماد اینترنت بانک و ستاره عالمت 
تلفن بان��ک اس��ت و وای ف��ای عالم��ت 
همراه بانک است که برای نشان دادن هر 
کدام در مرحله تیزینگ س��عی کردیم با 
تصاویر درخت این المان را همانند سازی 
کنیم. از این المان ها در رسانه های مختلف 
مانند پوستر و... نیز اس��تفاده شده است. 
در این راستا اس��تیکرهایی نیز طراحی 
و روی شیش��ه ش��عب چس��بانده شده 
است. س��عی مان براین بود که در مرحله 
اول کمپین درختان برداشت شده از این 
 آیکون ها طبیعی و قابل باور برای مخاطبان 
باشند به همین دلیل زمان زیادی برای این 
کار صرف کردیم. به نوعی فاز اجرایی این 
کمپین به اندازه فاز ایده پردازی آن دشوار 
و تمامی درخت  ها بعد از پیش طرح های 
متعدد، اجرای سه بعدی شدند و بعد فرآیند 
تصویرسازی نرم افزاری افزون تری جهت 
دس��تیابی به کیفیت مطلوب انجام شد. 
فقط تالش مان این بوده که مخاطبان با 
المان ها ارتباط برقرار کنند و برای ش��ان 
سوال برانگیز ش��ود و با کمپین در هر دو 

مرحله همراهی کنند. 

چندی اس�ت ک�ه بانک ها یکی پ�س از دیگری کمپین ه�ای تبلیغاتی 
مختلفی را اکران می کنند. این روزها بانک گردش�گری نیز کمپینی را با 
استفاده از شیوه تیزینگ و در دو فاز مختلف در حال اجرا دارد. طراحان 

ای�ن کمپین به منظور متمایز کردن آن به نس�بت مابقی کمپین های این 
حوزه سعی کردند رویکردی فرهنگی- اجتماعی به پیام خود در این تبلیغ 
بدهند. طراحان برای این کمپین پیامی اجتماعی مبنی بر اینکه مخاطبان 
با استفاده از خدمات الکترونیک می توانند به کاهش مصرف کاغذ و قطع 
درختان کمک کنند، طراحی کرده اند. این کمپین با بازخوردهای مختلفی 

روبه رو ش�ده و بس�یاری از فعاالن تبلیغات را در مرحله اول درگیر خود 
کرده اس�ت. به همین منظور »فرصت امروز« س�عی کرده س�واالتی را از 
میان این بازخوردها تهیه کرده و برای دریافت آنها سراغ گروه اجرا کننده 
کمپین برود. رسول خسروی، مدیرخالقیت شرکت تبلیغاتی اجراکننده 

کمپین به نمایندگی از گروه به این سواالت پاسخ داده است. 

تبلیغات خالق

اگهی: پودر vanish - شعار: به قلب لکه ها بزنید

ایستگاه تبلیغات

Kit Kat و یک استراحت تمام عیار 
در میان آگهی های تبلیغاتی کریسمس

آگهی های تبلیغاتی به مناس��بت کریسمس یک ماه 
پیش از ش��روع تعطیالت در انگلستان پخش می شوند 
 Kit Kat و به ظاه��ر این حمل��ه تمامی ندارد. بنابرای��ن
رویک��ردی متف��اوت را در پیش گرفته اس��ت. در آگهی 
تبلیغاتی جدی��د آن که طی چند روز گذش��ته در میان 
آگهی های تلویزیون زنگ تفریحی به شمار می رفت، هیچ 
چیز به جز یک صفحه سفید نشان داده نمی شد. در همین 
ح��ال یک صدای خارج از قاب ورود به نیس��تی و عدم را 
خوش��امد می گفت. احتماال با تماش��ای آگهی تبلیغاتی 
جدی��د Kit Kat به این موض��وع فکر می کنیم که هیچ 
کس در آن پیش��نهاد خرید هدی��ه را نمی دهد یا برندی 
وانمود به جمع شدن اعضای خانواده دور میز کریسمس 
نمی کند. هیچ گونه آهنگ احساس��ی یا م��ردم در حال 
رقص در سوپرمارکت ها با لباس های بابا نوئل بر تن در این 
آگهی تبلیغاتی وجود ندارد. آیا وجود هیچ نوع بوقلمون یا 

دانه های برف در این آگهی تغییر خوبی نیست؟ 
به گ��زارش  ام بی ای نیوز، آژانس تبلیغاتی JWT لندن 
مسئولیت نوشتن داستان این آگهی تبلیغاتی را پذیرفت 
که البته کامال با ش��عار برند های متعلق به نس��تله یعنی 

»Have a break« تناسب دارد. 

نگاهی به استراتژی تبلیغاتی بانک گردشگری برای معرفی خدمات الکترونیکی اش

خداحافظی با کاغذ، سالم به طبیعت
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كرواسی در یك جعبه

»كرواس��ی در یك جعبه« نام یك برند جدید در 
حوزه گردشگری و غذاهای لذیذ است. كرواسی در 
یك جعبه محصوالت با كیفیت كرواسی را در قالب 
یكس��ری هدایای مختلف، بس��ته بندی كرده و در 
  pop-up آینده از طریق فروشگاه های زنجیره ای
به مشتریان خود تحویل می دهد. این پروژه شامل 
برق��راری ارتباط كالمی و بص��ری، هویت بصری و 
طراحی یكسری جعبه با بس��ته بندی های مختلف 
برای ارائه تركیباتی از محصوالت گوناگون می شود. 
ارتباطات در درجه اول به س��مت گردش��گرانی با 
قدرت خرید بیش��تر كه سفر های كاری یا تفریحی 
در این كشور را در برنامه خود قرار داده اند، متمایل 
هس��تند. این افراد عالقه به خرید یك نوع سوغاتی 
یادگاری از كرواس��ی به س��بكی متفاوت و جدید 
دارن��د. از طرف دیگ��ر برخی مردم كرواس��ی نیز 
خواس��تار خرید یك هدیه جالب و با ارزش هستند 

كه نماد آن كشور نیز باشد. 
ایده اصلی این پروژه براس��اس تش��ریح میراث 
كرواس��ی به س��بكی متفاوت، به دور از پرچم سه 
رن��گ آن و ایج��اد ی��ك هویت جدی��د حاكی از 
ارزش های س��نتی و میراث فرهنگی این كش��ور 
به ش��یوه ای مدرن و احساسی شكل گرفته است. 
ایجاد هویت كرواسی در یك جعبه به منظور جلب 
توجه و متمایز بودن از روش های كالس��یك برای 
ابراز احساسات )تجربه سفر به كرواسی( و معرفی 
این كش��ور به عنوان مكانی پر از رنگ، طعم، عطر 
و لذت )دریای مدیترانه، نور خورش��ید، آسمان و 

میراث فرهنگی غنی( صورت می گیرد. 

در ساخت این هویت عناصری از میراث كرواسی 
شامل طراحی، گلدوزی و جزییات سبك معماری 
دس��ت داشته اند كه با رنگ دریا به روشی مدرن و 
احساس��ی در هم آمیخته ان��د. تك تك عناصر این 
هویت، داس��تانی كوتاه حاوی یكس��ری اطالعات 
جالب و آموزشی درباره كرواسی را بیان می كنند. 
این داس��تان ها را می توان در ابزار های تبلیغاتی و 

وب سایت برند نیز یافت. 
به عنوان بخش��ی از پ��روژه، ابزار ه��ای تبلیغاتی 
مختل��ف در چهار ان��دازه گوناگون به 17 س��بك 
متن��وع در كنار هم ق��رار داده ش��ده اند. جعبه ها 
دستس��از و رنگارنگ هس��تند و در پوششی مات، 
ش��امل یكسری عناصر هندس��ی به رنگ طالیی و 
جذاب می ش��وند. با یك ن��وار تزئینی این جعبه ها 
را می توان مانند كش��و باز كرد. همه محصوالت در 
كاغذ رنگی تزئینی پیچیده ش��ده اند و نام كرواسی 
با رنگ طالیی روی آنها نقش بس��ته است. در هر 
بس��ته می ت��وان توضیحاتی راجع ب��ه محصوالت 

مختلف كرواسی پیدا كرد. 
www.lovelypackage.com

مبادله رهبر- پیرو 
آیا می دانس��تید تئوری مبادل��ه رهبر- پیرو كه 
ابت��دا توس��ط گراین و هم��كاران )1975( مطرح 
ش��د بیان می كند كه یك رهبر الگوی رابطه ای یا 
مبادل��ه ای یگانه و منحصر به فردی را با هر یك از 

زیردستان ایجاد می كند؟ 
فرض اصل��ی این تئوری این اس��ت كه رهبران 
رابطه همگانی یگانه ای را با هر زیردس��ت ش��كل 
نمی دهند، بلكه در ع��وض همان طور كه دو گروه 
در فرآیند ایجاد نقش متقابل مش��اركت می كنند، 
رهب��ران روابط جداگانه ای با هر زیر دس��ت ایجاد 

می كند. 
رویكرد مبادله رهبر-عضو كه برخی اوقات پیوند 
زوج��ی عم��ودی )VDL( نامیده می ش��ود، یك 
سازه رهبری اس��ت كه مبانی نظری آن ریشه در 
نظریه های نقش و مبادله اجتماعی دارد. براساس 
نظری��ه نقش، انتظارات نقش��ی یك سرپرس��ت و 
میزانی كه زیردس��ت ای��ن انتظ��ارات را برآورده 
می س��ازد، فضای ارتباطی فرآیند مبادله را شكل 

می دهد.
 براس��اس همین نظریه، گراین و همكاران یك 
م��دل س��ه مرحله ای ب��رای رویكرد رهب��ر- پیرو 
معرفی كردند كه شامل نقش پذیری، نقش سازی و 

روزمره كردن نقش است. 

تحقیقات بازار چگونه به كمك 
برندها می آید؟ 

هیچ مدیر برندی كه با مش��تری در تعامل اس��ت 
با مفهوم تحقیقات در بازار بیگانه نیس��ت. به وسیله 
تحقیق��ات ب��ازار می توان می��زان نفع س��ازمان از 
كمپین ه��ا و تبلیغات را س��نجید. اما این تحقیقات 
بای��د متمرك��ز بر گروه خاصی باش��د ی��ا به صورت 
عموم��ی انج��ام گیرد؟ بهتر اس��ت ای��ن تحقیقات 
به ص��ورت تلفن��ی از مخاطبین پرس��یده ش��ود یا 
ایمیلی؟ در نهایت این س��وال مطرح است كه فایده 

نهایی این تحقیقات برای برند چیست؟ 

كاری كه عبث نیست 
ش��اید فرآین��د تحقیق��ات ب��ازار به نظ��ر كاری 
خس��ته كننده و زم��ان بر باش��د، اما ه��ر زمان كه 
برنده��ا در خصوص مخاطبین هدف خود نامطمئن 
باش��ند، می توانن��د ب��ه تحقیق��ات ب��ازار رو آورند. 
تحقیقات بازاریابی، ش��ركت را از طریق اطالعات به 
مصرف كنندگان متصل می كند. اطالعات گردآوری 
ش��ده از مصرف كنندگان درشناس��ایی فرصت های 
تازه، اكتش��اف و تش��خیص مش��كالت پیش روی 
شركت، ارزیابی و پاالیش آمیخته بازاریابی، مطالعه 
رفتار خریدار مورد اس��تفاده قرار می گیرد. بنابراین 
اندازه بازار را مشخص كنید و نشان دهید در برآورد 
اندازه بازار تا چه حد به عواملی از قبیل عالقه مندی 
مشتریان به محصوالت/ خدمات شما، سطح درآمد 
آنها و نحوه دسترسی ش��ان ب��ه محصوالت/ خدمات 
خ��ود توجه كرده اید؟ مش��خص كنی��د حیطه بازار 
ش��ما تا چه حد باید باش��د تا عملیات كس��ب و كار 
ش��ما پایدارتر باش��د. تخمین ها و برآوردهای رشد 
را با اس��تفاده از عواملی همچون روند صنعت، تاثیر 
فناوری ه��ای جدید، رونده��ای اقتصادی اجتماعی، 
سیاس��ت های دولت، تغیی��رات جمعیتی و نیازهای 
مشتریان بررس��ی و ارزیابی كنید. منابع و فرضیات 
ب��ه كار رفته را به وضوح و با ش��فافیت بیان كنید و 

سعی كنید در برآوردها واقع گرا باشید. 

رویکردهای مدرن برای تحقیقات بازار
 اگ��ر هی��چ تحقیقی در خص��وص بازار توس��ط 
برندها ص��ورت نگی��رد منجر به اتخ��اذ تصمیمات 
غیر آگاهانه می ش��ود. تحقیقات بازار در گذشته تنها 
برای ش��ركت های ب��زرگ بود كه بودج��ه هنگفتی 
را ب��رای ای��ن كار اختص��اص می دادن��د. ام��روزه 
رویكرده��ای مدرن برای تحقیق��ات بازار برای همه 
ش��ركت ها، در دسترس تر از قبل ش��ده و خطاب و 
بررس��ی مس��تقیم مصرف كننده را ممكن می سازد. 
شركت های كوچك تر با تحقیقات بازاریایی مناسب 
می توانند به رش��د خود كمك كرده و وارد بازارهای 
بزرگ تر شوند. در زیر مثال هایی از مزیت تحقیقات 
بازار برای برندها و جمع آوری بازخورد ارزش��مند از 

مشتریان هدف فراهم شده است. 

 Frito-Lay چیپس
فریت��و لی، ب��رای تحقی��ق درب��اره آخرین طعم 
چیپس��ی كه ارائ��ه داد، از رس��انه های اجتماعی به 
جای گروه های متمركز و پنل های پرسشی ممیزی 
اس��تفاده كرد. او از كاربران فیس بوک خواس��ت تا 
تمای��ل خود به اس��تفاده از این محص��ول جدید را 
با كلیك كردن روی گزینه »من می خورم« نش��ان 
دهن��د. نتیجه چه بود؟ ذائقه مش��تریان مختلف در 
لوكیش��ن های مختلف شناس��ایی ش��د. آنها به این 
نتیجه رس��یدند كه طعم پی��از در كالیفرنیا و اوهایو 
محبوب بود، در صورتی كه س��اكنان نیویورک طعم 

churro را می پسندیدند. 

 Happy Goat شركت
این ش��ركت تولید كننده كارامل برای اینكه نظر 
مشتریان خود از بیس��كویت های خانگی را به دست 
آورد، از ابزار تحقیق آنالین اس��تفاده كرد. نتایج این 
تحقیق به آنها نش��ان داد ك��ه آنچه برای خریداران 
بیشتر اهمیت دارد، طعم و كیفیت محصول است تا 

استفاده از كارامل در تركیبات طبیعی. 
در نهایت باید گفت شما چه كسب وكاری كوچك 
باشید یا بزرگ، هیچ گاه نمی توانید فرض بگیرید كه 
همه ترجیحات، عادات و ذائقه های مش��تریان تان را 
می توان حدس زد. زمانی را برای س��واالت درست و 
كسب دیدگاه های ارزش��مند فراهم كنید تا بتوانید 
فرضیات ت��ان را اثبات كنید و از اش��تباهات هزینه 
بر جلوگیری كنید. تحقیق بازار ش��ما را در ارزیابی 
می��زان موفقیت تان كمك می كند، بدین صورت كه 
اطالعات جمع ش��ده در تحقیق بازار به شما كمك 
می كند كه بدانید آیا به هدف های خود رس��یده اید 

یا نه. 
تحقیق ب��ازار محكی برای ش��ما ایج��اد می كند 
و به ش��ما كمك می كند كه پیش��رفت های خود را 
پیگیری كنید. مهم اس��ت كه ش��ما برای س��نجش 
و مقایس��ه های آین��ده موقعیت خ��ود در بازار را در 
زمان ه��ای مختل��ف بدانی��د و براس��اس آن برنامه 

آینده تان را بچینید. 

کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

آیا می دانستید

هدی رضایی

مرضیه فروتن

بخش عمده تالش مدیران صرف 
این می شود، تا به گونه ای دارایی هایی 
منحصر به فرد )پیوندهای سازمانی( را 
به برند شرکت متصل کنند. این گونه 
است که برنامه هایی در جهت بسط و 
توسعه  دامنه فعالیت های برند، طراحی 

و ذهن مخاطبان مملو از نشانه های 
متصل به برند می شود

ارزش برن��د ب��ه روش های 
می شود؛  س��نجیده  متعددی 
مالی  مش��تری گرا،  روش های 
عوامل  مرك��ب. همچنی��ن  و 
زی��ادی ب��ه صورت مس��تقیم 
ارزش  ب��ر  غیرمس��تقیم  و 
وی��ژه برن��د اثرگ��ذار اس��ت. 
برخ��ی از این عوام��ل از بعد 
مش��تری گرایی بر ارزش برند 
المان هایی  ك��ه  می گذارد  اثر 
مث��ل كیفیت ادراك��ی، اعتبار 
و ش��هرت، رهبری، آگاهی از 
برند و... را ش��امل می شود. اما 
عوامل مهم دیگری هم وجود 
دارد ك��ه ارزش وی��ژه برند به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
ب��ر آنه��ا تأثیر می گ��ذارد. در 
ادام��ه به مهم ترین این عوامل 

اشاره می كنیم. 

تداعی ها و پیوندهای برند
تداع��ی برن��د دربرگیرن��ده 
ق��درت، مطلوبی��ت و منحصر 
به فرد بودن ویژگی های درک 
ش��ده و خصیصه ه��ای برند و 
معم��والً نمایانگ��ر مزیت های 
حاص��ل از برند اس��ت. بخش 
عم��ده تالش مدی��ران صرف 
ای��ن می ش��ود، ت��ا به گونه ای 
دارایی های��ی منحص��ر به فرد 
)پیونده��ای س��ازمانی( را به 
برند شركت متصل كنند. این 
گونه اس��ت كه برنامه هایی در 
جهت بس��ط و توس��عه  دامنه 
فعالیت ه��ای برن��د، طراح��ی 
و ذه��ن مخاطب��ان ممل��و از 
نش��انه های متص��ل ب��ه برند 
می ش��ود. تداع��ی، یك ارزش 
و احساس��ی در م��ورد برندها 
ایج��اد می كند، ك��ه آنها را از 
س��ایر برندها متمایز می كند. 
مصرف كنن��ده  همچنی��ن 
ی��ك نش��انی از محصولی كه 
خان��واده  در  ی��ا  خری��داری 
در  می كن��د  مص��رف  خ��ود 
می كند  ذخی��ره  حافظه خود 
اس��م آن محصول  كه الزام��اً 
ش��امل  می توان��د  و  نیس��ت 
شكل بس��ته بندی، طراحی یا 
عكس های خاص ی��ا هر چیز 
دیگر باشد كه در ذهن انسان 
تداع��ی می ش��ود. ه��ر تجربه 
یا  تقویت كننده  برن��د،  جدید 
تغییردهن��ده برای اش��خاص 
تداعی گ��ر اس��ت. تداعی برند 
باید به ان��دازه كافی محكم و 
مطلوب باش��د تا تأثیر مثبت 
ب��ر ارزش ویژه برن��د بگذارد؛ 
اس��ت  ممكن  برن��د  تداع��ی 
برای  اطالعات  جس��ت وجوی 
تصمیم خرید مصرف كننده را 

نیز تحت تأثیر قرار دهد. 

هویت برند
هویت برند تداعی است كه 
از یك برند در ذهن مش��تری 
تداعی یك  نق��ش می بن��دد. 
برند در ذهن شامل هرچیزی 
اس��ت كه به طور مس��تقیم یا 
غیرمستقیم با برند در ارتباط 
عوامل  متداول تری��ن  اس��ت. 
تداعی كنن��ده ب��ه ویژگی ها ی 
امتیازات��ی برای  محصول ی��ا 
مش��تری، مربوط است. عالوه 

بر آن، برندها از طریق عوامل 
تداعی كنن��ده دیگ��ری مانند 
طبق��ه  كارب��رد،  و  اس��تفاده 
محص��ول، س��بك زندگی  و 
احساس��ات، شخصیت، نماد و 
مصرف كنن��دگان محصول در 
ذهن مشتری نقش می بندند. 
كاپفرر هویت برند را در شش 

بعد در نظر می گیرد: 
1- پیك��ر: ی��ك برن��د یك 
پیكر دارد ك��ه از ویژگی های 
مستقل تشكیل شده است كه 
این ویژگی ه��ا می توانند قابل 
دیدن باش��ند، یعن��ی با ذكر 
برن��د بی درنگ ب��ه ذهن آیند 
یا نهفته )ولی قابل تشخیص( 

باشند. 
2- ش��خصیت: ه��ر برن��د، 
درط��ول  و  دارد  ش��خصیتی 
می كند.  منشی كس��ب  زمان 
اگ��ر ی��ك برن��د را ب��ا فردی 
همانندسازی كنیم، به تدریج 
تصویری از آن فرد می س��ازیم 
ك��ه همزم��ان از محص��والت 

وخدمات حرف می زند. 
فرهنگ  برن��د  فرهنگ:   -3
خود را داردكه هرمحصولی از 
آن مشتق می شود و محصول 
تجس��م فیزیك��ی و ناقل این 
فرهن��گ اس��ت. فرهن��گ بر 
نظام��ی از ارزش ه��ا دالل��ت 

دارد و ی��ك منبع الهام 
وانرژی برای برند است. 
ی��ك  رابط��ه:   -4
اس��ت  رابطه  یك  برند 
واغلب فرص��ت تبادلی 
بی��ن  را  غیرمش��هود 
می آورد.  فراه��م  افراد 
این امر به ویژه در مورد 
برندهای بخش خدمات 

بسیار صادق است. 
ی��ك  بازتاب��ش:   -5
ی��ك  تصوی��ر  برن��د، 

مش��تری را بازت��اب می دهد. 
میان ای��ن بازتاب��ش و هدف 
برند تفاوت وجود دارد. هدف، 
استفاده كنندگان  یا  خریداران 
بالقوه برند را توصیف می كند. 
نیس��ت،  هدف  لزوماً  بازتابش 
بلك��ه تصوی��ری اس��ت از آن 
ه��دف ك��ه برن��د ب��ه جامعه 
ارائ��ه می كن��د. یعن��ی نوعی 

همانندسازی است. 
6- ذهنی شدن: ذهنی شدن 
مش��تریان بعد ششم هویت را 
تشكیل می دهد. اگر بازتابش، 
باش��د،  بیرون��ی هدف  آین��ه 
درونی خود  آینه  ذهنی شدن، 
هدف است. ما از طریق نگرش 
خود نسبت به برندهای معین، 
نوعی رابطه درونی با خودمان 

برقرار می كنیم. 

رضایت مشتری
احس��اس  وس��عت  رضایت 
مطلوب ایجاد ش��ده به خاطر 
از رواب��ط  انتظ��ارات مثب��ت 
برق��رار ش��ده اس��ت، رضایت 
در واق��ع مفهوم گس��ترد ه ای 
در ادبی��ات بازاریابی اس��ت و 
ب��ه عنوان یك��ی از پیامدهای 
ارزش ویژه برند در نظر گرفته 
می شود و فاكتوری مهم برای 
ارتباط بلند مدت بین شركت 
و یك مش��تری است. رضایت 
در واقع روش مستقیمی برای 
اندازه گی��ری می��زان تمای��ل 

مشتریان برای گرایش یه یك 
برند اس��ت. ی��ك اندازه گیری 
می تواند  رضایت  از  مس��تقیم 
در ارتباط با مشتریان موجود 
كه محصول ی��ا خدمت را در 
یك دو ره یك خاص اس��تفاده 

كرده اند، به كار رود. 

وفاداری
وف��اداری یك مفه��وم مهم 
است  بازاریابی  اس��تراتژی  در 
و به گفت��ه آكر وف��اداری برند 
ویژه  ارزش  مرك��زی  هس��ته 
برن��د اس��ت. وف��اداری منجر 
كمت��ر  مش��تریان  می ش��ود 
اطالع��ات  درجس��ت وجوی 
خری��د  تصمیم��ات  باش��ند. 
برمبنای وفاداری ممكن است 
به صورت ع��ادت درآید و این 
ممكن اس��ت نتیج��ه رضایت 
از برن��د جاری باش��د. مزیت 
مش��تریان وف��ادار ب��رای یك 
س��ازمان در كاه��ش هزینه ها 
و انجام كس��ب و كاِر سودآور 
خواهد بود. به ط��ور كلی باید 
گفت كه تعداد زیاد مشتریان 
وفادار برای یك س��ازمان یك 
می ش��ود  محس��وب  دارای��ی 
به عن��وان مهم تری��ن عامل  و 
دخی��ل در ارزش وی��ژه برند 
شناسایی ش��ده است. در یك 

تعری��ف كل��ی وف��اداری یك 
پاسخ رفتاری جانبدارانه است 
ك��ه در طول زمان به وس��یله 
ی��ا  تصمیم گیری ه��ا  برخ��ی 
داشتن احترام و تمایل نسبت 
ب��ه یك ی��ا برخ��ی از برندها 
برنده��ا  از  مجموع��ه ای  در 
نش��ان داده می ش��ود و ی��ك 
عم��ل روان ش��ناختی اس��ت. 
ای��ن تعاری��ف از وف��اداری به 
برند رابطه مس��تقیمی را بین 
وفاداری به برن��د و اثرپذیری 
این عام��ل از ارزش ویژه برند 

را خاطر نشان می سازد. 

قیمت ترجیحی
ارزش وی��ژه برن��د می تواند 
به ش��ركت جهت عكس العمل 
ب��ه تهدیدهای��ی مث��ل رقبا، 
یك فرص��ت بدهد، چ��را كه 
هرچه قدر ارزش برند در ذهن 
باشد،  بیشتر  مصرف كنندگان 
ب��ه خاط��ر توانای��ی محصول 
نیازش��ان،  ارضای  در جه��ت 
افزایش قیمت حساس��یت  به 
داش��ت.  خواهن��د  كمت��ری 
درحقیق��ت مش��تریان حاضر 
می ش��وند مبلغ بیشتری برای 
بهره بردن از كاالها یا خدمات 

اینچنینی بپردازند. 

 قصد خرید
قصد خرید تمایل مش��تری 
ب��ه عمل با مح��ور یك هدف 

اس��ت. در غیاب رفت��ار خرید 
ای��ن  از  مدیری��ت  واقع��ی، 
ارزیابی  برای  جانشین نزدیك 
اثربخش��ی عناصر در آمیخته 
می كند.  اس��تفاده  بازاریاب��ی 
بیش��تر مطالعات انجام ش��ده 
نش��ان داده كه روابط متقابل 
بی��ن برن��د، درک تبلیغات و 
قصد خرید وجود دارد و رفتار 
و عملك��رد اثر بخش و بر پایه 
ادراک ح��ول مح��ور برند اثر 
مس��تقیم روی قص��د خری��د 
دارد. قصد خرید در ادبیات به 
عنوان یك��ی از نتایج و بازتاب 
رضایت مشتری در نظر گرفته 
می ش��ود. ارزش وی��ژه برند از 
طریق رضای��ت و وفاداری كه 
در مش��تریان ایج��اد می كند 
بر قص��د خرید مش��تریان اثر 

می گذارد. 

نگرش
عام��ل  اولی��ن  نگ��رش 
رفتاری  قص��د  تعیین كنن��ده 
است و میزان ارزیابی مطلوب 
ی��ا نامطل��وب فرد نس��بت به 
اج��رای رفتار معین را نش��ان 
می ده��د. ارزیاب��ی تبلیغات با 
اثر مفهوم تبلیغات س��نجیده 
ش��كل گیری  می ش��ود. 
پاسخ هایی كه ادراكی هستند، 
فرآین��د الزم��ی را ب��از 
منجر  ك��ه  می گردان��د 
ب��ه محاس��به تغییر در 

نگرش می شود. 
احساس��ات  تحریك 
نباید به س��رعت  حتماً 
ممكن  بلك��ه  دهد،  رخ 
اس��ت منج��ر ب��ه باور 
ك��ه  ش��ود  فرآین��دی 
دنب��ال  را  موفقی��ت 
می گوید  پورتر  می كند. 
نبای��د  تبلیغ��ات  ك��ه 
ش��كلی غیر صمیمی داش��ته 
باش��د و همچنی��ن نبای��د با 
تبلیغات دیگر مستقیم مقابله 
كند و این نش��ان می دهد كه 
برداش��ت مش��تری از س��ایر 
تبلیغات می تواند روی نگرش 
او اثر داشته باشد كه منجر به 

تبلیغات متمركز شده شود. 
نگرش مشتری كه به سوی 
یك برن��د متمرك��ز رهنمون 
می شود، تنها به شناخت آنان 
از یك برند بستگی ندارد؛ بلكه 
به برداشت آنها از یك برند در 
یك رقابت نیز بس��تگی دارد. 
بنابراین محقق��ان فاكتورهای 
دیگری ك��ه در قصد خرید یا 
رفتار مش��تری مؤثر اس��ت را 
شناس��ایی كردند ك��ه همان 
نگرش ها با توجه به تبلیغات و 
تعامالت برند است. مدل هایی 
مثل رفتار، اطالعات جاسازی 
ش��ده در تبلیغ��ات و از ای��ن 
دس��ته مدل ها ام��كان بهتری 
برای شكل گرفتن نگرش برند 
می دهند. در واقع نگرش برند 
س��ازه ای چند بعدی است كه 
ش��امل ش��بكه ای از باورها و 
ارزیابی ه��ای درون ارتباط��ی 

می شود. 

هنجارهای ذهنی
هنجاره��ای ذهن��ی یكی از 
عوام��ل تعیین كنن��ده قص��د 
رفت��اری اس��ت ك��ه در واقع 

تأثیر فش��اراجتماعی است كه 
به وس��یله فرد درک می شود 
كه رفتار معینی را انجام دهد 
یا ندهد. این عامل به وس��یله 
میزان انگیزه فرد برای پیروی 
ك��ردن از آن انتظ��ارات وزن 
داده می ش��ود. اگر برندی در 
جامع��ه، ارزش��مند ش��ناخته 
ش��ود می تواند بر قصد خرید 
ی��ك فرد تأثیر مثبت داش��ته 

باشد. 

جلب توجه 
جل��ب توج��ه زمان��ی ب��ه 
عام��ل  ك��ه  وج��ود می آی��د 
تحریك كننده موجب تحریك 
یك یا چند گیرنده عصبی فرد 
می ش��ود و سپس محسوسات 
وی جهت پردازش بیش��تر به 
افراد  ارس��ال می ش��وند.  مغز 
دائم��اً در مع��رض انبوهی از 
محرک های موجود در محیط 
اطراف خود هس��تند. با توجه 
ب��ه حجم وس��یع محرک های 
موج��ود در محی��ط اط��راف، 
مصرف كنندگان باید در توجه 
خود به پیام ه��ای بازرگانی و 
س��ایر پیام ها كاماًل سخت گیر 
ای��ن  باش��ند.  انتخاب گ��ر  و 
ویژگی انتخاب گری پیامدهای 
ب��رای مدی��ران  را  عم��ده ای 
بازاریاب��ی و س��ایر گروه هایی 
كه ب��ه نح��وی با مش��تریان 
ب��ر  در  هس��تند  ارتب��اط  در 
دارد. كس��انی ك��ه عالقه مند 
ب��ه برق��راری ارتب��اط مؤثر با 
مش��تریان خود هس��تند باید 
ش��یوه جلب توج��ه آنها پس 
از روبه رو ش��دن ب��ا پیام های 
مورد نظ��ر را درک كنند. هر 
تبلیغی هر اندازه هم كه خوب 
و اثربخش طراحی شده باشد، 
تنها در صورتی مؤثر است كه 
بتوان��د توجه مخاطب��ان را به 
خود جل��ب كند. در واقع باید 
آگاه باش��ید كه فرصت سخن 
گفتن شما با مشتریان روز به 
روز كمتر می شود و شما نباید 
فرصت ها  كوچك تری��ن  حتی 
را نیز از دس��ت بدهید. جلب 
توج��ه مخاطبان هم��واره در 
راس��تای پاسخ به یك محرک 
انج��ام می گی��رد. ه��ر ف��رد 
ممكن اس��ت در موقعیت های 
مختل��ف س��طوح متفاوتی از 
توجه را نس��بت به محرک ها 
اب��راز كن��د. واضح اس��ت كه 
برندهای ارزش��مند به س��بب 
محبوبی��ت خ��ود در اذه��ان 
مردم كار آس��ان تری نس��بت 
به سایر برندها در جهت جلب 
توج��ه مخاطبان ب��ه پیام ها و 
محصوالت جدید خود دارند. 

ارزیاب��ی  روش  بهتری��ن 
ارزش وی��ژه برند، اس��تفاده از 
روش ه��ای مركب اس��ت. اثر 
ارزش ویژه برند بر سازمان دو 
بعدی اس��ت و تنها در زمینه 
ارتب��اط با مش��تری ی��ا مالی 
تأثیر خود را نش��ان نمی دهد. 
بهتر اس��ت سازمان ها با توجه 
ب��ه ش��رایط زمان��ی و مكانی 
و اهمی��ت ه��ر ی��ك از ابعاد 
مش��تری گرا و مال��ی موجود، 
روش و مدلی مناسب را جهت 
ارزش گذاری برندها طراحی و 

پیاده سازی كنند.  
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برند شما چه چیزی را در ذهن مشتری تداعی می كند؟

عوامل اثرپذیر از ارزش ویژه برند
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مدل های تعالی سازمانی 
آیا می دانس��تید مدل های تعالی س��ازمانی با هدف 
اندازه گیری عملکرد کالن س��ازمان هم��راه با نگرش 
فراگیر ب��ه تمامی ابعاد س��ازمان و در ب��ر گرفتن همه 

ذی نفعان ابداع شدند؟
 نمونه ای از این مدل ها، مدل دمینگ در آسیا، مدل 
مالکوم بادریج در آمریکا و مدل EFQM است. جوایز 
کیفیت بسیاری در سراس��ر دنیا با الهام از این مدل ها 

توسعه یافته اند. 
مدل تعالی EFQM در س��ال 1991 از سوی بنیاد 
کیفیت اروپا ابداع ش��د و در این سال ها بازنگری هایی 

در آن صورت گرفته است. 
این مدل با همکاری 14 ش��رکت معتب��ر اروپایی و 
با اس��تفاده از تجربه آنها و همچنی��ن مدل های تعالی 
پیش��ین توس��عه یافت. ماموری��ت این بنی��اد نیروی 
مح��رک ب��ودن ب��رای حف��ظ س��رآمدی در اروپ��ا و 
چش��م انداز آن درخش��ش س��ازمان های اروپایی در 

جهان بوده است.
 EFQM با اعتقاد به این موضوع که هر س��ازمانی 
مس��تقل از حوزه فعالیت، اندازه، ساختار و درجه بلوغ 
به یک چارچوب مناس��ب مدیریتی برای دستیابی به 

موفقیت نیاز دارد، معرفی شد.
 ای��ن م��دل الگوی��ی عموم��ی و جام��ع اس��ت که 
س��ازمان خ��ود را ب��ا معیاره��ای آن ارزیاب��ی کرده 
 و می��زان تعالی گرای��ی خ��ود را م��ورد س��نجش 

قرار می دهد. 

برای مطالعه 356 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 )33(
پیوستن به یک سازمان تجاری 

انجمن های »روت��اری«، اتاق های تج��ارت و مانند 
اینه��ا تمام��ا تاریخچ��ه ش��کل گیری درازی دارن��د. 
این گونه موسس��ات عالوه بر فراهم کردن فرصت های 
ش��غلی برای م��ردم ع��ادی به عن��وان منبع��ی برای 
کس��ب و کارهای جدید نی��ز در نظر گرفته می ش��وند. 
فرصت های ش��غلی محلی و منطقه ای بس��یار زیادی 
در سراس��ر دنیا وجود دارد، در عین ح��ال ایجاد یک 
رابطه مناس��ب میان این فرصت های ش��غلی با دیگر 
کسب و کارهای محلی به خودی خود از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
بسیاری از موسسات مانند انجمن های روتاری برای 
تحقق اه��داف خود نی��از به دریافت کم��ک در زمینه 
روابط عموم��ی دارند اما به ندرت از اف��راد حرفه ای در 

این زمینه استفاده می کنند. 
ایده

بعد از پیوس��تن به یک س��ازمان تج��اری داوطلب 
س��ردبیری مجله یا روزنامه س��ازمان ش��وید. اگرچه 
راه دش��واری برای تبدیل ش��دن به یک سردبیر پیش 
رو دارید ام��ا در صورت موفقیت گام بس��یار مهمی در 
جهت پیش��رفت در ح��وزه تجارت بر داش��ته اید. یک 
س��ردبیر نخس��تین نفری اس��ت که در جریان اخبار 
مرب��وط ب��ه پیش��رفت های ش��رکت ق��رار می گیرد، 
سردبیری باعث خواهد ش��د تا در میان روزنامه نگاران 
شهرتی به دست بیاورید و از همه مهم تر شما با کسب 
تجربه در زمین��ه مطبوعات ارتباط تان ب��ا خبرنگاران 

بهتر خواهد شد. 
س��ردبیر ب��ودن ب��دون ش��ک ب��ه معن��ای انجام 
فعالیت ه��ای روابط عموم��ی برای کارکنان نیس��ت، 
وظیفه یک س��ردبیر از یک س��و معرفی محصوالت و 
نوآوری های شرکت و از س��وی دیگر گسترش شهرت 

شرکت است. 
نکته مهم ع��دم نگران��ی در مورد نداش��تن تجربه 
کاری در زمین��ه رواب��ط عمومی اس��ت، هیچ کس از 
ابتدا حرفه ای نیس��ت در عین حال امری که برای شما 
به عنوان یک ش��خص تازه کار اهمی��ت فوق العاده ای 
دارد تالش و کوشش��ی اس��ت که باید از خود نش��ان 

دهید. 
آنچه در عمل باید انجام دهیم

-  مطمئن ش��وید س��ازمانی که قصد پیوستن با آن 
را دارید ارتباط مثبتی با م��ردم دارد و همچنین مورد 

قبول آنهاست. 
-  در امور مختلف داوطلب ش��وید. این ماجراجویی 

شما نتایجی خوبی را به ارمغان خواهد آورد. 
-  برای بر عهده گرفت��ن موقعیت های مختلف فعال 
باش��ید و از دیگران بخواهید این ش��انس را به ش��ما 

بدهند تا خود را ثابت کنید. 

پاس�خ کارش�ناس: به صورت کلی طب��ق آمارها در 
هنگام خری��د 9۳ درصد ح��واس جلب رنگ می ش��ود، 
البته این آمارها در م��ورد خود محصول اس��ت اما قطعا 
اس��تفاده از رنگ های متناس��ب با هویت فروشگاه برای 
مخاطب جذاب بوده و در ذهن مخاطب تاثیرات بسزایی 
می گذارد. شما به عنوان مدیر این فروشگاه باید متناسب 
با ش��رایط جغرافیایی و محل قرارگیری فروشگاه که در 

منطقه باالی ش��هر تهران قرار دارد از رنگ های متنوعی 
استفاده کنید. 

از طرفی اس��تفاده از رنگ ه��ای متنوع باید براس��اس 
گروه هدف ش��ما نیز باش��د. با توجه به ای��ن موضوع و با 
توجه به اینکه مشتریان فروشگاه ش��ما معموال به دنبال 
محصوالت لوکسی هستند، ش��ما می توانید از رنگ هایی 
مانند طالیی و مش��کلی در دکوراس��یون فروشگاه خود 
اس��تفاده کنید که این رنگ ها حس لوک��س بودن را در 
بین مخاطبان ایرانی ایجاد می کن��د. در این میان صدا و 

بوی محصول و فضا یک درصد در هن��گام خرید در ذهن 
مخاطب تاثیر می گذارد و با توجه به رقابت فروش��گاه ها 
در انتخ��اب رنگ های متنوع برخ��ی از خرده فروش های 
معتب��ر در دنی��ا روی ای��ن یک درص��د س��رمایه گذاری 

می کنند.
 به عنوان نمون��ه بوی چرم احس��اس لوک��س بودن و 
گران قیمت بودن را ب��ه مخاطبان ایرانی الق��ا می کند و 
فروشگاه شما نیز می تواند از این گونه عطرها در فروشگاه 

خود استفاده کند. 

تغییر دکوراسیون

پرس�ش: صاحب فروش�گاه بوتیکی در مرکز خرید ارگ هس�تم و قصد تغییر دکوراسیون فروش�گاه را دارم. می خواهم از 
رنگ های مختلف در دکوراسیون این فروشگاه را استفاده کنم. از نظر شما چه مواردی را در این تغییر باید لحاظ کنم و چقدر 

استفاده از رنگ های مختلف در هنگام خرید روی ذهن مشتری می تواند تاثیر گذار باشد؟ 
کلینیککسبوکار

مدیر این سازمان نه نمی گوید

پرس��نل دوس��ت دارند به مدیر خود اعتماد کنند. 
این اعتم��اد را نگه دارید زی��را تا زمانی ک��ه در روابط 
ش��ما و همکاران تان اعتم��اد جاری هس��ت کارها به 
خوب��ی پیش م��ی رود. ق��درت ن��ه گفت��ن را در خود 
پ��رورش دهید. قول��ی را ندهید ک��ه نمی توانید انجام 
دهید. همان ط��ور که می دانی��د صمیمیت چیزی جز 
محصول بلوغ اجتماعی، عاطفی و روانی افراد در روابط 
خود با یکدیگر نیس��ت که ش��امل تبادل احساس ها و 
خواس��ته های آنها با همدیگ��ر بوده و هم��واره دارای 
پیامدی س��ازنده اس��ت. در حقیقت زمانی یک رابطه 
صمیمانه می ش��ود که طرفی��ن به خوب��ی تعهدات و 
قراردادهای بی��ن یکدیگر را درک کرده و مس��ئوالنه 
رفتار می کنند و در ارتباطشان امنیت، اعتماد، احترام 
و صداقت موج می زن��د. تعری��ف و درک صمیمیت را 
باید جدی گرفت اما این مفهوم نباید مانعی برای ابراز 

منفی نظرات شود. 
همیشه باید هر دو جنبه  مثبت و منفی نظرات تان را 
بیان کنید. این کاری بسیار معقول است. هیچ وقت در 
مورد نقاط منفی آن دروغ نگویید چون اگر مخاطبان 
این مسئله را متوجه ش��وند که آنها را فریب داده اید از 
شما خش��مگین خواهند ش��د و دوباره به شما اعتماد 
نمی کنند اما نقطه نظ��رات و دیدگاه های خویش را بر 

دیگران تحمیل نکنید.
 مردم سخن چنین کس��ی را نمی پذیرند و با فردی 
که همچون ی��ک سرپرس��ت با ایش��ان رفت��ار کند، 
دوس��تی نمی ورزند و به او اعتم��اد نمی کنند. حتی نه 
گفتن را هم می توان به طری��ق مثبت آغاز کرد، به این 
ترتیب که وقتی ش��ما افراد را تحسین می کنید، نشان 
می دهید که توانایی های آنها را شناخته اید. با این کار 
آنها میل بیش��تری به ش��نیدن حرف هایتان خواهند 
داش��ت. یک یا چند نکته مثبت و ارزشمند را در طرف 
مقابل شناسایی و برجسته سازید و با تحسین صادقانه 
به جهت وج��ود آن امر مثب��ت، ارتباط خ��ود را با وی 
محکم س��ازید و هیچ گاه رابطه خود را با نکته ای منفی 

آغاز نکنید. 
افرادی که حت��ی کلمه ن��ه را زیبا بی��ان می کنند، 
قاطعیت خوبی دارن��د، اعتماد به نفس آنها باالس��ت، 
برنامه ه��ای ش��خصی در زندگی دارند و اهداف ش��ان 
روش��ن و واضح اس��ت و می دانند که از چ��ه راهی به 
اه��داف خود خواهن��د رس��ید. در مقابل اف��رادی که 
توان کاف��ی برای ن��ه گفت��ن ندارند اعتم��اد به نفس 
ضعیف��ی دارند، به راحتی تس��لیم دیگران می ش��وند. 
ممکن اس��ت اه��داف و برنامه ریزی های مش��خصی 
نداشته باش��ند و اگر داشته باش��ند اهمیت الزم را به 
آنها نمی دهن��د. این اف��راد معموال به برآورده ش��دن 
خواس��ت دیگران اهمیت می دهند که می تواند ناشی 
از ترس آنها به از دست دادن دوس��تی ها و طرد شدن 
باشد. بهتر اس��ت طبقه بندی مناس��بی روی موارد و 
موضوعاتی که نه گفتن در آنها الزم به نظر می رس��د، 
داشته باش��یم. زمانی که قبول درخواست ها خطرات 
و مش��کالت جدی برای فرد به همراه دارد، الزم است 
فرد با قاطعی��ت رفتار کن��د. در این مواق��ع رضایت و 
عالقه مندی خود را نسبت به این پیشنهاد نشان دهید 
و به دنبال آن مش��خص کنید در حال حاضر ش��رایط 
پذیرش این درخواست را ندارید یا ممکن است گفتن 

نه همراه با دلیل باشد.
 دلیل کوتاه و واقعی رد تقاض��ا را بدون پرداختن به 
حاشیه و ذکر جزییات مطرح کنید. یا می توان با مطرح 
کردن پیش��نهادی دیگر در واقع حسن نیت خود را به 
درخواست کننده نش��ان داد. راه دیگر این است که به 
درخواست کننده نش��ان دهیم برای انجام امری دیگر 
آمادگی داریم و رد کردن این مورد خاص به منزله رد 

تمام موارد نیست. 

برترین کمپانی های اینترنتی جهان

فضای مج��ازی فرصت��ی را فراهم کرده ت��ا فعاالن 
کس��ب و کار رقاب��ت نزدیک��ی را در راس��تای افزایش 
س��طح خدمات در محی��ط آنالین دنب��ال کنند. هیچ 

محدودیتی هم برای نوع خدمات وجود ندارد. 
 هر ان��دازه که بر مخاطب��ان »اینترن��ت« در جهان 
افزوده می ش��ود به همان نس��بت فرصت های شغلی 
و فعالیت هایی که در کنار این پیش��رفت تکنولوژیک 
ممکن خواهد ب��ود، افزایش می یاب��د. از این رو فضای 
مجازی فرصت��ی را فراهم کرده تا فعاالن کس��ب و کار 
رقابت نزدیکی را در راس��تای افزایش س��طح خدمات 
در محیط آنالی��ن دنبال کنند. هی��چ محدودیتی هم 
برای نوع خدمات وجود ندارد از فروش یک بلیت ساده 
گرفته تا بزرگ تری��ن خرده فروش��ی ها مانند آمازون، 
دامنه خالقیت های کسب درآمد در این محیط هر روز 

توسعه بیشتری را به خود می بیند. 
با این تفاسیر داش��تن اطالعاتی در رابطه با برترین 
کمپانی ه��ای حاض��ر در فض��ای آنالی��ن می توان��د 
جذابیت های خاص خود را داش��ته باش��د. به گزارش 
پول نیوز، در س��ال جاری میالدی )2015( نیز مانند 
سال های گذش��ته، آمار و اطالعاتی در رابطه با برترین 
کمپانی های اینترنتی جهان با بیشترین میزان ارزش 

بازار منتشر شده که در ادامه به آنها اشاره می شود. 
10-  جی دی خرده فروشی آنالین )چین(

9- گروه س��یلزفورس فعال در زمین��ه رایانش ابری 
)آمریکا(

8- سایت قیمت یابی پرایس الین )آمریکا(
7-  گروه اینترنتی بایدو )چین(

6-   ای بی
5-  هلدینگ تنسنت )چین(

4-  آمازون
۳-  فیس بوک

2-  علی بابا
1- گوگل

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

محمد بلوریان تهرانی، مدرس 
و مشاور کسب و کار در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
آینده پژوه��ی ب��ه مجموع��ه ای 
از اقدام��ات گفته می ش��ود که 
به مطالع��ه روند ها می پ��ردازد. 
به عن��وان نمونه مجموع��ه ای از 
وقای��ع رخ می دهد و ای��ن وقایع 
روندی را می س��ازد و این روند ها 
در آین��ده باع��ث تغییرات��ی در 
سازمان ها می ش��ود. از طرفی به 
آینده پژوه��ی، برنامه ریزی روبه 
عقب نیز گفته می ش��ود و به این 
موضوع اش��اره دارد که اتفاقاتی 
که رخ می دهد در آینده منجر به 
شرایطی می شود که سازمان باید 
خود را در آن نقطه در آینده قرار 
دهد و زیرساخت های الزم برای 
آن ش��رایط را مهی��ا می کند که 
مشتریان خود را از دست ندهد. 
به ص��ورت کل��ی آینده پژوهی از 
ترکیب و تعامل چه��ار مولفه به 
دس��ت می آید؛ مولفه اول وقایع 
و رویداد ها، مولفه دوم روند های 
بلند مدت، مولفه سوم برداشت، 
تصویر ذهنی و قضاوت مخاطبان 
نسبت به روندها و مولفه چهارم 
اقدامی اس��ت ک��ه س��ازمان ها 
باید انج��ام دهن��د به طوری که 
آث��ار زیانبار مولفه های پیش��ین 

گریبانگیر سازمان نشود. 
او ادامه می دهد: آینده پژوهی 
با مقوله پیش بینی سازمان ها از 
آینده وضعیت خود تفاوت دارد؛ 
چون در پیش بینی س��ازمان ها 
ابتدا زیرساخت های خود را آماده  
و اقدام به پیش بینی از آینده خود 
می کنند اما در آینده پژوهش��ی 
ای��ن روند ها هس��تند ک��ه حائز 
اهمیت است. به عنوان نمونه اگر 
در 10 سال آینده فروش سازمانی 
کاه��ش پیدا ک��رد بای��د از االن 
چه اقداماتی را در راس��تای این 

موضوع انجام دهد. 

دو برابر شدن طبقه متوسط 
در 10 سال آینده

بلوریان تهرانی اظه��ار می کند: 
طبق مطالعاتی ک��ه در این زمینه 
انجام ش��ده اس��ت تقریب��ا طبقه 
متوسط جامعه در 10 سال آینده دو 
برابر خواهد شد؛ یعنی از 4میلیارد 
نفر بیشتر خواهد شد. همین موضوع 
هجوم تقاضا را به وجود خواهد آورد 
و سازمان های ایرانی نیز باید در این 
راستا برنامه ریزی هایی را اتخاذ کنند 
که در آن ش��رایط چ��ه اقداماتی را 
انجام دهند؛ چ��ون در حال حاضر 
هنوز  ش��رایط آنق��در پیچیده و 

رقابتی  نیست. 
کس��ب و کار  م��درس  ای��ن 
می افزای��د: به عن��وان نمونه در 
م��ورد تش��کیل اتحادی��ه اروپا 
نی��ز روند های��ی وجود داش��ت؛ 
به عنوان نمونه مردم این کشورها 
با مش��کالتی مواجه بودند و این 
مش��کالت روند هایی را ساخته 
بود که این روند ها در 10 س��ال 
آینده قطعا بسیار بیشتر می شد و 
همین موضوع باعث شده بود که 
اروپای واحدی تشکیل شود. این 
موضوع نمونه ای از آینده پژوهی 
است که سازمان ها هم می توانند 
از این نمونه استفاده های زیادی 
را انج��ام دهن��د. در ای��ن میان 

مولف��ه اول در تش��کیل اتحادیه 
اروپا که نمونه خوبی برای مقوله 
آینده پژوهی اس��ت، جابه جایی 
افراد، سرمایه، نیروی کار و... بین 
کش��ور های مختلف اروپایی بود 
و مولف��ه دوم آینده پژوه��ی در 
این موضوع، روندها اس��ت که در 
بلندمدت رویدادهای مولفه اول 
تکرار می شد و در یک دوره زمانی 
20 س��اله رفت و آمده��ا، انتقال 
س��رمایه و. . . برای افرادی که در 
این کش��ورها زندگی می کردند 

ص��ورت  به س��ختی 
می گرف��ت ک��ه همین 
موض��وع مولفه س��وم را 
ایجاد کرد که باعث ش��د 
تصویر ذهنی ب��ه وجود 
آید که چاره این چالش ها 
چیست  و چگونه می توان 
این چالش ه��ا را از میان 
تصوی��ر  همی��ن  ب��رد؛ 
ذهنی باعث ش��د اروپای 
واحدی تش��کیل ش��ود 

که برای تش��کیل اروپ��ای واحد 
باید چندین اقدام را در راس��تای 
زیرساخت های این موضوع انجام 

می دادند. 
بلوری��ان تهران��ی می افزای��د: 
آینده پژوه��ی ک��ه س��ازمان ها 
ایرانی نیز باید ب��ه آن توجه کنند 
در تش��کیل اتحادیه اروپا به این 
صورت ش��کل گرفت که تمامی 
کشورها در وهله اول پول واحدی 
را داشته باشند. از طرفی مرزها را 
بردارند و ویزای شینگن به مردم 
دهن��د و آخری��ن اقدام ه��م این 
موضوع بود که واحد قانون گذاری 
را ب��رای کش��ورهای مختلف در 
نظ��ر بگیرن��د؛ این س��ه موضوع 
زیرس��اخت هایی بودن��د که در 
راستای رفع گرفتاری های مردم 

کشورهای اروپایی ایجاد شدند. 

رویای بدون زیرساخت 
سازمان های ایرانی

او خاطرنشان می کند: به عنوان 
نمونه اگر سازمانی در تحقیقات 
بازار خ��ود به این نتیجه برس��د 
که جمعیت کش��ور به واس��طه 
نرخ زاد و ولد در 10 س��ال آینده 

افزایش پیدا می کند؛ این موضوع 
به عنوان یک واقعه تکرار می شود 
و س��ازمان بای��د روند دو، س��ه، 
پن��ج و. . . س��اله آن را پیدا کند و 
زیرساخت های آن را موردبررسی 
ق��رار دهد و س��ازمان خ��ود را با 
آن زیرس��اخت ها آم��اده آینده 
کن��د. س��ازمان های ایرانی باید 
به ای��ن موضوع توج��ه کنند که 
پیش بینی بدون زیرساخت فقط 

یک رؤیا است. 
این مش��اور کس��ب وکار بیان 

می کند: سازمان های ایرانی باید 
در راس��تای آینده پژوهی واحد 
تحقیق��ات ب��ازاری و R&D را 
ایج��اد کنند و پای��ه این موضوع 
باید در واحد R&D ایجاد شود 
و برای امروز و فردای سازمان فکر 
و ایده ای داشته باشند. به صورت 
کلی باید س��ازمان های ایرانی در 
این راس��تا دو تیم داشته باشند. 
به عنوان نمونه اگر در تیمی گفته 
ش��ود چگونه محصوالت خود را 
تعمیر و نگه��داری می کنند باید 
تیم دیگری به فکر آینده باش��د 
که چگونه طراحی های محصول 
تغییر کند. اگ��ر در تیمی گفته 
ش��ود چگونه کیفیت محصولی 
حفظ ش��ود، تیم دیگری باید به 
این موضوع توجه کند که چگونه 

کیفیت خود را افزایش دهد. 
در  می ده��د:  ادام��ه  او 
سازمان های معتبر دنیا در واحد 
R&D کمیت��ه ای تحت عنوان 
راهبری کیفیت وج��ود دارد که 
روی مقول��ه کیفیت و مس��ائل 
مربوط به آن توجه ویژه ای دارد. 
از طرف��ی واحد تحقیق��ات بازار 
نیز باید در تالش باش��د نیاز های 

آینده مشتریان را کشف کند و از 
طریق آینده پژوهی برنامه ریزی  
را در راستای پاس��خ به آن نیازها 

ایجاد کند. 

توجه به رقبای آینده
بلوریان تهرانی اظهار می کند: 
واحد بازاریابی هر س��ازمانی در 
مقوله آینده پژوهی باید اقداماتی 
را انجام دهد. به عنوان نمونه باید 
اطالعات��ی در مورد مش��تریان، 
رقبا، حال، آینده و... اتخاذ کنند. 
س��ازمان های ایرانی باید 
در بحث آینده پژوهش��ی 
رقب��ای خ��ود در آینده 
کنن��د  شناس��ایی  را 
و تکنول��وژی آین��ده و 
زیرساخت های آن را برای 
خود پیاده س��ازی کنند؛ 
به طوری که اگر با هجوم 
آین��ده  در  تکنول��وژی 
بتوانند  مواج��ه ش��دند 
حرفی برای گفتن داشته 

باشند. 

تهدید عمده و 
خرده فروش ها در آینده

کس��ب و کار  م��درس  ای��ن 
بان��ک  می کن��د:  خاطرنش��ان 
ب��ازار  م��ورد  در  اطالعات��ی 
بای��د جم��ع آوری ش��ود ک��ه 
پخ��ش،  ش��رکت های  ش��امل 
نماینده  واسطه،  عمده فروش ها، 
و... می ش��ود و فض��ای مجازی و 
شبکه های اجتماعی در 10 سال 
آینده این فض��ا را تهدید خواهد 
ک��رد و بس��یاری از خرید ه��ای 
مش��تریان از طری��ق اینترن��ت 
خواهد بود و سیس��تم های عمده 
و خرده فروشی رفته رفته محدود 
خواهند شد. سازمان ها در راستای 
آینده پژوهی باید در بخش توزیع 
برنامه ریزی استراتژیکی را اتخاذ 
کنند ک��ه در آینده با مش��کالت 
زیادی مواجه نشوند. در این میان 
ش��رایط محیطی نی��ز در مقوله 
آینده پژوهی بسیار حائز اهمیت 

است. 
آینده پژوه��ی  می افزای��د:  او 
به صورت کل��ی به این علت در هر 

س��ازمان ایرانی ضروری اس��ت 
که بحث های رقابت، س��ودآوری 
و... فقط با رویک��رد آینده پژوهی 
در س��ازمان های ایران��ی میس��ر 
می ش��ود و امروزه س��ازمانی که 
آینده پژوه اس��ت می تواند در بازار 
رقابتی حرفی برای گفتن داشته 
باشد. از طرفی سازمانی آینده پژوه 
اس��ت که نگ��رش اس��تراتژیک 
داش��ته باش��د و به ص��ورت کلی 
نگرش سنتی هیچ وقت نمی تواند 
آینده پژوه باش��د. در ای��ن میان 
سازمان در راستای آینده پژوهی 
باید س��ازمانی یادگیرنده باش��د 
و بخش آموزش آن س��ازمان در 
راستای آینده پژوهی تقویت شده 
باشد و دل مدیران ارشد سازمان 
برای مقوله آموزش بتپد. نوآوری 
که در واحد R&D وج��ود دارد 
نیز در مقوله آینده پژوهی بس��یار 
تاثیرگذار است. به صورت کلی هر 
سازمانی در راستای آینده پژوهی 
بای��د ب��ه این گون��ه فاکتوره��ا 
توجه کن��د تا بتواند در راس��تای 
آینده پژوه��ی عملک��رد مثبتی 

داشته  باشد. 
این مش��اور کس��ب و کار بیان 
می کند: س��ازمان آینده پژوهی 
مانن��د اپ��ل در س��ال 20۳0 
تراش��ه هایی را تولید می کند که 
در بدن انس��ان ق��رار می گیرد و 
ضربان قلب، فشارخون فرد و... را 
به صورت آنالین به مراکز درمانی 
ارس��ال می کند که اگ��ر آن فرد 
با مشکالتی مواجه ش��ود مراکز 
درمانی به موقع به او کمک کنند 
و در صورت تحق��ق این موضوع 
قطع��ا روی مراک��ز درمان��ی که 
به صورت س��نتی عمل می کنند 
بس��یار می تواند تاثی��رات منفی 
بگذارد. به عن��وان نمونه دیگری 
در مقوله آینده پژوهی، دانش��گاه 
هاروارد تراش��ه هایی می خواهد 
تولی��د کند ک��ه در مغر انس��ان 
قرار داده می شود و به کمک این 
تراشه ها امکان انتقال اطالعات از 
مغز یک فردبه فرد دیگری میسر 
می ش��ود که فردی ب��ااراده خود 
اطالعاتی را از طریق این تراشه به 

مغز فرد دیگری انتقال می دهد. 

از میان خبرها

تریبون

عطیه عظیمی

آیا می دانستید

امیر کاکایی

بررسی وضعیت آینده پژوهی در سازمان های ایرانی همراه با دکتر محمد بلوریان تهرانی

به استقبال آینده برویم

آینده پژوهی به مجموعه ای از 
اقدامات گفته می شود که به مطالعه 
روند ها می پردازد. به عنوان نمونه 
مجموعه ای از وقایع رخ می دهد و 
این وقایع روندی را می سازد و این 
روند ها در آینده باعث تغییراتی در 

سازمان ها می شود

چهارشنبه
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امروزه فض�ای رقابتی بین س�ازمان های معتبر 
دنیا باعث شده که آنها در مورد آینده فعالیت های 
خویش نیز تصمیمات و برنامه ریزی هایی را اتخاذ 
کنند. برخ�ی از س�ازمان ها براس�اس تحقیقات 

بازاری که انج�ام می دهن�د، پیش بینی هایی را از 
آینده س�ازمان و بازار خود صورت داده و براساس 
آن پیش بینی ه�ا تصمیم�ات و برنامه ریزی هایی 
را اتخ�اذ می کنند اما برخی دیگر از س�ازمان های 
معتب�ر ب�ا اس�تفاده از مقول�ه آینده پژوه�ی ب�ا 
چالش ه�ای پی�ش روی خ�ود مقابل�ه ک�رده و 

تصمیم�ات و برنامه ریزی های مس�تحکم تری را 
اتخاذ می کنن�د؛ اینک�ه س�ازمان های ایرانی نیز 
چگونه می توانن�د از طری�ق آینده پژوهی آینده 
س�ازمان خ�ود را تضمین کنن�د، بهانه ای ش�د تا 
»فرص�ت ام�روز« س�راغ دکت�ر محم�د بلوریان 

تهرانی، مدرس و مشاور کسب و کار برود. 



انتصاب معاون ناشران و اعضای 
بورس تهران

روح اهلل حس��ینی مق��دم به عنوان معاون ناش��ران 
و اعض��ای ب��ورس اوراق به��ادار تهران منصوب ش��د. 
حس��ینی مقدم تاکن��ون در س��مت مدیر نظ��ارت بر 
ناشران اوراق بهادار شرکت بورس تهران فعالیت داشته 
است. حس��ینی مقدم مدرک کارشناس��ی خود را در 
رش��ته اقتصاد در سال 82 از دانشگاه شهید بهشتی و 
همچنین مدرک کارشناس��ی ارشد را در این رشته در 
سال 1385 از دانش��گاه علوم تحقیقات دریافت کرده 
است و هم اکنون دانشجوی دوره دکترای اقتصاد است. 
وی از س��ال 1383 با بورس ته��ران همکاری خود را 
آغاز کرده و در حوزه های تاالرهای منطقه ای، تحقیق و 

توسعه واحد بازار فعالیت داشته است. 

عبور ارزش معامالت اسناد خزانه 
اسالمی از 115 میلیارد تومان

رضا غالمعلی پور، معاون توسعه بازار فرابورس ایران با 
تأکید بر اینکه اسناد خزانه اسالمی به عنوان ابزار تنظیم 
جریان نقدینگی، ش��فافیت مالی و تسویه بدهی های 
دولت اس��ت، گفت: ارزش معامالت این اسناد در بازار 
ابزارهای نوی��ن مالی فرابورس ای��ران از 115 میلیارد 
توم��ان فراتر رف��ت. وی با بیان اینکه تنوع بخش��ی به 
ابزارهای مال��ی اصلی ترین ماموریت فراب��ورس ایران 
در بازار س��رمایه اس��ت، افزود: این مجموعه از ابتدا در 
زمینه تحقیق و توس��عه ابزاره��ای جدید مالی به طور 
ویژه فعالیت کرد تا بتوان��د از این طریق ضمن جذب 
مخاطبان بیش��تر هم پ��ای بورس های برت��ر دنیا گام 
بردارد. وی یادآورشد: اس��ناد خزانه اسالمی تازه ترین 
اب��زار مالی قابل معامله در فرابورس ایران اس��ت که با 
توجه به برنامه ری��زی دولت برای پرداخت بدهی خود 
به پیمانکاران و براساس قانون بودجه، بخشی از بدهی 
پیمانکاران از طریق واگذاری این اسناد تسویه می شود. 

عرضه ۲۲۰ هزار تن 
انواع کاال در تاالر نقره ای

تاالر داخلی و صادراتی بورس کاالی ایران روز سه شنبه 
2۴ آذرماه، شاهد عرضه 22۰ هزار تن انواع ماده پلیمری، 
قیر، سنگ آهن، آلومینیوم، لوب کات، گوگرد و محصوالت 
کش��اورزی بود. در این روز و در ت��االر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی، ۴۹ هزار و 38۰ تن ان��واع ماده پلیمری، 
۴5 ه��زار و ۷5۰ تن ان��واع قیر، 12 ه��زار تن لوب کات 
سنگین و 5۶۰۰ تن انواع گوگرد روی تابلوی عرضه رفت. 
تاالر صادراتی نیز ش��اهد عرض��ه 1۴ هزار تن قیر ۶۰۷۰ 
و ۶۰۰ تن عایق رطوبتی بود. مجتمع س��نگ آهن فالت 
مرکزی ایران نیز با 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی، با 
قیمت پایه 8 دالر در هر تن در تاالر صادراتی حاضر شد. 
11 هزار تن ش��مش هزارپوندی ۹۹.8 شرکت آلومینیوم 
ایران )ایرالکو( در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه 
ش��د. در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی، بیش از 
1۴ هزار و ۷1۰ تن ذرت خوزس��تان، موجودی انبارهای 
سیلوی دانه طالیی، س��یبلی 1و2، بنوت، توسعه کشت 
ذرت 1، بنوار ناظر، آزادی، شاداب دانه جنوب، سیدعباس، 
شهید رجایی، توسعه کش��ت شوش، آبگرمک و وحدت، 
در قالب گواهی س��پرده کاالیی روی تابلوی عرضه رفت. 
همچنی��ن ۶5۰۰ تن خرمای کب��کاب، ۴ هزار تن گندم 
دروم، 5۰۰ تن روغن خام س��ویا و 1۰۰ تن شکرس��فید 

راهی تاالر معامالت شد. 

سهام فراری 4 ژوئن به میالن می رود
پذیرش سهام فراری در بورس میالن ایتالیا، سه ماه 
پس از پذیرش سهام و عرضه اولیه سهم این شرکت در 
بورس نیویورک اتفاق خواهد افتاد. این در حالی است 
که سهام فراری در ماه اکتبر در بورس نیویورک مورد 
پذیرش قرار گرفته است. شرکت فیات کرایسلر در ماه 
اکتبر حدود 18.8۹ میلیون س��هم از ش��رکت فراری 
معادل با ۹ درصد از س��هام این شرکت را به ارزش هر 
سهم 52 دالر به فروش رساند و توانست از این طریق 
۹82 میلیون دالر تأمین مالی کند. عرضه سهام فراری 
در واقع یکی از برنامه های بلند مدت سرژیو مارچیونی، 
مدیرعامل شرکت فیات کرایسلر است. مارچیونی قصد 
دارد فراری را به یک ش��رکت مستقل تبدیل کند تا از 
طریق معامالت سهام آن بتواند برای پروژه های آتی این 
شرکت تأمین مالی کند. شرکت فیات کرایسلر در واقع 
8۰ درصد از سهام شرکت فراری را داراست و قصد دارد 
سهام خود را تا سال آینده به صورت کامل واگذار کند. 

نگاهی بر صورت های مالی یک ساله 
سیمان شرق

ش��رکت سیمان شرق در دوره یک ساله منتهی به 
31 شهریور ماه ۹۴مبلغ 123 میلیارد و ۹1 میلیون 
ریال س��ود انباش��ته پایان دوره در حساب های خود 
منظور کرد. از درآمد این ش��رکت بهای تمام ش��ده 
کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 

82 میلیارد و ۶۶5 میلیون ریال رسید. 

تحقق 1۰7 درصدی پیش بینی های 
تهران شیمی طی 6 ماه

شرکت تهران ش��یمی پیش بینی درآمد هر سهم 
س��ال مالی منتهی به 3۰ آذر ماه ۹۴ را با س��رمایه 
1۴8 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال مبلغ 1۹1۰ ریال 
اعالم کرده است. این شرکت موفق شد در دوره شش 
ماهه یاد شده معادل ۴۷ درصد از فروش، ۴5 درصد 
از بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته، 55 درصد از 
س��ود ناخالص، 5۹ درصد از س��ود عملیاتی و 1۰۷ 

درصد از سود خالص را پوشش دهد. 

فرابورس

بورس کاال

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در پایان معامالت روز 
سه ش��نبه بازار سهام پس از 
چن��د روز کاهش با 1۷ واحد 
رشد مواجه ش��د و در ارتفاع 
واح��دی   233 و  ه��زار   ۶2
ایس��تاد. این ب��ازار در روندی 
متع��ادل اما کم حجم ش��اهد 
منتخب  نماگره��ای  تقوی��ت 
خ��ود ب��ود، ب��ازاری ک��ه به 
بلوکی  معامالت  پش��ت گرمی 
مش��خص  مح��دوده ای  در 
جا خ��وش کرده اس��ت. روز 
ابتدا  ته��ران  بورس  گذش��ته 
روند صعودی در پیش گرفت 
و به دلیل خوش بینی ناش��ی 
از نتیج��ه ش��ورای ح��کام با 
رش��د 1۷ واحدی شاخص به 
کار خ��ود پای��ان داد. گرچ��ه 
بازارگردانی این روزها در بازار 
س��هام حرف اول را می زند اما 
روز گذشته انتش��ار خبرهای 
مثب��ت هس��ته ای درخصوص 
نشست ش��ورای حکام آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی برای 
درخص��وص  تصمیم گی��ری 
و  قطعنام��ه  پیش نوی��س 
احتمال اجرایی ش��دن برجام 
می��الدی  س��ال  ابت��دای  از 
جدی��د موجب ش��د تا بورس 
ته��ران رون��د صع��ودی خود 
را آغ��از کن��د. خوش بینی به 
باعث  حکام  ش��ورای  نشست 
شد ش��رکت های متاثر از لغو 
تحریم ه��ا یعنی ش��رکت های 
م��ورد  خودروی��ی  و  بانک��ی 
توج��ه اهالی تاالر شیش��ه ای 
قرار بگیرند به طوری که بانک 
انصار، بانک تجارت، پاالیشگاه 
بان��ک  بندرعب��اس،  نف��ت 
س��ینا و بانک مل��ت به همراه 
و س��ایپا موجب  ایران خودرو 
مثب��ت ش��دن ان��دک بورس 

با این ح��ال باوجود  ش��دند. 
انتش��ار برخ��ی اخب��ار مثبت 
از  ب��ازار  نگران��ی  هس��ته ای، 
قیمت های جهانی و همچنین 
اقتص��ادی  ادام��ه دار  رک��ود 
موجب شد تا همچنان انگیزه 
کافی برای خرید و دادوس��تد 
وجود نداشته باشد، امری که 
موجب کاهش ارزش و حجم 

معامالت در بازار شد. 

مثبت بانکی ها به امید 
پررنگ شدن اتصال به 

سوییفت
روز گذشته روندی مثبت و 
کم نوس��ان بر بازار حاکم بود 
و اکثریت نماد ها س��بز  پوش و 
در عین ح��ال دارای معامالت 
بودن��د. گرچ��ه  ک��م حج��م 
به  نس��بت  خوش بینی های��ی 
آینده ب��ازار وج��ود دارد چرا 
ک��ه ب��ا اجرایی ش��دن برجام 
کمتر از یک ماه دیگر پروس��ه 
لغ��و تحریم های ای��ران کلید 
می خورد. در گروه بانک برای 
دومی��ن روز متوال��ی ش��اهد 

معام��الت مثب��ت و صعودی 
آن  دالی��ل  از  ک��ه  بودی��م 
پررنگ ش��دن امید به اتصال 
به س��وییفت با برداشته شدن 
تحریم ه��ا در آینده ای نزدیک 
اس��ت. با معامل��ه ۴۴ میلیون 
س��هم وبملت بیشترین حجم 
معامالت را به خود اختصاص 
داد. بانک انصار برای چهارمین 
روز متوالی مثبت معامله ش��د 
و از اواس��ط بازار با صف خرید 
هم��راه بود. بان��ک تجارت در 
پیش بینی عملکرد شش ماهه 
خود 1۹۴ ریال س��ود درنظر 
گرفته که نسبت به پیش بینی 
قبلی بدون تغییر اس��ت. بانک 
تجارت سود محقق شده خود 
را ۷2 درصد معادل 3۷ درصد 
س��ود پیش بینی خ��ود درنظر 
گرفت��ه که نس��بت ب��ه دوره 
مش��ابه در س��ال گذش��ته ۴ 

درصد افزایش داشته است. 

ادامه فروش حقوقی ها در 
نماد حق تقدم ایران خودرو

در گروه خودرو و س��اخت 

قطعات همس��و با رون��د بازار 
اکثر نمادها مثب��ت اما بازهم 
کم حج��م معامل��ه ش��دند. با 
معامل��ه 1۴ میلی��ون س��هم 
بیشترین حجم  پارس خودرو 
معام��الت گ��روه را داش��ت. 
ش��اهد  روز  دومی��ن  ب��رای 
فروش حقوق��ی در نماد حق 
تقدم ای��ران خودرو بودیم. در 
گروه فلزات اساس��ی معامالت 
گرف��ت  انج��ام  کم حج��م 
به ط��وری که ب��ا معامله ۴.8 
میلی��ون س��هم، صنایع فوالد 
آلی��اژی یزد بیش��ترین حجم 
معامالت را در گروه داش��ت. 
صنایع فوالد آلی��اژی یزد که 
سه روز کاری گذشته را با خبر 
افزایش سرمایه با صف خرید 
س��پری کرده بود دیروز صف 
خرید را از دست داد. در گروه 
کانه های فلزی رئیس ایمیدرو 
از کاه��ش 8۰ درصدی ارزش 
روز بازار ش��رکت های معدنی 
در ب��ورس خب��ر داد و گفت: 
س��رمایه گذاران خارجی فعال 
در ح��وزه مع��دن و صنای��ع 

معدنی به ش��دت منتظر اعالم 
نرخ خوراک گاز هستند. 

معامالت مثبت
 در گروه حمل و نقل

محص��والت  گ��روه  در 
ش��یمیایی معامالت کم حجم 
انج��ام گرفت به ط��وری که با 
معامل��ه 3.۷ میلیون س��هم، 
حجم  بیش��ترین  پلی اکری��ل 
معام��الت را داش��ت. در این 
گ��روه خب��ر رس��ید مجم��ع 
صنایع ش��یمیایی ایران هفته 
و  می ش��ود  برگ��زار  آین��ده 
درص��ورت تصویب، س��رمایه 
اس��می این شرکت از بیش از 
231.۴ میلیارد تومان به ۴۶3 
میلیارد تومانی خواهد رسید.

حمل و نق��ل  گ��روه  در 
بین المللی  حمل و نق��ل  به جز 
نماد ه��ا  بقی��ه  ف��ارس  خلیج 
معام��الت را در ب��ازه مثب��ت 
به پایان رس��اندند و با معامله 
حمل و نقل  سهم،  1.۷ میلیون 
ت��وکا پرحجم تری��ن معامالت 

گروه را داشت.
دو  در  ت��وکا  حمل و نق��ل 
مناقصه تأمی��ن و به کارگیری 
مکانیزم های باالبری دایمی و 
موردی ش��رکت فوالد مبارکه 
و همچنی��ن حم��ل لوله های 
فلزی حف��اری جهت مدیریت 
پش��تیبانی س��ایت و تأمی��ن 
نف��ت  مل��ی  ش��رکت  کاالی 
ایران برنده ش��ده اس��ت. در 
گروه ف��رآورده نفتی برخالف 
روزه��ای گذش��ته معام��الت 
در  ام��ا  ش��د  آغ��از  مثب��ت 
اواخ��ر بازار عرضه ه��ا افزایش 
یاف��ت. در ای��ن گ��روه خب��ر 
جدید  سهم  رسید1۰ میلیارد 
س��رمایه  افزای��ش  از  ناش��ی 
پاالیشگاه اصفهان آماده توزیع 

شده است. 

سهم های تحریمی پیشتاز شدند

خوشبینیبازارسهامنسبتبهپایانتحریمها

تس�نیم - مادامی که وضعیت 
اقتصاد و صنایع بهب��ود پیدا نکند 
نمی توان امید بازگش��ت بورس به 
روزهای پررونق را داش��ت. دولت و 
نمایندگان مجل��س باید به فوریت 
بهبود  برای  تصمیم گیری مناسبی 
ش��رایط بورس اعمال کنند چرا که 
وضعی��ت کنونی ب��ورس با حرف و 
وعده درس��ت نمی شود و باید اقدام 
عملی برای رفع ریس��ک و ابهامات 
بازار صورت گیرد. در اقتصاد کشور، 
هر بازاری تحت تأثیر جو روانی قرار 
دارد. به نظر می رس��د بورس اوراق 
بهادار به نوعی ترس دچار شده است 
و بهترین خبرها نیز نمی تواند بر آن 
تأثیر گذار باشد. زمانی که اعتماد به 
بورس وجود نداش��ته باشد، ناامنی 

روان��ی در ب��ورس موج��ب کاهش 
رفت و آمد سرمایه گذاران به اقتصاد 
و بازار سهام می شود. بر این اساس 
دول��ت باید فکری به حال صنایع و 
بنگاه ه��ای تولیدی کن��د، چرا که 
وضعی��ت نامناس��ب کنونی بورس 
حکایت از ش��رایط بد بنگاه ها دارد 
و مادامی هم ک��ه وضعیت اقتصاد 
و صنایع بهبود پیدا نکند نمی توان 
امید به بازگش��ت رونق به بورس را 

داشت. 
به نظر می رس��د در ح��ال حاضر 
اراده ق��وی برای کاهش نرخ س��ود 
بانکی در کش��ور وجود ن��دارد و در 
شرایط رکودی اقتصاد نیز بهترین 
مکان برای س��رمایه گذاری بانک ها 
هس��تند و به دلیل ع��دم جذابیت 
ب��ورس نبای��د انتظار داش��ت که 
نقدینگ��ی به س��مت بازار س��هام 

سرازیر و از این رهگذر تأمین مالی 
مناسبی برای شرکت ها و بنگاه های 
تولیدی صورت گیرد. در دو س��ال 
گذش��ته هم به این دلیل نقدینگی 
جدی��دی ب��ه ب��ورس وارد نش��ده 
اس��ت که بانک ها مکان جذاب تری 
ب��رای س��رمایه گذاری بوده اند و در 
ش��رایطی که کار تولیدی به صرفه 
نیست، مردم ترجیح می دهند پول 
و سرمایه خود را در بانک ها سپرده 
کنن��د و حب��س پ��ول در بانک ها 
مساوی است با عدم رونق اقتصاد و 
بورس. سیاست های غلط از یک سو 
و نیز عدم حمایت مسئوالن از سوی 
دیگر موجب شده بنگاه های تولیدی 
در ادامه حیات شان با مشکل مواجه 
شوند که این موضوع بر بازار سهام 
نیز اثر خود را گذاشته است. تا دیر 
نشده مسئوالن باید فکری به حال 

بورس کنند. برخی از مش��کالت به 
ش��رایط تحریم و برج��ام ارتباطی 
ندارد. به عنوان مثال وضعیت س��ود 
تقسیمی ش��رکت ها در بازار سامان 
خاصی ندارد و از یک طرف س��ود 
تقس��یمی که در مجامع شرکت ها 
تصویب می ش��ود در عمل مطابق 
سود اعطایی نیست و از سوی دیگر 
در برخی موارد پروسه گرفتن سود 
مجامع به قدری طوالنی می ش��ود 
ک��ه س��هامداران گرفت��ن آن را از 
ی��اد می برند و فرام��وش می کنند. 
البت��ه این م��وارد تنها مش��کالت 
س��ود پرداختی شرکت ها نیست و 
از س��وی دیگر ش��اهد این هستیم 
که س��هامداران برای گرفتن سود 
خود باید در هر ی��ک از بانک های 
کش��ور حس��ابی داش��ته باشند و 
تعدد حس��اب بانکی نیز به معضلی 

تبدیل می شود.  برای س��هامداران 
درحالی که کش��ور، پیش��رفت های 
مناس��بی در زمینه تمام��ی علوم 
به ویژه علوم الکترونیکی دارد، هنوز 
سیس��تم یکپارچه پرداخت س��ود 
س��هام در بازار س��هام وجود ندارد. 
عدم شفافیت و اطالع رسانی مناسب 
درخصوص سود پرداختی شرکت ها 
از  برخ��ی  بی اطالع��ی  موج��ب 
سهامداران و سرمایه گذاران بورسی 
از سود تخصیص یافته به آنها شده 
است که این موضوع نادیده گرفتن 
ح��ق و حقوق آنه��ا را در پی دارد. 
به نظر می رسد مشکالت این چنینی 
به راحتی در بازار سهام ما قابل حل 
هستند و نباید رفع همه گرفتاری ها 
و مش��کالت اقتصاد و بازار س��هام 
کش��ور را به برجام و رفع تحریم ها 

پیوند زد. 

ایس�نا - ب��رای رون��ق مجدد 
بورس نباید به دنبال عوامل درون 
زا باش��یم زیرا عوامل سیاس��ی و 
تحریم ها نقش پر رنگ تری در این 
رونق دارد. در بودجه س��ال 13۹۴ 
توجهی به ب��ازار س��هام و تأمین 
مالی از این بازار نشده بود و موارد 
مربوط به بازار سهام بیشتر حالت 
ش��عارگونه داش��ت، لذا بیشترین 
دغدغه س��هامداران این بود که به 
خواسته آنها توجه نشده است. اما 

با توجه به اتفاقاتی که در یک سال 
اخیر رخ داده است، به نظر می رسد 
مسئوالن با یکدیگر همصدا شدند 
و به این نتیجه رسیده اند که باید 
به بازار س��هام توجه جدی تر شود 
که به نظر می رسد این همصدایی 
خ��ود را در بودجه ۹5 در مباحث 
مرتبط با بازار س��هام نشان دهد. 
دغدغه اصل��ی س��هامداران عدد 
نیس��ت، دغدغه اصلی سهامداران 
این نیس��ت که در بودجه س��ال 
آین��ده ن��رخ خوراک و ن��رخ بهره 
مالکانه چگونه تعیین ش��ود، بلکه 

اصلی ترین خواس��ته س��هامداران 
مسئوالن  سیاس��ت های  استمرار 
درخصوص قوانین است، زیرا تغییر 
هر س��اله قانون مث��الً درخصوص 
نرخ خوراک یا بهره مالکانه آسیب 
جدی به بازار س��هام وارد می کند 
و باید سیاس��ت های کلی و س��ند 
چش��م انداز پنج تا 1۰ ساله برای 
بازار سهام در نظر گرفته شود. در 
شرایط فعلی انتظار رونق بازار سهام 
قبل از برداش��ته ش��دن تحریم ها 
و ورود س��رمایه گذاران خارج��ی، 
انتظار معقولی نیس��ت به همین 

دلیل ب��رای رونق مج��دد بورس 
نباید به دنبال متغیر درون زا باشیم 
زیرا نقشی که تعامالت بین المللی 
و تحریم ه��ا در بازار س��هام دارد، 
متغیره��ای داخلی ن��دارد. بورس 
کش��ور در براب��ر اخبار واکس��ینه 
شده است. در یک سال گذشته به 
اندازه کافی اخبار مختلف شنیده 
ش��ده و بازار س��هام در برابر اخبار 
واکسینه شده اس��ت، بنابراین در 
ش��رایط فعلی بورس تنها منتظر 
نتایج عملی و تأثیر اخبار مثبت بر 
اقتصاد اس��ت. در حال حاضر بازار 

سهام به دنبال یک شوک است و 
می خواه��د خبری درخصوص لغو 
یکباره تحریم ها و برداش��ته شدن 
آن بش��نود، زیرا در بازار سهام به 
دلیل طوالنی ش��دن روند نزولی و 
کاهشی، سطح انتظار باال رفته و در 
صورت محقق شدن 5۰ درصدی 
انتظ��ار باز ه��م نارضایت��ی ایجاد 
می ش��ود و همه ب��ه دنبال تحقق 
1۰۰ درصدی انتظار خود هستند، 
بنابراین به نظر می رسد باید اقدام 
عملی قوی در این خصوص صورت 

بگیرد. 

گلتاش برای سال مالی ۹5 مبلغ 
23۰۰ ریال س��ود برای هر سهم 
پیش بینی کرده است. این شرکت 
برای سال جاری مبلغ 2۰1۴ ریال 

سود پیش بینی کرده است. 
سرمایه گذاری غدیر پیش بینی 
سود خود را برای سال ۹5 کاهش 
داده و مبلغ ۴۶۰ ریال اعالم کرده 

در حالی که برای سال جاری مبلغ 
52۰ ریال س��ود برای هر س��هم 
پیش بین��ی ک��رده اس��ت. گروه 
میراث فرهنگ��ی  س��رمایه گذاری 
پیش بینی س��ود هر س��هم سال 
مالی ۹5 را ب��ا 28 درصد کاهش 
نسبت به سال جاری مبلغ 1۰28 
ریال اعالم کرده است. این شرکت 

برای سال جاری 1۴21ریال سود 
اعالم کرده است. 

البراتوارداروسازی  دکترعبیدی 
ب��رای س��ال مال��ی ۹5 کم��ی 
کاهش  را  پیش بین��ی س��ودش 
داد و مبل��غ 1123 ری��ال اعالم 
کرد درحالی که برای سال جاری 
113۰ ریال س��ود اع��الم کرده 

ب��ود. لیزینگ صنع��ت و معدن 
برای س��ال مالی ۹5 مبلغ 2۴۶ 
ریال سود پیش بینی کرده است. 
ای��ن ش��رکت برای س��ال جاری 
مبلغ 2۴۰ ریال سود پیش بینی 
کرده است. افست در گزارش 12 
ماهه حسابرسی نشده مبلغ ۷۰۷ 
ریال س��ود برای هر سهم محقق 

کرده اس��ت. صنایع خاک چینی 
ایران در گزارش شش ماهه مبلغ 
۷8۰ ریال س��ود برای هر سهم 
شناس��ایی ک��رده و ۴۹ درص��د 
بودجه را پوشش داده است. این 
سود  مبلغ 158۷ ریال  ش��رکت 
برای هر س��هم س��ال مالی ۹۴ 

پیش بینی کرده است. 

تا دیر نشده، مسئوالن فکری به حال بورس کنند

چه عاملی موجب رونق دوباره بورس می شود؟ 

EPS سال آینده چند شرکت بورسی در یک قاب

چهارشنبه
25 آذر 1394 1۲

از نگاه کارشناسان

دریچه

قاب

نماگر بازار سهامخبر

سیدمحمد صدرالغروی

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
کشاورزی و دامپروری مگسال در حالی عنوان نخست 
ج��دول بیش��ترین درصد افزایش روز گذش��ته را از آن 
خ��ود کرد که بیس��کویت گرجی در جای��گاه  دوم این 

گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

28.۴۰۴۴.۹۷دامپروری مگسال
3.۷۷8۴.۹۷بیسکویت گرجی 

2.1۹۷۴.۹۷عمران فارس
2.253۴.8۴شیشه و گاز
2.۷۰8۴.8۴قند مرودشت
13.5۷۴۴.۷8کنتورسازی

2.8۰3۴.۷1قند هکمتان

بیشترین درصد کاهش
ایران یاساتایرورابر صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش روز گذش��ته شد. کاشی س��ینا در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. پ��ارس خزر و کارتن ای��ران هم در میان 

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

)5.8۶(1.۴۴۶ایران یاساتایرورابر
)5(3.۶11کاشی سینا
)۴.۰3(8.2۹۰پارس خزر
)3.5۶(2.۰۰5کارتن ایران
)3.۴۷(1.1۶۹بیمه ملت

)3.13(2.۰۴3کارخانجات شهید قندی
)3.11(۴.2۰5المپ پارس شهاب

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک مل��ت  پرمعامله ترین س��هم بازار 
ش��ناخته ش��د. حق تقدم فوالد مبارکه اصفهان در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. بانک صادرات ایران و حق تقدم 
صندوق بازنشس��تگی کارکنان بانک در جایگاه س��وم و 

چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

۴۴.285 1۹۴۰بانک ملت

35.5۴۶ 85ح . فوالد مبارکه 
32.۶۰۴ 8۶۴بانک صادرات

22.۹52 118ح.صندوق کارکنان بانک
1۶.223 ۶88ح . ایران  خودرو
1۴.۴۷۴ 885پارس  خودرو
12.۰8۶ 321۴صنایع  آذرآب 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
کش��اورزی و دامپروری مگس��ال به خود اختصاص داد. 
بانک ملت هم رتبه دوم را به دست آورد. صنایع آذرآب 
نیز در باالی جدول بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
8۹.358 28۴۰۴دامپروی مگسال 

85.۹2۶ 1۹۴۰بانک ملت
۶۰.82۶ 5۹۹۷سخت  آژند

۴3.۰۴۴ 135۷۴کنتورسازي ایران 
38.8۴2 321۴صنایع  آذرآب 

28.1۶۷ 8۶۴بانک صادرات 
1۴.5۰2 522۶قند اصفهان 

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم صندوق بازنشستگی در حالی رتبه نخست 
جدول بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد 
که بانک صادرات ایران در این گروه دوم ش��د و صنایع 

آذرآب در رده هفتم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11821۰8ح. صندوق بازنشستگی
8۶۴15۰۷بانک صادرات
88511۷1پارس خودرو

۶881113ح. ایران خودرو
28۴۰۴1۰81دامپروری مگسال
85۹۶1ح. فوالد مبارکه
321۴۹۴۴صنایع آذرآب

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دست آورد. تکنوتار و کارخانجات 

قند قزوین در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت
111255۶پست بانک

13۶۴13۶تکنوتار
1۹58131قند قزوین

15۹111۴درخشان تهران
1۰۹3۹۹الکترونیک خودرو شرق

255۰۶۷کابل البرز
1۰۶5۴3پگاه آذربایجان غربی

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری پردیس و 
سرمایه گذاری صنعت نفت در رده های بعدی قرار گرفتند.

P/Eقیمتنام شرکت
1۰151.88سرمایه گذاری اعتبار

۷۶12.28سرمایه گذاری پردیس
1۹323.1۹س. صنعت نفت
33۴83.2۷گروه صنعتی بارز

1۰2۴3.32سرمایه گذاری شاهد
2۴۷۴3.3۰سیمان کارون
1۹۰۶3.۴۰بیمه پارسیان
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وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
از 

فر
وی 

وس
ن م

سی
 ح

س:
عک



ن��رخ ارز در 30 س��اله اخیر هم��واره روند 
افزایش��ی را تجربه ک��رده و ای��ن روزها هم 
خبر صع��ود ادام��ه دار آن م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. نرخ ارز در دولت جدید همواره 
به عن��وان یکی از فاکتوره��ای موردتوجه در 
کنار نرخ حامل های انرژی و نرخ بهره حضور 
داش��ته اس��ت و ابهامات آن قطع��ا تاثیرات 
خاص خود را بر بازار خواهد گذاش��ت. انتظار 
افزایش نرخ ارز به طور گسترده ای وجود دارد 
و علت ه��ای گوناگونی برای آن یاد می ش��ود 
مث��ل افزایش تقاضا از طریق صادرات، تامین 
کس��ری بودجه و.... اما آنچه مهم است اینکه 
تغییرات نرخ ارز از طرق مختلف، مس��تقیم و 
غیرمستقیم در بازار سرمایه نمود داشته و بر 

صنایع بورسی اثر خواهد داشت. 
در ابتدا قبل از بررس��ی تاثی��رات نرخ ارز 
بهتر اس��ت به روند رش��د قیمت دالر و نرخ 
ارز رسمی و آزاد از گذشته تاکنون بپردازیم. 
نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا سال گذشته 
از 70 ب��ه 30093 ریال و ن��رخ آزاد از 100 
به 36000 ریال رش��د داشته است. این روند 
رشدی در نمودار1 آورده شده است. در سال 
57 با توجه به وقوع انقاب اس��امی، وجود 
التهابات سیاس��ی و به دنبال آن وقوع حمله 
خارجی، نخس��تین افزایش نرخ ارز با رشدی 
42 درص��دی از 70 ریال ب��ه 100 ریال رخ 
داد. ام��ا در مقاب��ل نرخ رس��می دالر در این 
س��ال مبلغ 70 ریال باقی ماند. در سال های 
58 و 59 نی��ز نرخ دالر در بازار آزاد با رش��د 
40 درصدی به 200 ریال رس��ید و از س��ال 
59 ب��ه بعد ش��یب این افزای��ش نرخ کاهش 
یاف��ت. به طوری که در س��ال 67 نرخ دالر با 
کاهش 3درصدی روبه رو شد، از جمله دالیل 
ای��ن کاهش می توان به نزدیک  ش��دن پایان 
جن��گ و در نتیجه بهب��ود درآمدهای نفتی 
و کاهش تقاضا برای ارز در این س��ال اش��اره 
کرد. در س��ال 68 و 69 نرخ ارز در بازار آزاد 
مجددا رشدی حدود 20 درصد را تجربه کرد 
و در س��ال 70 شیب این رشد دوباره کاهش 
یافت؛ به نحوی که در این س��ال قیمت دالر 
در بازار آزاد با رشدی یک درصدی نسبت به 
س��ال قبل به رقم 1420 ریال رسیدو این در 
حالی بود که نرخ رس��می دالر 60 ریال بود. 
با توجه به این ش��کاف قاب��ل توجه بین نرخ 
رس��می و آزاد، در سال 71 نرخ تعیین شده 
برای دالر توس��ط بانک مرکزی افزایش یافته 
و به 1450 ریال رس��ید. با شدت یافتن روند 
افزایش��ی تورم، نرخ ارز شروع به افزایش کرد 
که در س��ال 74 قیم��ت دالر در بازار آزاد با 
رشدی چشمگیر به 4030 ریال رسید. البته 
تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت 
که از جهشی بی سابقه در قیمت های داخلی 

در این دوره خبر می داد. 
در س��ال 80، نرخ ارز رسمی 1750 ریال 
و در بازار آزاد 7920 ریال بود و این ش��کاف 
موجود در سیس��تم ارزی، سیاس��ت گذاران 
پولی را بر این داش��ت ک��ه به تعدیل نرخ ارز 
غیر رس��می بپردازند، از این رو در س��ال 81 
بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی 

به 7950 ریال کرد. 
 در ده��ه 80 رش��د نرخ ارز در ب��ازار آزاد 
و رس��می رش��دی مش��ابه داش��ت. در سال 
90، همزم��ان با تش��دید زمزمه ه��ای مبنی 
ب��ر محدود ش��دن درآمده��ای نفت��ی، نرخ 
ارز در ب��ازار آزاد مج��ددا با رش��د قابل توجه 
80درصدی مواجه ش��د. این رشد قیمت در 
سال 91 هم ادامه داشت؛ در این سال دامنه 
نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود، به طوری که 
در این سال قیمت دالر به 40،000ریال نیز 
رسید ولی در نهایت رقم 28359 ریال را در 

این سال برای خود ثبت کرد. 
از س��ال 91 به بعد نیز مجددا نرخ دالر در 

بازار آزاد رشد متعادلی داشته است. 
همچنین روند رش��د دالر رسمی و آزاد در 
دو سال گذش��ته در نمودارهای2 و 3 آورده 
شده  است. مشاهده می ش��ود که هر دو نرخ 

آزاد و رسمی، در سال 94 نسبت به سال 93 
افزایش داشته و با شیب مایم این روند ادامه 

پیدا کرده است. 
یک��ی از ابهام��ات در تاثیرگذاری های نرخ 
ارز در رون��د صعودی، بحث تک نرخی ش��دن 
آن اس��ت، چ��را ک��ه ای��ن ام��ر می تواند در 
برخ��ی صنای��ع مثل صنع��ت پتروش��یمی 
تاثیرات معکوس )نامطلوب( داش��ته باش��د، 
چراک��ه فاصله ن��رخ ارز مبادل��ه ای و آزاد در 
قسمت بهای تمام ش��ده و فروش مبحث مهم 
س��ودآوری آنهاس��ت و چنانچه م��واد اولیه 
ب��ا نرخ مبادله ای تامین نش��ود با مش��کات 
جدی دس��ت و پنجه نرم  خواهند کرد. اینکه 
آیا تک نرخی ش��دن روی خواهد داد یا خیر 
مس��تلزم ایجاد بسترهای الزم است. در طول 
سال های گذش��ته بحث تک نرخی  شدن ارز 
در کش��ور مانند ابت��دای دهه های 70 و 80 
مطرح ش��د؛ این مس��ئله که معموال به شکل 
افزایش نرخ رس��می ارز بوده بیش��تر از آنکه 
به ثبات قیمت��ی بینجامد موج��ب باال رفتن 
بهای تمام ش��ده و نیاز ب��ه افزایش قیمت در 
محصوالت ش��رکت های واردکننده ش��د که 
همین امر شرایط تورمی بیشتری ایجاد کرد 
و اهداف دول��ت در این زمینه را آن طور که 

باید و شاید تامین نکرد. 
یکی دیگ��ر از عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز، 
بورس ارزی اس��ت که این روزها خیلی از آن 
صحب��ت به می��ان می آی��د، در حقیقت الزم 
اس��ت یادآوری کنیم که انگیزه اصلی ایجاد 
بازارهای مش��تقه که بازار آتی ارز نیز جزئی 
از آنهاس��ت، پوشش ریسک است. قطعا یکی 
از مشکات س��رمایه گذاران خارجی در بازار 

ایران نبود روش��ی برای کنترل نرخ ارز بوده 
و ت��اش مدیران در حوزه ایجاد بازار فیوچرز 
ارز در راستای حل این مشکل دیرینه است. 
فعاالن اصلی این بازار دولت و شرکت های 
صادراتی در سمت عرضه و در طرف خریدار 
ش��رکت های  و  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
وارداتی هس��تند. طبیعتا ایجاد بورسی نوین 
ب��ا کارکردهای متف��اوت زمانب��ر و نیازمند 
زیرس��اخت های مربوطه اس��ت. اینکه بورس 
ارزی چه پیامد هایی خواهد داشت و آیا منجر 
به صعود بیش��تر نرخ ارز خواهد شد یا خیر، 
تا مشخص ش��دن جزییات و ساختار دقیق تر 
با ابهام رو به رو اس��ت. اما برای بررسی تغییر 
نرخ ارز از چن��د جنبه صنایع مورد توجهند؛ 
اینک��ه افزایش بهای تمام ش��ده کاال چقدر با 
ن��رخ ارز همبس��تگی دارد و اینکه همین امر 
در مورد فروش چگونه خواهد بود؟ بحث های 
غیر عملیاتی ش��رکت چگون��ه متاثر خواهند 
ش��د؟ اینکه به عنوان مث��ال بدهی های ارزی 
شرکت دستخوش چه تغییراتی خواهند شد 

و ... . 
تغیی��رات  بررس��ی  در  اس��ت  )گفتن��ی 
سودآوری، برخی صنایع مانند پاالیشگاهی و 
کانه های فلزی به علت پتانسیل کمتر نسبت 
به س��ایر صنایع و ش��رایط بازارهای جهانی 

مورد مطالعه قرار نگرفته اند.(
نخس��تین صنعتی ک��ه توجه ب��ه افزایش 
نرخ ارز داشته و مس��تقیما متاثر خواهد شد 
صنعت پتروشیمی اس��ت، چراکه همان طور 
ک��ه گفتیم از یک ط��رف مواد اولی��ه آنها با 
نرخ مبادله ای تامین می شود و از طرف دیگر 
محص��والت با ن��رخ آزاد فروخته  می ش��وند. 

شرکت های پتروش��یمی نه تنها با ابهام نرخ 
ارز  روب��ه رو هس��تند بلکه نرخ خ��وراک هم 
ب��ر ای��ن پیچیدگی ها تاثیر خواهد گذاش��ت 
هر چند به نظر می رسد دولت جدید به دنبال 
افزایش نرخ حامل های انرژی است اما مسئله 
تک نرخی ش��دن نرخ ارز و بسترس��ازی های 
س��واالت  از  همچن��ان  ح��وزه  آن  در  الزم 
تحلیلگران اس��ت. اگر فرض بر صرف افزایش 
ن��رخ در حوزه فروش باش��د این ش��رکت ها 
منتفع خواهند شد )سناریو اول( اما در تقابل 
چنانچه این مس��ئله با تک نرخی شدن همراه 
باشد )سناریو دوم( می تواند منجر به کاهش 
س��ود آنها ش��ود. این امر به عن��وان مثال در 
پتروشیمی شازند به س��بب وابستگی شدید 
به نرخ خوراک مایع )نفتا( به قدری به چشم 
می آید که س��ود به ازای هر س��هم س��ال95 
شرکت با فرض در نظر گرفتن نرخ ها و مقدار 
فروش کنونی در سناریوی اول نسبت به سود 
کنونی 10 درصد رش��د مثبت و در سناریوی 
دوم نزدیک به 40 درصد رشد منفی را تجربه 
خواهد کرد. بنابراین اینکه افزایش تحت چه 
س��ناریویی اتفاق بیفتد بازه س��ود را متفاوت 
خواه��د ک��رد. از دیگ��ر صنایع م��ورد توجه 
صنعت حمل و نقل اس��ت. اث��ر تغییرات نرخ 
ارزی در این صنع��ت از جهات مختلف حائز 
اهمیت است، از سویی تعرفه خدمات بندری 
و دریای��ی وج��ود دارد که توس��ط س��ازمان 
بن��ادر و دریانوردی تعیین ش��ده و عمدتا بر 
حس��ب دالر عنوان می ش��ود مانند ش��رکت 
تایدواتر خاورمیانه که صعود 10درصدی ارز 
می تواند منجر به افزایش��ی حدود 10درصد 
در س��ود شرکت شود و از س��وی دیگر، نرخ 

تس��عیر مطالبات و بدهی ارزی ش��رکت های 
حمل و نقلی می تواند دس��تخوش تغییر شود 
ک��ه ش��رکتی مانن��د کش��تیرانی جمهوری 
اس��امی از این دست است. ش��اید در گروه 
خ��ودرو و قطعه س��ازی تغییرات ن��رخ ارز به 
شکل مستقیم و محسوس مانند موارد قبلی 
حس نشود، چرا که در این گروه تامین مواد 
اولیه و فروش عمدتا داخلی است. در قسمت 
بهای تمام ش��ده ب��ا توجه به اینکه قس��مت 
عمده مربوط به مواد ب��وده و تامین خارجی 
درص��د کمی را تش��کیل می دهد مش��اهده 
می ش��ود قریب به اتف��اق، کمتر از 20 درصد 
بهای تمام ش��ده متاثر از نرخ ارز بوده و شاید 
بت��وان گفت تورم و افزایش ن��رخ فروش که 
پیش تر راجع به آن صحبت ش��د، بیش��تر از 
ن��رخ تامین مواد، تعیین کننده باش��د. از این 
گ��روه به عنوان مث��ال ش��رکت ایران خودرو 
اس��ت که در نخستین پیش بینی خود حدود 
13 درص��د افزایش ن��رخ را برای خودرو های 
پژو و س��مند متصور ش��ده بود و عدم تحقق 
این مس��ئله ب��ه مق��دار قابل توجهی س��ود 
ش��رکت را مورد تهدید قرار می دهد. مبحث 
افزایش نرخ فروش نی��ز با تصمیم گیری های 
ش��ورای رقابت می تواند به شکل محسوسی 
بر س��ودآوری این ش��رکت ها موثر بیفتد که 
خ��ود چالش برانگیز اس��ت. در گ��روه دارو با 
توجه به اینکه ش��رکت های بورس��ی در این 
حوزه درصد ه��ای متفاوتی تامی��ن خارجی 
دارن��د نس��بت تاثیرپذیری متف��اوت خواهد 
ب��ود به طور میانگین ح��دود نیمی از هزینه 
بهای تمام ش��ده به ص��ورت خارج��ی تامین 
می ش��ود که با نرخ مبادله ای است و با ایجاد 
تغییرات نرخ ارزی افزایش��ی، کاهش س��ود 
این گروه مش��اهده خواهد شد. حفظ میزان 
س��ود در این گروه نیز مرهون کس��ب اجازه 
افزایش قیمت محصوالت اس��ت که از سوی 
سازمان دارووغذا در جلس��ات پیوسته مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. در گ��روه عرضه برق، 
گاز، بخار و آب گرم، ش��رکت ها از جنبه های 
مختلف به مس��ئله مطروحه ن��گاه می کنند. 
ش��رکت تولید برق عس��لویه مپنا از یک سو 
در قس��مت فروش به علت وجود فاکتور نرخ 
ارز در ضری��ب تعدیل نرخ ف��روش، منتفع و 
از س��وی دیگر به س��بب دریاف��ت وام ارزی 
در قس��مت هزینه های غیر عملیاتی، متضرر 
می ش��ود. درآمد شرکت پتروش��یمی مبین 
نیز غیر از قس��مت کارمزدی به طور مستقیم 
تحت تاثیر نرخ ارز اس��ت و با افزایش در این 
حوزه این شرکت منتفع خواهد شد. در گروه 
شرکت های سیمانی از آنجا که عمدتا فروش 
به صورت ریالی و نه ارزی اس��ت شاید بتوان 
گف��ت تاثیر اندک��ی در این ح��وزه خواهند 
پذیرفت. این گروه مش��ابه گ��روه خودرویی 
بیش��تر با ت��ورم احتمالی و ام��کان افزایش 
نرخ توس��ط انجمن صنفی س��یمان دس��ت 
و پنج��ه ن��رم خواهد ک��رد. هرچند مس��ئله 
افزای��ش هزین��ه ان��رژی از چالش های دیگر 
در این صنعت اس��ت. گروه بانک و بیمه نیز 
شاید تاثیر قابل توجهی در این حوزه نپذیرد، 
چراکه کم ریس��ک ترین گروه در این حوزه به 
شمار می رود هرچند نرخ تسعیر حساب های 
ارزی بانک ها حائز اهمیت  است اما شاید این 
تاثیر در مقایسه با صنایعی که در قبل مطرح 
ش��د با اهمیت تلقی نشود. همچنین می توان 
گفت افزایش نرخ ارز در شرکت های بیمه ای 
ب��ه علت عدم وج��ود تب��ادالت قابل توجه با 
ش��رکت های خارجی تقریبا بی تاثیر است. با 
وجود آنکه در شرایط کنونی صحبت از ورود 
ش��رکت های خارجی به این حوزه به خصوص 
در قسمت بیمه اتکایی مطرح می شود اما این 
امر بحث برانگیز و مستلزم گذشت زمان است 
و تاثی��رات صعودی ارز را حداقل در آینده ای 
نزدیک منعکس نخواهد ک��رد. در انتها فارغ 
از پیامد ه��ای کان اقتص��ادی صع��ود نرخ 
ارز، نگارندگان آینده ای همراه با رش��د برای 
بازار س��رمایه متصور هس��تند، چرا که ایجاد 
زیرس��اخت های تک نرخی ش��دن ارز هم نیز 
چندان سهل و کوتاه مدت به نظر نمی رسد. 

ری��زش ب��ورس در اواخر س��ال 92 
با یک ش��وک توس��ط پتروش��یمی ها 
ش��روع ش��د. افزای��ش ن��رخ خوراک 
مصرفی پتروش��یمی ها به 13 س��نت 
خبر تاس��ف باری بود که باعث واکنش 
منف��ی ب��ورس ش��د. اگرچ��ه بعده��ا 
ش��وک های دیگ��ری باع��ث ادامه این 
روند منفی ش��د. اما س��وال اینجاست 
ک��ه چ��را تغیی��ر نرخ خ��وراک، تا این 
اندازه بر بورس تاثیر منفی گذاش��ت؟ 
همان طور که می دانید بیشترین منبع 
درآمدی کش��ور از صادرات نفت است. 
ام��ا دومین منبع ورود ارزهای خارجی 
ب��ه کش��ور ب��ه ص��ادرات محصوالت 

پتروشیمی تعلق دارد. 
جمع صادرات نفتی و غیر نفتی ایران 
در سال 93 برابر با 21 میلیارد دالر بوده 
اس��ت که از این می��زان 10.5 میلیارد 
دالر مربوط به صادرات مواد شیمیایی 

و پتروش��یمی بوده اس��ت. اس��تعداد 
پتروش��یمی کش��ور ب��ه قدری اس��ت 
 IPF ک��ه دکت��ر ظری��ف در همایش
گف��ت: ایران پس از برجام بزرگ ترین 
صادرکننده پتروشیمی جهان می شود. 
در سال92 نرخ خوراک پتروشیمی 
در حال��ی 13س��نت تعیین ش��د که 
ن��رخ خوراک در روس��یه 11س��نت 
خ��وراک  ن��رخ  همچنی��ن  اس��ت. 
پتروش��یمی در آمریکا 10سنت و در 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس بین 
5 تا 6 س��نت اس��ت. البت��ه می توان 
از نمونه های��ی مانن��د اوکراین با نرخ 
خ��وراک 25س��نتی نیز صحبت کرد. 
جالب اس��ت بدانید پتروش��یمی های 
ای��ن کش��ور اوره را ب��ا ن��رخ خوراک 
25س��نت تولی��د و ب��ه کش��ورهایی 
نظیر هندوس��تان نیز صادر می کنند. 
اما واضح است که در کشور گازخیزی 
نظی��ر ایران که دومی��ن منابع گازی 
جهان را به خود اختصاص داده است، 

وضعیت متفاوت از اوکراین اس��ت. 
طبیع��ی اس��ت ک��ه ب��ا ب��اال رفتن 
ن��رخ خ��وراک، قدرت پتروش��یمی ها 
در بازاره��ای صادرات��ی نی��ز کاس��ته 
ش��د. ای��ن در حال��ی بود ک��ه با وضع 
تحریم ها و سخت شدن صادرات نفت، 

م��واد پتروش��یمی تبدیل ب��ه کاالیی 
اس��تراتژیک و دارای ارزآوری باال برای 

کشور شده بود. 
قابل توجه اس��ت که به رغم فشارهای 
WTO، عربس��تان حاضر ب��ه افزایش 
قیمت خوراک پتروش��یمی نشده است. 

این کش��ور با عدم افزایش نرخ خوراک، 
توانس��ته اس��ت مقادیر زیادی سرمایه 
خارج��ی را جذب کرده و به بزرگ ترین 
صادر کننده مواد پتروشیمی در خاورمیانه 

تبدیل شود. 
در ش��رایطی ک��ه قیم��ت نف��ت با 

کاه��ش مواج��ه ش��ده اس��ت، قیمت 
محص��والت پتروش��یمی نیز با کاهش 
قاب��ل توجهی مواجه ش��ده اس��ت که 
باعث کاهش س��ودآوری ش��رکت های 
پتروش��یمی خواهد شد. کاهش دوباره 
ن��رخ خ��وراک و هم قیمت س��ازی نرخ 
با کش��ورهای منطق��ه می تواند باعث 
جبران کاهش س��ود ناش��ی از کاهش 
قیمت جهانی محصوالت پتروش��یمی 
شود که از دو جهت به نفع این صنعت 
و کش��ور اس��ت؛ نفع ش��رکت از این 
لحاظ است که می توان امید به جذب 
سرمایه خارجی در این صنعت داشت و 
همچنین می تواند باعث ارزآوری برای 
کشور از طریق صادرات شود و اقتصاد 
را از بیماری تک محصولی نجات دهد.

در ح��ال حاض��ر در آس��تانه دوران 
پس��اتحریم قرار داریم. در این شرایط 
نیازمند تدابیری مناس��ب جهت جذب 
س��رمایه های خارجی سودآور خواهیم 

بود. 

چرا کاهش خوراک پتروشیمی ها از اهمیت باالیی برخوردار است؟ 

چهارشنبه
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نگاه کارشناس

بانک ها بازهم پیشتاز می شوند

ش��اخص کل ب��ازار بورس اوراق به��ادار تهران در 
جلسه معاماتی روز گذشته، صعودی 16.99 واحدی 
را تجربه کرده و در رقم 62233.3 واحد بس��ته شد. 
در این جلس��ه که رنگ س��بز عمومیت مطلوبی در 
آن داش��ت، با آغاز معامات، شاخص کل صعودی و 
پس از گذش��ت 30دقیقه تسلیم نوسان شد. نوسان 
ش��اخص کل در حدود یک ساعت به طول انجامید 
و ب��ا عبور از آن، نزول با ش��یب در دس��تور کار این 
ش��اخص قرار گرفت. به صورت عمومی، شاخص کل 
در نیم��ه دوم زم��ان معامات این جلس��ه در روند 
نزولی قرار داش��ت، اما این موضوع نتوانست شاخص 
را به بخش قرمز تابلو بکش��اند. ارزش کل معامات 
این جلسه بازار بورس حدود 74.5 میلیارد تومان بود 
و این رق��م طی 33442 معامله محقق ش��د. بدین 
ترتیب ارزش میانگین هر معامله این بازار در جلسه 
گذش��ته، بدون تغییر در قیاس با روز پیش��ین آن، 
در حدود رقم 2.2 میلیون تومان محاس��به می ش��ود 
که رقمی متوس��ط و معمولی اس��ت. بازار فرابورس 
ایران نیز در این جلسه به افزایش ارتفاع شاخص کل 
خود پرداخت. در این جلسه، شاخص کل این بازار با 
8.1 واحد صعود به رقم 689.5 واحد رسید و ارزش 
معامات این بازار به رقم 143 میلیارد تومان رسید. 
جلس��ه  در  معام��ات  امیدوار کنن��ده  نکت��ه 
پیش��ین، درصد دخالت کدهای حقیقی در معامات 
اس��ت ک��ه مطلوب تلقی می ش��ود. در این جلس��ه، 
کدهای حقیقی مسئولیت 29 درصد از معامات بازار 
را بر عهده داش��تند و ای��ن رقم با ترکیب 1.23 نرخ 
خرید به فروش این کدها همراه بود. به کامی دیگر، 
در جلس��ه گذش��ته 32 درصد از کل خریدها توسط 
معامله گ��ران حقیقی انجام ش��د و این در حالی بود 
که تنها 26 درصد از کل فروش ها توس��ط این کدها 
به ثبت رسید. از س��وی دیگر، گروه های »بانک ها و 
موسسات اعتباری« و »خودرو و ساخت قطعات« در 
این جلسه نیز عملکرد خوبی را به نمایش گذاشتند 
و توانستند تاثیر مثبت محسوسی را در شاخص کل 
اعمال کنند. این دو صنعت در این جلسه به ترتیب با 
اعمال 53.63 و 15.76 واحد تاثیر مثبت در شاخص 
کل به عنوان موثرترین صنایع بازار ش��ناخته شدند. 
در س��وی مقابل، »محصوالت شیمیایی« با 24.45 
واح��د تاثی��ر منف��ی در ش��اخص کل، مخرب ترین 

صنعت روز گذشته بازار شناخته شدند. 
به نظر می رسد با آغاز معامات در جلسه معاماتی 
پی��ش رو، ش��اخص کل نزولی ش��ده و مدت زمانی 
کمتر از یک س��اعت را در ای��ن وضعیت باقی بماند. 
پس از آن نوس��انی ش��دن ش��اخص کل سناریویی 
منطقی تلقی می شود که می تواند به صعودی شدن 
ش��اخص کل در یک س��اعت نهایی معامات منجر 
شود. باید در نظر داشت با این حال نمی توان انتظار 
داش��ت بازار در این جلس��ه ب��ا حاکمیت رنگ قرمز 
رو به رو ش��ود. به نظر می رس��د بانک ها در جلس��ه 
معاماتی امروز باری دیگر پیش��تازی کرده و نقش 

مهمی در تغییرات شاخص کل اعمال کنند. 

شنیده ها و شایعات بازار

ذوب: شنیده ها از این نماد حکایت از تاش برای 
اخذ وام کم بهره از چند بانک اروپایی از جمله آلمان 

برای اجرای طرح توسعه های شرکت دارد. 
ولصن�م: ش��نیده ها حاک��ی از آن اس��ت که این 

شرکت با تعدیل مثبت همراه خواهد شد. 
بهپ�اک: زمزمه هایی مبنی بر ف��روش یک واحد 
تأسیس��ات پنبه پاک کنی این نم��اد درمزایده ای در 

گرگان به گوش می رسد. 
بکام: ش��نیده ش��ده این ش��رکت تصمی��م دارد 
زمین های یزد را به دو قس��مت تفکیک و یک بخش 
را واگ��ذار و بخ��ش دیگر را با ش��هرداری س��اخت 

مشارکتی داشته باشد. 
گروه محص�والت پتروش�یمی: گویا ش��رکت 
ماروبن��ی ژاپن  )marubeni( در ح��ال مذاکره با 
ایران برای نوس��ازی فناوری جدید در تولید متانول 

است. 
کپشیر: ش��نیده ها در بازار حاکی از آن است که 
برنامه افزایش س��رمایه کپش��یر به سال 95 موکول 

شد. 
پکوی�ر: ش��نیده ها از پکویر حکای��ت از رونق در 
فروش تایر با توجه به افزایش نرخ دالر و ممنوعیت 
واردات الس��تیک های بی کیفی��ت چین��ی دارد که 
ش��رایط را برای این گروه به خصوص پکویر مناسب 

کرده است. 
فخ�وز: ش��نیده ها از این نماد حکای��ت از تعدیل 
منف��ی این س��هم به دلیل کاهش بهای تمام ش��ده 
ش��مش فوالد در بازاره��ای داخلی و خارجی و عدم 
دس��تیابی این نم��اد به مفروض��ات بودجه و تعدیل 

منفی سود در گزارشات پیش رو دارد. 
ش�پترو: ش��نیده ها حکای��ت از تعدی��ل منف��ی 
35درصدی ش��پترو به دلی��ل کاهش خوراک و افت 
قیم��ت پی وی س��ی تولیدی ش��رکت در بازارهای 
داخلی و خارجی دارد که در گزارش��ات آتی س��هم 

به چشم می خورد. 
فزرین: ش��نیده ها حکای��ت از افزایش س��رمایه 
از  یک��ی  عرض��ه  و  مجموع��ه  ای��ن  67درص��دی 

زیرمجموعه های آن دارد. 
رکیش: ش��نیده ها از رکیش حکای��ت از تکذیب 
قرارداد این شرکت با یکی از بانک های کشور جهت 

افزایش تعداد دستگاه های کارتخوان دارد. 
شس�م: گویا این ش��رکت در س��ال 94 افزایش 

سرمایه نخواهد داشت. 
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گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در صنعت تولید رنگ های خوراکی مجاز

به رنگ سود!
از ارومیه تا اروند

کالف اول

ش��هرداری ارومی��ه معتق��د اس��ت که این ش��هر از 
پتانسیل ها و ظرفیت های باالیی برای جذب گردشگری 
برخوردار است، اما برای توسعه هرچه بیشتر گردشگری 
این شهر نیاز ویژه ای به حضور سرمایه گذاران عالقه مند 
دارد، در این راستا اتمام تله کابین می تواند به تحقق این 

هدف کمک کند. 
کلن��گ احداث بزرگ تری��ن و طوالنی ترین تله کابین 
کشور به طول ۳۶ کیلومتر در ارومیه سال ۷۹ به زمین 
زده ش��د که مرحله اول از نخستین فاز طرح تله کابین 
ارومیه از جانوسلو تا کوه سیر در مسیری به طول ۴ هزار 
و ۱۲۵ متر احداث می شود اما هنوز این طرح به سرانجام 

نرسیده است. 
عضو شورای ش��هر ارومیه گفت: پروژه تله کابین این 
ش��هر و طرح های مش��ابه آن از جمله شهربازی بزرگ 
ارومیه و پروژه های روبنایی ش��هر نیازمند سرمایه گذار 

است. 
به گ��زارش ایلنا، میرعل��ی محمدی اظهار داش��ت: 
تله کابین یکی از موضوعات مهم گردش��گری در ارومیه 
محسوب می ش��ود و یکی از سیاست های مهم شورای 
اس��المی ارومیه در ارتباط با توسعه س��رمایه گذاری و 
گردشگری در ارومیه گسترش زیرساخت های شهری، 

زیربنایی و روبنایی است. 
وی بی��ان کرد: پ��روژه تله کابین ارومی��ه و طرح های 
مش��ابه آن از جمله شهربازی بزرگ ارومیه و پروژه های 
روبنایی که نیازمند سرمایه گذاری برای عملیاتی شدن 

هستند، از اولویت های مهم شهرداری ارومیه هستند. 

کالف دوم

مس��ئوالن منطقه آزاد اروند معتقدند این منطقه که 
در شهرس��تان های آبادان و خرمشهر قرار دارد از لحاظ 
موقعیتی، در مرکز انرژی خاورمیانه است و این موقعیت، 
فرصت استثنایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

ایجاد کرده است. 
فعالیت ه��ای صنعتی و فعالیت ه��ای دیگر در زمینه 
بازرگانی گردشگری از مهم ترین بخش های این منطقه 
است، همچنین بخش های بندری، انبارداری و ترانزیت 
هم در این منطقه فعالیت دارند. وجود آب شیرین فراوان 
و رودهای بهمنش��یر، کارون و اروند از ویژگی های مهم 
ای��ن منطقه بوده و امکانات مهم دیگر مانند حمل ونقل 
جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور 
و ف��رودگاه آبادان و فاصله کم با کش��ورهای همجوار از 
مزیت های منطقه آزاد اروند برای سرمایه گذاران است. 

در این خصوص اسماعیل زمانی، مدیرعامل سازمان 
منطق��ه آزاد ارون��د هم در دیدار خود ب��ا ویلیام مکس 
وایت هد، سفیر آفریقای جنوبی با تشریح ظرفیت های 
منطقه آزاد اروند در حوزه انرژی در جذب سرمایه گذاران 
می گوی��د: در منطق��ه آزاد ارون��د، محدودیت��ی برای 
س��رمایه گذاری وج��ود ن��دارد و دارای ارزش یک هزار 
میلیارد دالری انرژی برای تبادل آن در منطقه خاورمیانه 
ش��امل جنوب ایران، جنوب عراق، شمال کویت، شمال 

عربستان و شمال خلیج فارس است. 
ما هم در این کالف با توجه به ظرفیت های این منطقه 
برای س��رمایه گذاران و همچنین حمای��ت مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد ارون��د از س��رمایه گذاران بالقوه، 
پیشنهاد می دهیم این منطقه را برای یک سرمایه گذاری 

مناسب در نظر بگیرید. 

بازار گسترده مصرفی
ب��رای اینک��ه اهمیت اس��تفاده 
از ای��ن افزودنی را متوجه ش��ویم 
نیاز اس��ت تا س��ری به تاریخچه 
آن زده و ان��واع رنگ های خوراکی 
اس��تفاده  گس��تردگی  می��زان  و 
غذای��ی صنای��ع  در  را  آنه��ا   از 

 بررسی کنیم. 
بررسی ها نش��ان می دهد حدود 
س��ال ۱۳۶0 ب��ه دلیل اس��تفاده 
از ان��واع رنگ ه��ای غیرمج��از در 
برخی مواد غذایی، وزارت بهداشت 
مص��رف این ماده را در مواد غذایی 
به کلی ممنوع اعالم کرد اما دیری 
نگذشت که به دلیل لزوم گسترده 
وجود ای��ن م��اده در مواد غذایی، 
مج��ددا ب��ه خط��وط تولی��د راه 
خ��ود را ب��از ک��رد اما این ب��ار با 
س��ختگیری های بیش��تر از سمت 

ارگان های مربوط. 
حدود ۳۴سال است که در ایران 
این رنگ ه��ا به ان��واع مواد غذایی 
اضافه می ش��وند، نوش��ابه ها، انواع 
س��س ها و رب گوجه ه��ا، ژله ه��ا، 
بس��تنی ها، آب میوه ه��ا، انواع آب 
نبات ها و شیرینی ها از اصلی ترین 
گروه ه��ای غذایی هس��تند که با 
وج��ود رنگ ه��ای خوراک��ی بازار 
پرفروش��ی ب��رای خود به دس��ت 
آورده ان��د، همچنین در بس��یاری 
از من��ازل ب��رای آش��پزی و رنگ 
دادن ب��ه برخی غذاها و دس��رها، 
از رنگ ه��ای خوراکی ک��ه عموما 
به ص��ورت پ��ودری در دس��ترس 

هستند، استفاده می شود. 

انواع رنگ های خوراکی مجاز
رنگ های مجاز خوراکی به س��ه 
گروه اصلی تقسیم می شوند. گروه 
اول، رنگ های طبیعی هستند که 
منشا آنها گیاهان و مواد طبیعی و 
آلی مختلف مانند لبو، چغندرقند، 
اس��فناج، گلرنگ، چوب زردچوبه، 
آنات��و،  کورکومی��ن،  زعف��ران، 
کارتام��وس ی��ا بس��یاری گیاهان 

دیگر هستند. 
گ��روه دوم، گروه ش��به طبیعی 
یا س��نتزی نامیده می ش��وند که 
رنگ ه��ای  ش��بیه  فرمول ش��ان 
طبیعی اس��ت اما منشا شیمیایی 
دارند. در واقع ساختمان شیمیایی 
م��ورد  طبیع��ی  رنگدانه ه��ای 
شناسایی قرار گرفته و متعاقبا در 

صنعت تولید می شوند. 
 گروه سوم، رنگ های شیمیایی 
یا غیرآلی نام دارند که از اس��اس 
به صورت شیمیایی تهیه می شوند 
و ان��واع خوراک��ی آن آس��یبی به 

سالمت نمی رسانند. 

بازاری رو به استفاده بیشتر
امروز«  تحقیقات گروه »فرصت 
نش��ان می ده��د در ح��ال حاضر 
نزدیک به ۲هزار تن رنگ خوراکی 
مجاز در کشور مصرف می شود که 
بیش از ۷00 تن این مقدار وارداتی 
اس��ت و مجموعا کمتر از ۱۵واحد 
تولیدکننده رنگ  بزرگ صنعت��ی 
خوراکی در کشور داریم که حدود 
یک هزار تن از نیاز کشور را مرتفع 
می کنند و مابقی مقدار مورد نیاز 
کارخانه ه��ای صنای��ع غذای��ی و 
صنای��ع دارویی به وس��یله قاچاق 
ان��واع بی کیفیت تأمین می ش��ود، 
این در حالی اس��ت ک��ه تنوع در 
پیشرفت  و  مصرف کننده  س��لیقه 
صنای��ع غذای��ی موجب ش��ده تا 
در  میانگین  به طور  کارشناس��ان 
سال های آتی بین ۵تا۱0درصد 
مص��رف  متوس��ط  افزای��ش 
رنگ های طبیعی و ۳تا۵درصد 
نیز افزای��ش مصرف رنگ های 
سنتتیک را پیش بینی کنند. 

این یعنی ب��ازار مصرف این 
ماده غذایی رو به رش��د اس��ت 

و می ت��وان س��رمایه گذاری های 
بلند م��دت و البته آین��ده داری در 

کشور روی این مقوله انجام داد. 

فرصت های از دست رفته
ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر 
کنون��ی  وضعی��ت  درخص��وص 

بازار این ماده غذایی س��راغ علی 
رحمتی کارش��ناس صنایع غذایی 
رفته ایم. رحمتی در این خصوص 
معتق��د اس��ت: ان��واع رنگ ه��ای 
بی کیفی��ت غذای��ی وارد کش��ور 
می شوند و ساالنه در سفره غذایی 
مردم مصرف می ش��وند این مواد 
شیمیایی هم برای سالمتی مردم 
مضر اس��ت و ه��م ارز زی��ادی از 
کشور خارج می کند، این درحالی 
است که ایران دارای پتانسیل های 

زمینه  در  بسیاری 
انواع  تولید 

رنگ های طبیعی با منش��ا گیاهی 
و آلی است اما تا امروز فرصت های 
زیادی در این خصوص را از دست 

داده ایم. 
بزرگ تری����ن  می افزای��د:  وی 
تولیدکنن��ده رنگ ه��ای خوراکی 
هند و چین هس��تند که کش��ور 
م��ا نیز بخش زیادی از رنگ مورد 
نیاز خود را از این دو کش��ور وارد 
می کن��د. به نظ��ر من اگ��ر واقعا 
یا س��رمایه گذارانی  س��رمایه گذار 
عزم خ��ود را جزم 
ک��رده و در 
ای���ن 

بگذارند موفقیت های  راس��تا قدم 
بس��یاری ه��م در زمین��ه مصرف 
داخلی و هم صادرات نصیب ش��ان 
خواهد شد چراکه این ماده غذایی 
چی��زی نیس��ت ک��ه مصرفش در 
دنیا قطع یا کم ش��ود و جزو مواد 
مصرفی و البت��ه پرمصرف در دنیا 
است که قابلیت های بسیاری برای 

سودآوری دارد. 

سرمایه های مورد نیاز
رحمت��ی معتق��د اس��ت ب��رای 
راه ان��دازی ی��ک مجموع��ه ای که 
توانایی تولید رنگ خوراکی حدود 
۵0تن در س��ال را داش��ته باش��د 
بین۴ تا ۶میلیارد تومان س��رمایه 
اولی��ه نی��از داری��م. ای��ن مبلغ با 
توج��ه به اینکه چه ن��وع رنگی و 
با چه م��واد اولیه ای تولید کنیم 
ق��دری متف��اوت اس��ت، مثال 
بخش زیادی از ماش��ین آالتی 
ک��ه رنگ ه��ا را از گیاه��ان و 
س��بزیجات می گیرن��د با خط 
تولی��د رنگ از هوی��چ و گوجه 

فرنگی متفاوت است. 
وی توضی��ح می ده��د: ب��رای 
کس��ب مج��وز جه��ت راه اندازی 
یک مجموع��ه که توانای��ی تولید 
رنگ های خوراکی مجاز را داش��ته 
باشد باید به صنایع غذایی مراجعه 
ک��رده و همچنین نیاز اس��ت تا از 
تولی��د  پروان��ه  بهداش��ت  وزارت 

بگیرید که گرفت��ن این پروانه هم 
مس��تلزم تجهی��ز واح��د تولیدی 
اس��ت. در واق��ع واح��د تولی��دی 
ش��ما برای اخذ مج��وز باید دارای 
بخش ه��ای مجزا باش��د ک��ه این 
بخش ه��ا ش��امل بخ��ش توزین و 
گیاهان خشک  انبار  فرموالسیون، 
ش��ده، انب��ار رنگ ه��ای خوراکی، 
ش��یمیایی،  افزودنی ه��ای  انب��ار 
انبار ملزومات بس��ته بندی و انبار 

محصول نهایی است. 
فض��ای م��ورد نیاز ب��رای حجم 
گفت��ه ش��ده ح��دود ۱0هزارمتر 
اس��ت و ح��دود ۳0نف��ر در ای��ن 
 مجموع��ه مش��غول ب��ه فعالی��ت 
بخ��ش  همچنی��ن  می ش��وند. 
ماش��ین آالت و تجهیز هم که جزو 
موارد مهم اس��ت باید بررسی شود 
ک��ه اصلی ترین این ماش��ین آالت 
ش��امل می��ز یا ن��وار س��ورتینگ، 
دس��تگاه  خش��ک کن،  دس��تگاه 
آس��یاب، دس��تگاه توزین، مخازن 
خیساندن گیاهان در آب، دستگاه 
تقطیر، دستگاه تبخیر، دستگاه های 
برچسب  و ماشین های  بسته بندی 
زن��ی و همچنین تجهیزات مربوط 
به آزمایش��گاه است که البته تهیه 
تم��ام این تجهی��زات به راحتی در 
ب��ازار ایران امکان پذیر اس��ت و در 
مجم��وع تولید این م��اده افزودنی 
سیس��تم پیچی��ده و دور از ذهنی 

ندارد. 

خبر

سرنخ

شکوفه میرازیی

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   
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بررسی فرصت ها و ریسک های 
تجاری ایران پس از تحریم

پایگاه اینترنتی کنفرانس تجاری لندن نوش��ت: در 
کنفرانس تجاری بین المللی دو روزه، شرکت هایی که 
قصد دارند پس از لغو تحریم ها در ایران سرمایه گذاری 
کنند، به طور کامل با فرصت ها و ریس��ک های تجاری 

این کشور آشنا می شوند. 
پایگاه اینترنتی کنفرانس تجاری لندن نوش��ت: در 
این هفته در آس��تانه کاهش قریب الوقوع تحریم های 
ای��ران در س��ال ۲0۱۶، تصمیم گیرن��دگان تج��اری 
برجس��ته قصد دارند بازار پرس��ود ای��ران را از جمله 
نفت و گاز، برق، تولید و زیرس��اخت ها در کنفرانسی 
بین المللی در لندن تحت عنوان  »کنفرانس بین المللی 
تجاری ایران پس از تحریم« به دقت بررس��ی کنند. 
این کنفرانس دو روزه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 

۱۶ و ۱۷ دسامبر در لندن انگلیس برگزار می شود. 
در پای��ان ای��ن کنفران��س دو روزه ش��رکت هایی 
ک��ه قص��د دارن��د در ای��ران س��رمایه گذاری کنند 
ی��ا س��رمایه های خ��ود را افزایش دهن��د، اطالعات 
خوبی درباره بازار ایران، چگونگی توس��عه پروژه ها، 
کاه��ش  زمانبن��دی  دوره  مال��ی،  دسترس��ی های 
تحریم ه��ا و نی��ز درک دقیق��ی از خط��رات تجاری 
این کش��ور به دست خواهند آورد. در این کنفرانس 
کارشناس��ان برجس��ته بسیاری س��خنرانی خواهند 
کرد ک��ه نیکال بولتون مدیرعامل ش��رکت تجارت و 

سرمایه گذاری انگلیس از جمله آنها است. 

غذا به عنوان جزئی جدانش�دنی در زندگی انس�ان همواره مورد 
توجه اس�ت، این نیاز روزانه که در همه انس�ان ها چندبار در طول 
روز مرتفع می ش�ود س�طوح مختلفی از توقع�ات را در افراد ایجاد 
ک�رده ام�ا قریب به اتفاق انس�ان ها به رنگ، عط�ر و لعاب غذاها و 
نوش�یدنی ها اهمیت بس�یاری می دهند و همواره در تالش اند تا از 
طریق چش�م و جذب افراد با ظاهر غذا آنه�ا را ترغیب به خوردن 

غذا کنند.
 این درحالی اس�ت که بس�یاری از غذاها و مخصوصا محصوالت 
غذایی صنعتی، بالقوه دارای رنگ های جذابی نیس�تند و برای حل 
این مسئله بشر به سمت افزودنی های غذایی و همچنین رنگ های 

خوراکی رو آورده است. 
رنگ مواد غذایی یکی از نخستین ویژگی های ظاهری آن در نظر 
مصرف کننده اس�ت که قبل از بو و طع�م، نقش پررنگی در انتخاب 
خریدار خواهد داشت. این رنگ نقش اساسی در جلب نظر مشتری 

ایفا می کند تا به پذیرش نهایی او برای خرید یا مصرف منجر شود. 
از ای�ن رو اهمیت وج�ود رنگ ه�ای خوراکی در صنای�ع غذایی و 

دارویی بر کسی پوشیده نیست. 
در گزارش امروز در تالش�یم تا وضعیت ب�ازار این ماده خوراکی 
را بررس�ی ک�رده و ببینیم آیا ب�ازار تولید رنگ ه�ای خوراکی در 
ای�ران قابلیت افزای�ش ظرفیت دارد ی�ا خیر؟  همچنین بررس�ی 
 می کنیم چگونه و با چه مبلغی از س�رمایه می ت�وان وارد بازار این 

حوزه شد.

رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی خوزس��تان 
گف��ت: مدیران اس��تان بای��د به صورت کل��ی اهمیت 
س��رمایه گذاری را در بهبود معیشت استان درک کنند 

تا توسعه مطلوبی در استان رقم بخورد. 
به گزارش ایسنا، امید حاجتی اظهار کرد: در ارتباط 
با فرصت های س��رمایه گذاری اس��تان از سال گذشته 
اقداماتی انجام گرفت که مجموع این اقدامات منجر به 
حضور موفق استان در نمایشگاه بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری کیش و معرفی این استان به عنوان یکی 

از برترین غرفه ها شد. 
 وی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری شناسایی 
ش��ده در استان افزود: تاکنون در هشت بخش صنعت، 
کش��اورزی، راه و شهرس��ازی، آب و برق، گردشگری، 
نفت، گاز، پتروشیمی و بنادر فرصت های سرمایه گذاری 
ب��ه ارزش بیش از ۱۳8 هزار میلیارد تومان شناس��ایی 

شده است. 

 حاجت��ی تصری��ح ک��رد: در نمایش��گاه فرصت های 
س��رمایه گذاری کیش تفاهم نامه هایی به ارزش بیش از 
۲0 هزار میلیارد تومان با شرکت های داخلی و خارجی 
منعقد ش��د که ارزش این تفاهم نامه ها معادل ۲۵ سال 

اعتبارات استانی است. 
 وی ادام��ه داد: ب��رای اجرایی ش��دن تفاهم نامه ها و 
استمرار این حرکت به خصوص در شرایط پساتحریم که 
زمینه سرمایه گذاری در استان بیشتر می شود، نیازمند 
ایجاد یک دبیرخانه دائمی فرصت های س��رمایه گذاری 
هستیم تا بتوانیم شرایط را برای حضور هر چه راحت تر 

و سریع تر سرمایه گذاران در استان فراهم کنیم. 
 رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزس��تان 
خاطرنش��ان کرد: همت دس��تگاه های اجرایی که این 
تفاهم نامه ه��ا را منعقد کرده اند، در اجرایی ش��دن آنها 
نقش اساسی دارد و مدیران این دستگاه ها باید اهمیت 

این موضوع را درک کنند. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 
گف��ت: بی��ش از 8 ه��زار و ۷00 میلیارد ری��ال اعتبار 
س��رمایه گذاری و همچنین اش��تغال زایی برای بیش از 
۴ ه��زار و 800 نفر را می توان از جمله پیامدهای مثبت 

جذب بیش از ۱۹0 سرمایه گذار برشمرد. 
به گزارش تس��نیم، عبدالقهار ناصحی اظهار داش��ت: 
براساس آمارهای به دست آمده در دو سال گذشته بیش 
از ۱۲0 هکتار از اراضی به س��رمایه گذاران شهرک های 
صنعتی اس��تان قزوین واگذار شد. وی با اشاره به اینکه 
اس��تان قزوین در زمینه تولید صنایع از ظرفیت خوبی 
برخوردار اس��ت، بیان کرد: استان قزوین به سبب وجود 
شهرک های صنعتی و ظرفیت بسیار مطلوب در تولید و 
عرضه صنایع مختلف یکی از قطب های صنعتی اس��تان 

به شمار می رود. 
ناصحی خاطرنش��ان ک��رد: ظرفیت صنعتی اس��تان 
قزوی��ن بای��د در راس��تای رونق اقتص��ادی و همچنین 

معرفی و عرضه محصوالت تولیدی به کارگیری ش��ود تا 
بدین وسیله شاهد دستاوردهای اساسی در حوزه صنعت 

باشیم. 
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان 
قزوین با اش��اره به جذب س��رمایه گذاران گفت: از سال 
۹۲ تاکنون بیش از ۱۹0 س��رمایه گذار در ش��هرک های 
صنعتی اس��تان قزوین ج��ذب و فعالیت خ��ود را آغاز 
کردند که باید اقدامات و برنامه ریزی های الزم در زمینه 
جذب س��رمایه گذاران بیش��تر انجام ش��ود. وی افزود: 
سرمایه گذاری بیش از 8 هزار و ۷00میلیارد ریال اعتبار 
و همچنین اشتغال زایی برای بیش از ۴ هزار و 800 نفر 
را می توان از جمله پیامدهای مثبت جذب بیش از ۱۹0 
سرمایه گذار برشمرد. ناصحی عنوان کرد: در دولت تدبیر 
و امید ۱۲۳ واحد تولیدی با اشتغال زایی بیش از ۲ هزار 
و ۵00 نفر و سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲00 میلیارد ریال 

به بهره برداری رسیدند. 

اشتغال زایی بیش از 4۸00 نفر در شهرک های صنعتی استان قزوین فرصت های سرمایه گذاری در خوزستان

نزدیک 
به 2هزار تن رنگ 

خوراکی مجاز در کشور 
مصرف می شود که بیش 

از 700 تن این مقدار 
وارداتی است
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پول موبایلی، روش محبوب 
فعالیت های مالی در کنیا

بیش��تر مردم ش��اید فک��رش را نکنند ک��ه کنیا مرکز 
فناوری و نوآوری باش��د اما در س��ال 2007، این کشور 
محل عرضه ام -پس��ا ب��ود، یک پلتفرم مبتن��ی بر تلفن 
هم��راه که به مردم ام��کان پرداخت پول و اس��تفاده از 

خدمات مالی می دهد. 
ام-پس��ا از آن زمان، رشد چشمگیری داشته است. در 
س��ال 2013، نزدیک به 43 درصد رشد ناخالص کنیا از 
طریق ام -پس��ا در جریان بود، با نزدیک به 237 میلیون 
تراکنش ش��خص به شخص. ام -پسا تقریباً در همه جای 
زندگی کنیایی ها حاضر است؛ از خدماتی مانند پرداخت 

و برداشت پول گرفته تا پرداخت قبوض و غیره. 
ایده ای که در نهایت به خلق ام -پس��ا منجر ش��د این 
بود که مؤسس��ه تحقیقاتی توسعه بین المللی متوجه شد 
ک��ه در کنیا مردم اس��تفاده زی��ادی از موبایل های خود 
می کنند. درواقع در یک تحقیق مش��خص شد که از 10 
کنیای��ی تنها دو نفر در بانک حس��اب دارد درحالی که از 
همی��ن تعداد کنیایی، هش��ت نفر به موبایل دسترس��ی 
دارند. مؤسس��ه تحقیقاتی انگلیس به این فکر افتاد که از 
این ایده استفاده کند و با وودافون که یک اپراتور همراه 
اول ب��ود تماس گرفت. وودافون از مدت ها قبل گفته بود 
ک��ه از طرح های مالی که از طریق سیس��تم ش��بکه اش 
انجام بگیرد اس��تقبال می کن��د. در کنیا هم مردم کمی 
به بانک ها دسترس��ی دارن��د و انتقال پول نقد هم کند و 
هم ریسکی است. به همین خاطر این ایده قوت گرفت. 
نیک هیوز، رئیس بخش پرداخت های جهانی وودافون، 
ای��ن ایده را پرورش داد و سیس��تم ام -پس��ا با همکاری 
وداف��ون و مؤسس��ه تحقیقات��ی توس��عه بین الملل��ی با 

سرمایه گذاری یک میلیون پوند راه اندازی شد. 
نزدی��ک به یک دهه بعد از عرضه، ام -پس��ا توانس��ته 
اس��ت تعامالت اقتصادی در کنیا را وارد مرحله جدیدی 
کن��د. موفقیت این طرح به سیس��تم بانکی و همین طور 
سیس��تم های مخابرات موبایلی این کش��ور جان تازه ای 
داد، نزدی��ک ب��ه 20 میلیون کنیایی را وارد یک ش��بکه 
مال��ی کرد و به هزاران کس��ب وکار کوچک کمک کرد تا 
ش��روع به کار کنند. ام -پس��ا به خصوص در میان اقشار 
کم درآمد کنیا موفق بوده اس��ت: اطالعات جدید نش��ان 
می دهد ک��ه درصد افرادی که درآم��دی کمتر از 1.25 
دالر در روز دارند و از ام-پس��ا اس��تفاده می کنند از 20 
درصد در س��ال 2008 ب��ه 72 درصد در س��ال 2011 

رسیده بود. 
گروه هایی ک��ه معموال به سیس��تم های مالی طبیعی 
دسترس��ی ندارند از س��رویس های مالی ای که در طرح 
ام-پسا ارائه شده است بهره های زیادی برده اند. به صورت 
وی��ژه، حس��اب کوتاه م��دت پرداخت قبوض ام-پس��ا به 
کارب��ران اجازه می دهد که برای مقاصد مختلفی از قبیل 
مس��ائل مربوط به پرداخت های بخش درمان، تحصیالت 
و موارد دیگر این چنینی منابع جمع آوری کنند. ام-پسا 
همچنین به خلق کسب وکارهای تازه کمک زیادی کرده 
است؛ بسیاری از کمپانی های کوچک در کنیا تقریبا برای 
انج��ام تمام تراکنش های مالی خود به ام -پس��ا وابس��ته 
هستند یا از سرویس مشابهی استفاده می کنند که اصل 

و بنیان آن از سیستم مادر ام-پسا الهام گرفته است. 
تأثی��ر ام -پس��ا ب��ر کنیا چن��ان موفق بوده اس��ت که 
بانک های سنتی به آن به چشم یک رقیب قدرتمند نگاه 
می کنن��د. این بانک ها ابتدا در ت��الش بودند تا دولت را 
تحت فشار قرار بدهند که با قوانین جدیدی این سیستم 
را مح��دود کند اما بعدا آنها به ص��ورت روزافزونی تالش 
کردند تا سیس��تم های بانکداری موبایلی مش��ابهی را به 
مردم عرض��ه کنند تا به مونوپولی ام-پس��ا در بازار پول 
موبایل��ی پایان بدهند. ب��رای رقابت، این سیس��تم ها با 
هزینه های پایین ترین نس��بت به ام-پسا به مردم عرضه 
می ش��وند. نتیجه اینکه با وارد ش��دن بازیگ��ران جدید 
به ب��ازار پول موبایلی، مردم بیش��تری به این سیس��تم 

دسترسی خواهند داشت. 
موفقیت ام-پسا مرهون دسترسی گسترده و چشمگیر 
مردم کش��ورهای در حال توس��عه به موبایل اس��ت. در 
یک چه��ارم اول س��ال 2015، در آفریقا نزدیک به 900 
میلیون نفر به موبایل دسترس��ی داش��تند و این رقم در 
آس��یا 3.7 میلیارد نفر بود. گفته می ش��ود تعداد خطوط 
موبایل در دنیا در سال جاری از تعداد ساکنان کره زمین 
عبور خواه��د کرد و بازارهای در حال توس��عه در آینده 
بهره بیش��تری از نفوذ ش��بکه های موبایل در بین مردم 

خواهند برد. 
و ح��اال موفقیت ام-پس��ا در کنیا س��رویس های پول 
موبایلی را وارد نقش��ه جهان کرده است؛ در حال حاضر 
ش��بکه های پول موبایلی موفق زیادی در جهان هستند 
ک��ه همگی از ام-پس��ا الگوب��رداری کرده اند. براس��اس 
گزارش انجمن جهانی شبکه های موبایل، در سال 2014 
حداکثر 225 س��رویس مشابه ام-پسا در 89 کشور دنیا 
فعال بوده اند. این شبکه ها حاال در 60درصد بازارهای در 
حال توس��عه دنیا در دسترس هستند. منطقه زیر صحرا 
در آفریقا جایی اس��ت که پول موبایلی اس��تفاده فراوانی 
دارد و بعد از آن آس��یای جنوب��ی و آمریکای التین قرار 

دارند. 
تکثیر ش��بکه های پول موبایلی مس��تلزم این است که 
سیستم های بانکی و شبکه های موبایلی همکاری نزدیکی 
با هم داشته باشند و بستر را برای عملیاتی شدن چنین 
س��رویس هایی مهیا کنند. با رشد این سرویس های پول 
موبایلی، قوانین هم باید انعطاف داش��ته باشند تا انتفاع 
بیش��تر جوامع را از ای��ن خدمات تضمی��ن کنند. البته 
همکاری ش��رکت های موبایل و بانکی در حرف آسان به 
نظر می رسد و همین مانع یکی از عواملی است که اجازه 
نداده اس��ت این سیس��تم رشد بیش��تری در دنیا داشته 

باشد. 
ام-پس��ا فق��ط اج��ازه می ده��د ک��ه تراکنش ه��ا و 
پس اندازهای پایینی  )با مبغ کم( در سیس��تمش عملی 
شوند و نمی تواند جانشین مناسبی برای باز کردن حساب 
در بانک یا پرداخت وام های مناسب برای کسب وکارهای 
کوچک باش��د. این سیس��تم همچنین به کاربران اجازه 
می ده��د که پول را مس��تقیما بین ه��م جابه جا کنند و 
همین باعث می ش��ود نیاز به سیس��تم پرداخت پول نقد 
کمتر و کمتر شود و در نتیجه احتمال فساد مالی پایین 
می آی��د. در نتیجه ام-پس��ا در بازاری ک��ه کمتر محدود 
شده است به مردم عادی کمک می کند و به کسب وکارها 

رونق می بخشد. 
منبع: فوربس

نگــاه

ثابت ش��ده  است که خرج کردن پول در 
کسب وکارهای محلی به جای فروشگاه های 
زنجیره ای ملی و بین المللی، سبب می شود 
تا گ��ردش پ��ول در داخ��ل آن جامعه در 

سطح باالتری قرار داشته  باشد. 
تشویق کردن و حمایت از کسب وکارهای 
محلی باعث  می شود تا رشد اقتصاد محلی 
سه برابر بیشتر از زمانی باشد که پول مردم 
جامعه در کس��ب وکارهای غیر محلی خرج 
ش��ود. از ای��ن رو پول محل��ی می تواند راه 
خوبی برای حمایت از مش��اغل یک جامعه 

باشد. 
پ��ول محلی ک��ه از آن ب��ه نام های پول 
جامع��ه یا پول جایگزین هم یاد می ش��ود، 
پولی اس��ت که جهت اس��تفاده در منطقه 
یا ش��هر خاصی توزیع می شود و معموال از 

حمایت دولت ملی برخوردار نیس��ت. پول 
محلی اکثرا تنها در مغازه ها و فروشگاه های 
محلی در یک منطق��ه جغرافیایی کوچک 
مورد قبول است و به همین دلیل استفاده 
از آن سبب می شود تا پول جامعه به جای 
واریز ش��دن در فروشگاه های غیر محلی در 

همان جامعه بماند. 
روبرت س��وان و س��وزان ویت از حامیان 
طرح پ��ول محلی در مقاله ای ب��ا نام »ارز 
اقتص��اد  ب��رای  کاتالی��زوری  جایگزی��ن؛ 
منطق��ه ای پای��دار« می نویس��ند:  » پ��ول  
محل��ی ابداعی جدید نیس��ت. س��ابقه این 
سیستم به س��ده ها پیش برمی گردد. دوره 
بانکداری آزاد  )ق��رن 19 و اوایل قرن 20 
می��الدی( ک��ه واحدهای پول��ی زیادی در 
گ��ردش بود- از جمله عوامل اصلی بود که 

س��بب ش��د آرزوی توماس جفرسون برای 
ایجاد جامعه ای کوچک، مس��تقل و متکی 
به خود از کش��اورزانی ک��ه بتوانند از واحد 
پول��ی و اعتبار خود ب��رای تولید و فروش 
محصوالت شان اس��تفاده کنند، به واقعیت 

بپیوندد.«
با این حال برنارد الیتائر، نویسنده کتاب 
 » آین��ده پ��ول« معتقد اس��ت که ب��ا آنکه 
پول ه��ای محلی س��ابقه تاریخ��ی طوالنی 
دارن��د، ام��ا تجدی��د حیات و توس��عه آنها 
موضوعی جدید است. وی می گوید با آنکه 
در س��ال 1990 تنها 200 نوع پول محلی 
وجود داش��ت اما حاال بی��ش از هزارها نوع 

پول محلی وجود دارد. 
بس��یاری از پول های محل��ی و جایگزین 
در چند دهه گذش��ته از رده خارج شده اند. 

اگر پول محلی به دنبال نگه داش��تن قدرت، 
اعتماد عمومی و حمایت اقتصادی است باید 

از پایه و ساختاری استوار برخوردار باشد. 
ش��وماخر   نوی��ن  اقتصاده��ای  مرک��ز 
 Schumacher Center for a New(
Economics( واقع در ایالت ماساچوست 
آمریکا پنج سیاست را برای ایجاد یک واحد 

پولی محلی قدرتمند پیشنهاد می دهد: 
-1 س��ازمان ایجاد کننده و توزیع کننده 
ارز محلی بای��د یک س��ازمان غیرانتفاعی 
باش��د، به ص��ورت دموکراتی��ک عمل کند 
و حض��ور هر یک از اف��راد جامعه به عنوان 
عضوی از این س��ازمان نباید با محدودیت 

روبه رو باشد. 
-2 سیاست سازمان باید ایجاد اعتبارهای 

کوتاه مدت برای اهداف سازنده باشد. 

3- معیارهای اجتماعی و زیست محیطی 
بای��د نق��ش مهم��ی در انتخ��اب اف��راد 
باصالحیت برای دریافت وام داشته  باشند. 
4- س��ازمان باید فارغ از هرگونه کنترل 
دولتی باشد و تمامی تصمیم ها باید توسط 

افراد جامعه و سازمان گرفته شود. 
5- پول محلی و وام های پرداخت ش��ده 
باید در جهت حمایت از تولیدات و نیازهای 

محلی مورد استفاده قرار بگیرد. 
ب��ا اینکه برای ایجاد پ��ول محلی لزومی 
به حض��ور تمام این ش��رایط نیس��ت، اما 
وج��ود ای��ن پنج ش��رط برای مان��دگاری 
پول ه��ای محلی و قدرت آنه��ا برای تغییر 
الگوی اقتصاد فعلی به اقتصادی پایدارتر و 

احیا کننده الزامی است. 
منبع: فایننشال تایمز

پول  محلی، شیوه ای برای ایجاد اقتصاد پایدار بومی

پولی که از جیب مردم 
خارج نمی شود
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در بریستول انگلیس، مردم برای مقابله با جهانی شدن، یک واحد 
پولی شهری ابداع کرده اند که با استقبال زیادی هم مواجه شده

در سال 2012 ش��هر بریستول انگلیس 
واحد پولی مخصوص به خود را عرضه کرد 
که قابل اس��تفاده در دیگرهای ش��هرهای 

انگلیس نیست. 
چی��زی بی��ش از 350 ش��رکت رضایت 
خ��ود را برای اس��تفاده از ای��ن واحد پولی 
اع��الم کردند و پوند بریس��تول بزرگ ترین 

جایگزین پوند استرلینگ شد. 
برخ��الف طرح  های گذش��ته که بر کاغذ 
تکی��ه داش��تند، پون��د بریس��تول قابلیت 
استفاده آنالین و حتی از روی گوشی تلفن 

همراه را دارد. 
ابت��دا بس��یاری در کارآم��دی این طرح 
شبهه داش��تند. پول های محلی هیچ گاه با 
موفقیت چشمگیری روبه رو نبودند و سوال 
مطرح ش��ده این بود که آیا پوند بریستول 

پایدار خواهد ماند یا خیر. 
کیاران موندی از طراحان اولیه این طرح 
اعتق��اد داش��ت که پوند بریس��تول چیزی 

بیشتر از یک طرح محلی است. 
وی ب��ر این ب��اور بود که با نگه داش��تن 
پول در یک ش��هر به جای وارد ش��دن در 
سیس��تم مالی بین المللی، پول بیش��تری 
برای صرف در فعالیت های آن ش��هر وجود 

خواهد داشت. 
ه��دف از عرض��ه پوند بریس��تول بهبود 
اقتص��اد محل��ی و کمک ب��ه مغازه دارها و 
صاحبان کسب وکارهای محلی در این شهر 
بوده  است. مشتریان پوند بریستول را تنها 
در مغازه های محلی بریستول می توانستند 
خ��رج کنن��د. در مقاب��ل مغ��ازه داران هم 
می دانس��تند که مواد مورد احتیاج شان را 
یا باید از تولیدکنن��دگان محلی خریداری 
کنند یا اینکه برای تبدیل پوند بریستول به 

پوند استرلینگ 3 درصد بپردازند. 
با اس��تفاده از واحد پولی محلی، می توان 
از رشد فروش��گاه های زنجیره ای و تأثیرات 
منف��ی  آنها جلوگیری و از کس��ب وکارهای 

کوچک محلی حمایت کرد. 
شهر بریس��تول تاریخی پرافتخار از تفکر 
مس��تقل دارد و مانند بس��یاری شهرهای 
دیگر در این ش��هر ه��م مغازه های زیادی 
وج��ود دارد که ادعا می کنن��د محصوالت 

خود را از توزیع کنن��دگان داخلی دریافت 
می کنند. 

به نخس��تین اس��تفاده کنندگان از پوند 
بریس��تول 5درص��د در هن��گام خرید پول 
تخفیف داده  می ش��د تا مشتریان بیشتر به 
خرید داخلی تشویق شوند. اما این شرایط 
پس از آنکه جمع حس��اب های باز شده به 
100 هزار پوند بریس��تول رس��ید برداشته 

شد. 
این واحد پولی همانند پوند اس��ترلینگ 
در اس��کناس های 5 پون��دی، 10 پوندی و 

20 پوندی منتشر می شد. 
هنگام بازکردن حساب بانکی، مشتریان، 
مبلغ موردنظرشان را در پوند استرلینگ به 
بانک داده و اعتبارش��ان متناس��ب با مبلغ 
پرداخت ش��ده به پوند بریس��تول حساب 
می شود. سپس مش��تریان می توانند مبلغ 
پرداخت شده را به اسکناس دریافت کنند 

یا به صورت آنالین از آن استفاده کنند. 
موسس��ان و طراح��ان این واح��د پولی 
می گویند به دلیل آنک��ه قوانین مربوط به 
بانک هایی که با پوند بریس��تول س��ر و کار 
دارند توس��ط س��ازمان مال��ی قانونگذاری 
انگلیس تنظیم ش��ده  اس��ت، حساب های 
بانک��ی این واحد پول��ی از همان مصونیت 

پوند انگلیس برخوردارند. 
ب��ا اینک��ه قبل از بریس��تول ش��هرهای 
دیگ��ری هم اق��دام به عرض��ه واحد پولی 
مخصوص به خ��ود کرده اند اما این ش��هر 
در اس��تقالل مالی از سایرین پیشی گرفته 

 اس��ت تا جایی که حتی ساکنان بریستول 
ب��رای اس��تفاده از اتوبوس های ش��هری و 
پرداخت مالیات هم می توانند از واحد پولی 

بریستول استفاده کنند. 
در ماه جوالی امس��ال رس��توران مغولی 
ی��ورت ل��وش  )Yourt Lush( واقع در 
بریس��تول قبض برق خ��ود را با واحد پول 
محلی پرداخت کرد. یورت لوش نخس��تین 
واحد صنفی بریستول است که قبض خود 
را با پول رایج این شهر پرداخت کرده  است. 
بریس��تول   Good Energy ش��رکت 
مدعی اس��ت ک��ه نخس��تین توزیع کننده 
انرژی در دنیاست که پول محلی را در ازای 
خدماتش قبول می کند. این شرکت در ماه 
جوالی اعالم کرد که 10 نفر از مشتریانش 
قب��وض خود را با پوند بریس��تول پرداخت 

می کنند. 
چارمای��ن کوتینه��و از ش��رکت ان��رژی 
اینک��ه  ب��ا  می گوی��د   Good Energy
پروژه ه��ای دیگ��ری از پ��ول محل��ی در 
انگلس��تان وجود دارد اما هیچ کدام قدرت 

و کشش پوند بریستول را ندارند. 
ط��رح ارزه��ای جایگزی��ن در خ��ارج از 
انگلی��س ه��م ب��ا موفقی��ت مواج��ه بوده  
اس��ت. در س��ال 2006 منطق��ه برکش��یر 
ایال��ت ماساچوس��ت آمریکا از پ��ول خود 
با ن��ام برکش��یر  )Berkshare( به عنوان 
جایگزی��ن دالر رونمایی کرد. از آن س��ال 
ت��ا به حال چیزی بی��ش از 2.2 میلیون از 
این واحد پولی منتش��ر شده و حدود 350 

ش��رکت محلی ه��م در این ط��رح ثبت نام 
کرده اند. 

 )Chiemgauer(  واحد پولی چیمگاور
از س��ال 2003 در بایرن آلم��ان رونمایی 
ش��د. در سال گذش��ته میالدی 550.000 
چیم��گاور در گردش ب��وده که بیالن مالی 
ای��ن مبلغ پ��ول، 6 میلی��ون و 200 هزار 

چیمگاور بوده  است. 
با توج��ه به نرخ تبدیل ای��ن واحد پولی 
با ی��ورو  )1.1( می توان گفت که چیمگاور 

واحد پولی موفقی بوده  است. 
ب��ا ای��ن ح��ال، ش��هروندان آلمان��ی یا 
آمریکای��ی همانند س��اکنان بریس��تول از 

سیستم بانکی آنالین برخوردار نیستند. 
کیاران موندی از طراحان پوند بریستول 
امیدوار اس��ت که گردش مال��ی این واحد 
پولی به زودی از م��رز 6 میلیون پوند عبور 

کند. 
معتقدن��د  بریس��تول  پون��د  طراح��ان 
اس��تفاده از این واحد پولی سبب می شود 
تا صاحبان ش��رکت های اقتصادی این شهر 
تش��ویق ش��وند تا پول بیش��تری در شهر 
س��رمایه گذاری کنن��د. آنها بر ای��ن باورند 
که با اس��تفاده از پوند اس��ترلینگ سرمایه 
بیش��تری در بریس��تول ایجاد می ش��ود به 
دلیل آنکه پول کمتری از شهر خارج شده 

و در سیستم جهانی مالی گم می شود. 
آنه��ا همچنین مدعی هس��تند که پوند 
استرلینگ را نمی توان ارزی وفادار قلمداد 
کرد ب��ه همی��ن دلی��ل آن را در هرجایی 

که ب��ازده س��رمایه ای بیش��تری داش��ته 
باش��د س��رمایه گذاری می کنن��د. به عالوه 
س��رمایه گذارانی ک��ه از پوند اس��ترلینگ 
اس��تفاده  می کنند، برای ف��رار از مالیات به 
روش های مختلفی روی  می  آورند. اما پوند 
استرلینگ در شهر  می ماند و برای حمایت 
از کس��ب وکارهای محل��ی مورد اس��تفاده 
ق��رار می گی��رد. با اس��تفاده از ای��ن واحد 
پولی محل��ی، پول و سیس��تم بانکی برای 
خدمت رس��انی به مردم مورد استفاده  قرار 
 می گی��رد و نه علیه مردم. اتحادیه اعتباری 
بریستول به تمامی ساکنان این شهر بدون 
توج��ه به میزان  درآمدش��ان خدمات مالی 
ارائه  می کند. پوند بریس��تول پولی اس��ت 
که مردم این ش��هر می توانند بر آن نظارت 
داشته باشند و آن را کنترل کنند، نه پولی 

که مردم را کنترل می کند. 
کی��اران مون��دی می گوید »اس��تفاده از 
پول محلی سبب می شود تا مردم احساس 
ارتباط و نزدیکی بیش��تری با جامعه کنند 
و خود را بخش��ی از هویت ش��هر بدانند.« 
وی همچنی��ن می افزای��د »ارزش هایی که 
در پوند بریس��تول در نظر گرفته ش��ده با 
ارزش های پوند اس��ترلینگ متفاوت است. 
پوند بریستول تنها یک واحد پولی معمولی 
ک��ه به مردم قدرت خرید می دهد نیس��ت 
بلکه پولی است که مردم را به جامعه پیوند 
می دهد و این امر روی سالمت جامعه تأثیر 

مثبت دارد.«
ارزه��ای محل��ی چون پوند بریس��تول و 
بریکستون توجه داخلی و خارجی زیادی را 
به خود جلب  کرده اند تا آنجا که بسیاری از 
جوامع دیگر هم به فکر عرضه پول مختص 

به خود افتاده اند. 
در بارسلونای اس��پانیا ائتالفی از احزاب 
جناح چپ با ایده گرفتن از پوند بریس��تول 
و جهت حمایت و سودرسانی از شرکت های 
کوچک و میان رده طرح عرضه پول محلی 

را پیشنهاد داده اند. 
در ماه س��پتامبر امسال هم، شهر اکستر 
)Exeter(  انگلی��س اقدام به عرضه واحد 

پولی محلی به نام اکستر کرد. 

راث، یکی از شهروندان بریستول است که به سیستم پولی بومی 
این منطقه افتخار می کند. او در پاسخ به سوال روزنامه فرصت امروز، 
این طور از این طرح دفاع کرده اس��ت: »بریستول از مدت ها پیش 
حامی مغازه ها و کسب و کارهای مستقل بوده است و همین است که 
بریس��تول را به جای باحالی که من واقعا دوست دارم تبدیل کرده 
اس��ت. من فکر می کنم پوند بریستول ایده شگفت انگیزی است و 
به کسب و کارهای محلی و کوچک و مستقل کمک زیادی می کند. 

چند سال طول کشیده است تا این طرح به این مرحله برسد. وقتی 
که کارش را ش��روع کرد، کسب و کارها به راحتی قانع نمی شدند تا 
آن را قبول و از آن اس��تفاده کنند اما حاال پوند بریس��تول جایگاه 
خوبی پیدا کرده اس��ت و به صورت گسترده ای در همه شهر مورد 
استقبال قرار می گیرد. همین طور که جاهای بیشتری پوند بریستول 
را قبول می کنند، مردم بیشتر و بیشتری هم از آن استفاده می کنند 
و من فکر می کنم این طرح فقط می تواند بزرگ و بزرگ تر شود.«

واکنش داخلی

ب�ا  مقابل�ه  فرهن�گ  بریس�تول  در 
جهانی ش�دن بس�یار باس�ابقه است. یکی 
از بزرگ ترین نش�انه های مبارزه این شهر 
با جهانی ش�دن، کارهای بنکس�ی اس�ت. 
بنکس�ی یک طراح ناش�ناس که طرح های 
دیواری اش در سراس�ر دنیا شناخته ش�ده 
هستند. این هنرمند ناشناس، در سال های 
اخی�ر به س�مبل مب�ارزه یا جهانی ش�دن 
تبدیل شده است و همین به خوبی روحیه 

بومی بریستول را نشان می دهد



رکورد فروش در بلک فرایدی شکسته شد

هرثانیه 20 کاال! 
حمله دولتی به کاربران توییتر 

شرکت توییتر طی 
ایمیل��ی ب��ه بیش از 
کاربرانش  از  نفر   20
اخطار داد که ممکن است حساب شان هدف یک حمله 

از سوی عوامل دولتی قرار گرفته باشد. 
ظاهرا تمامی این کاربران ایمیل مش��ابهی از توییتر 
دریافت کرده اند. در این اخطاریه آمده است: »به عنوان 
احتیاط ما به شما هش��دارمی دهیم که حساب توییتر 
ش��ما جزو گروه کوچکی از حساب هاس��ت که ممکن 
است از طرف عواملی که از حمایت دولتی برخوردارند 
مورد حمله قرار گرفته باش��د. ما بر این باوریم که این 
عوام��ل  )که ب��ه احتمال زیاد با ی��ک دولت در ارتباط 
هستند( ممکن است سعی کرده باشند به اطالعات شما 
مث��ل آدرس ایمیل، آدرس های IP یا تلفن های تماس 

دسترسی پیدا کنند.«
در ادامه این ایمیل آمده است: »در حال حاضر هیچ 
مدرکی مبنی بر اینکه آنها به اطالعات شما دسترسی 
پیدا کرده باش��ند وجود ندارد اما ما در حال بررسی این 

موضوع هستیم.«
از جمله کس��انی که اع��الم کرده اند ایمیل توییتر را 
دریافت کرده اند می توان از روناسندویک، محقق امنیتی 

و مارکو شرویدر، مشاور ارتباطاتی اتریشی نام برد. 
توییتر در پیروی از فیس  بوک و گوگل برای کاربرانی 
که ممکن اس��ت حساب شان هک شده یا مورد حمله 
عوامل دولتی قرار بگیرد، پیام اخطار می فرستد. گوگل 
نخس��تین اخطار خود را در س��ال 2012 فرس��تاد و 
فیس بوک اکتبر امس��ال ش��روع به ارسال این پیام ها 

کرد. 
با این ح��ال هیچ کدام از این ش��رکت ها نگفته اند 
ک��ه چگونه حمل��ه ای را که توس��ط نیروهای دولتی 
انجام می شود ازحمله های هکرهای معمولی تفکیک 
می کنند. گوگل و فیس بوک صریحا به التزام محرمانه  
نگهداشتن روش های شناسایی هکرها اشاره کرده اند. 
اخطار ویژه توییتر با انتقاد کسانی که آن را دریافت 
کرده اند روبه رو شده اس��ت. این شرکت به کاربرانش 
 )Tor(توصیه  کرده اس��ت تا از مرورگر ناش��ناس تور
برای مخفی نگه داشتن اطالعات شان از دست هکرها 
اس��تفاده کنند. اما کاربران می گویند توییتر حس��اب 
کسانی را که از این مرورگر استفاده می کنند می بندد 
به دلیل آنکه فکر می کند این کاربران اسپمر هستند. 
کاربران��ی که حساب ش��ان ب��ه دلیل اس��تفاده از 
مرورگر تور بسته می ش��ود می توانند با اعالم شماره 
تماس ش��ان دوباره حس��اب خود را پس بگیرند ولی 
خود این ش��ماره تماس از جمله اطالعاتی است که 
براس��اس اخطار توییت��ر می توان��د در حمله هکرها 

دزدیده شود. 

ترکیش ایرالینز و سودای رتبه 
نخست هواپیمایی

کوتیل«،  »تمل 
ش��رکت  رئی��س 
ترکی��ش  هوای��ی 
ایرالینز ۶ دسامبر 
در گفت وگویی با روزنامه »ژورنال دو دیمانش« گفت 
که س��ودای بزرگ ترین شرکت هواپیمایی دنیا را در 

سر می پروراند. 
ب��ه گفته وی، ش��مار مس��افران این ش��رکت در 
20 س��اله اخیر ش��ش برابر شده  اس��ت. این شرکت 
هوایی به 111 کشور و 2۳۳ مقصد بین المللی پرواز 
مس��تقیم دارد. وی به قدرت این ش��رکت در داخل 
ترکیه با جابه جایی ۴۷ میلیون ترک اذعان کرد. تمل 
کوتیل از رش��د ۸۶0 درصدی شرکت خود در کمتر 
از یک دهه خبر داد. شاید موقعیت جغرافیایی ترکیه 
دلیل این موفقیت بوده اس��ت. تمل کوتیل در ادامه 
افزود: »ما برای س��اخت یک هاب هوایی بین قاره ای 
در موقعی��ت ایده آلی هس��تیم.« باوجود حساس��یت 
منطقه و موقعی��ت جغرافیایی، جذابیت ترکیه باعث 
پ��رواز ۸۳میلیون نفر خارجی در س��ال جاری ش��ده 
است. تمل کوتیل به روند سودآوری شرکت اطمینان 
داد و گفت بدون هیچ کاهش سرعتی به همین روند 

ادامه خواهیم داد. 
تمل کوتیل، مدیرعامل ترکیش ایرالنز الزمه ادامه 
این راه را منوط به رشد ناوگان هوایی، بهبود خدمات 

و پایین آوردن هزینه ها دانست.

اگرچه سامس��ونگ بزرگ ترین فروش��نده گوشی های هوش��مند در جهان است، اما 
هرگز موفق نشد در بازار اشیای متصل به اینترنت خود را تثبیت کند. بیش از دو سال 
می گ��ذرد که سامس��ونگ از Galaxy Gear  رونمایی کرده و با این حال به مراتب در 
پله های پایین تر از اپل واچ و رقبای چینی خود قرار گرفته اس��ت. سامس��ونگ به طور 
قطع به آن مرتبه نمی رسد. این شرکت کره ای که در تالش بود خود را در بازار اشیای 
قابل حمل متصل به اینترنت تثبیت کند  )ساعت مچی، دستبند و دیگر محصوالت(، 

در حال حاضر حتی در فهرست پنج تولید کننده برتر جهان هم قرار ندارد! 
در آخرین رتبه بندی س��ه ماهه گذش��ته منتش��ر ش��ده توسط ش��رکت آمریکایی 
بین المللی پردازش داده IDC، شرکت سامسونگ در حال حاضر به مرحله »دیگران« 
تنزل پیدا کرده اس��ت. در ماه های جوالی و آگوس��ت و سپتامبر سال 2015، این نام 
تجاری Fitbit بود که بیش��ترین تعداد از اش��یای متصل به اینترنت را با تعداد ۴.۷ 
میلیون دس��تبند تناسب اندام به فروش رس��اند و به همین ترتیب 22 درصد از سهم 

بازار جهانی را از آن خود کرد. 
اپل با فروش ۳.9 میلیون س��اعت مچی متصل ب��ه اینترنت طی این دوره زمانی در 
دومین س��کوی قهرمانی قرار گرفت. اما در حقیقت قیمت س��اعت مچی های اپل جزو 
باالترین قیمت هاس��ت. با اینکه آمریکایی ها پیش��رو این محصوالتند، اما این چینی ها 
هستند که بازار را در دست گرفته اند؛ همانند نام تجاری Xiaomi که طی یک سال 
میزان فروش��ش را 9 برابر کرد. ش��رکت هایی که در زمینه گوشی های هوشمند کمتر 
پوی��ا بوده ان��د، طی این چند ماه، تقریب��اً هم تراز با اپل در حیطه اش��یای متصل قرار 
گرفتند. ش��یائومی حدود ۳.۷ میلیون س��اعت و دستبند هوشمند را در سه ماهه سوم 

فروخت که تنها 200 هزار کمتر از شرکت آمریکایی اپل بود. 
سامسونگ یکی از پیشگامان رو به رشد

یک تازه وارد چینی، تحت نام تجاری خود XTC، موفق به فروش ۷00 هزار نسخه 
از تلفن-دس��تبند خود با مدل Y01 شد. این محصول بسیار قابل توجه تر از دوربینی 

است که برای کودکان طراحی شده و فقط در چین به بازار عرضه می شود. 
سامس��ونگ بین اینها دارای رتبه شش��م با فروش ۶00 هزار ساعت هوشمند و دیگر 
دس��تبند های متصل به اینترنت اس��ت چرا ک��ه این غول کره ای هنوز هم نخس��تین 
فروش��نده گوشی های هوش��مند در جهان با اختصاص دادن 21.۴ درصد از سهم بازار 
در سال 2015 است. با وجود این شرایط، اشیای متصل به اینترنت تا ۳ درصد افزایش 

قیمت داشته اند. 
این شکس��ت برای سامس��ونگ که یکی از پیش��گامان در این عرصه اس��ت، بسیار 
تاس��ف آور اس��ت. س��اعت مچی Galaxy Gear در حقیقت در ماه سپتامبر 201۳ 
رونمایی ش��د، به عبارتی بیش از یک سال و نیم پیش از اپل واچ، اما تاکنون پیشرفت 

چندانی در فروشش نداشته است. 
چین برای چینی ها

امروزه دو کشور دارای پویا ترین بازار ها برای اشیای متصل به اینترنت، امریکا و چین 
هس��تند، در واقع دو کش��وری که سامسونگ در آنها با بیش��تر مشکالت روبه رو است. 
به ویژه در چین که تولیدکنندگان محلی بزرگ ترین سهم فروش را از آن خود کرده اند. 
رامون لیاماس، مس��ئول بخش لوازم جانبی متصل به اینترنت در شرکت IDC اشاره 
می کند: »چین بازاری اس��ت که بیش��ترین رشد را برای اش��یای متصل به اینترنت به 
خود اختصاص داده اس��ت. عاملی که روزانه هرچه بیشتر تولیدکنندگان چینی را وارد 

کارزار قیمت ها می کند.«
در کش��ورهای غربی، قهرمان آس��یایی در س��ایه رقیب آمریکایی اش قرار می گیرد، 
جدالی که سامس��ونگ از زمان رونمایی س��اعت های اپل، نتوانسته از حواشی آن فرار 

کند. 

آمار و ارقام ممنوعه سامسونگ

ح��راج بلک فرایدی که هر س��ال دریکی از 
آخرین جمعه های ماه نوامبر در بس��یاری از 
کش��ورهای جهان برگزار می شود، امسال نیز 
در بس��یاری از کشورها از جمله ایران برگزار 
ش��د. بلک فرایدی، مهم ترین اتفاق در حوزه 
خرده فروشی جهان اس��ت که در بسیاری از 
کش��ورهای جهان برگزار می ش��ود. عالوه بر 
کش��ورهای اروپایی و آمریکایی بس��یاری از 
کش��ورهای آسیایی و آفریقایی نیز این حراج 
بزرگ را برگزار می کنند. طبق آمار ارائه شده 
در س��ال 2015، فروشگاه های آنالین فروش 
قابل توجهی در این حراج به دس��ت آورده اند 
و بلک فرایدی را موفقی��ت بزرگی برای خود 

قلمداد می کنند. 
گ��روه فروش��گاه های اینترنت��ی جومیا که 
در کش��ورهای آفریقای��ی و خاورمیانه فعال 
اس��ت نیز در بلک فرایدی 2015 با موفقیت 
بس��یار خوبی مواجه ش��د. بیش از 5 میلیون 
بار بازدید از فروش��گاه های آنالین جومیا در 
بلک فرایدی نش��ان می دهد ای��ن حراج تنها 
متعلق به غرب نیست و درکشورهای مختلف 
از جمل��ه خاورمیانه مردم از حراج های خوب 
اس��تقبال می کنند. جومیا اعالم کرده است: 
»یک چه��ارم از بازدیدکنن��دگان جومیا در 
بلک فرایدی امس��ال کاربر جدی��د بوده اند و 
تعداد س��فارش های این مجموعه آنالین در 
روز حراج 25 برابر س��ال قبل بوده اس��ت.« 
این افزایش نش��ان می دهد مردم در آفریقا و 
خاورمیانه به این حراج عالقه نشان داده اند و 
بیش از س��ال های گذشته از فرصت خرید با 

قیمت های مناسب استقبال کرده اند. 
 ح�����راج اس�����تثنایی بلک فرای�����دی 
 )Black Friday( ۶آذر براب��ر با 2۷ نوامبر 
همزم��ان با س��ایر کش��ورهای جه��ان برای 
نخس��تین بار توس��ط بامیلو در ایران برگزار 
شد و این فروشگاه نیز توانست از مزایای این 
حراج ویژه بهره مند ش��ود. بامیلو طی دو روز 
حراج خود حدود ۷ میلیون بار بازدید ش��د. 
سفارش های ثبت شده در حراج بلک فرایدی 
بامیل��و 15 برابر روزهای ع��ادی بود. در این 
ح��راج کاالهایی که تخفیف خاص داش��تند 
ط��ی چن��د ثانیه خری��داری ش��دند. به طور 
مثال هر ثانیه دو هارد دیس��ک  از فروش��گاه 
اینترنتی بامیلو خریداری ش��ده است. رکورد 
خری��د »20 کاال در ثانی��ه« در مورد برخی 
از کاالهای خاص یک��ی از تجربه های خاص 

بامیلو در این حراج استثنایی بود. 
بامیلو ط��ی دو روز، ح��دود ۷ میلیون بار 
بازدید ش��ده که از میان این بازدیدکنندگان 
حدود ۷۸درصد م��رد و 2۳درصد زن بودند. 
در ضم��ن بیش از ۳۸درص��د از کاربران بین 
25تا۳۴ س��ال س��ن داش��تند که بیشترین 
کاربران عالقه مند حراج بلک فرایدی به شمار 

می روند. طبق آمار جمع آوری ش��ده کاربران 
ش��هرهای تهران، مش��هد، اصفهان، شیراز و 
اه��واز بیش از دیگر کارب��ران خرید کرده اند. 
بیش��تر کاربران حدود 1۷ دقیق��ه در بامیلو 
توقف داش��تند ام��ا روی برخی از محصوالت 
توقف بس��یار بیش��تر بوده است. جالب است 
بدانی��د بی��ش از 5 هزار نفر قب��ل از فروش 
پلی استیشن روی صفحه موردنظر در انتظار 
به س��ر بردند و هرکدام بیش از ۳0دقیقه در 

این صفحه انتظار کشیده بودند. 
در می��ان کاالهای��ی ک��ه در بلک فرایدی 
خری��داری ش��ده اند، پوش��اک و محصوالت 
آرایشی و بهداشتی بیشترین تقاضا را داشته 
اس��ت. ۴5درصد از سفارش های بلک فرایدی 
متعل��ق ب��ه پوش��اک و 1۷درصد ب��ه لوازم 

آرایشی، بهداشتی و شخصی تعلق دارد. 
۷۷درص��د کارب��ران از طری��ق کامپیوت��ر 
گوش��ی  طری��ق  از  1۸درص��د  ش��خصی، 
تلفن هم��راه و 5 درص��د از طری��ق تبلت از 
بلک فرایدی بامیلو خری��د کرده اند و از میان 
کاربران موبایل، بیش��ترین س��هم متعلق به 
گوشی های سامسونگ، آیفون و هوآوی بوده 

است. 
 بلک فرایدی امس��ال در دیگر کش��ورهای 
جهان نیز برگزار ش��د و همچون س��ال های 
گذش��ته حاش��یه های زی��ادی داش��ت. در 
جمعه 2۷ نوامبر 2015 همچون س��ال های 
قب��ل بس��یاری از نزاع ه��ای در گرفت��ه در 
فروش��گاه های آمریکا، با مداخله پلیس پایان 
یافته اس��ت. بس��یاری از فروش��گاه ها برای 
ورود نخستین مش��تریان خود جایزه تعیین 
ک��رده بودن��د و برخ��ی از فروش��گاه ها مثل 
تسکو )Tesco( شب قبل فروشگاه های خود 
را زودتر تعطیل و در عوض روز جمعه ساعت 
پنج صبح در فروشگاه ها را به سوی جمعیت 

مشتاق به خرید باز کردند.
 ویدئ��وی ن��زاع بی��ن یک��ی از کارکن��ان 
وال م��ارت و یکی از خریداران خیلی س��ریع 
در ش��بکه های اجتماع��ی پخ��ش ش��ده و 
تصاوی��ر زیادی از ازدحام خریداران مش��تاق 
در س��ایت های خبری مختلف منتش��ر شده 
اس��ت. در ش��هر س��نت رز آمریکا مردم بعد 
از جشن ش��کرگزاری ساعت ها پشت درهای 
بسته فروش��گاه ها در س��رما انتظار کشیدند 
و در سانفرانسیس��کو مردم تمام ش��ب را در 

انتظار خرید در چادرخوابیدند. 
س��ایت خب��ری اکس��پرس اع��الم کرده، 
فروش��گاه آنالین آرگوس انگلس��تان به دلیل 
ترافی��ک زیاد امس��ال دچار مش��کل ش��د و 
بس��یاری از کارب��ران و متقاضی��ان موفق به 
خرید نش��دند. ۶۴درص��د از کاربران از اینکه 
زمان بن��دی ارائ��ه کااله��ای دارای تخفیف  
مناسب نبوده و نتوانسته اند خرید کنند، ابراز 

نارضایتی کردند. این حراج پرحاش��یه س��ال 
گذشته باعث شد یکی از شهروندان انگلیسی 
در یکی از درگیری های بلک فرایدی آس��یب 

جدی ببیند. 
ش��یوه فروش در ح��راج بلک فرایدی یکی 
از شیوه های هوش��مندانه فروش است که با 
ارائه تخفیف های زیاد، خریداران را تش��ویق 
به خرید کاالهای بیش��تر می کند و در نتیجه 

باعث افزایش فروش می شود. 
 »تجرب��ه بلک فرای��دی در بامیلو همچون 
تجرب��ه  جه��ان،  فروش��گاه های  دیگ��ر 
موفقیت آمی��زی ب��ود.« رامتی��ن منزهی��ان، 
موس��س و رئیس هیات مدیره ش��رکت ایده 
نوین تجارت روماک، مالک بامیلو بااش��اره به 
این موضوع می گوید: »این حراج اس��تثنایی 
گام موفق��ی ب��رای بامیل��و ب��وده و حتماً در 
س��ال های آینده بس��یار بهتر و گس��ترده تر 
از امس��ال برگزار خواهد ش��د و ای��ن نوع از 
ف��روش به ش��یوه ای نوین در خرده فروش��ی 
ایران تبدیل خواهد ش��د.« او ادامه می دهد:  
»بامیلو به عنوان نخس��تین فروشگاه در ایران 
این حراج را به مردم معرفی کرده است و این 
اقدام باعث خواهد ش��د در س��ال های آینده 
دیگر فروش��گاه ها نیز از این روش برای ایجاد 

امکان خرید بیشتر مردم استفاده کنند.«
م��ردم ای��ران مانند تم��ام م��ردم دنیا، به 
دسترسی آس��ان به کاالهای مورد نیاز خود 
عالقه مند هس��تند، اما خرید تع��داد زیادی 
از کااله��ا، در برخ��ی نق��اط کش��ور بس��یار 
س��خت و گاه غیر ممکن اس��ت. بس��یاری از 
تأمین کنن��دگان کاال نی��ز به دلی��ل پهناور 
بودن کش��ور و ناهمگون ب��ودن بافت بازار و 
هزینه های ب��االی بازاریابی و توزیع، به تمام 
بازار فروش دسترس��ی ندارند؛ فروش��گاهی 
چون بامیلو نقطه ای اس��ت ک��ه این دو گروه 
را در ی��ک بازار مج��ازی به هم می رس��اند. 
بامیلو از یک سو به فروشندگان اجازه می دهد 
محصوالت خود را در سراسر کشور بدون نیاز 
به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات و 
بازاریابی به فروش برس��انند و از سوی دیگر 
ام��کان خرید محصوالت متن��وع را به قیمت 
واحد برای همه ایرانیان در هر نقطه از ایران 
ممکن می س��ازد. برگ��زاری حراج های ویژه 
ش��یوه ای مدرن برای جلب نظر خریداران و 
افزایش فروش اس��ت که معموالً در بازاهای 
س��نتی به ن��درت اتف��اق می افت��اد و ح��اال 
بس��یاری از فروش��گاه های ایرانی به ویژه در 
حوزه خرده فروش��ی س��عی می کنند با ابداع 
روش های جدید نظر مش��تریان خود را جلب 
کنند. فروشگاه های آنالین نیز با وجود اینکه 
محدودیت کمت��ری برای ارائ��ه کاال و تنوع 
محصول در اختیار دارند در این بازار پیشگام 

هستند. 

قیمت موبایل

در یکی از ش��هر کتاب های معروف در ش��مال تهران درگوش��ه ای تعدادی کتاب از 
زندگی یک نویس��نده معروف ایرانی به چش��م می خورد که با تخفیف 20درصدی به 
فروش می رس��د. کتاب قیمت مناس��بی دارد و با تخفیف 20 درصدی مناس��ب تر هم 
می ش��ود. با این حال چاپ دوم این کتاب از سال 1۳۸۴ تا به امروز با شمارگان ۳هزار 

نسخه هنوز تمام نشده است. 
مهم نیس��ت که چه کتابی اس��ت، حتی در چه حوزه ای است و حتی مربوط به کدام 
نش��ر اس��ت اما نکته مهم این اس��ت که یک کتاب با قیمت مناسب بعد از گذشت 10 
س��ال هنوز فروش نرفته و ناش��ر یا فروش��نده بهترین راه حل را تخفیف 20 درصدی 
دانس��ته اند تا از حجم کتابی که باید انبار کنند رها ش��وند و شاید کمی از هزینه های 

سنگین کتاب برآورده شود. 
بحران مالی نش��ر داستان تازه ای نیست، چرخه ای که میان ورشکستگی و گذراندن 
روزمره ناش��ران سرگردان اس��ت. از زمانی که س��رانه مطالعه کتاب در بین مخاطبان 
پایی��ن آمده ، کاغذ گران ش��ده، بالطبع چاپ و زینک و دیگر چیزها هم بس��یار گران 
تمام می ش��ود، دس��تمزد نویس��نده، طراح و صفحه  آرا هم مشخصات خاص خودش را 
دارد. صنعت نش��ر پرهزینه اس��ت اما سود یا همان اصل س��رمایه به شکل قطره ای به 

ناشر برمی گردد. 
چرخه معیوب نشر و مخاطب باعث شده که یا شمارگان کتاب پایین بیاید یا قیمت 
کتاب باال برود و در این دو حالت هم مخاطب کتابخوان ضرر می کند و هم ناش��ر. اما 
ای��ن چرخه تنها به بخش اقتصادی مربوط نمی ش��ود، بلکه در این حالت نیاز مخاطب 
است که از سوی ناشران نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر، بسیاری از کتاب هایی 
که منتش��ر می شود منطبق با نیاز مخاطب امروزی نیست. نکته مهم در این میان این 
اس��ت که ناش��ر مخاطب خود را بشناسد و بنا به س��لیقه آنها اثری مناسب و حرفه ای 
ارائه دهد. در این صورت اگر کتاب قیمت باالیی هم داشته باش��د، حتی اگر ش��مارگان 
کتاب کم باش��د باز هم مخاطب خاص خودش را پیدا می کند. شاید در این صورت بعد 
از گذشت 10 سال به جای حراج کتاب، ناشر مجددا دست به تجدید چاپ کتاب بزند. 
اگر نگاهی به س��ایت آمازون ک��ه دامنه فعالیتش جهانی اس��ت بیندازید، می بینید 
که براس��اس ش��ناختی که از ش��ما با خرید های قبلی  و عالقه مندی هایی که مشخص 

کرده اید، به شما کتاب پیشنهاد می دهد. 
کدام یک از ناشران ما چنین ساز و کاری را در دستور کار خود قرار داده اند؟ 

آنچه از ناشر ایرانی دیده ایم، پیشنهادهایی بدون شناخت است، آنچنان کتاب های درهم 
و برهم خود را بدون توجه به عالقه مندی های مخاطب به آنها پیشنهاد می کند که قطعاً این 

رویکرد سنتی نمی تواند به جذب مخاطب و رضایت هر دوطرف کمک کند.

چرخه نشر نمی چرخد

دور دنیا

قــاب
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جدول امروز

کاهش جهانی قیمت نفت، باعث شده است تا د ر ایالت آلبر تای کانادا، آمار خودکشی 30 درصد افزایش پیدا کند. آلبرتا قطب نفتی کاناداست و از سال گذشته 40 هزار فرصت شغلی 
به  خاطر افت قیمت نفت از بین رفته است. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 395 www.forsatnet.ir

قیمت)تومان) حافظه مدل سازنده

1.۳19.000 16GB Galaxy S5 SM-G900H Samsung

2.990.000 64MB iPhone 6 Plus Apple

1.۳00.000 16GB G3 LG

1.9۸5.000 16GB Xperia Z3 Dual Sony

1.۷99.000 16GB One M8 HTC
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