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یادداشت سرمقـاله
دلیل اجرای ناقص و پرابهام قوانین 

و مقررات دریایی چیست؟  
رونق صنعت هوایی در گرو رشد 

شاخص های اقتصاد

در کشورهای توسعه یافته، لوایح معموال 
همراه با شش گزارش توجیهی تقدیم...

گزارش��ی که اخیرا اتحادی��ه بین المللی 
حمل و نقل هوایی منتشر کرده حکایت...

رضا بیگی 
کارشناس حمل و نقل

محمدرضا خوشنویسان 
کارشناس بازرگانی هواپیمایی ایران ایر

6

6

15

چند روز پیش اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی  )یاتا( از 
افزایش میزان مسافران داخلی و خارجی هواپیمایی جمهوری...

پیشبینییاتاازآیندهصنعتهواییایرانبررسیمیشود

افزایشمسافرانهوایی؛
خیلیدور،خیلینزدیک

آخوندی: دوران اقتصاد مارکسیستی
سرآمده است

نخستین صدمه کاهش بهای نفت به  اقتصاد 
کش��ورهایی وارد می ش��ود که بودجه هایشان 
وابس��ته به درآمد نفت است. اگرچه به غیر  از 
بودجه بخش های دیگری نیز از  اقتصاد آسیب 
می بیند اما بیش از همه، این درآمد کالن یک 

کشور نفت خیز است که به چشم می آید. 
 برای کش��ورهایی مثل ایران که کشورهای 
در حال توس��عه نامیده می شوند، به جز درآمد 
ناشی از فروش نفت که بخش حیاتی این اتفاق 
اس��ت، پروژه های نیمه تمام هم قربانی کاهش 

بهای نفت می شوند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، دول��ت یازدهم در 
ش��رایطی روی کار آمد ک��ه نزدیک به 3 هزار 
پروژه نیمه تمام ملی و استانی در کشور وجود 
داش��ت که نیازمند بودجه برای تکمیل بودند. 
طی دو س��ال گذش��ته برخی از ای��ن پروژه ها 
تعیین تکلی��ف یا تکمیل ش��ده اند. با این حال 
هن��وز انبوه��ی از پروژه ه��ای نیمه تمام وجود 
دارد که تکمیل آنها نه در توان بخش خصوصی 
است و نه منابع بودجه ای دولت کفاف تکمیل 

آنها را می دهد. 
حاال ب��ا کاهش بهای نفت این خطر بیش از 
پیش احساس می شود که با کاهش بهای نفت، 
چه سرنوش��تی در انتظار پروژه های نیمه تمام 

خواهد ب��ود. اگرچه این مش��کل تنها مختص 
ایران نیس��ت و اغلب کش��ورهای نفت خیز که 
بودجه هایش��ان متکی به درآمد نفت است این 
مشکل وجود دارد، اما برای ایران که از شرایط 
ویژه تحریم ها خالص ش��ده و حاال می خواهد 
نفس��ی تازه کند این اتفاق بدشانس��ی بزرگی 

است. 

کدام پروژه ها آسیب پذیرترند؟ 
چندی پیش مرک��ز پژوهش های مجلس در 
گ��زارش مربوط به بررس��ی طرح ه��ای تملک 
دارایی های س��رمایه ای اعالم ک��رده بود: »در 
ح��ال حاض��ر 2906 طرح نیمه تم��ام عمرانی 
در کش��ور وج��ود دارد که ب��رای تکمیل آنها 
دول��ت نیاز ب��ه 2000تریلیون مع��ادل2000 
ه��زار میلیارد ری��ال بودجه دارد ام��ا با توجه 
به اینکه این می��زان بودجه در حال حاضر در 
اختیار دولت نیست و اجرای طرح های عمرانی 
معموالً بیش از یک سال زمان نیاز دارد، برای 
پای��ان یافتن این طرح ها در یک دوره 8 تا 10 
س��اله با در نظر گرفتن رشد هزینه ها و ضریب 
تعدی��ل، ای��ن عدد ب��ه 4000 تریلی��ون ریال 
می رس��د. یعن��ی دوبرابر زمان فعل��ی بنابراین 
دولت باید 4000 هزار میلیارد تومان اعتبار در 

اختیار داش��ته باشد تا بتواند این 2906 پروژه 
را به اتمام برساند.«

بیشترین آسیب در بین پروژه های نیمه تمام 
قسمت پروژه های نفتی می شود. چه آنکه این 
پروژه ها به دلیل حجم باالی سرمایه گذاری که 
نی��از دارد یا باید با بودج��ه دولت تأمین مالی 

شوند یا سرمایه گذاری خارجی. 
بعداز رونمایی از قراردادهای جدید نفتی که 
ابتدای آذرماه در تهران انجام شد و مرحله بعد 
آن قرار است در اس��فندماه در لندن رونمایی 
ش��ود، حاال همه امی��د دول��ت و وزارت نفت 
ب��رای تکمیل پروژه های نیمه تمام در آش��فته 
ب��ازار جهانی س��قوط قیمت نفت ب��ه حضور 
س��رمایه گذاران خارجی اس��ت تا باری از این 

پروژه های نیمه تمام از دوش دولت بردارند. 
هرچند این خطر حاال بیش از گذشته وجود 
دارد که هم��ان خارجی ها هم به دلیل کاهش 
س��ود ناش��ی از کاهش بهای نف��ت رغبتی به 
س��رمایه گذاری در بخش نفت نداشته باشند. 
این روزه��ا گزارش هایی ک��ه خبرگزاری های 
بزرگ دنیا منتش��ر می کنند حکایت از کاهش 
س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای نفتی دنیا دارد. 
این موضوع به خص��وص در تجهیزات نفت به 

نصف کاهش یافته است. 

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی 
با اش��اره به مذاکره با ش��رکت های بین المللی 
ب��رای حضور در بنادر ایران گفت: باید عالوه بر 

بنادر، پس کرانه ها هم توسعه پیدا کند. 
جلیل اسالمی در گفت وگو با مهر در خصوص 
آخرین وضعیت س��رمایه گذاری در بنادر ایران 
گف��ت: باید ع��الوه بر بنادر، پ��س کرانه ها هم 
توس��عه پیدا کند تا با اس��تفاده از این شرایط، 
نقش بنادر در منطقه پررنگ تر ش��ود و توسعه 
حمل و نقل دریایی را داشته باشیم، البته در این 
بخش نیاز به س��رمایه گذاری زیادی داریم که 
ب��رای این منظور پروژه هایی هم تعریف ش��ده 

است. 
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی 
با اعالم اینکه این طرح ها متناس��ب با شرایط، 
نیازها، ظرفیت ها و براس��اس اهداف طرح های 
جام��ع اجرا می ش��ود و برخ��ی از آنها در حال 

مطالع��ه ب��وده و عملیات اجرای��ی برخی دیگر 
ش��روع ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: به دنبال 
جذب س��رمایه گذاری در این بخش هس��تیم، 
البته هر ساله قراردادهای سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در حوزه پ��س کرانه و لجس��تیک 

بندری انجام می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه س��ال گذش��ته رقم این 
س��رمایه گذاری ها ب��ه 2 هزار میلی��ارد توم��ان 
رس��ید و امسال هم پیش بینی می شود که این 
س��رمایه گذاری ها ادامه یاب��د، گفت: به همین 
منظ��ور، طرح ه��ای مورد نظر در بن��ادر ایران، 
برای سرمایه گذاری مش��خص شده است و در 
ه��ر طرحی که ام��کان حضور س��رمایه گذاران 
خارجی وجود داشته باش��د، برای آنها شرایط 
الزم فراهم است، البته در این زمینه مراجعاتی 
از سوی ش��رکت های بین المللی صورت گرفته 

که در مرحله مذاکره قرار دارد. 

سرپرس��ت معاونت امور دریایی با اشاره 
به آخرین وضعیت بنادر کش��ور و توس��عه 
ظرفی��ت بن��ادر، گف��ت: در ح��ال حاضر 
ظرفیت اس��می بنادر کش��ور 200 میلیون 
تن است اما حداکثر ظرفیت مورد استفاده 
بنادر در سال های اخیر حدود 160 میلیون 

تن بوده است. 
وی با اش��اره به اینکه حدود۵0 تا ۵۵ درصد 
از عملکرد بنادر کش��ور در بندر شهید رجایی 
انجام می ش��ود، اظه��ار داش��ت: ظرفیت بنادر 
ب��رای تجارت جاری کش��ور، جوابگو اس��ت و 
کمب��ود ظرفیت نداریم ام��ا در صورت افزایش 
بن��ادر  اغل��ب  در  بین الملل��ی  تجارت ه��ای 
به خصوص بندر ش��هید رجایی بای��د اقداماتی 
مانن��د ظرفیت س��ازی جدید، توس��عه ظرفیت 
پهلوگیری کشتی ها و افزایش تخلیه و بارگیری 

کاالها انجام شود. 

چه بخشی از  اقتصاد بیشترین آسیب را از کاهش بهای نفت می بیند؟ 

آمادگی شرکت های بین المللی برای حضور در بنادر ایران

پسلرزههایوام25میلیونی
قیمتخودروراتکانداد

پیش بینی »فرصت امروز« تحقق یافت 

افزایش قیمت چند ص��د هزار تومانی برخی از خودروها 
در بازار، نش��ان از تحرک قیمتی خودروه��ای داخلی بعد 
از مدت ه��ا س��کون دارد؛ خودروهایی که تا پیش از اجرای 
طرح تس��هیالت خرید خودرو، قیمت شان در بازار به کمتر 
از قیمت کارخانه رسیده بود. حاال کارشناسان این افزایش 
قیمت را ناش��ی از پس لرزه های وام 2۵ میلیونی می دانند و 

این روند صعودی را تا پایان سال پایدار توصیف می کنند. 
در شرایطی که بازار خودرو از ابتدای تابستان به زمستان 
تقاضا رس��یده بود، کمپین نخری��دن خودروهای داخلی و 
همچنین رکود انتظاری ناشی از به نتیجه رسیدن مذاکرات 
هس��ته ای به س��رمای بازار دامن زد. همه این دالیل دست 
به دس��ت هم دادند تا سناریوی افزایش قیمت هم از سوی 

خودروسازان و هم از سوی شورای رقابت به دست فراموشی 
س��پرده شود، ش��اید بازار جان بگیرد. پس از گذشت چند 
ماه و با ش��روع پاییز، نه تنها از رونق خبری نبود بلکه وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت در نامه ای ب��ه رئیس جمهور که 

به امضای س��ه وزیر دیگر نیز رسیده بود، تعداد 
خودروهای انبارشده در کارخانه ها را نزدیک به...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

روزی که طالی سیاه سهامداران پاالیشگاهی را به خاکستر نشانددرس های مدیریتی از رو به رشدترین و قدرتمندترین برندهای جهان

شاخصکلدرآتشنفتبزرگانعرصهکسبوکارچهکردهاند؟

نیازبازاررنگبایدبهروزشودچگونهدرمشتریشناختوثباتایجادکنیم؟
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دوران پس��اتحریم فرص��ت 
کس��ی  تهدی��د؟  ی��ا  اس��ت 
نمی توان��د پاس��خ دقیق��ی به 
این س��وال بدهد ام��ا فعاالن 
بخش خصوصی از بعد نیروی 
انس��انی ای��ن دوران را تهدید 
ج��دی می دانن��د و معتقدند 
ک��ه مهندس��ان تربیت ش��ده 
دوران تحریم به راحتی جذب 
می شوند  خارجی  شرکت های 
و ای��ن آغازی ب��رای تضعیف 
شرکت های تولیدی و صنعتی 

خواهد بود. 
رئی��س  باران��ی،  به��ران 
انجمن  اس��تاندارد  کمیسیون 
س��ازندگان تجهی��زات نف��ت 
ب��ا  کمپرس��ور  س��ازنده  و 
بزرگ ترین  اینک��ه  ب��ر  تاکید 
مش��کل صنعتگران در دوران 
پساتحریم نیروی انسانی است، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
ش��رکت های  روزه��ا  »ای��ن 
خارجی در رفت و آمد به ایران 
هس��تند و مش��اهده شده که 
این ش��رکت ها از مهندس��ان 
ش��رکت های  کارشناس��ان  و 
سازنده داخلی دعوت می کنند 
تا مالقات هایی را با آنها داشته 
باش��ند. نمی دانم این مس��ئله 
ج��دی به گ��وش مس��ئوالن 
رس��یده یا ن��ه؟ ام��ا صاحبان 
ش��رکت های تولیدی به شدت 
نگران از دس��ت دادن نیروی 
انس��انی متخص��ص خ��ود در 

دوران پیش رو هستند.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
بدون  معتب��ری  برن��د  هی��چ 
متخص��ص  انس��انی  نی��روی 
نمی تواند به حیات خود ادامه 
»براس��اس  می افزاید:  ده��د، 
وزارت  جدی��د  قرارداده��ای 
نفت، شرکت های خارجی باید 
از متخصص��ان و نیروی ه��ای 
از  کنن��د،  اس��تفاده  داخل��ی 
ای��ن رو ای��ن ش��رکت ها قادر 
نخواهند بود نیروی انس��انی با 
خود به کشور بیاورند و باید از 
نیروهای داخل استفاده کنند، 
از سویی این شرکت ها باید به 
با شرکت های  فکر مش��ارکت 
داخلی باشند، به همین دلیل 
در آینده نه چن��دان دور این 
ش��رکت ها با ج��ذب نیرو های 
متخص��ص داخل��ی ب��ه دلیل 

پرداخت حق��وق و مزایای باال 
ایرانی  ایج��اد ش��رکت های  و 
توس��ط ای��ن متخصص��ان به 
ه��ر آنچه می خواهند، دس��ت 
خواهند یاف��ت و در این میان 
کش��ور  صنعتی  ش��رکت های 

تضعیف خواهند شد.«
فرار مغزها در کش��ور ایران 
معضل تازه ای نیست. نیروهای 
شرکت های نفتی ایران بعد از 
مدت زمانی و کس��ب تخصص 
ش��رکت های  ج��ذب  الزم 
خارج��ی از جمله خلیج فارس 
حق��وق  چراک��ه  می ش��وند، 
دریافتی آنه��ا 10 برابر داخل 
است. این معضل موجب شده 
تا با کمبود نیروی کار با دانش 
مورد نیاز مواجه باشیم. در این 
ارتباط سعید ش��هباز مرادی، 
رئیس پژوه��ش و برنامه ریزی 
انس��انی  مناب��ع  اس��تراتژیک 
ش��رکت ملی نفت ای��ران، در 
گفت و گویی با س��ایت ش��انا 
وابس��ته به وزارت نفت، اعالم 
کرده اس��ت: در پژوهش انجام 
نیروه��ای کیفی  ش��ده میان 
خارج ش��ده از ش��رکت ملی 
نفت، مقدار حقوق و دستمزد 
ج��زو عل��ل اصل��ی نارضایتی 
نیروهای کیفی بوده است که 
البته عوامل دیگری نیز دخیل 

هستند. 
وی با بی��ان اینکه س��االنه 
عادی  1٥00خ��روج  ح��دود 
از ش��رکت ملی نف��ت صورت 
می گی��رد و خ��روج نیروهای 
اس��ت،  غیرع��ادی  کیف��ی 

گفته اس��ت: نب��ود کیفیت در 
سرپرس��تی نیروه��ا مش��کل 
دیگ��ری اس��ت، بخ��ش قابل 
توجه��ی از ای��ن نیروه��ا ب��ا 
مش��اهده ش��رایط نامناس��ب 
ش��رایط  مجموع  در  موج��ود 
تصمی��م می گیرن��د به بخش 
خصوصی داخل کش��ورمان یا 
ش��رکت های خارج��ی منتقل 
ش��وند و بخ��ش قاب��ل توجه 
دیگ��ری از آنها نی��ز مهاجرت 

می کنند. 
مقام مسئول  این  گفته های 
زن��گ خط��ری جدی اس��ت 
چراک��ه در چن��د س��ال اخیر 
اف��راد متخص��ص در صنع��ت 
نفت به راحتی در شرکت های 
پتروناس مالزی، ش��رکت های 
قط��ری، کردس��تان ع��راق و 
چن��د ش��رکت اروپایی جذب 
می ش��دند و ام��روز به ش��یوه 
دیگ��ر ج��ذب می ش��وند که 
نابودی صنعت  باعث  می تواند 

نفت شود. 
وی در ادام��ه صحبت ه��ای 
خ��ود می گوی��د: »نیروه��ای 
آم��وزش دی��ده و متخص��ص 
داخل��ی ب��ه دلی��ل وضعی��ت 
اقتصادی ب��د و عدم پرداخت 
دی��ون دولت به ش��رکت های 
ش��رکت های  از  خصوص��ی 
داخل��ی دلس��رد ش��دند ی��ا 
اس��تعفای عاطف��ی داده ان��د. 
شرکت های خارجی با اختالف 
ن��رخ دالر 3٥00 توم��ان ب��ه 
م��ا  مهندس��ان  و  کارکن��ان 
پیش��نهاد کار می دهن��د و از 

آنج��ا که ش��رکت های داخلی 
ت��وان رقابت در پرداخت مالی 
به مهندس��ان و کارشناس��ان 
زب��ده خود را ندارند، از این رو 
به تدریج نیروی انس��انی خود 
خارج��ی  ش��رکت های  در  را 

خواهند دید.«
این فعال بخ��ش خصوصی 
معتقد اس��ت در این ش��رایط 
صنعت به ش��دت مورد تهدید 
ق��رار خواه��د گرف��ت. ع��دم 
پرداخ��ت یارانه ب��ه صنعت و 
نقدینگی در شرکت های  نبود 
داخل��ی و کارکرد 20درصدی 
آنها موجب ش��ده ت��ا بنگاه ها 
تولیدکنن��ده  ش��رکت های  و 
داخل��ی نیروی انس��انی خود 
را از دس��ت بدهن��د و در این 
فضا ش��رکت های دانش بنیان 
داخل��ی که با زحم��ت زیاد پا 
به عرصه گذاش��ته اند، از بین 

خواهند رفت. 
ام��ا ارائه راه��کار برای حل 
این معضل برای حفظ نیروی 
متخصص موضوعی اس��ت که 
از این فع��ال بخش خصوصی 
پرس��یده می ش��ود و وی ب��ا 
ناامی��دی بس��یاری می گوید: 
»در ای��ن ش��رایط کاری از ما 
س��اخته نیس��ت. سرنوش��ت 
اقتص��اد خ��رد در اقتصاد کل 
که مبتنی بر صنعت و فناوری 
نیست و تنها مبتنی بر تجارت 
اس��ت، همین خواه��د بود از 
سیاس��ت های  وقتی  س��ویی 
اقتصاد مقاومت��ی کمتر مورد 
توجه ق��رار می گیرد نمی توان 

راه��کاری عمل��ی یاف��ت که 
عملیاتی ش��ود. تنه��ا راهکار 
این اس��ت که دلخوش باشیم 
که تحری��م لغو ش��ود و بازار 
صادراتی ایجاد شود و حتی به 
کش��ورهای خارجی مهاجرت 

کنیم.«
در این ب��اره احم��د عطار، 
مدیرعامل شرکت ناموران نیز 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
پس��اتحریم  دوران  »در 
بزرگ ترین مش��کل و دغدغه، 
انس��انی  نی��روی  کمب��ود 
متخصص اس��ت، زیرا در این 
دوران ش��رکت های متخصص 
به کش��ور خواهند آم��د و ما 
متخص��ص  انس��انی  نی��روی 
نیروه��ای خود  نداری��م، زیرا 
را در دوران تحریم از دس��ت 

داده ایم.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
باید تالش ش��ود ت��ا نیروهای 
متخص��ص ایران��ی به کش��ور 
بازگردند، می افزاید: »نیروهای 
انس��انی متخص��ص ب��ه دلیل 
ش��رایط اجتماع��ی و مالی از 
کشور رفته اند. دولت می تواند 
با ایجاد شرایط مناسب مجددا 
نیروهای انسانی خود را داشته 
باش��د. در چن��د س��ال اخیر 
بیش از هزار نف��ر از نیروهای 
متخصص را از دست داده ایم.«

ب��ا این وجود، رک��ن الدین 
ش��رکت  مدیرعامل  ج��وادی 
مل��ی نف��ت ای��ران از ع��دم 
ضرورت واردات نیروی انسانی 
متخص��ص در ح��وزه نفت در 
دوران پساتحریم خبر می دهد 
و اعالم می کند: نیروی انسانی 
تحصی��ل ک��رده و توانمند در 
کش��ور ف��راوان اس��ت و این 
قابلی��ت یک��ی از مزیت هایی 
اس��ت که برای ش��رکت های 
خارج��ی ام��کان برنامه ریزی 

مناسب را فراهم می کند. 
وی ب��ر این باور اس��ت که 
امروزه با ش��رکت هایی مواجه 
هس��تیم که هم از نظر تعداد 
قاب��ل توجه هس��تند و هم از 
قابلیت ها موفق ش��دند  نظ��ر 
قابلیت ه��ای خوب را کس��ب 
کنند و اینها شرکا و همکاران 
بس��یار برجسته و قابل اعتماد 
ب��رای ش��رکت های  اعت��ال  و 

خارجی می توانند باشند. 

فرصت ها و تهدید های پساتحریم برای صنعت نفت

زنگ خطر جذب نیروی متخصص داخلی 
در شرکت های خارجی

مقام��ات پکن قطع��ا می دانند 
که آغ��از عملی��ات اجرایی خط 
لوله »تاپی« به این معنا نیس��ت 
ک��ه حتم��ا تحقق خواه��د یافت 
زی��را این خط 73٥ کیلومتری از 
نظر امنیتی بسیار ناهموار بوده و 
باید از برخی مناطق مش��کل دار 

افغانستان عبور کند. 
»الکس��اندر  فارس،  گزارش  به 
کنی��ازف« کار ش��ناس سیاس��ی 
روس در یادداش��تی، دیدگاه های 
خود در خصوص پروژه خط لوله 
گاز »تاپ��ی« و مواضع طرف های 
مربوط نس��بت ب��ه آن را مطرح 

کرد. 
در این یادداش��ت آمده است: 
ترکمنستان درک  دولت  احتماال 
می کند که احداث خط لوله تاپی 
و ص��دور گاز به خ��ارج پروژه ای 
اس��ت که به موفقیت آمیز بودن 
زی��ادی  اعتم��اد  نمی ت��وان  آن 

داشت. 
تصمیم نهایی برای آغاز ساخت 
آن زمانی گرفته ش��د که روسیه 
در م��اه اکتبر س��ال ج��اری در 
جریان عملیات نظامی خود علیه 
گروه های تروریستی در سوریه از 
ن��اوگان دریای خزر اس��تفاده به 

عمل آورد. 
ب��ه گفت��ه ش��اهدان عین��ی، 
این اقدام مس��کو که در آس��تانه 
سیاس��ی  س��االنه  رایزنی ه��ای 
ترکمنس��تان و آمری��کا ص��ورت 
گرف��ت، در میان مقام��ات عالی 
عش��ق آباد س��روصداهایی به پا 
کرد و تصمیم گرفته شد تا هیات 
بلندپای��ه ای )به ریاس��ت رش��ید 
مرادف معاون اول نخس��ت وزیر و 

وزیر امور خارجه( به واش��نگتن 
اعزام شود. 

تصمیم آغاز عملیات پروژه تاپی 
نیز در پایتخت آمریکا گرفته شد. 
این تصمیم فقط یک توجیه دارد 
و آن اینکه تش��دید فعالیت های 
نظام��ی گروه های طالبان در مرز 
افغانس��تان با ترکمنستان سطح 
فعلی ثب��ات در عش��ق آباد را به 

چالش کشیده است. 
قبل از این در ماه ژانویه س��ال 
ترکمنستان  رئیس جمهور  جاری 
از دریافت کمک های مس��کو که 
آمادگ��ی برای ارائه آن طی س��فر 
وزیر امور خارجه روسیه به عشق 
آباد اعالم ش��ده بود، امتناع کرد. 
یک��ی از دالیل امتناع عش��ق آباد 
این بود که روسیه از خرید بخش 
منصرف  ترکمنس��تان  گاز  عمده 
شد اما در کنار این نگرانی مقامات 
ترکمنس��تان از وابستگی نظامی 
خ��ود به تجهیزات روس��یه وجود 
دارد و این م��ورد نقش مهمی در 

روابط دو کشور بازی می کند. 
عش��ق آباد ت��ا این اواخ��ر فکر 
می کرد که همانن��د دهه 1990 
ق��ادر به دس��تیابی ب��ه توافق با 
طالب��ان خواهد ب��ود، ولی بحث 
اصل��ی به آن ب��ر می گ��ردد که 
در  مس��تقر  گروه ه��ای  ام��روزه 
مناط��ق هم مرز با ترکمنس��تان 
دارای  ک��ه  هس��تند  طالبان��ی 

انگیزه های متفاوتی هستند. 
چنانچ��ه طالب��ان دهه 1990 
نس��بتا متمرک��ز بوده و دس��تور 
فعالی��ت را از ی��ک مرکز دریافت 
می کردند )ضمنا تامین س��اخت 
خط لوله تاپی نیز یکی از اهدافی 

بود که در پی��ش روی این گروه 
ق��رار داده ش��ده بود و دوس��تی 
رهب��ری س��ابق ترکمنس��تان با 
طالبان هم از این موضوع نش��أت 
می گرف��ت(، اما در ح��ال حاضر 
طالبان غیر متمرکزند و بس��یاری 
سرویس های  تحت کنترل  آنها  از 
اطالعاتی آمریکا هس��تند که در 
مدت های اخی��ر از این موقعیت 
به عنوان ابزار فشار بر ترکمنستان 
بهره برداری به عمل آمده است. 

به احتمال زیاد مقامات عش��ق 
آباد این موض��وع را درک کردند 
و ب��ه نوع��ی ب��ه خواس��ته های 
واشنگتن تن در دادند. در پی این 
تصمیم بود که نخست وزیر ژاپن 
از عشق آباد بازدید به عمل آورد 
و در خصوص حضور شرکت های 
ژاپن��ی در بهره ب��رداری از میدان 
گازی »گالکنیش« توافق صورت 

گرفت. 
موارد فوق واقعیتی اس��ت که 
برخی از همسایه های عشق آباد را 
تا حدود زیادی نگران کرده است. 
به خص��وص اینکه بخ��ش عمده 
از حس��اب  بودجه ترکمنس��تان 
ص��دور گاز طبیع��ی ب��ه چی��ن 
تکمی��ل می ش��ود و در تعامالت 
خ��ود با جه��ان خ��ارج و به ویژه 
رقبای پکن نمی تواند نس��بت به 
ای��ن موضوع بی تفاوت باش��د. به 
این دلیل بود ک��ه پس از بازدید 
نخس��ت وزیر ژاپن از عش��ق آباد 
بردی محمداف«  سفر »قربانقلی 

به پکن برگزار شد. 
معلوم است که مقامات چینی 
در براب��ر ای��ن گون��ه مانورهای 
همس��ایه و ش��ریک انرژی خود 

ب��ه وضوح ناراحت هس��تند، ولی 
ترجیح می دهند که این بحث را 

مطرح و رسانه ای نکنند. 
هرچند گفته می شود که پکن 
تا ح��دودی به فک��ر تعیین رویه 
جدید با ترکمنس��تان است ولی 
باز هم ترجیح می دهد تا گام های 
خود را حساب ش��ده و با تحمل 

بردارد. 
البت��ه مقام��ات پک��ن قطع��ا 
می دانن��د که آغاز ساخت و س��از 
به این معنا نیس��ت که آن حتما 
تحق��ق خواهد یاف��ت. زیرا خط 
73٥کیلومتری پروژه تاپی از نظر 
امنیتی بسیار ناهموار بوده و باید 
از یک سری از مناطق مشکل دار 
افغانس��تان نظی��ر »بادغی��س«، 
»ه��رات«، »ف��راه«، »هلمند« و 
»قندهار« عبور کند. فقط هرات 
منطقه نسبتا آرامی به شمار رفته 
و باقی به استثنای مراکز والیت ها 
همگ��ی تحت کنت��رل گروه های 
ش��به نظامی و عمدتا تروریستی 

قرار دارند. 
ای��ن  امنی��ت  تضمین کنن��ده 
پروژه، آمریکاس��ت که براس��اس 
اطالع برخ��ی از مناب��ع در ازای 
کمک به تامی��ن امنیت مرزهای 
ترکمنستان و همچنین خط لوله 
تاپی خواس��تار در اختیار داشتن 

فرودگاه »ماری 2« است. 
تاکنون این خواس��ته پنتاگون 
اجرا نشده اس��ت )حداقل از نظر 
حقوق��ی( پ��س تضمی��ن امنیت 
ساخت تاپی از س��وی واشنگتن 
نیز با تردید مواجه است. گذشته 
از ای��ن آمریکا از ام��کان و توان 
تضمی��ن امنیت در سراس��ر این 

مس��یر برخوردار نیس��ت که این 
موض��وع را نیز نمی ت��وان نادیده 

گرفت. 
نکت��ه دیگ��ر اینک��ه چنانچ��ه 
ان��رژی چی��ن در معرض  منافع 
تهدی��د جدی قرار بگی��رد، قطعا 
در موقعی��ت ناظ��ر بی طرف قرار 
اینکه  به خصوص  گرفت،  نخواهد 
از نف��وذ باالی��ی در پاکس��تان و 
از جمل��ه نظامی��ان و س��رویس 
ب��ر  ک��ه  آی اس آی  اطالعات��ی 
گروه ه��ای تروریس��تی کنت��رل 
دارن��د، برخوردار ب��وده و از این 
امتی��از علی��ه مناف��ع آمری��کا و 
کش��ورهای عرب��ی بهره ب��رداری 
خواه��د ک��رد. بنابرای��ن افزایش 
اقدام��ات تروریس��تی در مناطق 
مسیر عبور خط لوله گاز تاپی در 
صورت آغاز عملیات س��اخت آن 

قابل پیش بینی خواهد بود. 
بحث بعدی اینک��ه پروژه تاپی 
در کن��ار چی��ن مناف��ع برخی از 
کش��ورهای دیگر را نیز به چالش 
می کش��د که به عنوان مثال قطر 
دوس��ت ن��دارد در بازارهای گاز 
پاکس��تان، هند و جنوب ش��رق 
آس��یا رقبایش حضور پیدا کنند. 
ترکیه نیز تاکنون امید به ساخت 
خط لوله گاز ترکمنی موس��وم به 
»فراخزری« از طریق قلمرو خود 

به اروپا را از دست نداده است. 
ب��ا این حال عش��ق آباد ضمن 
تالش در جهت ایجاد تعادل بین 
مراکز متعدد ق��درت، خود را در 
وضعیت دشواری قرار داده که به 
نظر می رس��د دیر ی��ا زود نیاز به 
پیروی از مواضع یکی از طرف ها 

را خواهد داشت. 

 »تاپی« خط  لوله ای سیاسی با دست اندازهای شدید امنیتی

یادداشت

بنزینبرق

نفت

صادرات ساالنه یک میلیارد دالری برق

قائ��م مق��ام وزی��ر نیرو ب��ا اش��اره به ص��ادرات 
یک میلیارد دالری برق گفت: هدف از صادرات برق 
فقط س��ود اقتصادی نیس��ت، بلکه ص��ادرات برق و 
تبادل الکتریکی با دیگر کش��ورها، افزایش تعامالت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی را به دنبال 

دارد. 
س��تار محمودی در گفت وگو با تسنیم بیان کرد: 
در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، توسعه 
صادرات برق به کش��ورهای همجوار مورد توجه قرار 

دارد. 
وی افزود: همچنین توس��عه ص��ادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی صنعت برق کش��ور به بازارهای 
منطق��ه و جه��ان، از رویکرده��ای وزارت نیرو در 
س��ال های برنامه شش��م توس��عه اس��ت که تالش 
می کنی��م با توجه به مش��کالت بخش خصوصی و 
رفع این مش��کالت، در جهت توانمندسازی بیشتر 
تولیدکنن��دگان و رش��د صادرات خدم��ات فنی و 

مهندسی گام برداریم. 
قائ��م مقام وزی��ر نیرو در خص��وص ارزش افزوده 
اقتص��ادی صادرات ب��رق گفت: باید به این مس��ئله 
توج��ه کرد ک��ه انعطاف در صادرات برق نس��بت به 
ص��ادرات دیگر محص��والت از جمله ص��ادرات گاز، 
بیشتر اس��ت و می توانیم با توجه به شبکه گسترده 
انتق��ال برق، در هر زمان نس��بت به می��زان تبادل 

الکتریکی تصمیم گیری کنیم. 
وی اضاف��ه ک��رد: صادرات برق ب��رای ایران بدون 
احتس��اب درآمدزای��ی ص��ادرات خدم��ات فن��ی و 
مهندس��ی صنعت برق، س��االنه حدود 900 میلیون 
دالر تا یک میلیارد دالر درآمدزایی به همراه دارد. 

محمودی عن��وان کرد: البته هدف از صادرات برق 
فقط س��ود اقتصادی نیس��ت، بلکه ص��ادرات برق و 
تبادل الکتریکی با دیگر کش��ورها، افزایش تعامالت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی را به دنبال 
دارد. وی ادامه داد: مورد واضح و روشن این تعامالت 
را می توان در عراق دید، وقتی برق بخشی از نجف و 
عتبات عالیات با نیروگاهی تامین می شود که ساخت 
مهندسان ایرانی است، این موضوع هم ابعاد اقتصادی 
دارد و ه��م از بع��د اجتماع��ی و فرهنگی زمینه های 

دوستی بین مردم دو کشور را تقویت می کند. 

باران غرب کشور را سیراب کرد

یک مقام مس��ئول در وزارت نیرو با اعالم افزایش 
3٥ درصدی بارش ها در غرب کشور گفت: از ابتدای 
 مهرماه امس��ال تاکنون در مری��وان ۴92.7 میلیمتر

)2 برابر متوس��ط بارش ساالنه کش��ور( باران باریده 
اس��ت. به گزارش مهر، اقبال شانظری درباره میزان 
بارش ها در اس��تان کردس��تان در س��ال آبی جاری 
گفت: میانگین بارش ها در س��ال آبی جاری معادل 
2۴9.1میلی متر اس��ت ک��ه با توجه ب��ه اینکه این 
مقدار در سال گذشته تا پایان آذر ماه 1۸۴.٥ میلی 
متر بوده، امسال خوشبختانه با افزایش 3٥ درصدی 

همراه بوده است. 
ای��ن مقام مس��ئول در وزارت نیرو ب��ا بیان اینکه 
مری��وان رک��وردار بارندگی در اس��تان کردس��تان 
است، افزود: در س��ال آبی جاری شهرستان مریوان 
ب��ا ۴92.7 میلی متر بارش بیش��ترین بارندگی را در 

استان کردستان داشته است. 
وی اف��زود: همچنی��ن کمترین می��زان بارندگی 
در س��ال آبی ج��اری مربوط به شهرس��تان قروه با 

1۶2.1 میلی متر است. 
ش��انظری به میزان بارش ها در س��ال آبی جاری 
به تفکیک شهرس��تان ها اش��اره و بیان کرد: میزان 
بارندگی ها در س��ال آبی جاری در شهرس��تان های 
اس��تان کردس��تان به ترتیب عبارت است از مریوان 
۴92.7 میلی مت��ر، بانه 3۶7.٥ میلی متر با افزایش 
27 درص��دی نس��بت به س��ال گذش��ته، کامیاران 
3۴1.1 میل��ی مت��ر، س��نندج 231 میل��ی مت��ر با 
افزایش 2درصدی، س��قز 211.٥ میلی متر با افزایش 
2٥ درص��دی، ده��گالن 203 میلی مت��ر، دیواندره 
17۴.٥ میلی متر، بیجار 170 میلی متر و قروه 1۶2.1 

میلی متر. 
ای��ن مقام مس��ئول در وزارت نیرو درب��اره میزان 
بارش ها در آذرماه سال جاری اظهارداشت: بیشترین 
می��زان بارندگی در آذرماه نیز متعلق به شهرس��تان 
مریوان با 121.7 میلی متر است اما کمترین میزان 
بارش در شهرس��تان بیجار ب��ا 20.۸ میلی متر روی 

داده است. 
ش��انظری به افزایش حجم س��د قشالق نیز اشاره 
کرد و گفت: حجم آب س��د قش��الق نیز تاکنون به 
حدود 107 میلیون مترمکعب افزایش یافته و میزان 
ورودی آب به مخزن ٥.3 مترمکعب در ثانیه و میزان 

خروجی 1.۴ متر مکعب است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: 
ادعای افزایش قیمت بنزین گمانه زنی 

شخصی است
س��یدناصر س��جادی درباره ادعاهای مطرح ش��ده 
درم��ورد افزایش قیم��ت بنزین ب��ه 1200 تومان با 
بیان اینکه این ادعاها، گمانه زنی های ش��خصی بوده 
و تاکنون پیشنهادهایی بررسی و تصویب نشده است، 
گفت: تا پایان سال برنامه ای برای افزایش نرخ بنزین 
وجود ندارد و قرار نیس��ت که قیمت این حامل انرژی 

افزایش یابد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
درباره احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده گفت: 
تصمیم گیری درباره افزایش نرخ بنزین در سال آینده 

مربوط به هیات دولت است. 
سجادی ادامه داد: پیشنهادهای مربوط به چگونگی 
استفاده از کارت سوخت، به دفتر وزیر نفت ارسال شده 

که البته هنوز تصمیم نهایی اتخاد نشده است. 
پیش از این مدیرکل مب��ارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز از »پیش��نهاد 
کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی 
برای تعیین نرخ اضط��راری بنزین« خبر داده و گفته 
بود: طبق این پیش��نهاد، افرادی که از کارت س��وخت 
شخصی اس��تفاده می کنند، بدون هیچ محدودیتی، با 
هم��ان قیمت 1000 تومان بنزی��ن دریافت می کنند، 
ام��ا افرادی که به هر دلیلی مایل به اس��تفاده از کارت 
س��وخت ش��خصی نیس��تند و از کارت جایگاه داران 
اس��تفاده می کنند، 20 درصد افزایش قیمت خواهند 
داشت. این سازوکار مردم را ترغیب می کند که از کارت 
سوخت خود استفاده کنند. قاسم خورشیدی گفته بود: 
در ص��ورت تصویب این موض��وع در هیأت دولت، یک 
فرصت منطقی ب��رای اجرایی کردن آن در نظر گرفته 
می شود. به نظر می رسد با توجه به مجموع رویکردی 
که دولت در این زمینه دارد، مشکلی برای تصویب این 

پیشنهاد در هیأت دولت به وجود نیاید. 

رویترز مدعی شد
روسیه در صادرات نفت به آسیا از 

ایران پیشی گرفت

رویترز اعالم کرد: س��هم روس��یه از بزرگ ترین بازار 
نفت جهان، آسیا، از ۴.7 درصد در پنج سال گذشته به 
7.3درصد رسید و به این ترتیب جایگاه ایران به عنوان 

یکی از پنج تامین کننده بزرگ نفت آسیا را گرفت. 
به گزارش فارس به نق��ل از رویترز، تولیدکنندگان 
نفت روس��ی با عرضه یک چهارم نفت بیشتر، جایگاه 
خود را در آسیا تقویت کرده اند و توازن قدرت در یکی 
از مهم ترین بازارهای نفت جهان را در رقابت با اوپک به 

نفع خود تغییر داده است. 
براس��اس اطالع��ات بر پای��ه مب��ادالت تجاری و 
آمارهای گمرک ها، روس��یه با کمک تضعیف ارزش 
روب��ل و احداث خط��وط لوله جدید، جای��گاه ایران 
به عنوان یکی از پنج تامین کننده بزرگ نفت آسیا را 
گرفته است و با افزایش 23 درصدی فروش نفت در 
11 ماه نخس��ت سال 201٥ نسبت به سال گذشته، 
1.3 میلیون بش��که در روز به آسیا نفت صادر کرده 

است. 
س��هم روس��یه از بزرگ ترین ب��ازار نف��ت جهان از 
۴.7 درصد در پنج س��ال گذشته به 7.3 درصد رسیده 
اس��ت. براس��اس آمارها، چین و کره جنوبی بیشترین 

افزایش واردات از روسیه را داشتند. 
در داخ��ل اوپ��ک، عراق ب��ا اس��تفاده از تولید باال و 
تخفیف های سنگین میزان صادرات خود به آسیا را به 

میزان یک چهارم افزایش داده است. 
افزایش صادرات روس��یه و عراق در س��ال جاری 
افزایش صادرات نفت عربستان را محدود کرده است 
و این نش��ان می دهد که راه��کار ریاض برای حفظ 
س��هم خود از ب��ازار با افزایش تولید بیش��تر تنها به 

میزان محدودی کارایی داشته است. 
در داخل اوپک، عراق با پیشی گرفتن از کویت پس 
از عربس��تان و امارات به س��ومین صادرکننده نفت به 

آسیا تبدیل شده است. 

با هدف تقویت ساخت داخل
نمایشگاه صنعت نفت خوزستان 

آغاز به کار کرد
سومین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان 
با عنوان س��اخت داخل همسو با دستیابی به اهداف 
اقتصاد مقاومتی و تقویت ساخت داخل دیروز )شنبه 

2۸ آذر( در خوزستان آغاز به کار کرد. 
این نمایش��گاه تخصصی با حضور 300 شرکت و 
سازنده داخلی، دانشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشی و 
دانش بنیان که در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات 
م��ورد اس��تفاده در صنای��ع نف��ت، گاز، پاالی��ش، 
پتروش��یمی و حفاری فعالی��ت می کنند، تا اول دی 

ادامه دارد. 
همچنی��ن در حاش��یه این نمایش��گاه، س��مینار 
و نشس��ت های تخصص��ی ب��ا حض��ور ش��رکت ها، 
دانش��گاهیان و مراک��ز عملی و پژوهش��ی نیز انجام 

می شود. 
س��ومین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل، تا یکم 
دی ماه همه روزه از س��اعت 9 صبح تا 17 در محل 
دائمی نمایش��گاه های بین المللی خوزستان، پذیرای 
متخصصان، کارشناسان و عالقه مندان خواهد بود. 

الهه ابراهیمی

آب
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مهدی  اخیر  روزه��ای  طی 
هی��ات  رئی��س  کرباس��یان، 
عام��ل ایمی��درو از انباش��ت 
ش��دن ح��دود ۳ میلی��ون تن 
در  ف��والدی  محص��والت 
انبارها خب��ر داد. حاال فعاالن 
صنع��ت ف��والد می گویند اگر 
مدیریت  ب��رای  پیش��نهادات 
بحران فعلی اجرایی نش��ود و 
دروازه ه��ای کش��ور همچنان 
ب��ه روی واردات ب��از بمان��د، 
فوالد هم به سرنوشت صنعت 

سیمان دچار خواهد شد. 
در حال��ی متولی��ان صنعت 
فوالد از انباش��ت ۳ میلیون تن 
محصوالت ف��والدی در انبارها 
خبر می دهند ک��ه رکود دامن 
هم��ه صنایع بزرگ کش��ور را 
گرفته است. اما در این شرایط 
نکته ای که قابل بررس��ی است 
ای��ن اس��ت ک��ه دروازه ه��ای 
کشور همچنان به روی واردات 
محصول کم کیفیت فوالد چین 
به ایران باز است. در این شرایط 
این پرسش مطرح می شود که 
چرا در ش��رایطی ک��ه یکی از 
بزرگ ترین و اس��تراتژیک ترین 
صنایع کش��ور ناچار به انباشت 
محصوالت تولیدی خود شده، 

همچنان واردات ادامه دارد؟ 
مدیرعامل  دنیان��ور،  احم��د 
مجتم��ع فوالد جن��وب و عضو 
انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد 
ایران در گفت وگ��و با »فرصت 
امروز« در پاسخ به این پرسش 
اظه��ار می کند: »متاس��فانه به 
دلیل رک��ود حاک��م بر ب��ازار، 
تقاضا کاهش یافته و واحدهای 
عرضه کنن��ده با تورم انباش��ت 
محصول در انبار مواجه شده اند 
و ای��ن موض��وع موجب ش��ده 
واحده��ای تولی��دی ب��ه دلیل 
انبار شدن محصوالت به سمت 
کاهش تولی��د ق��دم بردارند و 
تولیدات آنه��ا کمتر از ظرفیت 

آنها باش��د. ب��ه همی��ن دلیل 
ظرفیت تولید کاه��ش یافته و 
برخی واحدهای تولیدی کوچک 

رو به تعطیلی گام برمی دارند.«
او می افزاید: »وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��ه ج��ای 
تعرف��ه واردات و جلوگی��ری از 
آن، دروازه ه��ای واردات را ب��از 
گذاش��ته اس��ت. از نظر من از 
چند ماه آینده ش��اهد افزایش 
واردات ف��والد از چین خواهیم 
ب��ود. ای��ن در حالی اس��ت که 
آمریکا محص��والت چینی را با 
تعرف��ه ۳25 درصدی بر واردات 
ف��والد در راس��تای حمایت از 

تولید خود وارد می کند.«
دنیانور درباره وضع تعرفه بر 
واردات در ای��ران بیان می کند: 
»متاسفانه در کشور ما از وضع 
تعرف��ه ب��ر واردات خ��ودداری 
می کنن��د و ب��ه دلی��ل نب��ود 
یک سیاس��ت مدون و متولی 
مشخص برای صنعت فوالد در 
کشور، این صنعت با مشکالت 
عدیده ای مواجه شده است. در 
حال حاضر ایمیدرو و ش��رکت 
ملی فوالد به جای مدیریت بر 
صنعت فوالد، تنها به بنگاهدار 
تبدی��ل ش��ده اند و مانند یک 
هلدین��گ فعالیت می کنند که 
بزرگی  این موض��وع مش��کل 
اس��ت که صنعت فوالد کشور 

را ب��ا بحران جدی مواجه کرده 
است.«

همچنی��ن محم��د عمویی، 
مدیرعامل ش��رکت مهندسین 
مش��اور نگراندی��ش درباره این 
امروز«  ب��ه »فرص��ت  موضوع 
می گوید: »از نظر من مشکالت 
صنعت ف��والد در درج��ه اول 
ب��ه فرآیند قیمت تمام ش��ده 
و ف��روش فوالد بس��تگی دارد 
و فروش فوالد ب��ا قیمت تمام 
ش��ده ب��اال زنگ خط��ر جدی 
برای صنعت و اقتصاد کش��ور 
است. در کش��ورهایی همچون 
اوکراین، قزاقستان و... فوالد را 
با قیمت هایی کمتر وارد کشور 

می کنند.«
»ای��ن  می ده��د:  ادام��ه  او 
موضوع نش��انگر آن اس��ت که 
فوالدس��ازهای ما باید به دنبال 
افزایش تعرفه واردات از س��وی 
دول��ت باش��ند زیرا ب��ا توجه 
ب��ه هدفگذاری صنع��ت فوالد 
کشور بر 40 میلیون تن تا سال 
1۳96، چگونه می توانیم مازاد 
تولید فوالد کشور را صادر کنیم 
در حالی که هن��وز واردات این 
محصول در کش��ور ادامه دارد. 
اگر با عوارض ب��ر واردات بازی 
نکنیم، هیچ گاه ام��کان رقابت 

نخواهیم داشت.«
عمویی با اظه��ار نگرانی از 

اینک��ه صنعت ف��والد ممکن 
به سرنوش��ت سیمان  اس��ت 
می کند:  تصریح  ش��ود،  دچار 
»نگرانی من از این اس��ت که 
فوالد هم به سرنوشت سیمان 
دچار شود که اصال خبر خوبی 
نخواهد بود. از نظر من دیر یا 
زود ب��ا رک��ود و انبارهایی با 
فوالده��ای انباش��ته مواج��ه 
خواهیم شد که نباید همه این 
مش��کالت را بر گردن تحریم 
و عدم وجود ساخت و س��از در 
کشور بیندازیم. از طرفی یکی 
از مش��کالتی که  بای��د به آن 
توجه کنیم، کارخانجات تولید 
فوالد اس��ت که طی یکی، دو 
بهره برداری  ب��ه  آینده  س��ال 
ش��رایطی  در  رس��ید  خواهد 
که تولیدات سایر کارخانجات 

قبلی در انبارها مانده است.«
حاال در شرایطی که نگرانی ها 
برای این صنعت استراتژیک به 
اوج خود رس��یده، این موضوع 
قابل بررسی اس��ت که چگونه 
می توان بح��ران به وجود آمده 
برای صنع��ت فوالد را مدیریت 

کرد؟ 
عموی��ی در این ب��اره معتقد 
اس��ت: »یک��ی از راهکاره��ای 
اصل��ی ب��رای رون��ق در ب��ازار 
بازاره��ای  شناس��ایی  ف��والد 
جدید و حمایت های صادراتی 

دولت در قالب ارائه تس��هیالت 
ب��ه فوالدی هاس��ت. یک��ی از 
مش��کالت ج��دی م��ا ع��دم 
تخصیص بهینه منابع صندوق 
توسعه ملی به فوالد است. باید 
توجه داش��ت که فروش فوالد 
در کشور به راحتی مواد غذایی 
نیس��ت، شاید روی کاغذ بتوان 
از خریدوف��روش آن به راحتی 
صحبت کرد اما در عمل شرایط 

کامال متفاوت است.«
دنیان��ور نیز در ای��ن زمینه 
اظهار می کند: »وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان متولی 
ای��ن امر باید ب��ر واردات تعرفه 
وض��ع کن��د و از س��ویی دیگر 
برای افزای��ش تقاضا و صادرات 
سیاس��ت های تشویقی در نظر 
گرفته شود زیرا اگر با این روند 
حرکت کنیم، ش��اهد تعطیلی 
بیشتری  فوالدی  کارخانه های 

خواهیم بود.«
انجم��ن  عض��و  ای��ن 
تولیدکنندگان ف��والد ایران در 
پای��ان پیش بینی خود از آینده 
صنعت فوالد با توجه به شرایط 
فعلی اظهار می کند: »از نظر من 
با توجه به تاثیرگذاری صنعت 
فوالد بر صنایع پایین دس��تی 
اثرات نامطلوبی خواهد داش��ت 
که ضربه جدی به اقتصاد کشور 

وارد خواهد کرد.«
فعل��ی  ش��رایط  براس��اس 
ب��ازار فوالد و اظه��ارات فعاالن 
این صنع��ت، دول��ت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید با 
استفاده از تجربیات فوالدی ها 
با استفاده از حمایت های مالی 
و تعیین سیاست های تشویقی 
ب��رای صادرات و وضع تعرفه بر 
واردات از س��ویی و ت��الش در 
جه��ت رونق صنایع وابس��ته و 
ساخت و س��از نس��بت به رونق 
ای��ن بازار اقدام کنن��د تا فوالد 
به سرنوشت صنعت سیمان در 

کشور دچار نشود. 

بررسی چرایی واردات فوالد به کشور

فوالد نباید به سرنوشت سیمان دچار شود 6 پیشنهاد ایمیدرو 
برای رونق صنعت فوالد

رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو برای خارج ش��دن 
صنع��ت فوالد از رکود و رونق آن ش��ش پیش��نهاد 

ارائه داد. 
به گ��زارش ایمیدرو، مهدی کرباس��یان با اش��اره 
به وضعیت نامطلوب فوالد س��ازان داخلی در تامین 
نقدینگ��ی و تلنب��ار ش��دن ح��دود ۳ میلی��ون تن 
محصوالت ف��والدی در انبارها، گف��ت: برای خروج 
از وضعیت رکود فوالدس��ازان، شش پیشنهاد شامل 
»اعطای جایزه صادرات��ی«، »افزایش تعرفه واردات 
فوالد«، »فعال کردن حوزه مس��کن«، »تغییر سبک 
ساخت و ساز و مقاوم سازی س��اختمان ها«، »اعطای 
تس��هیالت خرید ب��رای این ح��وزه نظی��ر صنعت 
خودرو« و نیز »کاه��ش هزینه های تولید« می تواند 

اثر بخش باشد. 
رئیس هیات عامل ایمی��درو گفت: چین به عنوان 
بزرگ تری��ن تولید کنن��ده و مصرف کنن��ده ف��والد 
جهان در س��ال ج��اری با افت جدی در نرخ رش��د 
اقتص��ادی )زیر 7 درصد( مواجه ش��ده و به تبع آن 
بازارهای جهانی صنعت فوالد با چالش مواجه ش��ده 
اس��ت. این کش��ور با اعمال تسهیالت حمایتی برای 
تولیدکنن��دگان خود نظیر اعط��ای جوایز صادراتی 
و دامپینگ، توانس��ته صادرات ف��والد را طی هفت، 
هش��ت ماه اخیر از ۳0 ب��ه 100 میلیون تن افزایش 
دهد. وی ادامه داد: از این رو، اعطای جایزه صادراتی 
برای تولیدکنندگان فوالد ضروری است و باید تعرفه 
واردات فوالد از 20-15 درصد فعلی به میزان موثری 
افزای��ش یابد چرا که کش��ورهای مختل��ف از جمله 
آمریکا و حتی کش��ورهای اطراف نظیر ترکیه و هند 
عوارض 40 درصدی بر واردات فوالد اعمال می کنند. 
البته در سال گذشته حدود ۳ میلیون تن محصوالت 
فوالدی صادر شد و امسال نیز با وجود دامپینگ ها، 
ص��ادرات مناس��ب خواهد ب��ود اما ب��ا حمایت های 
صادرات��ی، تولیدکنندگان نه تنها می توانند صادرات 
و تامین ارز داش��ته باشند، بلکه قادر خواهند بود در 

بازارهای جهانی حرکت کنند. 
کرباسیان »فعال کردن حوزه مسکن« را از جمله 
پیشنهادهای الزم برای رونق صنعت فوالد بر شمرد 
و تصریح کرد: در صورت فعال ش��دن حوزه مسکن 
و ساخت و ساز، 190 شغل مرتبط و از جمله صنعت 
فوالد رونق می گیرد. همچنین با توجه به زلزله خیز 
بودن اغلب نقاط کش��ور، تغییر سبک ساخت و ساز و 
مقاوم سازی ساختمان ها ضروری است و محصوالت 

فوالدی می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. 
رئیس هی��ات عامل ایمی��درو تاکید ک��رد: برای 
مان��دگاری در بازارهای جهان��ی، کاهش هزینه های 
تولید اجتناب ناپذیر اس��ت و فوالد سازان باید به این 

مهم توجه کنند. 

در حاشیه دهمین اجالس وزرای سازمان 
تجارت جهانی مطرح شد

به دنبال گسترش همکاری های 
تجاری و صنعتی با دنیا هستیم

محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت، در دیدار با کارلو کالندا، معاون وزیر اقتصاد 
ایتالی��ا بر ادامه مراودات برای عملی س��ازی توافقات 
انجام ش��ده در جریان سفر هیات ایتالیایی به ایران 
تاکید کرد. به گزارش ش��اتا، وی با اشاره به وضعیت 
طوالنی الحاق ایران که از سال 1996 تاکنون ادامه 

دارد، گفت: زمان تسریع این فرآیند رسیده است. 
در این دیدار همچنی��ن کارلو کالندا با مروری بر 
فهرس��ت همکاری ها، جزییات برنامه های مش��ترک 
فی مابین را در حوزه فعالیت های بانکی و مالی، نفت 

و گاز و برنامه دیدارهای مشترک آتی مطرح کرد. 
کارل��و کالن��دا ضمن حمای��ت از الح��اق ایران به 
WTO  ب��ه پ��اره ای از اقدامات اش��اره ک��رد تا به 

واسطه آنها فرآیند الحاق ایران تسریع شود. 
وی ک��ه در حال حاض��ر یک��ی از معاونان رئیس 
اجالس وزرای س��ازمان جهان��ی تجارت در کنیا نیز 
است، اعالم کرد که هم ایتالیا از الحاق ایران حمایت 
می کن��د و هم موضوع را به اتحادی��ه اروپا منعکس 
خواهد کرد. همچنین نعمت زاده در حاشیه دهمین 
اجالس وزرای س��ازمان تجارت جهانی در نایروبی با 
همتای اندونزیایی خود درخصوص روابط دوجانبه و 
کاهش مبادالت تجاری در سایه تحریم های اقتصادی 
و اهتم��ام دو طرف برای تغییر این ش��رایط بحث و 
گفت وگو کرد. وزیر صنعت، به زمینه های گس��ترده 
همکاری در دو کشور از جمله در زمینه های معدنی، 
پتروش��یمی و صنعتی اش��اره کرد و تالش مقامات 
دو کش��ور را برای عملی کردن همکاری ها ضروری 
دانس��ت. وی همچنین به مذاک��رات فی مابین برای 
عقد موافقت نام��ه تجارت ترجیحی اش��اره و اظهار 
امیدواری کرد ای��ن کار به تقویت همکاری ها کمک 
کند. توماس تریکاسی لمبونگ وزیر تجارت و صنعت 
اندونزی نیز بر روابط مثبت بین دو کش��ور اش��اره و 
از الحاق ایران در س��ازمان جهانی تجارت پشتیبانی 
ک��رد. وزیر تجارت و صنع��ت اندونزی پذیرش یوان 
چین را توسط کشورهایی مثل ایران مفید دانست و 
آن را عاملی مثبت در بس��ط روابط تجاری فی مابین 
برش��مرد. ع��الوه بر ای��ن نعمت زاده در دی��داری با 
همتای آلمانی خود درحاشیه اجالس وزرای سازمان 
جهانی تجارت، ب��ه مذاکرات ایران با 1+5 و حصول 
توافق پرداخت و گفت: س��وءتفاهم های قبلی از بین 
رفت��ه و ما وارد ش��رایط جدیدی می ش��ویم که نیاز 
به تجدید روابط دوس��تانه و همکاری های اقتصادی 
وج��ود دارد، برای این کار بای��د هماهنگی های الزم 
ب��رای تعامل های دوجانبه بلندمدت بین دو کش��ور 

صورت گیرد.  

صنعت فوالد

ساناز کالهدوز
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موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز؛ نام��ی که در خالل 
س��ال های دور، بارها در نظام 
بانکی کشور شنیده شده است 
اما با این وجودهنوز به حیات 
زیر پوستی خود در نظام بانکی 
کش��ور ادامه می دهند. برخی 
از فع��االن بازار پول��ی و مالی 
از موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مج��از به عن��وان مهمانان 
ناخوان��ده ای ن��ام می برند که 
ب��ر س��ر س��فره نظ��ام بانکی 
نشس��ته اند ام��ا سال هاس��ت 
ک��ه مدع��ی صاحبخانه بودن 
ش��ده اند ام��ا واقعی��ت ماجرا 
وج��ود  ب��ا  چ��را  چیس��ت؟ 
موسس��ات  به  که  انتقادات��ی 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 
وج��ود دارد و بعض��ا با وجود 
این موسسات  مش��کالتی که 
برای نظ��ام بانکی ب��ه وجود 
آورده اند هنوز این موسس��ات 
به حیات خود ادامه می دهند؟ 

از شکل گیری تا گسترش 
فعالیت

کارش��ناس  ایوبی،  محم��د 
بانکی در گفت وگو با »فرصت 
امروز« در این باره گفت: برای 
تالش های  چرا  بفهمیم  اینکه 
بان��ک مرکزی ب��رای برخورد 
با موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مج��از با شکس��ت مواجه 
می ش��ود ابتدا باید ببینیم که 

این موسسات چگونه به وجود 
آمده ان��د، چرا به حیات ش��ان 
ادامه می دهند و چرا مردم از 

آنها استقبال می کنند. 
وی افزود: این موسسات در 
فضای به هم ریخته سال های 
قال��ب  در  انق��الب  ابت��دای 
صندوق ه��ا آغاز به کار کردند 
و بس��یاری از آنها با نیت خیر 
هم گش��ایش یافتند. در حال 
حاضر هم برخی صندوق های 
یا دوس��تانه وجود  خانوادگی 
دارند که مش��غول به فعالیت 
هس��تند و با خوش��نامی آنها 
و افزایش اعضا، فعالیت ش��ان 

گسترش پیدا می کند. 
تاکید  بانکی  این کارشناس 
ک��رد: آن زمان ه��م این گونه 
بود. ب��ا گس��ترش یافتن این 
صندوق ها، بح��ث درآمدزایی 
و استفاده بیش��تر از پتانسیل 
ای��ن صندوق ه��ا مطرح ش��د 
ای��ن صندوق ه��ا در قامت  و 
بانک ه��ای بس��یار کوچک��ی 
ظاهر شدند که نیازهای مردم 
به تس��هیالت خ��رد را تامین 
می کردند. این دقیقا راز بقای 
ای��ن صندوق هایی اس��ت که 
به موسس��ات  تبدیل  بعده��ا 
مالی و اعتباری شدند. بانک ها 
به دالیل مختلف نمی توانند یا 
حاضر نیس��تند که نیاز مردم 
به تس��هیالت خرد را برآورده 

کنند.  
ایوبی در پاسخ به این سوال 
که آیا واقعا جامعه نیاز به این 

همه تس��هیالت خ��رد دارد یا 
خی��ر؟ گفت: با پای��ان گرفتن 
جن��گ و بازگش��ت آرامش به 
اقتصاد، روند مصرف در کشور 
هم رو ب��ه افزایش گذاش��ت، 
کاال  قب��ل  از  بیش��تر  م��ردم 
می خریدن��د، این کاالها اعم از 
خودرو، لوازم منزل، مس��کن و 
در مواردی سرمایه گذاری های 
کوچ��ک خانوادگی را ش��امل 
فردی  اینک��ه  مثل  می ش��ود، 
مسکن دارد اما مسکن دیگری 
را هم برای پش��توانه اقتصادی 
خانواده خریداری می کند، این 
قبیل مصارف در قبل از انقالب 
کمت��ر بود، حت��ی در مواردی 
خانوارها اعتقاد به اجاره نشینی 
و خوش نش��ینی داش��تند، اما 
در س��ه ده��ه گذش��ته کامال 

دیدگاه ها تغییر یافت. 

راز بقای موسسات 
غیر مجاز

وی ادام��ه داد: بنابراین نیاز 
به تسهیالت خرد هم افزایش 
ش��دیدی یاف��ت ام��ا بانک ها 
ب��ه دلی��ل محدودی��ت منابع 
و ش��رایط و محدودیت ه��ای 
ک��ه  نبودن��د  ق��ادر  قانون��ی 
این می��زان تس��هیالت را به 
کنند،  پرداخ��ت  متقاضی��ان 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مجاز از این خأل اس��تفاده 
ک��رده و ب��ه ولع م��ردم برای 
تس��هیالت خرد پاس��خ دادند 
و رفته رفت��ه ب��ا اس��تفاده از 

ظرفیت ه��ای قانون��ی که در 
س��ال های بع��د از جن��گ به 
وج��ود آم��د توانس��تند وارد 
عرصه اقتصادی کشور شوند. 

 این کارشناس بانکی اظهار 
ک��رد: جذابی��ت درآمده��ای 
موسس��ات مالی و اعتباری به 
اندازه ای بود که س��ازمان های 
مختل��ف را ه��م ب��ه عرص��ه 
کش��اند. تامی��ن بودج��ه این 
اعتبار ده��ی  و  س��ازمان ها 
دول��ت به آنه��ا ه��م یکی از 
بزرگ دولت در  دردس��رهای 
دوره های مختلف بوده اس��ت، 
در  دول��ت  محدودیت ه��ای 
درآمدهای نفتی و نیاز کشور 
اقتص��ادی  فعالیت ه��ای  ب��ه 
جدید و گس��ترده موجب شد 
که دولت دست این سازمان ها 
را ب��رای درآمدزایی از طریق 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 

غیر مجاز باز بگذارد. 
ایوب��ی تاکی��د ک��رد: ای��ن 
موضوع هم راز دوم ماندگاری 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مج��از اس��ت؛ یعن��ی اگر 
بخواهد که موسس��ات  دولت 
مال��ی و اعتب��اری غیر مجازی 
را که به س��ازمان ها و نهادها 
کند  تعطیل  وابسته هس��تند 
و به آنها فش��ار بیاورد که این 
موسس��ات را برچینن��د، باید 
در مقاب��ل از خزانه خود برای 
تامین نیازهای این سازمان ها 
هم ت��الش کند و اعتباراتی را 
که این س��ازمان ها با استفاده 

از منابع حاصل از فعالیت این 
می کردند،  تامین  موسس��ات 
خود دولت تامین کند اما همه 
می دانیم که دولت در شرایط 
حال حاضر حتی به س��ختی 
حق��وق و دس��تمزد کارکنان 
خ��ود را تامی��ن می کند چه 
برس��د ب��ه اینک��ه تعه��دات 
جدیدی را ع��الوه بر تعهدات 

بودجه تقبل کند. 
وی در ادام��ه گف��ت: بانک 
مرک��زی تنه��ا می توان��د ب��ا 
تالش  اختیارات��ش  افزای��ش 
کند تا فعالیت موسسات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز را هرچه 
بیشتر نظارت پذیر کند. حذف 
این موسس��ات از نظام بانکی 
ما دیگر غیر ممکن شده است 
و این موسس��ات آنقدر رشد و 
توسعه پیدا کرده اند که حذف 
آنه��ا از نظام بانکی ش��بیه به 
طنز اس��ت تا یک برنامه قابل 
اج��را. عالوه بر ای��ن حذف و 
بس��ته شدن موسسات مالی و 
اعتب��اری غیر مج��از حتی اگر 
امکان پذیر باش��د هم عاقالنه 
نیست چون با توجه به میزان 
دارایی ه��ا و نقدینگ��ی که در 
است،  موسس��ات  این  اختیار 
ب��ازار پول��ی و بانکی کش��ور 
درگی��ر ی��ک بح��ران بزرگ 
می ش��ود. تنه��ا کار ممکن و 
عاقالنه این اس��ت ک��ه بانک 
مرک��زی این موسس��ات را به 
نظارت پذیری س��وق  س��مت 

دهد. 

ضعف دولت در تامین اعتبار سازمان ها و نیاز مردم به تسهیالت خرد 
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هم��واره توصیه می ش��ود رمز 
کارت خ��ود را حف��ظ کنید و از 
نوش��تن آن خودداری کرده و به 
هنگام خرید از پایانه ها، ش��خصا 

رمز را وارد کنید. 
به گزارش اخبار بانک، همواره 
توصیه می ش��ود رمز کارت خود 
را حف��ظ کنید و از نوش��تن آن 
خ��ودداری ک��رده و ب��ه هنگام 
خرید از پایانه ها، ش��خصا رمز را 

وارد کنید. 
1- رمز کارت  )عابر بانک(: 
همان رمز چهار رقمی که بیشتر 
مش��تریان با رمز حساب اشتباه 
می گیرن��د، این رم��ز بدون اصل 
کارت فاق��د هرگون��ه اعتب��اری 
هست و قابل سوء استفاده نیست. 
هم��واره توصیه می ش��ود رمز 
کارت خ��ود را حف��ظ کنید و از 
نوش��تن آن خودداری کرده و به 
هنگام خرید از پایانه ها، ش��خصا 
رم��ز را وارد کنید. درصورتی  که 
رمز را س��ه مرتبه اش��تباه وارد 
کنید کارت مس��دود شده و شما 
با پیغام دفعات ورود رمز بیش از 
حد مجاز اس��ت مواجه می شوید 
و بای��د جهت رفع مس��دودی با 
کارت شناسایی به یکی از شعب 

بانک مراجعه کنید. 
)رم�ز  دوم   رم�ز   -2
اینترنتی(: ای��ن رمز باید حتماً 
توسط خود ش��خص و به وسیله 
دستگاه خودپرداز تعریف شود و 
به هیچ عنوان در داخل ش��عبه 
قابل تعریف یا تغییر دادن نیست 
و این به دلیل حساس��یت باالیی 

اس��ت که این رم��ز دارد زیرا هر 
ش��خصی که ش��ماره ۱۶ رقمی 
کارت و رمز دوم آن را در اختیار 
داشته باشد به راحتی می تواند از 

آن سوء استفاده کند! 
ب��ه  نح��وه تعری��ف آن ه��م 
این گون��ه اس��ت ک��ه ابت��دا به 
و  مراجع��ه  بان��ک  خودپ��رداز 
س��پس از من��وی عملی��ات رمز 
گزینه تعریف ی��ا تغییر رمز دوم 
را انتخاب می کنید. س��پس یک 
عدد ۵ ت��ا ۱۲ رقمی را به عنوان 
وارد  خ��ود  کارت  دوم  رم��ز 
می کنی��د. بعضا مش��تریان رمز 
دوم خود را فراموش می کنند که 
در این موارد کافی اس��ت یک بار 
دیگر هم��ان مراحل تعریف رمز 
تکرار شود و نیازی به وارد کردن 

رمز قدیمی نیست! 
کاربرد این رمز بس��یار متنوع 

خریده��ای  جمل��ه  از  هس��ت، 
کارتی  س��رویس های  اینترنتی، 
از  اس��تفاده  و  بان��ک  هم��راه 
تلفن بان��ک که عالوه بر رمز دوم 
و ش��ماره کارت با رمز حساب و 

شماره حساب هم کار می کند. 
)رم�ز  حس�اب   رم�ز   .۳
تلفن بانک(: این رمز که همواره 
ب��ا رم��ز کارت اش��تباه گرفت��ه 
می ش��ود، ع��ددی اس��ت چهار 
رقمی ک��ه به صورت بالفعل برای 
هر حس��اب تعریف شده و برای 
دریاف��ت آن دو راه وج��ود دارد. 
یکی اینکه به خود شعبه مراجعه 
کنید و با ارائه کارت شناس��ایی 
و شماره حس��اب آن را دریافت 
کنی��د یا اینک��ه از طریق همراه 
بانک و با ارس��ال ش��ماره کارت 
و رمز دوم آن را دریافت کنید. 

جه��ت  بیش��تر  آن  کارب��رد 

اس��تفاده از تلفن بان��ک و همراه 
بان��ک هس��ت، به گون��ه ای ک��ه 
ش��ماره  فعال س��ازی  جه��ت 
حس��اب در همراه بان��ک حتما 
بای��د رمز حس��اب وارد ش��ود و 
س��رویس های  تمامی  همچنین 
حس��اب همراه بانک با این رمز 

خدمات دهی می کند. 
اس��ت  ع��ددی   :CVV2  .۴
چهار رقمی که روی کارت درج 
می شود و کاربرد آن هنگام خرید 
اینترنتی است و جهت باال بردن 
امنیت کارت شماس��ت. البته در 
برخی درگاه های اینترنتی عالوه 
ب��ر آن تاریخ انقض��ای کارت نیز 
بر  درخواس��ت می ش��ود. عالوه 
این رمز هر کارت دارای یک رمز 
CVV1 نیز هست که به صورت 
داده روی کارت ذخیره می شود 
صرف��ا  و  نیس��ت  نوش��تاری  و 

به  قادر  کارت خوان  دستگاه های 
خواندن این رمز هستند و عماًل 
برای مشتری قابل رویت نیست! 
5- رم�ز ورود همراه بانک: 
این رمز پس از نصب همراه بانک 
روی گوشی توسط خود مشتری 
به ص��ورت عددی س��ه رقمی یا 

بیشتر تعریف می شود. 
بنابراین ش��ما برای استفاده از 
همراه بانک عالوه بر رمز حساب 
یا رمز دوم کارت، باید رمز همراه 
بانک را نیز داش��ته باشید و این 
امنی��ت هم��راه بان��ک را باالتر 

می برد. 
فعال س�ازی  رم�ز   -۶
صورتحس�اب اینترنتی: جهت 
دریاف��ت این رمز بای��د با مراجعه 
به ش��عبه، فرم مربوطه را تکمیل 

کنید. 
۷ - رمز ورود به  )بانکداری 
توس��ط  رمز  این  الکترونیک(: 
دستگاه  )رمزیاب( تولید می شود 
و عددی اس��ت ش��ش رقمی که 
یک ب��ار مص��رف اس��ت و تاریخ 
مصرف آن حداکث��ر یک دقیقه 
اس��ت. به عبارتی این دس��تگاه 
برای هر مش��تری در هر دقیقه 

یک رمز خاص تولید می کند. 
)رمزی�اب(:  رم�ز    -  ۸
ف��رض ۱۲۳۴  پیش  به ص��ورت 
اس��ت که جه��ت فع��ال کردن 
رمزی��اب به کار م��ی رود هر گاه 
این رمز پنج بار اشتباه وارد شود 
دس��تگاه غیر فعال شده و جهت 
فعال س��ازی حتما باید به شعبه 

مراجعه شود. 

رمز های بانکی را بهتر بشناسید

یکشنبه
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گزارش 2

خبرنــامه

الیحه عضویت ایران در بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به 

مجلس رفت
رئیس جمهور، الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی 
ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا را برای طی 

تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد. 
به گزارش مهر، حس��ن روحانی رئیس جمهور، الیحه 
عضوی��ت دول��ت جمه��وری اس��المی ای��ران در بانک 
س��رمایه گذاری زیرساخت آس��یا را برای طی تشریفات 
قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد. این الیحه 
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با قید یک 

فوریت به تصویب هیأت وزیران رسیده است. 
در مقدم��ه توجیه��ی این الیحه آمده اس��ت: به منظور 
گس��ترش حض��ور فع��ال و هدفمند جمهوری اس��المی 
ای��ران در س��ازمان ها و مجام��ع بین المللی و منطقه ای و 
بهره گی��ری از آن در جه��ت تأمی��ن منافع ملی و تحقق 
هرچه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای 
اصول و اهداف راهبردی سیاس��ت خارجی کش��ور و نظر 
به اهمیت همکاری منطقه ای برای حفظ رشد و افزایش 
توسعه اقتصادی و اجتماعی اقتصادهای آسیا و کمک به 
انعطاف پذیری منطقه ای در برابر بحران های مالی بالقوه و 
دیگر چالش های خارجی در قالب جهانی سازی و اهمیت 
توسعه زیرساخت در گسترش ارتباط و بهبود یکپارچگی 
منطقه ای، افزایش رش��د اقتصادی و بدین وس��یله حفظ 
توس��عه اجتماعی برای مردم آس��یا و مشارکت در پویایی 
اقتص��ادی جهان��ی و ب��ا عنای��ت به ه��دف اصلی  »بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت آسیا« در ترویج توسعه اقتصاد 
پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت در آسیا با 
س��رمایه گذاری روی زیرس��اخت و دیگر بخش های مولد 
و ترغیب مش��ارکت و همکاری منطقه ای برای مش��خص 
ک��ردن چالش ه��ای توس��عه ای با تالش ب��رای همکاری 
تنگاتنگ با دیگر مؤسس��ات توس��عه دوجانبه، الیحه زیر 

برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود: 
ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود در بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست 
عضویت یابد و نسبت به پذیره نویسی تعداد  )۱۵۸۰۸( 
س��هم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰میلیون و ۸۰۰ هزار  

)۰۰۰ر۸۰۰ر۵۸۰ر۱( دالر اقدام کند. 
تبص�ره 1- تعیی��ن و تغیی��ر دس��تگاه اجرایی طرف 

عضویت بر عهده دولت است. 
تبص�ره 2- رعای��ت اص��ول  )۷۷( و  )۱۳۹( قان��ون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد برای اصالح 
اساس��نامه بانک یادش��ده موضوع ماده  )۵۳( و ارجاع به 

داوری موضوع ماده  )۵۵( الزامی است. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: 
نظام بانکی باید استانداردهای 

بین المللی را رعایت کند
مسائل مربوط به اجرای مقررات پولشویی یا حمایت 
مالی تروریسم بانک ها یا رعایت نسبت های مالی بانک ها 
در ح��وزه کارگ��زاری بانک های خارجی که تحت عنوان 

kic مطرح است باید رعایت شود. 
عل��ی دیوان��دری در گفت وگو با ایلنا در پاس��خ به این 
پرس��ش که »چ��ه برنامه پژوهش��ی درخصوص پس از 
تحریم ها و ارتباط گرفتن بیشتر با شبکه الکترونیک دنیا 
در نظر گرفته اید؟«، اظهار داش��ت: در حوزه پس��اتحریم 
دو موض��وع مه��م مطرح اس��ت یک��ی از موضوعات این 
اس��ت که نظام بانکی کش��ور باید خود را آماده کند تا 
اس��تانداردهای بین المللی جدیدی را که در س��ال های 
اخی��ر از نظ��ر مق��ررات و نظارت ها اضافه ش��ده، رعایت 
کند که در این زمینه پروژه هایی را در دست اجرا داریم. 
وی افزود: در حال حاضر در پژوهش��کده پولی و بانکی، 
محققان مشغول کار هستند تا نیازمندی های جدید نظام 

بانکی برای دوران پساتحریم را بررسی کنند. 
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی تصریح کرد: مس��ائل 
مرب��وط ب��ه اجرای مقررات پولش��ویی ی��ا حمایت مالی 
بانک ها از تروریس��م یا رعایت نس��بت های مالی بانک ها 
در ح��وزه کارگ��زاری بانک های خارجی که تحت عنوان 
kic مطرح است باید رعایت شود. وی با تأکید بر اینکه 
باید با مس��ائل روز دنیا، خود را هماهنگ کنیم، افزود: 
ض��رورت دارد بانک ه��ای ما در ش��رایط جدید خود را با 
این اس��تانداردها تطبیق دهند تا بتوانند مبادله خود را 
برقرار کنند. دیواندری گفت: موضوع دیگری که مطرح 
اس��ت در م��ورد خدمات الکترونی��ک و ارتباط ما با دنیا 
و با کش��ورهای همس��ایه اس��ت. وی افزود: درخصوص 
کارت ه��ای بانک��ی می توان روی س��وییچ های یکدیگر 
کار ک��رد کما اینکه در گذش��ته نی��ز این تجارب وجود 
داش��ت تا گردش��گران خارجی بتوانند از این کارت ها در 
داخل کش��ور اس��تفاده کنند. رئیس پژوهشکده پولی و 
بانک��ی افزود: ض��رورت دارد کارت های بانکی مخصوص 
گردشگران در اختیار آنان قرار بگیرد تا اسکناس نقد با 
خودش��ان حمل نکنند؛ هرچند این موضوعات پیش از 
این نیز مطرح بود اما به علت تحریم ها عملیاتی نش��د. 
در صورت برداشته شدن تحریم ها راه برای این کار باز 
خواهد شد و به تدریج باید در این زمینه ها کار شود تا 

به یک نقطه مثبتی دست یابیم.

امیدی به افزایش قیمت طال نیست
پای��گاه خب��ری مارکت واچ آمری��کا به نقل از یک 
تحلیلگ��ر ب��ازار اعالم کرد، امی��دی به افزایش قیمت 
طال وجود ندارد و بازار نس��بت به افزایش قیمت فلز 

گرانبها در درازمدت بدبین است. 
ب��ه گزارش ایرنا،  »لقم��ان اوتانوگا« تحلیلگر بازار 
ارز برخط  »فورکس تایم« قبرس در یادداش��تی به 
مارک��ت واچ اع��الم کرد: با توج��ه به اینکه امیدی به 
افزای��ش قیم��ت طال وجود ندارد، افزایش نرخ برابری 
دالر می تواند قیمت فلز زرد را به هزار و ۴۶ دالر در 

هر اونس یا حتی کمتر کاهش دهد. 
نرخ برابری دالر در برابر س��ایر ارزهای اصلی پس 
از آنکه پنجشنبه گذشته در پی افزایش تاریخی نرخ 
بهره در آمریکا توس��ط بانک مرکزی این کش��ور باال 
رفت، جمعه گذشته  )۲۸ آذر- ۱۸ دسامبر( کاهش 
یافت و س��بب افزایش قیمت جهانی طال ش��د. اما با 
این حال قیمت هفتگی طال در هفته جاری میالدی 

کاهش یافت. 

نرخنــامه
دالر۳,۶۴۳ تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را۳,۶۴۳ 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

۹۱۴,۰۰۰ تومان تعیین کردند.  
هر ی��ورو در بازار آزاد ۳,۹۷۰ توم��ان و هر پوند نیز 
۵,۴۴۰ توم��ان قیمت خورد.  همچنین هر نیم س��که 
۴۶۵,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲۵۸,۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د.  هر س��که یک گرمی ۱۶۸,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار۹۳,۵۲۰ 
تومان قیم��ت خورد.  هر اونس طال ه��م در بازار های 

جهانی ۱۰,۶۷۱ دالر بود.  

قیمتنوع ارز 

۳,۶۴۳ دالر آمریکا

۳,۹۷۰ یورو اروپا

۵,۴۴۰ پوند انگلیس

۹۹۷درهم امارات

۱,۲۷۰ لیر ترکیه

۵۷۵ یوان چین

۳۰ین ژاپن

۲,۶۶۵ دالر کانادا

۳,۶۸۵فرانک سوییس

۱۱,۹۵۰دینار کویت

۹۷۰ریال عربستان

۳۰۰دینار عراق

۵۷ روپیه هند

۸۷۰ رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۰,۶۷۱ اونس طال

۴۰۵,۵۰۰ مثقال طال

۹۳,۵۲۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۹۱۷,۵۰۰سکه بهار آزادی

۹۱۴,۰۰۰سکه طرح جدید

۴۶۵,۰۰۰نیم سکه

۲۵۸,۰۰۰ربع سکه

۱۶۸,۰۰۰سکه گرمی

ارائه خدمات کارگزاری در شعبه 
کاوه بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد به منظور رفاه حال مش��تریان و در 
ادامه پیاده س��ازی طرح موفق ارائه خدمات کارگزاری 
در ش��عبه ها، ای��ن خدمت را در ش��عبه کاوه خود نیز 

ارائه می دهد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این راستا 
از تاری��خ ۳۰ آذر تا ۳ دی س��ال ۱۳۹۴، کارش��ناس 
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، در شعبه کاوه، ضمن 
ارائه نام کاربری و رمز عبور برای انجام معامالت برخط 
کارگزاری و س��ایر خدمات مربوط به آن، پاس��خگوی 
سواالت مراجعه کنندگان نیز خواهند بود. گفتنی است 
شعبه کاوه در خیابان آزادی، بین جمالزاده و والعصر، 

روبه روی ترمینال کاوه واقع است. 

کاهش نرخ 19 ارز بانکی و افزایش 
1۷ واحد پولی

بان��ک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روزش��نبه 
اع��الم کرد که بر این اس��اس نرخ ۱۹ ارز نس��بت به 
پنجشنبه هفته گذشته کاهش و قیمت ۱۷ واحد پولی 
افزایش داش��ته است؛ البته نرخ س��ه ارز نیز تغییری 

نکرد و دالر یک ریال ارزان شد. 
به گ��زارش ایرن��ا، دالرآمریکا با ی��ک ریال کاهش 
۳۰,۱۱۹ ری��ال، پون��د انگلیس ب��ا ۱۵۸ ریال کاهش 
۴۴,۸۶۵ ریال و یورو با ۶۱ ریال رش��د ۳۲,۷۲۹ ریال 

تعیین قیمت شدند. 
فرانک س��وییس ۳۰,۳۶۰ ریال، کرون سوئد۳,۵۲۲ 
ریال، کرون نروژ ۳,۴۴۳ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۸۷ 
ری��ال، روپیه هن��د ۴۵۵ ریال، درهم ام��ارات متحده 
عرب��ی ۸,۲۰۰ ری��ال، دین��ار کوی��ت ۹۹,۱۱۹ ریال، 
یکص��د روپی��ه پاکس��تان ۲۸,۷۶۰ ری��ال، یکصد ین 
ژاپن۲۴,۸۵۳ ری��ال، دالر هنگ کن��گ ۳,۸۸۵ ریال، 
ریال عمان۷۸,۲۵۱ری��ال، دالر کانادا ۲۱,۵۸۳ ریال، 
راند آفریقای جنوبی ۱,۹۹۶ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۳۵۵ 
ریال، روبل روسیه ۴۲۵ ریال، ریال قطر ۸,۲۷۱ ریال، 
یکصد دینار عراق ۲,۷۲۳ ریال، لیر سوریه ۱۶۰ ریال، 
دالر اس��ترالیا ۲۱,۶۱۴ ریال و ریال س��عودی ۸,۰۲۷ 

ریال قیمت خورد. 
دالر  ری��ال،   ۷۹,۸۳۵ بحری��ن  دین��ار  همچنی��ن 
س��نگاپور ۲۱,۳۱۶ ریال، ۱۰ روپیه سریالنکا ۲,۱۰۴ 
ری��ال، یکصد روپیه نپ��ال ۲۹,۲۰۲ ریال، یکصد درام 
ارمنس��تان ۶,۲۳۸ریال، دینار لیب��ی ۲۱,۸۲۶ ریال، 
یوان چین ۴,۶۴۶ ریال، یکص��د بات تایلند ۸۳,۳۳۷ 
ری��ال، رینگت مالزی ۷,۰۲۴ ریال، یک هزار وون کره 
جنوبی ۲۵,۴۷۴ریال، یکصد تنگه قزاقس��تان ۸,۷۸۳ 
ریال، افغانی افغانس��تان ۴۴۲ ری��ال، منات آذربایجان 
۲۸,۷۸۸ ری��ال، یک هزار روبل بالروس ۱,۶۴۱ ریال، 
س��امانی تاجیکس��تان۴,۳۹۰ریال و بولی��وار ونزوئال 

۴,۷۴۴ ریال ارزش گذاری شد. 

بانکنامه

نسیم نجفی

تلفن مستقیم: 86073274شماره 398 www.forsatnet.ir
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وزیر ارتباطات در دومین نشست جهانی 
اینترنت اظهار کرد 

سیستم حاکمیت جهانی اینترنت 
باید دموکراتیک باشد

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات ایران که در 
دومین نشس��ت جهانی اینترنت حضور یافت، گفت: 
 سیستم حاکمیت جهانی اینترنت باید دموکراتیک، 

شفاف و حامی دولت ها باشد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، محم��ود واعظی در پایان دومین 
نشس��ت جهانی اینترنت در ش��هر  »وو جن« چین 
گف��ت: یکی از مش��کالت اصلی فض��ای مجازی در 
شرایط کنونی سوء استفاده از اینترنت توسط گروه ها 
و اف��راد اس��ت و ای��ن موضوع یک��ی از دغدغه های 
اصلی ش��رکت کنندگان در نشست اخیر بود که در 
کمیته های تخصصی به صورت مبس��وط درخصوص 

آن بحث شد. 
وی گفت: ای��ن موضوع به قدری بااهمیت اس��ت 
که حتی بس��یاری از کشورهای غربی شرکت کننده 
در نشس��ت چین نیز بر لزوم مقابله جدی با جرائم 

سایبری و تروریسم سایبری تأکید داشتند. 
واعظ��ی ادام��ه داد: سیس��تم حاکمی��ت جهانی 
اینترن��ت باید دموکراتیک، ش��فاف و در عین حال 
حام��ی دولت ها باش��د تا انتظ��ار و امنیتی که همه 
کش��ورها و دولت ها از فضای مج��ازی دارند، به آن 

دست یابند. 
وی اظهارک��رد: آمری��کا ب��ه دنبال آن اس��ت که 
انحصار اینترنت را همواره برای خود حفظ کند، اما 
با مباحثی که در این نشست سه روزه مطرح شد، به 
نظر می رس��د عزمی جدید برای خاتمه این انحصار 

در حال شکل گرفتن باشد. 
 واعظی خاطرنش��ان کرد: همه کشورها خواستار 
احت��رام به حاکمی��ت ملت ها در فض��ای مجازی و 
داشتن زیرساخت های امن و فضایی پاک و عاری از 
هرگونه تهدید هس��تند که این مهم فقط و فقط در 
سایه تالش و کوشش بین المللی امکان پذیر است. 

 وی با اشاره به اینکه  »حریم خصوصی« و رعایت 
احترام به این حریم یکی از نکات مهم نشس��ت های 
تخصص��ی در اج��الس جهانی اینترنت ب��ود افزود: 
نمایندگان دولت ها در این نشست اعالم کردند باید 
تضمینی برای محافظت از این حریم و جلوگیری از 

سرقت اطالعات موجود در آن ایجاد شود. 
واعظ��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود به 
گس��ترش فضای مج��ازی و مش��کالتی که ممکن 
اس��ت چنین فضایی به لحاظ فرهنگی برای جوانان 
ایجاد کند نیز اش��اره کرد وگفت: در عین حالی که 
فضاهای مجازی می تواند در خدمت بش��ریت باشد، 
به همان نس��بت هم برای م��ردم جهان خطرآفرین 
اس��ت. چراک��ه ممکن اس��ت برخی اف��راد به فکر 
سوء اس��تفاده از فض��ای مج��ازی و اینترنتی به نفع 
خود باش��ند و با طراحی برنامه هایی، کل س��اختار 

اینترنت را به خطر بیندازند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یادآور ش��د که 
این موضوع در نشس��ت جهان��ی اینترنت در چین 
یکی از محورهای مورد توجه کش��ورهای اس��المی 
به وی��ژه ایران ب��ود و ما اع��الم کردیم که مس��ائل 
ارزش��ی، اعتقادی و فرهنگی در فض��ای مجازی را 

نمی توانیم قربانی توسعه فناوری کنیم. 
وی ادام��ه داد: بر همین اس��اس تأکی��د کردیم 
ک��ه موضوع احت��رام به تن��وع و گوناگونی ارزش ها 
و فرهنگ ه��ا باید به عن��وان یک میراث مش��ترک 
فرهنگی در فضای مجازی شناخته شود و این اصل 
باید از جانب همه کشورها به دیده احترام نگریسته 

شود. 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 
قاچاق صفرشدنی نیست

رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اش��اره 
به اینکه قاچاق صفرش��دنی نیست، بلکه مهارشدنی 
است، اظهار کرد: با اجرای برنامه های ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در سال 1393 قاچاق کاال نسبت به 

سال 1392 پنج میلیارد دالر کاهش یافت. 
به گزارش ایس��نا، حبیب اهلل حقیقی، رئیس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نشس��تی که در زمینه 
هم اندیش��ی مدیران س��تادی و اس��تانی س��ازمان 
جم��ع آوری و فروش ام��وال تملیکی برگزار ش��ده 
ب��ود، اظهار کرد: در مورد قاچاق کاال باید بدانیم که 
این موضوع یکی از موانع مهم اجرای سیاس��ت های 

اقتصاد مقاومتی است. 
به گفت��ه وی طبق فرمایش مق��ام معظم رهبری 
در اص��ول مهم اجرای سیاس��ت های ح��وزه اقتصاد 
مقاومتی توجه به توس��عه درون زا و برون نگر اس��ت. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه درون زا بودن ب��ه تولید داخلی 
برمی گردد و برون نگر بودن مربوط به بحث صادرات 
اس��ت، در ش��رایط فعلی قاچاق می تواند جزو موانع 

اصلی تولید داخلی به حساب بیاید. 
او درباره میزان قاچاق انجام ش��ده در سال 1393 
اظه��ار ک��رد: برآوردهای ما نش��ان می ده��د که در 
این س��ال نزدیک به 20 میلی��ارد دالر حجم قاچاق 
از مرزهای کش��ور بوده که اگ��ر بپذیریم به ازای هر 
میلیارد دالر 100 هزار ش��غل ایجاد می شود به این 
ترتیب 2 میلیون شغل را از دست داده ایم و از سوی 
دیگ��ر با توجه ب��ه اینکه قاچ��اق کاال می تواند برای 
افرادی که در مش��اغل رس��می کار می کنند مشکل 
ایج��اد کند، 2 میلیون ش��غل نیز به ای��ن ترتیب از 
دس��ت داده ایم. پس قاچاق کاال توانس��ته فرصت 4 

میلیون شغل را در کشور از ما بگیرد. 
او ب��ا تأکید ب��ر اینکه یک��ی از موضوعات مهم در 
بحث قاچاق مس��ائل فرهنگی اس��ت، گف��ت: ما در 
ایران تأکید می کنیم که باید سبک زندگی اسالمی- 
ایرانی داش��ته باش��یم. وقتی قاچاق به کش��ورمان 
افزای��ش می یاب��د منجر ب��ه ترویج فرهن��گ بیگانه 

می شود که یکی از آنها برندپرستی است. 
حقیقی درخصوص مش��کالتی که قاچاق در ایران 
ایجاد کرده است، گفت: ما متوجه شدیم که در یکی 
از شهرستان های مرزی کشور دانش آموزان درس را 
رها کرده و س��راغ کار قاچاق می روند. در این زمینه 
باید فرهنگ سازی الزم صورت بگیرد و دانش آموزان 

یاد بگیرند که سراغ مال حالل بروند. 
وی با بیان اینکه قاچاق کاال تأثیرات سوء سیاسی 
امنیتی نی��ز دارد، گفت: در ش��رایط کنونی یکی از 
منابع تأمین مالی گروهک های تکفیری اس��تفاده از 
قاچاق اس��ت. همچنین تأثیر سوء دیگری هم دارد 
که آثارش ناپیداس��ت ولی به طورکلی قاچاق منش��أ 

پول کثیف است. 
حقیقی همچنین گفت: اگ��ر به بحث قاچاق کاال 
به درستی رسیدگی نکنیم حل مسائل اقتصاد کشور 
با کندی انجام می ش��ود در واقع قاچاق گرهی است 
که حرکت اقتصاد کش��ور را کند می کند. کار قاچاق 

کاال سخت ولی شدنی است. 

وارداتارتباطات

سرویس  دریافت  متقاضیان 
اینترن��ت پرس��رعت س��یمی  
ب��ا  روز ه��ا  ای��ن    )ADSL(
مش��کل کمبود پورت و رانژه 
ک��ردن خ��ط خ��ود مواج��ه 
هس��تند و این در حالی است 
که یک سال گذشته مسئوالن 
ارتباطی کشور خبر از برطرف 

شدن این مشکل دادند. 
دی��روز هم اس��داهلل دهناد، 
سرپرس��ت ش��رکت مخابرات 
ایران از اختص��اص 570 هزار 
پ��ورت اینترنت پرس��رعت به 
متقاضی��ان خب��ر داد و گفت:  
»واگ��ذاری 550 ه��زار تلفن 
ثاب��ت، دایری 570 هزار پورت 
اینترنت پرسرعت، واگذاری 4 
میلی��ون و 700 هزار ش��ماره 
تلفن همراه و حجم وس��یعی 
از س��رمایه گذاری های انج��ام 
شده در ش��رکت، نشان دهنده 
اهمی��ت اس��تراتژی ش��رکت 

مخابرات به توسعه است.«
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه 
گزارش ه��ای میدان��ی نش��ان 
می ده��د مش��ترکان زی��ادی 
در ص��ف انتظار ش��رکت های 
اینترنت هستند تا  ارائه دهنده 
بتوانند به اینترنت پرس��رعت 

دسترسی پیدا کنند. 
فرام��رز فرخ ن��ژاد یک��ی از 
متقاضیان اینترنت پرس��رعت 
ب��ه  »فرص��ت ام��روز« گفت: 
حدود ی��ک ماه اس��ت که به 
مراجع��ه  مخاب��رات  ش��رکت 
 ADSL ک��رده ام تا س��رویس
بگی��رم اما هنوز هیچ خبری از 
وصل ش��دن اینترنت نیست و 
هنگامی که با شماره پشتیبانی 
تم��اس می گی��رم جواب های 

سرباالیی می دهند. 
ی��ک  در  م��ن  اف��زود:  وی 
کار  الکترونیک��ی  فروش��گاه 
می کن��م و نی��از زی��ادی ب��ه 
اینترن��ت دارم به همین علت 
مجب��ور ش��ده ام در این مدت 
از طری��ق اینترنت تلفن همراه 
خود به اینترنت دسترسی پیدا 
کنم ک��ه هزینه باالی��ی را به 

همراه دارد. 
فرخ ن��ژاد در پاس��خ به این 
سوال که چرا از طریق شرکت 
دیگ��ری اق��دام ب��ه دریاف��ت 
ADSL نک��رده اس��ت گفت: 
قب��ل از اینک��ه ب��ه ش��رکت 
مخاب��رات مراجعه کنم با چند 
شرکت دیگر تماس گرفتم که 
در هم��ان ابتدا گفتند، منطقه 
ش��ما پ��ورت ن��دارد و باید در 
صف انتظ��ار بمانید به همین 

دلی��ل گفتم ش��اید مخابرات 
این مش��کل را نداشته باشد یا 
اینترنت مرا  حداقل س��ریع تر 
ارائه دهد که متأس��فانه بعد از 
گذشت یک ماه هنوز این اتفاق 

نیفتاده است. 
فرهاد سمیعی، معاون یکی 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های  از 
مش��کل  درب��اره  اینترن��ت 
کمب��ود پ��ورت ب��ه  »فرصت 
امروز« گفت: کمبود پورت به 
شرکت های ارائه دهنده مربوط 
نمی ش��ود و هری��ک از ای��ن 
ش��رکت ها با توجه ب��ه میزان 
مش��ترکان خود سهمیه پورت 
دارند که آن را از طریق شرکت 

مخابرات دریافت می کنند. 
افزود: همه شرکت های  وی 
ارائه دهنده اینترنت پرس��رعت 
خدم��ات  ت��ا  دارن��د  عالق��ه 
در  را  خ��ود  متقاضی��ان 
س��ریع ترین زمان برقرار کنند 
اما گاهی این ارائه این خدمات 
به علت کمب��ود پورت متوقف 

می شود. 
س��میعی در پاس��خ به این 
س��وال که در ح��ال حاضر در 
تهران چه تعداد مش��ترک در 
صف ADSL هس��تند گفت: 
از متقاضی��ان  آم��ار رس��می 
این س��رویس وجود ندارد اما 

می توانیم بگوییم در ش��رکت 
م��ا ح��دود 60 ت��ا 70 درصد 
متقاضیان بیش از س��ه هفته 
در انتظار دریافت این خدمات 

هستند. 
وی با اش��اره به اینکه نقاط 
پرجمعی��ت بیش��ترین ص��ف 
انتظ��ار را دارن��د گف��ت: م��ا 
در ش��هر هایی به ج��ز ته��ران 
چندان مش��کل پورت نداریم 
اما در تهران ب��ه علت ازدحام 
جمعی��ت و متمرک��ز ب��ودن 
سازمان ها  و  نهاد ها، شرکت ها 
این مشکل به اوج خود رسیده 

است. 
س��میعی افزود: البته ما در 
ش��هرهای دیگر و حتی برخی 
مناط��ق تهران این مش��کل را 
نیز داریم که شرکت مخابرات 
انحصاری عم��ل می کند و به 
ش��رکت های دیگر اجازه ارائه 
خدمات اینترنت پرس��رعت را 

نمی دهد. 
وی اظهار کرد: این مش��کل 
هرچه ب��ه مراکز ش��هر دورتر 
و  می ش��ود  ش��دید تر  باش��د 
مش��ترکان اینترنت راهی جز 
انتخاب شرکت مخابرات ندارند 
و مجبورن��د تا س��رویس خود 
را تنها از این ش��رکت دریافت 

کنند. 

پژمان فر، کارش��ناس  رض��ا 
ارتباط��ات نیز درباره مش��کل 
کمب��ود پ��ورت در کش��ور به 
»فرصت ام��روز« گف��ت: این 
معضل همیش��ه وجود داشته 
اس��ت ولی در بعض��ی مواقع 
به اوج خود می رس��د که باید 

بررسی و رفع شود. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
این مشکل به اوج خود رسیده 
اس��ت و چون تجهیزات رانژه 
کردن خطوط مشترکان اکثرا 
این  برطرف  وارداتی هس��تند 
زیادی  نس��بتا  زمان  مش��کل 

می برد. 
پژمان ف��ر در پاس��خ به این 
سوال که چرا با وجود خدماتی 
و  بی س��یم  اینترن��ت  مث��ل 
اینترنت همراه هنوز متقاضیان 
ADSL زیاد هس��تند گفت: 
اینترنت سیمی بهترین کیفیت 
را دارد و کمترین قطعی یا افت 
سرعت را دارد به همین دلیل 
مش��ترکان هنوز هم تا جایی 
که امکان دارد اس��تفاده از این 

سرویس را ترجیح می دهند. 
وی اظه��ار ک��رد: اینترن��ت 
از  پایین ت��ری  س��یمی تعرفه 
س��ایر س��رویس ها دارد و این 
هم یک��ی از دالیل اس��تقبال 

مشترکان از ADSL است.

سونامی کمبود پورت و طوالنی شدن صف های متقاضیان اینترنت پرسرعت

ADSL  بازهم کم آورد

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از افزایش 6درصدی سه قلم 
محصول لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و 
پنیر از یکم دی  ماه  )سه شنبه هفته جاری( 

خبر داد. 
مصی��ب محمدیان ش��مالی در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار کرد: حدود یک سال و نیم 
گذشته دامداران به دلیل افزایش هزینه های 
خود درخواس��ت افزایش قیمت شیرخام را 
داش��تند ولی انجمن صنای��ع لبنی به دلیل 
مس��ائلی از جمله عدم کش��ش بازار با این 
افزای��ش قیمت موافق نبود ک��ه دامداران تا 
امروز همکاری الزم را انجام دادند، ولی دیگر 
تحمل این میزان ضرر و عدم دریافت س��ود 

منطقی را ندارند. 
وی افزود: طی جلساتی که سازمان حمایت 

با دامداران و انجمن صنایع لبنی برگزار کرد 
به این توافق رسیدیم که کلیه کارخانه های 
لبنی نس��بت به افزایش 100تومانی قیمت 
خرید هرکیلوگرم ش��یرخام از دام��داران از 
تاری��خ یکم دی م��اه اقدام کنن��د و متقابال 
قیمت فرآورده های لبنی پرمصرف  )ش��یر، 
ماست و پنیر( را با افزایش حداکثر 6 درصد 
نسبت به قیمت مصوب سال 1393 افزایش 
دهند. محمدیان شمالی یادآور شد: متوسط 
قیمت شیر خام در کشور 1200 تومان است 
که به این مبلغ 100 تومان اضافه می شود و 
سهم اثر 100 تومانی قیمت شیرخام در این 
کاالها منجر به افزایش 6درصدی قیمت این 
محصوالت می شود. وی در پاسخ به این سوال 
که تکلیف قیمت گ��ذاری برخی محصوالت 
لبنی که دارای تاری��خ مدت طوالنی بوده و 

در انباره��ا وجود دارن��د؟  توضیح داد: چند 
روز فرصت��ی که ت��ا اول دی ماه گذاش��تیم 
ب��ه همین منظور بود ت��ا محصوالتی که در 
انبارها وجود دارند به فروش برسند و از روز 
سه شنبه، براساس قیمت جدید اقدام شود. 
معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان درباره اینکه ممکن اس��ت 

در چن��د روز باقیمانده تا یکم دی ماه برخی 
محص��والت لبنی قدیمی به دالیل مختلفی 
به فروش نرسند، گفت: اگر عرضه کنندگان 
نتوانند محصوالت لبنی را به فروش برسانند 
می توانن��د با ارائه  اس��ناد و م��دارک الزم به 
سازمان حمایت مراجعه کنند تا در این رابطه 

تصمیم گیری شود. 

افزایش قیمت لبنیات پرمصرف از اول دی ماه

خبر

محمد ممتازپور 

شماره 398 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073296



یکشنبه
29 آذر 1394 عمران و مسکن6

یادداشت

استفاده از 3 ظرفیت قانونی برای 
»توسعه ای« شدن بانک مسکن

محمدهاش��م بت ش��کن، مدیرعامل بانک مسکن، 
افزای��ش س��رمایه معق��ول برای این بانک را ش��رط 
»توس��عه ای« ش��دن بانک مسکن عنوان کرد و گفت: 
از تم��ام ظرفیت ه��ای تقنین��ی الیح��ه بودجه ۹۵، 
الیحه برنامه شش��م توس��عه و تهیه الیحه مس��تقل 
برای توسعه ای شدن بانک مسکن استفاده می شود. 
محمد هاشم بت شکن در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی با بیان اینکه بانک مس��کن 
در ح��ال حاض��ر ی��ک بانک تخصصی اس��ت، اظهار 
کرد: پیش��نهاد مش��ترک من و وزیر راه و شهرسازی 
 ای��ن اس��ت ک��ه بانک مس��کن تبدیل ب��ه یک بانک

تخصصی - توسعه ای شود. 
مدیرعامل بانک مس��کن اف��زود: فعالیت تخصصی 
بانک مسکن در بخش ارائه تسهیالت در حوزه مسکن 
و س��اختمان اس��ت اما بخش توسعه ای به معنای آن 
است که بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی ابزار 
اعمال سیاس��ت های دولت در توس��عه بخش مسکن، 

راه و حمل و نقل خواهد بود. 
وی با بیان اینکه ظرفیت »توس��عه ای« باید به این 
بانک اضافه شود، تاکید کرد: الزمه »توسعه ای« شدن 
بانک مسکن این است که این بانک بتواند از امکانات و 
ظرفیت هایی که دولت برای بانک های توسعه ای ایجاد 

می کند بهره مند شود. 
بت شکن افزود: شرط اصلی توسعه ای شدن بانک 
مس��کن این اس��ت که دولت افزایش سرمایه معقولی 
را برای بانک مسکن ایجاد کند تا ظرفیت توسعه ای 
بانک تقویت ش��ود. از طرف دیگر بانک مس��کن برای 

توسعه ای شدن نیازمند تغییر ساختار است. 
وی در پاسخ به این سوال که فرآیند »توسعه ای« 
شدن بانک مسکن در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: 
از سه ظرفیت تقنینی الیحه بودجه ۹۵، الیحه برنامه 
شش��م توس��عه و تهیه الیحه مستقل برای توسعه ای 
ش��دن بانک مسکن اس��تفاده می شود. در این زمینه 
پیش��نهاداتی در الیح��ه بودج��ه و احکامی در الیحه 
برنامه شش��م توس��عه ارائه شده اس��ت. ضمن اینکه 
ای��ن موض��وع در قالب ارائه الیح��ه جداگانه در حال 

پیگیری است. 

هیات وزیران مصوب کرد
دولت۲۰۰ میلیارد تومان برای 

حمایت از مسکن مهر اختصاص داد
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و 
به استناد ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مس��کن مصوب ۱۳۸۷، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد 
ریال در اعتبارات س��ال ۹۴ برای حمایت از مس��کن 

مهر تصویب کرد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت راه و 
شهرس��ازی، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۹/۱۸ به 
پیش��نهاد مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ وزارت راه و شهرسازی 
و به اس��تناد ماده ۱۸ قانون س��اماندهی و حمایت از 
تولی��د و عرضه مس��کن مص��وب ۱۳۸۷ تصویب کرد 
ک��ه ۲۰۰۰ میلی��ارد ریال از اعتب��ارات موضوع ردیف 
ش��ماره ۵۲۰۰۰۰-۸ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۴ کل 
کش��ور با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت های 
مالی، تراکم و ایجاد تاسیس��ات عمومی مس��کن مهر 

اختصاص یابد. 
این اعتبار در دو ردیف هزینه خواهد شد که ردیف 
نخس��ت شامل تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، 
مکان یابی، طراحی، خدمات مهندسی، بیمه کیفیت، 
حمایت ه��ای مال��ی، آماده س��ازی و تامی��ن خدمات 
روبنای��ی و زیربنایی، مس��اجد، تروی��ج مقررات ملی 
ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن 

مهر است. 
در این ردیف هدف کمی ۲۲۰ هزار واحد مسکونی با 
سرانه هر واحد ۸ میلیون ریال تعیین شده است که در 
اعتبارات سال ۱۳۹۴ به ۱۷۵۷ میلیارد ریال می رسد. 
ای��ن ردی��ف در راس��تای تحقق اه��داف ماده ۱6 
قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن 
و همچنین تا ۲۰ درصد هزینه های مربوط به احداث 
مس��اجد هر یک به میانگین ۳۰۰ متر مربع در نظر 
گرفته شده است و همچنین در راستای تحقق اهداف 
م��اده ۴۸ آیین نام��ه اجرای��ی قانون یاد ش��ده و ماده 
۳۵ قانون نظام مهندس��ی و کنترل ساختمان منظور 

شده است. 

دلیل اجرای ناقص و پرابهام قوانین 
و مقررات دریایی چیست؟  

در کشورهای توس��عه یافته، لوایح معموال همراه 
با ش��ش گزارش توجیهی تقدیم مجلس می شوند. 
یک��ی از این گزارش ه��ا، گزارش توجی��ه اجرایی 
اس��ت به این معنی که بدون توجه به اینکه الیحه 
خوب یا بد اس��ت فقط این س��وال مطرح می شود 
که آیا قابل اجرا اس��ت؟  ب��رای اجرا چه مقدماتی 

الزم اس��ت؟  آیا اصال ش��دنی اس��ت؟
گ��زارش دوم، توجیه فنی اس��ت که اصال ربطی 
ب��ه خوبی یا ب��دی ایده کار ن��دارد. به عنوان مثال 
از منظ��ر حقوق��ی س��وال می ش��ود که آی��ا این 
اصطالحات به کار گرفته ش��ده حقوقی است؟  آیا 
قابل تفس��یر و تعبیر اس��ت؟  قوانینی که منسوخ 
شده کدام هس��تند؟  گزارش سوم گزارش توجیه 
مالی اس��ت، این س��واالت مطرح اس��ت که الیحه 
مذک��ور چق��در برای دول��ت خ��رج دارد؟  چقدر 
درآم��د ایجاد خواهد کرد؟  در این مورد هم خوب 
یا بد طرح مطرح نیس��ت. گ��زارش چهارم، توجیه 

اقتصادی اس��ت. 
یعن��ی از دی��د متغیره��ای اقتصادی ب��ه موضوع 
نگاه می ش��ود از جمله ارز آوری طرح، نرخ بیکاری، 
ص��ادرات و تولید س��رانه. گ��زارش پنج��م، توجیه 
اجتماعی اس��ت، چون هر الیحه ای که قانون ش��ود 
الزاما ع��ده ای از اجرای آن س��ود می برند و عده ای 
زیان، این گزارش تحلیل می کند کدام گروه و به چه 
مقدار و چگونه س��ود می برند؟  و ساختار اجتماعی 
جامعه ه��دف با اجرای این قان��ون چگونه و به چه 
میزان��ی تغیی��ر خواهد ک��رد؟  و در نهایت، گزارش 
توجیه سیاس��ی اس��ت، بحث می کند که در صورت 
اجرای این قانون  )الیحه( س��اختار سیاسی جامعه 

هدف تا چه اندازه تغییر می کند؟  
حال ب��ا اس��تعانت از اظهارات ارزش��مند باال که 
برگرفته از دیدگاه های زنده یاد دکتر حسین عظیمی 
آرانی در باب توس��عه و اقتصاد است، از تدوین گران 
و تصویب کنندگان لوای��ح مرتبط با صنعت دریایی 
از جمله الیحه توس��عه صنای��ع دریایی و نیز الیحه 
الحاق دولت جمهوری اس��المی ایران به مقاوله نامه 
کار دریای��ی مصوب س��ازمان بین الملل��ی کار، این 
س��واالت مطرح است که آیا لوایح مذکور شامل این 

شش گزارش بوده اند؟
آی��ا عدم توفیق اجرای قان��ون اول و نیز انتقادات 
دبی��رکل اتحادیه مالکان کش��تی ای��ران و نماینده 
انجمن صنف��ی دریانوردان تجاری ای��ران بر اجرای 
قانون دوم پس از گذش��ت ش��ش ماه از الزم االجرا 
شدن آن، نشان از عدم توجه به رعایت شش گزارش 
صدراالش��اره تا پیش از تصویب در مجلس ش��ورای 
اسالمی نیست؟  به راستی مسئولیت خسارات مادی 
و معنوی متاثر از ناکارآمدی چنین قوانینی برعهده 
چه نهاد و س��ازمانی اس��ت؟  آیا ضروری نیس��ت تا 
تبصره های مرتبط با صنایع دریایی و بندری به ویژه 
تبصره ۲۱ از الیحه برنامه شش��م توسعه تا پیش از 
ارائه به مجلس شورای اسالمی توسط تیمی متشکل 
از خبرگان مس��تقل دریایی و بندری مورد واکاوی و 
آسیب شناس��ی دقیق قرار گیرد؟  آیا رعایت ضوابط 
فنی از جمله تهیه شش گزارش توجیهی فوق الذکر 
جهت لوایح تقدیمی به مجلس ش��ورای اس��المی از 
ضروریات اصلی کش��ور در راستای توسعه اقتصادی 

نیست؟
آیا تداوم فعالیت کمیته وجوه اداره شده سازمان 
بنادر و دریانوردی به منظور ارائه تس��هیالت مالی 
به متقاضیان جهت س��اماندهی و نوسازی ناوگان 
حمل و نق��ل دریای��ی با وج��ود صندوق توس��عه و 
حمای��ت از صنای��ع دریایی که وظیف��ه اصلی آن 
ارائه این گونه تس��هیالت به فعاالن دریایی کش��ور 
اس��ت، نش��ان از عدم وجود گزارش های شش گانه 
باال ب��رای الیحه توس��عه صنایع دریایی نیس��ت؟  
به راس��تی آیا دلیل عدم توس��عه یافتگی بانک های 
کش��ور در حوزه تأمین مال��ی پروژه های دریایی، 
وجود این دو نهاد موازی در حوزه ارائه تس��هیالت 

مالی نیس��ت؟
آیا برآیند عملکرد کمیته وجوه اداره شده سازمان 
بن��ادر در ب��ازه زمانی ۱۲ س��ال گذش��ته مثبت و 
تأثیر گذار بوده اس��ت؟  به راس��تی چه تعداد از ۴۰۰ 
طرح عنوان شده توس��ط معاونت توسعه مدیریت و 
منابع سازمان بنادر و دریانوردی که از طریق کمیته 
وجوه اداره ش��ده این س��ازمان ب��ه بانک ها معرفی 
شده اند، دارای طرح توجیه فنی، اجرایی و اقتصادی 
صحی��ح و منطق��ی ب��وده؟  کل مبل��غ قراردادهای 
مرتبط با این ۴۰۰ طرح  )از س��ال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴( 
به چه میزان اس��ت؟  و آیا طرح های مذکور توس��ط 
ش��رکت های صاحب صالحیت و مورد تأیید شورای 
عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 

تهیه شده است؟
پر بیراه نیس��ت اگر بگویی��م در صنعت دریایی 
همه مش��غول اتالف وقت و هزینه هس��تیم، همه 
داری��م وقت تل��ف می کنیم، هم��ه جلوی پای هم 
س��نگ می اندازیم، البته ناآگاهانه س��نگ انداختن 
در ذات نظ��ام اجتماع��ی، اقتص��ادی و فرهنگ��ی 
ماس��ت. مهم تری��ن نهادی که مان��ع کار در ایران 
می شود نهاد دولت اس��ت، دولت آنچنان مقررات 
پیچی��ده ای را ح��ول و حوش خ��ودش تنیده که 
واقعا همه جا مانع اصلی بر س��ر راه توس��عه است. 
در پایان از س��ازمان بنادر و دریانوردی درخواست 
می ش��ود به ج��ای پرداختن به مس��ائلی که جزو 
وظای��ف اصل��ی و راهبردی اش نیس��ت ب��ه موارد 
مهمی ورود کند که س��الیان س��ال اس��ت مهجور 

مانده. 
از جمله این موارد کلیدی و اساس��ی می توان به 
بازنگری و اصالح قانون دریایی کشور مصوب سال 
۱۳۴۳ اش��اره کرد، چرا که قانون موجود جامعیت 

الزم را ندارد. 

عمران

وقت��ی ح��دود ۱۰ روز قب��ل 
ش��رکت راه آه��ن رس��ما اعالم 
کرد با پیش��نهاد ش��رکت های 
حمل و نقل ریل��ی برای افزایش 
ن��رخ بلیت قط��ار موافقت کرده 
کمت��ر گمان می رف��ت که این 
مصوبه به ظاهر س��اده، حواشی 
و مش��کالت زی��ادی پیدا کند؛ 
مش��کالتی که حاال باعث شده 
پ��ای وزیر راه و شهرس��ازی نیز 
به این موضوع باز شود تا مسئله 
افزایش قیمت بلیت قطار ماهیت 
وجود یک نهاد در اقتصاد ایران را 

زیر سوال ببرد. 
ماجرا از جایی ش��روع شد که 
معاون مس��افری راه آهن اعالم 
کرد هیات مدیره این شرکت پس 
از چند ماه بررس��ی و گمانه زنی 
موافق��ت کرده ت��ا قیمت بلیت 
قط��ار به ط��ور میانگین حدود 
۸درص��د افزایش یاب��د. راه آهن 
اع��الم کرد ای��ن نرخ ها از پیش 
ف��روش بعدی آغاز می ش��وند و 
ن��رخ بلیت های فروخته ش��ده 

تغییر نمی کنند. 
پس از این تغییر شرکت های 
حمل و نقل ریلی هرچند اعالم 
کردن��د ای��ن نرخ ها هن��وز با 
ای��ده آل متف��اوت اس��ت، اما 
قدری فضا را برای باقی ماندن 
س��رمایه گذاران در این عرصه 
تقوی��ت می کن��د. مدیرعامل 
ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا 
در این ب��اره گفت: با س��ازوکار 
جدی��دی که ش��رکت راه آهن 
طراح��ی ک��رده می توان گفت 
بخش��ی از خواسته های اصلی 
ریل��ی  حمل ونق��ل  ش��رکت 

اجرایی شده است. 
هرچن��د ب��ازار بلی��ت قطار 
آم��اده می ش��د خ��ود را ب��ا 
نرخ های جدید س��ازگار کند، 
ام��ا ناگهان اظهار نظری جدید 
در  داد.  تغیی��ر  را  ش��رایط 
ش��رایطی که راه آهن به عنوان 
نه��اد حاکمیت��ی دول��ت در 
عرص��ه ریلی موافقت خود را با 
افزای��ش نرخ ها اعالم کرده بود 

اما ناگهان یک س��ازمان دولتی 
دیگر خود را درگیر ماجرا کرد 
ت��ا جایی که س��ازمان حمایت 
از مصرف کنندگان رسما اعالم 
کرد این کار غیر قانونی است. 
واکنش ه��ا نس��بت ب��ه این 
صحب��ت دوگان��ه ب��ود. از یک 
سو رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی شرکت های حمل ونقل 
ریل��ی اعالم کرد ش��رکت های 
فع��ال حمل و نقل  خصوص��ی 
ف��روش  راه آه��ن  مس��افری 
بلی��ت قط��ار را در حال حاضر 
ب��ا توجه ب��ه ادعای س��ازمان 
حمایت حق��وق مصرف کننده 
و تولید کنن��ده ب��ا تخفیف به 
مش��تریان عرض��ه می کنند تا 
این مش��کل ب��ا مذاکرات بین 
طرفی��ن برط��رف ش��ود و از 
س��وی دیگر ش��رکت راه آهن 
در قالب بیانیه ای رس��می وارد 
عم��ل ش��د و ب��ا اع��الم اینکه 
قیم��ت بلی��ت قطار از س��وی 
ش��رکت های بخش خصوصی 
تعیین می ش��ود و پس از تایید 
ش��رکت راه آهن به عنوان نهاد 
تخصصی و مس��ئول توس��عه 
حمل و نق��ل ریل��ی کش��ور به 
مرحله اجرا گذاش��ته می شود 
رس��ما اجرای نرخ های جدید 

را نهایی در نظر گرفت. 

بساط سازمان حمایت باید 
جمع شود

ج��دی  واکن��ش  هرچن��د 
ش��رکت راه آه��ن نس��بت به 
موضع س��ازمان حمایت نشان 
از آن داشت که این شرکت به 
راحتی عرصه را خالی نخواهد 
کرد اما واکنش جدی وزیر راه 
نش��ان از آن دارد که آخوندی 
با استفاده از این فرصت اهدافی 
بزرگ تر را در سر می پروراند. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی روز 
هفت��ه  مراس��م  در  گذش��ته 
حمل و نق��ل ک��ه در ش��رکت 
راه آه��ن برگزار ش��د به انتقاد 
ج��دی از رویک��ردی پرداخت 
که اساسا نهادی مانند سازمان 
حمای��ت را به وجود آورده و از 
ل��زوم ش��کل گیری ش��هامتی 
گف��ت که س��ازمان حمایت و 
سازمان هایی شبیه آن را برای 

همیشه منحل کند. 
ک��رد:  تاکی��د  آخون��دی 
ع��ده ای هن��وز در این مملکت 
ب��ه دنب��ال این هس��تند که با 
توس��ل به تعالیم مارکسیس��م 
و سوسیالیس��م سیس��تم های 
را  کمونیس��می  قیمت گذاری 

در کش��ور پی��اده کنن��د و این 
بس��اطی ک��ه حض��رات به راه 
انداخته ان��د آیا غی��ر از تعالیم 
مارکس است؟ دست در جیب 
خلق اهلل کرده اند و پز طرفداری 
مردم را می دهند. در شرایطی 
که امام به رهبر وقت ش��وروی 
نامه نوش��تند و رس��ما گفتند 
تاریخ تفکرات مارکسیستی به 
سر آمده است. همه اینها تعالیم 
مارکس است و کدامیک از این 
اقدامات مس��لمانی به حساب 
می آی��د. ک��دام قان��ون اجازه 
می ده��د ب��رای ام��وال مردم 
قیمت گ��ذاری ص��ورت گیرد. 
ش��ما چکاره هس��تید که برای 
مردم این تصمیم را می گیرید؟ 
چه کسی و چه قانونی به شما 
این اجازه را داده تا برای مردم 
نرخ گ��ذاری کنید. به هر حال 
امیدوارم این مسائل حل شود و 
نکته ای که بسیار مهم بود این 
است که ما نباید به هیچ وجه 
از مس��یری که در آن هس��تیم 

دلسرد شویم. 
وزیر راه و شهرس��ازی باقی 
مان��دن ای��ن تفکر را مش��کل 
جدی اقتصاد ایران دانس��ت و 
گفت: ۲۵ س��ال اس��ت که در 
همه برنامه ها این موارد عنوان 

ش��ده، ولی هن��وز این جریان 
به س��ختی مقاومت می کند و 
مانع توسعه می شود. اگر مدافع 
حمایت از حقوق مصرف کننده 
هس��تند باید به دنبال افزایش 
بی��ن  رقاب��ت  و  کیفی��ت 
عرضه کنندگان خدمات باشند 
و به صورت منصفانه این رقابت 
ایجاد شود نه اینکه کسی بیاید 

و نرخ بلیت تعیین کند. 
آخون��دی پ��ا را از ای��ن نیز 
فراتر گذاش��ت تا از دولتمردان 
بخواه��د کار ای��ن تفک��ر را در 
اقتص��اد ایران یکس��ره کنند. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی عنوان 
ک��رد: امی��دوارم همکاران من 
در دولت این شهامت را داشته 
باش��ند که پیش��نهاد انحالل 
س��ازمان های قیمت گذاری از 
جمل��ه س��ازمان حمایت را به 
مجلس ش��ورای اسالمی ارائه 
کنند و مجلس شورای اسالمی 
نیز این همت را داش��ته باش��د 
تا بس��اط این دستگاه ها را یک 
ب��ار برای همیش��ه جمع کند. 
عده ای با تعالیم مارکسیستی و 
سوسیالیستی سنگ حمایت از 
مصرف کننده و تولیدکننده را 
به سینه می زنند اما دست آنها 
در جیب مصرف کننده است. 

لزوم برقراری شرایط رقابتی 
و عب��ور از ن��گاه دولت��ی در 
اقتصاد هرچن��د تاکنون بارها 
آخون��دی  صحبت ه��ای  در 
م��ورد تاکید ق��رار گرفته بود 
ام��ا صحبت های روز گذش��ته 
وی نش��ان می ده��د آخوندی 
ب��رای محک��م ک��ردن جا پای 
تصمیم ه��ای خود برای واقعی 
کردن قیمت ها و افزایش سهم 
بخش خصوصی در عرصه ریلی 
ثابت قدم است، ثباتی که اگر از 
سوی هیأت وزیران مورد توجه 
قرار گیرد ش��اید برای همیشه 
مانند  پرون��ده س��ازمان هایی 
س��ازمان حمای��ت را ببن��دد، 
س��ازمان هایی ک��ه ب��ه اعتقاد 
وزی��ر راه عم��ر آنه��ا نیز مانند 
عمر اندیشه های مارکسیستی 

به سر آمده است. 

جنجال بر سر قیمت بلیت قطار باال گرفت 

آخوندی: دوران اقتصاد مارکسیستی سرآمده است

بهترین راه حل برای آنهاس��ت و به ش��دت 
دنب��ال راه حل هایی برای خانه دار ش��دن 
آنها هس��تیم که در این راس��تا بسته های 
گوناگون و وام های مختلف ارائه می ش��ود 
این افراد عمدتا اقش��ار متوس��ط هستند 
ک��ه از حق��وق و درآم��د ماهان��ه نس��بتا 
مطمئن��ی برخوردارند و اندک اندوخته ای 
هم جم��ع آوری کرده اند و با اس��تفاده از 
بس��ته های تس��هیالتی موجود می توانند 
خانه دار ش��وند. تس��هیالتی که ظرف یک 
سال گذشته چه برای بافت فرسوده و چه 
وام صندوق پس انداز مس��کن یکم یا سایر 
تس��هیالتی که در طول یک سال گذشته 
ارائه ش��ده نسبت به دو س��ه سال قبل از 
نظر گس��ترش، تن��وع و اثرگ��ذاری قابل 

مقایسه نیست. 
وی نگرانی عمده وزارت راه و شهرسازی 
از ش��رایط کنونی بازار مسکن را نسبت به 
دو بخش اعالم و خاطرنش��ان کرد: بخش 
نخس��تی که ما نس��بت ب��ه آن نگرانیم، 
صنعت س��اختمان اس��ت که در رکود به 
سر می برد، چون تولید کاهش یافته و این 
نگرانی درباره آین��ده این صنعت به دلیل 
کاهش تولید مس��کن نیز ادامه دار اس��ت. 
نگرانی دوم ه��م به خاطر به هم ریختگی 
سیستم عرضه و تقاضای بازار و کاهش آن 

در بازار مسکن است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش 
ب��ه انتقاد برخ��ی از کارشناس��ان اقتصاد 
مسکن درباره بی اثر بودن تنوع تسهیالت 
مسکن در بازار این کاال گفت: کسانی که 
چنین نظری دارند معتقدند به اندازه کافی 
مسکن در کشور تولید شده است و با این 
تس��هیالت نمی توان خانه های نوساز را به 
فروش رس��اند و باید این تعداد باقی مانده 
را فروخ��ت اما من با این نظ��ر مخالفم و 
فکر می کنم ما هنوز برای قشرهای خاصی 
از جامعه نیاز به س��اخت و تولید مس��کن 
داری��م و با تقویت ط��رف عرضه به صورت 
هدفمن��د، برای این اقش��ار ه��م می توان 

طرف تولید مسکن را تقویت کرد. 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: 
تا وقتی شاخص های کالن اقتصادی تغییر 
نکند، فی نفس��ه هیچ اهرم��ی برای خروج 

ناگهانی مسکن از رکود وجود ندارد. 
مظاهریان درباره تورم زا بودن یا نبودن 
افزایش س��قف تسهیالت مس��کن تاکید 
کرد: وام مس��کن از جمله وام ۸۰میلیونی 
خرید و س��اخت مسکن خصوصیتش این 
است که این نقدینگی به تدریج وارد بازار 
می شود مثال س��ال آینده هر روز ۱۵۰ تا 
۲۰۰ تقاضای دریاف��ت وام به بازار تزریق 
می ش��ود و این گونه نیس��ت که نقدینگی 
موج��ود در بانک ها به ص��ورت ناگهانی به 
بازار مس��کن وارد ش��ود تا تورم زا باش��د. 
به هی��چ وجه نمی ت��وان تص��ور کرد که 
تسهیالت مس��کن تورم فزاینده ای ایجاد 

کند. 
تس��هیالت  تاریخچ��ه  داد:  ادام��ه  وی 
مس��کن در ۳۰ س��ال اخیر نشان می دهد 
که این ارقام هم��واره به طور میانگین در 
هر سال ۲۵ درصد کل تسهیالت بانکی را 
به خ��ود اختصاص می داده ان��د؛ االن این 
تس��هیالت حدود ۱۰ درصد اس��ت و اگر 
میزان تس��هیالت مسکن تا دو و نیم برابر 
میزان فعلی هم افزایش یابد تازه به میزان 
سه دهه گذش��ته برمی گردد، بنابراین به 
نظ��ر می رس��د افزایش تس��هیالت باعث 

شوک در بازار مسکن نمی شود. 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی در امور 
مس��کن و س��اختمان درباره دلیل س��وم 
خود در خصوص تورم زا نبودن تس��هیالت 
مس��کن به پای��گاه خبری ای��ن وزارتخانه 
گف��ت: پول��ی ک��ه ق��رار اس��ت به عنوان 
تسهیالت مسکن پرداخت شود، پول بانک 
مرکزی نیس��ت که بت��وان آن را با عنوان 
پ��ول پرقدرت، به یک اب��زار تورم زایی در 
کش��ور متهم ک��رد؛ بلکه این تس��هیالت 
عمدتا از مناب��ع داخلی بانک ها و از محل 
مس��کن  تس��هیالت  اقس��اط  بازپرداخت 
هس��تند که به اصطالح اقتصاددانان پول 

پرقدرت محسوب نمی شود. 
وی درباره چهارمی��ن دلیل ضد تورمی 
بودن تس��هیالت مسکن اظهار کرد: ایجاد 
و راه اندازی بیش��تر این تسهیالت از محل 
س��پرده گذاری و جم��ع آوری نقدینگ��ی 
موج��ود در جامعه، سیاس��ت ضد تورمی 

در پی دارد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

اکنون بهترین زمان خرید مسکن برای دست به نقدها

گزارش 2
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معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی گفت: هیچ گاه چنین زمان 
طوالنی  در تاریخ اقتصاد مس��کن کش��ور 
نداش��ته ایم که قیمت این کاال ثابت بماند 
و حتی اگر براس��اس ش��اخص های تورم 
محاس��به کنیم، حتی می ت��وان نام آن را 

کاهش قیمت مسکن گذاشت. 
وزارت  خب��ری  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
راه وشهرس��ازی، حام��د مظاهریان درباره 
راهکاره��ای دولت برای خ��روج از رکود 
مس��کن اظهار ک��رد: بس��ته های فراوانی 
در وزارت راه و شهرس��ازی و دولت برای 
خروج بخش مس��کن از رکود وجود دارد 
ولی اجرای آنها منتظر منابع مالی اس��ت 
ک��ه فعال دول��ت پولی ن��دارد و نمی تواند 
خارج از قانون بودجه س��ال ۹۴ مبلغی به 

بخش مسکن اختصاص دهد. 
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی ادام��ه داد: رکود مس��کن 
چن��د بخ��ش دارد؛ یک��ی اینک��ه رک��ود 
فعلی بهترین ش��رایط را ب��رای خریداران 
دس��ت به نقد مس��کن فراهم کرده اس��ت 
چ��ون هی��چ گاه چنین زم��ان طوالنی  در 
تاریخ اقتصاد مس��کن کش��ور نداشته ایم 
ک��ه قیمت ای��ن کاال ثاب��ت بماند و حتی 
اگر براس��اس ش��اخص های تورم محاسبه 
کنی��م، می توان ن��ام آن را کاهش قیمت 
مس��کن گذاشت. این ش��رایط فعلی بازار 
مس��کن بهترین زمان برای خرید مسکن 
از س��وی متقاضیان واقعی اس��ت. بخش 
دیگ��ر اف��رادی هس��تند که بالق��وه توان 
خری��د مس��کن را دارند وضعی��ت کنونی 

رضا بیگی 
کارشناس حمل و نقل



سیتروئن: انقالبی در سیستم 
تعلیق خودرو

در سال حذف سیستم تعلیق آبی كه مدت هاست 
یك ویژگی برای خودرو های شناخته شده محسوب 
می شود، سیتروئن صحبت از انقالبی در سیستم های 

تعلیقش به میان آورده است. 
این سیس��تم تعلیق جدید انحصارا برای ش��ركت 

سیتروئن در سال ٢٠١٧ رونمایی می شود. 
از ابتدای تابستان امس��ال حذف سیستم مشهور 
تعلیق آب��ی را اعالم كرده كه از این سیس��تم برای 
آخرین ب��ار در خ��ودرو مدل C5 از همین س��ازنده 

استفاده شده است. 
لیندا جكس��ون با تأیید خبر سیستم تعلیق جدید 
ب��رای س��ال ٢٠١٧ اعالم ك��رد: یك��ی از افتخارات 
س��یتروئن كه همین سیس��تم تعلیق آبی بود حذف 
شد ولی كیفیت و راحتی و استهالك كم خودرو های 
س��یتروئن دوباره مطرح می شود چراكه برند تجاری 

مطرح فرانسوی هاست. 
راحتی یك��ی از ویژگی های مهم برند س��یتروئن 
اس��ت، به همین جهت ما دوباره دس��ت به طراحی 
سیستم تعلیقی جدید با فناوری های روز دنیا زدیم. 
هیچ گونه اطالعات خاصی درباره این سیستم فاش 
نش��ده و حتی امروزه توس��ط برخی تولیدكنندگان 

مطرح استفاده می شود. 
تنها خبر قطعی تا به این س��اعت، آماده س��ازی و 
اجرای این سیس��تم تعلیق جدید و انقالبی تا س��ال 

٢٠١٧ برای محصوالت سیتروئن است. 
مس��ئله ای ك��ه ممك��ن اس��ت باعث س��وءتفاهم 
ش��ود این است كه این سیس��تم انحصارا در اختیار 
سیتروئن اس��ت و در اختیار شركت های رقیب مثل 

پژو قرار نخواهد گرفت. 

زیباترین خودرو سال-نامزدهای 
دریافت جایزه

روزه��ای پایانی س��ال می��الدی و زم��ان انتخاب 
زیباترین خودرو سال ٢٠١٥ است. 

برگزاری مس��ابقه انتخاب زیباتری��ن خودرو برای 
جش��نواره بین المللی خ��ودرو در اوایل م��اه ژانویه 
با فهرس��تی از نامزدهای رس��می در پاریس برگزار 

می شود. 
از س��ال ١٩٨٧ تاكنون همه س��اله م��ردم امكان 
انتخ��اب زیبا تری��ن خودرو س��ال را با ش��ركت در 
مس��ابقه ای كه در قالب جشنواره بین المللی خودرو 
را كه امسال از ٢٧ دس��امبر تا ٣١ ژانویه ٢٠١٦ در 

پاریس برگزار می شود دارند. 
برگزاركنن��دگان لیس��تی از نامزد ه��ای رس��می 
انتخ��اب زیباترین خ��ودرو ٢٠١٥ را ارائه دادند كه 
امس��ال فقط یك خودرو فرانس��وی در این لیس��ت 

وجود دارد. 
لیست خودرو های نامزد: 

Q30 اینفینیتی مدل
F-pace جگوار مدل

CX-3 مزدا مدل
GLC مرسدس مدل

C مرسدس مدل كوپه از كالس
مینی كالبمن

رنو مدل تالیسمن
جگوار ش��انس برنده شدن دوبار پی در پی را دارد. 
چراكه این س��ازنده انگلیسی س��ال گذشته با مدل 

XE برنده این جشنواره شد. 
عالقه مندان می توانند آرای خود را از ٣ دسامبر تا 
١٧ ژانویه ٢٠١٦ در سایت جشنواره به ثبت برسانند 
و با ش��ركت در قرعه كشی، شركت خودروساز برنده 
باید ماش��ینی به ارزش ٣٠هزار ی��ورو به برنده این 

قرعه كشی اهدا كند. 

انتقاد شدید گوگل از مقررات 
جدید درباره خودروهای خودران

گ��وگل از مق��ررات جدی��د وضع ش��ده در ایالت 
كالیفرنی��ا درخص��وص خودروه��ای ب��دون راننده 

به شدت انتقاد كرد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از لفتلین نیوز، براس��اس 
این مق��ررات جدید تمام خودروه��ای خودران باید 
فرمان و پدال داش��ته و یك راننده پشت فرمان آنها 

نشسته باشد. 
همچنی��ن افراد قبل از نشس��تن پش��ت فرمان 
بای��د دوره آموزش��ی  یك خ��ودروی خ��ودران 
ویژه ای را س��پری كرده باش��ند و مدرك بگیرند 
ت��ا صالحیت ران��دن این نوع خودروه��ا را پیدا 

كنند. 
این مقررات پیشنهادی یك مانع سخت پیش روی 
برنامه گوگل در زمینه س��اخت خودروهای خودران 

است. 
كریس اورمسان، مدیر پروژه خودروهای خودران 
گوگل گفت: این ش��ركت گزارش های��ی را از منابع 
مختلف درباره افراد معلولی كه توان رانندگی ندارند 
دریافت كرده كه ش��امل مشكالت جسمی همچون 
نابینایی، اوتیس��م، اپیلپسی، اسكلروز و كهولت سن 

می شوند. 
وی اف��زود: این مق��ررات باعث می ش��ود فناوری 
خودروهای خودران به پتانس��یل كامل خود نرسد و 
تمام افرادی را كه نیاز به تردد دارند ولی نمی توانند 

رانندگی كنند نادیده می گیرد. 
گوگل قصد دارد در ماه های آتی با مسئوالن ایالت 
كالیفرنیا در این باره چانه زنی كند زیرا آنها در حال 
بازبینی واكنش ها به این مقررات پیش��نهادی جدید 

هستند. 

 بهمن و اسفند بازار وارداتی ها 
جان می گیرد

یك كارشناس بازار خودروهای وارداتی با بیان اینكه 
ب��ازار محص��والت وارداتی در دو ماه پایان س��ال جان 
خواهد گرفت گفت: برنامه ریزی ش��ركت های وارداتی 
نشان می دهد، بیشتر واردكننده های خودرو پیش بینی 

رونق بازار را در دو ماه پایانی سال دارند. 
ب��ه گزارش پای��گاه خب��ری »عصرخ��ودرو« مهدی 
عیسی فر ادامه داد: آمار واردات و ثبت سفارش از سوی 
واردكننده ها نش��ان می دهد این ش��ركت ها بر این باور 
هس��تند كه دو ماه پایانی امس��ال نیز مانند سال های 
پیش��ین ش��اهد رونق ب��ازار در خودروه��ای وارداتی 
خواهیم بود. وی همچنین بابیان اینكه بازار آخر س��ال 
مش��تری همیش��گی و ثابت دارد گفت: اخبار رس��یده 
نشان می دهد فروش ش��ركت ها در دو ماه پایانی سال 

به میزان شش ماه ابتدای سال خواهد رسید. 
عیس��ی فر در ادامه نیز بابیان اینكه مشتریان به این 
باور رسیده اند كه قیمت ها كاهش نخواهد یافت تصریح 
كرد: در چند ماهی كه از توافقات هس��ته ای گذش��ت 
بس��یاری از مش��تریان در انتظار كاهش شدید قیمت 
خودرو تصمی��م گرفتند خرید ی��ا تعویض خودروهای 
خ��ود را به تعوی��ق بیندازند اما وضعی��ت بازار، كاهش 
نیافتن نرخ ارز و تعرفه واردات و از س��وی دیگر زمان بر 
بودن ورود برندهای جدید در بازار نش��ان داد، این گونه 
انتظارها بیهوده اس��ت، لذا به نظر می رسد به مرورزمان 
خریداران واقعی خودرو وارد بازار ش��وند و بازار از این 
ركود خ��ارج ش��ود. وی در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود بابیان اینكه آمار فروش ش��ركت های واردكننده 
از رش��د ف��روش خودروهای ش��ركتی حكایت می كند 
گف��ت: اما از س��وی دیگر فروش خودروه��ای وارداتی 
غیر ش��ركتی كاهش ش��دیدی داش��ته كه موجب افت 
فروش خودروهای وارداتی نس��بت به س��ال گذش��ته 
ش��ده اس��ت.  این كارش��ناس بازار خودرو همچنین با 
بیان اینكه ش��ركت های وارد كننده بزرگ باید به ایفای 
تعهدات ش��ان وفادار باش��ند و خودروه��ا را به موقع به 
مشتریان تحویل بدهند اظهار كرد: شك نداشته باشید 
در چنین ش��رایطی بازار فروش در دو ماه پایانی س��ال 
پررونق خواهد بود. عیسی فر در پایان نیز گفت: در بازار 
پایان سال برندهایی برنده خواهند بود كه اعتماد مردم 

را در تحویل به موقع خودروها جلب كنند. 

خبر بینالملل
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افزای��ش قیم��ت چن��د صد 
ه��زار تومانی برخی از خودروها 
تح��رك  از  نش��ان  ب��ازار،  در 
قیمت��ی خودروه��ای داخل��ی 
بع��د از مدت ه��ا س��كون دارد؛ 
خودروهای��ی ك��ه ت��ا پیش از 
اجرای طرح تس��هیالت خرید 
خ��ودرو، قیمت ش��ان در بازار 
ب��ه كمت��ر از قیم��ت كارخانه 
رس��یده بود. حاال كارشناس��ان 
این افزایش قیمت را ناش��ی از 
پس لرزه ه��ای وام ٢٥ میلیونی 
می دانن��د و ای��ن روند صعودی 
را تا پایان س��ال پایدار توصیف 

می كنند. 
در شرایطی كه بازار خودرو از 
ابتدای تابستان به زمستان تقاضا 
رس��یده بود، كمپی��ن نخریدن 
خودروه��ای داخلی و همچنین 
ركود انتظاری ناشی از به نتیجه 
رس��یدن مذاكرات هس��ته ای به 
س��رمای بازار دامن زد. همه این 
دالیل دست به دست هم دادند 
تا س��ناریوی افزایش قیمت هم 
از س��وی خودروس��ازان و هم از 
س��وی ش��ورای رقابت به دست 
فراموش��ی سپرده ش��ود، شاید 
بازار جان بگیرد. پس از گذشت 
چند ماه و با شروع پاییز، نه تنها 
از رون��ق خب��ری نبود بلكه وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
نام��ه ای ب��ه رئیس جمهور كه به 
امضای سه وزیر دیگر نیز رسیده 
بود، تعداد خودروهای انبارش��ده 
در كارخانه ه��ا را نزدیك به ١٠٠ 
ه��زار دس��تگاه عنوان ك��رد. در 
همین راستا، دولت برای مبارزه 
با ركودی كه بر سر همه صنایع 
سایه ای سنگین افكنده بود، بسته 
رون��ق اقتصادی را تدوین كرد و 
طرح خرید خودرو با تس��هیالت 

٢٥ میلیون تومانی آغاز شد. 
اجرای این طرح ش��ش ماهه، 
ب��ا ثبت نام ١٢٠ هزار دس��تگاه 
خ��ودرو، ش��ش روزه ب��ه پایان 

رس��ید ك��ه به گفت��ه مدیركل 
مرك��زی  بان��ك  اعتب��ارات 
خودروس��ازان بیش از دو برابر 
ظرفی��ت خودروه��ای در انبار 
مان��ده خود، خ��ودرو به فروش 
رس��اندند. »فرص��ت امروز« در 
تاریخ ٢٦ آبان در گزارش��ی به 
بررس��ی آثار فروش این میزان 
خ��ودرو در ب��ازار و قیم��ت آن 
پرداخت. حاال درس��ت یك ماه 
پس از این اتفاق، پس لرزه های 
موج��ودی  از  بی��ش  ف��روش 
احس��اس  ب��ازار  در  خ��ودرو، 
می ش��ود و قیمت خودرو روند 
صعودی به خود گرفته اس��ت. 
ام��ا علت این افزایش قیمت در 

شرایط ركود چیست؟ 

کمبود خودرو در بازار دلیل 
افزایش قیمت

ام��راهلل امین��ی، عضو هیأت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
و كارشناس صنعت خودرو، در 
پاسخ به این پرسش به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »نخریدن 
خ��ودرو ت��ا یك ح��دی ادامه 
دارد، وقتی تغییری در ش��رایط 
رخ نمی ده��د، مش��تری ناچار 
ب��ه تامین كاال می ش��ود چون 
چ��اره ای ندارد. حاال این تقاضا 
آغ��از ش��ده اما ب��ه دلیل اینكه 

خودروس��ازان هنوز مش��غول 
تامین خودروهای پیش فروش 
ش��ده با تسهیالت ٢٥ میلیون 
تومان��ی هس��تند، خودروهای 
مورد درخواس��ت ب��ه بازار ارائه 
نمی ش��ود و ت��ا زمانی ك��ه این 
تعهدات تمام نشود این موضوع 

ادامه دارد.«
او می افزای��د: »عامل دیگر این 
اس��ت كه خودروسازان به دلیل 
اینكه می خواهند قیمت ها را در 
ب��ازار ب��اال ببرند، از عرضه برخی 
از خودروه��ا ب��ه ب��ازار تا مدتی 
جلوگیری می كنن��د. به هر حال 
بای��د این واقعیت را پذیرفت كه 
در ش��رایط فعلی خودروس��ازان 

تعیین كننده قیمت هستند.«
امیر حس��ن كاكایی، اس��تاد 
دانش��گاه علم و صنع��ت ایران، 
نی��ز در این باره تصریح می كند: 
»نش��ان دادن چنین رفتاری در 
بازار منطقی نیس��ت زیرا به نظر 
می رس��د با بس��ته شدن پرونده 
هس��ته ای ایران، انتظار افزایش 
تولید، بهبود شرایط اقتصادی و 
كاهش قیمت در جامعه ش��كل 
بگی��رد. البت��ه تأمی��ن تعهدات 
توسط خودروسازان ممكن است 
منجر به تأخیر در تأمین خودرو 
در ب��ازار بش��ود اما ای��ن تأخیر 
كوتاه م��دت نباید باعث افزایش 

قیمت شده و در نتیجه به اعتقاد 
م��ن چنین افزایش قیمتی بازی 
دالالن است.« همچنین علیرضا 
پورف��رج، اقتص��اددان نی��ز این 
افزایش قیمت را ناشی از عرضه 
نش��دن خودرو در بازار می داند و 
در گفت وگ��و با »فرصت امروز« 
بی��ان می كن��د: »ای��ن افزایش 
قیم��ت ب��ه دلیل این اس��ت كه 
خودروس��ازان همچنان مشغول 
تامی��ن خودروهای پیش فروش 
ش��ده هستند، همین موضوع به 
بازی دالالن در حاشیه بازار قوت 
بخشیده و موجب افزایش قیمت 

خودرو شده است.«

تکرار حکایت افزایش 
قیمت در شب عید

به ماه های پایانی سال نزدیك 
می شویم و سابقه نشان می دهد 
كه اصوال در این ماه ها تقاضا و 
در پی آن قیمت كاالهایی نظیر 
خودرو افزایش پیدا می كند. اما 
كارشناس��ان اقتصادی پیش از 
این، ركود تقاضا را تا پایان سال 
مان��دگار می دانس��تند. اكنون 
ای��ن پرس��ش مطرح می ش��ود 
ك��ه با توج��ه به تحرك قیمتی 
هر چند اندك در بازار خودرو، 
آی��ا این ام��كان وجود دارد كه 
رون��د افزایش قیم��ت خودرو 

دس��ت كم تا پایان سال جاری، 
پایداری داش��ته باشد؟  امینی 
در ای��ن زمین��ه اظهار می كند: 
داخلی  خودروهای  »به هرحال 
با طبقه قیمتی زیر ٥٠ میلیون 
تومان، تنها انتخاب مش��تریان 
هس��تند زی��را در ای��ن طبق��ه 
قیمت��ی رقیب دیگ��ری وجود 
ن��دارد، بنابراین به اعتقاد من با 
افزایش تقاضا در ماه های پایانی 
س��ال، رون��د صع��ودی قیمت 
خودرو را شاهد خواهیم بود.«

كاكایی نی��ز درباره پایداری 
افزای��ش قیمت خودرو، توضیح 
تولی��د  »ظرفی��ت  می ده��د: 
در خودروس��ازان م��ا بی��ش از 
انتظ��ار  بنابرای��ن  اینهاس��ت، 
م��ی رود كه در ص��ورت تأمین 
به موق��ع قیمت ها افزایش پیدا 
نكن��د. اگ��ر خودروس��ازان ب��ا 
دالالن همراهی كرده و كمبود 
مصنوع��ی در بازار ایجاد كنند 
طبیعت��ا م��ا افزای��ش قیمت را 
تا ش��ب عید پی��ش رو خواهیم 
داش��ت، اما اگر خودروس��ازان 
ب��ا مردم همراه��ی كرده و نیاز 
بازار را تأمین كنند، این افزایش 

قیمت مستمر نخواهد بود.«
پورف��رج نیز در این باره معتقد 
است: »اگر خودروسازان نتوانند 
به موق��ع به تعه��دات خود عمل 
كنند، این قیمت در بازار نوسان 
خواهد داش��ت. اما در هر صورت 
ب��ا توجه به اینكه اكنون تحركی 
در تقاضا رخ داده، افزایش قیمت 
خ��ودرو تا پایان س��ال ادامه دار 
خواهد بود و حتی ممكن اس��ت 
قیمت های افزایش یافته به شكل 
قیمت ه��ای مس��لط در ب��ازار 
دربیایند.« شرایط و پیش بینی ها 
گ��واه افزای��ش قیمت خودرو در 
ماه های پایانی سال است؛ افزایش 
قیمتی كه بازار تعیین كننده آن 
اس��ت و هن��وز خودروس��ازان و 
نهادهای قیمت گذاری تصمیمی 

برای آن نگرفته اند. 

پیش بینی »فرصت امروز« تحقق یافت 

پس لرزه های وام 25 میلیونی قیمت خودرو را تکان داد

براس��اس گزارش های منتش��ر ش��ده، 
پارلمان اروپا به طرح تاس��یس كمیسیون 
نظ��ارت ب��ر قوانی��ن و مق��ررات صنعت 
خودروس��ازی در این اتحادیه رأی مثبت 
داد. ای��ن طرح در پی رس��وایی ش��ركت 
فولكس واگ��ن آلم��ان و ارائ��ه آماره��ای 
غیر واقع��ی از میزان آالیندگی خودروهای 
دیزلی این ش��ركت مطرح ش��ده و هدف 
نمایندگان پارلم��ان اروپا از تصویب طرح 
مذكور بررس��ی نقاط ضعف قوانین فعلی 
نظ��ارت ب��ر صنع��ت خودروس��ازی این 

اتحادیه است. 
كمیس��یون اروپ��ا كه به نوع��ی بازوی 
اجرای��ی اتحادی��ه اروپ��ا نیز محس��وب 
می ش��ود و اقداماتش مورد بررسی قرار 
خواه��د گرف��ت، اعالم كرده اس��ت كه 
به منظور مش��خص ش��دن ابعاد مختلف 
رس��وایی فولكس واگن و ایرادات قانونی 
موجود، با قانون گذاران اروپایی همكاری 
خواهد ك��رد. گفتنی اس��ت پیش نویس 
دس��تور ای��ن طرح پ��س از چراغ س��بز 
رهبران احزاب حاضر در پارلمان اروپا و 
پش��تیبانی هر ٧٥١ نماینده این پارلمان 
به تصویب رس��یده و از ای��ن طریق راه 
برای بررس��ی قوانی��ن و مقررات موجود 
و همچنی��ن بررس��ی پرون��ده ش��ركت 

فولكس واگن آلمان هموار ش��د. 
فولكس واگن  اعتراف مدیران ش��ركت 
آلم��ان در ماه س��پتامبر گذش��ته مبنی 
آماره��ای مربوط  ب��ودن  ب��ر غیرواقعی 
دی اكس��یدنیتروژن  انتش��ار  می��زان  به 
از خودروه��ای دیزل��ی این ش��ركت در 
آمری��كا و میزان مضر ب��ودن این حجم 
از آالیندگ��ی ب��رای س��المت انس��ان و 
اس��تفاده از تجهی��زات و نرم افزار تقلبی 
ب��ه این منظ��ور در ١١ میلیون خودروی 
تولید شده توسط این غول خودروسازی 
آلمانی س��بب اعتراض عمومی در جهان 
شده است. این در حالی است كه بخش 
قاب��ل توجه��ی از ١١ میلی��ون خودروی 
معیوب تولید ش��ده توس��ط این شركت 
در اروپا به ف��روش رفته كه این موضوع 
س��بب ورود پارلمان اروپا به این پرونده 

و بررس��ی آن ش��ده اس��ت. 
به عقیده كارشناس��ان و صاحبنظران 
صنع��ت خ��ودرو، اق��دام اخیر ش��ركت 

فولكس واگن سبب ش��ده است تا توجه 
تحلیلگ��ران  و  اروپای��ی  قانونگ��ذاران 
به س��وی خأل ه��ای قانون��ی موجود در 
قوانی��ن نظارت بر صنعت خودروس��ازی 
اتحادیه اروپا كه امكان دور زدن قوانین 
زیس��ت محیطی را ب��رای خودروس��ازان 
نف��وذ  همچنی��ن  و  م��ی آورد  فراه��م 
اروپایی  خودروسازی  بزرگ  شركت های 
در میان نهادهای قانونگذاری و نظارتی، 
خودروسازی  ش��ركت های  ش��ود.  جلب 
اروپایی كه در فرانس��ه و آلمان از جمله 
بزرگ تری��ن كارفرمایان ب��وده و نیروی 
كار قاب��ل توجهی را در اختیار دارند، به 
س��بب ایجاد فرصت های ش��غلی فراوان 
برای افراد از حوزه نفوذ گس��ترده ای در 
میان سیاس��تمداران كشورهای اروپایی 

نظیر آلمان و فرانس��ه برخوردارند. 
در ای��ن رابطه ب��اس اینكهوت، معاون 
اصلی  حزب س��بز می گوی��د: »تمرك��ز 
كمیت��ه تحقیق پارلمان اروپ��ا نه تنها بر 
خأل های قانون��ی موجود، بلكه باید روی 
مقامات كش��ورهای اروپایی و نقشی كه 
آنها در رس��وایی اخیر فولكس واگن ایفا 
كرده ان��د و همچنین اهمال كمیس��یون 
نظ��ارت  و  قوانی��ن  اج��رای  در  اروپ��ا 

برخودروس��ازان اروپایی تمركز كند.«
كمیت��ه  ك��ه  اس��ت  ذك��ر  ب��ه  الزم 
حقیقت ی��اب پارلم��ان اروپ��ا می توان��د 
ب��ه مدت یكس��ال ب��ه فعالیت های خود 
ادام��ه داده و ب��ه اته��ام نق��ض قوانین 
اتحادی��ه اروپ��ا و س��وء اداره و اج��رای 
ای��ن قوانین توس��ط كمیس��یون اروپا و 
نهادهای نظارتی بپردازد. گفتنی اس��ت 
ك��ه 4٥ عض��و پارلمان اروپ��ا در كمیته 
س��وی  از  ش��ده  تعیی��ن  حقیقت ی��اب 
پارلمان مذكور در جلس��ات رس��یدگی 
این كمیته به اس��تماع اظهارات مقامات 
دولتی، مقام��ات اروپای��ی و نمایندگان 
ش��ركت های خودروس��ازی می پردازند، 
حض��ور خواهن��د یاف��ت و ریاس��ت این 

جلس��ات را بر عهده خواهند داش��ت. 
در همی��ن رابطه و در آغاز كار كمیته 
لوس��یا  اروپ��ا،  پارلم��ان  حقیقت ی��اب 
كائ��ودت س��خنگوی ای��ن كمیت��ه طی 
از  اظهار داش��ت: »اس��تفاده  س��خنانی 
قطع��ات و نرم افزارهای تقلبی در قوانین 
اتحادیه اروپا ممنوع بوده و بررسی ابعاد 
این تخلفات برعهده مقامات مس��ئول در 

كش��ورهای محل وقوع تخلف اس��ت.« 

در پی رسوایی فولکس واگن

 پارلمان اروپا قوانین و مقررات
صنعت خودرو را بررسی می کند
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حس��ن کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران گفت: 
در حال حاضر تنها روز یکش��نبه کلیه مقاطع تحصیلی 
مدارس ش��هر تهران، ری و اسالمشهر تعطیل است. او 
درخص��وص تعطیلی ادارات و دس��تگاه های دولتی نیز 
گف��ت: به هیچ عن��وان ادارات، بانک ها و دس��تگاه های 

دولتی امروز تعطیل نخواهند بود. 
مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش وپرورش تهران نیز اعالم 
کرد: براس��اس بررس��ی های به عمل آمده کمیته اضطرار 
آلودگی هوای پایتخت، مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و 
کلیه مدارس مناطق 19 گانه شهر تهران یکشنبه تعطیل 
است. با توجه به شرایط پایدار جوی و بروز پدیده آلودگی 

هوا و مصوبه کمیت��ه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس 
مناطق 19 گانه شهر تهران در مقاطع مختلف و مهدهای 
کودک و پیش دبس��تانی روز یکش��نبه تعطیل است. در 
صورت اتخ��اذ هر تصمیم جدیدی درخص��وص روز های 

آینده مراتب به اطالع عموم خواهد رسید. 
آموزش وپ��رورش  عموم��ی  مدیررواب��ط  همچنی��ن 
شهرس��تان های اس��تان تهران تعطیلی م��دارس چند 
منطقه در شهرس��تان های تهران را برای روز یکش��نبه 
ب��ه دلیل آلودگی هوا اعالم کرد. یکش��نبه کلیه مقاطع 
تحصیل��ی م��دارس نواح��ی ی��ک و دو ری، کهریزک، 

فشافویه، اسالمشهر و چهاردانگه تعطیل هستند. 

مهدی میرش��اه ولد، اعالم کرد: با توجه به شرایط پایدار 
ج��وی و آلودگی هوا و همچنی��ن مصوبه کمیته اضطرار 
آلودگی هوا، یکش��نبه تمامی مهدکودک های شهر تهران 
تعطیل هستند. درصورت اتخاذ تصمیمات دیگر مبنی بر 
تعطیلی مهدکودک در روزه��ای آینده، اخبار آن متعاقبا 
اعالم خواهد ش��د. همچنین خس��رو صادق نیت، رئیس 
مرکز س��المت محیط و کار وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی با اعالم اینکه ذرات کوچک تر از 2.5 
میک��رون )PM2.5( مهم تری��ن آالینده ه��وای تهران 
اس��ت، گفت: س��وهانک، ش��هرری و منطقه شکوفه در 

شرق تهران آلوده ترین مناطق هستند. 

سرهنگ حسن عابدی، جانشین رئیس 
پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران بزرگ 
درباره تمهی��دات پلیس در ایام تش��دید 
آلودگی ه��وای تهران، اظه��ار کرد: طرح 
تش��دید برخورد با وس��ایل نقلیه دودزا و 
فاق��د معاینه فن��ی در پایتخ��ت آغاز و با 
تدابیر انجام ش��ده ت��وان عملیاتی پلیس 

راهور در این حوزه دو برابر شده است. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه مام��وران پلی��س با 
خودروه��ای آالین��ده و دودزا و همچنی��ن 
وسایل نقلیه فاقد برگه معاینه فنی برخورد 

می کنن��د، اظهار ک��رد: خودروه��ای دودزا 
پالک ش��ان اخ��ذ ش��ده و پالک اع��زام به 
تعمی��رگاه دریافت می کنن��د و ظرف مدت 
محدودی فرصت دارند که نسبت به اصالح 
وس��یله نقلیه خود اقدام کنند. ضمن اینکه 
برای چنین خودروهای��ی جریمه 30 هزار 

تومانی پیش بینی شده است. 
جانش��ین رئی��س پلی��س راهنمای��ی و 
رانندگی تهران بزرگ با اشاره به خودروهای 
فاقد معاینه فنی اظهار کرد: خودروهای فاقد 
معاینه فنی نی��ز برابر قانون 20 هزار تومان 

جریمه خواهند شد. همچنین اگر خودرویی 
دارای نقص فنی ب��وده جریمه ای 50 هزار 
تومانی برای آن اعمال خواهد شد. به گفته 
عابدی خودروهایی که اقدام به ایجاد صدای 
ناهنجار در معابر کرده باش��ند نیز 40 هزار 

تومان جریمه می شوند. 
 70 افزای��ش  از  همچنی��ن  عاب��دی 
درصدی برخورد با وسایل نقلیه دودزا در 
هش��ت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد و به ایسنا گفت: در این 
مدت خودروهایی که به دلیل دودزا بودن 

یا نداشتن معاینه فنی و. . . توقیف شده اند 
نی��ز 10 درصد افزایش داش��ته  اس��ت. از 
سال های گذشته تاکنون همواره در فصل 
سرما شاهد آلودگی هوا در کالن شهرهای 
کشور و به خصوص تهران بوده ایم و بهتر 
اس��ت ش��هروندان در این ایام خودش��ان 
نی��ز م��وارد را رعایت و از بی��رون آوردن 
خودروهای تک سرنشین خودداری کرده 
و وس��ایل حمل و نقل عموم��ی نظیر مترو 
و اتوبوس را برای جابه جایی درون ش��هر 

انتخاب کنند. 

دکت��ر محمد ج��واد کبی��ر، مدیرعامل 
حاش��یه  در  س��المت  بیم��ه  س��ازمان 
الگ��وی  بررس��ی  هم اندیش��ی  نشس��ت 
تجوی��ز و مص��رف داروه��ا در ای��ران که 
روز ش��نبه برگزار ش��د، گف��ت: در حال 
حاض��ر مطالب��ات داروخانه ه��ا در برخی 
از اس��تان ها ت��ا تیرم��اه پرداخت ش��ده 
و مطالب��ات مطب ه��ای پزش��کان نیز تا 
مردادماه پرداخت ش��ده است و به دنبال 
این هس��تیم ک��ه مابقی مطالب��ات را نیز 
پس از تخصیص اعتبارات پرداخت کنیم. 
به گفت��ه او، پرداخت مطالبات و تأمین 
منابع از س��وی رئیس جمه��ور نیز تأکید 

ش��ده اس��ت و همچنین مطالبات مراکز 
درمان��ی را نیز تا پایان اردیبهش��ت ماه با 
توجه به منابعی که به ما اختصاص یافت، 

پرداخت کرده ایم. 
مدیرعامل س��ازمان بیمه س��المت در 
م��ورد مطالبات پزش��کان خانواده اظهار 
داش��ت: در این خص��وص مطالبات آنها 
جلوتر از مابقی مراکز بوده؛ به طوری که 
تا آبان ماه پرداخت شده اما در پرداخت 
مطالب��ات بیم��ه درمانی کم��ی عقب تر 
هس��تیم و پرداخت ه��ای ما تا اواس��ط 
اردیبهش��ت ماه انجام ش��ده اس��ت. به 
گفته کبیر، بای��د منابع کافی در اختیار 

داشته باشیم تا بتوانیم در اسرع وقت به 
تعهدات مان عمل کنیم. 

او همچنین در این نشس��ت با اشاره به 
اینکه به دنبال توانمندسازی بیمه شدگان 
هستیم، گفت: این افراد باید بدانند از چه 
خدماتی برخوردار می شوند و این خدمات 
دارای چه ضوابط و اس��تانداردهایی است. 
باید نظارت ها نیز از سوی مراجع ذی ربط 
درخصوص تجوی��ز و توزیع دارو به صورت 
گسترده انجام گیرد که بخشی از این کار 
ب��ر عهده وزارت بهداش��ت خواهد بود که 

نسبت به آگاهی مردم اقدام کند. 
مدیرعام��ل س��ازمان بیمه س��المت با 

تأکید بر اینکه در سیاس��ت گذاری ها باید 
اهتمام جدی به اج��رای پروتکل درمانی 
داشته باش��یم، اظهار داشت: سازمان غذا 
و دارو نیز درخصوص افزایش کیفیت دارو 
باید توجه ویژه ای داشته باشد و همچنین 
باید در مورد دسترس��ی مردم به داروها و 
قیمت گذاری آنها نیز توجه ویژه ای ش��ود. 
کارگ��روه مش��ترک میان بیمه س��المت، 
نظام پزشکی و غذا و دارو به منظور تجویز 
نسخ الکترونیکی تش��کیل شده است که 
امیدواری��م بتوانی��م تصمیمات درس��تی 
در ای��ن زمینه با اس��تفاده از نظارت این 

کارگروه اتخاذ کنیم. 

تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه

پرداخت مطالبات داروخانه ها تا تیرماه

در نخس��تین س��اعات ثبت ن��ام داوطلب��ان نمایندگی 
دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس��المی، نماینده فعلی 
بهش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی برای کاندیداتوری 
در انتخاب��ات مجلس دهم ثبت نام کرد. ثبت نام داوطلبان 
نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسالمی همزمان 
در وزارت کش��ور و فرمانداری های سراسر کشور از صبح 
روز ش��نبه آغاز ش��د. احمد علی مقیم��ی، نماینده فعلی 
بهشهر در مجلس شورای اسالمی و حجت االسالم سادات 
ابراهیم��ی نماین��ده فعلی شوش��تر و گتون��د در مجلس 
ش��ورای اس��المی در نیم روز اول نخس��تین روز ثبت نام 
داوطلبان نمایندگی مجلس ش��ورای اسالمی با حضور در 
وزارت کش��ور نسبت به کاندیداتوری در انتخابات مجلس 
دهم اقدام کردند. اس��فندیار اختیاری نماینده  زرتشتیان 
در دوره های هش��تم و نهم مجلس ش��ورای اس��المی و 
ارس��الن فتحی پور نماینده م��ردم کلیبر در مجلس برای 
کاندیداتوری در انتخاب��ات دهمین دوره مجلس ثبت نام 
کردند. همچنین کاظم دلخوش، حس��ن مرادی و جالل 
ساداتیان از نمایندگان س��ابق مجلس شورای اسالمی با 
حضور در وزارت کش��ور جهت کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس دهم ثبت نام کردند. به گفته علی اصغر ناصربخت 
معاون سیاس��ی انتظام��ی فرمانداری تهران، نخس��تین 
روز ثبت ن��ام نمایندگی مجلس دهم پن��ج نفر با مراجعه 
به فرمانداری تهران مراح��ل ثبت نام جهت کاندیداتوری 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی را انجام دادند. محمد 
حس��ین مقیمی رئیس س��تاد انتخابات کشور اعالم کرد 
تا ساعت 15 روز ش��نبه در سراسر کشور 774 نفر برای 
انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس��المی ثبت ن��ام کردند. در 
نخس��تین روز ثبت نام کاندیداهای مجلس دهم غالمرضا 
تاجگردون نیز برای ثبت نام به فرمانداری گچساران رفت. 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین 

دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان روز هفتم اس��فند 
امسال برگزار می شود. 

در سومین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی پنجمین 
دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آیت اهلل تسخیری 
ب��ا مراجعه به وزارت کش��ور برای کاندیدات��وری در این 
انتخاب��ات ثبت نام کرد. س��ومین روز از ثبت نام داوطلبان 
نمایندگ��ی پنجمی��ن دوره انتخاب��ات مجل��س خبرگان 
همزمان در وزارت کش��ور و فرمانداری های سراسر کشور 
از ساعت 8 صبح آغاز شد که در نخستین ساعات این روز 
از ثبت ن��ام داوطلبان نمایندگی خبرگان رهبری، آیت اهلل 
تس��خیری برای کاندیداتوری از حوزه انتخابیه تهران در 

این انتخابات ثبت نام کرد. 
آیت اهلل بجنوردی نیز در س��ومین روز ثبت نام داوطلبان 
نمایندگی مجل��س خبرگان با حضور در س��تاد انتخابات 
کش��ور ب��رای کاندیدات��وری در انتخاب��ات دوره پنج��م 
مجل��س خبرگان ثبت نام کرد. همچنی��ن نماینده آیت اهلل 
علم الهدی امام جمعه مش��هد نیز با حضور در  س��یداحمد 
فرمانداری مش��هد ب��ه نمایندگی از آی��ت اهلل علم الهدی 
ب��رای ثبت نام وی از ح��وزه انتخابیه خراس��ان رضوی در 
انتخاب��ات خبرگان اقدام کرد. حجت االس��الم س��یدعلی 
هاشمی ش��اهرودی پسر آیت اهلل ش��اهرودی نیز با حضور 
در فرمان��داری ق��م به نمایندگ��ی از آیت اهلل ش��اهرودی 
ب��رای کاندیدات��وری در پنجمی��ن دوره انتخابات مجلس 
خب��رگان از حوزه انتخابیه مش��هد ثبت ن��ام کرد. آیت اهلل 
نورمفی��دی نماینده ول��ی فقیه در گلس��تان و عضو چهار 
دوره مجل��س خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه گلس��تان 
مجددا ب��رای انتخاب��ات پنجمین دوره مجل��س خبرگان 
رهب��ری ثبت نام ک��رد. آی��ت اهلل ش��اهچراغی نماینده دو 
دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در س��ومین روز ثبت نام 
داوطلب��ان مجلس خبرگان رهبری با حضور در فرمانداری 

س��منان کاندیداتوری خود را برای پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری اعالم کرد. آیت اهلل حس��ینی ش��اهرودی، 
حجت االس��الم بهرام ش��جاعی، محس��ن بره��ان و بابک 
محضری از دیگر افرادی بودند که در نیمروز اول س��ومین 
روز ثبت ن��ام کاندیداهای مجلس خبرگان در این انتخابات 
ثبت ن��ام کردند. آیت اهلل ابراهیم امین��ی نماینده  دوره های 
اول تا س��وم اس��تان چهار محال و بختی��اری در مجلس 
خب��رگان برای کاندیدات��وری در دور بع��دی این مجلس 
ثبت نام کرد. حجت االسالم سیدعلی حسینی اشکوری نیز 
پیش از ظهر دیروز برای کاندیدا شدن در مجلس خبرگان 
رهب��ری از حوزه انتخابیه گیالن در وزارت کش��ورثبت نام 
ک��رد. محمد تقی رهب��ر هم با حضور در س��تاد انتخابات 
کشور برای کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد. میرفخرالدین موسوی، 
نماینده دور سوم مجلس خبرگان نیز دیروز برای پنجمین 
دور مجل��س خبرگان، اع��الم کاندیداتوری کرد. علی اصغر 
ناصربخت، معاون سیاس��ی و انتظامی فرمانداری تهران در 
سومین روز ثبت نام خبرگان اعالم کرد: در دو روز گذشته 
16 نف��ر برای نامزدی در پنجمی��ن دوره انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کردند که 
س��ه نفر آنها شاخص هستند. دبیر س��تاد انتخابات کشور 
گفت: تاکنون در سراس��ر کش��ور 121 نفر برای انتخابات 
خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند. همچنین محمد حسین 
مقیمی رئیس س��تاد انتخابات کشور، گفت: تا ساعت 15 
دی��روز نیز 141 نفر برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند 
ک��ه 92 نفر آنه��ا پرونده خود را تکمی��ل کردند و 49 نفر 
نیز در حال تکمیل پرونده خود هستند. ثبت نام داوطلبان 
انتخاب��ات مجلس خبرگان رهبری از روز پنجش��نبه  )26 
آذر( ماه در وزارت کش��ور و فرمانداری های سراس��ر کشور 

آغاز شده و تا چهارشنبه  2 دی ماه ادامه می یابد. 
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ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل متح��د پیش نوی��س 
قطعنام��ه ای را درخصوص س��وریه تصوی��ب کرد. اعضای 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه ای که گفته 
ش��ده هدفش برقراری صلح در س��وریه است، رأی مثبت 

دادند.
ش��بکه خبری بی. بی. سی در این باره گزارش داد، این 
قطعنامه در مقایسه با طرح های قبلی حاوی پیشنهادهای 
مش��خص و ملموس تری اس��ت و حامیان دولت سوریه و 
همچنین کشورهای حامی مخالفان از آن حمایت کرده اند. 
براس��اس این گزارش، 19 کشور حاضر در مذاکرات برای 
تدوی��ن پیش نویس این قطعنامه که ایران هم در بین آنها 
اس��ت، روز اول س��ال نوی میالدی را به عن��وان روز آغاز 
مذاک��رات دولت و مخالفان در نظ��ر گرفته اند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد درباره سوریه از سازمان ملل درخواست شده است 
ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب قطعنامه، گزینه هایی 
برای س��از و کار نظارت ب��ر آتش بس ارائه کند. در ابتدای 
متن این قطعنامه ضمن اش��اره به برخی از قطعنامه های 

مصوب قبلی، بر اهمیت اس��تقالل، یکپارچگی و تمامیت 
ارضی س��وریه تأکید ش��ده اس��ت.  بان کی مون، دبیرکل 
س��ازمان ملل در سخنانی پس از تصویب قطعنامه سوریه 
در ش��ورای امنیت، این قطعنامه را نتیجه عزم بین المللی 
برای پایان دادن به ناآرامی های این کشور خواند. او ضمن 
استقبال از ابتکار عمل در تدوین نخستین قطعنامه ای که 
بر فرآیند سیاسی در س��وریه تأکید دارد، حمایت جامعه 
بین المللی را از این روند سیاسی خواستار شد. جان کری، 
وزیر خارجه آمریکا که ریاس��ت جلس��ه شورای امنیت را 
بر عهده داشت، بعد از تصویب قطعنامه گفت: این تصمیم 
پیام مش��خصی برای هم��ه طرف های درگیر در س��وریه 
می فرس��تد که زمان پایان دادن به کش��تارها فرا رس��یده 
اس��ت. این قطعنامه س��تون زیربنایی خواهد بود؛ چرا که 
هم اهداف را مشخص و هم زمان بندی برای حصول آنها را 
تعیین می کند. وزیر امور خارجه آمریکا قطعنامه ش��ورای 
امنیت را نقطه  عطفی خواند که از مخالفان مسئولیت پذیر 
و دولت س��وریه می خواهد برای تش��کیل دولتی مقتدر و 

دارای حاکمیت ملی اقدام و همکاری کنند. 

قطعنامه سوریه در شورای امنیت تصویب شد

 پوتی�ن رئیس جمهوری روس�یه روز 
ش�نبه اع�ام ک�رد ک�ه مس�کو آماده 
ب�ا بش�ار اس�د و  هم�کاری همزم�ان 
واشنگتن برای حل مسئله سوریه است. 
 جلسه هماهنگی سفر استانی کاروان 
تدبیر و امید به استان تهران به ریاست 
حس�ن  والمس�لمین  حجت االس�ام 
روحان�ی و ب�ه منظور بررس�ی وضعیت 
استان و اتخاذ راهکارهایی برای شتاب 
بخشیدن به توسعه پایدار استان برگزار 

شد. 

ب�اراک اوبام�ا در یک تماس تلفنی از اردوغان خواس�ت نیروهای ترکیه را از 
عراق خارج کند

تیتر اخبار

درهفت ماه نخست امسال 764نفر در تصادفات رانندگی 
استان جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل که تعداد موارد فوت ناش��ی از 
حوادث رانندگی 809نفر اعالم شده بود 6/5درصد کاهش 
یافته اس��ت. در گزارش پزشکی قانونی از کل جانباختگان 
تصادفات رانندگی درهفت ماه نخست امسال 613 نفر مرد 
و 151 نفر زن بوده اند. همچنین در این گزارش با اشاره به 
محل وقوع تصادفات منجر به فوت آمده است: معابر درون 
شهری با 540 مورد بیشترین فوت در اثر تصادفات رانندگی 
را ب��ه خود اختصاص داده اند و پ��س از آن جاده های برون 
ش��هری با 204مورد، معابر و جاده های روستایی با 7مورد 

ق��رار دارند و محل وقوع 13 مورد فوت ناش��ی از تصادفات 
نیز نامعلوم اعالم ش��ده است. همچنین درهفت ماه نخست 
امس��ال 22 هزار و 379 نفر از مصدومان حوادث رانندگی 
به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 16هزار 
و 369 نفر از آنها مرد و 6 هزار و 10 نفر زن بوده اند. تعداد 
مصدومان تصادفات در هفت ماه نخس��ت امس��ال نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل یک درصد افزایش یافته است. 
درمهرماه امس��ال نیز 118 نفر در حوادث رانندگی استان 
جان باخته اند که از این تعداد 97نفر مرد و 21نفر زن بودند 
و گفتنی است 3 هزار و 231 نفر از مصدومان تصادفات، به 

مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. 

مرگ ۷۶۴ تهرانی در تصادفات جاده ای پایتخت

 مدیر روابط عمومی روزنامه آس�مان 
از رف�ع توقیف این نش�ریه به دس�تور 

دادستانی تهران خبر داد. 
 نتایج یک تحقیق محققان آمریکایی 
رون�د  درصورتی ک�ه  می ده�د،  نش�ان 
گرمای جهانی مهار نشود خشکسالی به 
از بین رفتن ش�مار زیادی اصله درخت 

منجر می شود. 

جال ملکی، سخنگوی س�ازمان آتش نشانی شهر تهران باز هم از سقوط 
یک تاورکرین  )جرثقیل برجی( در ش�هر تهران واقع در خیابان ۳۵ متری 

گلستان خبرداد

تیتر اخبار

در مراس��م اختتامی��ه جای��زه »داس��تان ته��ران« از 
احمدرضا احمدی، ش��اعر و نویس��نده پیشکسوت ایرانی 
تجلیل می ش��ود. به گزارش س��تاد خب��ری دومین دوره 
جایزه  »داس��تان تهران«، در این مراس��م با هدف تجلیل 
از تالش های احمدرضا احمدی در زمینه  پا سداش��ت شهر 
تهران در شعرها و داستان های او، آیین بزرگداشتی برای 

این نویسنده و شاعربرپا خواهد شد. 
احمدرضا احمدی متولد سال 1319 در کرمان است. او 
از س��ال 1349 تا زمان بازنشستگی یعنی سال 1373 در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مش��غول به کار 
بود که تدوین ردیف موس��یقی ایرانی، آوازهای محمدرضا 
شجریان، ش��عرخوانی و ضبط صدای شاعران مهم  )نیما 

یوش��یج، احمد ش��املو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یداهلل 
رؤیایی، نص��رت رحمانی و. . .( از جمله فعالیت های او در 
کانون بوده اس��ت. احمدی از 20 سالگی به سرودن شعر 
پرداخت و نخستین مجموعه شعرش را با عنوان  »طرح« 
در س��ال 1340 منتش��ر کرد که مورد توجه بس��یاری از 
شاعران و منتقدان دهه 40 قرار گرفت. او همچنین آثاری 

در ادبیات کودک و نوجوان دارد. 
دومی��ن جایزه  »داس��تان تهران« را ماهنامه داس��تان 
همش��هری برگ��زار می کند و س��ازمان فرهنگ��ی، هنری 
شهرداری تهران، برج میالد، معاونت حمل ونقل و ترافیک 
ش��هرداری ته��ران، دانش��گاه تهران و ش��هرداری منطقه 

12همکاران برگزاری این جشنواره هستند. 

جایزه »داستان تهران« از احمدرضا احمدی تجلیل می کند 

  با توجه به رأی صادره شعبه ۱۰ بازپرسی 
ناحیه ۲۸ تهران، فیلم مس�تند  »من ناصر 
حجازی هس�تم« که با ش�کایت قلعه نویی 

متوقف شده بود، رفع توقیف شد. 
 مصطفی کواکبیان، نماینده پیش�ین 
مجلس به همراه سعید هاشمی موافقت 
اصولی ساخت فیلم  »خانم اصاح طلب، 

آقای اصولگرا« را گرفتند. 

گوش�ه ای از فصل دوم برنامه »خندوانه« شبکه نسیم گلچین شده و به مدت 
دو ساعت در بلندترین شب سال پخش می شود

تیتر اخبار

کارلو آنچلوتی، س��رمربی ایتالیایی و پیشین رئال مادرید 
ت��ا چن��د روز آینده به عنوان س��رمربی جدید تی��م فوتبال 
بایرن مونیخ معرفی می ش��ود. به گزارش گاردین، با توجه به 
اینکه پپ گواردیوال پیشنهاد تمدید قرارداد با باواریایی ها را 
رد کرده و قصد دارد در پایان این فصل قهرمان بوندسلیگا را 
ترک کند مسئوالن بایرن به عنوان جانشینی برای او بودند و 
اکنون با آنچلوتی به توافق رسیده اند. گفته می شود آنچلوتی 

پیشنهاد دستمزد ساالنه 15 میلیون یورو برای هدایت بایرن 
را قبول ک��رده و در پایان فصل روی نیمکت بایرن به عنوان 
جانش��ین گواردیوال خواهد نشست. آنچلوتی یکی از معدود 
مربیانی بود که می توانست جای گواردیوال را در بایرن بگیرد. 
او با رئال مادرید الدس��یما را کس��ب و با میالن دو بار لیگ 
قهرمان��ان اروپا را فتح کرد. او همچنین در ایتالیا، انگلیس و 

فرانسه قهرمانی لیگ را به افتخارات خود افزود. 

آنچلوتی به جای گواردیوال می نشیند

 علیرضا فغان�ی به همراه کمک هایش 
رضا س�خندان و محمدرض�ا منصوریان 
قض�اوت دی�دار فین�ال ج�ام جهان�ی 
باش�گاه ها می�ان ریوپات�ه آرژانتین و 

بارسلونا اسپانیا را به عهده دارد. 
 پس�ر منصور پورحیدری از ش�رایط 
خ�وب پدرش خب�ر داد و تأکید کرد که 
بای�د منتظ�ر آم�اده ش�دن عکس های 
س�ی تی اسکن باش�یم تا پزش�کان در 

رابطه با بیماری پدرش نظر بدهند. 
آنتونی مارس�یال، مهاجم زیر ۲۰ سال من یونایتد به عنوان جوان اول فوتبال 

اروپا در سال ۲۰۱۵ برگزیده شد

تیتر اخبار
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اخبار انتخاباتی

به دلیل هوای آلوده 

مدارس ومهدهای تهران »امروز« تعطیل هستند
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چگونه در مشتری شناخت و ثبات 
ایجاد کنیم؟ 

آدمی همیش��ه سعی می کند در زندگی خود ثبات 
ایجاد کند؛ این ثبات برای آرامش او بس��یار ضروری 
اس��ت . به خاطر همین اس��ت که م��ا وقتی به خرید 
می روی��م و کاالی مورد نظر خ��ود را تهیه می کنیم 
دیگر دوست نداریم کاالی دیگری را نگاه کنیم چون 
ثب��ات ذهنی ما را به هم می زند و این موضوع برایمان 

خوشایند نیست. 
مدی��ران تبلیغات ی��ک موضوع را نبای��د هیچ گاه 
فراموش کنند و آن این اس��ت که وقتی کاالیی را به 
تازگی روانه بازار می کنند باید در نظر داش��ته باشند 
که مخاطبان ش��ان در مقابل هر چیز تازه ای مقاومت 
نش��ان خواهند داد؛ اساس��ا تغییر و ق��رار گرفتن در 
ش��رایط جدید عموما استرس زاس��ت و ما همیشه از 
اس��ترس بیزاریم، صرف نظر از اینکه عده ای هستند 
که دنیا را همیش��ه نو و ت��ازه می خواهند اما در کل 

اغلب آدم ها این گونه فکر نمی کنند. 
مثال وقتی برای نخس��تین بار غذاهایی آماده روانه 
ب��ازار ش��د این تص��ور در جامعه همراه ب��ود که این 
قبیل غذا ه��ا برای زنان تنبل اس��ت، به خاطر همین 
مقاومت زی��ادی در خرید برای ای��ن محصول وجود 
داش��ت اما رفته رفته این محصول توانس��ت در سبد 
کاالی خانواده ه��ا جای بگیرد. ب��ه واقع هنوز هم اگر 
پای صحبت مادربزرگ ها بنشینید می شنوید که زن 
خوب زنی اس��ت که رب گوجه خود را با دستان خود 

درست کرده باشد. 
ای��ن موضوع در بس��یاری از محص��والت دیگر نیز 
صادق اس��ت مث��ال هنوز ه��م در باور بس��یاری این 
موضوع وجود دارد که ماش��ین لباسش��ویی لباس را 
خوب نمی ش��وید یا ماکروویو وس��یله مناسبی برای 

پخت و پز نیست. 
اما باید دانس��ت که گذر زمان کم کم می تواند این 
موضوع را برای مش��تری تس��هیل کند. ولی آیا مدیر 
تبلیغ��ات می تواند منتظر بماند که مش��تری خود به 
این نتیجه برسد؟ آیا مدیر تبلیغات باید منتظر باشد 
ک��ه مش��تری در پذیرش محصول جدی��د به »ثبات 

شناختی« برسد؟ 
بی ش��ک اگر منتظر چنین رخدادی باش��یم صبر 
زیادی را باید پیشه کنیم و  ای بسا محصول تازه وارد 

با شکست جدی روبه رو شود. 
واقعیت این اس��ت که مدی��ران تبلیغات باید برای 
محص��ول جدی��د اس��تراتژی داش��ته باش��ند و این 
اس��تراتژی قبل از آنکه محصول روانه بازار شود باید 
تنظیم ش��ده باش��د، در غیر این صورت زمان با شدت 
زیادی به ضرر ما خواهد بود. کم پیش می آید که یک 
محصول روانه بازار ش��ود و ب��دون آنکه تبلیغی روی 
آن ص��ورت گیرد مورد اقبال قرار گیرد و ما هم قصد 

نداریم روی استثنا ها صحبتی داشته باشیم. 

پی��ش از آنک��ه به ای��ن موضوع بپردازی��م ترجیح 
می دهم اندکی در مورد »شناخت« صحبت کنم پس 
از آن بگویم »ثبات شناختی« چگونه حاصل می شود. 
تا سال 1950 رویکرد مهم روانشناسی عمدتا روی 
رفتار گرایی متمرکز بود ام��ا از آن تاریخ به بعد رفته 
رفته تمرکز روان شناس��ان روی موضوعاتی همچون 
»توجه« »حافظه« و حل مس��ئله معطوف شد و این 

در حقیقت نقطه آغاز روان شناسی شناخت بود. 
تف��اوت عم��ده بی��ن روان شناس��ان »رفتارگرا« و 
»شناخت گرا« در این بود که هر چه رفتار گرا ها روی 
رفتار فرد تمرکز داش��تند ش��ناخت گرا ها به مفاهیم 
ذهن��ی تاکید می کردند و معتق��د بودند که »ذهن« 
انسان می تواند رفتار او را دستخوش تغییر قرار دهد. 
به تعبیری دیگر نیازی نبود کس��ی را شرطی کنند 
ت��ا رفتار او را تغیی��ر دهند بلکه با تغییر در ذهن فرد 
و ایج��اد توجه به موضوع خاصی می توانس��تند رفتار 

جدیدی را در فرد به وجود بیاورند. 
ش��ناخت گراها بیش��تر ب��ر چگونگی پ��ردازش و 
ذخیره سازی اطالعات در مغز انسان ها متمرکز بودند. 
به واق��ع همین موضوع بود ک��ه در صنعت تبلیغات 
مدیران را وا داشت تا برای اینکه مخاطبان را متقاعد 
کنن��د که محص��ول جدید را بپذیرند باید ش��ناخت 
جدی��دی به آنها بدهند و این کار می توانس��ت رفتار 

مشتری را تغییر دهد. 
مث��ال باور عمومی بر این ب��ود که در خصوص مواد 
ش��وینده هر ماده ش��وینده ای که کف فراوانی داشته 
باش��د قدرت پاک کنندگی بیش��تری می تواند داشته 
باش��د به نوعی می توان گفت این موضوع یک »ثبات 
ش��ناختی« غلط در مخاطب ایجاد ک��رده بود و این 
مدیران تبلیغ��ات بودند که باید تالش می کردند این 
ش��ناخت را تغییر دهن��د در غیر این صورت مخاطب 

سراغ محصول جدید نمی رفت. 
این شناخت غلط باید تغییر می یافت و کف فراوان 
محصول بای��د به عنوان ی��ک عامل مزاح��م معرفی 
می ش��د؛ تا ش��ناخت جدیدی به مش��تری القا شود 
بدین س��ان مش��تری می توانس��ت با محصول جدید 

ارتباط برقرار کند. 
مثال اگر قدرت پاک کنندگی را در مقایسه با کف فراوان 
به مشتری انتقال دهیم مشتری قدرت پاک کنندگی را 
انتخ��اب می کند و آنگاه ق��درت پاک کنندگی را با کف 
کمتر همراه سازیم مشتری درمی یابد که الزاما کف زیاد 

نشانه قدرت پاک کنندگی باال نیست. 
در حقیقت یک ش��ناخت جدید به مش��تری داده 
می شود که می تواند الگوی خرید در مشتری را تغییر 
دهد. حاال ش��ما می توانید به مش��تری شوینده ای را 
عرضه کنید که کف کمی داش��ته باشد، تصادفا االن 

کف زیاد می تواند ضد تبلیغ باشد. 
عمدتا این روش به وس��یله ایج��اد تعارض در بین 
ی��ک چیز خوب و ی��ک چیز بد به وج��ود می آید که 
در روان شناس��ی به آن »تع��ارض اجتناب، گرایش« 

می گویند. 

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

 آگهی های چشم نواز و جالب 
محمدرضا س��یار درباره ط��رح آگهی های 
برن��د یک و یک که در مترو اکران ش��ده اند، 
می گوید: آگهی های اکران شده توسط برند 
یک و یک بیش��تر در راس��تای برندینگ این 
مجموعه ب��وده و پیامی در جه��ت افزایش 
فروش از ای��ن آگهی ها دریافت نمی ش��ود. 
طرح آگهی های یک و یک چش��م نواز اس��ت 
و به راحت��ی نظر مخاطب را ب��ه خود جلب 
می کنند و ع��الوه بریادآوری ن��ام این برند 
در ن��زد مخاطبان به نظ��ر می خواهد بگوید 
ک��ه یک و یک از مواداولی��ه طبیعی در تهیه  
محصوالتش استفاده می کند. سیار در پاسخ 
به این س��وال که برند یک و یک که مدت ها 
در تبلیغات حضور نداشته، آیا شیوه مناسبی 
را برای این بازگش��ت انتخاب کرده یا خیر، 
می گوید: به هرحال مخاط��ب با دیدن لوگو 
یک و ی��ک در این طرح ها خواه ناخواه یاد این 
برن��د خواهد افتاد و در ای��ن باره هدفی که 
این آگهی ها دنبال کردند، تحقق یافته است. 
عالوه بر این، این آگهی ه��ا به راحتی پیام را 
به مخاطبان خود رس��انده و به نظرم لزومی 
ندارد ک��ه یک و یک برای این طرح ها مرحله 

دیگری را اجرا کند. 

طرح آگهی های تبلیغاتی متناسب با 
رسانه تبلیغاتی 

 سیار می گوید: طرح  آگهی های یک و یک 
مطمئن��ا فقط برای رس��انه مت��رو طراحی 
شده اند چون س��ایز اطالعات حاشیه ای که 
روی طرح ه��ا آمده کوچک اس��ت و باید از 
فاصل��ه کمی خوانده ش��وند. ب��ه نظرم اگر 
برند یک و یک این ش��یوه در فروش��گاه های 
زنجی��ره ای اجرا می کرد، س��ریع تر به هدف 
تبلیغاتی خود می رس��ید یعنی بهتر بود که 
ای��ن طرح ها در مکانی نصب می ش��دند که 
مخاطب��ان در فاصله کمی تا خرید محصول 

قرار داشتند.
آگهی ه��ای  طرح ه��ای  ای��ن  عالوه ب��ر   
یک و یک برای اس��تفاده در پوسترها و نصب 
در مراکز فروش محص��والت موادغذایی نیز 
مناس��ب هس��تند. به هرحال مش��تریان به 
خاطر دغدغه های ذهنی ش��اید موقع خرید 
به راحتی نتوانند، آگهی تبلیغاتی نصب شده 
در مترو را به یاد بیاورند. در نتیجه نصب این 
آگهی ه��ا در مراکز خرید و به نوعی در نقطه 

فروش می تواند تاثیرگذار تر باشد. 

سنجش اثربخشی تبلیغات در حوزه 
محصوالت تندمصرف سخت است 

اثربخشی تبلیغات  سیار درباره س��نجش 
 fmcg در ح��وزه محص��والت تند مص��رف
می گوی��د: س��نجش اثربخش��ی آگهی های 
تبلیغات��ی محصوالت محصوالت تند مصرف 
)FMCG( تاحدودی سخت و زمانبر است. 
در این باره اگ��ر بخواهیم عامل تاثیرگذاری 
را فقط براس��اس افزایش فروش محصوالت 
م��ورد س��نجش ق��رار دهی��م و موضوعات 
دیگ��ری را در نظ��ر نگیری��م ب��از باید برای 

س��نجش چند ماهی از اکران آگهی بگذرد. 
البته در نظر گرفتن این موضوع مهم اس��ت 
ک��ه تبلیغات فق��ط روی ف��روش تاثیرگذار 
نیس��ت برای مث��ال ام��کان دارد، تبلیغات 
روی ف��روش تاثیر نگذارد ولی باعث افزایش 
آگاهی از برند توسط مخاطبان شود. منظور 
این اس��ت که برای س��نجش اثربخشی باید 
عام��ل مختلفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

داد و ب��ه ص��رف افزای��ش و کاهش فروش 
نمی توان گفت که تبلیغی تاثیرگذار بوده یا 
نه. س��یار درباره اینکه آی��ا می توان با اکران 
آگهی هایی در یک رس��انه، تشخیص داد که 
آن رس��انه روی مخاطبان تاثیرگذار بوده یا 
خیر، می گوید: برندها معموال برای سنجش 
از ش��یوه های  تبلیغ��ات خ��ود  اثربخش��ی 
مختلفی استفاده می کنند، برای مثال امکان 

دارد که برندی برای س��نجش اثربخش��ی، 
طرح  آگهی های خود را در یک رسانه اکران 
کند و بعد از مدتی س��راغ صاحب آن رسانه 
رفته و نس��بت به بازدید توس��ط مخاطبان 
آمارهایی را دریافت کند. باید در نظر بگیرد 
که این ش��یوه فقط در مورد اثربخشی طرح 
آگهی ها صدق می کن��د و به نوعی نمی توان 
اثربخش��ی رس��انه ها را از ای��ن طریق مورد 

س��نجش و ارزیابی قرار داد. چون هر رسانه 
قابلیت ه��ای خاص خود را دارد و س��نجش 
آنها ش��یوه راحتی نیس��ت، اگر ای��ن اتفاق 
افتاده بود و س��نجش اثربخش��ی رس��انه ای 
دقیق مش��خص ش��ده بود، عمال رسانه های 
دیگر کارب��رد خود را از دس��ت داده بودند. 
چون برندها می دانس��تند ک��ه در باالبردن 
اثربخش��ی تبلیغات خود دقیقا س��راغ کدام 
رس��انه  بروند. س��یار می گوید: ش��رکت های 
تبلیغاتی دنیا براس��اس اطالعات دقیقی که 
دارند س��راغ انتخاب رس��انه می روند و این 
اطالعات دائم برای آنها به روز می ش��ود. در 
انتخ��اب رس��انه های تبلیغاتی ب��رای اکران 
کمپین ها عواملی مهمی تاثیرگذارند. عوامل 
مهمی مانند محصول و مخاطب. در این باره 
قیمت و نوع محص��ول نیز از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت. چون محصول��ی با قیمت 
پایین تر به دلیل اینکه مخاطبان خاص تری 
دارد باید در رس��انه های متناس��ب با همان 

گروه مخاطبان اکران شود.
 س��یار درب��اره ش��یوه دریاف��ت بازخورد 
مخاطبان قب��ل از اکران کمپین ها می گوید: 
گرفت��ن بازخ��ورد مخاطبان قب��ل از اکران 
امری طبیعی است و معموال اکثر شرکت ها 
آن را اجرا می کنند ولی این کار فقط توسط 
نمونه گی��ری و حض��ور در می��ان مخاطبان 
صورت می گیرد و ش��یوه درستی نیست که 
برندی از طریق اکران آگهی ها در رسانه های 
مختلف این بازخورد را بسنجد. این موضوع 
بیش��تر به خاطر هزینه باالی این کار است. 
معم��وال برندها در مناطقی که قرار اس��ت، 
آگه��ی اک��ران کنند، حضور پی��دا می کنند 
و آگهی ها را به مخاطبان نش��ان و س��واالت 
مختلفی را از آنها می پرسند تا متوجه شوند 
که مخاطبان پیامی که قرار اس��ت، کمپین 
به آنها منتقل کند دریافت کرده اند یا خیر.

اکرم آزادیان 

تبلیغات خالق

ضدعفونی کننده Betadine -شعار:موثر در برابر عفونت!

ایستگاه تبلیغات

طرفداران Apple اعضای بدن خود 
را اهدا می کنند

طرف��داران Apple ع��ادت کرده ان��د س��اعت ها و 
روزه��ا برای بازش��دن فروش��گاه های Apple انتظار 
بکش��ند تا نخس��تین نفری باش��ند ک��ه جدیدترین 
محصول Apple را می خرند. این مس��ئله در یکی از 
فروشگاه های Apple در بلژیک هم صادق بود. آنچه 
به عنوان یک رفتار مصرفی صرف مطرح بود، توس��ط 
آژانس Duval Guillaume  به کمپینی حس��ی و 
دلگرم کننده تبدیل شد و به یک موسسه محلی کمک 
کرد تا مردم را به راحتی به اهداکنندگان عضو تبدیل 
کن��د. هدف موسس��ه »فرصت دوباره ب��رای زندگی« 
ایج��اد آگاهی درمورد انجمن و اطالع رس��انی به افراد 

برای اهدای عضو بود. 
ب��ه گزارش ام بی ای نی��وز، در ویدئوی این موسس��ه 
اشخاصی مردمی را که در صف منتظر بودند به کناری 
می کش��یدند و از آنها یک سوال س��اده می پرسیدند: 
»چند وقت اس��ت که منتظر ایستاده اید؟« زمان ها از 
چند س��اعت تا چند روز متغیر بود. فرد پرسش��گر در 
واقع کسی بود که به یک اهداکننده عضو نیاز داشت. 

نگاهی به تبلیغات مترویی یک و یک

آگهی های خوردنی! 
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آگهی های تبلیغاتی ک�ه روی تابلوهای  کنار پله  برقی های مترو 
نصب می شوند، خواه ناخواه مورد توجه مخاطبان قرار می گیرند. 
ش�عار یا نوشتار طراحی ش�ده این آگهی ها به خاطر فاصله کمی 
که با مخاط�ب دارد، به راحتی خوانده می ش�ود. این روزها گروه 

تولیدی صنعتی یک  و یک س�راغ این رس�انه  رفت�ه و آگهی های 
مختلف�ی را اک�ران کرده  اس�ت. آگهی ه�ای برن�د یک و یک در 
طرح های مختلفی اکران ش�ده اند و طراح آنها از یکس�ری المان 
یکس�ان مانند ط�رح لوگوی این ش�رکت ب�رای رس�اندن پیام 

تبلیغاتی استفاده کرده است.
 گوجه، بادمجان، ذرت و... سبزیجاتی هستند که طراح آگهی های 

تبلیغات�ی یک و ی�ک به عن�وان المان از آنها اس�تفاده کرده اس�ت. 
»فرصت امروز« به منظور بررسی این طرح آگهی ها سراغ محمدرضا 
س�یار، کارشناس تحقیقات بازار و مشاور تبلیغاتی رفته  است. سیار 
ع�اوه بر بررس�ی تبلیغ�ات یک و یک  به م�واردی در زمینه ش�یوه  
س�نجش اثربخش�ی تبلیغات و نحوه انتخاب رس�انه های تبلیغاتی 

توسط شرکت های مختلف نیز اشاره کرده  است.

»فرصت امروز« طی گزارشی میدانی، دیدگاه چند مخاطب عادی 
را نیز در مورد طرح آگهی های جدید یک و یک و اثربخشی تبلیغات 

مترویی جویا شده که در ادامه می خوانید. 

تبلیغات بیلبورد برایم جالب تر است
زهرا. الف، حس��ابدار بعد از مش��اهده طرح تبلیغاتی یک و یک 
می گوی��د: این طرح ها را قبال ندی��ده ام ولی طرح  آگهی ها به نظرم 
جالب اس��ت و با دیدن شان به راحتی توانس��تم متوجه مفهوم آنها 
شوم، به نظرم طرح می گوید که محصوالت یک و یک طبیعی است 
و از مواد اولیه خوبی در آنها اس��تفاده ش��ده  اس��ت. زهرا. الف در 
پاس��خ به این سوال که آیا تبلیغات مترو نظرش را جلب می کند یا 
خیر، می گوید: معموال تبلیغاتی که از طریق بیلبورد باش��د، بیشتر 
از مابقی برایم جالب است ولی تبلیغات مترو نیز خواه ناخواه نظرم 

را به خود جلب می کند. 

تبلیغات پله  برقی ها جذبم می کند
فرناز. س، کارمند، در مورد طرح تبلیغاتی برند یک و  یک می گوید: 
این آگهی ها را قبال ندیده ام و اگر دیده  باش��م هم به یاد نمی آورم. 
طرح آگهی ها جالب اس��ت و به راحتی مفهوم آنها قابل درک است. 
این مخاطب در پاس��خ به این سوال که آیا تبلیغات مترو نظرش را 
جلب می کند یا خیر، می گوید: خیلی کم از مترو استفاده می کنم اما 
به تبلیغات مترو توجه می کنم و از میان تبلیغات مختلف، تبلیغاتی 
که روی تابلوهای کنار پله  برقی ها نصب ش��ده اند از مابقی جالب تر 

اس��ت و معموال هنگام اس��تفاده از پله برقی به آنها توجه بیشتری 
می کنم اما به شخصه بیشتر از مابقی آگهی های تبلیغاتی، آگهی ها 
که در س��ایت های مختلف و شبکه های اجتماعی منتشر می شوند، 

نظرم را به خود جلب می کنند. 

آگهی ها جالب است ولی ترغیب کننده نیست
زه��را. ل، دبیر، در مورد ط��رح تبلیغاتی برند یک و یک می گوید: 
ط��رح آگهی ها را قبال ندیده ام. به نظرم این آگهی ها جالب اس��ت 
ولی ترغیب کننده نیس��ت. این مخاطب در پاسخ به این سوال که 
آی��ا تبلیغات مترو نظرش را جل��ب می کند یا خیر، می گوید: چون 
گاهی مجبورم منتظر آمدن قطار باش��م، خواه ناخواه تبلیغات مترو 

نظرم را جلب می کند و به آنها توجه می کنم. 

طرح آگهی ها به راحتی قابل درک است 
مهس��ا. ر، کارمند، در مورد طرح تبلیغاتی برند یک  و یک می گوید: 
طرح آگهی ها را قبال ندیده ام ولی به نظرم همسان بودن سبزیجات در 
طرح  آگهی ها به خوبی یادآور برند یک و یک است. به نظرم طرح گوجه  
به نسبت مابقی طرح ها جالب تر است، چون درک آن به نسبت مابقی 
طرح ها راحت تر اس��ت و به ش��خصه محصول رب یک و یک را بیشتر 
اس��تفاده می کنم. این مخاطب در پاسخ به این سوال که آیا تبلیغات 
مترو نظرش را جلب می کند یا خیر، می گوید: به نظرم مترو به خاطر 
عجله ای که مسافران حین سوار و پیاده شدن قطار دارند، برای تبلیغات 
مناسب نیست. در این زمینه برایم تبلیغات تلویزیونی جذاب تر است. 

مخاطبان چه می گویند؟ 



 سینمای مستقل
محصول خاص، مخاطب ویژه

وقت��ی قرار اس��ت درباره س��ینما و ف��روش فیلم 
صحبت کنیم، مس��لما نخس��تین واژه ای که به ذهن 
می رس��د مخاطب، شناخت او و به تبع آن شیوه های 
جذب مخاطبان اس��ت. عموم صاحبنظران عقیده ای 
مش��ترک دارن��د و معتقدن��د س��ینما مخاطب عام 
و خ��اص دارد. مخاطب��ان ع��ام تماش��اگران معمول 
س��ینما هستند که هدفش��ان گذراندن وقت و ایجاد 
س��رگرمی اس��ت و جذب فیلم های معمولی و اغلب 
تجاری می ش��وند و گروه دوم صرفا برای دیدن فیلم 
به س��ینما نمی روند و به دنبال کسب درک و معنایی 
ورای پرده نقره ای سینما هستند. اما این تعریف کلی 
از مخاطبان همیش��ه تعریف درس��تی نیست. وقتی 
فیلم هایی همچون جدایی نادر از س��یمین )1389(، 
اجاره نشین ها )1366( و سگ کشی )1380( در بین 
لیس��ت پرفروش ها قرار می گیرد، نش��ان از آن دارد 
که فرمول ساده و همیش��گی فیلم های تجاری برای 
جذب حداکثری مخاطب می تواند در بعضی از مواقع 
ناکارآمد باشد و اتفاقا فیلمی که کامال براساس ذائقه 
هنرمن��د و نه براس��اس معیارهای س��ینمای تجاری 
س��اخته ش��ده اس��ت می تواند برصدر پ��ر فروش ها 
بنش��یند. هرچند که این فیلم ها به دلیل هوشمندی 
سازنده آنها از فاکتورهایی سودجسته اند که می تواند 
در جذب مخاطب تاثیرگذار باشد اما هیچ گاه رسالت 
کارگ��ردان را زیر س��وال نبرده ان��د و ارتباط معنوی 
فیلم ها، کارنامه هنری کارگردان ش��ان را خدش��ه دار 
نکرده ان��د. با توجه به این رفتارشناس��ی مخاطب به 
نظر می رس��د نگاه مطلقا س��یاه و س��فید ب��ه مقوله 
فیلمس��ازی و جذب مخاطب نگاه درس��تی نباشد و 
لزوم��ا کارگردانان��ی که قائ��ل به س��اخت فیلم های 
هنری هس��تند محکوم به دیده نش��دن و مشکالت 
دائمی س��اخت فیلم و حتی بعضا معیش��تی نیستند 
و از طرفی تاجران سینما نیز همیشه تاجران موفقی 
نخواهند بود. متاس��فانه از بُع��د اقتصادی نگاهی که 
امروز در س��ینما وجود دارد کارگردان��ان هنرمند را 
ب��ه عدم جذب مخاطب و ت��الش کمتر برای حداقل 
درآمدهای��ی که الزمه حیات هنری اس��ت تش��ویق 
می کند. او حس می کند که یا باید هنرمند باش��د یا 
باید بفروش��د و هیچ حد وسطی برای موقعیت خود 
متصور نیس��ت. در حالی که با رعایت ش��اخصه هایی 
می ت��وان ه��ر دو وجه موقعیت یک اث��ر هنری را در 
نظ��ر گرفت و ب��دان پرداخ��ت. حتی در س��ینمای 
مس��تقل و خارج از بدنه نیز ای��ن رقابت وجود دارد. 
هر چند س��ینمای مس��تقل ممکن است 10 درصد 
از سینمادوس��تان یک جامعه س��ینمایی را پوش��ش 
ده��د اما همان عده ب��ا تعداد زیادی فیلم مس��تقل 
روبه رو هستند که از میان آنها انتخاب می کنند. واژه 
»سینمای شخصی« که بسیاری از منتقدان فیلم های 
هنری بدان تکیه می کنند و معتقدند محکوم به مرگ 
است، عمال وجود خارجی ندارد. سینما برای مخاطب 
اس��ت اما این حق فیلمساز است که مخاطب خود را 
انتخاب کند. دقیقا تجاری س��ازها ه��م همین کار را 
می کنند و مخاطب شان را خود انتخاب می کنند. آنها 
به کیفی��ت معتقدند و اینها به کمیت. تفاوت این دو 
در همین نکته اس��ت. پس فیلم تجاری خوب زمانی 
موفق اس��ت که بینندگان زیادی را جذب کند و این 
اتف��اق زمانی می افت��د که به مخاطب خ��ود احترام 
بگ��ذارد. برای او داس��تانی خوب با نگاهی مناس��ب 
بگوید. بازیگران و عوامل درخور داس��تانش داش��ته 
باش��د و س��لیقه همه فهم و در عین ح��ال معقولی 
بروز دهد. فیلم هنری خوب فیلمی است که کیفیت 
مطلوب داش��ته باشد و در عین حال موازین مشترک 
بین مخاطب��ان را تا جای ممک��ن رعایت کند. فیلم 
خوب س��ینمای هنری بازیگرس��االر نیس��ت. حتی 
کارگردان ساالر هم نیس��ت، بلکه سینماساالر است، 
روایتگ��ر اس��ت و با قص��ه اش و تکنیک��ش تبلیغات 
می کند. اش��تباه اینجاست که بسیاری گمان می کنند 
س��ینمای هنری بدفهم است، پیچیده و تکراری است. 
حتی گاهی این اش��تباه در بین س��ینماگران هم دیده 
می ش��ود. در حالی که س��ینمای هنری اتفاقا سعی در 
تفهیم عمیق داس��تان با ساده ترین ابزار و در عین حال 
محترمانه ترین گویش بصری نزد مخاطب باهوش خود 
دارد. حتی سینمای مستند نیز از این امر مستثنا نیست. 
سینمای مستند هم گاهی به مثابه سینمای داستانی در 
تکاپوی زنده نگه داشتن خود باید به همین اصول اولیه 
تاسی کند. سینمای مستقل با اینکه واقعا مستقل است 
اما باز هم وابس��ته به مخاط��ب پیش می رود و هیچ گاه 
نمی تواند از وجود مخاطب مستقل شود. به هر حال در 
ه��ر دو صورت فیلم موفق )چه تجاری و چه هنری( به 
اندازه خود )س��رمایه گذاری اولیه( پرفروش خواهد بود. 
یک مقایسه صحیح بین پر فروش های سینمای هنر و 
تجربه و پرفروش های سینما در سال 93 نشان دهنده 
این اس��ت که با در نظر گرفت��ن قیمت بلیت، روز های 
نمایش و تعداد سانس های نمایش، پر فروش های هنر 
و تجربه )به عنوان معیاری برای س��لیقه مخاطب خاص 
سینمای هنری ایران( جایگاه مناسبی به میزان جذب 
مخاطب در سینمای ایران داشته اند و این نشان دهنده 
نگاه هوشمندانه فیلمسازان این حوزه و همچنین وجود 

پتانسیل مناسب مخاطبان این سینماست. 
با اینکه بس��یاری معتقدند دنیای سینما همچون 
دنی��ای پیرامون خود س��رعت گرفته اس��ت و مردم 
چی��زی به نام س��ینمای هنری را نمی پس��ندند اما 
همیش��ه این گونه نیست و بالعکس با عمیق تر شدن 
مفاهی��م در زندگ��ی روزم��ره، س��ینمای هنری نیز 
مخاطب��ان خ��ود را خواهد یافت. س��رعت رویدادها 
روزاف��زون اس��ت و در ای��ن میان س��ینما می تواند 
لحظ��ه ای برای عمیق تر ش��دن در معنای هر چیز و 
ایجاد نگرشی نو و ماندنی نسبت به جایی که در آن 
زندگ��ی می کنیم، ایجاد کند. موج نو همیش��ه برای 
س��ینما در راه است و سردمدار حرکت هنری سینما 
در ی��ک کش��ور، در یک دوره و حتی در یک نس��ل 
خواهد بود. سینمای مستقل نمی میرد، بلکه به مرور 

سفره خود را از بقیه جدا می کند. 

نقطه شروع بی انگیزگی
بازاریابانی که دیده نمی شوند

اگ��ر به عنوان ی��ک بازاریاب فعالی��ت می کنید یا 
در یک سازمان مش��غول کار هستید، زمانی که فکر 
می کنید دیده نمی ش��وید نقطه ش��روع بی انگیزگی 
اس��ت. به یاد داشته باشید نباید درگیر این بیماری 
که آغازگر مش��کالت بزرگ تر است بشوید. همواره 
کار خ��ود را با انگیزه و به خوبی به انجام برس��انید، 
صب��ر داش��ته باش��ید زمان هم��ه چیز را درس��ت 

خواهدکرد. 
دالیل پرشماری برای عدم دیده شدن و به چشم 
نیامدن کافی در بازاریابان ش��رکت ها و س��ازمان ها 
وج��ود دارد که این مورد از دالیل اصلی بی انگیزگی 
حتی در بازاریابان باتجربه است. هیچ کس نمی تواند 
به فرد دیگ��ری انگیزه بدهد. تنها کاری که دیگران 
می کنند تشویق ما برای انجام دادن کارهاست. این 
خود انس��ان است که بهترین مشوق و انگیزه دهنده 
برای خ��ودش اس��ت. بی انگیزگ��ی بازاریابان یکی 
از مش��کالت و مس��ائل ج��دی پی��ش روی مدیران 
سازمان هاس��ت که در س��ال های اخیر در ایران هم 

رشد چشمگیری داشته است. 
همه مدیران ممکن است بازاریابانی داشته باشند 
که صبح با بی انگیزگی س��ر کار می آیند، از زمین و 
زمان ایراد می گیرند، از همه چیز ناراضی هس��تند و 
پیش از همه ش��رکت را ترک می کنند. ش��اید بارها 
و باره��ا به فکر اخ��راج یا تنبیه آنها افتاده باش��ید، 
اما در این مورد بهتر اس��ت، کمی بیشتر صبر کرده 
و ریش��ه ها و راهکاره��ای آن را بررس��ی کنید. یکی 
از اصلی تری��ن این دالیل عدم صبر و تحمل اس��ت. 
بس��یاری از ما پیش از پایان ی��ک کار یا انجام یک 
تصمی��م، س��راغ کار دیگ��ری می روی��م. این خوب 
نیس��ت. گاه��ی دیده نش��دن به این ص��ورت بیان 
می ش��ود که مافوق من تنه��ا از من انتقاد می کند و 
کاره��ای خوب و مثبت مرا نمی بیند. او گزارش های 
مرا که س��اعت ها وقت صرف آن کرده ام، سرس��ری 
ن��گاه می کند ی��ا اصال نمی خواند. بعض��ی روزها که 
چند دقیقه دیر می رس��م، اب��راز نارضایتی می کند 
ام��ا روزهای��ی که چند س��اعت دیرت��ر از محل کار 
خارج می ش��وم، هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. 
او ایده های مرا به نام خود در جلس��ات هیات مدیره 
مطرح می کند و حتی از من نام نمی برد و بسیاری از 
دالیل دیگر که حکایت از دیده نشدن یک بازاریاب 

در شرکت است. 

بازاریابی که احس��اس کند مدیر او تنها در مسائل 
پیش پ��ا افتاده از وی مش��ورت می خواهد و وظایف 
بزرگ ت��ر و جدی ت��ر را به دیگران مح��ول می کند، 
می توان��د دچار احس��اس دیده نش��دن و در نتیجه 
بی انگیزگی شود. بازاریاب در سازمانی که به پرسنل 
خود ارزش الزم را نمی دهد، برای حفظ آنها تالشی 
نمی کند و به آسانی آنها را با نیروهای جدید و غالبا 
ک��م تجربه، جایگزین می کند، ممکن اس��ت فردای 
خود را مانند امروز کارمندانی تصور کند که سازمان 
به راحت��ی از دس��ت می دهد و در نتیج��ه بی انگیزه 

شود. 
در م��ورد این مش��کالت توصیه می ش��ود که اوال 
همیش��ه کارهای خود را تم��ام کنید و در این مورد 
س��عی کنید ب��زرگ و وس��یع فکر کنی��د، در واقع 
اتفاق ه��ای مه��م زمانی رخ می دهن��د که کمی هم 
ت��الش و س��ختی را تحمل کنی��د. بهترین عملکرد 
س��عی و تالش و صبر آگاهانه است، شاید موفقیت 

در چند قدمی شما ایستاده باشد. 

جایزه دمینگ 

آی��ا می دانس��تید جایزه دمینگ در س��ال 1951 
برای نخستین بار ایجاد شد؟ 

این مدل توس��ط دانش��مندان و مهندسین ژاپنی 
با سرپرس��تی آقای ادوارد دمینگ ایجاد ش��د و در 
صنایع ژاپن مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این جایزه 
دارای پن��ج حوزه ب��ا نام های جای��زه دمینگ برای 
اش��خاص، جایزه دمینگ برای درخواست ها،  جایزه 
درخواس��تی دمینگ ب��رای س��ازمان های کوچک، 
جایزه درخواس��تی دمینگ ب��رای بخش ها و جایزه 

کنترل کیفیت برای کارخانه هاست. 
آزمایش اصل��ی این مدل این اس��ت که فهمیده 
ش��ود س��ازمان ها چگونه TQM را در سیاست ها و 
فعالیت های خود پی��اده می کنند. همچنین ارزیابی 
در دو حال��ت اظهارنام��ه و بازدی��د از مح��ل انجام 

می شود. 

بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کارگاه مارکتینگ

رضا مافیعطیه عظیمی
مشاور توسعه بازار

بازطراحی پیوسته لوگو مانع از این 
می شود که برند مجبور شود کلیت لوگو 
را بازطراحی کند، کاری که ایران خودرو 

مجبور به آن شد. به صورت کلی 
نه تنها شبکه  3، بلکه تمام شبکه های 

تلویزیونی ایران و خود سازمان 
صداوسیما و همین طور بسیاری از 
برندها و سازمان های ایرانی باید 

لوگوی خود را بازطراحی کنند

بازطراحی لوگوی شبکه 3 در 
حالی انجام ش��د که حدود 22 
سال از عمر لوگوی قبلی شبکه 
3 گذشته است؛ لوگویی که سه 
خط مورب از کوچک به بزرگ 
و نارنجی رنگ داش��ت امروزه به 
لوگویی س��فیدرنگ با سه خط 
مورب و هم اندازه تبدیل  ش��ده 
اس��ت. اگرچه همچنان لوگو در 
جای قبلی خود در گوشه سمت 
چپ قرار دارد اما هویت بصری 
این شبکه تلویزیونی را تا حدی 
دس��تخوش تغییر کرده است. 
ب��ا این ح��ال به نظر می رس��د 
مدیران شبکه 3 نیز قصد ایجاد 
تغیی��رات زی��ادی را در هویت 
بصری این ش��بکه نداشته اند و 
صرفا ب��ه بازطراحی لوگو اکتفا 
کرده اند. اینک��ه این بازطراحی 
لوگ��و تا چه اندازه قابلیت ایجاد 
هویت جدیدی را برای شبکه 3 
دارد، بهانه ای شد که  »فرصت 
امروز« س��راغ تورج صابری وند، 
لوگودیزاین��ر و ایم��ان ی��اری، 
طراح ارشد استودیو پروانه آبی 
مجری بازطراحی لوگوی شبکه 
3 ب��رود. ت��ورج صابری وند، در 
گفت و گ��و ب��ا  »فرصت امروز« 
می گوید: اساس��ا تمام برندهای 
موف��ق جه��ان هرچند س��ال 
یکبار لوگوی خود را بازطراحی 
می کنند. تا جایی که برندهایی 
چون پپس��ی و اپل ه��ر پنج یا 
شش س��ال یکبار لوگوی خود 
را بازطراح��ی می کنند. برندها 
بازطراح��ی  را  خ��ود  لوگ��وی 
می کنند نه لزوما به خاطر اینکه 
لوگوی آنها ازلحاظ دیزاین ایراد 
دارد ی��ا نیاز به اصالح دارد بلکه 
برنده��ا ای��ن کار را می کنند تا 
ب��ه مخاطبان خ��ود بگویند که 
برندهای پویا و زنده ای هستند. 
مخاطب��ان نمی دانن��د ک��ه در 
س��ازمان ها و کارخانه ه��ا چ��ه 
تکنولوژی   نمی دانند  می گذرد، 
چه تغییری می کند و در تولید 
چه پیش��رفت هایی می کنند. از 
طرفی برندها و س��ازمان ها هم 
نمی توانند پیشرفت های شان را 
توضیح دهن��د، البته جذابیتی 
هم برای مخاطبان ش��ان ندارد 
ام��ا ب��رای اینکه نش��ان دهند 
برندها همیش��ه در حال رش��د 
و پیش��رفتی هس��تند، هویت 
بصری شان را بازطراح می کنند. 

نیاز سازمان های ایرانی به 
بازطراحی

او ادام��ه می ده��د: از س��وی 
دیگ��ر برندها با ای��ن کار خود 
را با س��لیقه های روز هماهنگ 
می کنن��د. این روزها س��رعت 
تغیی��ر س��لیقه ها بس��یار زیاد 
اس��ت ب��رای همی��ن برندهای 
پیش روی جهان هرچند س��ال 
یکب��ار دس��ت ب��ه بازطراحی 
لوگوی خود می زنند. یک هویت 
بصری جدی��د می تواند ارتباط 
مؤثرتری با مخاطب برقرار کند 
و به او نزدیک تر شود. بازطراحی 
پیوسته لوگو مانع از این می شود 
که برند مجبور شود کلیت لوگو 
را بازطراح��ی کن��د، کاری که 
ایران خودرو مجبور به آن ش��د. 
به صورت کلی نه تنها ش��بکه  3، 
بلکه تمام شبکه های تلویزیونی 
ایران و خود سازمان صداوسیما 
و همین طور بسیاری از برندها و 
باید لوگوی  ایرانی  سازمان های 

خود را بازطراحی کنند. 
صابر ی ون��د اظه��ار می کند: 
برای نظ��ر دادن نخس��ت باید 
نظرهای س��لیقه ای و شخصی 
را کنار گذاش��ت. ممکن اس��ت 
ف��ردی از رنگ جدی��د لوگوی 
شبکه 3 خوش��ش بیاید و فرد 
دیگری خوش��ش نیای��د. رنگ 
در هویت ه��ای بص��ری ب��رای 

انتخاب  آم��دن کس��ی  خوش 
نمی ش��ود، حتی ب��رای خوش 
آمدن سفارش دهنده پروژه هم 
رخ نمی ده��د. این رنگ، هویت 
بص��ری منحصربه ف��ردی برای 
شبکه 3 می سازد. منحصربه فرد 
به این معنا که شبکه های دیگر 
از این رنگ استفاده نکرده اند و 
این شبکه سه را از باقی شبکه ها 
متمایز می کند. از سویی انتخاب 
این رنگ متناس��ب باشخصیت 
ج��وان و ورزش��ی ش��بکه هم 
هس��ت. از این س��و به نظر بنده 
انتخ��اب درس��تی ب��وده اما در 
م��ورد فرم لوگو، ط��راح، هویت 
لوگو  جاافتاده و شناخته ش��ده 
را حف��ظ ک��رده و مانن��د اکثر 
بازطراحی ه��ای جهانی س��عی 
کرده لوگو را س��اده تر کند و از 
س��ه المان لوگو، المان س��مت 
چپ��ی را کوتاه ک��رده و همین 
کار س��اده اما هوشمندانه تأثیر 
زیباشناس��انه مثبت��ی در لوگو 

داشته است. 

مشکالت دیزاین بسیاری از 
سازمان های ایرانی

این طراح لوگو خاطرنش��ان 
می کند: به نظر می رسد خیلی ها 
بازطراح��ی  ای��ن  جری��ان  در 
قرارگرفته اند. اساسا چند سالی 
هس��ت که ایرانی ها به مس��ئله 
دیزاین و گرافیک توجه می کنند 
و این موضوع برای شان ارزشمند 
ش��ده  اس��ت. همی��ن کلم��ه   

»دیزاین« در چند سال  
اخیر باب ش��د و با رشد 
سریعی در گفت وگوهای 
مردم اس��تفاده می شود. 
پی��ام  مس��ئله  ای��ن 
آش��کاری برای برندها و 
سازمان های ایرانی دارد. 
برنده��ای ایرانی همواره 
در قی��اس ب��ا برندهای 
غیر ایرانی حاضر در بازار 
ایران مش��کالت دیزاین 
برندهای  دارند.  بسیاری 
ایرانی مجب��ور به رقابت 

هس��تند و ای��ن رقابت جدی تر 
ه��م خواهد ش��د. ای��ن ممکن 
اس��ت مانعی در کسب وکارشان 
باشد. در ایران لوگوهایی هست 
که دهه هاست تغییری نکرده و 
به وضوح از سلیقه مخاطبان شان 
عقب مانده اس��ت. سهل انگاری 
در ای��ن ح��وزه می توان��د برای 
کس��ب وکارها مح��ل آس��یب 

جدی ای باشد. 

فرصتی برای طراحی هویت 
یکپارچه برند

او درب��اره  »قابلی��ت هویت 
بص��ری جدیدی برای ش��بکه 
3 از طری��ق بازطراح��ی لوگو« 
می گوید: این موضوع بس��تگی 
به توانای��ی آن طراحی خواهد 
داش��ت ک��ه طراح��ی هوی��ت 
بصری شبکه به او سپرده شود. 
ای��ن بازطراحی مش��کلی برای 
توس��عه هوی��ت  و   develop
فرصت های  اتفاقا  ندارد.  بصری 
خوبی را هم برای طراحی هویت 

یکپارچه برند می دهد. 
ص��اب��ری ون��د می اف��زاید: 
اس��تاندارد مدونی برای دیزاین 
در جه��ان وجود ندارد. اس��اس 
دیزاین، تحلیل محور است. برای 

داوری در م��ورد موفقی��ت یک 
دیزای��ن باید دید ک��ه هدف از 
دیزاین چه بود و با چه تحلیلی، 
چه تصمیمی گرفته  شده است. 
از نظ��ر بنده نف��س تصمیم به 
بازطراحی این لوگو درس��ت و 
دیزاین گرافیکی آن هم مناسب 

است. 
این طراح لوگو درباره حرف و 
حدیث ه��ا از کپی و الگوبرداری 
ای��ن لوگو از لوگوی اریکس��ون 
بی��ان می کن��د: به هرحال چند 
س��الی هس��ت که ه��ر لوگوی 
مهمی ک��ه در ای��ران طراحی 
می ش��ود بالفاصله در کنار یک 
لوگ��وی خارجی که ش��بیه آن 
است قرار می گیرد و شبکه های 
از  می ش��ود  پ��ر  اجتماع��ی 
پیش داوری ها سریع، سطحی و 
پر از کنایه. توجهی هم نمی شود 
که طراحی لوگو برای یک طراح 
که لوگوهای بسیاری در کارنامه 
خ��ود دارد هیچ کار س��خت و 
دش��واری نیس��ت که نی��از به 
کپی داشته باشد. اساسا روحیه 
مسئوالنه ای در این رفتارها دیده 
نمی شود، ادبیات شان هم عموما 
نامحترمانه است، به عنوان نمونه 
روزی از یک��ی از این دوس��تان 
درخواس��ت کردم روشی را که 
برای پیدا کردن لوگوهای مشابه 
دارد معرفی کند تا به شکل مؤثر 
و مسئوالنه ای هم به طراح ها و 
هم به س��فارش دهنده ها کمک 
ش��ود ام��ا هیچ پاس��خی از آن 

این  دوس��ت نگرفتم. درنهایت 
ح��رف و حدیث ها نه چیزی به 
گرافی��ک دیزاین ای��ران اضافه 
می کن��د و نه چی��زی از آن کم 
می کند، فقط فضای حرفه ای را 
به شکل مقطعی مسموم می کند 
و به هرحال طراحان به کار خود 
ادامه می دهن��د. به صورت کلی 
تصور کپی بودن این لوگو به رغم 
ش��لوغ کردن های ش��بکه های 
اجتماعی، مطلق��ا تصور غلطی 
است. منطق دیزاین و بازطراحی 
لوگو کامال واضح است، لوگوی 
جدید تنه��ا یک تغییر کوچک 
نس��بت به لوگوی قبلی دارد و 
مشخصا در ادامه آن است. اینکه 
یک لوگو شبیه به لوگوی دیگر 
باش��د به هیچ وج��ه قابل کنترل 
نیس��ت. هیچ کس��ی نمی تواند 
تک تک لوگوهای جهان را نگاه 
کند و مطمئن شود که شبیه آن 

وجود ندارد. 
یاری، طراح  ایمان  همچنین 
ارش��د اس��تودیو پروانه آبی در 
گفت و گ��و با  »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: در بحث ش��بکه 3 
تغیی��ر کل هویت بصری آن در 
نظر گرفته  ش��ده است که این 
موضوع از س��ال گذش��ته کلید 

خ��ورد و ب��ا تغیی��ر در مدیران 
ش��بکه های س��یما تصمیم در 
تغیی��ر گرافیک��ی ش��بکه های 
تلویزیونی گرفته ش��د. البته در 
ابت��دای فعالیت  حرفی از تغییر 
لوگوی شبکه 3 به میان نیامده 
ب��ود اما با پیش��نهاد اس��تودیو 
پروانه آبی تصمیم بر این شد که 
لوگوی این شبکه تلویزیونی نیز 
بازطراحی  )redesign( شود، 
چ��ون نزدیک به 22 س��ال بود 
که لوگوی این شبکه تلویزیونی 
تغییرات��ی نک��رده ب��ود. تغییر 
و به روزرس��انی هوی��ت بصری 
برای همه برندها در دنیا کاری 
مرس��وم و ضروری است. البته 
طراحی هویت بصری یکپارچه  
بصری  المان ه��ای  )هماهنگی 
و رنگ های ثابت ب��رای اجرای 
شبکه( هم برای نخستین بار در 
شبکه های داخلی اتفاق می افتد. 

تن دادن مدیران تلویزیونی 
به بازطراحی لوگو

او ادامه می دهد: پیش��نهاد ما 
این موضوع بود که کل لوگوی 
ش��بکه 3 تغیی��ر کن��د اما این 
موضوع ب��ا مقاومت هایی مواجه 
ش��د که در نهایت به این ختم 
ش��د که این تغیی��رات در حد 
بازطراحی لوگ��وی قبلی انجام 
و اش��کاالت آن رفع شود؛ چون 
به دلیل ترکیب، زاویه قرارگیری 
المان ه��ا، رنگ، کیفی��ت و. . . 
لوگوی شبکه س��ه با اشکاالتی 
هم��راه ب��ود و کیفی��ت 
بصری مناس��بی نداشت 
و مجموع��ه م��ا ترجیح 
می داد لوگویی را طراحی 
کند ک��ه ازنظر گرافیکی 
اصولی تر باشد و کیفیت 
بصری بهتری را داش��ته 

باشد. 

تغییرات ناملموس 
لوگو

اظهار  ارشد  این طراح 
می کند: مدیران ش��بکه 
س��ه بر این باور بودند که چون 
22 سال است که این شبکه با 
یک لوگو بوده، تغییرات یکباره 
ممکن است با واکنش مخاطبان 
ایرانی مواجه شود که البته این 
موضوع هم در دانش برندینگ تا 
حدودی صحیح است. مجموعه 
این عوامل باعث ش��د که تغییر 
محسوسی در لوگو ایجاد نشود 
و صرفا لوگوی قبلی بازطراحی 
ش��ود و خاطراتی که مخاطبان 
ایرانی با این ش��بکه تلویزیونی 
در این 22 سال داشتند از بین 
نرود و مخاطبان ایرانی همچنان 
حس کنند که همواره شبکه سه 

را می بینند. 
یاری می افزاید: لوگوی شبکه 
س��ه ازنظ��ر گرافیک��ی بهینه 
 ش��ده و تغیی��رات جزئی در آن 
لحاظ ش��ده اس��ت. المان های 
هم اندازه  لوگو  تش��کیل دهنده 
ش��ده اند و از طرف��ی زاویه های 
لوگ��و تغیی��ر کرده و س��اختار 
لوگ��و از دایره ه��ای منظم��ی 
تشکیل ش��ده که نظم��ی را در 
لوگ��و با خود به هم��راه خواهد 
داشت؛ به عنوان نمونه در لوگوی 
جدید با چرخش 180 درجه ای 
ب��ه همان فرم اولیه می رس��یم. 

موضوع دیگری که در بازطراحی 
تلویزیونی  لوگوی یک ش��بکه 
بس��یار حائز اهمیت است بازی 
با موش��ن گرافیک است و اینکه 
بتوان موشن گرافیک های خوبی 
از آن ساخت. از طرفی زاویه های 
لوگوی جدید تغییر کرده است 
ت��ا خط��وط م��ورب در تصویر 
تلویزیون��ی بهتر دیده ش��وند؛ 
لوگوی قبلی فواصل مناس��بی 
نداشت.  تلویزیونی  برای پخش 
رنگ لوگو هم سفید شده است 
ت��ا با حک روی تصاویر مختلف 

بهتر دیده شود. 
او درب��اره  »ش��بهاتی که در 
فضای مج��ازی و ش��بکه های 
الگوبرداری لوگوی  از  اجتماعی 
لوگ��وی  از  جدی��د ش��بکه 3 
اریکس��ون مطرح  ش��ده است« 
خاطرنشان می کند: این موضوع 
بس��یار برای من جالب اس��ت 
ک��ه چ��را ط��ی این 22 س��ال 
الگوب��رداری  موضوع  گذش��ته 
لوگ��وی ش��بکه 3 از لوگ��وی 
اریکس��ون مطرح نش��ده است. 
از طرفی لوگوی جدید ش��بکه 
3 بازطراح��ی ش��ده و تغییرات 
کلی و محسوس��ی نکرده است. 
این در حالی اس��ت ک��ه لوگو 
شبکه 3، 22 سال قبل و پیش 
از لوگوی اریکسون طراحی  شده 
بود و لوگوی اریکسون 22 سال 
قبل به این ش��کلی که در حال 
حاضر مخاطبان می بینند نبود 
و این تغییراتی ک��ه در لوگوی 
ش��بکه 3 لحاظ ش��د نیز صرفا 
بازطراح��ی لوگ��وی قبلی بوده 
است. کارشناس��ان حرفه ای در 
حوزه لوگو بای��د دراین باره نظر 
بدهند و ازنظر بنده این دو لوگو 
ربطی ب��ه یکدیگر ندارند؛ چون 
لوگوی اریکس��ون فرم عمودی 
دارد و تفاوت ه��ای زی��ادی ب��ا 
لوگوی جدید ش��بکه 3 دارد و 
بحث الگوب��رداری و کپی کاری 
اریکس��ون ح��رف  لوگ��وی  از 
نادرس��تی اس��ت و این نکته را 
هم باید در نظر داش��ت که یک 
ط��راح نمی تواند همه لوگوهای 
برندهای مختلف جهان را دیده 
باش��د تا مبادا چنین شبهه ای 
پیش بیاید. البته برای طراحی 
و  موش��ن گرافیک  فرم ه��ای 
انتخ��اب رنگ ه��ا ش��بکه های 
مختلف تلویزیونی را تا حد توان 
بررس��ی کردیم تا مشابهتی در 

کار نباشد. 
این طراح ارشد بیان می کند: 
فون��ت اختصاص��ی ش��بکه 3 
نی��ز براس��اس ف��رم دایره ای 
شده  بازطراحی  جدید  لوگوی 
و اکن��ون ش��بکه 3 در تمامی 
متون استفاده ش��ده در تصویر 
از فون��ت اختصاص��ی خودش 
اس��تفاده می کند. البته زمانی 
که به ما سفارش تغییر هویت 
بصری شبکه 3 داده شد، قرار 
بود ک��ه تغییر هوی��ت بصری 
 FULL HD فرم��ت  روی 
انجام شود و شبکه 3 نخستین 
ش��بکه HD  ایران باش��د اما 
ای��ن اتفاق در این ش��بکه رخ 
نداد و زمانی که ما 90 درصد 
کار را انجام داده بودیم متوجه 
ش��دیم که فعال ای��ن افزایش 
نیس��ت.  امکان پذیر  کیفی��ت 
به همین دلیل ش��اید تناسب 
المان ه��ا،  قرارگی��ری  مح��ل 
خوانای��ی فون��ت، رنگ بن��دی 
و... دچار مش��کالتی باشد که 
امیدواری��م در آین��ده با تغییر 
سیس��تم پخش مرتفع ش��ود. 
در پای��ان الزم به ذکر اس��ت 
که موش��ن گرافیک های شبکه 
3 و ش��بکه پرس ت��ی وی  )که 
حاصل کار همین تیم اس��ت( 
در روی��داد بیهان��س ته��ران 
مق��ام اول را کس��ب و نش��ان 
دریافت  را  بیهانس  بین المللی 

کرده است. 

فرآیند بازطراحی لوگوی شبکه 3 زیر ذره بین  »فرصت امروز«

تغییر بعد از 22 سال مقاومت

امیر کاکایی

یکشنبه
29 آذر 1394 مدیریت بازاریابی و فروش10 تلفن مستقیم: 86073279شماره 398 www.forsatnet.ir
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )34(
بیان کامل داستان

ش��رکت ها ب��رای معرف��ی محص��ول جدیدش��ان 
مصاحبه ه��ای مطبوعاتی ترتیب می دهن��د، در حالی 
که هر محصول ویژگی های جذاب��ی دارد که احتمال 
ذکر نشدن حداقل بخشی از آن توسط روزنامه نگاران 

و خبرگزاری ها وجود دارد. 
داس��تان ها درباره محصوالت جدی��د در اکثر موارد 
تبلیغات��ی کوچ��ک و در عین حال پنهانی محس��وب 
می ش��وند که فقط در صورت جذاب بودن آن نشریات 

هزینه ای برای انتشار نمی گیرند. 

ایده
جدی��د  نس��ل  جیمزدایس��ون  ک��ه  هنگام��ی 
جارو برقی های جیمز دایس��ون را که نخس��تین جارو 
برقی های ایستاده بودند تولید کرده، شرایط الزم برای 
تبلیغ مناسب آن در دسترس ش��رکت نبود و باوجود 
درخش��ش محصول در نمایش��گاه ها در نهایت قیمت 
باالی آن بیش��تر از امکاناتش جلوه می کرد. به همین 
خاطر وی در اقدامی بی س��ابقه به گ��رد آوری جمعی 
از مش��تریان برای مقایس��ه محصول خود با سایر رقبا 

پرداخت. 
عل��ت اصل��ی ای��ن موفقی��ت انتش��ار تجربی��ات 
مصرف کنندگان در کن��ار معرفی امکان��ات و مزایای 
محص��ول ب��ود. گرچ��ه در بعض��ی م��وارد تجربیات 
مصرف کنن��دگان مغای��ر ویژگی های منتش��ره بود و 
برخی حتی خواستار تغییر قس��مت هایی از محصول 
می شدند اما این اقدام به توسعه شرکت کمک فراوانی 

کرد. 
بیان کام��ل داس��تان عام��ل موفقیت دایس��ون و 
ش��رکتش بود ک��ه باعث ش��د ت��ا دیگر نظ��ر مخترع 

محصول در بازار فروش مطرح نباشد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-تمام داس��تان را بدون جا انداخت��ن نکته ای بیان 

کنید. 
-توجه به عالیق و اس��تفاده از تجربیات مش��تریان 

کلید موفقیت معرفی محصول است. 
- در معرفی نس��ل جدید محصول خود اشاره ای به 
نس��ل های گذشته نیز داش��ته باش��ید تا پیشرفت آن 

بیشتر حس شود. 
-با مخاطبان و مشتریان خود در ارتباط باشید. 

پاسخ کارش�ناس: به صورت کلی باید ویزیتورهای شما 
تحت آموزش قرار بگیرند و اگر در مورد مقوله مهمی در حال 
ویزیت کردن هس��تند، حتما باید قبل از تماس با مخاطبان 
اطالعاتی در مورد شخصیت افراد به دست آورند و با هر فردی 
متناسب با شخصت او برخورد کنند؛ چون ممکن است برخی 
از افرادی که به عنوان نمونه بازاری هستند وقت این موضوع 
را نداشته باش��ند که با ویزیتور ش��ما تلفنی صحبت کنند و 
در مورد این گونه افراد حتما باید مکالمات تلفنی بی مقدمه 

و کوتاه باش��د و حاش��یه رفتن در م��ورد این اف��راد جوابگو 
نیست. بر عکس افراد دیگر هستند که ش��خصیت آنها نیاز 
به مکالمات طوالنی در هنگام ویزی��ت دارد و باید ویزیتورها 
با این گونه افراد متناسب با ش��خصیت آنها برخورد کنند. از 
طرفی شخصیت برخی دیگر مخاطبان به گونه ای است که به 
ویزیتورهای تلفنی اعتماد کامل ندارند و حتما نیاز است که 

به صورت حضوری با این افراد برخورد کنید. 
مخاطب��ان در مواجه��ه ب��ا ویزیتورها قطعا با س��واالتی 
همراه می شوند و ویزیتورهای ش��ما باید به صورت کامل و 
جوامع پاس��خ س��واالت را به آنها بدهند که همین موضوع 

حس اعتمادی را برای مخاطبان به همراه داش��ته باش��د؛ 
این پاسخ ها باید کوتاه و جامع باشد، چون مخاطبان ایرانی 
حوصله این موض��وع را ندارند که مدت طوالن��ی در مورد 
یک موضوع پاس��خی را دریافت کنند، البت��ه این موضوع 
مستلزم این است که ویزیتورهای شما به سواالت احتمالی 
مخاطبان تس��لط کافی داشته باش��ند و برای این موضوع 
باید جلس��اتی را به صورت هفتگی برگزار کنید و هریک از 
ویزیتورها سواالت مخاطبان مختلف را در جلسه بیان کنند 
که در مواجهه با مخاطبان مختلف دیگر با مشکالتی مواجه 

نشوند. 

ویزیتوری تلفنی

پرس�ش: مدیر یک ش�رکت بازرگانی هس�تم که حدود 10 ویزیتور تلفنی در این ش�رکت مش�غول به کار هستند. با اینکه 
ویزیتورهای تلفنی این شرکت افرادی با روابط عمومی باال هستند اما در برخورد با افراد مختلف با مشکالتی مواجه می شوند 
و نمی توانند افراد را به درس�تی جذب ش�رکت کنند و در مقابل پرس�ش افراد پاس�خ های قانع کننده ای بدهند. از نظر شما 
شرکت ما چه اقداماتی را باید در این راستا انجام دهد و تا چه اندازه شخصیت مشتریان در بازاریابی تلفنی تاثیرگذار است؟ 

کلینیککسبوکار

ویترین از نگاه کاسب ایرانی 

»ویترین چشم مغازه است؛ 
چشم و چراغ

چهل چراغ.
ویترین دفتر شعر است؛

بوم نقاشی.«
این چند جمله ج��ان کالم در طراح��ی ویترین در 
دنیا و به ویژه بازار ایران اس��ت. خواه کاسب خاک بازار 
خورده باش��ید یا یک دانش آموز هوشمند دنیای نوین 

کسب وکار.
این چش��م و چراغ کس��ب وکار با وضع تاس��فباری 
در بسیاری از فروشگاه های کش��ور روبه رو است. الزم 
نیس��ت که فوق دکترای در مارکتینگ ی��ا آنچه ما به 
آن بازاردانی می گوییم داش��ته باش��یم تا بفهمیم که 
در آرایش و زیبایی این چش��م کمترین هنر را به خرج 

می دهیم. 
کاف��ی اس��ت ب��ه خیاب��ان بیایی��د و در یک��ی از 

پیاده روهای پر مغازه راه بروید. 
خس��تگی ویترین ها و نبود آرایش هنرمندانه را در 
بس��یاری از ویترین های فروشگاه های کوچک و بزرگ 

خواهید دید. 

شایع ترین بیماری های ویترین 
ویترین ه��ای  در  بیماری ه��ا  ش��ایع ترین  از   -1
فروش��گاه های م��ا تک��رار و تک��رار و تک��رار اس��ت. 
الگوبرداری های چشم بس��ته از فالن همسایه یا فالن 
همکار در این باره مثال زدنی اس��ت. برخی ویترین را 
با انباری فروشگاه اش��تباه می گیرند و کنج تا کنج بوم 
ویترین را با کاالهای خ��ود پر می کنند و برخی از روی 
هم ریختن کاال ها هم نگرانی ندارند. هرچند این خود 
می تواند یک استراتژی در آرایش بوم ویترین باشد اما 
نه بدون هدف و برنامه  و برخی نیز با کپی برداری های 

خنده دار ویترین را با دو قلم جنس رها می کنند. 
به قول ش��اعر خوش فکر، خلق را تقلیدش��ان بر باد 

داد)باالی شهر و پایین شهر هم ندارد(.
2- س��ردرگمی را نی��ز می ت��وان به عن��وان یکی از 
ش��ایع ترین بیماری ه��ای ویترین در ایران دانس��ت. 
جای تعجب اس��ت که برای هر کاری امروز دوره های 
گوناگون و کالس ه��ای گوناگون وج��ود دارد و برای 
به دست آوردن آن، گذراندن چند دوره و امتحان الزم 

است اما برای شغل فروشگاه داری.... چه بگویم. 
3- گندم نما بودن نیز یکی از دردهای امروز کاسبی 
در فروشگاه های ماس��ت. به زبان دیگر آنچه در پشت 
ویترین قرار دارد با آنچه به شما عرضه می شود دو چیز 
اس��ت که صدالبته این گندم نما ب��ودن و جو فروختن 
در بخش های دیگ��ر جامعه نیز به ش��کل یک کمدی 

خنده دار وجود دارد. 

چند پیشنهاد برای طراحی ویترین 

1- ویترین مغازه خود را همانند یک بوم سفید فرض 
کنید که باید با هنرمندی روی آن نقاشی بکشید. 

2- نه پر ب��ودن ویترین مغازه به تنهای��ی یک امتیاز 
است و نه بیش از اندازه خالی بودن آن. 

3- ویترین های��ی ک��ه از عناص��ر متح��رک در خود 
اس��تفاده می کنند، در بس��یاری از زمان ها باعث توقف 

نگاه سرگردان مشتری خواهد شد. 
4- متمایز بودن با رنگ را فرام��وش نکنید. در جایی 
که دیگ��ران از رنگ ه��ای درخش��ان و گرم اس��تفاده 
می کنند استفاده از رنگ های خنثی و متفاوت اثرگذار 

است. 
5- گاه استفاده از یک  ال س��ی  دی معمولی و نمایش 
دادن فیلم های مس��تند درباره محص��والت آماده برای 
فروش یا محصوالت ش��رکت و نحوه تولید آن می تواند 

دارای اثربخشی بسیار زیادی باشد. 
6- در برخی از تولیدات نحوه ساخت و تولید محصول 
به صورت مستقیم توسط فرد سازنده می تواند جذابیت 

بصری بسیار زیادی به وجود آورد. 
7- استفاده از کرکره های مشبک )همان کرکره های 
قدیمی و رایج در ایران( بس��یار موثرتر از کرکره های به 
اصطالح جدید است زیرا در زمان بسته  بودن فروشگاه 
با یک نورپردازی کم خرج می توان تبلیغ خوب و ارزانی 

را انجام داد. 
8- گاه مراجع��ه و بازدی��د از مراکز هن��ری و به ویژه 
موزه ها و گالری ه��ای هنری می تواند ایده های بس��یار 

خوبی به شما بدهد. 
9- برخی کتاب ها با جمع آوری و دسته بندی تصاویر 
فروش��گاه های گوناگون می توانند ایده های بسیاری را 

برای طراحی ویترین به شما بدهد. 
10- خردمندان��ه فکر ک��ردن و هوش��مندانه عمل 

کردن. 
و سرانجام اینکه:

ویترین چشم و چراغ است. چهل چراغ است. ویترین 
دفتر شعر است؛ بوم نقاشی.

تدوین طرح کسب وکار حرفه ای 

تدوین یک طرح کسب وکار حرفه ای، موضوعی بسیار 
مهم برای حصول اطمینان از موفقیت کس��ب وکارتان 
است. طرح کسب وکاری که به خوبی در مورد آن تحقیق 
شده و به دقت سازماندهی شده است. مهم ترین عنصر در 
توسعه و استمرار هر س��رمایه گذاری محسوب می شود. 
طرح کس��ب وکار، یک نقش��ه دقیق و با جزییات کامل 
است که نشان می دهد ش��ما قصد دارید به کجا بروید و 
به شما اجازه می دهد تا مشکالت بالقوه را خیلی پیش از 

شکل گیری آنها شناسایی کنید. 
کتاب تدوی��ن ط��رح کس��ب وکار حرفه ای نوش��ته 
متیورکورد و ترجمه دکتر عبداهلل ابراهیمی و س��یدعلی 
دلبری و محمد هادی رجبی، راهنمای عملی تهیه طرح 
راه اندازی ش��رکت اس��ت. با توجه به اینکه برنامه ریزی 
ضعیف علت اصلی شکست کسب وکارهاست، این کتاب 
می تواند باعث نجات کسب وکار و ابزار حفظ و رشد شما 
ش��ود. در بخش��ی از این کتاب می خوانید: »شروع یک 
کس��ب وکار جدید یا خرید یک کس��ب وکار موجود گام 
بزرگی است که نباید ساده شمرده ش��ود. با این حال، با 
دوراندیشی صحیح و برنامه ریزی دقیق، تبدیل شدن از 
یک کارمند ساده به یک کارفرمای بزرگ می تواند فرآیند 
س��اده ای باش��د. اما از قبل از توانایی  الزم برای راه اندازی 
کسب وکار خود مطمئن شوید و کسب وکاری را انتخاب 
کنید که با توانایی های ش��ما س��ازگار اس��ت. اگر تنها 
 DVD تجربه ای که در زمینه تعمیر دستگاه های ضبط
دارید، فشردن چند کلید روی کنترل دستگاه به منظور 
ضبط آهنگ مورد عالقه تان است، تصمیم گیری در زمینه 
راه اندازی این کس��ب وکار ایده خوبی به نظر نمی رسد.« 
این کتاب در 172 صفحه و قیمت 14200 تومان توسط 

مؤسسه کتاب مهربان نشر به چاپ رسیده است. 

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

ترجمه: امیر آل علی

مدیریت امروز

ن��ام  ذک��ر  از  صرف نظ��ر 
برندهایی که رش��دی عظیم را 
تجرب��ه کرده ان��د، گزارش های 
اخی��ر منتش��ر ش��ده درب��اره 
قدرتمند تری��ن برندهای جهان 
می��الدی،   2015 س��ال  در 
این موض��وع را روش��ن کرد که 
برند هایی با عملکرد بهتر دو کار 
را بس��یار خوب انجام می دهند. 
در وهله نخس��ت، آنه��ا با حفظ 
ارتباط خود در بازار متغیر کنونی 
همواره مش��تریان را از برند آگاه 
نگ��ه می دارن��د. در وهل��ه دوم، 
این سازمان ها به آس��انی قادر به 
طی روند تکام��ل در طول زمان 
هستند و با ایجاد ش��رایط الزم 
برای کس��ب تجرب��ه ای مثبت 
و مبتکرانه توس��ط مش��تریان، 
برداش��ت آنها نس��بت به برند را 

بهبود می بخشند. 
در پی مطالعه برندهای موفق 
و برتر، موارد زیر مشخص شدند: 

• برندهای روبه رش��د به نوعی 
هم ت��رازی اس��تراتژیک می��ان 
استراتژی کس��ب وکار، نوآوری 

برند و بازاریابی دست می یابند. 
• تیم های مدیریت��ی در این 
ش��رکت ها از راه برقراری ارتباط 
با مصرف کنندگان، کارمندان و 
س��رمایه گذاران به شفاف سازی 

برند می پردازند. 
• برند هایی با راندم��ان باال از 
طریق ارائه خدمات با ارزش برای 
مش��تریان در گذر زم��ان مزیت 

رقابتی را به وجود می آورند. 

دستیابی به تراز استراتژیک: 
آمازون تازه و شاداب باقی 

می ماند
ک��ه  چی��زی  بهتری��ن 
را  برن��د  ی��ک  ارزش س��ازی 
پیش بینی می کند، نحوه ارتباط 
مؤثر آن با استراتژی کسب وکار 
ش��رکت مادر خود اس��ت. یک 
ش��رکت الزم اس��ت که باید ها و 
نباید های اهداف خود و تعهدی 
همیش��گی برای رف��ع نیاز های 
مشتریان در طول زمان را تدوین 
کند و همواره آنها را مدنظر قرار 

دهد. 
آمازون همواره خود را به عنوان 
سازمانی مطرح کرده که به رشد 
در محی��ط در حال پیش��رفت 
س��ریع دنیای امروز می اندیشد. 
چش��م انداز  ی��ک  براس��اس 
اس��تراتژیک ب��ا ه��دف تبدیل 
ش��دن به مش��تری محور ترین 
ش��رکت روی کره زمین، آمازون 
مج��ددا توانایی خ��ود در زمینه 
تغییر جهت روند ارائه محصول 
و مدل کس��ب وکار ب��ه منظور 
رفع انتظ��ارات مصرف کنندگان 
را ثاب��ت ک��رده اس��ت. در طول 
جری��ان  گذش��ته،  س��ال های 
ثابت��ی از ابتکارات برن��د، منجر 
به حفظ جای��گاه اول آمازون در 
ح��وزه خرده فروش��ی دیجیتال 
و همچنی��ن خدم��ات تجارت 
الکترونیک شده اس��ت. از همه 
مهم ت��ر، ای��ن برند وابس��تگی 
مش��تریان  ب��ه  ش��دیدی 
 خ��ود دارد. عضوی��ت س��االنه
 ،)Prime Membership(
خدمات اینترنت��ی آمازون و یک 
اب��زار وای ف��ای هش��دار دهنده 
نس��بت به کمب��ود م��واد الزم 
 و ض��روری زندگ��ی ب��ه اس��م

» Dash Button« فقط چند 

نمون��ه از نوآوری هایی هس��تند 
که برند را به شکلی غیرمنتظره 

و بدیع مجسم می کنند. 
در این زمینه مش��اهده نقش 
یک اس��تراتژی برند ب��ا تمرکز 
روی تبیین رون��د ارزش گذاری 
و ش��کل دادن به اقدامات مورد 
نیاز برای معرفی ای��ن ارزش به 
مشتریان آسان است. به منظور 
ایج��اد ش��رایط مناس��ب برای 
مصرف کنن��ده با هدف کس��ب 
تجربه ای که ضامن تجسم برند 
باش��د، الزم اس��ت تا بازاریابان 
ویژگی ها و فعالیت های مشتمل 
بر استراتژی کسب وکار را درک 

کنند. 
دنی��ای  ام��روز  واقعی��ت 
کس��ب وکار روی برقراری روابط 
جدید از طریق بازاریابی، فناوری 

اطالع��ات  )IT(، روابط 
عموم��ی و عملکرد ه��ا 
ک��ه  اس��ت  متمرک��ز 
به ط��ور س��نتی از آنه��ا 
به عن��وان فعالیت ه��ای 
مج��زا و جداگان��ه ی��اد 
می ش��ود. هدای��ت برند 
در فروش��گاه ها و ط��ی 
فرآیند های مختلف نیاز 
به استراتژی کسب وکار، 
چشم انداز شرکت و لزوم 
هم ترازی کلی ماموریت 
و ه��دف یک س��ازمان با 

همدیگ��ر دارد. بازاریاب��ان باید 
ضمن ایجاد روابط جدید منابع را 

در کل سازمان پخش کنند. 

 شفاف سازی برند:
 Google به نشانه  G

Google مثل Kleenex در 
همه جای دنیای جس��ت وجوی 
اینترنت��ی و فرات��ر از آن حضور 
دارد. این برند نتیجه یک مطالعه 
عجیب روی روش مبتکرانه یک 
ش��رکت فعال اس��ت. ب��ا نگاهی 
ب��ه پرتفولی��وی آن، گ��وگل را 
اکوسیس��تمی ش��گفت انگیز از 
محص��والت و خدمات می بینید. 
 ،Gmail ،جست وجو، نقش��ه ها
یوتیوب، Drive، Chrome  و 
اندروید نمونه هایی از فعالیت های 
مرتبط ب��ه هم و مش��تری محور 
گوگل به منظ��ور ارتقای تحکیم 
جایگاه برن��د خود در سرتاس��ر 

جهان محسوب می شود. 
در سال های اخیر این شرکت 
به فضاهای��ی غیر مرتب��ط وارد 
شده است. به منظور حفظ روند 
حرکت خود، موسس��ان گوگل 
اعتقاد به لزوم تغییر و تحول این 
ش��رکت و حضور در عرصه های 
جدید دارن��د. خودرو های بدون 

راننده، ان��رژی، عل��وم زندگی و 
بسیاری از س��رمایه گذاری های 
در حال ظهور، کم کم رخ نشان 
می دهن��د. یک��ی از موسس��ان 
گوگل، ل��ری پی��ج، دریافت که 
ح��وزه کس��ب وکار گ��وگل ب��ا 
کس��ب وکار اصلی آن متناسب 
س��رمایه گذاری های  نیس��ت. 
جدی��د باعث ش��دند ت��ا گوگل 
با از دس��ت دادن تمرک��ز خود، 
س��رمایه گذاران را عصبی کند. 
برای حل پیش��اپیش مشکالت 
در حال ظهور، برندسازی مجدد 
گوگل و ش��رکت هلدینگ تازه 
تاس��یس آن، Alphabet، ب��ه 
منظ��ور شفاف س��ازی برن��د و 
دس��تیابی به بهره وری عملیاتی 

ایجاد شد. 
اس��تراتژی گوگل با شفافیت 

ف��راوان پیون��د خورده اس��ت. 
در دنی��ای برندین��گ ش��رکت  
 ،)corporate branding(
این موضوع هیجان انگیز اس��ت. 
چرا؟  زیرا رهبران گوگل عوامل 
موفقیت خود، هسته برندشان و 
چشم انداز خود از آینده را کشف 
کردند. آنها می دانند که در آینده 
از مجوز ه��ای برند خ��ود فراتر 

خواهند رفت. 
نامه گوگل به سرمایه گذاران و 
کارمندان نمونه ای شگفت انگیز 
از نحوه شفاف سازی درباره هدف 
راهب��ردی و در نتیجه ایجاد یک 
پلتفرم انعطاف پذیر برای هدایت 
مس��یر نوآوری ه��ای برن��د در 

درمسیر پیش رو  است. 
هوش��مندانه  تاس��یس 

Alphabet نم��ره باالی��ی را 
در ح��وزه برندس��ازی مجدد به 
گ��وگل می دهد. به منظ��ور باال 
بردن نرخ رش��د در آین��ده، این 
قس��مت از ش��رکت باید در راه 
شفاف س��ازی ب��رای کارمندان، 
س��رمایه گذاران  و  مش��تریان 
خود، جدا و تقس��یم بندی شود. 
این نوع ش��فافیت ب��رای گوگل 
امکان تمرک��ز را فراه��م و در را 
برای س��اختن دیگ��ر برند های 

بزرگ باز می کن��د. آیا این درس 
را فرا گرفتی��د؟  ش��فافیت توان 
فعالیت بیشتر و پیش��رفت را به 

برند ها می دهد. 

ارائه نتایج ثابت و تغییر ناپذیر: 
Wells Fargo  ابتدا به 

مشتریان خود توجه می کند
می توانن��د  برن��د  مدی��ران 
به آس��انی در بهب��ود کیفی��ت 
تجربه مشتری غرق ش��وند. در 
راستای تالش برای انجام هر کار، 
دس��ت زدن به اقدامات عجیب 
و ش��گفت انگیز در هر فروشگاه 

فاجعه را رقم می زند. 
راز رفع انتظارات مش��تری در 
انجام کمی کار های غیرمنطقی 
ام��ا درس��ت نهفت��ه اس��ت. در 
تحقی��ق مدرس��ه کس��ب وکار 
هاروارد مش��خص ش��د 
که پاس��خ دادن مستمر 
به انتظارات مش��تری و 
البته نه ارائه بیش از حد، 
یکی از عوامل اساسی در 
زمینه س��اخت یک برند 
بزرگ به حساب می آید. 
همان طور که مش��خص 
است، بد بودن درست به 
اندازه بزرگ و عالی بودن 
اهمی��ت دارد و به ش��ما 
اجازه ع��دم برخورداری 
در  بهت��ر  عملک��رد  از 
حوزه های بی اهمیت را می دهد. 

مدت ها قبل از ش��روع بحران، 
از  یک��ی    Wells Fargo
معدود بانک هایی بود که ریسک 
روی  را  غیرض��روری  اعتب��ار 
وام های مس��کن نمی پذیرفت. 
بخش عم��ده ای از عملکرد آنها 
 به نحوه تفکرش��ان درب��اره برند

Wells Fargo  و اصول شرکت 
ب��ه خص��وص م��واردی مربوط 
می شد که خودش��ان تصمیم به 

عدم رعایت آنها گرفته بودند. 
از  پی��ش    Wells Fargo
این بسیار مش��تری محور بود اما 
اکن��ون دیگر تالش ه��ای خود 
در زمین��ه طراح��ی خدمات و 
ن��وآوری را دو برابر کرده اس��ت. 
اقدامات مبتکران��ه فوق در حال 
حاضر س��ودآور ش��ده اند. فقط 
س��اله، دو  دوره ای  ط��ول   در 

Wells Fargo بانک آمریکا را 
از لحاظ میزان رضایت مشتری 
پشت سر گذاشته است. به گفته 
 ،Wells Fargo مدیرعام��ل 
جان استامپف، هدف شماره یک 
این بانک همواره خدمات رسانی 

به مشتریان است. 
Wells Fargo  ب��ه ای��ن 
فرآیند از راهی درس��ت نزدیک 

می شود. آنها قصد متحیر کردن 
مش��تریان را ندارن��د بلکه فقط 
برای ارائه م��داوم خدمات بهتر 
و مناس��ب تر ت��الش می کنند. 
 Wells ب��رای اینک��ه ببینی��م
Fargo ت��ا چه حد دس��تور کار 
خود را پیش می ب��رد، مثال باید 
بدانی��م  آنها انجمن های��ی را به 
منظور درک مشکالت مشتری 
و ش��یوه تاثیر گ��ذاری خدمات 
در راس��تای کمک به حل ش��ان 
تشکیل داده اند. از این انجمن ها 
پروژه های خاصی بیرون می آیند 
که با ه��دف بهبود ش��رایط باید 

طی 90 روز کامال اجرا شوند. 
در درازمدت، اگر یک شرکت 
بتوان��د فرهنگ خدمت رس��انی 
را درون خ��ود حف��ظ کن��د، 
پیاده سازی سیستم های نوآورانه 
و فرآیند های سنجش��ی در نبرد 
ب��رای ایج��اد مش��تریان وفادار 
برن��ده خواهند ش��د. در صورت 
 Wells Fargo پایبند مان��دن
به برن��د خود با عدم اس��تفاده از 
فرصت های��ی که با اس��تراتژی 
آن تناس��بی ندارند، این برند در 
سال های آتی قدرت فراوانی را به 

دست خواهد آورد. 

دستیابی به هم ترازی، 
شفافیت و نتایج پایدار نیاز 

به مدیریت بازاریابی دارد
با نگاه به برندهایی با باال ترین 
می��زان رش��د در می یابی��م که 
س��ه اس��تراتژی مؤثر منجر به 
افزایش میزان رش��د ارزش برند 
می شوند: در کنار هم قرار گرفتن 
اس��تراتژی کس��ب وکار و برند، 
شفاف سازی در بازار و ارائه نتایج 

پایدار. 
نیل به هم��ه این م��وارد نیاز 
ب��ه مدیری��ت قدرتمن��د دارد. 
و  برندس��ازی  تاثی��ر  درک 
عرص��ه  در  س��رمایه گذاری ها 
بازاریابی به عن��وان وظیفه مدیر 
ارش��د بازاریابی تعریف می شود. 
انجام این کار امروزه مثل گذشته 
پیچی��ده و به ط��ور فزاین��ده ای 
محتاج کسب مهارت های جدید 
به خصوص در ح��وزه دیجیتال 

است. 
تغییر دیجیت��ال چیزی فراتر 
از یک انق��الب در زمینه فناوری 
اس��ت؛ ای��ن موضوع ب��ه بحث 
درباره شکل جدیدی از بازاریابی 
می پردازد که مشتری را در کانون 
فعالیت های شرکت قرار خواهد 
داد. مدی��ران ارش��د بازاریاب��ی 
بای��د با تغیی��ر ش��کل و تقویت 
عملکرد خود به منظ��ور به کار 
انداختن دوباره منابع در اطراف 
مش��تری، آن را بپذیرند. این کار 
با وجود آنکه ترسناک و دلهره آور 
اس��ت اما ش��رکت های فعال در 
این زمین��ه با ام��کان ایجاد یک 
اکوسیستم گسترده تر در زمینه 
ن��وآوری برند به مزی��ت رقابتی 

دست پیدا خواهند کرد. 
درس های��ی ک��ه از رهب��ران 
موف��ق در زمینه عملک��رد برند 
فرا می گیریم واضح و آشکار است. 
تمرکز درست، س��رمایه گذاری 
صحیح و اولویت های استراتژیک 
مناس��ب همگی تف��اوت ایجاد 
می کنن��د. در قب��ال رفتار های 
متف��اوت آنها پاس��خ مناس��بی 
پیدا نمی ش��ود اما نتیجه نهایی 
می تواند واقعا تاثیری قابل توجه 

بگذارد. 
brandingmagazine. com
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مرضیه فروتن

درس های مدیریتی از رو به رشدترین و قدرتمندترین برندهای جهان

بزرگان عرصه کسب وکار برای بزرگ شدن چه کرده اند؟ 

بابک بهی
 بازاردان

بهترین چیزی که ارزش سازی 
یك برند را پیش بینی می کند، 

نحوه ارتباط مؤثر آن با استراتژی 
کسب وکار شرکت مادر خود است. 
یك شرکت الزم است که باید ها 
و نباید های اهداف خود و تعهدی 

همیشگی برای رفع نیاز های 
مشتریان در طول زمان را تدوین 
کند و همواره آنها را مدنظر قرار 

دهد
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معافیت 2رشته دانشگاهی از 
آزمون معامله گری بازار سرمایه

حی��در فروغ ن��ژاد، رئی��س اداره آم��وزش و ام��ور 
گواهینامه های حرفه ای با اشاره به مصوبه مورخ 14 مهر 
1394 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اعالم 
کرد رش��ته های مدیریت بازرگانی و کارشناسی بورس 
به رش��ته های تحصیلی که امکان استفاده از معافیت 
ویژه آزمون معامله گری بازار سرمایه  دارند، اضافه شد. 
با توجه به موافقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار، فارغ التحصیالن رشته های مدیریت بازرگانی و 
کارشناس��ی بورس مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، درصورتی که معدل آنان باالتر از 15 باش��د، 

می توانند از مزایای این معافیت استفاده کنند. 

شرط بورسی شدن سنگ آهن
حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران از 
برنامه پذیرش کامل معامالت سنگ آهن در این بازار خبر 
داد. وی با استقبال از پیشنهاد عضو هیات مدیره سازمان 
بورس مبنی بر ورود سنگ آهن به بورس کاال برای رفع 
مشکالت قیمت گذاری این محصول، معامله سنگ آهن 
در تاالر صادراتی این بازار را مورد اشاره قرار داد. این مقام 
اجرایی در این میان ش��رط معامله سنگ آهن در بورس 
کاال را خروج این محصول از شمول قیمت گذاری دولتی 
ذکر کرد. وی در ادامه افزود: کش��ف قیمت این محصول 
می تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کاالی ایران 
صورت گیرد اما در واقع اگر قرار به اعطای سوبسید به این 
محصول است، می توان این سوبسید را به طور مستقیم به 

تولید کننده محصول پایین دستی داد. 

عرضه ۱۱ هزار تن ذرت 
در بورس کاال

تاالر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران در 
ادامه اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی، میزبان عرضه 
ذرت 15 انبار استان خوزستان در قالب گواهی سپرده 
کاالی��ی به می��زان 11 هزار تن بود. در ای��ن روز و در 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 14 هزار و ۸5۸ 
تن انواع مواد پتروش��یمی، 13 ه��زار تن وکیوم باتوم، 
یک هزار تن لوب کات و ۲۰۰ تن گوگرد عرضه ش��د. 
گروه قیر نیز ش��اهد عرضه 3۸ ه��زار و 1۰۰ تن انواع 
قیر ش��رکت نفت جی و ۲۶ هزار تن انواع قیر شرکت 
نفت پاسارگاد بود. در تاالر صادراتی نیز 5 هزار تن قیر 
۶۰۷۰ شرکت پاالیش نفت تبریز، 5۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ 
ش��رکت پاالیش نگین سیاه آذربایجان و 3۰۰ تن قیر 
۸51۰۰ ش��رکت نگین گام پارس روی تابلوی عرضه 
رفت. در مجموع، حدود 11۸ هزار تن انواع کاال راهی 

تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران شد. 

نگاهی بر عملکرد 6 ماهه پاالیش 
نفت تهران

ش��رکت پاالیش نفت ته��ران صورت ه��ای مالی 
۶ ماه��ه منتهی به 31 ش��هریورماه 94 را به صورت 
حسابرس��ی شده منتش��ر کرد. این شرکت در سال 
مالی که گذش��ت، مبلغ ۶9 ه��زار و 939 میلیارد و 
۲1۰ میلی��ون ریال درآمد حاص��ل از فروش خالص 
داش��ت. از سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای 
س��ال کس��ر ش��د و در نهایت مبلغ 5 هزار و 1۰4 
میلیارد و 1۷1 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره 

در حساب های این شرکت منظور شد. 

تحقق 5 درصدی پیش بینی های 
گروه دارویی سبحان

ش��رکت گروه دارویی سبحان پیش بینی درآمد هر 
سهم سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 94 را با سرمایه 
یک هزار و 4میلیارد ریال مبلغ 1۰3۷ ریال اعالم کرده 
اس��ت و در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 
94 با اختصاص 4۸ ریال سود به ازای هر سهم معادل 
5 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. این شرکت 
به صورت حسابرسی نشده اعالم کرده در نیمه نخست 
امسال توانست معادل ۶ درصد از درآمدهای پیش بینی 
ش��ده س��ال 94، مع��ادل 5 درصد از س��ود عملیاتی 
پیش بینی شده 94 و همچنین 5 درصد از سود خالص 

سال مالی 94 را پوشش داد. 

اختصاص 377 ریال سود به ازای 
هر سهم داروسازی فارابی

شرکت داروسازی فارابی صورت های مالی شش ماهه 
منتهی به 31 ش��هریورماه 94 را به صورت حسابرس��ی 
شده منتشر کرد. این شرکت در سال مالی که گذشت، 
مبلغ 99۷ میلیارد و ۸5۸ میلیون ریال درآمد حاصل از 
فروش خالص داش��ت. از درآمد این شرکت بهای تمام 
شده کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 
4۲۰ میلیارد و 594 میلیون ریال رسید. از سود خالص 
دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت 
مبلغ ۶53 میلیارد و ۸1۸ میلیون ریال س��ود انباش��ته 

پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

اختصاص 353 ریال سود به ازای 
هر سهم عمران و توسعه فارس

ش��رکت عمران و توس��عه فارس صورت های مالی 
یک ساله منتهی به 31 ش��هریورماه 94 را به صورت 
حسابرس��ی شده منتش��ر کرد. این شرکت در سال 
مالی که گذشت، مبلغ 3۲3 میلیارد و 554 میلیون 
ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد 
این شرکت بهای تمام شده کاالی فروش رفته کسر 
ش��د و س��ود ناخالص دوره به 193 میلیارد و 9۲۶ 
میلیون ریال رس��ید. از س��ود خالص دوره نیز سود 
انباش��ته ابتدای س��ال کسر ش��د و در نهایت مبلغ 
۲۰۶میلیارد و 45میلیون ریال س��ود انباشته پایان 

دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در پایان معامالت روز 
ش��نبه با کاهش 413 واحدی 
ب��ه کان��ال ۶1 ه��زار واح��د 
س��قوط کرد. در نخستین روز 
معامالت��ی هفته بازار س��هام 
در اغلب نمادها ش��اهد غلبه 
عرض��ه بر تقاضای س��هام در 
آخرین موعد تسویه معامالت 
اعتباری کارگزاری ها بود. این 
در حالی اس��ت که تداوم افت 
قیمت جهانی نف��ت و انتظار 
جهانی  قیم��ت  اف��ت  ب��رای 
کااله��ای اساس��ی، ت��رس از 
شرکت ها  س��ودآوری  کاهش 
در ب��ورس را دوچندان کرده 
اس��ت. در عی��ن ح��ال روند 
نزول��ی بورس ک��ه طی هفته 
گذشته به دلیل عدم واکنش 
بازار س��هام  مثب��ت فع��االن 
نسبت به اخبار مثبت منتشر 
ش��ده در حوزه سیاسی مبنی 
 PMD بر بسته شدن گزارش
در آژانس بین المللی و نزدیک 
شدن به زمان رفع تحریم های 
بین المللی تش��دید شده بود، 
طی معامالت روز گذش��ته و 
در پ��ی اعالم تصمی��م فدرال 
رزرو آمری��کا مبنی بر افزایش 
ن��رخ به��ره از ۰.۲5 درص��د 
ب��ه ۰.5درص��د در بس��یاری 
از بازاره��ای س��هام جهانی از 

جمله ایران ادامه یافت. 

باقی ماندن ابهامات در 
سایه تعلل مدیران

ش��رایط  دیگ��ر  س��وی  از 
از باقی ماندن بس��یاری  فوق 
از ابهام��ات در س��ایه تعل��ل 
حکای��ت  تصمیم گی��ری  در 
دارد. چنان که ب��رای تعیین 
مجتمع های  خ��وراک  قیمت 
پاالیش��گاهی  و  پتروش��یمی 
ی��ا قیمت ف��روش محصوالت 
پاالیش��گاهی ی��ا تعیین بهره 
مالکان��ه مع��ادن س��نگ آهن 
هن��وز تصمیمی اتخاذ نش��ده 
اس��ت. همچنی��ن نرخ س��ود 

بانک ها،  تسهیالت و س��پرده 
نوس��انات ن��رخ ارز و قوانین و 
مق��ررات کوتاه م��دت فعلی از 
و  ریس��ک ها  مهم ترین  جمله 
ابهامات بازار س��هام اس��ت. از 
س��وی دیگر ابهام های موجود 
در روزه��ای اخی��ر ب��ا ع��دم 
تاثیر خبرهای مثبت سیاسی 
ب��ر ب��ازار س��هام به تش��دید 
دامن  سهامداران  بی اعتمادی 
زده اس��ت. از طرف��ی کاهش 
قیم��ت نفت، کاه��ش قیمت 
فلزات اساس��ی و مواد معدنی 
و پتروشیمی ها در بورس های 
رش��د  کاه��ش  و  جه��ان 
اقتصاد  اقتص��ادی چین ک��ه 
ای��ران به آن وابس��ته اس��ت، 
بیش��تر  باعث محدودیت های 
تصمیم گیری در س��طح کالن 
شده است. شرایط فوق بیانگر 
این نکته اس��ت که بازار سهام 

ایران بی��ش از آنکه به حضور 
س��رمایه گذار خارجی احتیاج 
داشته باشد، به حمایت دولت 
و در عی��ن ح��ال ش��فافیت 
بیش��تر محتاج است تا با رفع 
ابهام ه��ای موجود، ب��ار دیگر 
اعتماد از دست رفته به بورس 
بازگ��ردد. در ش��رایط فعل��ی 
پیش بینی می شود بازار سهام 
همچن��ان به رون��د محتاط و 
بی رم��ق خود در س��ایه رکود 
در  و  داده  ادام��ه  اقتص��ادی 
کوتاه مدت چش��م انداز مثبتی 

برای آن قابل تصور نیست. 

بازار سهام به کام قندی ها
اک�ث��ر  ب���ازار دی���روز  در 
ب��ا  ش���رکت های ب�ورس���ی 
رن��گ قرمز روبه رو ش��دند و 
ش��رکت های پاالیشی و بانکی 
بیش��ترین تاثیر منف��ی را در 

بورس  ری��زش ش��اخص کل 
برجای گذاش��تند ب��ه طوری 
پاالی��ش  ش��رکت های  ک��ه 
نفت اصفه��ان و پاالیش نفت 
بندرعب��اس ب��ه هم��راه ملی 
صنای��ع مس، ای��ران خودرو، 
بان��ک تجارت، بان��ک ملت و 
بیش��ترین  ایران  کش��تیرانی 
تاثی��ر منف��ی را در ش��اخص 
کل بورس گذاش��تند. در بازار 
دیروز همچنین ش��رکت های 
قن��د  ای��ران،  کنتورس��ازی 
قزوی��ن و صنای��ع ش��یمیایی 
تقاضای  بیش��ترین  از  س��ینا 
خرید برخوردار شدند و بانک 
کارآفری��ن، تهران ش��یمی و 
تقاضای  بیش��ترین  مگس��ال 
ف��روش را به خ��ود اختصاص 
دادند. در عین حال گروه های 
کوچ��ک بازار س��هام از جمله 
قندی ها و برخی تک سهم های 

کوچک پیشرو ترین سهم های 
این ب��ازار بودن��د. روند منفی 
در  س��هامداران  بی انگی��زه  و 
بورس ته��ران موجب کاهش 
ارزش و حجم معامالت ش��د 
به ط��وری ک��ه 4۲1 میلیون 
س��هم به ارزش 1۲۲ میلیارد 
تومان دادوس��تد شد و ارزش 
بازار سهام تا سطح ۲۶۷ هزار 

میلیارد تومان افت کرد. 

افت 8 واحدی شاخص 
آیفکس

فراب��ورس  معامله گ��ران 
ب��ا  را  هفت��ه  روز  نخس��تین 
میلی��ون   ۸5 خریدوف��روش 
و ۲۷۰ ه��زار ورق��ه بهادار به 
ارزش 5۸1 میلی��ارد و 49۰ 
میلی��ون ریال آغ��از کردند و 
)آیفکس(  فرابورس  ش��اخص 
نیز ب��ا کاه��ش ۸.۶ واحدی، 
ایس��تاد.   ۶۷۶.۷ ع��دد  روی 
بان��ک دی ب��ا خریدوف��روش 
1۰میلیون و 49۰هزار س��هم 
و قند ش��یروان ب��ا معامالتی 
و  ۲3میلی��ارد  ارزش  ب��ه 
بیش��ترین  ریال  ۲۰۰ میلیون 
معام��الت  ارزش  و  حج��م 
س��هام را در اختی��ار گرفتند. 
شرکت های بیمه سامان، بیمه 
کارآفری��ن و قن��د چهارمحال 
بیش��ترین افزای��ش قیمت را 
تجربه کردند و بیشترین افت 
س��نگ  زغال  نصیب  قیم��ت 
پ��روده طبس، ف��والد آلیاژی 
یزد و پاالیش نفت تهران شد. 
نماد شرکت های پاالیش نفت 
نف��ت الوان  ته��ران، پاالیش 
پربیننده تری��ن  بان��ک دی  و 
نمادهای امروز فرابورس بودند 
ضمن آنکه هر ورقه حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن 
ضمن کاهش قیم��ت در بازه 
۷۲۰ تا ۷4۰ هزار ریال معامله 
شد. نماد معامالتی بانک دی 
برگزاری مجمع عمومی  برای 
روز  فوق العاده صاحبان سهام 
در  آذرم��اه(،   3۰( دوش��نبه 

پایان معامالت متوقف شد. 

روزی که طالی سیاه سهامداران پاالیشگاهی را به خاکستر نشاند

شاخص کل در آتش نفت

ایلنا - س��هامداران باید برای حضور در 
شرکت ها و سرمایه گذاری آموزش ببینند. 
یکی از نیازهای اساس��ی ب��رای حضور در 
ب��ازار س��هام، دادن آگاه��ی بیش��تر برای 
س��رمایه گذاری به س��رمایه گذاران است. 
س��هامداران می توانند با آگاهی بیشتر در 
بازار س��هام حضور پیدا کنند و تصمیمات 
درس��تی نیز اتخاذ کنند. بالطبع با تدابیر 
درس��تی که از س��وی دولت برای تحریک 
تقاض��ا و بهبود وضعیت اقتص��ادی اتخاذ 
می شود، وضعیت مالی شرکت ها نیز بهتر 
از گذشته خواهد شد. در حال حاضر شاهد 
نوس��انات هیجانی در بازار سهام نیستیم و 
باید این را قبول کرد که نوس��ان، جزئی از 
ذات بازار اس��ت و بازار س��هام هم تابعی از 
وضعیت اقتصادی کش��ور است و این طور 
نیس��ت که اقتصاد کش��ور در یک مس��یر 
حرکت کند و بازار سهام در مسیری دیگر. 
در حال حاضر ما در تمام بازارهای کش��ور 
از مسکن، طال و ارز تحرکاتی که مشاهده 

می کنیم نزدیک به حرکت های بازار سهام 
اس��ت و انتظار اینکه بازار سهام بدون نیاز 
و علت اقتصادی، رشد کند انتظار درستی 
نیست. مطمئنا شرکت هایی که محصوالتی 
را در قالب بسته خروج از رکود می فروشند 
موجب بهبود شرایط می شوند و سودآوری 
در بازارهای مالی اقبال بیش��تری به همراه 
دارد که این اثر در صورت مالی ش��رکت ها 
مش��خص خواهد ش��د و بعد از آن شاهد 
رونق در ب��ورس خواهیم بود. ارائه آموزش 
ویژه به سهامداران حقیقی، توسعه روابط با 
موسسات خارج از کشور و توسعه دوره های 
مج��ازی در بازار س��هام می تواند در بهبود 
شرایط بازار موثر باش��د. به زودی با برخی 
از موسسات معتبر دنیا که در حوزه بورس 
فعالند تفاهم نامه همکاری امضا می ش��ود 
که به توسعه دانش بورسی در کشور کمک 
خواهد کرد. همچنین برنامه هایی نیز برای 
س��رمایه گذاران خارج��ی عالقه مند برای 
سرمایه گذاری در بازار ایران در دست داریم 
و پکیج های آموزشی را در نیز برای شان در 

نظر گرفته ایم. 

موج - س��یدعلی حس��ینی، 
مدیر عامل ب��ورس انرژی گفت: 
ب��ا وج��ود کاهش قیم��ت نفت، 
انرژی  ارزش معام��الت ب��ورس 
در هش��ت ماه و ۲۰ روز گذشته 
از س��ال جاری ۲ ه��زار و 4۰۰ و 
۲5 میلی��ارد توم��ان بوده اس��ت 
که  ه��زار و 153 میلی��ارد تومان 
مرب��وط به معامالت برق اس��ت، 
مرب��وط  توم��ان  ۶5۰ میلی��ارد 
ب��ه معام��الت ب��ازار فیزیکی و 
اوراق  آن  توم��ان  ۶۲۲ میلی��ارد 
سلف موازی اس��تاندارد را شامل 

می شود.
حج��م  خص��وص  در  وی 
معامالت بورس انرژی در س��ال 
93 بیان کرد: در سال 93 ارزش 
کل معامالت  هزار و ۶۰۰ میلیارد 

تومان بوده که از این مبلغ  هزار 
ارزش  توم��ان  3۰۰ میلی��ارد  و 
معام��الت ب��ازار فیزیک��ی بوده 
ارزش  توم��ان  3۰۰ میلی��ارد  و 
معامالت برق بوده است و اوراق 
سلف هم از س��ال جاری شروع 
ب��ه کار کرده اس��ت. مدیر عامل 
بورس انرژی در ادامه تاکید کرد: 
در بخ��ش ب��رق ارزش معامالت 
طی چند ماه سپری شده از سال 
جاری چهار برابر مدت مشابه در 
سال گذشته شده است و ارزش 
معامالت فیزیکی باوجود کاهش 
نس��بت به سال گذشته به لحاظ 
حجم ح��دودا ۸۰ درصد افزایش 
داش��ته در حالی که قیمت نفت 
و فرآورده ه��ای نفت��ی به کمتر 
از نص��ف کاه��ش پیدا ک��رده، 

معامالت بازار فیزیکی به تبع آن 
نیز با کاهش روبه رو بوده است. 
حس��ینی در توضی��ح اقدام��ات 
جدی��د ب��ورس انرژی در س��ال 
جاری اظهار کرد: اقدامات بورس 
ان��رژی به س��ه بخش تقس��یم 
بازار  گس��ترش  یکی  می ش��ود، 
برق به شدت توس��عه یافته است 
و ب��ا توج��ه ب��ه هماهنگی هایی 
که ابتدای س��ال با معاونت برق 
و انرژی وزارت نیرو داشته ایم تا 
پایان سال 94 حداقل 1۰ درصد 
از ب��ازار برق کش��ور ب��ه بورس 
انرژی منتقل شود که این کار تا 
پایان شهریور در حجم معامالت 
ب��رق ماهانه 5۰ میلی��ارد تومان 
ب��وده که با وجود ای��ن توافق به 
بی��ش از ۲۰۰ میلیارد توم��ان در 

م��اه افزایش پیدا کرده اس��ت و 
تا 3۲۰ میلی��ارد توم��ان در ماه 
هم امکان رشد دارد و در تالش 
معامل��ه 1۰ درصد حجم  ب��رای 
معام��الت برق در ب��ورس انرژی 
هس��تیم. وی در این باره افزود: 
اقدام دیگری ک��ه در حوزه برق 
شروع کرده ایم اینکه تامین مالی 
صنع��ت ب��رق از طریق انتش��ار 
اوراق به��ادار مبتن��ی بر کاالی 
ب��رق صورت گی��رد و امیدواریم 
تا قبل از پایان س��ال نخس��تین 
اوراق به��ادار مبتن��ی بر کاالی 
برق را منتشر کنیم، اقداماتی در 
این باره انجام ش��ده و امیدواریم 
به زودی این اوراق منتش��ر شود. 
مدیر عامل بورس انرژی با اشاره 
به اقدام��ات این بورس در حوزه 

ب��ازار فیزیک��ی اظهار ک��رد: در 
فرآورده های  فیزیکی  بازار  حوزه 
اصلی نفت شامل گاز مایع، نفت 
کوره، گازوییل، نفت س��فید در 
بازار بورس انرژی پذیرش ش��ده 
و قابل معامله هستند در گذشته 
نفتی  ویژه  فرآورده ه��ای  عمدتا 
پاالیشگاهی  فرآورده های  شامل 
پذیرش می ش��دند ولی در سال 
ج��اری پذی��رش فرآورده ه��ای 
اصل��ی نفت��ی عرضه می ش��ود. 
حس��ینی در این باره گفت: نفت 
س��فید در حال حاضر در بورس 
انرژی پذیرش شده و امیدواریم 
ب��ه زودی عرض��ه ای��ن محصول 
ش��روع ش��ود. نفت ک��وره و گاز 
مایع هم در حال معامله در بازار 

فیزیکی بورس انرژی هستند. 

بازار سهام، تابعی از وضعیت
 اقتصادی کشور است

آسیب شناسی علل رکود اقتصادی
راهکار خروج از رکود بورس

مدیر عامل بورس انرژی مطرح کرد 
رشد ارزش معامالت بورس انرژی با وجود کاهش قیمت نفت
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نماگر بازار سهامخبر

سیدمحمد صدرالغروی

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
بیس��کویت گرج��ی در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که ایران تایر 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.1۶15بیسکویت گرجی
1.۸554.9۸ایران تایر

5.۶1۶3.14قند اصفهان
1.۲۷۰۲.۷5سرمایه گذاری بهمن

۸.4۰4۲.5ایران ترانسفو
13.۷۸۷۲.۲9کنتورسازی

4.۶91۲.۲لبنیات پاک

 بیشترین درصد کاهش
پارس الکتریک صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. دامپروری مگس��ال در رده دوم این گروه 
ایستاد و پاالیش نفت بندرعباس هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)19.1۲(۶.949پارس الکتریک
)5(۲۶.1۰۷دامپروری مگسال
)4.99(5.۸3۰شیمیایی فارس
)4.9(1.534س. ایران خودرو

)4.۷۷(1.199سرب و روی ایران
)4.۸۷(۲.949نفت بندرعباس
)4.۸۶(۲.۰94نفت اصفهان

پرمعامله ترین سهم
بانک صادرات ایران به عنوان پرمعامله ترین سهم بازار 
بورس شناخته شد. پارس خودرو در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. بانک ملت و پس��ت بانک هم در رده های باال 

قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

۲9.۸۶۲ ۸۶۲بانک صادرات

۲3.۲۲۲ ۸۲4پارس  خودرو
1۸.915 ۷۲ح . فوالد مبارکه

14.95۰ 19۲3بانک ملت
14.۶33 ۶1۶ح . ایران  خودرو
14.3۰3 11۶۲پست بانک ایران
۸.۶44 ۶۸۸کمباین  سازي   

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را بانک ملت 
 ب��ه خود اختصاص داد و بان��ک صادرات ایران رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. پست بانک ایران هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

۲۸.۷4۸ 19۲3بانک ملت
۲5.۷۲۷ ۸۶۲بانک صادرات
19.13۷ ۸۲4پارس  خودرو

1۶.۶۲۲ 11۶۲پست بانک ایران
15.9۰1 3۰9۷صنایع  آذرآب 
14.۰1۸ ۲۰94نفت اصفهان
13.۰۰۷ ۲۲5۸پلي اکریل 

بیشترین سهام معامله شده
بانک تجارت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که بانک صادرات 
در این گروه دوم شد و  پست بانک در رده چهارم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۸۸۸۲493بانک تجارت
۸۶۲145۶بانک صادرات
۸۲41۲۶۰ پارس خودرو
11۶۲94۲پست بانک

۶1۶935ح. ایران خودرو
19۲3۸۲۷بانک ملت
۲۲5۸۷91پلی اکریل

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

محورسازان خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
11۶۲5۸1پست بانک
145۸4۸۶محورسازان
319۸1۶۸کاشی حافظ
13۰۸131قند قزوین

19۶3131تکنوتار
1۰4÷1141الکتریک شرق

۲549۶۷کابل البرز

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 

پردیس جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

1۰۰41.۸۶س. اعتبار ایران
۷۶9۲.3۰سرمایه گذاری پردیس

1۸353.۰3س. صنعت نفت
۲3۸93.19سیمان کارون

1۰۰۰3.۲5سرمایه گذاری شاهد
333۷3.۲۶صنعتی بارز
5۲393.3۶کیمیدارو

سنا - ش��رایط کلی اقتصاد در رکود 
کامل به سر می برد و اینکه بگوییم تنها 
بازار س��رمایه با مش��کل عدم نقدینگی 
مواجه اس��ت و نیاز به ایجاد رونق برای 
ورود س��رمایه های زیاد دارد، درس��ت 
نیس��ت چراکه اقتصاد کش��ور در همه 
بخش ها دچار بالتکلیفی ش��ده اس��ت. 
نوس��انات موجود تنها مربوط به بورس 
نب��وده و بازارهای متع��دد در اقتصاد با 
این مس��ئله روبه رو هستند و بورس هم 
در کنار دیگر بخش ها با نوس��ان مواجه 
است که به نظر می رسد چنانچه بورس 
ارز راه اندازی ش��ود، بتوان به س��متی 
حرکت کرد که ب��ا کنترل نرخ ها، ثبات 

را ب��ه ب��ازار ارز برگردان��د.
ام��روز صنای��ع در بخش های��ی چون 
غیره  و  کش��اورزی، مس��کن، خ��ودرو 
ش��رایط نامطلوبی را سپری می کنند و 
چرخه اقتصادی در هر کدام از بخش ها 
و صنایع به درس��تی پی��ش نمی رود و 

برآیند آن رکود حاکم بر اقتصاد اس��ت 
که نمود آن در بورس به عنوان بخش��ی 

از اقتصاد دیده می ش��ود.
باوجود اینکه ب��ورس نماینده کاملی 
از اقتص��اد کش��ور نیس��ت ام��ا بازتاب 
بخ��ش عم��ده ای از اقتصاد اس��ت که 
هرگونه نوس��ان در آن به بدنه کش��ور 
لطم��ه وارد می کن��د و ش��اید بت��وان 
گف��ت رک��ود موج��ود در تولید اس��ت 
ک��ه به وض��وح در بورس نمایان ش��ده 
است. مس��ئوالن و فعاالن اقتصادی اول 
از هم��ه باید ب��ه آسیب شناس��ی و علل 
رک��ود اقتص��ادی بپردازند ب��ه طوری که 
میزان بیکاری، صادرات و واردات، تولید 
ناخال��ص ملی را مورد تحلیل قرار داده و 
علل رکود اقتص��اد را در آنها پیدا کنند. 
عامل اصلی رکود بازار س��رمایه از عمده 
کارهایی است که نیاز است دولت به آن 
پرداخته و عواملی ک��ه می تواند رونق را 
برای بازار رقم بزند، بررسی شود و سپس 
با شناسایی آنها نس��بت به تدوین نقشه 

راه و اجرای کامل آن گام بردارد. 

تلفن مستقیم: 86073274شماره 398 www.forsatnet.ir

علی نقوی
مدیرعامل مرکز مالی ایران

مهرداد نعمتی
مدیر عامل شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان )بانک سپه(
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بازار ابزارهای مشتقه بورس 
در  ظه��ور  ن��و  ب��ازاری  کاال 
مجموع��ه ب��ورس اوراق بهادار 
اس��ت. در این ب��ازار چند نوع 
ابزار مدیریت ریس��ک مبتنی 
بر دارایی تعریف ش��ده که در 
آین��ده نزدیک معامالت بورس 
ارز نی��ز در همی��ن مجموعه با 
بهره گی��ری از تجرب��ه موف��ق 
قرارداد های آتی سکه راه اندازی 
خواهد شد. به همین منظور در 
ادامه اش��اره ای به فرصت های 
س��ود آوری و مدیریت ریسک 
در این نوع قرارداد ها می شود. 
 قرارداد ه��ای آتی س��که در 
حال حاضر، پررونق ترین بخش 
بازار ابزار مشتقه بوده و بازاری 
نسبتا پویا و دارای فرصت های 
مناس��ب معامالت��ی اس��ت. از 
مزایای اصلی این بازار استفاده 
از هردو موقعیت خریدوفروش 
اس��ت. یعنی اگ��ر پیش بینی 
می شود، قیمت ها در آینده رو 
به رش��د است می توان با اتخاذ 
موقعیت خرید و اگر پیش بینی 
کاهشی مدنظر است، می توان 
ب��ا اتخاذ موقعی��ت فروش در 
ب��ازار آتی کس��ب س��ود کرد. 
ب��ه طوری که ه��م از باال رفتن 
قیمت ه��ا امکان بازدهی وجود 
دارد و ه��م از اف��ت قیمت ها، 
که این ش��رایط را بس��یاری از 
بازارهای دیگر در اختیار ندارند 
و به طور معمول در بسیاری از 
آنها سیاست خرید و نگهداری 
تا رسیدن به بازدهی مورد نظر، 
روش معامالتی رایج اس��ت که 
بازار آتی در زمانی که بیش��تر 
بازاره��ا در رک��ود ق��رار دارند 
می تواند فرصت کس��ب س��ود 

محسوب شود. 

استفاده از اهرم در بازار 
آتی سکه 

فرصت بس��یار مناس��بی در 
ح��ال حاض��ر ب��ا کاهش وجه 
تضمین اولیه در بازار آتی سکه 
فراهم ش��ده است، به طوری که 
با رس��یدن وجه تضمین اولیه 
ب��ه مبلغ 10,000,000 ریال، 
اه��رم ب��ازار آت��ی را ب��ه عدد 
جذاب 10 رسانده است. یعنی 
چ��ه در موقعی��ت خرید و چه 
در موقعیت فروش مبالغ س��ود 
ی��ا زیان 10 براب��ر بازار نقدی 
س��که خواه��د بود. پ��س اگر 
فردی تشخیص درستی از روند 
قیمت سکه داشته باشد )چه در 
کوتاه مدت و چه در بلند مدت( 
می تواند با ضریب 10برابری از 
آن استفاده کند. به طور مثال 
ب��ا افزایش یا کاهش قیمت به 
می��زان چهار ت��ا پنج در صد و 
داشتن موقعیت مناسب خرید 
ی��ا فروش در جه��ت روند، در 
ی��ک روز حتی امکان س��ود تا 
میزان 30 تا 40 درصد سرمایه 
در معام��الت بازدهی کس��ب 
ک��رد ک��ه فرصتی ک��م نظیر 
خواه��د بوده و پتانس��یل های 
سود دهی در این بازار را نشان 
می ده��د. زمانی ای��ن فرصت 
نمود بیشتری پیدا می کند که 
بدانیم، امکان خریدوفروش به 
تعداد نامح��دود حتی در یک 
روز معامالت��ی فراه��م اس��ت 
ک��ه امکان بازدهی را حتی در 
دوره ه��ای زمان��ی کوتاه مدت 

ی��ک روزه را نیز فراهم می کند. 
بورس کاال در دو سال گذشته 
برای دوری از شائبه دستکاری 
قیمت ه��ا و جهت دهی به بازار 
نقدی سکه تا حد زیادی تالش 
کرد حداکثر وجه تضمین اولیه 
را از مشتریان دریافت کند که 
در کن��ار رک��ود ب��ازار و اف��ت 
قیمت ه��ای جهان��ی موفق به 
کنت��رل ای��ن ب��ازار در مقطع 
مربوطه ش��د. با تغییر مدیریت 
ب��ورس کاال ب��ه نظر می رس��د 
سیاس��ت بورس کاال نیز تغییر 
کرده و تمایل به حضور موثر تر 
بازیگ��ران و فعاالن بازار س��که 
ب��ا کاه��ش وج��ه تضمی��ن و 
تس��هیل معامالت به خصوص 
معامالت آنالین، ش��رایط برای 
بهره مندی بس��یاری از فعاالن 
بازار س��که )و در آینده فعاالن 
ب��ازار ارز( از مزای��ای بازار آتی 
فراه��م ش��ده اس��ت. ب��ه نظر 
می رس��د با خروج بازار سکه از 
رک��ود، بازار آتی نیز با افزایش 
حجم معامالت و رونق بیش از 

پیش روبه رو شود. 

مقایسه ای بین خرید در 
بازار آتی و خرید در بازار 

نقدی سکه 
فرض کنید فردی قرار است 
30 عدد سکه بهار آزادی در 26 
اردیبهشت 94 تحویل دهد. دو 
راهکار برای این مس��ئله وجود 
دارد )قیمت فعلی سکه نقدی 
در ب��ازار 9,200,000 ریال و 
قیمت سررس��ید اسفند 94 در 
حال حاضر 9,200,000 ریال 
اس��ت و وجه تضمین برای هر 
ری��ال  ق��رارداد 9,500,000 

است(
الف- خرید از بازار نقدی: 

مق��دار پ��ول م��ورد نی��از 
9200000*30=27600000 ریال 

ب- خرید از بازار آتی: 
برای خرید این تعداد س��که 
بای��د 3 ق��رارداد آت��ی در ماه 

اسفند را خریداری کند. 
9500000*3 = 2850000 ریال 

27600000-2850000=42750000 ریال
مبل��غ باقیمان��ده که باید در 
سررسید اس��فند ماه پرداخت 
شود. حال می توان این مبلغ را 
در اوراق مشارکت 20 درصدی 
ب��ه م��دت پن��ج م��اه تا س��ر 
رسیدس��رمایه گذاری کرده که 
بازدهی معادل با 20624000 

ریال خواهد داشت  که سودی 
مع��ادل ب��ا 7,47درصد بدون 
ریسک خواهیم داشت. این در 
حالی  اس��ت که در زمان س��ر 
رس��ید با پرداخ��ت بقیه مبلغ 
می ت��وان س��که ها را تحوی��ل 
گرف��ت. بنابراین خرید در بازار 
آتی در حال حاضر س��ودآوری 
7,47 درصدی  ریس��ک  بدون 
ب��دون ریس��ک در پن��ج م��اه 
آین��ده داش��ته در حالی که در 
بازار نق��دی این فرصت وجود 

ندارد. 

استفاده از معامالت آنالین 
در گذش��ته معام��الت صرفا 
تلفن��ی  به ص��ورت س��نتی و 
انج��ام می ش��د و ب��رای انجام 
معام��الت نی��از ب��ه تم��اس 
تلفن��ی یا حض��وری و پرکردن 
سفارش��ات خرید یا فروش بود. 
در حالی ک��ه هم اکن��ون امکان 
معامالت آنالین فراهم ش��ده و 
با امضای قرارداد بین مش��تری 
و کارگ��زاری، دیگ��ر نیازی به 
امضای دس��تور خرید یا فروش 
ب��رای معام��الت آنالین وجود 
ن��دارد ک��ه هم باع��ث افزایش 
س��رعت و همین ط��ور افزایش 
کارایی بازار ش��ده و به خصوص 
مش��تریان شهرس��تان ها ب��ه 
راحتی می توانند معامالت خود 
را به صورت شخصی انجام دهند 
و هر فرد که تمایل به فعالیت در 
بازار آتی را دارد با داشتن حداقل 
دیپلم و تایید صالحیت توسط 
کارگزار، امکان انجام معامالت 
آتی س��که به ص��ورت آنالین را 
خواهد داشت. در ضمن بورس 
کاال برای همراهی بیشتر با بازار 
جهانی طال س��اعت معامالت را 
ت��ا س��اعت 19 افزایش داد که 
به تدریج امکان افزایش بیشتر 
زمان معامالت وجود دارد و این 
در حالی است که این بازار تنها 
بازاری در بورس است که حتی 
در روز پنجش��نبه معامالت در 
آن انجام می گیرد. این موضوع 
ب��رای فع��االن بخش ارز نیز در 
آین��ده با راه ان��دازی بورس ارز 
مهی��ا خواهد ب��ود. به طوری که 
ه��م ام��کان انج��ام معامالت 
آنالی��ن فراهم خواهد بود و هم 
با دسترس��ی به تابلو معامالت 
قیمت های ارز تا چند ماه آینده 
)مث��ال 3 ت��ا9 ماه��ه( و تمرکز 
بیشتر معامالت در این بازار و با 

حضور بانک مرکزی، بانک های 
تجاری، صرافان مجاز و فعاالن 
بازار ارز در آن، می تواند به عنوان 
مرجع قیمت گذاری در بازار ارز 

محسوب شود. 

دستورالعمل جدید و 
افزایش حجم بازار 

س��قف  گذش��ته  در 
موقعیت ه��ای ب��از ب��رای هر 
مش��تری حقیقی ت��ا حداکثر 
100 قرار داد در هر سررس��ید 
و محدود به 400 قرارداد درکل 
ماه ه��ای معامالتی باز در بازار 
بود که این رقم در حال حاضر، 
ب��ه حداکث��ر 250 قرار داد در 
هر س��ر رس��ید و مح��دود به 
750 ق��رار داد در کل ماه های 
معامالتی باز در بازار است. این 
شرایط برای مشتریان حقوقی 
مع��ادل 250 موقعی��ت در هر 
نم��اد معامالتی و قابل افزایش 
ت��ا 10 درص��د س��رمایه ثبتی 
ش��رکت و محدود به 20 درصد 
موقعیت ه��ای تعه��دی باز در 
بازار خواهد ب��ود. به طوری که 
تقریبا اکثر فعاالن بازار س��که 
)از جمله صرافان و فعاالن بازار 
س��که( امکان فعالیت در بازار 
آتی و اس��تفاده از فرصت های 
معامالت��ی آن را دارند. به نظر 
می رسد، با حضور بیشتر فعاالن 
بازار طال در بازار آتی سکه )در 
ح��ال حاضر( و فعاالن بازار ارز 
)در آینده نزدیک( شرایط برای 
اینک��ه بورس کاال مرجع اصلی 
قیمت گذاری س��که و ارز شود 
فراه��م خواه��د ب��ود و حضور 
ب��ه موقع و آگاهی از ش��رایط 
و چگونگ��ی فعالی��ت در بازار 
آت��ی برای فع��االن این عرصه 

اجتناب ناپذیر است. 

 بورس ارز و شرایط 
پیش رو 

تالش های زیادی در جریان 
است که بورس ارز در آینده نه 
چن��دان دور، در مجموعه بازار 
مش��تقه ب��ورس کاالی ایران 
راه اندازی ش��ود. این مس��ئله 
یکی از دغدغه های مس��ئوالن 
اقتصادی و فعاالن بازارها است 
چرا که مثال برای ش��رکت های 
بورس��ی ام��کان تس��عیر ارز با 
ش��رایط ش��فاف تری فراه��م 
خواه��د ب��ود. همین ط��ور در 
دوران پس��اتحریم، ش��رکت ها 

و سرمایه گذاران خارجی یکی 
از اصلی ترین دغدغه ها را برای 
حض��ور در ایران نابس��امانی و 
عدم ش��فافیت ن��رخ ارز اعالم 
کردند. از آنجا که تغییرات نرخ 
ارز در دیگ��ر کش��ورها معموال 
چن��د  فاصله های زمان��ی  در 
ماهه در ش��رایط عادی بسیار 
ناچی��ز اس��ت، در حالی که در 
کش��ور م��ا به خصوص در چند 
س��ال گذشته نوسانهای بسیار 
ش��دیدی در ن��رخ ارز وج��ود 
داشت که خوشبختانه در حال 
حاضر این نوسانات کمتر شد و 
امید اس��ت با راه اندازی بورس 
ارز فاصل��ه قیمت��ی دالر عمده 
)عرضه توس��ط بانک مرکزی و 
بانک های تجاری( با دالر آزاد به 
تدریج کاهش یابد و در نهایت 
به تک نرخی شدن نرخ ارز که 
سیاست گذاران  اصلی  تصمیم 
اقتصادی است، منجر شود. در 
ضمن شرکت های صادر کننده 
و ش��رکت های وارد کنن��ده و 
حتی سرمایه گذاران خارجی با 
ریسک کمتر و افق روشن تری 
برای قیمت ارز روبه رو خواهند 

بود. 
بدی��ن ص��ورت ک��ه ای��ن 
ب��ورس به ص��ورت معام��الت 
آت��ی )همانن��د معامالت آتی 
س��که( انج��ام خواهد ش��د و 
در ابت��دا با معام��الت دالر )با 
اندازه ق��رارداد 1000 دالری( 
و یورو ش��روع ش��ده و سپس 
بقی��ه ارزها نیز م��ورد معامله 
ق��رار خواه��د گرف��ت. به نظر 
می رس��د اصلی ترین پیش نیاز 
ب��رای این امر نیز بازگش��ایی 
س��وییفت برای بانک مرکزی 
و دیگ��ر بانک ه��ای تجاری در 
راس��تای اجرایی شدن برجام 
در م��اه ژانوی��ه س��ال جدی��د 
می��الدی خواه��د بود، هر چند 
نی��ازی ب��ه تک نرخی ش��دن 
ارز در ابت��دا وج��ود ندارد و با 
س��از وکار ب��ازار آت��ی و اینکه 
تنها درصد کمی از قراردادها به 
تحویل منجر می ش��ود، امکان 
کنترل و مدیریت توسط بانک 
مرک��زی مهیا خواهد بود و هر 
گونه س��فته ب��ازی در بازار ارز 
ب��ا مدیری��ت بهتر در یک بازار 
ش��فاف و قابل کنترل محدود 

خواهد شد. 
ب��ه طور قطع بازیگران اصلی 
ای��ن ب��ازار بان��ک مرک��زی و 
بانک ه��ای تجاری خواهند بود 
و در این مس��یر صرافان مجاز 
نیز در کنار این بازیگران حضور 
خواهند داش��ت و شرکت های 
صادر کنن��ده نیز می توانند دالر 
خ��ود را در ای��ن بازار به فروش 
رس��انده همچنین شرکت های 
وارد کننده نیز بتوانند ارز مورد 
نی��از خ��ود را در این بازار تهیه 
کنند. در این بین صرافان مجاز 
و حتی معامله گران حقیقی نیز 
می توانند در یک بازار شفاف تر 
با ریس��ک معام��الت پایین تر 
چارچ��وب  وج��ود  )به دلی��ل 
قانونی( و اس��تفاده از اهرم بازار 
مش��تقه به معامله در این بازار 
بپردازن��د و به تدریج معامالت 
سنتی فعلی )بازار سبزه میدان 
و پاساژ افشار و...( جای خود را 
به معامالت در بورس ارز داده و 
ضرورت اقتصادی شفافیت بازار 
ارز، عاملی است که تحقق آن را 

اجتناب ناپذیر خواهد کرد. 

یکشنبه
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نگاه کارشناس

از کدال چه خبر؟

سشرق
س��یمان شرق براس��اس اطالعات حسابرسی شده، 
مربوط به س��ال مالی منتهی به 1394/06/31 زیان 
خالص هر س��هم خود با س��رمایه 1092 میلیارد ریال 
را مبلغ 94 ریال اعالم کرد. این در حالی اس��ت که 
سش��رق در دوره مش��ابه سال گذشته موفق به تحقق 
سود خالص 103 ریالی شده بود. مشکالت ساختاری 
بازار سیمان بر تولیدکنندگان این صنعت فشار زیادی 
آورده و عالوه بر افزایش موجودی انبار، کاهش تولید، 
افزایش بهای تمام شده به خاطر افزایش هزینه انرژی، 
محدود شدن بازار صادراتی و سایر مشکالت، میزان 
ن��رخ تخفیف��ات ف��روش را نیز باال برده اس��ت. عمده 
س��یمان مصرفی کش��ور در دو بخش س��اختمان و 
طرح ه��ای عمرانی دولت کاربرد دارد، درنتیجه رکود 
بخش س��اختمان به هم��راه کاهش درآمدهای نفتی 
و در پ��ی آن کاه��ش می��زان تحق��ق بودجه عمرانی 
مصرف س��یمان را کاهش داده اس��ت. سیاس��ت های 
دولت یازدهم در پیشبرد طرح های عمرانی با درصد 
پیشرفت فیزیکی باال که سیمان بری کمتری دارد نیز 
در این کاهش مصرف بی تأثیر نبوده است. در مقطعی 
از زمان در س��ال 1392 که س��یمان ش��رق به دلیل 
رونمایی از طرح سیمان سفید خود با اقبال سهامداران 
و ورود نقدینگی و رشد 100 درصدی قیمتی در بازار 
مواجه ش��د، کمتر کارشناس��ی پیش بینی این روزها 
را ب��رای این س��هم داش��ت. ح��ال می بینیم که طرح 
جدید تولید به سودآوری بدل نشده هیچ، توان مالی 
و نقدینگی ش��رکت را نیز گرفته اس��ت، به طوری که 
هزینه های مالی ش��رکت در س��ال جاری با رش��د 49 
درصدی مواجه ش��ده اس��ت. س��یمان شرق به دلیل 
مشکالت فروش و کاهش بازار مصرف سیمان در سال 
مالی جاری مجبور به اعمال تخفیفات بیش��تر ش��ده، 
به طوری که عالوه بر کاهش 10 درصدی مقدار فروش 
در بازار داخل، نرخ فروش نیز 16 درصد کاهش یافته 
اس��ت. کاهش فروش ش��رکت در کنار افزایش بهای 
تمام ش��ده، حاش��یه س��ود ناخالص را از 26 درصد در 
س��ال گذش��ته به 6.4 درصد رس��انده است. از طرفی 
دیگر شرکت با کاهش جریان نقد عملیاتی به میزان 
66 درص��د مواج��ه بوده و بر این اس��اس جریان نقد 
عملیاتی شرکت از 583 میلیارد ریال به 195 میلیارد 

ریال رسیده است. 
مارون

پتروش��یمی م��ارون به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن 
واحده��ای پتروش��یمی کش��ور و یک��ی از بزرگ ترین 
واحدهای پتروش��یمی پذیرفته شده در فرابورس ایران 
براس��اس آمار جدید تولید، توانس��ته در هش��ت ماهه 
ابتدای��ی س��ال، 70 درصد از فروش پیش بینی ش��ده 
خود در نخس��تین بودجه ارائه ش��ده را پوش��ش دهد. 
همچنین جمع فروش ریالی ش��رکت در هش��ت ماهه 
ابتدایی س��ال جاری حدودا معادل 67 درصد از فروش 
کل سال 93 بوده است. این در حالی است که مارون 
در هشت ماهه اول سال جاری با افزایش تولید و فروش 
مق��داری توانس��ته به میزان 88 درص��د فروش چهار 
محصول اصلی خود در سال 93 را محقق سازد. دلیل 
ای��ن تفاوت در پوش��ش ریال��ی و مقداری، به نرخ های 
ف��روش برمی گ��ردد. با ریزش قیمت نفت از نیمه دوم 
س��ال 93 ش��اهد افت قیمت اتیلن و س��ایر محصوالت 
بوده ایم، به طوری که قیمت اتیلن فروش رفته مارون در 
آبان ماه سال جاری نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 
قب��ل ی��ا همان دوره قبل از ریزش قیمت نفت، حدودا 
43 درص��د کاهش یافت��ه و ای��ن کاهش زنگ خطری 
را در صنع��ت ب��ه ص��دا درآورده اس��ت. کاهش قیمت 
نف��ت و تأثی��ر آن بر محصوالت پتروش��یمی ریس��کی 
سیس��تماتیک در این صنعت بوده، اما مارون به دلیل 
تولید محصوالت نهایی بیشتر، کمتر از هم گروهی های 
خ��ود از این مش��کل رنج برده اس��ت. ب��رای مثال نرخ 
ف��روش پلی اتیلن س��نگین کمت��ر از اتیلن تحت تأثیر 
قرارگرفت��ه و در ای��ن دوره تنها 16 درصد کاهش یافته 
اس��ت. بااین حال در گزارش جدید منتش��ره از س��وی 
این شرکت شاهد کاهش نرخ های فروش در آبان ماه 
نس��بت به هشت ماهه س��ال 94 هستیم، به طوری که 
نرخ فروش اتیلن در این دوره 28 درصد کاهش یافته 
است و با کاهش مجدد قیمت نفت در آذرماه 94 باید 
منتظر روزهای سخت تر از عملکرد این شرکت بود. 

 تفاهم بورس کاال با راه اندازی 
بازار ارز

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: با سیاست بانک 
مرکزی برای راه اندازی بازار مشتقه ارز که هم سو با نظر 

شورای عالی بورس است، تفاهم داریم. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، موضوع راه اندازی بورس ارز چندی 
اس��ت که با اعالم تصویب این موضوع در ش��ورای عالی 

بورس وارد فاز جدیدی شده است. 
به دنبال تصویب راه اندازی این بازار در شورای عالی 
ب��ورس، اظهارنظره��ای متفاوتی درباره عنوان این بازار، 
شرایط راه اندازی و پیش شرط های الزم برای آن مطرح 
ش��ده اس��ت. در یکی از جدیدترین اظهارنظرها، معاون 
ارزی بان��ک مرک��زی در جم��ع خبرن��گاران گفته بود: 
»بان��ک مرک��زی با راه اندازی بازار محصوالت مش��تقات 
ارزی موافقت کرده است نه بورس ارز« که این موضوع 
ت��ا ح��دی متفاوت با برخی اظهارنظرهای صورت گرفته 
درب��اره راه ان��دازی بورس ارز در بورس کاالی ایران بوده 
اس��ت. مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران در این رابطه در 
گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: نظر بورس کاالی ایران در 
این زمینه منطبق با اظهار نظر معاون ارزی بانک مرکزی 
است. حامد سلطانی نژاد افزود: از ابتدا نیز راه اندازی بازار 
مش��تقه ارزی مدنظر بورس کاالی ایران و ش��ورای عالی 
ب��ورس ب��وده و از این نظ��ر هیچ تفاوت دیدگاهی وجود 
ندارد.  وی ادامه داد: ش��اید برای بازار مورد نظر بورس 
کاالی ایران و مصوب شورای عالی بورس، عبارت »بازار 
مشتقه ارزی« نسبت به »بورس ارز« درست تری باشد؛ 
به نظر می رس��د برداش��ت اش��تباهی از عبارت »بورس 
ارز« نی��ز ش��ده و از ابت��دا نی��ز طراحی این ب��ازار برای 
مش��تقات ص��ورت گرفته اس��ت. مدیرعامل بورس کاال 
افزود: اصوال رویکرد بورس کاال تقویت معامالت مشتقه 
در همه عرصه هاس��ت؛ به ویژه اینکه بیش��تر بورس های 
کاالیی کش��ورهای توس��عه یافته و حتی کش��ورهای در 
حال توسعه نیز چنین رویکردی را ترجیح می دهند. به 
گزارش ایرنا، سلطانی نژاد با تاکید بر اینکه هدف اصلی 
راه اندازی بازار مش��تقه ارزی، پوش��ش ریسک نوسانات 
نرخ ارز به ویژه برای فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران 
خارجی اس��ت، افزود: مهم ترین نیاز امروز اقتصاد ملی، 
ایج��اد اعتماد در س��رمایه گذاران ب��رای ورود به اقتصاد 
دارای پتانسیل کشورمان است که شاید اصلی ترین هدف 
راه اندازی بازار مشتقه ارزی نیز ارائه چنین خدمت مهم 
و تعیین کننده ای به اقتصاد ملی است. وی با بیان اینکه 
ب��ورس کاالی ای��ران در راه اندازی ای��ن بازار، مهم ترین 
اولوی��ت خ��ود را انجام این مس��ئولیت قرار داده اس��ت، 
پوشش نوسانات مخرب ارزی و هدفمند و منظم تر شدن 
فعاالن مختلف حوزه معامالت ارزی و هدایت انگیزه های 
مختلف آنان به مس��یری که در خدمت اقتصاد کش��ور 
باشد را از دیگر آثار مثبت راه اندازی این بازار برشمرد. 

احتمال تداوم نزول شاخص کل

بازار بورس اوراق بهادار تهران در نخستین روز کاری 
از هفته جدید، ش��دیدترین نزول خود را در س��ه ماه 
گذشته تجربه کرد. با نقل و انتقال بیش از 420 میلیون 
برگه س��هم در روز کاری گذش��ته، شاخص کل بورس 
413.28 واح��د کاه��ش یافت��ه و وارد کانال 61000 
واحد شد. کاهش 0.66 درصدی ارتفاع شاخص کل در 
این جلسه، رقم این شاخص مهم را به 61734 واحد 
رس��انید. با آغاز معامالت در این جلس��ه، شاخص کل 
نزولی ش��ده و با ش��یبی تقریبا یکسان در تمام ساعات 
روز به نزول خود ادامه داد. یکی از نکات بس��یار مهم 
روز کاری گذش��ته، یکدس��ت بودن رنگ قرمز در اکثر 
گروه ه��ای ب��ازار ب��ود. در این جلس��ه تنها گروه قند و 
ش��کر از این قاعده مس��تثنا بوده و شمایلی سبز رنگ 
به خود گرفت. ارزش کل معامالت این جلس��ه حدود 
رق��م 122 میلی��ارد تومان گزارش ش��د و این رقم طی 
32455 معامله محقق شد. بدین ترتیب ارزش میانگین 
هر معامله در این جلسه حدود رقم 3.8 میلیارد تومان 
محاسبه می شود که در مقایسه با میانگین هفته گذشته 
افزایشی بیش از 50 درصد داشت. این افزایش در کنار 
نزول بازار می تواند از صعود احتمالی بازار در آینده ای 
نه چندان دور خبر دهد. بازار فرابورس ایران نیز در این 
جلسه به اصالح شاخص کل خود پرداخت. شاخص کل 
این بازار در جلس��ه گذش��ته با 8.6 واحد نزول به رقم 
676.8 واحد رسید و ارزش کل معامالت این بازار در 

حدود 85 میلیارد تومان گزارش شد. 
در جلسه معامالتی پیشین، نرخ خرید به فروش معامله 
گران حقیقی حدود 0.8 بود. در این جلس��ه 41 درصد 
از کل فروش ها توس��ط معامله گران حقیقی انجام ش��د 
و تنها 33 درصد از کل خریدها توسط این معامله گران 
انجام ش��د. نزول این نرخ به کمتر از یک یکی از نکات 
منفی معامالت بازار در روز گذش��ته به ش��مار می رود. 
به ص��ورت عمومی اگر بخواهی��م برای بازار صعودی در 
نظر بگیریم، این نرخ باید حدود 1.2 باش��د. در جلس��ه 
معامالتی گذش��ته، »فرآورده های نفتی پس از مدت ها 
سردمدار بازار محسوب شده و بیش از 100 واحد از ارتفاع 
شاخص کل کاستند.« بانک ها و موسسات اعتباری« و 
»خودرو و س��اخت قطعات« نیز به ترتیب با 71.75 و 
60.8 تاثیر منفی، در رتبه های دوم و سوم مخرب ترین 
صنایع ایستادند. این شرایط، فراغ از تاثیر منفی کنونی، 

می تواند شرایط را برای آینده بازار فراهم آورد. 
با توجه به شرایط موجود، به نظر می رسد بازار در 
جلس��ه معامالتی پیش رو با نزولی اندک در ش��اخص 
کل کار خ��ود را آغ��از کن��د. پس از آن انتظار می رود 
بسیاری از نمادها به سمت صفر تابلوی خود حرکت 
کرده و شاخص کل در مسیر صعودی قرار بگیرد. نیمه 
دوم زمان معامالت امروز شرایط مناسب نیمه نخست 
را نخواهد داشت. منطقی ترین سناریو برای نیمه دوم 
جلس��ه معامالتی پیش رو، نزولی ش��دن شاخص کل 
به نظر می رسد. بدین ترتیب انتظار می رود، شاخص 
کل در این جلسه نیز با رنگ قرمز به کار خود پایان 

داده و به روند نزولی خود ادامه دهد. 

شنیده ها و شایعات بازار

پالس�ک: شنیده ها از این نماد حاکی از آن است 
که این ش��رکت برنامه افزایش سرمایه را در دستور 

کار خود قرار داده است. 
خبهم�ن: ش��نیده ش��ده ای��ن ش��رکت در حال 
آماده س��ازی خود جهت کس��ب ش��رایط الزم برای 

تبدیل شدن به هلدینگ است. 
خساپا: شنیده ها در بازار حکایت از این دارند که 
50 درصد خودروهای تعهد شده در طرح تسهیالت 
15 میلیون تومانی، فاکتور یا تحویل مشتریان داده 
ش��ده است. همچنین گویا براس��اس قرارداد منعقد 
شده از اواسط س��ال 2016 پنج نوع محصول گروه 

سایپا در کشور الجزایر تولید خواهد شد. 
غمارگ: خبرها حاکی از آن اس��ت که مارگارین 
ش��رکت منتخ��ب و پیش��رو در مجموع��ه غذایی و 

آشامیدنی گروه توسعه ملی شده است. 
قزوی�ن: زمزمه های��ی مبنی بر افزایش س��رمایه 
سنگین این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 

به گوش می رسد. 
گروه پتروش�یمی: شنیده ها حاکی از آن است که 
نرخ خوراک پتروش��یمی ها کاهش می یابد. همچنین 
با جدی ش��دن احتمال کاهش صادرات پتروش��یمی 
ایران به کش��ورهای اروپایی به دلیل سقوط قیمت ها، 
دور جدید مذاکرات ایران و روس��یه به منظور امضای 
قرارداد های جدید صادرات پتروشیمی آغاز شده است. 
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در بورس ارز نیز فعاالن بدون واس��طه 
ارزه��ای خود را معامل��ه می کنند و بدین 
ترتیب سرعت کار در نقدشوندگی بیشتر 

می شود. 
مدی��ر عامل ش��رکت کارگ��زاری امید 
س��هم گفت: راه اندازی بورس ارز می تواند 

شفافیت را بر فعالیت بازار ارز برگرداند. 
به گزارش س��نا، محم��د روحی، مدیر 
عامل ش��رکت کارگزاری امید س��هم با 
اش��اره به مزایای مثبت تمامی بورس ها 
در بازار، اظهار داشت: وجود بورس های 
مختل��ف در بازار اث��رات مثبتی از خود 
به جای گذاش��ته اند که به نظر می رسد 
وج��ود ب��ورس ارز نی��ز همانن��د دیگر 

بورس ها در بازار به نفع فعاالن اقتصادی 
خواهد بود. 

امید  مدیر عامل ش��رکت کارگ��زاری 
س��هم با بیان اینکه ب��ورس کاال نیز در 
ابتدای راه اندازی با شک و تردید برخی 
از فعاالن اقتص��ادی مواجه بود، تصریح 
ک��رد: پس از گذش��ت زمان ای��ن نکته 
حاصل ش��د که ب��ا روی کار آمدن این 
بورس ما ش��اهد ش��فافیت در مبادالت 
محص��والت و همچنین ارتق��ای کیفیت 

در آنها بودیم. 
وی در ادام��ه گفت: در ب��ورس ارز نیز 
فع��االن ب��دون واس��طه ارزهای خ��ود را 
معامله می کنند و بدین ترتیب سرعت کار 

در نقدشوندگی بیشتر می شود. 
به گفته مدیر عامل ش��رکت کارگزاری 
امید س��هم اگر بورس ارز شکل بگیرد در 
آنجا یک قیمت واحد تعیین می شود و از 
آنجا که این بازار ش��فاف اس��ت و در آن 
خریدار از قبل اطالعات را کس��ب کرده و 
اگ��ر فردی بخواهد گران ت��ر از حد تعیین 

شده بفروشد، بدون خریدار می ماند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه با در نظر 
داشتن روند ش��کل گیری و راه اندازی این 
بورس خاطرنش��ان کرد: بی شک با توجه 
به برنامه ریزی صورت گرفته دولت عمدتا 
ارز حاص��ل از فروش نف��ت را به این بازار 
خواه��د آورد و صادرکنندگان هم آزادانه 

در ای��ن ب��ازار ایف��ای نق��ش می کنند و 
وارد کنندگان و گردش��گران ه��م از آنجا 

خریداری می کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: وج��ود یک بازار 
متمرکز بهتر از این اس��ت که ارز در چند 
ب��ازار پراکن��ده و متفاوت عرضه ش��ود و 
می توان حجم وس��یعی از نوسانات را کم 

کند و بازار ارز را به سامان برساند. 
روحی عن��وان کرد: ب��ا روی کار آمدن 
ب��ورس ارز، هر فعالی می توان��د وارد بازار 
شود چرا که دیگر فعالیت ها بدون واسطه 
دالالن و واس��طه گران انج��ام می ش��ود و 
همین مسئله خود بخشی از نوسانات بازار 

را پوشش می دهد. 

بورس ارز؛ بورسی بدون واسطه برای فعاالن اقتصادی
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گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در صنعت رنگ و رزین 

نیاز بازار رنگ باید به روز شود  حمایت همه جانبه 
از سرمایه گذاران 

 کالف اول 

 در ای��ن س��تون بار ه��ا و باره��ا از س��رمایه گذاری 
در بخ��ش گردش��گری صحب��ت کردیم ام��ا این بار 
می خواهیم از س��رمایه گذاری در گردشگری سرعین 
بگوییم. مس��ئوالن این شهرس��تان در اظهارنظر هایی 
از حمایت از س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در 

این منطقه سخن می گویند. 
 در تازه ترین این خبر ها فرماندار سرعین از افزایش 
حمای��ت از س��رمایه گذاری بخش خصوصی در مراکز 
گردشگری این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان 
س��رعین ب��ه لحاظ برخ��ورداری از جاذبه های متنوع 
گردش��گری و تفریحی، ظرفیت بس��یار بزرگی برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و در این راستا با 
حمایت سرمایه گذاران بخش خصوصی مراکز تفریحی 
و گردش��گری مدرن در شهرس��تان سرعین افزایش 

می یابد. 
عاطف ناصری با اشاره به وجود 217 مرکز اقامتی در 
شهرستان سرعین، گفت: این مراکز اقامتی متناسب با 
استانداردهای نوین ساخته شده که اغلب این مراکز 
توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی احداث شده که 
در ارائه سرویس به مسافران و گردشگران بسیار خوب 

عمل می کنند. 
وی با اش��اره به اینکه یکی از اولویت های اساس��ی 
دولت جذب س��رمایه گذاران بخش خصوصی اس��ت، 
بیان کرد: در این راس��تا در شهرس��تان س��رعین نیز 
با توجه به ظرفیت های باالی توریس��ت پذیری تدابیر 
ویژه ای اندیش��یده ش��ده که امید می رود شاهد سیر 
صع��ودی رون��د س��رمایه گذاری بخش خصوصی در 

منطقه باشیم. 
در اظهارنظ��ر دیگ��ری رئی��س میراث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری س��رعین نیز از آمادگی 
کام��ل مس��ئوالن ب��رای حمایت از س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی در منطق��ه خبر داد و افزود: صندوق 
حمایت از س��رمایه گذاران بخش خصوصی به منظور 
ایجاد مراکز گردشگری و جذب گردشگر در شهرستان 

سرعین راه اندازی می شود. 
 کریم حاجی زاده اظهار داشت: با راه اندازی صندوق 
حمایت از سرمایه گذاران گردشگری عالوه بر افزایش 
خدمات گردشگری شاهد افزایش سرمایه گذاران نیز 
در بخش گردشگری شهرستان سرعین می شویم که 
این امر توس��عه اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد 

داشت. 
 ح��اال ک��ه مس��ئوالن این شهرس��تان عزم خود 
را ج��زم کرده اند تا هر طور ش��ده س��رمایه گذاران 
بخش خصوص��ی را در ای��ن منطقه حمایت کنند ما 
هم در این کالف به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
عالقه من��د و فعال در حوزه گردش��گری پیش��نهاد 
می کنیم س��ری ب��ه این شهرس��تان بزنند؛ این بار 
ن��ه ب��ه قصد گردش و تفری��ح بلکه با نگاه اقتصادی 
و س��رمایه گذاری. انگار حال و هوای  این روز های 

سرعین اقتصادی تر شده است. 

کالف دوم 

مس��عود پیم��ان زاده در م��ورد جزیی��ات برگزاری 
هفدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی صنای��ع دریایی و 
گف��ت: 110   IRANIMEX2015 دریان��وردی 
شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی به صورت پاویون 
از کشورهایی آسیایی و اروپایی همچون چین، ترکیه، 
امارات عربی متحده، نروژ، هند و سنگاپور در فضایی 
به وسعت بیش از 6 هزار و 500 مترمربع محصوالت 
و توانمندی ه��ای خ��ود را در ح��وزه صنایع دریایی و 

دریانوردی به نمایش می گذارند. 
وی با بیان اینکه بس��یاری از کش��ورها نس��بت به 
گذشته عالقه مند به حضور در این نمایشگاه هستند، 
گفت: فضای پس از برجام س��بب ش��ده شرکت های 
خارج��ی ب��ه حض��ور در ای��ران و س��رمایه گذاری در 
حوزه های مختلف از خود تمایل نشان دهند. ویژگی 
نمایشگاه امسال از نظر وسعت، تعداد شرکت کنندگان 
و س��طح بازدی��د از منحصربه فردترین نمایش��گاه ها 

خواهد بود. 
عضو هیات مدیره انجمن مهندس��ی دریایی گفت: 
همزم��ان ب��ا این رویداد هفتمین نمایش��گاه دریایی 
دوساالنه کیش نیز برگزار می شود. شناورهای دریایی 
به نام ایران همچون جماران و ش��ناور زیرس��طحی 
توس��ط نیروی دریایی از محصوالتی اس��ت که در این 

نمایشگاه ارائه می شود. 
وی ادام��ه داد: شناس��ایی و معرف��ی فرصت ه��ای 
آخری��ن  و  توانمندی ه��ا  ارائ��ه  و  س��رمایه گذاری 
دستاوردهای صنایع، تأسیسات و سامانه های دریایی 

و بندری از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. 
ما هم در این کالف به س��رمایه گذاران و فعاالن 
صنای��ع دریای��ی و حوزه ه��ای مرتب��ط پیش��نهاد 
می کنیم این فرصت را از دس��ت ندهند و با حضور 
در این نمایش��گاه ها زمینه های همکاری با شرکای 
داخل��ی و خارج��ی را فراه��م کنن��د و از حاال برای 
فرصت ه��ای پی��ش روی ای��ن بخش در پس��ابرجام 

برنامه  ریزی کنند.

دی��دن به عنوان نخس��تین حس 
از ح��واس پنجگانه انس��ان معرفی 
می ش��ود ک��ه این حس به وس��یله 
چش��م درک می ش��ود، در این بین 
رنگ ها یک��ی از مهم تری��ن ابزارها 
برای جذب بینایی انس��ان به شمار 
می آین��د، درواقع رنگ ه��ا عالوه بر 
جذابیت های بصری که برای چشم 
ایج��اد می کنن��د در مواقع��ی برای 
تفکی��ک، محافظ��ت از خوردگ��ی، 
نگهداری و دکوراس��یون هم به کار 

برده می شوند. 
قرن هاست که بشر از انواع رنگ ها 
ب��ر پایه ه��ای مختلف م��واد اولیه 
اس��تفاده می کند و ام��روزه تقریبا 
ه��ر آنچ��ه را در اطراف خ��ود دارد 
اهمیت  اس��ت،  کرده  رنگ آمی��زی 
وج��ود رنگ ه��ا در زندگی انس��ان 
بر کسی پوش��یده نیست، پوششی 
که می تواند در عی��ن زیبا تر کردن 
س��طح، از آن در برابر خوردگی ها و 
آلودگی ها محافظت کند و همچنین 
در ادراک زیبایی ش��ناختی انسان ها 

اثربخشی بسیاری داشته باشد. 
ام��ا اینک��ه بدانیم پروس��ه تولید 
رنگ ه��ا چگون��ه اس��ت ی��ا اینکه 
این پوش��ش چن��دکاره  براس��اس 
در من��ازل و س��طح ش��هر از کجا 
می آی��د و چگونه چند م��اده اولیه 
با هم ترکیب ش��ده و رنگ��ی را به 
زندگی ما می بخش��ند ش��اید برای 
ش��ما هم جذاب باش��د، همچنین 
در این گزارش قصد داریم وضعیت 
بازار و همچنین س��رمایه گذاری در 
صنعت تولید رنگ را بررسی کنیم. 
برای این منظور س��راغ محمدعلی 
عسس��ی، مدیرعامل ش��رکت رنگ 
ای��ن  رفته ای��م،  ش��یمی  ش��ادان 
ش��رکت عالوه بر تولید چند نوع از 
رنگ ه��ای موجود در بازار مش��اوره 
س��رمایه گذاران در راه ان��دازی خط 
تولید انواع رنگ ها در صنعت تولید 

رنگ و رزین است. 

انواع رنگ های موجود در بازار
قب��ل از هرچی��زی بای��د بدانید 
در مجم��وع ما س��ه ن��وع رنگ در 
صنعت رنگ سازی داریم، رنگ های 
رنگ های  و  صنعت��ی، س��اختمانی 
تزیین��ی که هرکدام از این بخش ها 
خود زیرمجموعه ها و انواع متفاوتی 
رنگ های  پ��ودری،  مای��ع،  مانن��د 
پالس��تیک،  رنگ ه��ای  اس��پری، 
اکریلی��ک و انواع دیگری را ش��امل 

می شوند. 
در مجم��وع پروس��ه تولید س��ه 
ن��وع اصلی قدری با ه��م متفاوت 
اس��ت و در کش��ور ما شرکت های 
بهتری��ن  در  رن��گ  تولیدکنن��ده 
حال��ت یک یا دون��وع از رنگ ها را 
تولید می کنند.  اشکال مختلف  در 
اما بیش��ترین مصرف در کشور ما 
در زمینه رنگ های صنعتی اس��ت 
و پس از آن رنگ های س��اختمانی 

بیشترین مصرف را دارند. 

ضدونقیض های بازار رنگ در 
ایران

ام��روز«  »فرص��ت  بررس��ی های 
نش��ان می دهد گفته های مسئوالن 

این ب��ازار و همچنین آمارهای ارائه 
شده از س��وی آنان با هم اختالفات 
فاحش��ی دارد، مث��ال برخ��ی منابع 
تولی��دی  واحده��ای  تع��داد  آگاه 
فعال در کش��ور را نزدیک به 300 
واحد اع��الم می کنند و برخی دیگر 
مانند اتحادیه رنگ سازان تعداد این 
واحد ه��ا را بیش از 450واحد اعالم 

می کند. 
همچنی��ن این آماره��ا در بحث 
می��زان تولی��د و ظرفیت های تولید 
هم دارای اختالفات فاحشی است، 
به گونه ای ک��ه برخی می��زان تولید 
رنگ در کش��ور را حدود 220هزار 
ت��ن اع��الم می کنن��د و معتقدن��د 
ظرفی��ت تولی��د رن��گ در کش��ور 
900هزار تن اس��ت ای��ن درحالی 
اس��ت که اتحادیه رنگ سازان ایران 
معتقد است کشور تنها به 38 واحد 
رنگ س��ازی نیاز دارد و بقیه تولید 

کشور مازاد است. 
در مجم��وع نمی ت��وان قض��اوت 
درس��تی از وضعیت کنونی بازار به 
عم��ل آورد و در این خص��وص هم 
اکثر تولیدکنن��دگان معتقدند عدم 
وجود آمار دقیق و درس��ت در کار 
آنها اختالل ایج��اد کرده و موجب 
ش��ده  تولیدکنندگان  س��ردرگمی 

است. 
ای��ن  در  عسس��ی  محمدعل��ی 
آماری  خصوص می گوی��د: مراجع 
ک��ه در صنع��ت تولی��د و مصرف 
رن��گ در کش��ور اعالم می ش��وند 
چن��دان معتبر نب��وده و اطالعات 
ارائ��ه ش��ده در این خص��وص به 
دلی��ل حلقه ه��ای مفق��وده ب��ازار 
و همچنی��ن وج��ود تولیدی ه��ای 
زیرزمینی و بدون مجوز نمی تواند 
دقیق باش��د. اما با ای��ن حال من 
معتق��دم صنع��ت تولی��د رنگ در 
کش��ور دارای ظرفیت های فراوانی 
برای تولید و سرمایه گذاری است. 

مزیت های صنعت رنگ سازی 
برای تولیدکنندگان

بزرگ ترین  می افزای��د:  عسس��ی 
مزیت تولید رنگ در کشور ما وجود 
مواد پتروشیمی و نفتی ارزان قیمت 
اس��ت که بسیاری از کشورها از این 
مزی��ت بی بهره ان��د و ب��رای تامین 
م��واد پتروش��یمی مورد نی��از خود 
در صنع��ت رنگ س��ازی هزینه های 

زیادی را متحمل می شوند. 
همی��ن مس��ئله به پایی��ن آمدن 
قیم��ت تمام ش��ده محصول کمک 

ش��ایانی می کند و موجب می شود 
رن��گ ایران��ی ق��درت رقاب��ت در 
بازاره��ای داخل��ی و بین المللی را 

داشته باشد. 
البته حدود 50درصد مواد اولیه 
آلی م��ورد نیاز ب��رای تولید رنگ 
ه��م از کش��ورهایی چ��ون چین، 
هند و آلمان وارد می ش��ود که به 
دلیل نب��ود تکنولوژی مورد نیاز و 
اقتصادی  صرفه  نداشتن  همچنین 
ب��رای تولی��د، خلل��ی در کار وارد 

نمی کند. 
ب��ه ع��الوه وج��ود ماش��ین آالت 
مناسب برای این کار در کشور یک 
مزی��ت برای تولیدکننده به ش��مار 
می آید. صنعت ماشین س��ازی برای 
این حوزه در کش��ور قوی اس��ت و 
خطوط تولی��د به راحتی و با قیمت 

پایین راه اندازی می شوند. 
آمارها نش��ان  همچنی��ن برخی 

می دهد س��رانه مص��رف رنگ در 
کشور ما حدود پنج کیلوگرم است 
و این در حالی اس��ت که س��رانه 
مص��رف در دنی��ا ح��دود 10کیلو 
و در اروپ��ا بی��ش از 20کیلوگرم 
برای هر فرد اس��ت و همین اعداد 
می توان��د نش��ان دهنده پتانس��یل 
ای��ران برای افزایش می��زان تولید 

و مصرف باشد. 
بازار ه��ای  اینک��ه  نهای��ت  در 
افغانس��تان، عراق، چی��ن و برخی 
کش��ورهای دیگر ک��ه طالب رنگ 

ایرانی هس��تند می توانند در زمینه 
ص��ادرات ب��ه تولیدکنندگان کمک 

کنند. 

ضعفی که باید مرتفع شود
مدیر ش��رکت شادان ش��یمی در 
ادام��ه می افزای��د: متاس��فانه رنگی 
ک��ه در ای��ران تولی��د می ش��ود با 
فاصل��ه  جهان��ی  اس��تانداردهای 
بس��یاری دارد یعنی رنگ��ی که در 
آلمان و ایتالیا امروزه در حال تولید 
اس��ت اص��ال چیزی نیس��ت که در 
ایران تولید ش��ود اما نکته اساس��ی 
در عدم تمایل تولیدکنندگان برای 
به روز رسانی خطوط تولیدشان عدم 
نیاز و اس��تقبال مردم به رنگ های 

استاندارد و متنوع جهانی است. 
درواق��ع می ت��وان گف��ت ع��دم 
اطالع رس��انی درخصوص رنگ های 
اس��تاندارد جهانی موجب ش��ده تا 

مردم نی��ازی ب��ه ان��واع رنگ های 
متنوع و س��الم جهانی نداش��ته و با 
همین رنگ های روغنی و پالستیکی 
که در دنیا منس��وخ شده کنار آمده 
باش��ند. ای��ن در حال��ی اس��ت که 
مصرف کنندگان در کشورهای دیگر 
ب��ه جای اس��تفاده از رنگ ها با پایه 
حال لی به سمت مصرف رنگ های با 
پایه آب و س��ازگار با محیط زیست 
رو آورده اند، زیرا رنگ های پایه آبی 
مقاومت باال یی در مقابل شست وشو 
دارند و همچنین دوس��تدار محیط 

زیست خوانده می شوند. 
وی می افزای��د: تولیدکنن��دگان 
و  اتحادی��ه  و  انجم��ن  ام��روز، 
تمام کس��انی که در ای��ن صنعت 
را  مس��ئله  ای��ن  بای��د  فعالن��د 
به عنوان مهم ترین مس��ئله صنعت 
رنگ س��ازی مدنظ��ر ق��رار داده و 
نیازه��ای مردم ب��ه رنگ های روز 
دنیا را به روز رس��انی کنند س��پس 
می توانن��د  ه��م  س��رمایه گذاران 
خطوط تولید خود را آپدیت کرده 
و همچنین س��رمایه گذار جدید با 
ی��ک سیس��تم اس��تاندارد جهانی 
وارد عم��ل ش��ود، در تولید خود 
خالقیت به خ��رج دهد و محصول 

جهانی تولید کند. 

تولیدکننده های زیرزمینی
این فعال بازار درخصوص س��ایر 
مش��کالت موج��ود در ای��ن حوزه 
می گوی��د: مبال��غ ب��االی مرب��وط 
ب��ه مالی��ات و دارای��ی و همچنین 
س��ختی هایی ک��ه پروس��ه دریافت 
مجوز از س��وی وزارت صنعت برای 
سرمایه گذاران این حوزه ایجاد شده 
موجب به وج��ود آمدن کارگاه های 
زیرزمینی بس��یاری ش��ده است که 
به دلیل نداش��تن برخی هزینه ها و 
همچنین عدم رعایت استانداردهای 
الزم محصوالت بی کیفیت را تولید 

کرده و با قیمت ه��ای پایین تر وارد 
ب��ازار می کنن��د و همی��ن مس��ئله 
موج��ب ش��ده تنظیم ب��ازار به هم 

بخورد. 
مسئله یکسان س��ازی قیمت ها و 
جلوگی��ری از فعالی��ت کارگاه های 
زیرزمینی هم یک��ی از برنامه هایی 
است که برای رشد این صنعت باید 

مرتفع شود. 

سرمایه های مورد نیاز برای 
حضور در بازار

عسس��ی در ادام��ه درخص��وص 
سرمایه های مورد نیاز برای ورود به 
میزان  می گوید:  رنگ سازی  صنعت 
س��رمایه اولیه برای ورود به این کار 
بس��ته به اینکه شما می خواهید چه 
سبدی از محصوالت را تولید کنید 
ق��دری متف��اوت اس��ت، ام��ا برای 
راه اندازی مجموعه ای که بتواند در 
م��اه 500 تن رنگ صنعتی را تولید 
کن��د حداقل 200 میلی��ون تومان 
هزینه ماش��ین آالت و 100 میلیون 
تومان هم س��رمایه اولیه برای تهیه 
مواد اولی��ه و تجهی��ز کارخانه نیاز 

است. 
به عالوه فضای��ی حدود 600متر 
ب��رای کارگاه و 400متر برای انبار 
بای��د در نظر گرفته ش��ود و در این 
مجموعه حداقل 80نفر مش��غول به 

کار می شوند. 
ب��رای اخذ مج��وز ای��ن کار ابتدا 
بای��د ب��ه وزارت صنعت س��ر بزنید 
س��پس با تعیین مح��ل کارخانه و 
ارائه مدارک مربوطه وزارت صنعت 
و محیط زیس��ت بای��د مح��ل فوق 
را تایی��د کنند در نهایت س��ازمان 
استاندارد باید تمام خطوط تولید و 
محصوالت شما را تایید کنند و این 
پروس��ه بین چهار تا شش ماه طول 
می کش��د و حدود 7میلیون تومان 

هم هزینه دارد. 

سرنخ
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مبالغ باالی مربوط به مالیات و دارایی و همچنین سختی هایی که 
پروسه دریافت مجوز از سوی وزارت صنعت برای سرمایه گذاران 
صنعت رنگ ورزین ایجاد شده موجب به وجود آمدن کارگاه های 
زیرزمینی بسیاری شده است که به دلیل نداشتن برخی هزینه ها 
و همچنین عدم رعایت استانداردهای الزم محصوالت بی کیفیت 
را تولید کرده و با قیمت های پایین تر وارد بازار می کنند و همین 

مسئله موجب شده تنظیم بازار به هم بخورد

ای��ران  آزاد  س��رمایه گذاری در مناط��ق 
ب��ا توجه ب��ه قابلیت ه��ا و زیرس��اخت های 
مطلوب دارای مزیت های فراوانی اس��ت، از 
همی��ن منظر معرفی حوزه ه��ای برتر برای 

سرمایه گذاری از اهمیت برخوردار است. 
به گزارش موج، اکبر ترکان، دستیار ارشد 
رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد، در نشس��ت مشترک دبیرخانه شورای 
عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی با هیأت 
اقتصادی فرانس��ه با اش��اره به فرصت های 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد گفت: به دلیل 
تحریم های چند س��ال اخیر فاصله ای میان 
همکاری های بین المللی ایران با قدرت های 
جهان��ی افتاده و نیاز به بازبینی و آش��نایی 
مجدد ب��ا فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در 
بازار ای��ران وجود دارد. بنابراین صنعتگران، 

تاجران و بنگاه های بزرگ اقتصادی ایران را 
باید بشناسند.  وی با بیان اینکه در شرایط 
جدید باید زمینه هایی که در آن به همکاری 
ب��ا کش��ورهای خارجی نی��از وج��ود دارد 
شناسایی و معرفی ش��وند، اظهار کرد: پس 
از پیروزی انقالب اس��المی، زیرساخت های 

خوبی در ایران احداث شد. 
ترکان با اشاره به مأموریت ها و مزیت های 
س��رمایه گذاری در مناط��ق هفت گانه آزاد 
ای��ران گفت: ارون��د نزدیک تری��ن نقطه به 
مرکز نفتی ایران و عراق اس��ت و مهم ترین 
تولیدکنن��ده محص��والت نفتی محس��وب 
می شود، کیش می تواند پشتیبانی شرکت ها 
و مراک��ز نفت��ی باش��د و مهم تری��ن نقطه 

لجستیکی صنعت نفت در دریاست. 
وی ادامه داد: منطقه آزاد قشم مهم ترین 

منطق��ه در تولی��د گاز، نفت و پتروش��یمی 
اس��ت. همچنین منطقه آزاد چابهار دروازه 
ورود به حوزه ش��رقی اس��ت و این منطقه 
به اقیانوس هند پیوس��ته است که می تواند 
مزیت های خوبی برای سرمایه گذاری داشته 
باش��د. منطق��ه آزاد ماک��و مهم تری��ن بازار 
هم��کاری ب��ا ترکیه اس��ت. همچنین ارس 
مهم تری��ن بازار همکاری با قفقاز محس��وب 
می ش��ود. منطقه آزاد انزلی نی��ز مهم ترین 
بازار برای روسیه است و روسیه نیاز به یک 
پشتیبان در ایران دارد که منطقه آزاد انزلی 
می تواند در س��خت ترین شرایط، پشتیبانی 

روسیه را انجام دهد. 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد با اش��اره 
ب��ه اینکه وجود ای��ن زیرس��اخت ها هزینه 
س��رمایه گذاران را برای س��رمایه گذاری در 

پروژه های مختلف کاه��ش می دهد، گفت: 
ای��ن زیرس��اخت ها در ش��قوق حمل ونقل 

می تواند سرمایه گذاری را تسهیل کند. 
ترکان با تاکید بر اینکه ایران در پنج رشته 
حائ��ز جایگاه برت��ر بین المللی اس��ت گفت: 
کش��ورمان در حوزه های پتروشیمی، صنعت 
خودرو، برق، فوالد و س��یمان حائز رتبه های 

جهانی و مزیت های فوق العاده ای است. 
مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه 
صنعت پتروشیمی کشورمان ظرفیت تولید 
60 میلی��ون ت��ن محصوالت پتروش��یمی 
را دارد، گف��ت: در حال حاض��ر 70 درصد 
محصوالت پتروشیمی به خارج کشور صادر 
می شوند و به طور عمده خوراک پتروشیمی 
ای��ران از گاز طبیع��ی تامی��ن می ش��ود و 
کش��ورمان دارای نخس��تین و بزرگ تری��ن 

ذخیره گاز طبیعی جهان است. 
ترکان ب��ا توجه به زیرس��اخت های ایران 
ادام��ه داد: در حال حاض��ر 56 فرودگاه در 
کش��ور ما فعال اس��ت که از این تعداد 11 
فرودگاه بین المللی هستند. همچنین شبکه 
راه های اصلی و فرعی در ایران به 110 هزار 
کیلومتر می رسد که راه های روستایی شامل 
آن نمی ش��وند. همچنین در حال حاضر 10 
هزار کیلومتر ش��بکه راه آهن وجود دارد که 
دوس��وم آن پس از انقالب سرمایه گذاری و 

ساخته شده اند. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن ظرفیت بنادر 
ایران 250 میلیون تن است که بزرگ ترین 
بن��در کش��ورمان بن��در ش��هید رجایی در 
بندرعباس و بندر امام در شمال خلیج فارس 

است. 

معرفی حوزه های برتر مناطق آزاد برای سرمایه گذاری با اهمیت است

تلفن مستقیم: 86073274شماره 398 www.forsatnet.ir



چند روز پیش اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی  
)یات�ا( از افزایش میزان مس�افران داخلی و خارجی 
هواپیمای�ی جمهوری اس�امی ایران و ش�رکت های 
وابس�ته در س�ال های آتی خبر داد. یات�ا پیش بینی 
کرده اس�ت که با افزایش رش�د ناخالص ملی ایران و 
عادی ش�دن کامل روابط کشورمان با دیگر کشورها 
و رف�ع تحریم ه�ا مجم�وع کل مس�افران ای�ران در 

س�ال 2034 به 43.6 میلیون نفر برس�د اما در حالی 
گ�زارش اخیر یات�ا حکایت از چنی�ن موضوعی دارد 
که برخ�ی از فع�االن صنع�ت هوایی بر ای�ن باورند 
که اگر زیرس�اخت ها درس�ت و مهیا باش�د و امکان 
خری�د هواپیما به وجود بیای�د و در عین حال رقابت 
بین ایرالین ها ش�کل بگیرد، تعداد مس�افران هوایی 
افزای�ش خواهد یافت. ولی برخی دیگر از فعاالن این 
صنعت، معتقدند که دولت باید بسته های حمایتی در 
اختی�ار ایرالین ها قرار ده�د و در عین حال تعدادی 

دیگر اعتقاد دارند که هرچند توس�عه صنعت هوایی 
نیازمند حمایت دولت و حمایت بانک ها اس�ت و لغو 
تحریم ها هم می تواند ش�رایط بس�یار خوبی را برای 
تأمی�ن منابع و ارز خارجی برای خرید هواپیما فراهم 
کن�د، اما این موضوعات کفایت توس�عه ایرالین ها را 
نمی کن�د.  »فرصت ام�روز« در گفت وگو ب�ا تعدادی 
از فع�االن صنعت هوایی، افزایش تعداد مس�افران و 
توس�عه صنعت هوایی در س�ال های آینده را بررسی 

کرده است. 

رونق صنعت هوایی در گرو رشد 
شاخص های اقتصاد

گزارش��ی که اخیرا اتحادیه بین المللی حمل و نقل 
هوایی منتش��ر کرده حکایت از آن دارد که به دنبال 
لغ��و تحریم ه��ا و بهبود رواب��ط بین الملل��ی، تعداد 
مس��افران داخل��ی و خارجی هواپیمای��ی جمهوری 
اسالمی ایران و شرکت های وابسته در سال های آتی 
افزایش چش��مگیری خواهد یاف��ت. در این گزارش 
آمده که با گرم ش��دن روابط دیپلماتیک، چشم انداز 
سفر به ایران فرصت خوبی برای تجارت، گردشگری 

و توسعه ایجاد خواهد کرد. 
ایران در حال حاضر س��االنه 12 میلیون مس��افر 
دارد که بیشتر آنها سفرهای داخلی انجام می دهند. 
اگ��ر افزای��ش تولید ناخالص داخلی با عادی ش��دن 
کامل روابط بین المللی و پایان تحریم ها همراه شود، 
تعداد مس��افران این کش��ور تا سال 2034 به 43/6 

میلیون نفردر سال خواهد رسید. 
در واقع یات��ا در این گزارش پتانس��یل ها را برای 
رون��ق صنعت هوای��ی ایران در دهه ها و س��ال های 
آینده پیش بینی کرده اس��ت. ام��ا به طورکلی امکان 
تحق��ق پیش بین��ی یات��ا در م��ورد افزای��ش تعداد 
مس��افران هوایی و رونق صنع��ت هوایی وجود دارد. 
اگ��ر روند افزایش تعداد مس��افران را در س��ال های 
اخیر هم مش��اهده کنیم، قطعا به یک رویه صعودی 
خواهیم رس��ید. پس از لغو تحریم ها هم این س��یر 
صع��ودی بوده و نیاز به س��فرهای هوایی به ش��دت 

احساس می شود. 
حتی می توان این گون��ه گفت که آمارهای یاتا در 
مورد پروازهای داخلی بسیار محتاطانه است و بیش 
از این هم، پتانس��یل افزایش تعداد مس��افران وجود 
دارد. ام��ا موضوعی که بس��یاری از کارشناس��ان را 
دچار تردید می کند، ش��رایط فعلی منابع مالی است 
که باید به خری��د هواپیما اختصاص پیدا کند. البته 
یک موضوع باید در کش��ور ما به شدت اصالح شود و 
م��ا نیاز به یک خوداصالح��ی در صنعت حمل و نقل 
هوای��ی داریم و آن اینکه صنعت هوایی به س��رعت 
خود را از خرید هواپیماهای دس��ت دوم نجات دهد. 
زیرا در دنیا تقریباً ایران به تنها کشوری تبدیل شده 
که مقصد هواپیماهای دس��ت دوم و فرسوده است و 
بنابراین بس��یاری اما و اگر در مورد این قضیه وجود 
دارد. س��رمایه های موقتی می آی��د و با توجه به بکر 
بودن بازار و قیمت مناسب برخی زیرساخت ها مانند 
س��وخت، هواپیماهای دس��ت دوم خواهان بسیاری 
دارد. درصورتی که در یک اقتصاد س��الم و رقابتی و 
با توجه به نظارت بس��یار دقیقی که در سیستم های 
س��ازمان های هواپیمایی بین الملل��ی در دنیا حاکم 
است، هواپیماهای دست دوم چندان مطلوب نیست. 
اما فعال با وجود تحریم ها ما تنها کش��وری هس��تیم 
که بازار این قبیل هواپیماها هستیم و این رویه باید 
اصالح ش��ود. ولی اصالح این رویه به سرمایه گذاری 

بسیار زیادی نیاز دارد. 
در این ش��رایط این س��وال مطرح می شود که آیا 
اقتصاد کش��ورمان این اجازه را خواهد داد که چنین 
اصالحی صورت بگیرد؟  ب��ه نظر من زمانی که این 
س��وال مطرح می ش��ود، صاحبنظران و کارشناسان 
توقف می کنند و می خواهند این موضوع را بررس��ی 
کنند که رونق اقتصادی در کالن کشور چه وضعیتی 
را پی��دا می کن��د. در غیر این صورت اگ��ر در کالن 
کش��ور شاهد رشد و توس��عه اقتصادی باشیم، قطعا 
هم اصالحی در صنعت هوایی صورت خواهد گرفت 
و هم تعداد مس��افران افزایش خواهد یافت. به یقین 
باید این موضوع را درنظر گرفت که رونق بسیاری از 
ش��اخص های اقتصاد به وجود ارتباط هوایی بستگی 

دارد. 
ام��ا در مورد این موض��وع که باید برای توس��عه 
صنعت هوایی و افزایش تعداد مس��افران سیاس��ت 
خاصی اتخاذ ش��ود، باید به این مس��ئله اشاره کرد 
که به محض رفع تحریم ها نخس��تین سیاس��تی که 
باید اعمال ش��ود، اصالح س��اختار س��رمایه گذاران 
حاضر در این صنعت اس��ت. نکته بس��یار اساسی و 
نخس��تین کاری که باید پ��س از لغو تحریم ها انجام 
ش��ود، اینکه با س��رمایه گذاران و افرادی که با مبالغ 
بس��یار اندک در حال حاضر خود را صاحب هواپیما 
معرفی می کنند، باید خداحافظی کرد. در واقع باید 
ب��ه این افراد گفت که صنعت هوایی، عرصه بس��یار 

محکم تری به لحاظ بحث سرمایه گذاری است. 
قطع��ا زمان��ی که یک ف��رد ب��ا س��رمایه گذاری 
40میلی��ون دالری و 50 میلیون دالری به تش��کیل 
ش��رکت هواپیمایی اقدام می کن��د، قصد دارد که از 
هواپیماهای فرس��وده و دس��ت دوم اس��تفاده کند 
و مناب��ع کش��ور را اتالف کند. بنابرای��ن پس از لغو 
تحریم ه��ا، این موضوع مهم ترین اصالح س��اختاری 
اس��ت که باید انجام ش��ود و اجازه داده نش��ود که 
آس��مان کش��ور و منابع کش��ور از به��ره وری مفید 
خود به دور نباش��د. در وهل��ه اول در صورت تحقق 
چنین موضوعی است که می توانیم به توسعه صنعت 
هوای��ی و افزایش تعداد مس��افران داخلی و خارجی 
امی��دوار باش��یم. در مجموع نظر من این اس��ت که 
اگر ش��اخص های عمومی اقتصاد کش��ور، روندی را 
ک��ه پس از لغ��و تحریم ها از آن انتظ��ار می رود طی 
کند، به مراتب بیش از پیش بینی های صورت گرفته 
ش��اهد رشد صنعت هوایی و افزایش تعداد مسافران 
داخل��ی و خارجی خواهیم ب��ود و این موضوع کامال 

امکان پذیر و دست یافتنی است. 

تیک آف خطوط هوایی ایران پس از 
لغو تحریم ها 

پس از لغو تحریم ه��ای بین المللی که علیه دولت 
ایران ص��ورت گرفته بود، انتظ��ارات مختلفی برای 
افزای��ش به��ره وری اقتصادی و رش��د و پیش��رفت 
بخش ه��ای مختلف تولید و صادرات ش��کل گرفت. 
یک��ی از بخش هایی که به س��بب وج��ود تحریم ها، 
سال ها تحت انزوا قرار داشت و عمال فرصت مناسبی 
برای پیش��رفت و نوسازی در اختیار نداشت، صنعت 
هوایی و خطوط پرواز این کش��ور است. تحریم ها به 
فرسوده ش��دن ناوگان هوایی ایران و به ویژه ناوگان 
مس��افربری و افزای��ش خط��رات پ��روازی از جمله 
افزای��ش نرخ س��وانح هوایی منجر ش��ده بود. با این 
حال، در شرایط جدیدی که به واسطه لغو تحریم ها 
به وج��ود آمده، پیش بینی می ش��ود خطوط هوایی 
ایران طی س��ال های آتی افزای��ش کیفیت را تجربه 

کنند. 

اصاح زیرساخت ها جزو ملزومات است
خبرگ��زاری س��ی ان ان، درگزارش��ی ب��ه موضوع 
ایرالین ه��ای ایرانی پرداخته اس��ت، براس��اس این 
گ��زارش، ارتقای س��طح کیفی هواپیماه��ای فعال 
در خط��وط هوایی ای��ران، نخس��تین اولویت برای 
پیش��رفت است. این در حالی اس��ت که تاریخ خرید 
برخ��ی هواپیماهای��ی ک��ه روی بان��د فرودگاه های 
ایران مشاهده می ش��وند به سال ها پیش و حتی به 
دوران پیش از انقالب اس��المی باز می گردد. خطوط 
هوایی ایران ایر، به عنوان باسابقه ترین خطوط هوایی 
ایران که س��ابقه خرید هواپیما از کش��ورهایی چون 
انگلس��تان و فرانس��ه را در کارنام��ه دارد، گزین��ه 
مناس��بی برای احی��ای روابط با کش��ورهای غربی 
و واردات هواپیماهای جدید محس��وب می ش��ود. از 
س��وی دیگر خط��وط هوایی خصوص��ی ایرانی نیز، 
فرصت خوب��ی برای ارتق��ای کیفی��ت هواپیماها و 
جل��ب اعتم��اد مس��افران خواهند داش��ت. تجهیز 
ن��اوگان هوایی خصوصی ب��ه هواپیماهای جدید، به 
ایجاد فض��ای رقابتی کم��ک می کن��د و این نوعی 
بازاریابی غیرمس��تقیم برای افزایش تعداد مسافران 
نیز محسوب می ش��ود. در این میان، با وجود سابقه 
تجارت صنعت هوایی ایران با روسیه، گمانه زنی هایی 
برای آغاز مناسبات هوایی ایران و ایاالت متحده نیز 
وجود دارد. این همان زاویه دیدی اس��ت که نشریه 
اکونومیست هم در گزارشی به آن اشاره کرده است. 
اما پاسخ این سوال که آیا ایران باز هم مانند دهه ها 
پی��ش، از ایاالت متحده هواپیم��ا وارد می کند و آیا 
احتمال برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور وجود 

دارد یا نه همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

مسیری طوالنی و زمان بر 
پایگاه خب��ری المانیتور، با نگاهی س��ختگیرانه تر 
به بررس��ی وضعیت خطوط هوایی ایران پرداخته و 
معتقد اس��ت اگرچه ایران می تواند پیشرفت کند اما 
تا رس��یدن به جایگاه ایده آل فاصله بس��یاری دارد. 
هواپیماهای ایرانی با میانگین س��نی 23 سال تحت 
ش��رایط تحریم به س��ختی به وظایف پ��روازی خود 
عمل کرده اند و تغییر ناگهانی و معجزه آمیز ش��رایط 
عمال ناممکن اس��ت. برخی کارشناسان نیاز ایران به 
خری��د رقم تقریبی 400 هواپیمای جدید را تخمین 
زده ان��د؛ رقم��ی که ب��ار مالی س��نگینی به صنعت 
هوایی این کش��ور وارد می کن��د و احتمال افزایش 
ن��رخ بلیت ها را ب��ه همراه دارد. ام��ا نکته مثبت در 
این شرایط، وضعیت مناسب جغرافیایی ایران است. 
ای��ران می تواند با افزایش تع��داد پروازها و ترانزیت 
کاال و مس��افران به افزایش کسب درآمد دست یابد. 
پروازهایی که از غرب آفریقا، ش��مال اروپا و ش��مال 
آمری��کا قصد ورود به آس��یا و اقیانوس آرام را دارند، 
می توانند روی ایران به عنوان یک کش��ور مناس��ب 

سفر، حساب کنند. 

رقابت با خطوط هوایی منطقه 
بن��ا ب��ر عقی��ده راب��رت مامف��رد، مدیر ش��رکت 
حمل و نقل هوایی استیونس و بولتون، ایران به لحاظ 
س��طح دانش و آموزش کارکنان خطوط هوایی تمام 
تالش خود را به کار بس��ته اس��ت و به نظر می رسد 
عم��ده نگرانی ها، نه برای ضع��ف مهارت های نیروی 
انس��انی، بلکه برای ضعف زیرس��اخت ها و تجهیزات 
پروازی اس��ت. با این وج��ود برق��راری کارگاه های 
آموزش��ی پیشرفته و توس��عه آموزش منابع انسانی، 
نکته ای است که می تواند در ارتقای کیفیت خطوط 
هوای��ی ایران��ی مؤثر باش��د. از س��وی دیگر صنعت 
گردش��گری در ای��ران، پس از ارتقای س��طح کیفی 

پروازی رونق بیشتری خواهد گرفت. 
در ش��رایطی که تحریم ه��ا لغو ش��ده اند، میل و 
اشتیاق گردشگران خارجی برای سفر به ایران بیش 
از گذشته است و کیفیت پروازهای داخل ایران برای 
گردشگرانی که قصد بازدید از چندین شهر را دارند 

بسیار مهم است. 
از سوی دیگر ایران رقبای سرسختی چون امارات 
در منطقه دارد. امارات در طول س��ال های گذش��ته 
با صرف مبالغ هنگفتی، ضمن توس��عه زیرساخت ها 
در بخش فرودگاه، پرس��نل و کیفیت پروازها، موفق 
به ج��ذب تع��داد باالیی مس��افر بین المللی ش��ده 
اس��ت. ایران برای موفقیت در منطق��ه، پیش از هر 
حرکت، باید بر ارتقای س��طح زیرساخت ها و خرید 

هواپیماهای استاندارد تمرکز کند. 
نش��ریه گلف بیزین��س نیز در گزارش��ی با اش��اره 
ب��ه فرصت های پی��ش روی ای��ران برای خ��روج از 
وضعی��ت پیش��ین، ب��ه ل��زوم نوس��ازی و س��اخت 
فرودگاه های جدید در شهرهای گردشگر پذیر ایران 
و اهمیت س��رمایه گذاری روی ش��رکت های هوایی 
بخش خصوصی تأکی��د دارد. درواقع اگرچه خطوط 
هوایی ایران ایر ش��ناخته ش��ده ترین خطوط ایرانی 
محس��وب می ش��ود اما در جهان پروازی امروز برای 
پیش��رفت در صنعت هوایی ب��ه چندین خط هوایی 
استاندارد جهانی خصوصی و غیر خصوصی نیاز است. 

آزموده دیدگاه

محمدرضا خوشنویسان 
کارشناس بازرگانی هواپیمایی ایران ایر

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت
المیرا اکرمی 
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مدیرعام��ل  بابای��ی،  کامبی��ز 
س��ابق هواپیمایی آس��مان معتقد 
اس��ت که توس��عه صنعت هوایی 
نیازمند حمای��ت دولت و حمایت 
بانک ها اس��ت و لغ��و تحریم ها هم 
می تواند شرایط بسیار خوبی برای 
تامی��ن مناب��ع و ارز خارجی برای 
خرید هواپیما فراه��م کند اما این 
موضوعات کفایت توسعه ایرالین ها 

را نمی کند. 
به نظر شما آیا پیش بینی یاتا از 
افزایش تعداد مسافران و رونق 
حمل و نقل هوایی در س�ال های 

آینده قابلیت تحقق دارد؟ 
ب��ا توجه به ش��رایطی که وجود 
دارد و به خصوص بحث مربوط به 
آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما، اتفاقی 
که رخ داده این اس��ت که بسیاری 
از مس��افران حمل و نق��ل هوای��ی 
مجبور به استفاده از پروازها هستند 
وگرنه در شرایط عادی تمایلی برای 
ای��ن کار ندارند زی��را هزینه بلیت 
هواپیما گزاف و س��نگین است. از 
س��وی دیگر در حالی ن��رخ بلیت 

هواپیما به دنبال آزادس��ازی سیر 
نزولی خواهد داش��ت که مسافران 
هن��وز تفاوتی را میان خدمات ارائه 
شده مش��اهده نمی کنند بنابراین 
پیش بینی اخیر یاتا در صورتی قابل 
دس��ترس و قابل تحقق خواهد بود 
که ق��درت خرید هواپیما هم برای 
ایرالین ها وجود داش��ته باشد. این 
در حالی اس��ت که در بس��یاری از 
ش��رکت های داخلی هن��وز قدرت 
خری��د به وجود نیامده اس��ت زیرا 
بیش از 50 میلیون دالر برای خرید 
یک هواپیمای نو باید پرداخت شود. 
البته درست است که از فاینانس و 
منابع بانکی اس��تفاده می شود، اما 
باید شرکت های هواپیمایی درآمد 
داشته باشند تا بتوانند ماهانه یک تا 
دو میلیون دالر قسط این هواپیماها 
را پرداخت کنند. این موضوع فعاًل 
مق��دور نیس��ت به واس��طه اینکه 

نه ش��رایط ب��ازار مهیا اس��ت و نه 
ارائه  ایرالین ها  س��رویس هایی که 
می دهند، کیفی��ت الزم را دارد که 
بتواند شرایط این چنینی ایجاد کند. 
پ�س معتقدی�د ت�ا زمان�ی که 
شرایطی که اشاره کردید محقق 
نشود، امکان افزایش مسافران 

هوایی وجود ندارد؟ 
این یک بحث است و بحث دیگر 
این اس��ت ک��ه عموم��ا در دنیا در 
صنعت هوایی دولت ها خیلی مؤثر 
هس��تند و کمک هایی را می کنند. 
ش��اید اگر در کش��ور ما هم دولت 
ب��ه صنع��ت هوایی کم��ک کند و 
اعتبارات��ی را بابت خرید هواپیما و 
بهبود کیفیت خدمات ش��رکت ها 
اختص��اص ده��د، بت��وان کارهای 
جدی��دی انجام داد ام��ا با توجه به 
اولویت بندی های��ی که در کش��ور 
وجود دارد، ش��اید مق��داری زمان 

بب��رد که صنعت هوای��ی از چنین 
حمایت ه��ا و کمک هایی بهره مند 

شود. 
با توجه به آنچه اش�اره کردید، 
ب�رای  سیاس�تی  چ�ه  بای�د 
ش�رکت های هوای�ی در پی�ش 
گرفته شود که بتوانیم توسعه ای 
را در صنع�ت حمل و نقل هوایی 
داشته باشیم و به تبع آن شاهد 
افزایش تعداد مسافران باشیم؟  

در کش��ور م��ا روزان��ه تع��داد 
قابل توجهی مسافر هوایی جابه جا 
می ش��ود و باید برای افزایش تعداد 
مسافران خارجی هم اقداماتی انجام 
دهیم. الزمه این موضوع پروازهایی 
است باید که در مسیرهای متفاوت 
اتفاق بیفتد، همچنی��ن الزمه آن 
توسعه گردشگری و جذب توریسم 
اس��ت. عالوه بر ای��ن حمایت های 
ج��دی در ابتدای کار الزم اس��ت 

تا ش��رکت های هواپیمایی بتوانند 
از این حمایت ها اس��تفاده کنند و 
س��پس به جایی برسند که خود را 

اداره کنند. 
در این میان طبق پیش بینی 
یات�ا، لغ�و تحریم ه�ا می تواند 

چقدر مؤثر باشد؟  
 واقعیت این است که اگر خواهان 
پیشرفت صنعت هوایی هستیم، در 
وهل��ه اول نیازمند حمایت دولت و 
بعد حمایت بانک ها است. البته لغو 
تحریم ها می تواند ش��رایط بس��یار 
خوب��ی را برای تأمی��ن منابع و ارز 
خارجی برای خرید هواپیما فراهم 
کند، ام��ا این موضوع��ات کفایت 
توس��عه ایرالین ها را نمی کند زیرا 
اگر ایرالین ها هواپیما داشته باشند، 
بای��د مس��افر و درآمد هم داش��ته 
باشند که بتوانند خود را اداره کنند، 
س��وخت مورد نیاز خود را تأمین و 
اقساط هواپیماهای خریداری شده 
را ه��م پرداخت کنند ک��ه البته با 
ش��رایط فعل��ی مقداری ای��ن کار 

دشوار است. 

رئی��س  اب��اذری،  غالمرض��ا 
هیات مدیره انجم��ن صنفی دفاتر 
و شرکت های س��فر هوایی، زیارتی 
و گردش��گری استان تهران معتقد 
است سیاس��تی که دولت می تواند 
ب��رای توس��عه حمل و نق��ل هوایی 
انجام دهد این اس��ت که بسته های 
حمایتی را در اختیار ایرالین ها قرار 

دهد. 
پیش بین�ی اتحادیه بین المللی 
حمل و نق�ل هوای�ی از افزایش 
و  داخل�ی  مس�افران  می�زان 
خارج�ی هواپیمای�ی ای�ران و 
شرکت های وابسته در سال های 
آتی خبر می دهد. به نظر ش�ما 
این پیش بینی تا چه اندازه قابل 

تحقق است؟ 
به طورکلی این پیش بینی درست 
به نظر می رس��د. البت��ه اگر در این 
ش��رایط قیمت س��وخت هواپیما 
کاهش بیاب��د، به تقویت بنیه مالی 
خطوط هواپیمای��ی کمک خواهد 

شد زیرا قیمت سوخت های فسیلی 
و از جمله نفت در دنیا کاهش یافته 
اس��ت. اما یک نیاز دیگر در فضای 
حمل و نقل هوایی کش��ور ما وجود 
دارد و آن ای��ن اس��ت ک��ه باید از 
خودتحریمی دست برداریم. درواقع 
اگر برخ��ی محدودیت ه��ا از روی 
ایرالین ها برداشته شود، به خطوط 
هوایی، مس��افران و اقتصاد کش��ور 
کمک خواهد کرد و س��طح کیفی 
و کم��ی خدمات حمل و نقل هوایی 
ارتقا می یابد. با تاسی به این گزارش 
یاتا می توان گف��ت که هرگونه لغو 
تحریم ه��ا و لغ��و محدودیت هایی 
که روی ایرالین ها گذاش��ته شده، 
موجب خواهد ش��د که ایرالین ها 

توسعه بیابند. 
بنابراین معتقدید که تحقق این 

پیش بینی مستلزم تحقق برخی 
شرایط در داخل کشور است؟ 

بله، همین طور اس��ت. از طرفی 
ما ش��اهد هس��تیم که نرخ بلیت 
هواپیما آزاد سازی شده است. زمانی 
که نرخ های واقعی داش��ته باشیم، 
می توانیم بگوییم که تمام خدمات 
بنا بر ارزش خود ارائه می ش��وند و 
عرضه و تقاضا به صورت مستقیم در 
آن نقش دارد. در واقع ایرالین ها هم 
بنگاه های اقتصادی هس��تند و باید 
بازده مالی داشته باشند. در غیر این 
صورت چگونه می توان این موضوع 
را توجیه ک��رد که یک ایرالین هم 
زیان ده باش��د، هم ن��اوگان خود را 
توس��عه دهد، هواپیم��ا خریداری 
کند، خدمات بهت��ری ارائه دهد و 
بدون تأخیر تعهدات خود را به انجام 

برساند. 
برخی کارشناسان معتقدند که 
در این میان بحث قدرت خرید 
ایرالین ه�ا و افزای�ش ق�درت 
خرید مردم برای اینکه بتوانند 
از خط�وط هوای�ی برای س�فر 
اس�تفاده کنند، هم بسیار مهم 
است. نظر ش�ما در رابطه با این 

موضوع چیست؟  
از آنجا ک��ه در س��ال های اخیر 
حمل و نقل هوایی مدتی در فشار و 
تحدید بوده، آسیب های جدی دیده 
اس��ت و بنابراین تنها با یک گزینه 
نمی توان از این بنگاه ها حمایت و به 
آنها کمک کرد و باید چندین گزینه 

برای آنها در نظر گرفت. 
پس اعتقاد دارید باید سیاست 
خاص�ی در این ش�رایط اعمال 

شود؟  
از جمل��ه اقداماتی ک��ه دولت ها 
می توانند در این مواقع انجام دهند 
این است که بس��ته های حمایتی 
را در اختیار ش��رکت ها قرار دهند. 
به عنوان مثال اختصاص اعتبار خرید 
هواپیما، ارائه کمک های آموزش��ی، 
ایجاد س��هولت در قوانین که تمام 
این م��وارد می تواند ب��ه ایرالین ها 
کمک زیادی کند تا ناوگان خود را 
نوسازی و بازسازی کنند، مسیرها 
را توسعه دهند، به یکباره نرخ ها را 
اضافه نکنند و در وهله اول وابسته 
به فروش خود نباشند. در مجموع 
باید ریسک سرمایه گذاری را پایین 
آورد و مهم تری��ن موض��وع ارائ��ه 
بس��ته های حمایتی از سوی دولت 
به شرکت های هواپیمایی است زیرا 
ناوگان های هوایی در کش��ور نقش 
مل��ی دارند و اگر مورد حمایت قرار 
بگیرند، می توانند خدمات بس��یار 

خوبی را به مردم ارائه دهند. 

ناص��ر گل دوس��ت، مدیرعام��ل 
آژانس هواپیمایی ملل توانا و عضو 
هیات مدی��ره انجمن صنفی آژانس 
هواپیمایی ایران معتقد اس��ت، اگر 
زیرساخت ها درس��ت و مهیا باشد 
و رقاب��ت بین ایرالین ه��ا به وجود 
بیاید، تعداد مسافران هوایی افزایش 

خواهد یافت. 
به عن�وان یک�ی از فع�االن این 
عرص�ه فک�ر می کنی�د ک�ه تا 
چ�ه ان�دازه می ت�وان ب�ه رونق 
حمل و نقل هوایی و افزایش تعداد 
مسافران در آینده امیدوار بود؟ 

الزم��ه تحق��ق این موض��وع آن 
است که زیرساخت ها اصالح شود. 
زیرس��اخت صنعت هوایی، هواپیما 
اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت که 

م��ا به بی��ش از 400 فروندهواپیما 
در کش��ور نی��از داری��م. در چنین 
ش��رایطی اگر ایران هواپیماهای نو 
و هواپیماهایی را که س��اعت کاری 
آن نگذشته باش��د، خریداری کند، 
بس��یار خوب خواهد بود. مس��لما 
در چنی��ن ش��رایطی رقاب��ت ب��ه 
وج��ود خواهد آمد و ش��رکت های 
هواپیمایی ت��الش خواهند کرد که 
با اس��تفاده از روش ه��ای مختلف، 
مسافران بیش��تری را جذب کنند. 
زمان��ی که ایرالین ه��ا روی غلتک 
رقابت بیفتند، س��عی خواهند کرد 
که قیمت بلی��ت را تعدیل کنند و 

پایین بیاورند و در چنین شرایطی 
تعداد مسافران افزایش پیدا می کند. 
اما اگر زیرساخت فراهم نشده باشد 
و در عی��ن حال تعدادی متخصص 
تصمیم گیری منطق��ی و اصولی و 
مبتنی بر محاس��به دقیق در مورد 
آزاد س��ازی قیمت بلی��ت هواپیما 
نکنن��د، اقدامی غیرمنطقی خواهد 
ب��ود. بنابرای��ن اگر زیرس��اخت ها 
درست و مهیا باشد و چنانچه رقابت 
بین ایرالین ها به وجود بیاید، تعداد 
مس��افران هوایی افزای��ش خواهد 

یافت. 
بنابراین معتقدید که آزاد سازی 

نرخ بلیت هواپیما مانعی بر س�ر 
راه رون�ق حمل و نق�ل هوایی و 

افزایش تعداد مسافران است؟  
من معتقدم که باید آزادس��ازی 
انجام ش��ود ام��ا باید در م��ورد آن 
کارشناسی صورت بگیرد. آزاد سازی 
نرخ به این معنا اس��ت که قیمت ها 
به صورت دقیق محاسبه شود و سود 
معقول��ی به آن افزوده ش��ود و این 
لزوما به معنای افزایش قیمت بلیت 

هواپیما نیست. 
در صحبت های خ�ود به اصاح 
کردی�د.  اش�اره  زیرس�اخت ها 
فک�ر می کنی�د باید سیاس�ت 

خاص�ی اتخاذ ش�ود ت�ا اصاح 
زیرس�اخت ها در صنعت هوایی 
انجام شود و در عین حال تعداد 

مسافران افزایش پیدا کند؟  
نیاز به سیاس��ت خاصی نیست و 
فقط دول��ت باید هواپیما خریداری 
کند اما پول کافی در اختیار ندارد. 
در این ش��رایط مشخص نیست که 
قرار اس��ت دولت به چه شکل 400 
فروند هواپیما را خریداری کند. اگر 
قرار اس��ت خرید هواپیما از جیب 
بخش خصوصی انجام ش��ود، دولت 
باید کنار بکش��د و در این موضوع 
دخال��ت نکن��د. اما اگر قرار اس��ت 
دولت دخالت کند، مناسب تر است 
که اص��اًل بخش خصوص��ی در این 

موضوع ورود پیدا نکند. 

غامرضا اباذری: 

دولت بسته های حمایتی به ایرالین ها اعطا کند

کامبیز بابایی: 

لغو تحریم ها کافی نیست 



تغییر محصوالت اپل در سال 2016چرا پولدارها پولدار باقی می مانند؟ 
دوم  ــــل  نس از 
ی  عت ها ــــــا س
ــا  ت ــه  گرفت ــل  اپ
لپ تاپ های مک، سال 2016 سالی پر از محصوالت 
ــال آینده  ــت در س ــود. قرار اس ــرفته خواهد ب پیش
ــاعت  ــدش رونمایی کند. این س ــاعت جدی اپل از س
ــری طوالنی تری دارد و از قابلیت های  جدید عمر بات
ــت. ساعت  فعلی اپل در  منحصربه فردی برخوردار اس
ــون قابلیت های زیادی  ــودن به آیف ــورت وصل نب ص
ــاعت های هوشمند  ــت که س ندارد. این در حالی اس
اندروید در حال رسیدن به سطحی هستند که دیگر 
ــی های موبایل را  ــدن به گوش ــی به وصل ش احتیاج
نداشته  باشند. ممکن است در طراحی ساعت اپل هم 
تغییرات کوچکی صورت بگیرد. شرکت اپل همچنین 
درصدد است تا خط لپ تاپ های مک بوک و مک پرو 

را به روزرسانی کند. 
ــال  ــت در س ــرکت اپل درصدد اس در حالی که ش
ــا تغییرات کوچکی در تولیداتش  جدید میالدی تنه
ــت.  ایجاد کند اما آیفون در انتظار تغییرات بزرگ اس
ــتداران آیفون امیدوارند که آیفون 7 عمر باتری  دوس
ــد و حرف و حدیث ها حاکی  طوالنی تری داشته باش
از آن است که این گوشی جدید ممکن است ضدآب 
ــرکت اپل همچنین اعالم کرده که در حال  باشد. ش
بررسی طرح یک اتصال دهنده است که به عنوان یک 
پورت جهانی برای هدفون ها و باتری برای آیفون های 
ــات شرکت اپل  جدید عمل کند. طبق برخی گزارش
ــک آیفون چهار  ــراه آیفون 7 ی ــت به هم ممکن اس
ــانی هم که دلشان برای  اینچی وارد بازار کند تا کس
گوشی های هوشمند کوچک تنگ شده راضی باشند. 
ــالف صحبت هایی که در مورد خودروهای  اما برخ
ــت از  ــرکت قرار نیس ــود، این ش خودکار اپل می ش

ماشین اپل در سال 2016 رونمایی کند. 

حضور ماشین های گوگل در 
خیابان  های دنیا 

ــین های  پروژه ماش
که  گوگل  خودکار 
است  زیادی  مدت 
ــت به یک شرکت  ــت، قرار اس ــی اس در حال بررس
ــرکت فناوری الفابت که  ــتقل در زیرمجموعه ش مس
ــود. برای  ــت، تبدیل ش ــم جزئی از آن اس گوگل ه
ــیدن به این منظور این ماشین های خودکار باید  رس

شروع به پول سازی کنند. 
ــدن این ماشین ها  ــاز ش یکی از راه ها برای پول س
ــتفاده از آنها برای ارائه سیستم خدمات  می تواند اس

تاکسی و حمل و نقل باشد. 
این سیستم که دارای انواعی از ماشین های بزرگ 
ــاد از مناطق  ــه احتمال زی ــک خواهد بود، ب و کوچ
ــگاه ها آغاز به کار خواهد  کوچکی مثل محوطه دانش
ــت  ــن مکان های کوچک آن اس ــای ای ــرد. از مزای ک
ــا راحت تر کنترل و  ــین ها را در آنه که می توان ماش
ــی  ــتر مواقع برای دسترس برنامه ریزی کرد و در بیش
ــتن مجوزهایی که در  به این مکان ها احتیاج به داش
جاهای بزرگ تر و جاده های عمومی مورد نیاز است، 

نیست. 
ــوگل برای  ــین های خودکار گ ــرح که ماش این ط
ــتفاده قرار  ــی مورد اس ــرویس حمل و نقل و تاکس س
ــتین باری  ــت. اما این نخس بگیرد، ایده جدیدی نیس
است که این ایده در حال پیوستن به واقعیت و اجرا 

شدن است. 
ــده گوگل در  ــین های بدون رانن ــتفاده از ماش اس
ــگاه ها سبب می شود  محوطه های کوچک مثل دانش
تا این ماشین ها تجربه بیشتری را در پرونده موفقیت 
خود ثبت کنند و طراحان و سازندگان این ماشین ها 
ــکان را پیدا می کنند تا در مورد نگرانی ها  هم این ام
ــتریان هنگام سوار شدن در این  ــته های مش و خواس
ــین های کوچک خودکار بیشتر بدانند. بسیاری  ماش
ــرکت ها به دنبال سرمایه گذاری و تجاری کردن  از ش
ــال آینده و  ــین در 10 س ــین های بدون سرنش ماش
ــا و خیابا ن های اصلی  ــا در بزرگراه ه ــتفاده از آنه اس
شهرها هستند و شرکت هایی چون اوبر، اپل و الفابت 
ــه از تکنولوژی الزم برخوردارند باید فعالیت جدی  ک
ــروع  ــاندن این طرح ش ــود را برای به واقعیت رس خ
کنند. هرچند شواهد حاکی از آن است که این اتفاق 

به زودی خواهد افتاد. 

ــید، حتما فکر می کنید  ــانه ها کرده باش اگر زمان زیادی را صرف پیگیری اخبار رس
سال 2015 سال بسیار بدی بوده است: جنگ، پناهندگان و حمالت تروریستی قسمت 
ــته به خود اختصاص داده اند. ولی اگر کمی از دنیای  ــال گذش اعظمی از اخبار را در س
ــوید که سالی که گذشت مملو از اتفاقات خوب  تیتر اخبار فاصله بگیرید متوجه می ش

برای صدها میلیون نفر از مردم دنیا بوده است. 
ــال میالدی به پنج اتفاق خوش در سال گذشته اشاره  ــیدن س با توجه به پایان رس

می کنیم: 
1- نفت ارزان: دنیا لبریز از طالی سیاه شده است. مازاد تولید نفت سبب شده است 
تا قیمت نفت یک سوم کاهش پیدا کند. ارزش یک بشکه نفت به پایین ترین حد خود 
ــت و حتی این امکان وجود دارد که با  ــال 2009 رسیده اس از زمان بحران اقتصادی س

برداشته شدن تحریم های ایران قیمت نفت پایین تر هم بیاید. 
2- در انتخابات میانمار بهترین ها انتخاب شدند: آنگ سان سوچی، برنده جایزه 
صلح نوبل که حدود 18 سال در اسارت خانگی به سربرده  بود، به دلیل داشتن همسر 
ــی های  ــدن محروم بوده وارتش میانمار یک چهارم کرس ــی از رئیس جمهور ش انگلیس
مجلس را تشکیل داده است. اما با این همه حزب لیگ ملی به رهبری آنگ سان سوم 
ــان  ــت که آنگ س ــی ها را ار آن خود کرد و این به معنای آن اس تعداد زیادی از کرس

سوچی حاال از قدرت تصمیم گیری برخوردار است. 
3- یک قرارداد کامل و جامع آب و هوایی بس�ته شد: از جمله مواردی که در 
موافقت نامه پاریس مطرح شده است آن است که تمامی کشورها آن را امضا کردند، از 
ــت. حمایت کنندگان این طرح آن را »پایان دوره سوخت های  الزام قانونی برخوردار اس
ــیلی« نامیده اند. ممکن است این طرح برای رسیدن به هدف اعالم شده و رساندن  فس
گرمای زمین به زیر 2 درجه سانتی گراد کافی نباشد اما برخی آن را »یک پرتاب بزرگ 

به سمت درست« می دانند. 
ــزو خیرین حرفه ای  4- ی�ک میلیارد انس�ان از فقر نج�ات پیدا کردند: اگر ج
نیستید احتمال دارد که توجه زیادی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد نکرده 
ــید. در سال 2000 رؤسای کشورهای جهان بر سر هشت هدف برای از بین بردن  باش
ــال به توافق رسیدند. یکی از این اهداف ریشه کن کردن فقر مطلق بود  فقر طی 15 س
ــال سازمان ملل متحد اعالم کرد که  )زندگی با روزی کم تر از 1.25 دالر در روز(. امس
ــال 1999  ــر می برده اند از 1.75میلیارد نفر در س تعداد افرادی که در فقر مطلق به س
ــورهای در حال توسعه و  ــت و درصد افرادی که در کش به 836 میلیون نفر رسیده اس
در فقرمطلق به سر می برده اند از 37 درصد در سال 1999 به 14 درصد رسیده است. 
5- ارتباط مردم جهان با یکدیگر از همیشه بیشتر است: دسترسی به اینترنت 
ــت. این یکی دیگر از اهداف توسعه  ــگفت آوری افزایش پیدا کرده اس و تلفن به طرز ش
ــراه در اوایل قرن 21  ــران اینترنت و دارندگان تلفن هم ــت. میزان کارب هزاره بوده اس
میالدی تنها 6 درصد بوده است اما در حال حاضر این میزان به 43 درصد رسیده است.
منبع:سی ان ان

سال 2015 چگونه گذشت؟ 

ــد،  ــی از ما کمی پول برس ــی که به خیل وقت
ــد،  ــه ذهن مان می رس ــزی که ب ــتین چی نخس
ــهام و چیزهایی مثل این  ــرمایه گذاری در س س
ــل از آن این پول را حیف  ــت، البته اگر تا قب اس
ــت که  ــیم. با این حال این کاری نیس نکرده باش
ــام می دهند. آنها معموال  ثروتمندان واقعی انج
ــتغالت، هنر و تجارت هایی  پول خود را روی مس
سرمایه گذاری می کنند که ما حتی چیزی از آنها 
نشنیده ایم و همین شیوه سرمایه گذاری است که 

تفاوت را بین ما و آنها ایجاد می کند. 
ــت. وقتی که  ــوا کولمن اس یکی از اینها، جاش
ــیکاگو  ــرکت ارتباطاتی اش در ش ــواده او ش خان
ــال 2004  ــغ 400 میلیون دالر در س را به مبل
ــرکت  فروخت، هیچ عجله ای برای خرید یک ش
بزرگ تر دیگر نداشت. به جای آن، آنها به دنبال 
ــاورانی رفتند که به آنها روش های متنو ع تر  مش
ــرمایه خود ارائه  و تضمینی  تری برای افزایش س
ــرای روش های دیگر  ــت وجوی آنها ب دادند. جس
برای سرمایه گذاری، کولمن را که حاال 27 ساله 
است به یک ایده جذاب رساند. او در سال 2011 
شرکت خودش را با نام مومنتوم ادوانسد پلننیگ 
ــت که  ــرکت، این اس راه اندازی کرد. کار این ش
آدم های پولدار را به متخصصان مالیات، مشاوران 
قانونی و کارشناسان سرمایه گذاری وصل می کند. 
ــه راه انداختن یک  ــما فکر می کنید ک اگر ش
ــب برای  ــک روش عجیب و غری ــب و کار ی کس
ــرمایه گذاری پول تان است، پس حتما یکی از  س
ــتید. آدم هایی که  ــان آدم های ثروتمند نیس هم
ــتکم 30 میلیون دالر سرمایه داشته باشند،  دس
ــرمایه گذاری  ــورس هم س ــوال در بازار و ب معم
می کنند اما همچنین با سرمایه گذاری در جاهایی 
از نظر ما عجیب و غریب، به فکر سودآوری بیشتر 
ــین ها و قطعات  ــتند. آنها همچنین به ماش هس
هنری  به چشم فروشنده نگاه می کنند و اینطور 
ــتن آنها لذت می برند که با فروش  نه تنها از داش

به موقع آنها، سود کالنی هم به جیب می زنند. 
ــیم که  ــته باش ــاید ما میلیون ها دالر نداش ش
ــم اما با نگاه  ــرمایه گذاری کنی بخواهیم با آن س
ــدان در آنها  ــه حوزه هایی که ثروتمن انداختن ب
سرمایه گذاری می کنند می توانیم چیزی - حتی 

اگر کم- یاد بگیریم. 

حوزه اختصاصی ثروتمندان؟ شاید
ــرای  ــی ب ــه حـوزه های ــدان بـ ثــروتـمـنـ
سرمایه گذاری دسترسی دارند که مردم عادی 
ــنیده اند. یکی از اینها،  حتی چیزی از آنها نش
ــرکت های زیادی به  ــت. ش لیزینگ هواپیماس
ــده اند چون  ــرمایه گذاری عالقه مند ش این س
ــط شرکت های واسط،  سودده است. آنها توس
ــوط هواپیمایی  ــه خط ــی را که ب هواپیماهای
ــده اند  ــس لیزینگ ش ــد امیریت ــی مانن بزرگ
ــرمایه آنها –وقتی  می خرند. در نهایت اصل س
که به شرکت هواپیمایی داده شد- بازگردانده 
ــود اما نکته اینجاست هر سال 9 درصد  می ش
سود می کنند. این در حالی است که میانگین 
ــهام آمریکا 3 درصد است. یک  ــبد س سود س
ــد زمین های  ــر، خری ــورد عالقه دیگ روش م
ــد  ــت. با رش ــاورزی در مقیاس بزرگ اس کش
ــرای غدا هم افزایش  جمیعت جهانی، تقاضا ب
پیدا می کند و آنهایی که زمین های کشاورزی 
بزرگی دارند، می توانند سود زیادی ببرند. یک 
ــالی 4 درصد برای  ــد س ــن خوب می توان زمی

صاحبش سود به همراه داشته باشد. 
خریدن شرکت های بیشتر و بیشتر

ــیار طبیعی است.  برای ثروتمندان این کار بس
ــان را به واسطه داشتن  ــیاری از آنها پول ش بس
ــت آورده اند. دیدن اینکه  شرکت های زیاد به دس
ــند  ــز به همه چیز می رس ــرکت ها از هیچ چی ش
ــت و سرمایه گذاران تجربه و  واقعا لذت بخش اس
همین طور شبکه های خاص خودشان را دارند تا 
کسب و کارهایی را که می دانند آینده درخشانی 

دارد، در همان ابتدا که گران نیستند بخرند. 
دیوید روز، یک کارآفرین به شدت ثروتمند که 
کتاب معروف »راهنمای پولدار شدن و لذت در 
استارتاپ ها« را نوشته می گوید: »فکرش را بکنید 
قرار بود در گوگل سرمایه گذاری می کردید، زمانی 
که این شرکت هنوز تبلیغاتش را هم شروع نکرده 
بود می توانستید هر هفته بنیان گذار آن را ببینید، 
ــت اولی از اتفاق هایی که درون  گزارش های دس
شرکت می افتد دریافت کنید و رشد آن را ببینید. 
ــت لذت بخش باشد.«این  این کار واقعا می توانس
کار همچنین می تواند بسیار پرسود باشد؛ هرچند 
ــتارتاپ ها شکست می خورند، پول  50 درصد اس

سرمایه گذاران در یک یا دو استارتاپ موفق 20 
یا حتی 50 برابر هم می شود. 

اشتیاق در سرمایه گذاری
ــرارت در حوزه هایی  ــرمایه گذاری های پرح س
مانند هنر، ماشین ، ساعت و حتی آالت موسیقی 

در میان ثروتمندان بسیار رایج است. 
ثروتمندان با این امید این چیزها را می خرند 
ــال برای  ــرود با این ح ــا باالتر ب ــه ارزش آنه ک
استفاده یا حتی نگاه کردن به آنها هم انگیزه های 

سرمایه گذاری دارند. 
ــت  درس ــای  جاه در  ــه  ک ــی  آنهای ــرای  ب
ــرمایه گذاری می کنند - ییدا کردن چیزهای  س
ــرمایه واقعا  ــت س ــت- بازگش ــادر حیاتی اس ن
ــرمایه گذاری  ــرکت س ــت. ش ــگفت انگیز اس ش
ــت که در  ــتون هنج در لندن گزارش داده اس اس
سال 2013، نرخ سود در این نوع سرمایه گذاری 

15 درصد بوده است. 
 عطش مستغالت

ــت دارند  ــدار دوس ــای پول ــیاری از آدم ه بس
ــای هفت یا  ــه معموال با رقم ه ــان را - ک پول ش
ــت- روی امالک پارک کنند.  ــت رقمی اس هش
ــران روی هم  ــان را با دیگ ــی از آنها پول ش برخ
ــاری بخرند؛ برخی  ــتغالت تج می گذارند تا مس
ــی در مناطق بسیار گران  دیگر خانه های باارزش
ــا هر جای  ــدن، نیویورک ی ــهرهایی مانند لن ش

دیگری در دنیا خریداری می کنند. 
ــه این  ــت ک ــن افراد این اس ــدف اصلی ای ه
مستغالت را بعدا با قیمت های بیشتری بفروشند 
ــا به عنوان خانه های موقت در  با این حال به آنه
ــون،  ــان هم نگاه می کنند. پل پترس سفرهای ش
ــرمایه گذاری آر بی سی در  نایب رئیس شرکت س
ــن باره می گوید: »آنها معموال دو یا  تورونتو درای
چند اقامتگاه در شهرهای مختلفی در اطراف دنیا 
ــد و آن را اجاره می دهند. این کار ارزش  می خرن

بلند مدت زیادی دارد.«   
همچنین شرکت های عمومی زیادی هستند 
ــه تخصص آنها در خریدن اقامتگاه ها و امالک  ک
ــت. افراد ثروتمند با خریدن سهم در  تجاری اس
این شرکت ها هم می توانند از باال و پایین شدن 

قیمت مستغالت سود ببرند. 
منبع: بی بی سی

قیمت بلیت اتوبوس

ــتی های بلند سیاه روی چمن نشسته بودند  ترکمن ها با لباس محلی و آن کاله پوس
ــیدند. نریشین تند و ریتمیک انگلیسی مثل فیلم های تبلیغاتی  و پیاله چای را می نوش
ــبدوانی گنبد و عالقه مندی و  ــت اس ــکوه و عظمت، پیس دهه 40 و 50 میالدی از ش
ــیع با گل های قرمز سرخ رنگ و مردمانی که گاه  ــور ترکمن ها می گفت. میدانی وس ش
ــاد منتظر کورس هفتگی اسبدوانی بودند. این تصویری  ــحال و ش مضطرب و گاه خوش
است که از میدان اسبدوانی گنبد در اوایل دهه 50 شمسی داریم؛ وقتی اسب از دپار 
ــر پایانی نقطه اوج هیجان  ــا یک هدف دارد؛ خط پایان. 200 مت ــود و تنه کنده می ش
ــب، اسب سوار و تماشاگران است که نام اسب پیشتاز را صدا می کنند. اینجا ترکمن  اس
ــبدوانی ایران. در اینجا اسبدوانی همانند آب و هوای ایران ما،  ــت، پایتخت اس صحراس

چهار فصل دارد. 
ــورهای منطقه و حتی جهان عقب  ــایر کش ــال از س ــبدوانی ایران، 35 س ورزش اس
ــی برای این ورزش به وجود آمد از نظر  ــکالتی که در دهه 60 شمس ــت. مش مانده اس
ــاخت. جالب است  ــب ایرانی را با چالش های جدی روبه رو س کمی و کیفی جایگاه اس
ــی چندوجهی و در واقع بیش از  ــبدوانی جدا از ورزش های دیگر، ورزش بدانید که اس
ــاختارهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران دارد. از نظر  ــه در س ــی ریش هر ورزش
اقتصادی شاید تنها ورزشی است که بخش خصوصی و در حالت کلی مردم متولی آن 
هستند. هیچ گاه دولت به عنوان دستگاه حاکمیتی ورزش کشور به طور کلی متولی این 
ــتر رشد و توسعه اسبدوانی  ــه های اجتماعی و فرهنگی ایران زمین بس امر نبوده و ریش
ــور است. عالقه مندی هایی که در مناطقی چون، ترکمن صحرا، یزد، خوزستان،  در کش
کردستان و تهران نزد مالکان اسب وجود دارد، بیش از اینکه متولی دولتی داشته باشد 
ــه هایی در عالیق و روابط شخصی آدم ها دارد. در دهه 60 گرچه میدان اسبدوانی  ریش
گنبد همچنان رونق داشت اما از نظر کمی و کیفی به هم ریختگی های نژادی، به عنوان 
ــی  ــبدوانی به وجود آمد. میانه دهه 80 شمس عنصری مهم و تاثیرگذار در صنعت اس
اما مالکان اسب در ایران با توجه به شرایط خاصی که پدید آمده بود، اصالح نژادهای 
اسب در ایران را در سرلوحه کار قرار دادند. امروز اگر مثاًل در کورس گنبد،  نژاد تروبرد 
ــابقات کورس حضور جدی دارد، محصول همین  ــب اصیل و استاندارد مس به عنوان اس
ــل رادان هورس تولید و پرورش  ــت. محصولی که امروز در مراکز بزرگی مث نگرش اس
ــت. اسبدوانی در دنیا  ــت، به عنوان یک برند از خط خونی اصیلی برخوردار اس یافته اس
ــابقات  ــه تولیدمثل از خط خونی اصیل، تاثیرگذار در مس ــش از هر چیزی متکی ب بی
ــت. اسب های اصیل از نظر  ــبدوانی اس بین المللی و قهرمانی های متعدد در میادین اس
ــال قبل نیز شناخته شده اند و به عنوان یک خانواده  اصالت خط خونی حتی تا 250 س
ــع و محدودیت هایی که  ــران نیز جدا از موان ــده اند. در ای ــان در دنیا پراکنده ش قهرم
ــود دارد، اما امروز  ــکالت قرنطینه وج ــب های ایرانی به دلیل مش در مورد صادرات اس
ــور دارند. البته  ــیار خوبی حض ــا نژادهای اصیل و کیفیت خط خونی بس ــب هایی ب اس
ــب های ایرانی در حال انجام  ــدن دروازه های صادراتی برای اس تالش هایی برای باز ش
ــابقات اعزام شده اند، اما هنوز این مسئله  ــت و برخی از اسب های کشور نیز به مس اس
ــکالت داخلی قرنطینه هنوز حالت عمومی نیافته است. کشورهایی مثل  با توجه به مش
ــیار زیادی با جوایز باالیی برگزار می کنند اما سهم  ــابقات بس امارات، قطر و ترکیه مس
ایران به دلیل همین مشکالتش در بازار صادرات اسب یا پانسیون آن با توجه به شرایط 

مساعد آب و هوایی کشور، صفر است. 
ــب ایران در حال گذار از شرایط نامطلوب کنونی است؛ جایی که با ارتقای  صنعت اس
ــب هایی با خط خونی اصیل و تاثیرگذار و برطرف  ــب ها، تولید و پرورش اس نژادی اس
ــد که هم  ــی باش ــور می تواند تنها ورزش ــکالت قرنطینه برای خروج از کش کردن مش
ــی مهیج با درصد باالی تاثیرگذاری اجتماعی و  ــود و هم ورزش صنعتی اقتصادی پرس

فرهنگی است. 
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