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دی��روز س��ومین روزی ب��ود که م��دارس تهران 
به س��بب آلودگ��ی ه��وا تعطیل ش��د. تعطیالتی 
بس��یار آس��یب زننده به اقتصاد کالن و معیشت و 
کسب و کار روزانه مردم و البته علم آموزی فرزندانی 
که قرار است آینده سازان این ملک و میهن باشند. 
ام��ا وضعیت آلودگی هوای تهران چنان که ش��اید 
ب��ه کرات بدان اش��ارت رفته تنها کوه یخی اس��ت 
از بحران محیط زیس��تی که س��رزمین مادری مان 
را در برگرفته اس��ت. آنچه بسیار مهیب و ترس آور 
است و آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ دیگر 
کش��ور در مقابل آنها ش��اید چندان هم رعب انگیز 
نباش��د خوان��دن و ش��نیدن آماری از این دس��ت 
اس��ت که مثال: بزرگ ترین بیابان زایی قرن در ابعاد 
390 هزار کیلومتر با خش��ک شدن دریاچه ارومیه 
در کش��ورمان در حال وقوع است و دیگر آنکه هر 
س��ال 1/5 میلیون هکتار )9 درص��د( از خاک های 
مرغوب س��رزمین مان ب��ه بیابان تبدیل می ش��ود. 
در ه��ر ثانی��ه 360 مترمربع از س��طح جنگل ها و 
مراتع کش��ور تخریب می ش��ود، یعن��ی در هر پنج 
س��ال یک میلیون هکتار از جنگل ه��ای ایران نابود 
می ش��ود که این نیز یعنی در 60 سال آتی اثری از 
جنگل های امروزی در کشورمان باقی نخواهد ماند. 
همچنین آنکه تنها در جنوب تهران س��طح زمین 
36 متر فرونشس��ت داش��ته که 9 برابر حد بحران 
جهانی است. )مقاله آنچه برسر محیط زیست ایران 
می آید آگاهانه اس��ت- ایران فردا شماره 17( و نیز 
بهره برداری بی روی��ه از منابع آب های زیرزمینی و 
کاهش مخازن این آب ها به طوری که درافق س��ال 
2030 میالدی یعنی 15 س��ال دیگر کشورمان در 
منطق��ه کامال خش��ک جهان قرار خواهد داش��ت. 
پدی��ده ای ک��ه 220 میلی��ون نف��ر از جمله بخش 
بزرگی از س��اکنان این س��رزمین م��ادری ما را در 
جهان وادار به مهاجرت خواهد کرد... و برای مقابله 
ب��ا این بحران عظی��م که به قول دکت��ر نیلی »در 
جایگاه��ی باالتر از مباحث با اهمیتی مانند رش��د 
اقتصادی و اش��تغال قرار دارد چرا که با پایداری و 
موجودیت کشور و س��رزمین سروکار دارد« چ��ه 
باید کرد. راه حل ها البته بس��یار وس��یع و طوالنی 

است، اما دو سه نکته به نظر می رسد در این مجال 
می توان طرح کرد. 

نکته اول آنکه توس��عه آش��تی جویانه با طبیعت 
و  تکنیک��ی  ام��ر  ی��ک  و محیط زیس��ت، صرف��ا 
اقتصادی نیس��ت و مرتبط با حوزه های اجتماعی، 
فرهنگ��ی و سیاس��ی زندگی مردم اس��ت. چنانکه 
محیط زیست گرایی امروزه در جهان با تمرکززدایی 
و تفویض اختیارات و مس��ئولیت ها، بس��ط حقوق 
و آزادی ه��ای ش��هروندی، دموکراتیزاس��یون و... 
رابط��ه عمیق دارن��د. دوم آنکه با توج��ه به اینکه 
پرسش اساسی برای کشورمان )به خصوص پس از 
کنفرانس پاریس( آن است که کدام توسعه هم افق 
با محیط زیس��ت اس��ت و چگونه می توان تهدیدات 
محیط زیس��تی را در روند رشد اقتصادی و صنعتی 
کاه��ش داد، گام مه��م ض��روری به نظ��ر تدوین 
سیاست های کالن کشور در این حوزه است. امری 
که اخیرا با ابالغ سیاست های کلی »محیط زیست« 
خوش��بختانه تا حدودی چارچوب ه��ای آن فراهم 
شده است. به نظر می رس��د الزم است که وضعیت 
موجود محیط زیس��ت کشور از س��وی یک مرجع 
معتبر به دقت ترس��یم و برنامه های کالن بخش��ی 
برای حل چالش های این حوزه در س��طحی ملی و 

دستگاهی اعالم شود. 
ای��ن نکت��ه از آن رو اهمی��ت دارد ک��ه امروز با 
آمار و ارقام متفاوت و گاه بس��یار متضادی درباره 
وضعی��ت منابع آب، جنگل ها و مرات��ع و... روبه رو  
هس��تیم که باید این مجموع��ه اطالعات پراکنده، 
تجمیع و دقیق و واقعی ش��وند. نکته مهم آخر آن 
اس��ت امروز که بحث توسعه صنعتی کشور و تهیه 
اس��تراتژی مربوط به آن بس��یار م��ورد تاکید قرار 
می گیرد الزم اس��ت موضوع محیط زیست به عنوان 
یکی از مهم ترین ش��اکله های این سند مورد توجه 
ق��رار گیرد و فرآیند توس��عه صنعتی در چارچوب 
این اصل حیاتی س��اماندهی شود. دست آخر آنکه 
آی��ا این خط��ر را آنقدر بزرگ و حیاتی احس��اس 
می کنیم تا گفتمانی ملی برای مقابله با آن ش��کل 
گیرد. س��والی که تنها باید پاس��خ آن مثبت باشد 

واال... 

هفته نامه اکونومیست از سال 19۸7 تاکنون در 
آس��تانه س��ال نوی میالدی ویژه نامه ای را منتشر 
می کند که در آن وضعیت اقتصاد جهان در س��ال 
پیش رو مورد بررس��ی قرار می گیرد که بخش��ی از 
آن نیز به برآورد ش��اخص های اقتصادی و وضعیت 
کلی کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد. آنچه 
در ادام��ه آمده، پیش بینی هفته نامه اکونومیس��ت 
است از آنچه در سال 2016 در انتظار اقتصاد ایران 

است. 
براساس تحلیل اکونومیست، رشد اقتصادی ایران 
در س��ال آینده میالدی6.1 درصد و درآمد س��رانه 

6130 دالر خواهد بود. 
 همچنین تورم در س��ال 2016 به 1۴.1 درصد 

خواهد رسید و ایران با کسری بودجه 2.5 درصدی 
مواجه خواهد شد. 

براس��اس این تحلیل در حالی که رفع تحریم های 
غرب بابت برنامه هسته ای ایران به باز شدن اقتصاد 
می انجامد، سال بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد بود. 
افزایش قابل توجه در تولید نفت � حدود 500 هزار 
بش��که روزانه تنها در سال 2016 � دورنمای اقتصاد 
را متحول خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی برای 
بازگشت به یکی از جذاب ترین بازارهای منطقه صف 
خواهند بست. انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس 
خبرگان، یک نهاد قدرتمند مربوط به روحانیت، در 
ماه فوریه ب��ه تقویت جای��گاه اصالح طلبان خواهد 

انجامید که باعث پیشبرد تنش زدایی می شود. 

کوه یخ هراسناک

گزارش تحلیلی اکونومیست از آینده اقتصاد ایران

همایش »بررس��ی ابعاد اقتصادی خدمت سربازی« روز سه شنبه 2۴ آذر ماه 
در دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران برگزار شد. این همایش دومین 

نشست پس از همایش »سربازی و راهکارهای عادالنه است« که...

همایش بررسی ابعاد اقتصادی سربازی در دانشگاه تهران برگزار شد

 سرباز؛ نیروی رایگانی که بازدهی ندارد

زنگنه:

خصوصی ها را به خصولتی ها 
ترجیح می دهم 

س��خنگوی دولت با اش��اره ب��ه رقم 267 ه��زار میلیارد 
تومانی بودجه س��ال آینده گفت: از این میزان، رقم بودجه 
66 ه��زار میلیارد تومان از محل ف��روش نفت و 201 هزار 
میلیارد تومان از دیگر منابع مشخص شده در قانون بودجه 

تأمین می شود. 
محمد باقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به نهایی شدن 
الیحه بودجه سال آینده افزود: براساس پیش بینی های صورت 
گرفته نرخ تورم سال آینده زیر 11درصد کاهش یافته و رشد 

اقتصادی به 5 تا 6درصد می رسد. 
س��خنگوی دولت ادامه داد: در بودج��ه آینده نوآوری هایی 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت ک��ه جهت گی��ری خاص��ی دارد که 

اطالع رسانی خواهد شد. 
وی درباره نرخ تسعیر ارز هم اظهار داشت: نرخ تسعیر بین 
دالر و ریال در بودجه س��ال آینده 2997تومان تعیین شد و 
بار دیگر دولت با این نرخ نش��ان داد به دنبال افزایش قیمت 
ارز نیست و اساس��اً دولت از افزایش ارز در بازار آزاد هم ضرر 

خواهدکرد. 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: 
هی��چ یک از منابع درآمدی دول��ت در بودجه از محل درآمد 
تعیین ارز تأمین نمی ش��ود و دولت مصمم اس��ت از نوسانات 

قیمت ارز جلوگیری کند. 

راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه گفته می شود با کاهش 
قیم��ت نفت، دولت در س��ال آینده با کس��ری بودجه مواجه 
خواهد ش��د، افزود: براس��اس آخرین گزارش خزانه، عملکرد 

درآمد نفتی 109 درصد است. 
نوبخت ادامه داد: اگرچه کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت 
را به ش��دت تحت تأثیر قرار خواهد داد اما سطح پیش بینی را 
مجلس ش��ورای اسالمی در بودجه سال جاری انجام داد که با 
افزایش سطح مالیات ها بودجه را 236هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفت.  وی گفت: پیش بینی این است که با توجه به اینکه 
مبنای بودجه براساس درآمدهای خزانه است بنابراین تا پایان 
سال با کسری منابع مواجه می شویم؛ البته این به منزله عدم 

تحقق منابع است و کسری بودجه نیست. 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: سیاست 
ما این است تا در سفرهای استانی دولت اعتبارات به طرح ها 
و هدفمند پرداخت شود. به همین جهت با عدم تحقق منابع 
مواجه می ش��ویم اما کس��ری نخواهیم داش��ت و از مکانیزم 

تخصیص استفاده خواهیم کرد. 
سخنگوی دولت میزان دریافتی دولت از مالیات ها در بودجه 

سال آینده را ۸5 هزار میلیارد تومان بیان کرد. 
س��خنگوی دولت در مورد نرخ نف��ت در بودجه 95 اظهار 

داش��ت: قیم��ت نف��ت در بودج��ه 95 بین 35 ت��ا ۴0 دالر 
پیش بینی شده اس��ت و با وزارت نفت روی رقمی حدود 66 

هزار میلیارد تومان توافق کرده ایم. 

منابع درآمدی دولت در پساتحریم
سخنگوی دولت در پاس��خ به اینکه با رفع تحریم ها دولت 
چه برنامه ای برای اموال و دارایی های بلوکه شده کشور دارد، 
گفت: بعد از رفع تحریم ها دارایی هایی که آزاد می شوند بخشی 
مربوط به دولت است که از آنها می توان استفاده کرد و بخشی 
ذخایر بانک مرکزی است.  نوبخت اظهار داشت: آنچه فراتر از 
این دو بخش اس��ت، نقل و انتقال فروش نفت اس��ت و اینکه 
براس��اس اعالم وزارت نف��ت می توان تولید را تا پایان س��ال 
500 هزار بش��که افزایش داد و سهمیه از دست رفته خود را 
احیا کرد و همچنین در س��ال آینده نیز بیش از یک میلیون 
بشکه دیگر به سهمیه تولید خود بیفزاییم که در حال حاضر 

همسایگان ما از آن استفاده می کنند. 
نوبخ��ت اف��زود: در کن��ار ای��ن افزای��ش تولید س��همیه 
سرمایه گذاری هایی که انجام می شود با اهمیت است و دولت 
ب��ه میزانی که منابع در اختیارش قرار گی��رد آن را مدیریت 
خواه��د ک��رد و از این منابع در بخش مس��کن و تولید مورد 

بهره برداری قرار خواهد داد. 

بیژن زنگنه وزیر نفت در میان جمع فعاالن بخش خصوصی 
تاکید کرد بخش خصوصی اولویت وزارت نفت اس��ت. وی با 
اش��اره به اینکه پیش از س��ال 92 مبلغ 1/۸ میلیون دالر به 
ش��رکت صدار برای هیچ کار پرداخت ش��د، با صراحت تمام 
اعالم کرد: »با خصوصی ها راحت تر از خصولتی ها کار می کنیم 

و باید بخش خصوصی تقویت شود.«
روز گذش��ته نماین��دگان اتاق بازرگانی ته��ران و فعاالن 
بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و پتروش��یمی میزبان 
وزیر نفت بودند و در راس��تای بررس��ی مش��کالت در این 

بخش با وی سخن گفتند. 
بی��ژن زنگن��ه، در جمع فعاالن بخ��ش خصوصی نفت با 
ادبیات صمیمانه ای سخن می گفت و با صراحت تمام اعالم 
کرد، باید بخش خصوصی در این حوزه فعالیت داشته باشد 
و تقویت ش��ود و من به ش��خصه کار کردن با این بخش را 

نسبت به بخش خصولتی ترجیح می دهم. 
با سفارش کسی نفت نمی فروشم

موافقت وزیر نفت با ورود بخش خصوصی به صادرات نفت 
خام و گاز در کنار ص��ادرات میعانات گازی و فرآورده های 

نفتی موضوعی بود که در این نشست عنوان شد. 
زنگنه باصراحت تمام به بخش خصوصی گفت: اجازه 
نمی دهم بابک زنجانی دیگری در این دوران خلق شود 
تمام تالش ها بر این بوده و با س��فارش هیچ کس مبنی 
بر اینکه این پس��ر خوبی اس��ت و غی��ره مجوزی صادر 
نخواهد ش��د تا دوب��اره پول مردم خورده ش��ود. قواعد 
صادرات نفت خام کامال مشخص و شفاف است، نخست 
اینکه برای محموله ال س��ی باز شود و دیگر اینکه مقصد 
محموله مشخص باشد تا مبادا نفت روی آب سرگردان 

باشد. 

همسایگان اولویت صادرات گاز
زنگن��ه درب��اره ص��ادرات گاز و حض��ور و فعالیت بخش 
خصوصی در این بخش گفت: صادرات گاز به همس��ایگان 
ب��ه دلیل هزینه جابجایی و حمل و نقل برای وزارت نفت در 
اولویت اس��ت. دو قرارداد صادرات گاز به عراق وجود دارد. 
برنامه صادرات گاز ایران به پاکس��تان، هند، عمان، جنوب 

خلیج فارس نیز در دست کار است. 
به دنبال زنده باد نیستم 

زنگن��ه، درباره قیمت خ��وراک پتروش��یمی گفت: تعیین 
قیمت خوراک پتروش��یمی در وزارت نفت به پایان رسیده و 
به زودی بخش خصوصی در جریان قیمت خوراک قرار خواهد 
گرفت. اما من تحت فشار عده ای برای تعیین قیمت خوراک 
پتروش��یمی قرار نخواهم گرفت و کوتاه نخواهم آمد، زیرا به 
دنبال محبوبیت و زنده باد، مرده باد ش��نیدن نیس��تم، بلکه 
می خواهم کاری کنم که وجدانم نزد خدا و ملت ایران آسوده 
باشد. این تصمیم در درازمدت آثار خود را نشان خواهد داد. 

زنگنه با بیان اینکه س��ود برخی شرکت های پتروشیمی 
در سال گذش��ته بیش از 30 درصد بوده که نوش جانشان 
ب��اد، گفت: نمی توان��م در این موضوع فق��ط از یک بخش 
حمای��ت کنم و قیمت خ��وراک را پایین بی��اورم، هرچند 
درخواس��ت های متعددی وجود دارد. امروز پاالیشگاه های 
کشور به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه صرف رد دیون 

و واگذاری به صورت سهام عدالت شده است. 
وی میزان بدهی پاالیش��گاه های کش��ور تا س��ال 92 را 
بی��ش از ده ها هزارمیلیارد تومان اع��الم کرد و افزود: بابت 
این بدهی وزارت نفت باید هم اکنون پاس��خگو باشد آقای 
وزیر اقتصاد از 365 روز س��ال 360 روز حس��اب های ما را 
می بندد، اما باید پرسید این پول کجاست! خورده اند، رفت، 

تمام شد. 
وزیر نفت س��پس به خصوصی سازی نادرست در صنعت 

پتروش��یمی که ضربات جبران ناپذیری به این صنعت زده 
اش��اره و اظهار کرد: در دنیا همه صنعت پتروشیمی شان را 
بزرگ می کنند ولی ما صنعت مان را تکه پاره کردیم، برای 
همین دیگر ام��کان رقابت ندارد. پتروش��یمی ما حتی در 
قیاس منطقه ای کوچک است. اکنون هم باید با قبول وضع 
فعلی راه را باز کنیم تا صنعت پتروشیمی ایران بزرگ شود. 
وی از رش��د بانکرینگ توس��ط بخ��ش خصوصی اعالم 
رضایت کرد و درب��اره قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: 
قراردادهای جدید خلط موضوع شده است. در حال حاضر، 
ش��رکت های پیمانکار عمومی و ش��رکت هایی که به صورت 
EPC فعالیت می کنند، در کش��ور وج��ود دارند و فراخور 
نی��از، اقدامات��ی از قبی��ل درون چاهی، حفاری، س��اخت 
تجهیزات و غیره را انجام می دهند. اما ما در ایران ش��رکتی 
در زمینه اکتشاف و تولید )E&P( نداریم و ضرورت ایجاد 
چنین شرکت هایی در شرایط حاضر احساس می شود. این 
ش��رکت ها همزمان کار مهندس��ی مخ��زن، مدیریت کالن 

پروژه و فاینانس را انجام می دهند. 
وزی��ر نفت با تاکید بر اینکه ش��رط حضور ش��رکت های 
خارج��ی در مدل جدی��د قراردادهای نفتی تنها س��رمایه 
نیس��ت، بلکه ش��رکت های ایرانی باید حض��ور پررنگی در 
کنار این شرکت ها برای انتقال تکنولوژی و آموزش داشته 
باش��ند، تاکید کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر این اس��ت 
که تشکیل شرکت های مشترک ایرانی – خارجی به نوعی 
تضعیف و نابودی شرکت ملی نفت ایران است، اما این گونه 
نیس��ت و تشکیل این شرکت ها سیاس��ت کلی نظام است. 
می گویند خارجی ها گرگ  هس��تند و شرکت های داخلی با 
همکاری باآنها گرگ زاده می ش��وند و کشور را از درون تکه 
پاره می کنند،  اما من معتقدم این حرف ها هرگز به واقعیت 

نمی پیوندند. 
ادامه در صفحه 2

نوبخت: سهم نفت در بودجه سال آینده 66 هزار میلیارد تومان

زنگنه: خصوصی ها را به خصولتی ها ترجیح می دهم 

 مسکن قسطی
طرحی برای هیچکس

گزارش تحلیلی »فرصت امروز« از وام انبوه سازان برای مسکن

در شرایطی که اوضاع بازار مسکن با وجود پیش بینی های 
مختلف همچنان ثابت مانده و مشخص نیست سایه سنگین 
رکود چه زمانی از سر بزرگ ترین بازار اقتصادی ایران کنار 
می رود، طرح های جدیدی که ارائه می شوند نیز نتوانسته اند 

تأثیر خاصی روی شرایط بازار بگذارند. 
هرچند بخشی از این طرح ها مانند وام ۸0 میلیونی تا زمان 

س��ر رس��یدفاصله ای چند ماهه دارند اما برنامه های دیگری 
که با هدف تحریک عرضه یا افزایش تقاضا اجرایی شده اند 

نیز از خود نتیجه خاصی بروز نداده اند. 
از وام ه��ای دوگان��ه 60میلیون��ی گرفت��ه ت��ا تس��هیالت 
 نوس��ازی بافت های فرس��وده و ابالغ قوانین جدید مربوط به

پیش فروش ساختمان هیچ یک نتوانسته اند کالف سردرگم 

بازار مسکن را باز کنند. با ماندگار شدن شرایط پیشین چند 
روز قبل طرحی نهایی شد که قبل از اجرا حاشیه های خود را 
به همراه آورد. طرح مسکن قسطی که در ابتدا عده ای گمان 
کردند، بناست بخش قابل توجهی از مبلغ خانه را دربرگیرد، 

در حالی نهایی ش��د که به نظر می رس��د جامعه 
هدف آن حتی از برنامه های قبلی نیز کوچک تر...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

افت شاخص کل ادامه پیدا کرد4 قدم جادویی مدیریت زمان 

آغازی مثبت و پایانی منفی برای بازار سهام2 برابر کردن کارآمدی و بهره وری در محل کار

تعهد سازمانی در سازمان های امروزی
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پروژه احیای دریاچه ارومیه با 
س��ه چالش اصلی روبه رو است. 
چالش های موجود، پروژه نجات 
ای��ن دریاچ��ه را در یک مثلث 
برمودا گرفتار ک��رده که خارج 
شدن از آن تقریبا غیر ممکن به 

نظر می رسد. 
نخس��تین چالش از این سه 
گانه چالش فرهنگی اس��ت که  
به دسترس��ی نداشتن به برنامه 
صرفه جویی  ب��رای  مش��خص 
بخ��ش  در  آب  درص��دی   40
کشاورزی باز می گردد. مشکل 
بعدی که احتماال به یک چالش 
سیاسی بدل می شود انتقال آب 
از رودخانه »زاب« به این دریاچه 
اس��ت که قدرت چانه زنی ایران 
در دادگاه های بین المللی برای 
دریافت حق آب��ه قانونی هامون 
را کاه��ش می ده��د. س��ومین 
چالش هم مش��کالتی است که 
در بخ��ش برنامه ری��زی وجود 
براس��اس پیش بینی های  دارد. 
انجام شده امسال باید حجم آب 
دریاچه ارومیه به 4 میلیارد متر 
مکعب می رس��یداما حجم آب 
در حال حاضر 2.5میلیارد متر 

مکعب است. 
و  کارشناس��ان  از  گروه��ی 
و  آب  بخ��ش  صاحبنظ��ران 
محیط زیست دیروز درنشست 
»بررس��ی علل و عوامل خشک 
شدن دریاچه ارومیه و چگونگی 
احی��ای آن، رهیافت��ی ب��رای 
مدیری��ت آب و توس��عه پایدار 
کشور« که در مرکز بررسی های 
اس��تراتژیک ریاست جمهوری 
برگزار شد، با طرح این چالش ها 
راه حل های  یافت��ن  دنب��ال  به 

اجرایی برآمدند. 
در ای��ن نشس��ت، مس��عود 
تجریشی رئیس کارگروه علمی 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، به 
تشریح دالیل خشک شدن این 
دریاچ��ه پرداخت. در واقع تمام 
آنچه توس��ط وی مطرح ش��د، 
از طریق س��ایت س��تاد احیای 

دریاچه قابل دسترسی بود. 
به گفته تجریشی، 27 راهکار 
ب��رای نج��ات دریاچ��ه ارومیه 
پیش بین��ی ش��ده ، راهکارهای 
ارائه ش��ده از سوی وی، بیشتر 
مبتن��ی بر اقدامات مهندس��ی 
نظیر الیروب��ی رودخانه ها برای 
ورود آب بیش��تر ب��ه دریاچه، 
توقف ساخت س��دها، توجه به 
پروژه ه��ای انتق��ال آب و غیره 
بود، اما نق��ش جوامع محلی و 

تغییر شیوه های مصرف -یعنی 
بخش��ی از راهکارهای��ی که به 
طور مستقیم با مردم در ارتباط 
است- و چگونگی صرفه جویی 
آب در این بخش، به درس��تی 

تشریح نشد. 
رئیس کارگروه علمی س��تاد 
احی��ای دریاچ��ه ارومیه گفت: 
تشکیل س��تاد احیای دریاچه 
ارومی��ه طی دو ماه، بی س��ابقه 
است. وی با اش��اره به سخنان 
تیم مسئول نجات دریاچه آرال 
بیان ک��رد: متولیان احیای این 
دریاچه اعالم کردند 10 س��ال 
طول کش��ید تا س��تادی برای 

احیای آرال تشکیل شود. 
تجریش��ی مدع��ی ش��د: با 
تشکیل س��تاد احیای دریاچه 
ارومی��ه، این دریاچه دارای یک 
متولی خاص در کشور شد. در 
حالی این ادعا توسط وی مطرح 
می ش��ود که حفاظت و احیای 
براس��اس  تاالب ه��ای کش��ور 
قوانین جمهوری اسالمی ایران 
به عهده سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور است. این سازمان 
در زمان فعالیت دولت هشتم و 
نه��م، کارگروه هایی را با کمک 
مجام��ع بین المللی برای نجات 
پنج تاالب مهم ایران تش��کیل 
داد. در همین راستا از مشاوری 
آلمانی به نام »مایک موزر« برای 
بررسی وضعیت دریاچه ارومیه 
نیز کم��ک گرفته ش��د. البته 
مایک موزر در سال های ابتدایی 
فعالیت دولت نهم مرگ قطعی 

ارومیه را اعالم کرد. 
ب��ا تش��کیل س��تاد احیای 
دریاچ��ه ارومیه، ق��رار بود این 
س��تاد بر عملکرد دستگاه های 
و  کن��د  نظ��ارت  مختل��ف 

به عنوان یک هماهنگ کننده، 
پیش��نهادات مطرح ش��ده در 
زمینه احیای دریاچه ارومیه را 
در کارگروه های علمی بررس��ی 
و آنه��ا را ب��رای اج��را تایید یا 
رد کن��د. اما تجریش��ی به این 
پرسش پاس��خ نداد که چرا بر 
خالف نظر س��تاد احی��ا، طرح 
مطالعات��ی انتق��ال آب خزر به 
ارومیه با نظ��ر رئیس جمهور و 
ص��رف هزینه ه��ای میلیاردی 
کلید خورده اس��ت. وی فقط به 
این نکته بسنده کرد: »باید تمام 

گزینه ها را بررسی کنیم«. 

به بحران ملی نزدیک 
می شویم

ب��ه گفت��ه تجریش��ی بعد از 
تشکیل س��تاد احیای دریاچه 
ارومی��ه اعضای هی��أت دولت 
متوج��ه بحران آب ش��ده  و آن 
را پذیرفته اند. اما هدایت فهمی، 
معاون دفت��ر برنامه ریزی کالن 
آب و آبف��ا تاکید ک��رد: بحران 
آب از س��ال 79 ش��روع ش��ده 
بود و کارشناس��ان وزارت نیرو 
هشدارهای الزم را به مسئوالن 
اعالم ک��رده  بودند. ضمن آنکه 
زنگ بحران آب ب��رای ایران از 
مدت ه��ا قبل به ص��دا در آمده 

بود. 
از  انتظ��ار  داد:  ادام��ه  وی 
جلسات تخصصی آن است که 
ب��رای حل بحران راه��کار ارائه 
کنند. به صرف آسیب شناس��ی 
مشکالت، مس��ئله ای در کشور 

حل نمی شود. 
فهمی با اشاره به اینکه برای 
نج��ات دریاچه ارومی��ه برنامه 
عملیاتی نداری��م، بیان کرد: در 
حال نزدیک شدن به یک فاجعه 

ملی هس��تیم. بای��د تعارفات را 
کنار بگذاری��م و با کمک همه 
ذی نفعان و ذی مدخالن به فکر 

راه چاره باشیم. 

از برنامه عقب هستیم
ناص��ر آق، عضو هیأت علمی 
دانشگاه ارومیه به عنوان عضوی 
از س��تاد احیای ای��ن دریاچه، 
بیان کرد: براساس برنامه زمانی 
اعالم ش��ده از سوی ستاد احیا، 
بای��د تاکن��ون 4میلی��ارد متر 
مکعب آب وارد دریاچه ارومیه 
می ش��د که این ه��دف محقق 
نشده اس��ت. بنابرای��ن باید در 
برنامه  زمان بندی احیای دریاچه 
ارومی��ه تجدیدنظر جدی انجام 
شود. عباس��قلی جهانی، عضو 
س��ابق ش��ورای جهانی آب هم 
یکی دیگر از کارشناسان حاضر 
در جلس��ه بود. وی بر این باور 
اس��ت برنامه های ستاد احیای 
دریاچ��ه ارومیه دارای س��یکل 
برنامه ریزی مش��خصی نیست. 
یعنی معلوم نیس��ت چه کسی، 
در چ��ه زمانی و با چه اعتباری، 
چه کارهایی را باید انجام دهد. 

عضو س��ابق ش��ورای جهانی 
آب به مس��ئوالن ستاد احیای 
دریاچ��ه ارومیه پیش��نهاد داد: 
پروژه های انتقال آب را از چرخه 
کار خود خارج و روی مس��ائل 
عرضه آب متمرکز ش��وند. وی 
تاکی��د کرد: باید ب��رای حوضه 
آبریز ارومیه کاداستر منابع آبی 
تهیه ش��ود. به ای��ن مفهوم که 
بدانیم در ه��ر نقطه ای صاحب 
منابع آبی چه کس��ی اس��ت و 

میزان مصرف چگونه است. 
به اعتقاد جهانی، نخس��تین 
گام ب��رای مدیری��ت عرض��ه و 

تقاضا و ایجاد توازن در آن، تهیه 
کاداستر آبی است. 

اگرچه تجریش��ی با تکیه بر 
قول مس��اعد عباس کش��اورز 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی 
در ام��ور زراعت، دس��تیابی به 
صرفه جوی��ی 40 درص��دی در 
بخ��ش آب کش��اورزی را یک 
دس��ت یافتنی  کام��ال  ه��دف 
می دانس��ت ام��ا س��عید مرید، 
عض��و هی��أت علمی دانش��گاه 
تربیت مدرس در نشست دیروز 
تاکید کرد: »مطالعات من نشان 
می دهد کاه��ش 40 درصدی 
مص��رف آب بخش کش��اورزی 
با توجه به س��اختارهای سنتی 

منطقه امکان پذیر نیست«. 
رئیس کارگروه علمی س��تاد 
احیای دریاچه ارومیه در پاسخ 
ب��ه پرس��ش »فرصت ام��روز« 
درباره احتمال برچیده ش��دن 
در  ش��ده  متوق��ف  س��دهای 
حوض��ه آبریز ارومیه، بیان کرد: 
برخی از س��دهای متوقف شده 
تا 50درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارن��د. ق��رار اس��ت متولی��ان 
بررسی های الزم را انجام دهند. 
شاید بتوان آب را در پشت این 
سدها ذخیره سازی و در مواقع 
ل��زوم رهاس��ازی ک��رد. وی به 
»فرصت امروز«  دیگر  پرس��ش 
در زمینه هزینه انتقال آب زاب 
به ارومیه پاسخی ارائه نکرد اما 
گفت: انتقال آب زاب به ارومیه 
از پروژه های گذش��ته بود. قرار 
ب��ود آب ای��ن رودخان��ه صرف 
توسعه کشاورزی شود که ستاد 
تصمیم گرفت آن را مس��تقیم 

وارد دریاچه کند. 
تجریشی حذف حق آبه مردم 
کردس��تان عراق از آب زاب -با 
اج��رای پ��روژه انتق��ال آب- را 
ه��م با این توجیه ک��ه آب این 
رودخان��ه صرف کش��اورزی با 
منطقی  بهره وری کم می شود، 
دانس��ت. محمد درویش، فعال 
محیط زیس��ت در این نشست 
هشدار داد: کنترل آب رودخانه 
م��رزی زاب، ق��درت چانه زنی 
ایران در دادگاه های بین المللی 
برای دریافت حق آبه های هامون 

را کاهش خواهد داد. 
رئیس کارگروه علمی س��تاد 
احی��ای دریاچ��ه ارومیه به این 
پرسش پاسخ نداد که اگر پروژه 
احی��ای دریاچه ارومی��ه که با 
صرف این همه هزینه در دست 
اجراست با شکست مواجه شود، 

چه کسی پاسخگوست؟ 

نجات دومین دریاچه شور جهان درگیر چالش های فرهنگی، سیاسی و برنامه ریزی است

مثلث برمودای احیای دریاچه ارومیه

و  اط��الع����ات  ب�راس���اس 
تحلیل های��ی که اخیرا از س��وی 
رس��انه ها منتش��ر ش��ده است، 
آندره ش��یپیلوف تحلیلگر حوزه 
انرژی و مامور س��ابق س��ازمان 
  )KGB( اطالعات شوروی سابق
دیدگاه ه��ای خ��ود را پیرام��ون 
وضعیت قیم��ت گاز و اثرات آن 

بر روسیه بیان کرده است. 
شیپیلوف در ارتباط با وضعیت 
فعل��ی بازار معتقد اس��ت، آینده 
روشنی برای بازارهای گاز وجود 
نداش��ته و پس از س��قوط نفت، 
هم اکن��ون نوبت گاز اس��ت تا به 
روند نزولی خ��ود در بازار ادامه 
ده��د. وی حت��ی ابعاد س��قوط 
قیمت گاز در بازارهای جهانی را 
بسیار بیشتر و گسترده تر از نفت 

برآورد کرده است. 
دلی��ل اصل��ی این مس��ئله از 
روس،  تحلیلگ��ر  ای��ن  س��وی 
تغییرات اساس��ی ایجاد شده در 
انتقال و ذخیره سازی  تکنولوژی 
گاز است. شیپیلوف معتقد است 
دوران خ��ط لوله ه��ا گذش��ته و 
آینده از آن LNG است چرا که 
امکان  این  تکنولوژی های جدید 
را فراه��م ک��رده تا ب��ا هزینه ای 
کمت��ر و ب��دون نیاز ب��ه احداث 
خط لوله های گ��ران قیمت، گاز 
را به صورت مایع درآورده و آن را 
به مقصد منتقل کنند. از س��وی 

دیگر امنی��ت باالی صادرات گاز 
به ص��ورت مای��ع مزی��ت بزرگ 
دیگری نس��بت به روش سنتی 
احداث خط لوله به شمار می رود. 
ش��یپیلوف در ارتباط با نحوه 
گاز می گوید: »گاز  ذخیره سازی 
ال ان ج��ی قاب��ل اش��تعال بوده 
و هن��گام تبخی��ر بخش بس��یار 
کوچکی از آن ه��در می رود که 
می ت��وان از آن جلوگیری کرد.« 
این کارش��ناس روس ادامه داد: 
ال ان جی  گاز  ک��ردن  »ذخی��ره 
عمال به انرژی خاصی نیاز ندارد 
و نحوه ذخیره س��ازی آن تقریبا 

مشابه نفت است.«
سازمان جاسوسی  سابق  عضو 
اس��ت  معتقد  س��ابق  ش��وروی 
روسیه در زمینه تکنولوژی مورد 
نیاز جهت تولید گاز طبیعی مایع 

)LNG( از رقب��ای خود عقب تر 
اس��ت و این نقطه ضعف ممکن 
اس��ت به مانعی جدی بر سر راه 
برنامه های توس��عه صادرات گاز 

این کشور بدل شود. 
داش��ت:  اظه��ار  ش��یپیلوف 
»زمان��ی ک��ه کش��ورهای دیگر 
مشغول سرمایه گذاری و تحقیق 
روی زیرس��اخت های ال ان جی و 
از تکنولوژی های جدید  استفاده 
بودند، مسکو احداث خط لوله و 
صادرات گاز از این طریق را آغاز 
کرد و به نظر می رسد که مسکو 
در این رابطه مس��یر اشتباهی را 
طی کرده اس��ت.« وی در ادامه 
توضیح داد: »نخس��تین کارخانه 
تولی��د گاز ال ان جی روس��یه در 
س��ال 2006 س��اخته شد و بعد 
از گذش��ت سه س��ال، پوتین از 

ساخت دومین کارخانه ال ان جی 
خبر داد که فرآیند ساخت و س��از 
آن هنوز به اتمام نرس��یده است. 
فراموش نکنید که تفاوت بسیار 
زی��ادی می��ان نفت و ب��ازار گاز 
بازارهای  ال ان جی وج��ود دارد، 
و  ب��وده  کوچک ت��ر  ال ان ج��ی 
س��اخت ترمینال ه��ای متع��دد 
ال ان جی می تواند تعادل بازار را 
از بین ببرد و این اتفاقی اس��ت 
که در حال وقوع بوده و بازارهای 
گاز را تحت الشعاع خود قرار داده 

است.«
این کارش��ناس ح��وزه انرژی 
اخی��ر  س��ال های  »در  اف��زود: 
متعددی  ال ان جی  ترمینال های 
س��اخته ش��ده و در سال 2016 
نیز بر تع��داد آنها افزوده خواهد 
ش��د. نکت��ه قابل توج��ه به اوج 

رس��یدن س��اخت آنها در س��ال 
2017 اس��ت. ای��ن موض��وع به 
همراه کاهش تقاضا برای گاز در 
جهان سبب کاهش شدید قیمت 

گاز در بازار خواهد شد.«
پیش بینی س��قوط قیمت گاز 
تنها منحصر به آندره ش��یپیلوف 
نبوده و کارشناس��ان دیگری نیز 
به کاهش تقاضا و افزایش عرضه 
در بازاره��ای جهانی گاز اش��اره 

کرده اند. 
»دیوی��د  راس��تا  همی��ن  در 
 هیوت« تحلیلگر ارش��د موسسه
Credit Suiss در گفت وگ��و با 
خبرگ��زاری رویترزگفت: »آس��یا 
که تا پی��ش از این وارد کننده گاز 
ال ان جی ب��وده، به زودی ش��اهد 
تولید مازاد بر نیاز خود بوده و این 
موضوع در سال 2017 میالدی به 

اوج خود خواهد رسید.« 
به عقیده آقای ش��یپیلوف در 
سایه توسعه و گسترش روزافزون 
اس��تفاده از تکنولوژی های نوین 
در تولید گاز ال ان جی، روس��یه 
صادرکننده  بزرگ ترین  به عنوان 
گاز در جه��ان با دش��واری های 

بسیاری روبه رو خواهد شد. 
بازاره��ای گاز در حال حاضر 
اش��باع ش��ده اند و بهره ب��رداری 
ترمینال ه��ای  از  پی در پ��ی 
ال ان جی در اروپا و س��ایر نقاط 
جه��ان، بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه 
برای  امیدوارکننده ای  چشم انداز 
روسیه در بازارهای گاز جهان در 

آینده وجود ندارد. 

کاهش قیمت گاز ادامه خواهد یافت

خط لوله به تاریخ پیوست، آینده از آن LNG است

بینالملل

نفت

آب

نفت

زنگنه: خصوصی ها را به خصولتی ها 
ترجیح می دهم 

ادامه از صفحه اول
 طل��ب پیمان��کاران از وزیر نف��ت موضوع دیگری 
بود که وزیر در پاس��خ به ای��ن موضوع گفت: طلب 
مس��تقیم ما به بخش خصوصی رقم ناچیزی اس��ت. 
اما طلب بخش خصوصی از پیمانکاران دست اول ما 
مسئله جدی شده اس��ت. بدانید که ما 100 درصد 
تعهدات خ��ود را به پیمان��کاران پرداخت کرده ایم. 
پیش از س��ال 92 مبلغ 1/8 میلیارد دالر به شرکت 

صدرا بابت کار نکرده پرداخت شده است. 
وی ادامه داد: می گویید چرا با خارجی ها کار می کنید؟ 
برای ما کیفیت و قیم��ت اهمیت دارد یک فاز در پارس 
جنوبی توس��ط خارجی ه��ا با یک میلی��ارد دالر اتمام و 
تحویل داده ش��ده اما فاز دیگر توس��ط بخش خصوصی 
داخلی با 3/5 میلیارددالر اعتبار به سرانجام نرسیده است. 

جزئیات عرضه بنزین 3 نرخی 
زنگن��ه همچنین درب��اره جایگاه ه��ای بنزین اعالم 
ک��رد: معتقدیم بای��د چهار ه��زار جای��گاه بنزین به 
حداکثر 30 برند بدل ش��ود و بعد قیمت ها آزاد ش��ود 
و بخش خصوصی در این ش��رایط می تواند فعال شود. 
جایگاه ه��ای ما همه برای افراد حقیقی هس��تند و به 
روش س��نتی اداره می ش��وند و هیچ اطمینانی نسبت 
به کیفیت کارش��ان وجود ندارد مردم مجبورند با هر 
کیفیتی که جایگاه داران س��وخت را عرضه کنند، آن 
را بخرند؛ واقعا چطور می ش��ود چهارهزار جایگاه را در 

چنین وضعی کنترل کرد. 
وزیر نفت به بررسی طرحی در وزارت نفت در زمینه 
برندس��ازی جایگاه ها اشاره کرد و توضیح داد: براساس 
این ط��رح جایگاه های عرضه کننده بنزین به »س��ه« 
  " کالس تقسیم می شوند و تنها جایگاه های کالس "سه
بنزین را به نرخ دولتی می فروشند و بقیه نیز می توانند 
در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند. البته پیشنهاد 
وزارت نفت این است که قیمت توزیع بنزین آزاد شده 
و به فروشندگان کالسهای باالتر امتیاز داده شود و البته 
اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نباش��د.در 
هرشکل قیمت رسمی قیمت پایه و دولتی است که از 

سوی دولت اعالم می شود.
وی گفت: وزارت نفت مخالف فروش بنزین از سوی 
جایگاههای بخش خصوصی نیس��ت اما معتقد اس��ت 
که باید برندسازی صورت بگیرد. زنگنه درباره فروش 
گازهای هم��راه نفت به بخش خصوصی با اش��اره به 
اینکه در این زمینه قرارداد فروش گازهای همراه نفت 
میدان فروزان امضا شده است، تصریح کرد: قیمت هر 
میلیون بی تی یو گازهای همراه نفت کمتر از یک دالر 
تعیین ش��ده که در این زمینه برخی از سرمایه گذاران 
نه تنه��ا نمی خواهند ای��ن می��زان را پرداخت کنند، 
بلکه خواس��تار دریافت پول در ازای سرمایه گذاری در 
این زمینه هس��تند که مقدور نیس��ت و ما نمی توانیم 

پایین تر از مجانی کار کنیم. 

بخش خصوصی فرار 
آب الر را مهار می کند

مدیر عامل ش��رکت آب منطق��ه ای تهران گفت: دو 
س��وم آب سد الر از پشت این سد فرار می کند. بخش 
خصوصی قرار است یک سوم این آب را کنترل کند تا 
برای رفع نیازهای تهران، از آن استفاده کنیم. به گزارش 
»فرصت امروز«، خسرو ارتقایی بیان کرد: امیدواریم این 
پروژه در ماه های باقیمانده از سال جاری اجرایی شود. 
کنترل فرار آب س��د الر که بیش از 32سال از ساخت 
آن می گذرد، بحران آب شرق تهران را بهبود می بخشد. 
وی افزود: اعتبار این پروژه بالغ بر 300میلیارد تومان 
برآورد شده اس��ت. براساس پیش بینی های انجام شده، 
100میلی��ارد تومان آن در قال��ب خرید تضمینی آب 
از منابع اعتباری دولت تامین خواهد ش��د. ارتقایی با 
تاکید بر اینکه انتقال آب سد امیرکبیر از طریق تونلی 
30 کیلومتری با مصوبه هیأت دولت و مطالعات کامل 
زیست محیطی انجام شده اس��ت، گفت: این تونل، آب 
جدیدی به تهران وارد نمی کند و همان حق آبه قدیمی 
را به نخستین مدول تصفیه خانه ششم، منتقل خواهد 
کرد. وی با اش��اره به اجرای طرح س��اماندهی آب های 
جنوب تهران عنوان کرد: این طرح حدود 200 میلیون 
مت��ر مکع��ب زه آب رها ش��ده در جن��وب پایتخت را 
س��اماندهی می کند. برای این منظور دو تصفیه خانه  
در منطقه صالح آباد واقع در ابتدای جاده بهشت زهرا 
و شرق تهران در نزدیکی سرخه حصار ایجاد کرده ایم. 

مدی��ر عام��ل آب منطقه ای اف��زود: ظرفیت این دو 
تصفیه خانه در مجموع حدود 10میلیون متر مکعب بر 
ثانیه بوده و فاضالب های غیر خانگی یا همان زه آب های 

رها شده در جنوب تهران را تصفیه خواهد کرد. 
وی بی��ان کرد: اعتبار این پروژه بالغ بر 800 میلیارد 
تومان است که با مشارکت بخش خصوصی و در قالب 
قراردادهای خرید تضمینی پساب در دست انجام است. 
ارتقایی از تشکیل شورای دشت ورامین برای اجرای 
طرح تعادل بخش��ی در این دشت به عنوان یکی از دو 

دشت مهم و اصلی تهران، خبرداد. 
به گفته وی دش��ت ش��هریار و ورامین حدود 80 تا 
85 درصد وس��عت تهران را به خود اختصاص داده اند. 
به همین منظور طرح تعادل بخشی در این دو منطقه 

به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. 
مدیر عامل آب منطقه ای تهران گفت: 650حلقه چاه 
غیر مجاز در تهران از ابتدای س��ال جاری مسدود شده و 
300 کنتور هم به روی چاه های مجاز نصب شده است. اما 
باید دو هزار حلقه چاه غیر مجاز دیگر در تهران مسدود و 

هزار کنتور هم روی چاه ها نصب شود. 

آژانس بین المللی انرژی: 
  افزایش صادرات نفت ایران 
6 تا 12 ماه طول می کشد 

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: صادرات نفت خام 
ایران احتماال طی ش��ش تا12 ماه پس از لغو تحریم ها 

500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. 
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، اعالم این موضوع 
از سوی آژانس بین المللی انرژی بر اشباع بازار که باعث 
ش��ده قیمت نفت به پایین ترین س��طح از سال 2004 

تاکنون سقوط کند، می افزاید. 
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در 
توکیو گفت: به محض اینکه تحریم های بین المللی علیه 
ایران لغو ش��ود، ایران طی ش��ش ماه تا یک سال روزانه 
500 هزار بش��که نفت بیشتر به بازار عرضه خواهد کرد. 
بشکه های نفت ایران به بازار جهانی که در حال حاضر با 
مازاد عرضه مواجه است و باعث شده قیمت ها از اواسط 
2014 تاکنون دو س��وم ارزش خود را از دس��ت بدهند، 
اضافه خواهد شد. قیمت نفت به کمتر از سطوح بحران 
مالی س��ال 2008 و هم سطح قیمت های یک دهه قبل 
رس��یده اس��ت. فاتح بیرول گفت: انتظار دارد تا قبل از 
اواخر 2016 هی��چ افزایش قابل توجهی در قیمت نفت 
رخ نده��د. وی ب��ر نگرانی خود مبنی ب��ر اینکه کاهش 
قیمت نفت باعث جلوگیری از سرمایه گذاری در صنعت 
انرژی شده است و خطر خالی ماندن بازار در چند سال 
آینده را به دنبال دارد، تاکید کرد: مدیر آژانس بین المللی 
انرژی افزود: آنچه که امروز ش��اهدش هستیم این است 
که در نتیجه سیاست های اعمال شده از سوی کشورهای 
کلیدی تولید نفت شاهد پایین ماندن قیمت ها هستیم و 
بخش زیادی از نفت تولیدی در کشورهای خارج از اوپک 

تحت فشار قرار گرفته است. 
وی افزود: تحلیل های تازه ما نش��ان می دهد که سال 
آینده تولید نفت شیل آمریکا نیم میلیون بشکه در روز 
کاهش خواه��د یافت و تولید نف��ت در برزیل، آفریقا و 
روسیه تحت فش��ار خواهد بود. این به معنای این است 
که سهم بازار اوپک افزایش خواهد یافت. بیرول پیش تر 
با اشاره به پیشینه عربستان در کمک به برقراری تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت گفته، عربستان رفتار 
مسئوالنه ای در بازار خواهد داشت، اما سازمان کشورهای 
صادر کننده نفت یک روز پس از س��خنان قبلی بیرول با 
عدم توافق روی س��قف تولید این سازمان که به کاهش 
بیشتر قیمت ها در بازار منجر شد، همه را غافلگیر کرد. 
وزی��ر نفت عراق گفت: اوپک ب��ه تصمیم خود مبنی بر 
کاهش ن��دادن تولید باوجود کاهش قیمت جهانی نفت 
ادامه خواهد داد. وی افزود: هرگونه کاهش عرضه با هدف 
باالبردن قیمت ها باید با هماهنگی کش��ورهای خارج از 
اوپک انجام شود. تولید جهانی نفت در سطوح نزدیک به 
بی سابقه قرار دارد و عرضه جدید از سوی ایران و آمریکا 

قریب الوقوع است. 

رویترز خبر داد
 موافقت ایران با تخفیف فروش

 نفت به هند 
 ایران در پی چشم انداز پایان یافتن تحریم های غرب با 
درخواست های هند برای بررسی تخفیف های بیشتر در 
خصوص قیمت نفت خود و دیگر امتیازات خرید موافقت 

کرده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، به نقل از رویترز در ش��رایطی که 
ایران در تدارک بازس��ازی سهم بازار خود در بازار اشباع 
ش��ده کنونی است، تحت تاثیر چش��م انداز لغو تحریم ها 
ب��ا درخواس��ت های پاالیش��گاه های هندی ب��رای ارائه 
تخفیف های بیشتر و دیگر امتیازات موافقت کرده است. 
بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، اشباع به وجود آمده 
در عرضه جهانی طالی سیاه را که باعث شده بهای نفت 
برنت از سال 2014، 70 درصد کاهش پیدا کند، بیشتر 
خواهد کرد. قیمت نفت به بیش��تر از س��طوح در دوران 
مالی س��ال 2008 و هم س��طح قیمت های سال 2004 
رسیده و این امر باعث شده که تولید کنندگان برای سهم 
بازار بیش��تر رقابت کنند. مناب��ع آگاه به رویترز گفتند: 
سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین اللمل شرکت نفت 
ایران هفته گذشته با مسئوالن پاالیشگاه های هندی از 
جمله ش��رکت هایی که واردات نفت از ایران را در دوران 
تحریم ها متوقف کردند، دیدار داشت. مقامات حاضر در 
مذاکرات می گویند: هیأت ایرانی به جای اعالم شرایط و 
قیمت های خود طی اقدامی کم س��ابقه از پاالیشگاه های 
هندی خواس��تار پیشنهاداتی شدند که نفت ایران را در 
مقابل رقبا رقابتی تر کند. یک منبع پاالیش��گاهی که با 
قمصری دیدار داشت، گفت: من هیچ گاه آنها را همانند 
دیدار اخیر ت��ا این حد منعطف ندیده بودم. آنها نظر ما 
را درب��اره اینکه چطور قیمت نفت ایران را رقابتی کنیم 

جویا شدند. 
چه��ار منبع آگاه در پاالیش��گاه های هن��دی گفتند: 
قمصری تمایل داش��ت که شرایط فروش قیمت گذاری 
بهتری در کن��ار عرضه درجه های جدید نفت خام برای 
افزایش س��هم بازار ایران مورد بررس��ی قرار بگیرد. یک 
منبع پاالیش��گاهی در هند ک��ه از ایران نفت نمی خرد، 
گفت: طبیعتا ما خواهیم دید که آیا نفت ایران با الگوی ما 
سازگار خواهد شد یا خیر. اگر نفت ایران شرایط تجاری 
پیدا کند آنگاه ما سراغ آن خواهیم رفت. در حال حاضر، 
ایران نفت خود را با دوره پرداخت سه ماهه، حمل ونقل 
رای��گان و برخی تخفیف ه��ا در خصوص قیمت نفت به 
خریداران هندی می فروشد. هند دومین مشتری بزرگ 
نف��ت ایران و با واردات روزانه چهار میلیون بش��که نفت 
چهارمی��ن مصرف کننده بزرگ نفت جهان اس��ت. این 
کش��ور حدود 80 درصد نیاز نفت خ��ود را وارد می کند 
و ب��ا توج��ه به اینکه اقتصاد این کش��ور رش��د بیش از 
7درصدی در س��ال دارد، تقاضای نفت این کشور رو به 
افزایش است. دفتر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
در خص��وص این گزارش اظهار نظر نکرده اس��ت. هنوز 
تاریخ لغو تحریم ها علیه ایران تعیین نشده اما تهران روز 
جمعه اعالم کرد در روزهای آینده بخش عمده اورانیوم 
غنی ش��ده خود را به روسیه خواهد فرستاد که یکی از 
بخش های کلیدی توافق هسته ای با قدرت های جهانی 
درماه ژوییه است. صادرات نفت ایران رو در روی رقبایی 
در سازمان کشورهای صادر کننده نفت همچون عربستان 
و عراق قرار خواهد گرفت که نفت های مشابه ایران تولید 
و مسیر ها و قیمت گذاری های تقریبا مشابه ایران را دارند. 

لیال مرگن

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز
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صنایع لبنی برای چندمین 
بار متوالی با تصمیم س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنن��دگان برای افزایش 
قیمت ش��یر، ماس��ت و پنیر 

مخالفت کرده اند. 
س��ازمان  مصوبه  براس��اس 
لبنیات  کارخانه های  حمایت، 
مکلف ش��ده اند ک��ه از دیروز 
قیمت ش��یر، ماست و پنیر را 
6درص��د افزایش دهن��د و از 
همین تاریخ هم شیر دامداران 
را هر کیلو 100تومان گران تر 

بخرند. 
محم��د فرب��د، قائ��م مقام 
ش��رکت لبنی رام��ک، درباره 
مخالف��ت ش��رکت های تولید 
افزای��ش قیمت  ب��ا  لبنی��ات 
ما  محصوالت می گوید: هدف 
لجاج��ت و رودررویی با دولت 
نیس��ت. اگر خواه��ان تثبیت 
قیمت ها هس��تیم ب��ه معنای 
این نیس��ت ک��ه ب��ا افزایش 
مخالف  محصوالت مان  قیمت 
باش��یم، ب��ه اعتقاد م��ا بازار 
لبنیات ب��ا توجه ب��ه کاهش 
سرانه مصرف ش��یر در کشور 
اقتصادی  نامناسب  و وضعیت 
مردم، کش��ش و توان افزایش 
قیمت ها را ندارد. ما به دنبال 
افزای��ش تقاضا هس��تیم اما با 
افزای��ش قیمت ه��ا، بازارهای 
دس��ت  از  ه��م  را  کنون��ی 

می دهیم. 
فرب��د ب��ا حمای��ت از ای��ن 
توضیح  لبن��ی  اق��دام صنایع 
کارخانه ه��ا  نماین��دگان  داد: 
دی��روز در دفتر انجمن صنفی 
صنای��ع فرآورده ه��ای لبن��ی 
گرده��م آمدند و در تصمیمی 
هماهنگ، از افزایش قیمت ها 

خودداری کردند. 
وی تاکی��د می کن��د: اگ��ر 
صنایع لبنی ب��ا کاهش تقاضا 
روب��ه رو نبودن��د ک��ه بیش از 
25 هزار تن ش��یر خش��ک در 
انبارها دپو نمی ش��د و ش��یر 
تبدی��ل می کردی��م  را  خ��ام 

چنی��ن  در  می فروختی��م.  و 
وضعیت��ی آی��ا افزایش قیمت 
لبنیات درس��ت است؟ دولت 
از  کار  ای��ن  ب��ا  می خواه��د 
دامداری ها حمایت کند اما از 
آن س��و صنایع و مردم آسیب 

می بینند. 

رکود مختص دامداران 
نیست

قائم مقام شرکت رامک ادامه 
می دهد: موض��وع مهم دیگری 
که مسئوالن فراموش کرده اند، 
اینکه مناف��ع صنایع و دامداران 
در یک س��و قرار دارد و جدای 
از هم نیس��ت. همه ما در یک 
قایق نشسته ایم و دچار بحران 
هستیم. البته این بحران و رکود 
برای تمامی صنایع و بخش های 
تولید است و مختص دامداران 
یا صنایع لبنی نیس��ت. در این 
وضعیت باید به هم کمک کنیم. 
ما می خواهیم قیمت را افزایش 
دهیم اما نمی توانیم محصول مان 
را بفروشیم. قیمت ها را عرضه و 
تقاضا باید تعیین کند و وزارت 
جهاد کشاورزی از این موضوع 

غفلت می کند. 

کاله، تابع تصمیم جمع 
است

مدی��ر  خ��رم  دل،  حس��ن 

خری��د ش��یر کارخان��ه لبنی 
کال��ه نیز به »فرص��ت امروز« 
می گوید: سیاس��ت ما نیز در 
همین راس��تا و همسو با سایر 
کارخانه های لبنی است. البته 
این تصمیم در انجمن صنفی 
صنای��ع فرآورده های لبنی به 
نمایندگی از اعضا گرفته شده 
و ب��ا توجه به وضعی��ت بازار، 

تصمیم درستی است. 
در  کال��ه  می افزای��د:  وی 
راس��تای حمایت از دامداران، 
طرحی را اجرا و در خرید شیر 
خ��ام قیمت گذاری ها را روی 
کیفیت ش��یر، میزان چربی و 
ارزش پروتئین��ی آن تعیی��ن 
می کن��د. به این ترتیب تالش 
دام��داران نی��ز ب��دون نتیجه 
کیفیت  براس��اس  و  نمی ماند 
می فروشند  را  محصول ش��ان 
نه با یک قیمت از قبل تعیین 

شده. 
مدی��ر خری��د ش��یر کال��ه 
می گوی��د: ه��دف م��ا رون��ق 
صنایع لبنی اس��ت و این مهم 
بدون در نظر گرفتن دامداران 
بی نتیجه می مان��د. البته باید 
منافع مصرف کننده که هدف 
تولیدکنندگان  نهای��ی هم��ه 
اس��ت را هم در نظر داش��ته 
باش��یم و نگاه مان همه جانبه 

باشد. 

جابه جایی مشکل با 
افزایش قیمت؟ 

حس��ین چمنی، کارشناس 
صنای��ع ش��یر و کارخانه افرا 
ش��یر باخت��ر، در گفت  و گو با 
»فرص��ت ام��روز«، می گوید: 
قیمت  6 درص��دی  افزای��ش 
جابه جای��ی  تنه��ا  لبنی��ات 
مش��کل اس��ت و گ��ره ای از 
صنای��ع  و  دام��داران  کار 
ب��از نمی کن��د. وزارت جهاد 
است  معتقد  اگر  کش��اورزی 
می کنند-  زی��ان  دام��داران 
البته صنایع هم حاشیه سود 
ناچیز 1/5 درصدی دارند- به 
به  جای جابه جایی مش��کل، 
عمل  خ��ود  قانونی  وظای��ف 
و خرید تضمینی ش��یر  کند 
را در دس��تور کار قرار دهد. 

تاکید می کند: وزارت  وی 
جه��اد کش��اورزی از س��ال 
ب��ه خرید  گذش��ته ش��روع 
بخ��ش بس��یار کوچک��ی از 
ش��یر خ��ام )2/5 درص��د از 
در  ک��ه  ک��رد  تولی��د(  کل 
نداش��ت.  نتیجه ای  هم  آخر 
این مق��دار ناچیز که خرید 
تنه��ا  و  نیس��ت  تضمین��ی 
برای دام��داران توقع ایجاد 
فکر می کنند در  آنها  و  کرد 
این خص��وص حقی دارند و 

به آن نرس��یده اند. 

صنایع لبنی واسطه پول 
گرفتن از مردم نمی شوند

چمن��ی می گوید: این وظیفه 
قانونی دولت به ویژه وزارت جهاد 
کشاورزی اس��ت که در صورت 
زیان دام��دار، محصول آنها را با 
اس��تفاده از ابزاره��ا و اختیارات 
به ص��ورت  دارد،  ک��ه  قانون��ی 
تضمینی بخرد اما شوربختانه با 
این مصوبه ها )افزایش 6 درصدی 
قیمت لبنی��ات و 100 تومانی 
ش��یر خ��ام(، دول��ت صنایع را 
واس��طه می کند تا از مردم پول 
بگیرد و ب��ه دامداران بدهد! این 
موضوع به چال��ش اصلی میان 
صنایع لبن��ی، دولت و دامداران 

تبدیل شده است. 
وی تصری��ح می کند: در این 
میان صنایع به نخریدن ش��یر 
خ��ام ب��ه قیمت تعیین ش��ده 
مته��م می ش��وند در حالی که 
میان  در  نخواس��تن  موض��وع 
نیست، بلکه نتوانستن است. در 
شرایطی که مردم منتظر دوران 
پسابرجام و دس��ت کم تثبیت 
قیمت ها هستند، افزایش قیمت 
لبنیات چ��ه توجیهی دارد؟ به 
نظر می رس��د دول��ت حاال که 
نمی تواند به وظایف قانونی اش 
عم��ل کن��د، می خواهد قدرت 
خود را تحمیل کند و به صنایع 
فش��ار بیاورد و ای��ن خطرناک 
است. صنایع لبنی این افزایش 
را  دس��توری  قیمت ه��ای 

نمی پذیرند. 
در س��ال های اخیر و وزارت 
از  جه��اد کش��اورزی حمایت 
دام��داران و ادامه تولید ش��یر 
خام را بهانه قرار داده و خواستار 
افزایش قیمت محصوالت لبنی 
است. این کش��مکش تا جایی 
پیش رفته و جنگ لفظی میان 
کارخانه ه��ای لبن��ی و وزارت 
جهاد کش��اورزی درگرفته که 
در تابس��تان گذش��ته، محمود 
حجت��ی پافش��اری کارخانه ها 
برای اجرا نکردن مصوبه 1440 
تومان��ی خرید ش��یر خ��ام را 

لجاجت صنایع اعالم کرد. 

مخالفت صنایع با افزایش 6 درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر با دستور سازمان حمایت

دوئل دوباره صنایع لبنی و دولت بر سر قیمت لبنیات

رئی��س هیات عامل س��ازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدن��ی ایران با توجه به اهمیت 
مبح��ث HSE در محی��ط کار و 
معادن خواس��تار نظ��ارت دقیق 
اج��رای ای��ن مبحث ش��د، زیرا 
حتی یک کش��ته ی��ا یک حادثه 
در این زمینه، زیاد اس��ت و باید 
ضریب خطا در مباحث HSE به 

صفر برسد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
مه��دی کرباس��یان رئیس هیات 
عام��ل س��ازمان ایمیدرو در این 
 HSE همایش درب��اره وضعیت
در کش��ور و ک��م وکاس��تی های 
آن اظه��ار ک��رد: HSE ج��زو 
حوزه های��ی اس��ت که به ش��دت 
بای��د م��ورد توجه ق��رار گیرد و 
هیچگون��ه نرم��ش و کوتاهی در 
آن جایز نیس��ت، چرا که با جان 
انس��ان س��رو کار دارد. در ای��ن 
زمین��ه باید در ابتدا آموزش ها و 
فرهنگ سازی الزم صورت گیرد 
س��پس اگ��ر مماش��اتی صورت 
گرف��ت نس��بت ب��ه آن برخورد 
ج��دی صورت گی��رد. از طرفی 
باید کلیه منابع مالی و س��رمایه 
موردنیاز در این زمینه در اختیار 
متولیان این امر قرار داده ش��ود 

زیرا کوتاهی در این زمینه عواقب 
جبران  ناپذیری خواهد داش��ت. 

وی ادامه داد: البته توجه به این 
نکته ضروری اس��ت که بسیاری 
از مباح��ث در این زمینه نیازمند 
منابع مالی و سرمایه نیست بلکه 
تنها به مدیریت و آموزشی دقیق و 
جدی نیاز دارد. باید کلیه مباحث 
ایمنی، بهداشت،  محیط زیست یا 
HSE  ب��ا نظ��ارت دقیق اجرایی 
شود زیرا حتی یک کشته یا یک 
حادث��ه در این زمینه زیاد اس��ت 
و بای��د آمار ح��وادث در مباحث 

HSE به صفر برسد. 
کرباس��یان ب��ا اش��اره به افق 

1404 و ل��زوم توج��ه به حوزه 
مع��دن برای رس��یدن به اهداف 
ای��ن اف��ق اظهار ک��رد: با توجه 
به س��رفصل های تعریف ش��ده 
بای��د  ای��ران   ،1404 اف��ق  در 
ب��ه رتب��ه نخس��ت اقتصادی در 
منطق��ه تبدیل ش��ود که از نظر 
م��ن ب��ا توجه به ش��رایط فعلی 
بس��یار س��خت اس��ت. مع��ادن 
یک��ی از بخش های��ی اس��ت که 
برای رس��یدن به این رتبه باید 
ب��ه آن توج��ه وی��ژه ای صورت 
گی��رد. چی��ن حدود 20 س��ال 
پیش تنها 18 درصد از س��یمان 
جه��ان را تامی��ن می کرد اما در 

س��ال 2013 حدود 58.5 درصد 
از س��یمان مورد نی��از جهان را 
تامی��ن می کند که عالوه بر این 
در زمینه مس و فوالد هم چنین 
شرایطی دارد. این در حالی است 
که چین بس��یاری از مواد اولیه 
معدنی خود را از س��ایر کشورها 
وارد می کن��د ام��ا ایران خود در 
بس��یاری از این موارد شرایطی 
به مراتب بهتر از این کشور دارد 
اما متاس��فانه توجه الزم صورت 
نمی گیرد. برای رسیدن به رشد 
اقتص��ادی مورد انتظار، توجه به 
مع��ادن یکی از مباحث بس��یار 

مهم است. 

دستاورد تحریم ها، عقب ماندگی 
از تکنولوژی روز دنیا 

رئی��س هیات عامل س��ازمان 
ایمی��درو ب��ا بیان اینکه در زمینه 
محی��ط زیس��ت هم��ه اف��راد و 
سازمان ها مسئول هستند نه یک 
نفر یا سازمان خاص که مهم ترین 
موض��وع در این زمینه آموزش و 
فرهنگ س��ازی است، افزود: یکی 
از آس��یب های مه��م تحریم ه��ا 
عقب ماندگی کش��ور ما از فناوری 
روز دنیا است. به عنوان مثال ما در 
کشور از اکتشاف ماهواره ای که از 
جمله مباحث مهم و جاافتاده در 
معادن جهان اس��ت عقب هستیم 
ی��ا م��ورد دیگر بحث گاز س��نج 
اس��ت که م��ا نه تنها امکان تولید 
آن را در کشور نداریم، بلکه امکان 
بهره من��دی از آن هم تاکنون در 
کش��ور وجود نداش��ته اس��ت که 
باید نس��بت به همگامی کشور با 
تکنولوژی روز دنیا تالش کنیم. 

دومی��ن همای��ش HSE صبح 
دی��روز در س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( با محوریت اعالم 
 HSE دیدگاه ها و سیاس��ت های
این سازمان و گزارش عملکرد آن 
به مدت دو روز آغاز به کار کرد. 

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن: 

آمار حوادث HSE در معادن به صفر برسد

معدن

اشتغال

صندوق بین المللی پول گزارش داد
افزایش 5.5 درصدی تولید ناخالص 

داخلی ایران در سال آتی 

صندوق بین المللی پول رهایی اقتصاد ایران را در 
گرو رفع تحریم ها و ام��کان مجدد افزایش صادرات 

نفت ایران اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین المللی پول، 
س��قوط قیمت جهانی نفت، کاهش مش��ارکت های 
بانکی و به تعویق افتادن تصمیمات س��رمایه گذاری 
پیش از رفع کامل تحریم ها به طور قابل مالحظه ای 
اقتص��اد ایران را از نیمه اول س��ال 2015-2014 با 

کندی مواجه ساخته است. 
براس��اس گ��زارش س��االنه صن��دوق بین المللی 
پ��ول، رش��د واقعی اقتصادی محاس��به ش��ده برای 
س��ال 2016-2015 بی��ن 0.5- و 0.5+ خواه��د 
ب��ود و نرخ ت��ورم نیز 14 درصد تا آخر س��ال جاری 
اعالم ش��ده اس��ت. با این حال صن��دوق بین المللی 
پ��ول پیش بینی ها ب��رای س��ال 2017-2016 را با 
چشم انداز رفع کامل تحریم  ها امیدوارکننده می داند 
و می نویس��د: افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های 
تجاری و نقل و انتقاالت مالی و همچنین دسترسی 
مج��دد به دارایی های خارجی موجب افزایش واقعی 
تولی��د ناخال��ص داخلی ای��ران ب��ه 5.5-4 درصدی 
برای س��ال آتی خواهد ش��د. این در حالی است که 
پیش بینی می ش��ود با رفع تحریم ها در محقق شدن 
برنامه توس��عه 20 س��اله ایران از جمله عملی شدن 
هدف تولید 70 میلیارد دالر تولیدات پتروشیمی در 

سال با قیمت کنونی تاثیرگذار باشد. 
همچنی��ن گفت��ه می ش��ود ای��ران ب��ه س��رمایه 
250 میلی��ارد دالری در صنعت نفت بین س��ال های 
2025-2016 نیازمند اس��ت که شامل 176 میلیارد 
دالر سرمایه در بخش روساخت و سرمایه 77 میلیارد 

دالری در بخش زیرساخت است. 
ایران هم اکنون در پی افزای��ش تولیدات نفتی به 
5.7 میلیون بش��که در روز و 1.4 میلیارد متر مکعب 
تولید گاز در روز تا س��ال 2021 است. این گزارش 
در حالی اس��ت که پیش تر صندوق بین المللی پول 
پیشنهاد قبول مسئولیت سیاست های پولی-مالی را 
برای نگاه داشتن نرخ تورم به زیر 10 درصد داده بود.

همچنی��ن ای��ن صن��دوق جهان��ی اع��الم دولت 
ای��ران مبن��ی ب��ر یکپارچه ش��دن بازار تج��اری و 
ح��ذف محدودیت ه��ای تجارت خارج��ی و چندین 

دستورالعمل ارزی را مورد ستایش قرار داد. 

رئیس اتحادیه آهن فروشان: 
خروج صنعت فوالد از رکود مستلزم 

حمایت دولت از صادرات است

رئیس اتحادیه آهن فروش��ان کشورگفت: حمایت 
جدی دولت از صادرات یکی از راه های برون رفت از 

رکود فعلی صنعت فوالد است. 
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی ذوب آهن 
اصفه��ان، محمد آزاد با بیان اینکه در هش��ت ماهه 
اول س��ال جاری 3 میلیون و 500 هزارتن محصول 
فوالدی وارد کش��ور شده است، افزود: کیفیت فوالد 

وارداتی نسبت به تولیدات داخلی کمتر است. 
آزاد گف��ت: افزایش تعرفه ه��ا، تالش برای کاهش 
واردات محصوالت فوالدی و حمایت دولت از صنایع 
فوالدی در حوزه انرژی و مواد اولیه می تواند صنایع 

فوالدی کشور را نجات دهد. 
وی با اش��اره به اینکه صنعت فوالد کشور با رکود 
معن��اداری در معامالت انواع محصول به ویژه مقاطع 
س��اختمانی مواجه است، افزود: ادامه شرایط کنونی 

در صنعت فوالد به بحران بیکاری دامن می زند. 
آزاد حمای��ت از تولیدات داخلی را وظیفه همگانی 
دانست و گفت: در شرایط فعلی، همدلی و همزبانی 
دول��ت و ملت ب��رای نج��ات صنعت فوالد کش��ور 
ضروری اس��ت. وی با بیان اینکه الزم است تا دولت 
با اختص��اص بودجه به پروژه ه��ای عمرانی، صنعت 
فوالد کشور را احیا کند، افزود: باید با افزایش جدی 
تعرفه ها در مقابل دامپینگ کشورهای صادر کننده از 
تولیدکنن��دگان داخلی حمایت کرد.  رئیس اتحادیه 
آهن فروش��ان کش��ورگفت: 3 میلی��ون تن محصول 
فوالدی در انبار تولیدکنندگان داخلی دپو شده است 
و با کاهش 50درصدی قیمت محصوالت فوالدی در 
سال گذش��ته به دلیل افت جهانی قیمت ها بیش از 
10 کارگاه ن��وردی کش��ور تعطی��ل و کارگران آنها 
اخراج شده اند.  رئیس اتحادیه آهن فروشان، کیفیت 
محص��والت ذوب آه��ن اصفهان را در س��طح ملی و 
جهانی، س��رآمد دانس��ت و گفت: ذوب آهن با تولید 

ریل می تواند نیاز راه آهن و مترو را تامین کند. 
 آزاد با اش��اره به چش��م انداز صنعت فوالد گفت: 
برای ش��کوفایی صنع��ت فوالد در س��ال آینده باید 
دول��ت در بودجه، به پروژه ه��ای عمرانی توجه ویژه 
کند ت��ا ش��اهد رونق ساخت و س��از و احی��ای بازار 

محصوالت فوالدی باشیم. 

توان رقابت با افغانستان، هند و پاکستان را نداریم
دستمزد بالی جان فرش دستباف 

ایرانی است
رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش دس��تباف گفت: 
اگر حمایت دولت نباش��د و خس��ارت صادرکننده  در 
این بخش جبران نشود، حتی بعد از لغو تحریم ها هم 
نمی توانیم با کش��ورهای هند، پاکس��تان و افغانستان 

رقابت کنیم. 
س��یدمجتبی عراقچی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: بعد از تحریم ایران، هندوس��تان بازار آمریکا را 
گرفت و در این بخش ضروری است دولت برنامه های 

حمایتی داشته باشد تا به نتیجه برسیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه قب��ل از تحریم 20 تا 40 درصد 
صادرات فرش دس��تباف به آمریکا صورت می گرفت، 
افزود: بعد از لغو تحریم ها می توان این میزان صادرات 
را ب��ه بازار برگرداند. عراقچی ظرفیت صادراتی فرش 
دستباف کشور را حدود 450 میلیون دالر عنوان کرد. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش دستباف با بیان 
اینکه کل صادرات فرش دس��تباف در س��ال گذشته 
ح��دود 350 میلی��ون دالر ب��ود، اظهار ک��رد: حدود 
80 درصد قیمت فرش دستباف، مزد کارگر است که 
ب��ه دلی��ل باالرفتن مزد کارگر در ایران، قیمت فرش 
دس��تباف نیز باالس��ت و این در حالی اس��ت که در 
کش��ورهای رقیب مثل هندوس��تان و پاکس��تان مزد 
کارگر ارزان اس��ت. وی گفت: فروشندگان فرش که 
واسطه بین تولید کنندگان و صادرکنندگان هستند 
مالیات های بس��یار س��نگینی پرداخ��ت می کنند و 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه اقتصاد هیچ ش��کوفایی 
نداش��ته و در رک��ود به س��ر می ب��رد و دریافت این 
میزان مالیات ها غیرمنطقی است. عراقچی در عین 
ح��ال بی��ان کرد: دولت بای��د ترتیبی اتخاذ کند که 
فروشندگان فرش دستباف نیز مثل تولید کنندگان 
و صادرکنندگان از مالیات بر درآمد معاف ش��وند، 
چ��ون مالیات بس��یار س��نگین باعث ش��ده برخی 
همکاران ما از این ش��غل بیرون بروند و س��رمایه ها 

به مش��اغل کاذب س��وق یابد. 
وی گفت: در حال حاضر حدود 4هزار واحد فروش 
فرش دس��تباف داریم ک��ه تقریبا 2هزار واحد دارای 

پروانه و بقیه نیز در حال کسب مجوز هستند. 

تلخی های کشت چغندر قند برای 
کشاورزان محالت استان مرکزی

 برخی از کش��اورزان شهرس��تان محالت از توابع 
استان مرکزی معتقدند که کشت چغندر با تلخی ها و 
مشکالت زیادی همراه است و سود آن پاسخ هزینه ها 

و زحمات شان را نمی دهد. 
تع��دادی از بهره ب��رداران عمده چغندرقند محالت 
اظهار کردند: هزینه های باالی تولید و پرداخت نشدن 
به موقع مطالبات کشاورزان از جمله مشکالت موجود 
اس��ت. این بهره برداران که بیشترشان دانش آموخته 
بخش کش��اورزی هستند، افزودند: کم آبی، پرداخت 
نشدن به موقع بهای محصول و هزینه باربری توسط 

کارخانه، کشاورزان را آزرده خاطر کرده است. 
حس��ن علیخان��ی دان��ش آموخت��ه کش��اورزی و 
تولید کننده چغندرقند گفت: قیمت محصول تولیدی 
هیچ گونه س��نخیتی با هزینه های باالی تولید ندارد. 
بهای محصول نیز به موقع پرداخت نمی ش��ود. س��ال 
گذشته بابت فروش محصول چغندرقند هفت ماه بعد 
از تحوی��ل محص��ول، مطالبات خود را دریافت کردم 
امسال نیز زمان مشخصی را برای پرداخت مطالبات 
تعیی��ن نکرده ان��د و معلوم نیس��ت وضعیت بهتری از 
پارس��ال داش��ته باشیم. این مش��کالت باعث شده تا 
سطح زیر کشت محصول چغندرقند را از 40 هکتار در 
سال گذشته به 15 هکتار در سال جاری کاهش دهم. 
یک تولید کننده برتر چغندرقند در استان مرکزی 
نی��ز در ای��ن باره گفت: کاش��ت ای��ن محصول نیاز به 
سرمایه در گردش بسیاری دارد چرا که هزینه تولید 
باال است و بهای محصول بعد از گذشت چندین ماه 
پرداخت می ش��ود. عباس بهمنی افزود: کش��اورز باید 
بهای س��م، کود و بذر را نقد پرداخت کند به همین 
دلیل نیاز به سرمایه در گردش بسیار دارد تا با تاخیر 

در دریافت مطالبات دچار مشکل نشود. 
وی بیان کرد: از طرف دیگر عیار س��نجی محصول 
عادالن��ه نیس��ت و بای��د نظی��ر محص��ول گندم که 
نماینده ای از جهاد کش��اورزی برای سنجش کیفیت 
محصول موقع خرید حضور دارد، برای چغندر قند نیز 
نماینده ای حضور داشته باشد. مدیر جهاد کشاورزی 
محالت نیز گفت: چغندر قند محصولی آب بر اس��ت 
و دوره تولی��د باالی��ی دارد ب��ه همین دلیل محصولی 
هزینه بر است. علیرضا وکیل زاده افزود: کشت چغندر 
قند برای کشاورزانی که مالک زمین هستند و از آب 
خوبی نیز برخوردارند به صرفه تر است اما برای کسانی 
که نیاز به خرید آب یا اجاره زمین دارند، کشت این 

محصول خیلی سود ندارد. 
وی بی��ان ک��رد: خرید تضمینی چغندر قند به نرخ 
کیلوی��ی 2 ه��زار و 700 ری��ال برای کش��اورزانی که 
س��طح زیر کش��ت باالی��ی دارند و ب��رای تامین آب 
بهای��ی پرداخت نمی کنند هم��راه با صرفه اقتصادی 
باالیی اس��ت. وکیل زاده افزود: با این وجود کش��ت و 
تولید این محصول نس��بت به محصوالت دیگر مثل 
هندوانه و صیفی جات توصیه می شود. وی بیان کرد: 
در صورت راه اندازی کارخانه های فرآوری چغندرقند 
در استان مرکزی به ویژه در شهرستان محالت، کاشت 

این محصول به صرفه تر خواهد شد. 

تولید

فوالد

فرش

صنایع غذایی
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وزی��ر صنعت، مع��دن وتج��ارت گفت: 
با وج��ود حجم گس��ترده جوان��ان آماده 
اشتغال و تحصیلکرده همچنان 20 درصد 
نیروهای متخصص و فعال در شرکت های 

کشتیرانی کشور خارجی هستند. 
به گزارش ایرن��ا، محمد رضا نعمت زاده 
در مراس��م آغازی��ن هفدهمی��ن همایش 
صنای��ع دریای��ی و دریان��وردی در مرکز 
همایش ه��ای بین المللی کیش با اش��اره 
ب��ه برخ��ی مش��کالت در ح��وزه آموزش 
متخصص��ان این ح��وزه اف��زود: در حوزه 

تربی��ت نی��روی انس��انی در بخش ه��ای 
مختل��ف توانمندی های خوبی در کش��ور 
ایجاد ش��ده اما با این وجود ش��رکت های 
خدماتی و کش��تیرانی مدعی هس��تند با 
کمبود نیروی انس��انی مواجهند در حالی 
که این همه جوان دانش آموخته داریم. 

 وی اظهار ک��رد: از جمله محدودیت ها 
و مش��کالت این حوزه پذیرش دانش��جو 
توسط دانشکده های خدمات کشتیرانی و 
رشته های عملیاتی فقط از طریق بورسیه 
بود، به گونه ای که این نظام در هیچ یک از 

رشته های آموزشی کشور نیست. 
وی گفت: برای حل این مش��کل امسال 
ب��رای نخس��تین ب��اردر دفترچ��ه کنکور 
سراسری بحث پذیرش دانشجو به صورت 
غیر بورس��یه محقق ش��د و نتیجه آن در 
س��ال های بعد ب��رای این صنعت بس��یار 
ارزش��مند خواهد ب��ود و بحث اش��تغال 
خارج��ی ه��م به م��رور ح��ذف و نیروی 

متخصص داخلی جایگزین خواهد شد. 
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در بخش علمی 
در ای��ن ح��وزه به وی��ژه صنای��ع دریایی 

دانشکده های خوبی در کشور وجود دارد، 
افزود: انجمن مهندسی دریایی هم در این 
بخش تالش های خوبی را در دست انجام 
دارد تا این صنعت پیشرفت الزم را داشته 
باش��د.  وی در ادامه با اش��اره به برخی از 
نواق��ص موجود در ح��وزه صنایع دریایی 
گف��ت: رهب��ر معظ��م انق��الب در بیانات 
خود در ح��وزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد 
درون زا بر پنج رویکرد اصلی تاکید دارند و 
باید این تاکیدات در صنعت دریایی مورد 

توجه قرار گیرد. 

وزیر صنعت:

20 درصد نیروهای متخصص شرکت های کشتیرانی خارجی هستند

مولود غالمی



ش��ورای پ��ول و اعتبار روز 
که  نشس��تی  طی  سه ش��نبه 
داش��ت برای چندمین بار به 
بررس��ی موض��وع کاهش نرخ 

سود بانکی پرداخت. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانک��ی 
اخت��اف  مح��ل  همچن��ان 
اعض��ای ش��ورای پول و اعتبار 
است و آنها نتوانسته اند بر سر 
چگونگی کاهش آن به توافق 

برسند. 
ماه های گذش��ته  در خال 
مختلفی  اگر چ��ه خبره��ای 
درب��اره نظ��ر اعض��ا در مورد 
کاهش نرخ سود بانکی منتشر 
ش��ده اس��ت اما با این وجود 
هنوز خبری از توافق اعضا در 
این باره نیس��ت. چندی پیش 
بانک ها در نشس��ت مشترکی 
موافقت خود را با کاهش نرخ 
سود بانکی به 18 درصد اعام 
کردن��د و ای��ن خبر ب��ه طور 
رسمی رس��انه ای هم شد، اما 
در نشس��ت بعدی شورای پول 
و اعتبار این موضوع مسکوت 
مان��د و اعض��ا ترجی��ح دادند 
ت��ا ب��ه بررس��ی بیش��تر آن 
بپردازن��د. ای��ن در حالی بود 
که س��خنگوی دولت و رئیس 
س��ازمان مدیریت در نشست 
خود ب��ا خبرن��گاران از س��ه 
نرخی نام برد که در ش��ورای 
پول و اعتبار مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت؛ س��ه نرخی که 
تفاوت های فاحشی با یکدیگر 
دارد و آنگون��ه که از قرائن بر 

می آید س��ه س��ازمان و نهاد 
نمایندگی طرح آن را در شورا 
به عه��ده دارند. این نرخ ها به 
ترتی��ب عبارتن��د از: 18، 16 
و 12 درص��د. ن��رخ 18 درصد 
همان ط��ور که پی��ش از این 
اش��اره ش��د توس��ط بانک ها 
م��ورد موافق��ت ق��رار گرفت 
و بانک مرک��زی از میان س��ه 
گزین��ه موجود بی��ش از همه 
به این نرخ نزدیکی احس��اس 
می کن��د ام��ا ن��رخ 16 درصد 
و  اقتص��اد  وزی��ر  پیش��نهاد 
پیش��نهاد  نی��ز  12 درص��د 
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و 
اما  است.  کش��ور  برنامه ریزی 
تحلیل س��خنان اعضای شورا 
نش��ان می دهد که آنها بیش 
از میزان کاهش��ی نرخ س��ود 
بانکی در م��ورد روش اجرای 
آن وسواس دارند. وسواس به 
حقی که با وجود موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مجاز و 
نرخ س��ود بین بانکی می توان 
خطر ی��ک باره کاه��ش نرخ 
سود بانکی را برای بازار پولی 

و مالی درک کرد. 

کاهش تدریجی بهترین 
گزینه است

اکب��ر خلیل��ی؛ کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
اقتص��ادی  وضعی��ت  گف��ت: 
کشور و رکود سنگینی که در 
همه بخش ها مشاهده می شود 
نشان می دهد که کاهش نرخ 
روی آوردن  و  بانک��ی  س��ود 

ب��ه سیاس��ت مدیریت ش��ده 
انبس��اطی از ضروریات کشور 
تولی��دی  بنگاه ه��ای  اس��ت. 
تس��هیات  و  نقدینگ��ی  ب��ه 
ارزان نی��از دارند تا چرخ های 
چرخش  ب��ه  واحدهای ش��ان 

درآید. 
وی افزود: ام��ا رابطه میان 
بانک ه��ا و واحدهای تولیدی 
یک رابطه خطی و مس��تقیم 
نیس��ت؛ این گونه نیس��ت که 
اگر نقدینگی از بانک ها خارج 
ش��ود، به طور مستقیم راهی 
اقتصادی  مول��د  بخش ه��ای 
ش��ود. در این میانه موسسات 
و  غیر مج��از  مالی و اعتب��اری 
بازارهای داللی نقش به سزایی 
در ج��ذب نقدینگ��ی دارند و 
از رس��یدن نقدینگی الزم به 
بخش ه��ای مول��د و تولیدی 
جلوگی��ری  کش��ور  اقتص��اد 

خواهند کرد. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
در ادامه تاکید کرد: تحرکات 
قیم��ت ارز در چن��د هفت��ه 
گذش��ته نش��ان می ده��د که 
این بازار پتانسیل زیادی برای 
ج��ذب نقدینگ��ی دارد و در 
صورت��ی که نرخ س��ود بانکی 
کاه��ش پی��دا کند ب��ازار ارز 
می توان��د از جمله گزینه هایی 
باشد که نقدینگی خارج شده 
از بانک ه��ا را به س��وی خود 

جلب کند. 
خلیلی اظهار کرد: در چنین 
وضعیتی کاهش تدریجی نرخ 
س��ود بانکی بهترین گزینه ای 
اس��ت که پیش روی شورای 

پول و اعتبار قرار دارد. 
در جلسات قبلی شورا چه 

گذشت؟ 
 پ��ور ابراهیم��ی، عضو ناظر 
ش��ورای پول و اعتبار هم در 
این باره به ایس��نا اعام کرده 
جلس��ه  آخری��ن  در  اس��ت: 
اعتبار-جلسه  ش��ورای پول و 
دو هفت��ه قبل- گزارش دولت 
در م��ورد وضعیت نرخ س��ود 
س��پرده ها کامل نبوده و قرار 
ش��ده گزارش کام��ل و نهایی 
خود را در جلس��ه امروز ارائه 
کنند ت��ا بتوان ی��ک تصمیم 
درس��ت در این حوزه گرفت. 
وی گفته که شورا باید بتواند 
راهکاره��ای عملیاتی ش��دن 
شورای  اردیبهشت ماه  مصوبه 
پول و اعتبار و همچنین ادامه 
بانکی را براساس  روند س��ود 
گ��زارش دولت ارائ��ه کند که 
البته تحقق ای��ن موضوع نیز 
ب��ه اراده بان��ک مرک��زی در 
خصوص نظارت و اجرای این 
مصوبات مربوط اس��ت چراکه 
رعای��ت س��ود 18 درصدی از 
س��وی بانک ه��ا و موسس��ات 
با نظ��ارت بانک مرکزی  باید 
روش  از  محق��ق ش��ود. وی 
سیاست های  ش��دن  اجرایی 
عملیاتی  یعن��ی  نظ��ر  مورد 
ش��دن مصوبه قبلی س��ود و 
روند پیش روی آن به عنوان 
برای  اعض��ا  اخت��اف  محل 
تصمیم گیری در مورد س��ود 
ی��اد ک��رده و توضی��ح داد: 
آنچه که محل اختاف است 
روش اجرایی این سیاست ها 

اس��ت و تف��اوت نظره��ا در 
ش��ورای پول و اعتبار مربوط 
به عملکردهای اجرایی است 
چرا ک��ه باید برای بازارهای 
موازی و هم زمان با کاهش 
داش��ته  برنامه  بانکی  س��ود 
باشیم و اگر بتوانیم با توجه 
به کنترل تورم در سال های 
اخی��ر در کش��ور از ظرفیت 
ایجاد ش��ده مزیت های سایر 
بازارهای س��رمایه ای را ارائه 
و ب��ه م��ردم معرف��ی کنیم، 
آنگاه در کاهش س��ود بانکی 

موف��ق بوده ای��م. 
پورابراهیم��ی ای��ن را ه��م 
گفته که سود باالی سپرده ها 
اثر مس��تقیمی بر س��ودهای 
اعتب��ارات و وام ه��ای اعطایی 
دارد و باید این اثر، کاهش��ی 
باش��د و تم��ام مش��کات در 
بخ��ش اقتصاد و تولید مربوط 
به مشکل تامین مالی می شود 
که به دلیل سود باالی بانکی 
ای��ن موض��وع تا ای��ن لحظه 
پابرجا مانده اس��ت و اگر این 
عامل بیماری را حذف نکنیم 
نمی توانی��م به آین��ده اقتصاد 

خوش بین باشیم. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
ساماندهی موسسات غیرمجاز 
و ممانع��ت از فعالیت مخرب 
آنه��ا در ب��ازار پ��ول، کاهش 
تامی��ن  در  موج��ود  موان��ع 
نقدینگی بانک ها، س��اماندهی 
بانک��ی از جمله  ب��ازار بی��ن 
چالش های پیش روی ش��بکه 
بانکی ب��رای کاهش س��ود و 

اجرای منظم آن است.

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول با 
استقبال از تصمیم بانک مرکزی 
ایران ب��رای تک نرخ��ی کردن 
ارز ت��ا ش��هریور ۹۵ توصیه کرد 
آمارهای رسمی توسط نهادهای 
مس��ئول به موقع و با کیفیت تر 

تهیه شود. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، هیأت 
بین المللی  کارشناس��ی صندوق 
پول در چارچوب مشاورات اصل 
4 س��فری به ایران داش��ته و با 
مقامات و فعاالن اقتصادی ایران 
درباره وضعیت اقتصادی کشور و 
سیاست ها و برنامه های اقتصادی 

بحث و گفت وگو کرده است. 
این هیات پس از بازگش��ت از 
ایران گزارشی را در مورد اقتصاد 
ای��ران تهیه کرده ک��ه در پایگاه 
اینترنت��ی این نه��اد بین المللی 
منتش��ر شده اس��ت. خبرگزاری 
هیأت  گ��زارش  مت��ن  تس��نیم 
بین المللی  کارشناس��ی صندوق 
پول را ترجمه کرده که به شرح 

زیر است: 
قیمت ه��ای  کاه��ش ش��دید 
جهان��ی نف��ت، انقباضی ش��دن 
و  ش��رکت ها  ترازنامه ه��ای 
بانک ه��ا و ب��ه تعوی��ق افت��ادن 
مص��رف و تصمیم��ات در زمینه 
س��رمایه گذاری در آس��تانه لغو 
اقتصادی  فعالیت های  تحریم ها، 
در ای��ران را از س��ه ماهه چهارم 
2014/1۵ به این طرف به میزان 
قابل توجهی کاهش داده اس��ت. 
پیش بینی ش��ده که رشد واقعی 
تولید ناخالص داخلی کش��ور از 
3 درصد در س��ال 2014/1۵ به 
رقمی بین نی��م درصد تا منفی 

نیم درصد در س��ال 201۵/16 
برسد. نرخ تورم 12 ماهه )نقطه 
به نقط��ه( در ماه ه��ای اخیر به 
ح��دود 10 درص��د رس��یده که 
ت��ا ح��د زی��ادی منعکس کننده 
تورم پایی��ن قیمت مواد غذایی و 
آشامیدنی اس��ت. انتظار می رود 
ن��رخ تورم ت��ا پایان امس��ال در 

نزدیکی 14 درصد باقی بماند. 
چشم انداز س��ال 2016/17 با 
توجه به پیش بینی لغو تحریم ها، 
می رود  انتظار  است.  درخشان تر 
افزای��ش تولی��د نف��ت، کاهش 
هزین��ه تج��ارت و تراکنش های 
مالی و دسترس��ی به دارایی های 
داخلی  ناخالص  تولی��د  خارجی 
واقعی ایران را در س��ال آینده به 
حدود 4 ت��ا ۵. ۵ درصد افزایش 
ده��د. بخ��ش عم��ده ای از این 
شتاب در رش��د اقتصادی ایران 
تاثیرات  ب��ه  بس��تگی  همچنین 
افزای��ش تولی��د نف��ت ب��ر بقیه 
بخش ه��ای اقتصاد دارد. افزایش 
درآمدهای نفتی و بهبود شرایط 
تج��اری و افزایش دسترس��ی به 
دارایی ها و س��رمایه های خارجی 
می توان��د منجر ب��ه وارد آمدن 
فش��ار بر ن��رخ واقعی ارز ش��ود. 
تثبیت مالی ادام��ه دار، از طریق 
پایدار س��ازی درآمدهای مالیاتی 
و ت��اش ب��رای اص��اح نظ��ام 
یارانه ه��ا و اتخاذ یک سیاس��ت 
پولی محتاطانه با هدف رسیدن 
به نرخ ت��ورم تک رقمی تا پایان 
س��ال 2016/17 می توان��د این 
فشارهای افزایشی را تقلیل دهد. 
ب��ا اصاح��ات در چارچوب های 
بانک ها  ترازنامه  سیاست گذاری، 

و نظ��ام مالیات��ی، رش��د واقعی 
تولید ناخال��ص داخلی در میان 
م��دت در حدود 4 درصد تثبیت 

خواهد شد. 
اصاح��ات جام��ع در می��ان 
ب��رای فضای کس��ب و کار  مدت 
ضروری است تا تاثیر قابل توجه 
لغ��و تحریم ه��ا در زمینه اعتماد 
و س��رمایه گذاری و ج��ای دادن 
اقتصاد در مس��یر رش��د باالتر و 

همه جانبه را تضمین کند. 
بین المللی  صن��دوق  مدی��ران 
پول، دس��تاورد مقامات ایران در 
بهبود ش��رایط کان اقتصادی در 
یک فضای دش��وار اقتص��ادی را 
س��توده اند. با وجود کاهش شدید 
قیمت جهانی نفت، مدیران خاطر 
نش��ان کردند که با لغو تحریم ها، 
ش��رایط اقتصادی باید در س��ال 
2016 و پس از آن بهبود یابد. اما، 
آنها بر ضرورت پیشبرد اصاحات 
جام��ع در زمین��ه چارچوب های 
سیاست گذاری و اقتصاد به منظور 
تداوم بهبود ثبات اقتصاد کان و 
بهبود چش��م اندازهای رشد تاکید 

کردند. 
مدیران صندوق، مقامات ایرانی 
را تشویق کردند تا تمرکز خود را 
همچنان روی مقابله با تورم حفظ 
کنند. آنها با اذعان به ضعف فعلی 
اقتصاد ایران، از مقامات خواستند 
تا بسته محرک اقتصادی فعلی را 
با احتیاط اجرا کنن��د و از طریق 
اع��ام اه��داف گس��ترده پولی و 
تورمی برای سال 2016/17 از آن 
حمایت کنن��د تا انتظارات تورمی 
و ن��رخ ارز بهت��ر مدیریت ش��ود. 
مدیران صن��دوق همچنین حس 

مثبتی نس��بت به تصویب قانون 
جدی��د پولی و بانکی برای تقویت 
اختی��ار قانونی بانک مرکزی برای 
ثبات قیمت ها داشتند و تاش ها 
برای بهبود ارتباطات و شفافیت را 

تشویق کردند. 
مدی��ران ب��ر اهمی��ت انج��ام 
اصاحات س��ریع و کامل جهت 
مقابل��ه ب��ا چالش ه��ای بخ��ش 
مال��ی تاکی��د کردن��د. آنه��ا از 
گام ه��ای برداش��ته ش��ده برای 
ارزیاب��ی می��زان س��امت مالی 
تقوی��ت  ط��رح  پیش نوی��س  و 
چارچ��وب نظارت��ی محتاطان��ه 
بر  مدی��ران  کردن��د.  اس��تقبال 
بازسازی سریع ساختار  ضرورت 
وام ه��ای بازپرداخ��ت نش��ده و 
بانک ه��ا و مقابل��ه با موسس��ات 
مالی بدون مج��وز تاکید کردند 
که به پایین آوردن س��طح های 
باالی نرخ های بهره واقعی کمک 
می کن��د. اق��دام قاط��ع در حل 
افتاده  بدهی های عقب  مش��کل 
دول��ت نیز ب��ه تقوی��ت ترازنامه 

بانک ها کمک می کند. 
مدیران از تعهد ایران به تحکیم 
مالی استقبال کردند و بر پیشرفت 
در بکارگیری درآمدهای داخلی و 
پیشبرد اصاح نظام یارانه ها تاکید 
کردند. آنها ب��ر اهمیت اصاحات 
مدیری��ت مالی��ه عموم��ی تاکید 
کردند و مقامات ایرانی را تشویق 
کردند تا یک چشم انداز میان مدت 
برای فرمول بندی خط مشی مالی، 
هدف ق��رار دادن توازن غیرنفتی، 
بازس��ازی ضربه گیره��ا و ارتقای 
ش��فافیت برق��رار ش��ود. مدیران 
تاکی��د کردند که نزدیک تر کردن 

کس��ری مالی غیرنفتی به سطح 
بلندمدت پای��دار آن همچنین از 
هدف کاهش تورم حمایت خواهد 
کرد. برای دستیابی به این هدف، 
تاش های ادامه دار برای استفاده از 
درآمدهای داخلی و تعدیل قیمت 
س��وخت در داخل برای کمک به 
کاهش کس��ری بودجه س��ازمان 
هدفمندسازی یارانه ها الزم خواهد 

بود. 
را  ایران��ی  مدی��ران مقام��ات 
تش��ویق کردن��د تا ی��ک برنامه 
بلندپروازانه  اصاحات ساختاری 
را دنبال کنند که ش��امل فراهم 
کردن ش��رایط برای یک رش��د 
همه جانبه به خصوص در زمینه 
ایج��اد فرصت های ش��غلی برای 
جوان��ان و زن��ان می ش��ود. این 
تاش ها مس��تلزم توسعه بیشتر 
بخش خصوصی، اصاحات برای 
ب��اال ب��ردن به��ره وری، از جمله 
از طری��ق باال ب��ردن قیمت ها و 
کنترل های اداری و ش��فافیت و 
جوابگویی بیش��تر است. با انجام 
تحریم ها  لغ��و  جامع،  اصاحات 
موجب خواهد شد اقتصاد ایران 
در مسیر رشد باالتری قرار گیرد. 
مدیران از تعهد مقامات ایرانی 
برای یکپارچه س��ازی بازار ارز تا 
پایان س��پتامبر2016 اس��تقبال 
کردن��د و لغو ف��وری محدودیت 
ارزی و نظ��ام ارزی چن��د نرخی 
را م��ورد تش��ویق ق��رار دادن��د. 
مدی��ران صن��دوق همچنی��ن با 
اس��تقبال از پیشرفت های اخیر، 
توصی��ه کردن��د ک��ه آماره��ای 
 رس��می به موقع و ب��ا کیفیت تر 

تهیه شود. 

صندوق بین المللی پول توصیه کرد

نرخ ارز در ایران تا شهریور ۹۵ تک نرخی شود

چهارشنبه
2 دی 1394 پول و بانک4

گزارش 2

خبرنــامه

همزمان با میالد با سعادت رسول اکرم  )ص(
 و امام صادق )ع(

اسامی دریافت کنندگان هدایای جشنواره 
بزرگ آوای ایران زمین اعالم می شود

مراس��م اعام اس��امی دریافت کنن��دگان هدایای 
جش��نواره آوای ایران زمین که از ابتدای شهریور تا 
پایان آذرماه س��ال جاری ادامه داش��ت، همزمان با 
ش��ب والدت باسعادت حضرت رس��ول اکرم  )ص( 
و ام��ام صادق  )ع( انج��ام خواهد ش��د. به گزارش 
روابط عمومی بانک ایران زمین، مراسم اعام اسامی 
دریافت کنندگان هدایای طرح آوای ایران زمین که 
با هدف شناخت مشتریان وفادار و قدردانی از حسن 
مش��ارکت آنها در طرح مذکور به اج��را درآمد، روز 
دوشنبه ۹4/10/7 مصادف با شب والدت با سعادت 
حضرت رس��ول اکرم  )ص( و امام جعفر صادق  )ع( 
با حضور مدیران ارش��د، مدیران ادارات و تعدادی از 

شرکت کنندگان این طرح برگزار می شود. 
گفتنی اس��ت همزمان ب��ا اعام اس��امی، مزایای 
جدیدی جهت بهره مندی دارندگان این حس��اب ها 

به اطاع آنها خواهد رسید. 

ارائه گواهینامه بین المللی 20ساله 
به مشتریان برتر بانک سامان

مرک��ز رزرو خدم��ات بانک س��امان ارائه خدمت 
جدی��د ص��دور گواهینام��ه رانندگ��ی بین الملل��ی 
20س��اله به مش��تریان برتر را آغاز کرد. به گزارش 
اداره روابط عمومی بانک سامان، رضا حیدری مدیر 
مش��تریان ویژه و خاص با اعام این خبر گفت: این 
گواهینامه که برای مس��افرت های گردشگری صادر 
می ش��ود، اعتب��ار 20 س��اله و پذی��رش بین المللی 
دارد. وی گف��ت: گواهینام��ه رانندگ��ی بین المللی 
مش��تریان برتر به هفت زبان بین المللی  )انگلیسی، 
فرانسوی، روسی، عربی، آلمانی، اسپانیایی و چینی( 
ترجم��ه می ش��ود. مدیر مش��تریان وی��ژه و خاص 
بانک س��امان تصریح کرد: تم��ام اقدامات الزم برای 
دریافت درخواس��ت مش��تریان از طریق مرکز رزرو 
خدمات بانک انجام می ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: 
همکاران مس��تقر در مرکز رزرو خدمات س��امان از 
 طری��ق تلفن 0212266210۵  )داخلی1( یا ایمیل 
Booking@sb24. com آم��اده ارائه توضیحات 

بیشتر به مشتریان بانک هستند. 

 نوسانات نرخ طال در ایران متاثر از 
مسائل مختلف داخلی و منطقه ای است

یک تحلیلگر مس��ائل اقتصادی با اشاره به کاهش 
حدود یک درصد قیمت جهانی طا در هفته گذشته 
و تأثی��ر آن بر بازار ایران گف��ت: کاهش قیمت طا 
عاوه بر سقوط نرخ اونس جهانی و نفت، تابع مسائل 

مختلف داخلی و منطقه ای است. 
محمدحس��ن اعتضادی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
عاوه بر تأثیرپذیری بازار طا از افت قیمت جهانی، 
ریس��ک خرید این فلز گرانبها در کشور باالتر از ارز 
اس��ت، به همین دلیل وقتی س��یگنال هایی از افت 
جهانی طا در یافت می شود، افراد به سرعت سرمایه 
خود را از بازار طا خارج کرده و به س��مت بازار ارز 
هدایت می کنند زیرا ریس��ک پذیری بازار ارز بس��یار 

کمتر از طاست. 
وی اف��زود: از طرف��ی ما نوس��انات دالر و یورو را 
داش��تیم و وارد کردن برخی فش��ارها روی صراف ها 
و کاهش قیمت نف��ت، قیمت ارز را تحت تأثیر قرار 
داد و ضربه شدیدی از این نظر به اقتصاد وارد شد. 
استاد دانش��گاه شهید بهش��تی گفت: ادامه روند 
صع��ودی ارزش ارز در کوتاه م��دت می تواند موجب 
کاهش بیش��تر قیمت طا شود، به طوری که ممکن 
است سطح حمایتی حساس قیمت طا در روزهای 
آین��ده همچنان کاهش یابد، حتی براس��اس برخی 
پیش بینی ها قیم��ت 1000 دالری را تجربه خواهد 

کرد. 
وی بایادآوری گزارش شورای جهانی طا مبنی بر 
اینکه افزایش تقاضای هند و چین در س��ال 2016 
میادی مانع از کاهش شدید قیمت طا خواهد شد، 
افزود: این پیش بینی منطقی به نظر می رس��د، زیرا 
چین از نظر اقتصادی به قدرت قابل توجهی دس��ت 
یافت��ه و هند نیز ب��ه لحاظ تج��ارت جهانی، قدرت 
بعد از چین اس��ت، بنابراین این دو کشور می توانند 
پول ه��ای اضافی خود را تبدی��ل به طا کنند یعنی 
طای جهانی را خریداری و ذخیره تا پش��توانه پول 

ملی خود را حفظ کنند. 
ای��ن اقتصاددان افزود: پیش بینی می ش��ود قیمت 
ای��ن فلز گرانبها به خاط��ر در پیش بودن تعطیات 
کریس��مس و افت مبادالت بین المللی، در هفته های 
نخست ژانویه با کاهش روبه رو شود که ممکن است 
برخ��ی اقتصادهای جهان��ی از فرصت به وجود آمده، 
به��ره کافی را ببرن��د و در عین ح��ال مانع کاهش 

بیشتر قیمت طا شوند. 
به گزارش پایگاه اینترنتی مارکت واچ، تصمیم 
ف��درال رزرو آمری��کا در افزایش ن��رخ بهره برای 
نخس��تین بار از سال 2006 میادی تأثیر زیادی 
ب��ر کاهش قیمت طا در هفته گذش��ته داش��ته 

است. 
بر این اس��اس قیمت ط��ا در بازارهای جهانی در 
پایان مب��ادالت روز جمعه تحت تأثیر کاهش ارزش 
دالر آمریکا قرار گرفت و با افزایش نسبی روبه رو شد 
ام��ا در هفته ای که گذش��ت کاهش یک درصدی را 
تجربه کرد. با این حال روزدوش��نبه قیمت سکه در 

کشور با افزایش اندکی مواجه شد. 

نرخنــامه
دالر3,6۵3 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3,6۵3 تومان 
و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را ۹22,000 
تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,۹8۵ تومان و هر 
پوند نیز ۵,440 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
467,000 تومان و هر ربع س��که 262,000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 168,000 تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طای 18 عیار۹4,310 تومان قیمت خورد. هر اونس 

طا هم در بازار های جهانی 10,784 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,6۵3 دالر آمریکا

3,۹8۵ یورو اروپا

۵,440 پوند انگلیس

۹۹۹درهم امارات

1,27۵ لیر ترکیه 

۵7۵ یوان چین 

30ین ژاپن

2,6۵۵ دالر کانادا

3,67۵فرانک سوییس

12,000دینار کویت

۹70ریال عربستان

300دینار عراق

۵7 روپیه هند

870 رینگت مالزی 

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10,784 اونس طا

40۹,000 مثقال طا

۹4,310هر گرم طای 18 عیار

۹23,۵00سکه بهار آزادی 

۹22,000سکه طرح جدید

467,000نیم سکه 

262,000ربع سکه

168,000سکه گرمی

 اهدای کتاب شاهنامه شاه 
طهماسبی به فرهنگستان علوم

بانک پاس��ارگاد، در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی خود، ش��اهنامه شاه طهماس��بی، فاخرترین 
کت��اب تاریخ��ی، هن��ری و فرهنگ��ی کش��ور را ب��ه 

فرهنگستان علوم اهدا کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی مراسمی 
با حضور دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگس��تان 
علوم، برخی از کارشناس��ان این فرهنگستان و جمعی 
از مدیران بانک پاسارگاد کتاب شاهنامه شاه طهماسبی 
به عنوان ش��اخص ترین و مهم ترین اثر فرهنگی، هنری 
و تاریخی ایران جهت بهره مندی کارشناس��ان به این 

فرهنگستان اهدا شد. 
گفتنی است کتاب »شاهنامه شاه طهماسبی«، به عنوان 
فاخرترین، شاخص ترین و مهم ترین اثر فرهنگی، هنری و 
تاریخی ایران، پس از 20 سال تاش، با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، فرهنگستان هنر و بانک پاسارگاد 
جمع آوری و به چاپ رسیده اس��ت. ای��ن بانک به دلیل 
حمایت از چاپ این کتاب، به عنوان حامی برگزیده نسخ 
خطی، در چهاردهمین آیین بزرگداش��ت حامیان نسخ 

خطی معرفی شد. 
شایان ذکر است نگارش شاهنامه طهماسبی در سال 
۹28 هجری قمری آغاز شد. دو سال بعد شاه اسماعیل 
از دنیا رفت و شاه طهماسبی که نوجوانی 11 ساله بود 
بر تخت س��لطنت نشس��ت. کار نگارش شاهنامه نشان 
می دهد مشاورینی در کنار او حضور داشتند که موضوع 
را پیگیری کردند و س��رانجام در سال ۹48 نگارش این 
اثر هنری به پایان رس��ید. در آن زمان س��لطان سلیم 
اول س��لطان عثمانی از دنیا رفت و فرزندش س��لطان 
س��لیم دوم به حکومت رسید. بدین جهت هیأتی 400 
نف��ره از ایران هدایایی به بارگاه او بردند که ش��اهنامه 
طهماسبی یکی از آنها محسوب می شود. این شاهنامه 
تا اواخر حکومت عثمانی در خاک این کشور باقی ماند 
اما در دوره ضعف این حکومت، این کتاب نیز جا به جا 
ش��د و در اوایل قرن 20 در اختیار یک فرانس��وی قرار 
گرفت. پس از مرگ این فرانس��وی، وارثان او شاهنامه 
را ب��ه هوتون، که یک ثروتمند آمریکایی و رئیس موزه 
متروپولیت��ن نیویورک ب��ود، فروختن��د. مالک جدید 
شاهنامه ابتدا به بهانه عکس برداری و در واقع برای فرار 
از مالیات، این اثر هنری را ورق ورق کرد و 78 برگ آن 
را به موزه متروپولیتن اهدا کرد و بخش دیگری از اوراق 
را در حراجی ها به فروش رساند. 118 برگ شاهنامه در 
اختیار هوتون باقی مانده  بود. پیش از انقاب اس��امی 
تاش هایی برای پس گرفتن آن انجام شد اما به نتیجه 
نرسید. بعد از پایان دفاع مقدس، شادروان دکتر حسن 
حبیب��ی موضوع را پیگیری ک��رد و مذاکراتی برای این 
مسئله با وارثان هوتون انجام شد و در نهایت 118 برگ 
ش��اهنامه به ایران رسید. این کتاب حاوی تصاویر 116 
نگاره، جلد، آس��تر بدرقه، س��رلوح و دیگر تذهیب های 
موج��ود در موزه هنرهای معاصر، به هم��راه 33 نگاره 
از م��وزه متروپولیتن، 10 ن��گاره از مجموعه خلیلی در 
لندن، ۹ نگاره از بنیاد آقاخان، 3 نگاره از موزه هنرهای 
 اس��امی قطر، 13 تصویر متن ش��اهنامه )نمونه خط و 
جدول بن��دی( و یک نگاره از موزه رضا عباس��ی تهران 
اس��ت که هر کدام از این نگاره ها، ش��رحی به دو زبان 

فارسی و التین دارد. 

بانکنامه

نسیم نجفی

تلفن مستقیم: 86073274شماره 401 www.forsatnet.ir

خطری که در کنار رکود، اقتصاد کشور را تهدید می کند

عبور نرخ سود بانکی
از میدان مین بازارهای داللی



چهارشنبه
25 دی 1394 اصناف و بازرگانی

وزیر ارتباطات اعالم کرد 
توافق ایران و جمهوری آذربایجان 

برای سوآپ فرآورده های نفتی
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت: ایران و 
جمهوری آذربایجان در زمینه س��وآپ فرآورده های 

نفتی با یکدیگر همکاری مشترک خواهند داشت. 
به گ��زارش روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات، محمود واعظی دیروز 
در حاش��یه امضای اس��ناد گس��ترش همکاری های 
اقتصادی تجاری با جمهوری آذربایجان افزود: توافق 
انجام شده بین دو کشور این امکان را فراهم می کند 
تا برای س��وآپ فرآورده های نفتی به صورت مشترک 

گام های مؤثری برداشته شود. 
وی گف��ت: زمین��ه همکاری های گس��ترده ای در 
بخش نفت و گاز بین دو کش��ور ایجاد ش��ده و مقرر 
است ایران و آذربایجان س��رمایه گذاری هایی درباره 

نفت دریای خزر داشته باشند. 
واعظی افزود: مقرر ش��د ایران بتواند از مخازن گاز 
آذربایجان استفاده کند و این کشور نیز فعالیت های 
مش��ترکی با ایران داشته باش��د. این توافق ها بستر 
مناس��بی برای گس��ترش روابط دو کش��ور در همه 

بخش هاست. 
وی، امضای سند تبادل برقی بین دو کشور را مهم 
ارزیابی کرد و گفت: فعالیت های دو ساله دولت های 
دو کش��ور در این زمینه به نتیجه رس��ید و به زودی 
ش��بکه سراس��ری برق ایران و آذربایجان به یکدیگر 

وصل خواهند شد. 
واعظ��ی از برطرف ش��دن موانع تعرف��ه ای تبادل 
ب��رق بین دو کش��ور نیز خب��ر داد و اف��زود: اتصال 
برق ای��ران و جمه��وری آذربایج��ان، زمینه اتصال 
آن به شبکه برق کش��ورهای روسیه و گرجستان را 
به دنبال خواهد داش��ت. مس��ائل بخش آب نیز در 
دهمین کمیس��یون مش��ترک اقتصادی مورد توجه 
طرفین قرار گرفت و دو س��ند با محوریت آب آماده 
ش��ده است که انتظار می رود با س��فر الهام علی اف 
رئیس جمهوری آذربایجان به ایران، این اسناد نهایی 

و وارد مرحله اجرایی شود. 
وی، مفاد این دو سند را بررسی چگونگی استفاده 
از رودخانه ه��ای مرزی و احداث س��د بی��ان کرد و 
گفت: امضای این س��ندها افق جدیدی را در بخش 

آب پیش روی دو کشور خواهد گشود. 
واعظی گفت: مقرر ش��د در س��فر رئیس جمهوری 
آذربایجان به تهران، چند س��ند دیگر در بخش های 
مختلف بررسی ش��ود تا در زمان حضورعلی اف، به 
امضای نهایی برس��د. محمود واعظی وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات ایران و ش��اهین مصطفی اف 
وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان دیروز س��ند نهایی 
دهمین کمیس��یون مش��ترک اقتصادی دو کشور را 
امضا کردند. کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و 
آذربایجان امروز نیز در تبریز ادامه می یابد و وزیران 
دو کشور چگونگی همکاری های مشترک استان های 

همجوار را بررسی می کنند. 
هیات آذربایجانی با حضور در اتاق بازرگانی تبریز، 
ضمن دیدار با اعضای این اتاق راه های همکاری های 
دوجانبه و چند جانبه را ارزیابی و بررسی می کنند،

حجم مبادالت تجاری ایران و جمهوری آذربایجان 
در بخش غیر نفتی به 500 میلیون دالر می رسد اما 
در مجموع حجم مبادالت تجاری دو کشور در بخش 

نفتی و غیر نفتی بیش از یک میلیارد دالر است. 

 دالیل بخش خصوصی برای حمایت 
از انحالل سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران ب��ا اع��الم حمایت 
حمای��ت  س��ازمان  انح��الل  از  بخش خصوص��ی 
گف��ت:  تولیدکنن��دگان  و  مصرف کنن��دگان  از 
سخت گیری ها و نظارت های چند الیه موجود نه تنها 
کمکی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمی کند 
بلکه سبب افزایش فساد در فضای کسب وکار می شود. 
به گزارش ایرنا، محسن جالل پور در حاشیه نشست 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع 
خبرنگاران افزود: سخت گیری هایی که توسط سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود 
برای هر دو بخش مصرف کننده و تولیدکننده سودی 

ندارد. 
وی افزود: فضای کسب وکار باید به گونه ای رقابتی 
فراهم ش��ود که زمینه ایجاد فس��اد در اقتصاد را به 
حداق��ل برس��اند.  جالل پور با تأکی��د بر اینکه بدون 
ش��فافیت در فضای کسب وکار، رقابتی ایجاد نخواهد 
شد و نظارت های چند الیه به ایجاد فساد در فضای 
کسب وکار منجر می شود، گفت: اتاق بازرگانی بر این 
اساس با ادامه فعالیت این سازمان و همچنین تعزیرات 

حکومتی مخالف است.  
وزی��ر راه و شهرس��ازی دو روز پی��ش در مراس��م 
گرامیداش��ت هفته حمل و نقل گفت��ه بود، امیدواریم 
در برنامه شش��م توسعه، س��ازمان حمایت از مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنن��دگان منحل ش��ود تا بتوانیم 
ب��ا ارتق��ای خدم��ات از مص��رف کنن��دگان حمایت 
کنی��م.   عب��اس آخون��دی تأکید ک��رده بود که فقط 
 ب��ا ارتق��ای خدم��ات می توانیم از مص��رف کنندگان 

حمایت کنیم.
 

انتظار سرمایه گذاران خارجی برای مشخص 
شدن وضعیت مالکیت معنوی و حقوقی 

رئی��س ات��اق بازرگانی ایران ب��ه وضعیت مالکیت 
معن��وی و حقوقی برای س��رمایه گذاری در ایران نیز 
اش��اره کرد و گفت: بیش��تر کشورهایی که در شرایط 
جدید اقتصادی به ایران آمده اند برای توس��عه روابط 
اقتص��ادی خود با کش��ورمان خواه��ان تعیین تکلیف 
وضعیت مالکیت معنوی و حقوقی برای سرمایه گذاری 

هستند. 
وی با بیان اینکه در نشس��ت ش��ورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی مقرر ش��د کمیس��یونی برای 
ثبت مالکیت معنوی و حقوقی ایجاد شود، ادامه داد: 
براین اساس رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در این 
جلس��ه قول مساعدت برای تسریع ثبت مالکیت های 
معنوی و حقوقی را داد.  جالل پور افزود: قرار اس��ت 
کمیسیونی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، 
سازمان ثبت اسناد، مرکز پژوهش های مجلس و دولت 
ایجاد ش��ود تا پیش��نهادهای این کمیس��یون پس از 

نهایی شدن به دولت ارائه شود. 
وی ادام��ه داد: م��اده 20 قانون موانع کس��ب وکار 
تاکن��ون 20 باراصالحی��ه خ��ورده و ب��ه ای��ن دلیل 
صدمه های زیادی به بخش خصوصی وارد شده است. 
جالل پور با بیان اینکه در این ماده موضوع تسویه 
حساب تسهیالت ارزی با نرخ روز گشایش دیده شده 
است، افزود: مشکالت دیگر در این زمینه، تسویه این 
دیون براس��اس نرخ ارز مرجع اس��ت، به طوری که با 
تغییر نرخ ارز مرجع از 1226 به بیش از 2500 تومان 

ابهاماتی ایجاد کرده است. 

بیم��ه  »م��ا« در کنار بانک مل��ت به صورت 
فعال در بیس��ت و یکمین نمایشگاه بین المللی 
الکترونی��ک، کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونیک  

)الکامپ( حضور یافته است. 
به گ��زارش روابط عمومی بیم��ه  »ما«، این 
ش��رکت در نمایش��گاه الکام��پ، از محص��ول 
جدی��د و به روز ش��ده خود باعن��وان بیمه نامه 
تجهی��زات الکترونی��ک با حض��ور مدیرعامل، 
اعضای هیات مدیره بانک ملت، مهندس مجید 
صف��دری، مدیرعامل و معاون ش��بکه فروش و 

توسعه بازار بیمه  »ما« رونمایی کرد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، بیمه  »م��ا«، انواع 
خدمات و محصوالت بیمه ای خود را در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار داده است. 
این گزارش حاکی از آن اس��ت که بیمه نامه 
تجهی��زات الکترونیک به عنوان خدمتی نوین با 
داشتن پوشش های متنوع، حق بیمه مناسب و 
ش��رایط پرداخت الکترونیک به متقاضیان ارائه 

خواهد شد. 
این بیمه نامه تلفن های همراه، تبلت، لپ تاپ 
و نوت ب��وک را تحت پوش��ش خطرات س��یل، 
برخورد اجسام خارجی، زلزله، سقوط از ارتفاع، 
ضربه و انفجار با حق بیمه مناس��ب و ش��رایط 

ایده آل قرار داده است. 
همچنین وس��یله الکترونیکی مورد بیمه باید 
ن��و بوده، بدین معنی ک��ه بیش از یک ماه بین 
تاریخ صدور بیمه نامه و فاکتور خرید کاال فاصله 
وجود نداش��ته باشد و در زمان صدور بیمه نامه 
مورد بیمه باید همراه بیمه گذار بوده و توس��ط 
کارشناس��ان ش��رکت بیمه  »ما« مورد بازدید 

قرار گیرد. 

بازرگانیتجـارت

رنگارنگی بازی های رایانه ای 
ای��ن روزها به ح��دی افزایش 
و  داش��ته ک��ه روانشناس��ان 
و  رواج  از  جامعه شناس��ان 
اعتی��اد ب��ه این ن��وع بازی ها 
هش��دار داده ان��د. درحالی که 
زمان میانگی��ن بازی رایانه ای 
برای ک��ودکان بین 45 دقیقه 
ت��ا یک س��اعت در روز عنوان 
ش��ده، اما متأس��فانه آمار های 
اعالمی در کش��ور ما بیانگر آن 
است که ایرانی ها زمان زیادی 
از وقت خود را صرف بازی های 

دیجیتالی می کنند. 
طبق گفته های رئیس مرکز 
مل��ی پژوهش ه��ای راهبردی 
جوانان کش��ور ایرانی ها ساالنه 
14.6 میلیارد س��اعت از وقت 
خود را صرف بازی های رایانه ای 
و تلف��ن هم��راه می کنند، 89 
درص��د از ای��ن افراد را جوانان 
و نوجوانان تشکیل می دهند. 

محمد مسعود کریمی معتقد 
اس��ت به ص��ورت میانگین هر 
ایرانی 9 ساعت از شبانه روز را 
صرف حضور در فضای مجازی 

می کند. 
مل��ی  مرک��ز  رئی��س 
پژوهش های راهبردی جوانان 
همچنی��ن از آم��ار بی��ش از 

20 میلیون��ی بازی کنن��دگان 
بازی ه��ای رایان��ه ای در ایران 
خب��ر داد و گف��ت: 56 درصد 
ای��ن اف��راد پس��ر و 44 درصد 

دختر هستند. 
وی تأکید کرد: تدوین س��ند 
س��واد رسانه ای یکی از عوامل 
آرامش اجتماعی برای کاربران 
فض��ای مجازی خواهد بود که 
چهار رویکرد استفاده بهینه از 
تلفن همراه، ماهواره، اینترنت 
و بازی ه��ای رایانه ای را دنبال 

می کنند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
زمینه س��ازی ب��رای اش��تغال 
جوان��ان در فض��ای مج��ازی 
برعه��ده کمیته فضای مجازی 
ستاد س��اماندهی امور جوانان 
اس��تان اس��ت، بی��ان ک��رد: 
توسعه کسب وکار خویش فرما، 
فرصت های ش��غلی  افزای��ش 
جدی��د و کارآمد برای جوانان 
کس��ب وکارهای  توس��عه  و 
مهم تری��ن  از  دانش بنی��ان 
عوام��ل ایجاد کس��ب وکار در 

فضای مجازی است. 
شیوا حق پرست، روانشناس 
کودک درب��اره عوارض اعتیاد 
رایان��ه ای در  بازی ه��ای  ب��ه 
می��ان ک��ودکان و نوجوان��ان 
ب��ه  »فرص��ت ام��روز« گفت: 
بزرگ تری��ن  و  نخس��تین 

مشکلی که بازی های رایانه ای 
ب��رای ک��ودکان ایجاد می کند 
اس��ت  کم تحرکی  مش��کالت 
ک��ه در آین��ده ب��رای کودکان 
مش��کالتی همچ��ون پوک��ی 
استخوان را به همراه می آورد.«

مش��کالت  از  اف��زود:  وی 
فیزیک��ی این ن��وع بازی ها که 
بگذری��م تأثیر گ��ذاری مخرب 
در روان ک��ودکان و نوجوان��ان 
مهم تری��ن تأثیر ب��ازی کردن 
بی��ش از ح��د با دس��تگاه های 

رایانه ای است. 
حق پرس��ت با اشاره به اینکه 
در حال حاضر کودکان زیر سه 
س��ال نیز به بازی های رایانه ای 
عالقه نش��ان می دهند، اظهار 
کرد: متأسفانه اعتیاد بزرگ ترها 
به کار با دستگاه های دیجیتال 
باعث ش��ده تا ب��ه بازی کردن 
کودکان خود نظارتی نداش��ته 
باش��ند که این امر آسیب های 
غیر قاب��ل جبران��ی را ب��ه ب��ار 

خواهد آورد. 
وی افزود: کودکان زیر س��ه 
س��ال به هیچ عن��وان نباید از 
دستگاه هایی مثل تلفن همراه 
ی��ا تبلت ه��ا اس��تفاده کنند، 
ام��ا متأس��فانه والدی��ن چون 
می بینن��د که ک��ودک با کار با 
این گونه وس��ایل آرام می شود 
و می توانند به کار های روزمره 

خود برس��ند محدودیتی برای 
کودک خود ایجاد نمی کنند. 

ک��ودک  روانش��ناس  ای��ن 
درپاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که 
والدی��ن چگون��ه می توانند بر 
بازی کردن کودکان و نوجوانان 
کنترل داش��ته باش��ند، گفت: 
تهیه بازی های مناس��ب س��ن 
ک��ودکان ما تأثی��ر زیادی در 

کنترل کودکان دارد. 
حق پرست اظهار کرد: بازهم 
به والدین هش��دار می دهم که 
مان��ع بازی کردن کودکان زیر 
سه س��ال خود با دستگاه های 

رایانه ای شوند. 
محمد رض��ا صالح زاده یکی 
از تولی��د کنن��دگان بازی های 
رایان��ه ای در ب��اره کنت��رل و 
نظارت های��ی که بر روند تولید 
هر بازای رایانه ای می ش��ود به  
»فرص��ت ام��روز« گفت: چند 
س��الی اس��ت ک��ه بازی های 
رایانه ای توسط مراجع مختلف 
نظ��ارت می ش��ود و همان طور 
ک��ه می بینید روی جعبه اکثر 
بازی های رایانه رده س��نی هر 
ب��ازی را نش��ان می ده��د که 
ای��ن می تواند کمک زیادی به 
والدی��ن برای خرید بازی برای 

کودکان خود شود. 
وی افزود: البته در روند تولید 
بازی ه��ای ایرانی روانشناس��ان 

زی��ادی حضور دارن��د تا عالوه 
بر اینک��ه بازی را برای کودکان 
جذاب ت��ر می کند عواملی را که 
می توان��د بر روحی��ه آنها تأثیر 
نامناسبی می گذارد حذف کنند. 
این تولید کنن��ده بازی های 
رایانه ای در پاسخ به این سوال 
ک��ه چق��در بازی ه��ای ایرانی 
توانسته اند مورد استقبال قرار 
گیرن��د، گف��ت: برخی بازی ها 
توانس��ته اند ف��روش خوبی در 
بازار کسب کنند اما باید گفت 
به ط��ور میانگی��ن بازی ه��ای 
بای��د  داخل��ی آن ط��ور ک��ه 
نتوانس��ته اند سهمی از بازار را 

به دست آورند. 
صال��ح زاده درباره علت عدم 
اس��تقبال از بازی ه��ای ایرانی 
گف��ت: یکی از عواملی که مانع 
از اس��تقبال بازی های ساخت 
داخل در جامعه می شود فاصله 
بی��ش از ح��د آن با نمونه های 
خارجی اس��ت، به عنوان مثال 
بازی ه��ای ورزش��ی در جهان 
طرفداران بس��یار زیادی دارند 
ام��ا م��ا کمت��ر ب��ه بازی های 

ورزشی پرداخته ایم. 
وی افزود: ما باید به فکر رقابت 
با س��ازندگان خارجی باشیم تا 
بتوانی��م در بخش بازی س��ازی 
موف��ق عم��ل کنی��م و حت��ی 

تولیدات خود را صادر کنیم. 

ایرانی ها ساالنه 14میلیارد ساعت از وقت خود را صرف بازی های رایانه ای می کنند 

اعتیاد دیجیتال؛ دشمن سرسخت کودکان
محمد ممتازپور
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 حضور فعال بیمه  »ما« 
در نمایشگاه الکامپ با ارائه بیمه نامه تجهیزات الکترونیک
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حمل و نقل

سودجویان بلند مرتبه سازی استوار 
را سخت کرده اند

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینكه: موضوع مهم 
در بلند مرتبه س��ازی ارتقای کیفیت زندگی فضاهای 
عموم��ی ش��هر به عن��وان س��ازمان اجتماعی اس��ت 
گفت: با توجه به مطامع س��ودجویان بعید اس��ت که 

بلندمرتبه سازی استوار در ایران ایجاد شود. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عب��اس آخون��دی در دومین کنفران��س بناهای بلند 
گفت: عكس هایی که امروز روزنامه ها از تهران دیروز 
چاپ کرده  بودند عكس هایی تاریک در روز روش��ن 
ب��ود ک��ه نش��ان می دهد اتفاقاتی در ح��ال رخ دادن 
اس��ت که اساس��ا جریان زندگی را در شهرهای بزرگ 
و کالن شهرها مورد تاخت و تاز قرار داده است همه ما 
نیاز به بیداری داریم و با یک سخنرانی و بحث عالمانه 
کار به جایی نمی رسد. وی افزود: باید همه ما دست 
به دس��ت هم بدهیم و برای ایران کار کنیم. ایران و 
اندیش��مندان و فرهیختگان ایرانی توانایی تشخیص 

سره از ناسره را داشتند. 
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینكه س��هم من 
در جریان توس��عه ش��هری در ایران این است که این 
جریان شهری تحت تاخت و تاز سوداگران بوده است، 
عنوان کرد: آنچه تحت عنوان شهر به مفهوم سازمان 
اجتماعی، مكان مطلوب زندگی، محیط امن و آسایش 
و فضای بالنده برای پرورش استعدادهای فرزندانمان 
می شناسیم چقدر با آنچه واقعیت دارد، همسان است. 
درحالی ک��ه ما قدرت نگهداری اس��تعدادهای مان را 

نداریم. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین باید یكبار دیگر 
بیدار ش��ویم و ببینیم چرا دچار این وضع ش��ده ایم. 
نمی خواه��م ب��ا بناهای بلند مخالف��ت کنم یا بگویم 
خوب اس��ت یا بد، اما من به دنبال ش��هری هستم که 
بتوانم در آن زندگی کنم و شهر مطلوب من باشد. 

وی ادام��ه داد: اگ��ر برگردی��م به حكم��ت، قاعدتا 
بای��د دلی��ل وجود پدیده ها را جس��ت وجو کنیم. اگر 
پدی��ده ای ب��ه نام بلند مرتبه س��ازی داری��م باید پیرو 
حكمت��ی باش��د که آن حكم��ت می گوید باید با بلند 
مرتبه سازی، کیفیت زندگی نیز همراه آن ارتقا یابد. 
اگر این چنین است فبه المراد و اگر این چنین نیست 

باید بیدار شویم. 
آخون��دی اف��زود: آنچ��ه من از کش��ورهایی که به 
دنبال بلند مرتبه سازی رفتند می فهمم، این است که 
آنه��ا دنبال ارتق��ای کیفیت زندگی جمعی و عمومی 
و همچنین گس��ترش فضاهای عمومی دارای ارزش 
اخالقی، بالندگی اقتصادی و رفاه عمومی و به دنبال 
ساخت ساختمان های بلند به نفع فضاهای عمومی اند. 
اس��تاندارد مدارس آنها دیگر به اندازه قوطی نیس��ت. 
فضای س��بز، گس��ترش جنگل ها، فضای بهداش��ت و 
درمان، تاالرهای گفت وگو، موس��یقی و تئاتر و انواع 
نهاده��ای اجتماع��ی  را ب��رای گفت وگوی انس��ان ها 

می سازند. 
وی با بیان اینكه ما این گونه فضاها را در شهرهای 
تاریخی مان داریم تأکید کرد: ساخت زورخانه، میدان، 
تماشاخانه و. . . که در حال حاضر بخش اعظم آنها را 
از دست داده ایم، بخشی از این فضاها عمومی هستند. 
به گفته آخوندی، نخستین قربانی بلند مرتبه سازی، 
فضاهای عمومی هستند، همچنین مدارسی که دیگر 
فضای بازی و رش��د بچه ها را ندارند یا فضای س��بز 
و باغ های��ی ک��ه م��ردم بتوانند در آن غ��م زندگی را 

تسكین دهند. 

نهادهای مدنی جای سازمان 
حمایت را بگیرند 

در روزهای گذش��ته به دنبال اختالف بر س��ر قیمت 
بلی��ت قط��ار بحث های زیادی درب��اره باقی ماندن نظام 
قیمت گذاری در اقتصاد ایران مطرح شده که یک سوی 
آن آخوندی و س��وی دیگر وزارت صنعت بوده اس��ت. 
وزیر راه و شهرسازی در حمایت از اجرایی شدن قانون 
آزادسازی نرخ در حوزه حمل و نقل می گوید: برای درک 
این موضوع و اهمیت آزادس��ازی نرخ ها کافی اس��ت به 
س��مت مس��لمانی برویم. عده ایی با پی��روی از نظرات 
مارکسیس��تی و تعالیم سوسیالیس��تی دست در جیب 
مردم می کنند و نتیجه نرخ های دس��توری چیزی جز 
تضییع حقوق مردم نیست. به گزارش ایلنا؛ اما عده ای 
از وزارت صنع��ت در واکن��ش ب��ه صحبت های وزیر راه 
گفته ان��د: م��ا نباید اجازه بدهیم در دوره انتقال، بنگاه ها 
بدون هیچ گونه افزایش کیفیت در ارائه خدمات و صرفا 
با یک فرصت طلبی، قیمت خدمات شان را افزایش بدهند. 
این منصفانه نیست. این حرکت نه حمایت از تولید است 

و نه حمایت از تولید کننده. 
مس��عود روغن��ی زنجان��ی درب��اره اجرایی ش��دن 
آزادس��ازی قیمت ها و انحالل سازمان حمایت معتقد 
است: تجربه تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد دولت ها 
چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب تمایل به حمایت 
از مصرف کننده دارند و سیاست کنترل قیمت ها را در 
پیش بگیرند و رضایت مصرف کننده را به خود جلب 
کنند. وی تاکید کرد: البته ممكن است این سیاست 
در کوتاه مدت جواب دهد اما در بلند مدت هم به ضرر 
مصرف کنن��ده و هم تولید کننده و حتی عرضه کننده 

است و در نتیجه به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. 
روغنی زنجانی با بیان اینكه نتیجه کنترل قیمت و نرخ گذاری 
دستوری فساد و رانت، کاهش کیفیت محصوالت و کم فروشی 
خواهد بود، ادامه داد: در دولت قبل شاهد آن بودیم که زمانی 
که دولت قیمت مواد غذایی را در ش��رایط تورم 40 درصدی 
به طور دستوری کنترل می کرد، تولیدکنندگان یا از حجم بسته 
یا از کیفیت مواد اولیه و مصرفی کم می کردند که در نهایت 
مصرف کننده ضرر می کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: 
یكی از مش��كالت ما این اس��ت که بخش خصوصی مقید 
به اخالق حرفه ای نیس��ت و در ش��رایط دستوری کیفیت 
و رضایت مشتری برای تولید کنندگان مهم نیست و در 
شرایط انحصاری محصوالت خود را عرضه می کند یا در 

شرایط کنترل قیمت به این اقدامات دست می زند. 
وی گف��ت:  معتق��دم سیاس��ت دولت آزادس��ازی 
قیمت ها در ش��رایط رقابتی نزدیک به کامل اس��ت و 
اساسا چاره ای جز این کار وجود ندارد البته حتی در 
ش��رایط رقابتی بازار نیاز به وجود نهادهای حمایتی 
وجود دارد اما این نهاد نباید توسط دولت اداره شود 

و نهادهای حمایتی باید نهادهای مدنی باشند. 
روغنی زنجانی با تأکید بر اینكه معتقدم به جای انحالل 
این سازمان ها و نهادها باید به مرور زمان نهادهای مدنی 
جایگزین س��ازمان حمایت ش��ود، ادامه داد: مردم باید این 
نهادهای حمایتی را کنترل کنند و س��از و کار و س��اختار 
آن طراحی و مشكالت بازار انحصاری یا حتی رقابتی را از 
شبكه های مختلف اطالع رسانی و با تولیدکنندگان برخورد 
کنن��د.  وی ب��ا تأکید براینكه به طور قطع نمی توان انتظار 
انحالل سازمان حمایت در برنامه ششم را داشت، ادامه داد: 
دولت باید به تدریج این نهاد دولتی را به نهاد مدنی تبدیل 
کند. این کارشناس ادامه داد: البته وجود سازمان حمایت 
برای دولت ها از این نظر مهم است که از این عنوان برای 
مردم یک حصار امنیتی می سازند. بعید است دولت و مجلس 

به این پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی رای دهد. 

عمران

در ش��رایطی که اوضاع بازار 
مسكن با وجود پیش بینی های 
مختلف همچنان ثابت مانده و 
مش��خص نیست سایه سنگین 
از س��ر  زمان��ی  رک��ود چ��ه 
بزرگ تری��ن ب��ازار اقتص��ادی 
ایران کن��ار می رود، طرح های 
جدیدی که ارائه می ش��وند نیز 
نتوانسته اند تأثیر خاصی روی 

شرایط بازار بگذارند. 
هرچند بخشی از این طرح ها 
مانند وام 80 میلیونی تا زمان 
س��ر رسیدفاصله ای چند ماهه 
دارند اما برنامه های دیگری نیز 
که ب��ا هدف تحریک عرضه یا 
افزایش تقاضا اجرایی ش��ده اند 
از خ��ود نتیج��ه خاص��ی بروز 

نداده اند. 
از وام های دوگانه 60میلیونی 
گرفته تا تس��هیالت نوس��ازی 
بافت ه��ای فرس��وده و اب��الغ 
قوانی��ن جدید مربوط به پیش 
ف��روش س��اختمان هیچ یک 
نتوانس��ته اند کالف س��ردرگم 

بازار مسكن را باز کنند. 
ب��ا ماندگار ش��دن ش��رایط 
پیش��ین چند روز قبل طرحی 
نهای��ی ش��د ک��ه قب��ل از اجرا 
حاش��یه های خ��ود را به همراه 
آورد. طرح مس��كن قسطی که 
در ابتدا ع��ده ای گمان کردند، 
بناس��ت بخش قابل توجهی از 
مبل��غ خان��ه را دربرگی��رد، در 

حال��ی نهایی ش��د ک��ه به نظر 
می رسد جامعه هدف آن حتی 
از برنامه های قبلی نیز کوچک تر 
است. در قالب این طرح تا سقف 
100 میلی��ون تومان توس��ط 
س��ازندگان تقبل می شود و در 
صورت استفاده خریداران از وام 
80 میلیون تومانی  »مس��كن 
یكم«، مبلغ تسهیالت به 180 

میلیون تومان می رسد. 
مش��كل اما از جایی ش��روع 
می شود که اقساط ماهانه و دوره 
بازپرداخت مطرح می شود. طبق 
این برنامه خریداران باید حداکثر 
تا پنج س��ال ماهانه حدود پنج 
میلیون تومان قس��ط وام 100 
میلی��ون تومانی را بدهند. مدت 
بازپرداخ��ت وام 100 میلی��ون 
تومانی انبوه سازان بین سه تا پنج 
سال و مدت بازپرداخت وام 80 
میلیون تومانی  »مسكن یكم« 
بانک مس��كن حداکثر 12 سال 

خواهد بود. 
قس��ط پنج میلیون��ی ماهانه 
ب��رای درص��د قاب��ل توجهی از 
مردم کشور غیرقابل دسترسی 
اس��ت و این موضوع سواالتی را 
به وجود آورده که اگر بنا نیست 
اقش��ار کم درآمد از آن استفاده 
کنن��د، پس چه گروهی باید در 
جامعه آماری آن لحاظ ش��وند. 
س��والی که ش��اید انبوه س��ازان 
به عنوان طراحان اصلی مسكن 
قسطی بهترین پاسخ را برای آن 

داشته باشند. 

تامین ساز و کار فروش 
قسطی مسکن

رئی��س انجمن انبوه س��ازان 
ته��ران معتق��د اس��ت، طرح 
مسكن قسطی بیش از آنكه با 
ه��دف حمایت از قدرت خرید 
اقش��ار مختلف مردم باش��د با 
محوریت شكل دادن به بخشی 
از بازار مسكن اتفاق می افتد که 
تاکنون تكلیف چندان روشنی 

نداشته است. 
حسن محتشم در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« اظهار کرد: 
قطع��ا وقت��ی از اقس��اط چند 
میلیون تومانی در ماه صحبت 
می کنیم انتظ��ار این نمی رود 
که اقش��ار مختلف مردم در آن 
نقش آفرین��ی کنن��د بلكه این 
تنه��ا برای گروه��ی از جامعه 
است که توان و انگیزه استفاده 

از آن را دارند. 
وی ادامه داد: آنچه تاکنون از 
طری��ق قراردادهایی غیرمدون 
به ش��كل فروش قسطی خانه 
انج��ام می ش��ده در این طرح 
ش��كلی نظام من��د و قانون��ی 
پی��دا می کن��د. در چارچ��وب 
مسكن قسطی متقاضیانی که 
بخ��ش قابل توجه��ی از قیمت 
ی��ک خان��ه را دارن��د و نیاز به 
تا  افزایش پس اندازهای ش��ان 
خرید قطع��ی دارند می توانند 
واحد مس��كونی موردنظر را در 
اختیار گرفته و مبلغ باقی مانده 
را در مدتی کوتاه بازگردانند. 

به گفته محتشم، چیزی شبیه 
به مسكن قسطی تاکنون در دل 
ب��ازار ج��اری بوده و آنچه تغییر 
کرده تنه��ا ورود بانک به عنوان 
ضلع س��وم به ماجراس��ت که با 
دریاف��ت درص��دی از کارمزد، 
مبلغ باقی مانده را قس��ط بندی 
کرده و بخشی از گره بازار را باز 

می کند. 
محمدمه��دی ماف��ی، دبیر 
انجم��ن انبوه س��ازان مس��كن 
اس��تان تهران نیز در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با تأیید این 
رویك��رد کل��ی تصریح کرد: ما 
تاکنون در این مسیر یک خأل 
قانونی داش��تیم ک��ه به دلیل 
مشخص نبودن شرایط، اوضاع 
را برای بازیگران ناامن می کرد. 
وی اف��زود: ه��دف اصلی از 
طرح مسكن قسطی این است 
ک��ه در آن واحده��ای تكمیل 
ش��ده از س��وی انبوه سازان به 
بازار عرضه شود و مشتریانی که 
توان پرداخت بخشی از قرارداد 
را به ط��ور نقد و بخش دیگر را 
در مدتی کوتاه دارند خانه های 
ارائه ش��ده را خریداری کنند. 
در این میان رسمی شدن این 
انتق��ال و ورود بان��ک به عنوان 
نهاد مجری و ناظر، یک بس��تر 
قانونی مطمئن به وجود آورده 

است. 
مافی درباره ش��رایط اجرای 
ای��ن ط��رح نیز تأکی��د کرد: با 
توج��ه به اینك��ه جامعه هدف 

مسكن قسطی اقشاری هستند 
ک��ه قصد و توان خرید خانه را 
دارند اما پس اندازشان به چند 
ماه گذر زمان نیاز دارد، شرایط 
دقی��ق قس��ط بندی و زم��ان 
باز پرداخت بر حس��ب شرایط 
آنها نهایی می شود و نمی توان 
به مس��كن قس��طی به چش��م 
یک ط��رح جامع و همه جانبه 

نگاه کرد. 
این صحبت ها نشان می دهد 
انبوه س��ازان از ابت��دای مطرح 
ک��ردن این طرح نیز به دنبال 
ه��دف ق��رار دادن کل بازار یا 
تح��والت ج��دی نبوده اند. در 
حقیقت مس��كن قس��طی باید 
ورای طرح ه��ای دول��ت مانند 
مس��كن اجتماعی ی��ا وام های 
ارزان قیمت خرید خانه تعریف 
ش��ود. مسكن قس��طی راهی 
است که عرضه کنندگان خانه 
اندیش��یده اند تا اگر مش��تری 
بالق��وه ای در ب��ازار باقی مانده 
و نی��از ب��ه چند ماه زمان برای 
پس ان��داز بیش��تر دارد، خرید 
خ��ود را ب��دون تأخی��ر انجام 
دهد. براساس این مبنا جامعه 
ه��دف مس��كن قس��طی نی��ز 
گروه��ی هس��تند که از تمكن 
مالی حداقلی برخوردار بوده و 
با حضور بانک، یک پیش خرید 
انج��ام می دهن��د با این تفاوت 
که در لحظه عقد قرارداد واحد 
مس��كونی تكمیل شده واگذار 

خواهد شد. 

گزارش تحلیلی »فرصت امروز« از وام انبوه سازان برای مسکن
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گزارش 2

جواد هاشمی 

تلفن مستقیم: 86073288شماره 401 www.forsatnet.ir

وقتی قیمت هر بش��كه نفت از 
بیش از 100 دالر به مرز 30 دالر 
پولساز  باید ظرفیت های  می رسد، 
دیگری برای درآمدزایی شناسایی 
و تعری��ف کرد، حال ک��ه ایران به 
درد بی پول��ی دچار ش��ده، صنایع 
متع��ددی را برای جایگزین کردن 
پ��ول نف��ت معرف��ی می کنند که 
یك��ی از این ظرفیت ه��ای بالقوه، 

دریا است.
چیزی حدود 90 درصد صادرات 
و واردات کشور از طریق دریا انجام 
می ش��ود و در حال��ی ک��ه میزان 
برداش��ت انرژی در یک دهه اخیر 
در خش��كی ها ثابت بوده و رشدی 
نداش��ته، در همین م��دت منابع 
انرژی جدیدی در دریا کشف شده 
و آمار رش��د برداش��ت ان��رژی در 
چند س��ال گذشته همواره متعلق 
ب��ه مناطق دریایی بوده اس��ت. از 
س��ویی دیگر، ترانزی��ت دریایی از 
مهم تری��ن حوزه ه��ای درآمدزای 
کش��ورمان محس��وب می ش��ود و 
ب��ه س��بب موقعی��ت جغرافیایی 
بی نظیر ایران، کش��ورمان چهارراه 
و شاهراه کریدور شمال به جنوب 
و ش��رق و غرب است که آب های 
جنوب ایران به واس��طه دسترسی 
به آب ه��ای آزاد دنی��ا، گره های 
مواصالت��ی حمل و نق��ل جهانی 
محسوب می ش��وند و اتصال بنادر 
ای��ران به ش��بكه ریل��ی می تواند 
ایران را به یک شبكه حمل و نقل 
بین الملل��ی موث��ر در دنیا تبدیل 
کند ک��ه تمام این مش��خصه ها، 
درآمدزای��ی قاب��ل توجه��ی را به 

دنبال خواهد داشت.
ح��ال با توج��ه ب��ه مزیت های 
درآمدزا و پول س��از ح��وزه دریا و 
بن��ادر، در برنامه شش��م توس��عه 

نق��ش قابل توجهی ب��رای آن در 
نظرگرفته ش��ده که ش��اید دوره 
رس��تاخیز صنعت دریایی و حمل 

و نقل آبی باشد.
به طوری که اسحاق جهانگیری، 
مع��اون اول رئی��س جمه��ور روز 
گذش��ته در مراس��م هفدهمی��ن 
همای��ش صنای��ع دریای��ی که در 
منطق��ه آزاد کی��ش برگزار ش��د، 
درب��اره اهمی��ت صنع��ت دریا و 
حم��ل و نق��ل دریای��ی گفت: در 
برنامه شش��م توسعه، جهت گیری 
اقتصادی ایران به س��مت اقتصاد 

دریا محور است.

اقتصاد دریا محور، یکی از 
منابع اقتصادی برنامه ششم 

توسعه
روز  همای��ش  در  جهانگی��ری 
گذش��ته ب��ا اش��اره ب��ه ش��رایط 
اقتص��ادی ایران در ح��ال حاضر 
گفت: فك��ر می کنم ت��ا چند روز 
آین��ده تحریم ه��ای ظالمانه غرب 
علی��ه ایران لغو ش��ود و باید خود 
را آماده ورود به دوران پساتحریم 
کنی��م و اگ��ر ب��رای ای��ن دوران 
برنامه ری��زی  نداش��ته باش��یم به 
طور قطع هر فرصت به یک تهدید 

تبدیل خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینكه 10 س��ال 
درآمد  براس��اس  ای��ران  اقتص��اد 
100 میلی��ارد دالری با نفت 100 
ت��ا 140 دالری تنظیم می ش��د، 
ادام��ه داد: امروز قیم��ت نفت به 
مرز 30 دالر رسیده که هیچ کس 
نمی توانس��ت چنین ش��رایطی را 

برای بازار نفت پیش بینی کند.
مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا 
بیان اینك��ه اتكای اقتص��اد ایران 
به نفت غیرقابل انكار است، گفت: 

ب��ه طور قطع کاه��ش درآمدهای 
اقتصاد کش��ورمان  ب��رای  نفت��ی 
دردسرساز خواهد شد، حال اینكه 
دولت با موضوع اشتغال زایی برای 
890ه��زار فارغ التحصی��ل در هر 

سال مواجه است.
وی ب��ا اش��اره به ش��روع روند 
تصوی��ب برنام��ه شش��م توس��عه 
از هفت��ه آین��ده، گف��ت: یكی از 
محورهای اقتصادی برنامه شش��م 

توسعه، اقتصاد دریا محور است.
جهانگیری ادامه داد: وجود 2900 
کیلومتر مربع مرز دریایی و 5800 
کیلومت��ر مربع س��واحل دریایی از 
نعمت های غنی ایران است که باید 
این ظرفیت ها را بالفعل کنیم. وی با 
اش��اره به وجود  200 بندر کوچک 
و بزرگ در کش��ور، گفت: در حالی 
که صنعت کشتی سازی از دهه 40 
در ایران ش��روع ش��ده اما نتوانسته 
متناس��ب با آن رش��د کن��د و این 

صنعت عقب مانده است.
مع��اون اول رئی��س جمه��ور با 
ب��ه دالی��ل عقب ماندگی  اش��اره 
صنع��ت کشتی س��ازی در ای��ران 
گفت: در ایران سرمایه گذاران باید 
س��ال ها منتظر تحویل س��فارش 
خود باش��ند اما در خرید خارج از 
کشور با فاینانس کردن 85درصد 
از هزینه خرید کشتی با شناور، به 
س��رعت می توانند سفارش خود را 
عملیاتی و به بهره برداری برسانند.

وی به زم��ان طوالن��ی تحویل 
ش��ناورها در خرید از تولید داخل 
اش��اره ک��رد و گف��ت: زمانی که 
وزارت صنع��ت را برعهده داش��تم 
خرید شش شناور از بخش داخلی 
منعقد شد که هنوز هم این شش 
ش��ناور به س��رمایه گذاران تحویل 

داده نشده است.

مع��اون اول رئی��س جمه��ور با 
تاکی��د ب��ر نق��ش نظ��ام بانكی و 
صن��دوق توس��عه ملی در رش��د 
صنای��ع دریای��ی گفت: ب��ا توجه 
ب��ه اهدافی که ب��رای این صنعت 
در نظ��ر گرفته ای��م بای��د از محل 
صندوق توس��عه ملی و تسهیالت 
بانك��ی به ط��ور ویژه س��هم مورد 

توجهی قائل شوم.

سال آینده جزو 10 کشور برتر 
دریایی می شویم

همای��ش  ای��ن  در  همچنی��ن 
محمدسعید س��یف، رئیس هیات 
مدی��ره انجمن مهندس��ی دریایی 
ای��ران با بیان اینكه رش��د اقتصاد 
دریای��ی در دو ده��ه اخی��ر به دو 
برابر نرخ رش��د اقتصادی کش��ور 
رسیده است، گفت: 400 میلیون 
جمعیت آس��یای میانه دسترسی 
ب��ه آب های آزاد ندارن��د که ایران 
می تواند پل ارتباطی این کشورها 
ب��ه راه ه��ای دریایی باش��د و این 
پتانس��یل پول س��ازی ب��رای این 

حوزه محسوب می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت 24 
ش��رکت بخش خصوصی در حوزه 
ح��ال  در  گف��ت:  کشتی س��ازی 
حاض��ر ایران بین 11 کش��ور برتر 
دنیا از لح��اظ توانای��ی علمی در 
حوزه دریایی اس��ت که پیش بینی 
می کنیم، در سال آینده جزو  10 
کش��ور برتر در این زمینه باشیم. 
سیف با بیان اینكه در حال حاضر 
30 هزار شناور در ناوگان دریایی 
کش��ورمان وجود دارد، ادامه داد: 
با توجه به این پتانس��یل ها ایران 
می تواند سهم قابل توجهی از بازار 
3 هزار میلیارد دالری سال 1440 
در حوزه کشتی سازی داشته باشد.

اقتصاد ایران از راه دریا می گذرد
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سامانه رهگیری خودرو 
راه اندازی می شود

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، از راه اندازی 
س��امانه رهگی��ری خودرو در راس��تای س��اماندهی 

قراردادها و رضایت مشتریان خبر داد. 
اتحادی��ه  رئی��س  منص��وری،  ارس��ان  عل��ی 
نمایش��گاه داران خ��ودرو، در گفت و گو ب��ا »فرصت 
ام��روز« درب��اره این ط��رح بیان ک��رد: م��ا روزانه 
ح��دود چهار ش��کایت در زمین��ه قراردادها از مردم 
دریافت می کنیم. در همین راس��تا برای ساماندهی 
و یکسان سازی قراردادها، س��امانه رهگیری خودرو 
به زودی راه اندازی خواهد شد که همه نمایشگاه داران 
موظف هس��تند قراردادها و مشخصات خودرو را در 
این س��امانه به ثبت برس��انند و اطاعات مربوط به 
ثبت اس��ناد، خافی خودرو و مواردی از این دس��ت 

در این سامانه در دسترس قرار می گیرد. 
او ب��ا بیان اینکه اکنون همه زیرس��اخت های این 
طرح آماده ش��ده اس��ت، اظهار کرد: در حال حاضر 
سامانه آماده اس��ت و ما فقط منتظر اعام همکاری 
پلیس راهنمایی و رانندگی هس��تیم. وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و اتاق اصناف ای��ران، مذاکراتی را 
در این راستا انجام داده و مشغول پیگیری هستند. 
منصوری افزود: تاکنون 19 س��فر اس��تانی انجام 
ش��ده و آموزش های الزم برای نح��وه کارکرد با این 
سیس��تم و ثبت قراردادها انجام ش��ده است. وجود 

چنین سامانه ای نیاز بازار خودرو است. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو، در پاس��خ 
به اینکه آیا این س��امانه بر میزان دریافت حق العمل 
کاری توسط نمایشگاه داران نیز نظارت دارد، توضیح 
داد: در ای��ن س��امانه می��زان مبلغ ق��رارداد و مبلغ 
کمیس��یون باید به ثبت برس��د و همی��ن موضوع از 

بروز تخلف در این زمینه جلوگیری می کند. 
او هزینه ثبت هر قرارداد در سامانه را 8 هزارتومان 
اعام کرد و گفت: ما هرچه در توان داشتیم را برای 
راه اندازی این سامانه انجام داده ایم و اگر پلیس پای 
کار نیای��د، این س��امانه به صورت ی��ک اقدام صنفی 

راه اندازی خواهد شد. 
منصوری با بیان اینکه متولی این اقدام اتاق اصناف 
ایران است، تصریح کرد: با توجه به میزان شکایاتی که 
ما در روز دریافت می کنیم وجود چنین سامانه ای بسیار 
حائز اهمیت است. با ثبت هر قرارداد، هر خودرو دارای 
یک کد رهگیری می شود و بدین ترتیب طبیعتا میزان 

تخلفات کمتر خواهد شد. 
به گفته منصوری، س��امانه رهگیری خودرو آماده 
است و پس از اعام نظر پلیس راهنمایی و رانندگی، 

کاربردی خواهد شد. 

با اجرایی شدن یک قانون جدید
 بازرسان بر عملکرد 

خودروسازان نظارت می کنند 
با اجرایی شدن یک قانون جدید، بازرسان تعیین 
ش��ده از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بر 
عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو نظارت 
خواهند کرد. به گزارش ایسنا، عملکرد خودروسازان 
و واردکنن��دگان خودرو نارضایتی مصرف کنندگان و 
همچنین کارشناس��ان و منتقدان را به دنبال داشته 

است. 
در این زمینه پایین بودن کیفیت و باال بودن قیمت 
از مهم ترین دالیل نارضایتی از عملکرد خودروسازان 
داخلی و همچنین گران فروش��ی و تاخیر در تحویل 
از مهم تری��ن دالیل نارضایتی منتق��دان از عملکرد 

شرکت های واردکننده خودرو بوده است. 
این مشکات در تدوین اصاحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مورد 
توجه قرار گرفته است به گونه ای که با اجرایی شدن 
این قانون، بازرس��ان وظیفه نظ��ارت بر عملکرد این 

شرکت ها را به دنبال خواهند داشت. 
در ماده 66 این قانون قید شده است: »ارزیابی های 
ادواری عرضه کنندگان خودرو، واس��طه های فروش، 
 واس��طه های خدمات پس از فروش، نمایندگی مجاز 
و ارائه گزارش ه��ای ادواری موردی به عهده بازرس 
اس��ت که توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه( تعیین می شود.« 
 در این قانون قید شده که وظیفه نظارت بر حسن 
اجرای موارد قید ش��ده در آیین نام��ه این قانون بر 

عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
اصاحیه آیین نام��ه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی 
دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از اباغ از 

سوی معاون اول رئیس جمهوری، اجرایی خواهد شد.

 تولید یک مینی بوس متوقف شد 
 تولی��د یک مدل مینی بوس در کش��ور از آبان ماه 

متوقف شد. 
به گزارش ایسنا، آبان ماه امسال تولید مینی بوس 
اویکو تولیدی ش��رکت پیش��رو دیزل آسیا با کاهش 
100درصدی از یک دستگاه در آبان 1393 به صفر 

رسید. 
در این مدت تولید س��ه م��دل از مینی بوس های 
در حال تولید در ش��رکت های هوراند خودرو دیزل، 
ایران خودرو دیزل و گ��روه بهمن نیز افزایش یافته 

است. 

سرمایه گذاری 4/5 میلیارد دالری 
فورد در تولید خودروهای برقی

ف��ورد اعام کرد که این ش��رکت تا س��ال 2020 
می��ادی 5/4 میلی��ارد دالر  )مع��ادل 3 میلی��ارد 
 پون��د( در تولی��د خودروه��ای برق��ی و هیبری��دی  
)برقی – بنزینی( سرمایه گذاری خواهد کرد. مدیران 
این ش��رکت قصد دارند تا از طریق س��رمایه گذاری 
در ای��ن زمینه، به تعداد خودروهای برقی در ناوگان 

خودروهای تولیدی این شرکت بیفزایند. 
در همین راس��تا این غول خودروسازی آمریکایی 
اعام کرده که رویکرد جدید این ش��رکت در زمینه 
تولید خودروه��ای برقی با معرفی م��دل الکتریکی 
ف��ورد فیوژن که در مدت زمان کوتاه تری نس��بت به 
مدل های مش��ابه شارژ شده و مس��افت بیشتری را 

می پیماید، به بازار آغاز خواهد شد. 
کارشناس��ان حوزه خ��ودرو معتقدن��د، فورد با 
در  خ��ود  دالری  میلی��ارد   5/4 س��رمایه گذاری 
حوزه طراحی و توس��عه خودروهای برقی و عرضه 
نمونه ه��ای تج��اری آن ب��ه بازار قص��د دارد تا به 
رقیبی قدرتمند برای ش��رکت های نظیر Uber و 
Lyft در بازار خودروهای برقی بدل ش��ود. شرکت 
فورد معتقد اس��ت که ب��ازار خودروهای الکتریکی 
چیزی ح��دود 5 تریلیون دالر ارزش دارد که این 
برآورد می توان��د تا حدود زیادی س��رمایه گذاری 
کان ف��ورد را ب��رای توس��عه خودروه��ای برقی  

توجیه کند. 
طرح ها و پیش��نهادات ارائه ش��ده از سوی فورد 
و برنام��ه این ش��رکت برای س��رمایه گذاری روی 
خودروهای الکتریکی بخش��ی از تاش های مارک 
فیل��دز مدیر اجرایی این ش��رکت اس��ت که قصد 
دارد ت��ا از این طری��ق به مبارزه با ش��رکت هایی 
ک��ه روش ه��ای متفاوتی ب��رای مالکی��ت خودرو 
ب��ه مش��تریان پیش��نهاد می کنن��د و همچنی��ن 
قانون گذارانی اس��ت ک��ه به دنب��ال کاهش تولید 

گازهای گلخانه ای هس��تند. 
آق��ای فیلدز در س��خنانی اعام ک��رد که فورد 
قصد دارد تا س��ال 2020 می��ادی 40 درصد از 
محصوالت این ش��رکت مدل الکتریکی نیز داشته 
باش��ند. گفتنی اس��ت که این رقم در حال حاضر 

13 درصد است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه میزان ش��ارژ باتری های 
مدل الکتریکی ف��ورو فوکوس جدید در ظرف مدت 
30 دقیقه به 80 درصد می رس��د ک��ه این زمان دو 
س��اعت از م��دل الکتریکی فعلی فوکوس س��ریع تر 
اس��ت. فورد می گوی��د که مدل جدی��د و الکتریکی 
فوک��وس می تواند با ی��ک بار ش��ارژ باتری هایش تا 
مسافتی معادل 100 مایل را طی کند که این میزان 

از 76 مایل مدل قبلی بیشتر است. 
براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته ش��رکت 
فورد یک مدل هیبریدی  )برقی – بنزینی( موندئو و 
یک مدل الکتریکی C-Max در سال آینده میادی 
در چی��ن معرفی خواهد کرد. در ح��ال حاضر فورد 
نمونه های برقی و هیبری��دی مدل هایی از فوکوس، 
موندئو، فی��وژن، C-Max و Lincoln MKZ را 

تولید و به بازار عرضه کرده است. 
براس��اس اعام فورد، این شرکت به دنبال توسعه 
بخش خدمات پس از ف��روش ون خود بوده و قصد 
دارد تا تنوع محصوالت خود را در این بخش افزایش 
دهد. مدی��ر اجرایی فورد در ای��ن ارتباط می گوید: 
»ب��ازار خدمات پس از فروش یک ب��ازار 5 تریلیون 
دالری اس��ت که در حال حاضر س��هم فورد از این 

بازار نزدیک به صفر است.«
در همین رابطه کن واش��نگتن، معاون مدیرعامل 
ش��رکت فورد در امور تحقیق��ات می گوید: »هدف و 
رویکرد ما این اس��ت که خدمات پس از فروش خود 
را گس��ترش دهیم و محصوالت مان را تحت پوشش 
قرار دهیم چراکه به این موضوع به دید یک تجارت 

پرسود می نگریم.«

»ساب «   نمرده است

این کمپانی خودروساز سوئدی اثبات کرده که به 
سختی پا پس می کش��د. درحالی که تمام دنیا سال 
گذشته پس از ورشکستگی مالک چینی این کمپانی 
که یکی از شاخه های کمپانی »جنرال موتور «   است، 
خبر تعطیلی این ش��رکت را دادند، وباگ »ساب «  
 خبر از تولید و ارائه پنج مدل جدید تا س��ال 2018 

داد! 
آق��ای برگم��ن در بزرگ ترین کنفرانس س��االنه 
خودرو س��وئد عناصر اصلی نقش��ه اقتصادی جدید 
 ای��ن کمپان��ی را فاش کرد. نخس��تین مدل س��اب
)Saab 9-3( در نیم��ه اول س��ال 2017 وارد بازار 
چین و سوئد خواهد شد که به دنبال آن چهار مدل 

دیگر نیز در همان سال ارائه خواهند شد. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که نخس��تین مدل 
برقی ساب که یک سدان است تا دو سال دیگر وارد 
بازار چین و س��وئد خواهد شد. پس از آن چند مدل 
شاس��ی بلند و هاچ بک تمام الکتریکی ارائه خواهند 

کرد. 
اما این ش��رکت چگون��ه بودجه مورد نی��از برای 
تولی��د ای��ن خودرو ه��ا را تأمی��ن می کن��د؟  ب��ه 
گزارش رویت��رز آنها در روز پنجش��نبه یک قرارداد 
لیزی��گ چین��ی ب��ا ش��رکت   12 میلی��ارد دالری 

»Panda New Energy «   منعقد کردند. براساس 
این قرارداد، س��اب تا پایان س��ال 2020، 150000 
مدل خودرو س��دان م��دل 9-3 و 100000 خودرو 

دیگر به شرکت پاندا تحویل می دهد. 
به نظر بس��یار بلندپروازانه اس��ت. این موضوع که 
آنها بتوانند خودشان را در میان خودرو های پیشتاز 
امروزی جای بدهند و اینکه بتوانند این خودرو ها را 
در بازار هایی به جز چین و سوئد صادر کنند، مسئله 

بسیار حیاتی و مهمی است. 

بینالملل گفتوگو

خبر

چهارشنبه
27 دی 1394 خودرو

ن��و  خ��ودروی  تحوی��ل 
خودروه��ای  صاحب��ان  ب��ه 
فرس��وده و دس��ت دوم سایپا 
از ام��روز آغاز ش��د. دارندگان 
ای��ن خودروه��ا می توانن��د از 
تس��هیات با نرخ بهره 19/5 
و 21 درصد، بهره مند شوند. 

به گزارش خبرنگار  »فرصت 
آالیندگی  ب��ودن  باال  امروز«، 
باال  کاربراتوری،  خودروه��ای 
بودن مصرف سوخت و تلفات 
گروه  خودروه��ا،  ای��ن  جانی 
خودروسازی س��ایپا را به فکر 
اجرای��ی کردن دوب��اره خرید 
خودروهای دست دوم و طرح 
تعویض خودروهای فرسوده با 
خودروهای نو انداخته اس��ت. 
چندین س��ال پیش نیز سایپا 
چنی��ن طرح��ی را اس��تارت 
زد ام��ا به س��رانجام مطلوبی 
نرس��ید. حاال رض��ا تقی زاده، 
معاون بازاریابی و فروش گروه 
خودروسازی س��ایپا می گوید 
این ش��رکت ب��ا اس��تفاده از 
دارد  قص��د  گذش��ته  تجارب 
طرح ه��ا  ای��ن  ش��روع کننده 
در کش��ور باش��د. حاال معاون 
فروش و بازاریاب��ی خودرو از 
برنامه های این ش��رکت برای 
خری��د خودروی دس��ت دوم 
و جایگزین��ی خودروه��ای نو 
ب��ا خودروهای فرس��وده خبر 

می دهد. 
طب��ق آماری ک��ه تقی زاده 

روز گذشته در نشست خبری 
داد، 17 میلیون  ارائ��ه  خ��ود 
در  دس��تگاه  ه��زار   500 و 
ت��ردد می کنن��د که  کش��ور 
یک میلی��ون از این خودروها 
بنزینی  مابق��ی  و  گازوییل��ی 
ت��ردد  و  هس��تند  گازی  و 
خودرو در کش��ور م��ا دوبرابر 
است.  جهانی  اس��تانداردهای 
موتورس��یکلت ها  همچنی��ن 
درصد، خودروهای سواری   21
43 درص��د و وان��ت باره��ا و 
سایر وس��ایل نقلیه 36 درصد 
در میزان آلودگ��ی هوا نقش 
دارن��د. اما آنچ��ه که در طول 
ای��ن س��ال ها ب��ه آن کمت��ر 
توجه ش��ده، تف��اوت آلودگی 
خودروه��ای کاربرات��وری ب��ا 
اس��ت.  انژکتوری  خودروهای 
به گفته معاون فروش س��ایپا 
کاربرات��وری  خ��ودروه���ای 
 4 یورو  خودروه��ای  20 برابر 
در آلودگ��ی هوا نق��ش دارند. 
ای��ن ش��رکت  رو  از همی��ن 
خودروهای  گرفت��ه  تصمی��م 
فرسوده خود را تحویل بگیرد 
و خ��ودروی نو با تس��هیات 
ب��ا به��ره 19/5 درص��د، ب��ه 

مشتریان تحویل دهد. 
تق��ی زاده درب��اره جزییات 
ای��ن ط��رح گف��ت: از امروز 
خودروهای  تعوی��ض  ط��رح 
فرس��وده اجرایی می ش��ود و 
در ای��ن طرح ب��ا 100 مرکز 

اس��قاط ق��رارداد بس��ته ایم. 
صاحبان خودروهای فرسوده 
ب��ا مراجعه به این  می توانند 
مراک��ز، خودروه��ای خود را 
تحوی��ل داده و طی 30 روز 
با س��قف  خودروی س��واری 
و  ماه��ه   48 بازپرداخ��ت 
درص��دی   19/5 تس��هیات 

تحوی��ل بگیرن��د. 
خودروهایی  گروه  درباره  او 
که در این طرح به مش��تریان 
توضیح  می شود،  داده  تحویل 
داد:  پراید 111 و 131، تیبا 1 
و 2، وان��ت 151 و انواع وانت 
نیس��ان در ف��از اول تحوی��ل 
مش��تریان می شوند که سقف 
تس��هیات در ای��ن گ��روه از 
خودروها ب��رای خودروی تیبا 
به مبل��غ 16 میلی��ون تومان 
اس��ت. در ف��از دوم این طرح 
نی��ز ان��واع ال 90، س��اندرو 
و برلیان��س نی��ز ب��ا س��قف 
قیمت  درصد  تس��هیات 50 
خ��ودرو به مش��تریان تحویل 

داده می شود. 
مع��اون ف��روش و بازاریابی 
سایپا در پاسخ به این پرسش 
که کمترین و بیشترین میزان 
اقساط چقدر است، بیان کرد: 
کمتری��ن میزان قس��ط برای 
تومانی  تسهیات 10 میلیون 
650 ه��زار توم��ان و ب��رای 
تومانی  تس��هیات 6 میلیون 
ب��رای خرید اعتب��اری ماهی 

400 ه��زار تومان اس��ت. در 
ف��روش لیزینگی که 48 ماهه 
است، میزان اقساط از 258 تا 

600 هزار تومان است. 

خریدوفروش خودروهای 
دست دوم توسط سایپا

خری��د خودروهای دس��ت 
دوم از دیگر برنامه های سایپا 
اس��ت. این طرح در شرایطی 
از امروز اجرایی می ش��ود که 
خودروس��ازان بخش خصوصی 
نی��ز برنامه های ج��دی برای 

بازار دست دوم خود دارند. 
تق��ی زاده، درباره جزییات 
خودروه��ای  خریدوف��روش 
دس��ت دوم توس��ط س��ایپا، 
گف��ت: ای��ن طرح ب��ا هدف 
جمع آوری خودروهای دست 
فنی،  ایراده��ای  رف��ع  دوم، 
بازس��ازی و بهسازی و عرضه 
مج��دد آنه��ا ب��ا اس��تاندارد 
فن��ی و گارانت��ی یک س��اله، 
اجرای��ی می ش��ود. در ای��ن 
طرح نیز خودرو توسط 100 
نمایندگی برتر به قیمت روز 
خریداری شده و به جای آن 
مش��تریان می توانند از همان 
گ��روه خودروهای مش��خص 
تعوی��ض  ط��رح  در  ش��ده 
خودرو  فرسوده،  خودروهای 

تحویل بگیرند. 
او ب��ا بیان اینک��ه نرخ بهره 
تس��هیات در ای��ن طرح 21 

درص��د اس��ت، تصری��ح کرد: 
خودروه��ای دس��ت دوم نیز 
توس��ط نمایندگی ها با قیمت 
ب��ه هم��راه یک س��ال  و  روز 
گارانتی ب��ه متقاضیان عرضه 
می ش��ود که البته برای حفظ 
مناف��ع مش��تریان هم��ه این 
خودروها روی س��ایت س��ایپا 

ارائه خواهند شد. 
مع��اون بازاریاب��ی و فروش 
ذی نف��ع  اف��زود:  س��ایپا، 
خودروها،  ای��ن  خریدوفروش 
نمایندگی ها هس��تند و سایپا 
نق��ش نظارتی بر ای��ن پروژه 

خواهد داشت. 

30هزار دستگاه خودرو 
تحویل مشتریان شد

خودروهای  تحوی��ل  میزان 
فروخته ش��ده در ط��رح وام 
25 میلی��ون تومان��ی از دیگر 
مباح��ث مطرح ش��ده در این 

نشست بود. 
تق��ی زاده در ای��ن زمین��ه 
 30 تاکن��ون  ک��رد:  عن��وان 
هزار دس��تگاه خودرو تحویل 
مش��تریان ش��ده و 15 ه��زار 
دس��تگاه به ص��ورت امانی در 
ق��رار  نمایندگی ه��ا  اختی��ار 
گرفته اس��ت. روزانه حدود دو 
ه��زار تأییدیه از بانک دریافت 
می کنی��م و با توج��ه به این 
موضوع سرعت تحویل خودرو 

به مشتریان مناسب است. 

طرحی جدید برای خروج از رکود 

آغاز طرح خرید 
خودروهای دست دوم سایپا از امروز

 Bentley EXP 10 Speed 6
که به صورت رسمی در نمایشگاه 
خ��ودروی ژنو معرفی ش��د تنها 
یک م��دل مفهومی ب��ود، اما با 
توج��ه ب��ه دریاف��ت بازخوردها 
س��وی  از  مثب��ت  نقده��ای  و 
فع��االن صنعت  و  کارشناس��ان 
خودرو به نظر می رسد که امکان 
تولی��د و عرض��ه آن به ب��ازار از 
س��وی بنتلی وجود داشته باشد. 
در همین راستا و در ماه سپتامبر 
 اخباری مبن��ی بر احتمال تولید
 Bentley EXP 10 Speed 6
از سوی بنتلی به گوش می رسید 
ام��ا آنچه در ح��ال حاضر از این 
ط��رح به گ��وش می رس��د، آن 
است که بنتلی قصد دارد تا این 
طرح مفهومی را به مرحله تولید 

برساند. 
در همی��ن رابط��ه کوی��ن ُرز، 
عضو هیات مدیر ش��رکت بنتلی 
و مس��ئول بخ��ش بازاریاب��ی و 
ف��روش ای��ن ش��رکت می گوید: 
»ب��رای تصمیم گی��ری در مورد 
تولید یک م��دل جدید و عرضه 
آن به ب��ازار، ما در بنتلی همواره 
سه پرس��ش را مطرح می کنیم: 

آی��ا فضایی در ب��ازار برای مدل 
جدید وج��ود دارد؟ آیا خودروی 
جدید می تواند خوراک مناسبی 
مش��تریان  از  گروه��ی  ب��رای 
ک��ه پی��ش از این ماش��ین های 
ارزان تری را خری��داری کرده اند 
باش��د؟ و در نهای��ت اینک��ه آیا 
جدی��د  خ��ودروی  می توانی��م 
ی��ک  اس��تانداردهای  در  را 
بنتل��ی به ب��ازار عرض��ه کنیم؟ 
 باید بگوی��م که در م��ورد مدل
  Bentley EXP 10 Speed 6

تمامی پاس��خ ها مثب��ت بوده و 
به این نتیجه رسیدیم که تولید 
این خ��ودرو و عرضه آن به بازار 
را نصیب  قابل توجه��ی  موفقیت 

بنتلی خواهد کرد.«
»اگرچ��ه داد:  ادام��ه   ُرز 

  Bentley EXP 10 Speed6
هنوز به صورت رس��می از س��وی 
اعضای هیات مدیره مورد تایید قرار 
نگرفته و کارهای اداری آن صورت 
نپذیرفته است، اما این مسئله مانعی 
نب��وده و در مدت زم��ان کوتاهی 

حل و فصل خواهد شد.«
اگرچه هنوز اطاعاتی در مورد 
پیش��رانه خ��ودروی جدید بنتلی 
منتش��ر نشده اس��ت اما براساس 
اطاعات ارائه ش��ده از سوی مدیر 
بخش بازاریاب��ی و فروش بنتلی، 
 MSB ای��ن خ��ودرو از پلتف��رم
ش��رکت فولکس واگن اس��تفاده 
خواه��د ک��رد. خ��ودروی جدید 
بنتل��ی که براس��اس ب��ه منظور 
شکست دادن نسل جدید پورشه 
پانم��را در ب��ازار طراح��ی ش��ده 

 است، سیس��تم تعلیق و پیشرانه
  Bentley EXP 10 Speed 6
 Continental پلتفرم  براساس 

GT ساخته خواهد شد. 
در اس��تفاده  م��ورد   پلتف��رم 
  Bentley EXP 10 Speed 6 
ی��ک پلتف��رم انعطاف پذی��ر ب��ا 
قابلیت های متنوع اس��ت که این 
موضوع امکان ساخت یک سدان 
یا یک خودروی اس��پورت روی 

این پلتفرم را فراهم می کند. 
چنانچه با خ��ود فکر می کنید، 
بنتلی جدید خودرویی نسبتا ارزان 
قیمت خواهد بود، بهتر اس��ت در 
افکار خود تجدیدنظر کنند. بنتلی 
جدی��د اگرچه از نظر ابعاد از مدل 
Continental GT  کوچک تر 
است به هیچ عنوان ارزان تر از آن 
نبوده و در مقابل حس رانندگی با 
یک خودروی اسپورت را در اختیار 

شما قرار خواهد داد. 
حتی ب��دون آنکه بدانی��م از چه 
 Bentley EXP 10 پیشرانه ای در
Speed 6  استفاده خواهد شد، باید 
خودروی جدید بنتلی را تحسین کنیم. 
ترجمه: معراج آگاهی
www.roadandtrack.com :منبع

هوندا موت��ور با ه��دف تصاحب 
سهم بیشتر از پنجمین بازار بزرگ 
خودرو در دنیا، س��رگرم بررس��ی 
ام��کان س��اخت یک خ��ودروی 

کوچک مخصوص هند است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، هیرونائو 
ایت��و، نایب رئیس ارش��د »هوندا 
ب��ازوی  ک��ه  هن��د«  گنبتس��و 
تحقیقات و توس��عه این شرکت 
اس��ت، اظهار کرد: ای��ن خودرو 

نخس��تین خودرویی خواهد بود 
ک��ه در مرکز تحقیق��ات محلی 
هوندا طراحی می شود و باالتر از 
مدل ه��ای ارزان قیمت کوچکی 
مانن��د آلت��و و واگ��ن آر ماروتی 

سوزوکی قرار می گیرد. 
ب��ازار خ��ودروی هن��د تحت 
و  س��وزوکی  ماروت��ی  س��لطه 
هیون��دای موتور ق��رار دارد که 
ب��ا اس��تفاده از قطع��ات تولی��د 

مجموعه  هن��دی،  ش��رکت های 
قوی از مدل های بومی را طراحی 
کرده ان��د و این امر به آنها امکان 
را  قیمت خودروهای ش��ان  داده 

رقابتی کنند. 
ب��ر پایه آم��ار صنعت��ی، مدل 
سدان  پرفروش ترین  »س��یتی« 
هون��دا در هن��د اس��ت و ای��ن 
خودروس��از در 11 ماه نخس��ت 
امسال 7.2 درصد س��هم از بازار 

خودروهای س��واری این کش��ور 
داش��ته اس��ت. پانی��ت گوپت��ا، 
دس��تیار مدیر موسس��ه مشاوره 
پیش بینی  اتوموتیو«  »آی اچ اس 
کرد مطالعه هوندا احتماال منجر 
به طراح��ی یک هاچ بک کوچک 
می ش��ود که در هند تولید و به 
بازارهای دیگر صادر خواهد شد. 
آی اچ اس انتظ��ار دارد هون��دا 
ای��ن خ��ودرو را تا س��ال 2020 

به ب��ازار عرض��ه کند و س��االنه 
از این خودرو  150 هزار دستگاه 
تولید کند که 50 هزار دس��تگاه 

آن برای صادرات خواهد بود. 
رویت��رز،  گ��زارش  براس��اس 
طراح��ی پلتف��رم و موت��ور این 
خودرو مورد پش��تیبانی هوندای 
ژاپن خواهد بود اما طراحی بدنه 
بیرونی و داخلی خودرو به صورت 

بومی انجام می شود. 

طرح مفهومی Bentley EXP 10 یک گام دیگر به تولید نزدیک شد

هوندا درصدد طراحی خودروی مخصوص برای هندی ها 

گزارش2

شماره 401 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو

مازیار جعفریه
منبع: رویترز

ترجمه: معراج آگاهی
www. bbc. com :منبع



در س��ه روز اول ثبت نام کاندیداهای مجلس دهم در 
حوزه انتخابیه تهران 443 نفر برای انتخابات مجلس در 
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و پردیس ثبت نام 

کردند. 
علی اصغر ناصربخت، معاون سیاس��ی انتظامی فرماندار 
ته��ران در آغاز چهارمین روز ثبت نام کاندیداهای مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان این مطلب اف��زود: 420 نفر از 
داوطلبین در محدوده س��نی 30 تا 60 س��ال قرار دارند 
و تحصی��الت ثبت نام کنن��دگان را 92 نفر دکترا، یک نفر 
ح��وزوی و الباق��ی فوق لیس��انس و معادل آن تش��کیل 
می دهند. همچنین در چهارمین روز ثبت نام کاندیداهای 
مجلس ده��م ابراهیم انصاری��ان داماد آی��ت اهلل مهدوی 
کنی، مصطف��ی کواکبیان دبیر کل حزب مردم س��االری 
و محمد عباس��پور نماین��ده ادوار مجلس، فاطمه راکعی، 
اش��رف بروجردی، احمد توکلی، سیدمحمود میرلوحی، 
حجت االس��الم مجتبی آقا تهرانی، ای��رج ندیمی و مهراد 
بائوج الهوتی، حجت االسالم علی فالحیان، حسن غفوری 
فرد و سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری جهت 

کاندیداتوری در این انتخابات ثبت نام کردند. 
صب��ح چهارمی��ن روز انتخابات مجلس س��یدمحمد 
حسینی و محمد عباسی از وزرای دولت دهم به همراه 
ه��م برای ثبت ن��ام در دهمی��ن دوره انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی به وزارت کش��ور مراجعه و ثبت نام 
کردن��د. پرویز کاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم از دیگر 

وزرای دولت احمدی نژاد بود که برای ثبت نام به وزارت 
کشور مراجعه کرد. 

محمدرضا ع��ارف رئیس بنیاد امید ایرانیان نیز پیش 
از ظهر سه ش��نبه با مراجعه به وزارت کشور کاندیدای 
انتخابات مجلس دهم ش��د. محسن مهرعلیزاده و علی 
صوفی از اعضای کابینه دولت اصالحات نیز که همزمان 
با حضور عارف در وزارت کشور در این وزارتخانه حضور 
داش��تند ب��رای انتخابات مجلس ده��م ثبت نام کردند. 
پیش از ظهر سه شنبه همچنین صادق خرازی به همراه 
برخی از اعضای حزب تازه تاس��یس »ن��دای ایرانیان« 
در وزارت کش��ور حاضر ش��د که برخ��الف تصورات و 
پیش بینی ها این عضو موس��س ن��دا تنها برای همراهی 
با اعضا در مرحله ثبت نام در وزارت کش��ور حاضر شد و 
مجید فراهانی دبیرکل ای��ن حزب به همراه تعدادی از 
اعضای حزب »ندای ایرانیان« در انتخابات مجلس دهم 
ثبت نام کردند. مرتضی اشراقی نوه امام خمینی )ره( نیز 
با حضور در س��تاد انتخابات کشور، کاندیدای انتخابات 

مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه تهران شد. 
در شش��مین روز ثبت نام انتخاب��ات مجلس خبرگان 
رهب��ری آیت اهلل موح��دی کرمان��ی دبی��رکل جامعه 
روحانی��ت مبارز نی��ز به جم��ع کاندیداه��ای مجلس 
خبرگان پیوس��ت. در یک روز مان��ده به آخرین مهلت 
ثبت ن��ام در انتخابات مجلس خب��رگان رهبری آیت اهلل 
موحدی کرمانی، حجت االس��الم مازنی، حجت االسالم 

مرتضی آقا تهران��ی، آیت اهلل ناصری ام��ام جمعه یزد و 
حجت االس��الم علی فالحی��ان ب��رای کاندیداتوری در 
خبرگان پنج��م ثبت ن��ام کردند. آی��ت اهلل محی الدین 
حائری ش��یرازی هم روز گذش��ته به جمع کاندیداهای 
آی��ت اهلل  پیوس��ت.  خب��رگان  مجل��س  نمایندگ��ی 
سیدمجتبی حسینی نماینده ولی فقیه در امور عراق نیز 
برای انتخابات پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان رهبری 

در فرمانداری مشهد ثبت نام کرد. 
محمد ابراهیم طریقت سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کش��ور گف��ت: در تالش هس��تیم که امکان اس��تعالم 
پیامک��ی ش��ماره مل��ی اف��راد در روز انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی و مجلس خبرگان فراهم شود. البته ما 
به مردم توصیه می کنیم کارت شناس��ایی ملی یا کارت 
هوش��مند ملی را به منظور رأی دادن ارائه دهند. الزم 
اس��ت رأی دهندگان از آخرین شناس��نامه صادر شده 
خود به منظور رأی دادن استفاده کنند؛ چرا که ممکن 
اس��ت برخی افراد بیش از یک شناسنامه داشته باشند. 
ستاد انتخابات کشور از پایگاه اطالعات جمعیت کشور 
در زمین��ه اح��راز هویت بهره می ب��رد و افرادی که 18 
س��ال به باال و در قید حیات هستند فقط یک بار و در 
یک حوزه انتخابیه می توانند در انتخابات شرکت کنند 
و همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا کارت هوشمند 

ملی الزام است. 

دکتر حسن  حجت االسالم والمس��لمین 
روحانی روز سه شنبه در دیدار با مدیران، 
مش��اوران و کارکن��ان وزارت اطالع��ات 
ضم��ن تبریک میالد پیامبر عظیم الش��أن 
اس��الم)ص( و هفت��ه وح��دت و تقدی��ر 
از تالش ه��ا و ف��داکاری  پرس��نل وزارت 
اطالع��ات، امنی��ت را یک��ی از نعمت های 
ب��زرگ الهی برش��مرد و گف��ت: تضمین 
امنیت و آرامش ب��رای کلیه آحاد جامعه 

وظیفه اصلی دولت است. 
برش��مردن چگونگی  ب��ا  رئیس جمهور 
تهدیدات��ی که می تواند مخ��ل امنیت در 
جامعه شود، گفت: وظیفه ما تامین امنیت 
با کمترین هزینه اس��ت واال ایجاد فضای 

امنیتی خود هزینه ساز است. 
روحانی، امنیت امروز ایران را در فضای 
ناامن منطقه، مثال زدنی دانست و با اشاره 
به وج��ود تهدیدات فراوان علیه جمهوری 
اسالمی ایران از سوی دشمنان، تالش های 
انجام ش��ده در راستای برقراری امنیت در 
کش��ور و نقش حضور گس��ترده مردم در 
مراس��م و مناس��بت های گوناگون ملی و 
مذهبی در آرامش و امنیت، خاطر نش��ان 
کرد: ما باید قدردان همه کس��انی باشیم 
که برای ایج��اد و تقویت امنیت و آرامش 

در کشور فداکاری و تالش می کنند. 
رئیس جمه��ور با تاکید ب��ر اینکه امروز 
ب��ه امنیت و ثبات ایران اس��المی در دنیا 
افتخار می کنیم و این موضوعی اس��ت که 
بسیاری از سران دیگر کشورها در مالقات 
ب��ا مقام��ات ایرانی ب��ه آن اذع��ان دارند، 
گفت: زمانی بس��یاری از کشورهای غربی 
و گروهک ه��ای معاند و دش��من با نظام، 
مصمم بودند تا ایران را ناامن ترین کش��ور 
در منطقه و مرکز ناامنی در جهان معرفی 
کنن��د، اما امروز ایران اس��المی پرچمدار 

امنیت و مب��ارزه با تروریس��م در منطقه 
اس��ت و بس��یاری از همان کشورها دست 

نیاز به سوی ایران دراز کرده اند. 
روحان��ی رأی ملت ای��ران در انتخابات 
س��ال 92 ب��ه ش��عار مب��ارزه با اف��راط و 
خشونت را نشان دهنده عالقه و طرفداری 
ملت ایران به راه اعتدال دانس��ت و خاطر 
نشان کرد: افراط هیچ گاه نتوانسته شرایط 
و نتای��ج مطل��وب فراه��م کند و مس��یر 
اعتدال، مس��یری است که اس��الم به آن 
دس��تور داده و امام راحل نیز انقالب را در 

این مسیر هدایت کردند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ گاه طرفدار 
افراط نیس��تیم، اما این به معنای آن نیست 
که قدرتمند نب��وده و از حق خود خواهیم 
گذش��ت، گفت: صل��ح، امنی��ت و ثبات در 
شرایطی به وجود می آید که قدرت ایجاد آن 

در جامعه وجود داشته باشد. 
روحانی وحدت، همبس��تگی و انسجام 
در کش��ور را بهتری��ن راه ب��رای ایج��اد 
امنی��ت، توصیف کرد و با بی��ان اینکه به 
واسطه فداکاری های همه نیروهای خدوم 
انقالب، به ویژه س��ربازان گمنام امام زمان 
)ع��ج( گروه های تروریس��تی نتوانس��تند 
امنی��ت ملی را مخ��دوش کنند، گفت: ما 
باید این مس��یر را با قدرت به پیش ببریم 
و ب��ا همکاری و همفکری و انجام اقدامات 
ارزشمند، امنیت و ثبات را در کشور ارتقا 

دهیم. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  رئیس جمه��ور 
س��خنان خود با اش��اره به توافق ایران با 
1+5 و قرار گرفتن در ش��رایط پسابرجام 
گفت: اقدام دولت در مذاکره با قدرت های 
بزرگ جهان، اقدامی ارزشمند بود، چرا که 
مذاکره کنندگان ما در هیچ یک از مراحل 
از موض��ع ضعف س��خن نگفتن��د، بلکه با 

قدرت و منطق مذاکره کردند و توانستیم، 
قدرت سیاسی خود را با لغو قطعنامه های 
ظالمانه علیه ایران به جهانیان نشان دهیم 
و در حقیق��ت قدرت دیپلماتیک ایران در 

کنار اقتدار امنیتی ما رشد کرده است. 
روحانی با اش��اره به اذعان گزارش های 
آژان��س  و  بین الملل��ی  س��ازمان های 
بین المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح آمیز 
بودن فعالیت های هس��ته ای ایران، گفت: 
اس��المی  مواضع جمهوری  خوش��بختانه 
ایران در همه مناس��بات سیاس��ی، همراه 
با ق��درت بوده اس��ت و همان گونه که در 
دوران دف��اع مقدس با قدرت برای احقاق 
حق��وق مل��ت ای��ران و مقابله ب��ا تجاوز 
زیاده خواهی دشمنان به میدان رفتیم، در 
مذاکره و تواف��ق هم قدرتمندانه به دنبال 

حق خود خواهیم بود. 
قطعنامه ه��ای  لغ��و  رئیس جمه��ور 
بین الملل��ی علیه ایران را ب��ه طور یکجا، 
افتخاری برای ملت ایران دانس��ت و اظهار 
داش��ت: امروز توافق ای��ران در مذاکرات 
هسته ای و برجام دش��منان فراوانی دارد 
ک��ه در رأس آنه��ا رژیم صهیونیس��تی و 
برخی افراطی��ون در آمریکا هس��تند. اما 
ای��ن نکته بس��یار حائز اهمیت اس��ت که 
در اجرای برج��ام چگونه از فضای موجود 
و رفع موانع در مس��یر پیش��رفت کشور، 
استفاده کرده و با ایجاد تحرک در فضای 
اقتص��ادی بتوانیم برخی مش��کالت را از 

پیش روی کشور برداریم. 
روحان��ی هرگونه اقدام��ی را که موجب 
تفرق��ه یا توق��ف و جلوگیری از رش��د و 
توسعه کشور شود، خیانت به منافع ملی و 
از مصادیق نفوذ دانست و گفت: برجام به 
معنای رفع موانع اس��ت و باید در این فضا 
حرکت را شتابان کرد و برای دستیابی به 

ترقی و ش��کوفایی همه باید تالش کرده و 
دس��ت به دست هم دهیم تا خیر و برکت 

آن نصیب ملت ایران شود. 
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه در پیش 
ب��ودن انتخاب��ات دهمی��ن دوره مجلس 
ش��ورای اسالمی و پنجمین دوره خبرگان 
رهب��ری، انتخاب��ات را افتخ��ار جمهوری 
اس��المی ایران در منطقه برشمرد و گفت: 
جمه��وری اس��المی ایران تنها کش��وری 
در منطقه اس��ت ک��ه م��ردم آن در یک 
انتخابات آزاد، س��الم، گس��ترده و رقابتی 
با امنیت فراگیر شرکت می کنند. روحانی 
با اش��اره به ضرورت برگ��زاری انتخاباتی 
شکوهمند با مش��ارکت گسترده مردم بر 
رعای��ت حق الناس در انتخابات تاکید کرد 
و اف��زود: حق الناس تنه��ا به معنای حفظ 
رأی مردم نیست، بلکه باید کمک کنیم تا 
همه کسانی که طبق قانون صالح هستند، 
بتوانند درعرصه رقابت حضور پیدا کنند. 

رئیس جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت 
اطالعات به هیچ ح��زب، جناح و گروهی 
تعلق ندارد، خاطر نشان کرد: امروز امانت  
بزرگ��ی در اختی��ار وزارت اطالعات قرار 
دارد که باید به خوبی از آن حراست شود، 
نباید نسبت به افراد قضاوت های نادرست 
و خ��ارج از معی��ار قانون، اعمال ش��ود و 
اجازه ندهیم تا عده ای بخواهند براس��اس 
عالقه مندی های خ��ود به افراد یا جناحی 
خ��اص، معیارهای قانون��ی را نقض کنند. 
روحان��ی با بی��ان اینکه اطالع��ات جامعه 
امان��ت ن��زد وزارت اطالعات اس��ت و این 
وزارتخان��ه در بررس��ی صالحیت ها، باید 
کامال بی ط��رف و قانونی عمل کند، اظهار 
امیدواری کرد تا با حضور گس��ترده مردم 
ش��اهد برگزاری انتخاباتی قانونی، س��الم، 

پرشور و باشکوه در کشور باشیم. 

رئیس جمهور: 
وزارت اطالعات در بررسی صالحیت ها، باید کامال بی طرف و قانونی عمل کند

امروز مدارس استان تهران تعطیل نیست ولی هنوز هوا آلوده است
محمدهادی حیدرزاده مدی��رکل اداره حفاظت محیط 
زیس��ت استان تهران با اش��اره به اینکه امروز ساعت 15 
جلس��ه کمیته اضط��رار آلودگی هوای تهران به ریاس��ت 
اس��تاندار تهران تشکیل شد، اظهار کرد: طبق مصوبه این 
جلس��ه کلیه مدارس اس��تان تهران فردا چهارشنبه دایر 
خواه��د بود. او ب��ا اعالم اینکه در جلس��ه کمیته اضطرار 
آلودگ��ی هوای تهران مقرر ش��د تا آرم های طرح ترافیک 

روزانه تا پایان هفته صادر نشوند، ادامه داد: در این جلسه 
مقرر ش��د تا پایان هفته اورژانس برای شهروندان تهرانی 
به حالت آماده باش باش��د. همچنین فعالیت معادن شن 
و ماس��ه اطراف استان و فعالیت های عمرانی در محدوده 
تهران، ری و شمیرانات تا پایان هفته تعطیل خواهد بود. 
همچنین پلیس نیز موظف ش��د تا ب��ا خودروهای دودزا 

برخورد کند. 

همچنین ثقفی، س��خنگوی آم��وزش و پرورش تهران 
نیز در این باره گفت: براس��اس بررسی های به عمل آمده 
از کمیته اضطرار آلودگ��ی هوای پایتخت، مهدکودک ها، 
پیش دبس��تانی ها و کلیه مدارس مناطق نوزده گانه شهر 
تهران فردا )دوم دی ماه( دایر اس��ت. گفتنی اس��ت کلیه 
فعالیت های بدنی و ورزش��ی برای دانش آموزان همچنان 

ممنوع است. 

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
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پلیس ش��هر کراچی پاکس��تان در تعقیب یک ش��بکه 
افراط گرا متشکل از زنانی از چندین خانواده ثروتمند است 
که متهم به جذب حمایت مالی از گروه تروریستی داعش 
و پی��دا کردن همس��ر برای اعضای این گروه تروریس��تی 
هس��تند. به گزارش الجزیره، مقام های امنیتی پاکس��تان 
اظهار کردند، پس از آنکه نیروهای پلیس این کشور اقدام 
به دس��تگیری متهمی کردند که به ظاهر برای یک حمله 
مس��لحانه در ماه مه علیه ش��یعیان پاکستان تامین مالی 

کرده بود، جست وجو برای این شبکه را آغاز کردند. 
ماه مه س��ال 2015 حمله افراد مس��لح به یک اتوبوس 
حامل شیعیان اسماعیلیه پاکستان در شهر کراچی، کشته 
ش��دن 44 نفر را در پی داش��ت. مس��ئولیت این حمله را 
گروه تروریس��تی داعش در پاکس��تان برعه��ده گرفت و 
این نخس��تین حمله  در خاک پاکس��تان است که داعش 
مس��ئولیت آن را برعه��ده می گیرد. راج��ه عمر خطاب، 
رئیس واحد مبارزه با تروریس��م اس��تان سند اظهار کرد، 

متهم دس��تگیر ش��ده اعتراف کرد که همسرش در شهر 
کراچ��ی اقدام به تش��کیل یک س��ازمان مذهب��ی به نام 
آکادمی الذکرا کرده تا با اس��تفاده از آن فعالیت های گروه 
تروریس��تی داعش در پاکس��تان را تامین مالی کند. وی 
گف��ت: گروهی متش��کل از 20 زن که همگ��ی متعلق به 
خانواده های متمول هس��تند اقدام ب��ه پخش حافظه های 
فلش��ی ح��اوی فیلم های متعل��ق به داعش ک��رده که در 
حمایت از س��ازمان های تروریس��تی تبلیغ می کردند. آنها 
همچنین به پیدا کردن همسر برای حامیان و اعضای این 

گروه تروریستی می پرداختند. 
این زنان شامل همسر و مادرزن سعدعزیز، متهم اصلی 
کش��تار شیعیان پاکس��تان در ماه مه است. سعد عزیز که 
فارغ التحصیل یکی از دانشکده های بازرگانی مهم پاکستان 
اس��ت، از س��وی پلیس به عنوان متهم کش��تار شیعیان و 
همچنین قتل یک فعال صلح به نام سابین محمود در ماه 

آوریل معرفی شده و در ماه مه دستگیر شد. 

پلیس پاکستان در تعقیب شبکه زنان حامی داعش در کراچی

 سیدحس�ن نصراهلل، دبی�رکل حزب اهلل 
لبن�ان در س�خنرانی خ�ود به مناس�بت 
شهادت سمیر قنطار اعالم کرد: خون قنطار 
و تمام شهدا به ما این پیام را می رساند که 

پرچم مقاومت هرگز بر زمین نمی افتد. 
 جنبش اسالمی نیجریه اعالم کرد، ده ها 
نفر از ش�یعیان این کش�ور ک�ه در جریان 
حمالت ارتش مجروح شده اند به دلیل عدم 
رس�یدگی پزش�کی در زندان های ارتش و 
پلیس وضعیت اس�فباری دارن�د و تاکنون 

چند نفر از آنها به شهادت رسیده اند. 

پارلمان یونان، روز س�ه ش�نبه با تصویب قطعنامه ای کش�ور فلسطین را به 
رسمیت شناخت

تیتر اخبار

رحم��ت اهلل حافظی رئیس کمیس��یون محیط زیس��ت و 
س��المت شورای اس��المی ش��هر تهران در تذکرات پیش از 
دستور خود در دویست و هجدهمین جلسه شورای اسالمی 
تهران اظهار داشت: امروز 6 درصد قیمت لبنیات افزایش یافته 
است. بیماری پوکی استخوان بی سروصدا و همه گیر است و با 

مصرف لبنیات می توان از این بیماری پیشگیری کرد. 
حافظی با اشاره به اینکه بیماری پوکی استخوان بار مالی را 
به اقتصاد خانواده و دولت تحمیل می کند، گفت: پیشگیری از 
این بیماری می تواند کامال رایگان باشد و شکستگی استخوان 
از عالئم این بیماری است. رئیس کمیسیون محیط زیست و 
س��المت شورای اسالمی شهر تهران گفت: از هر سه نفر زن 
مسن در کشور، یک نفر دچار پوکی استخوان می شود که در 
شرایط خوب شکس��تگی لگن، به 30 روز بستری نیاز دارد. 
حافظی بیان داشت: 20درصد از افرادی که دچار شکستگی 

لگن می ش��وند، در س��ال اول فوت می کنند، 50 درصد آنها 
بهبودی کامل پیدا نمی کنند و 25 درصد نیز به مراقبت های 
طوالنی مدت در خانه س��المندان نیاز دارند. در سال 1995، 
در آمری��کا 432 ه��زار نف��ر به دلی��ل پوکی اس��تخوان در 
بیمارستان ها بستری و 480 هزار مورد بستری طوالنی مدت 
در این خصوص بوده اس��ت که هزینه مستقیم درمان در آن 
س��ال 8.2 میلیارد دالر برآورد شده است. رئیس کمیسیون 
محیط زیست و سالمت شورای اسالمی شهر تهران افزود: از 
نظر WHO، س��ازمان بهداشت جهانی از معضالت در قاره 
آس��یا در سال 2050، پوکی استخوان است و راه پیشگیری 
آن نیز مصرف لبنیات است. با مصرف لبنیات می توانیم خط 
شکستگی لگن را 25 درصد کاهش دهیم. قبل از هدفمندی 
یارانه ها، مصرف لبنیات در طول سال در کشور 90 لیتر بوده 
که بعد از هدفمندی یارانه ها به 60 لیتر کاهش یافته است. 

تقاضا از دولت برای توقف افزایش قیمت لبنیات

 اح�د وظیف�ه، مدی�رکل پیش بینی و 
هش�دار س�ریع س�ازمان هواشناسی از 
پای�داری هوا تا روز پنجش�نبه در اغلب 
نق�اط کش�ور و آغ�از بارندگ�ی از عصر 

پنجشنبه خبر داد. 
 احم�د دنیامال�ی، رئی�س کمیس�یون 
عمران شورای شهر تهران گفت: آموزش 
و پ�رورش در روزهای آلوده هوا به توزیع 

رایگان شیر توجه بیشتری کند. 

درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: باید حل مشکالت انباشت زباله و سرازیر شدن شیرابه های زباله ها 

در آب و خاک شهرهای شمالی در اولویت قرار گیرد

تیتر اخبار

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرستی متشکل 
از 10 فیلم را که به مرحله بعد اس��کار جلوه های تصویری 
راه پیدا کردن��د، معرفی کرد. به گزارش آسوش��یتدپرس، 
ای��ن فیلم ه��ا از میان فهرس��ت بلند اولیه متش��کل از 20 
فیلم انتخاب ش��ده که نیمه آذرماه اعالم شده بود. اسامی 
فیلم هایی که هنوز در رقابت اسکار جلوه های تصویری جای 
دارن��د، عبارتند از »مرد مورچ��ه ای«، »انتقام جویان: عصر 
اولتران«، »اکس ماشینا«، »دنیای ژوراسیک«، »مد مکس: 
جاده خش��م«، »مریخی«، »بازگش��ته«، »جنگ ستارگان: 
نیرو بیدار می ش��ود«، »س��رزمین فردا« و »راه رفتن«. به 
این ترتیب فیلم های »پل جاسوسان«، »چاپی«، »اورست«، 

»بازی ه��ای گرس��نگی: مرغ مقل��د2«، »در قل��ب دریا«، 
»صعود به مشتری«، »ماموریت غیرممکن: ملت سرکش«، 
»اسپکتور«، »ترمیناتور: جنسیس« از این رقابت بازماندند. 
همه اعضای کمیته جلوه های ویژه آکادمی علوم و هنرهای 
س��ینمایی اس��کار در تاری��خ 9 ژانویه دعوت می ش��وند تا 
10 دقیقه مشخص از این فیلم ها را تماشا کنند و نامزدهای 
نهایی را برای این بخش از این میان انتخاب کنند. هشتاد و 
هشتمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز 14 فوریه 2016 
نامزده��ای نهایی خ��ود را در بخش  ه��ای گوناگون معرفی 
خواهد کرد و مراس��م پایانی اسکار 28 فوریه )9 اسفند( در 

سالن دالبی تئاتر هالیوود برگزار می شود. 

معرفی ۱۰ فیلم نامزد اسکار جلوه های ویژه در سال ۲۰۱۶

 در فیل�م جدی�د »جنگ س�تارگان«، 
هریسون فورد به عنوان یکی از بازیگران 
فیلم اصلی که ۳۰ سال قبل ساخته شده 
است، ۷۶ برابر همکارش دستمزد گرفت. 
 داریوش عیاری، فیلمبردار س�ینمای 
ای�ران از آغاز فیلمب�رداری »کاناپه« به 
کارگردان�ی کیان�وش عی�اری در نیمه 

دی ماه خبر داد. 

علیرضا آقایی، تهیه کننده برنامه »فیتیله« درباره جلس�ه دیروز عوامل این 
برنامه با کمیس�یون اجتماعی مجلس توضیحات�ی را ارائه کرد و همچنین از 

پیشنهاد شبکه های سیما برای ارائه طرح سخن گفت

تیتر اخبار

رئیس یوفا برای نخس��تین بار بع��د از محرومیت طوالنی 
مدت��ش واکن��ش نش��ان داد و تاکید کرد که ب��ه این حکم 
اعتراض دارد. به گزارش فرانس پرس، میشل پالتینی توسط 
کمیته اخالق فیفا به خاطر دریافت رشوه از سپ بالتر، رئیس 
پیشین فیفا مقصر اعالم شد. او به همین دلیل به مدت هشت 
س��ال از حضور در هرگونه فعالیت ورزش��ی منع و 80 هزار 
فرانک سوییس هم جریمه شده است. پالتینی در نخستین 
واکنش بعد از این حکم س��خت گیرانه گفت: این تصمیم در 

18 دسامبر گرفته شده است و به نظرم حکم جدیدی نیست. 
باید بگویم چنین حکمی به هیچ وجه مرا غافلگیر نکرد و به 
خوبی می دانس��تم که آنها چه تصمیماتی گرفته اند. به این 
حک��م اعتراض دارم و تا آخرین لحظه از حقم دفاع می کنم. 
پرونده را به دادگاه عالی ورزش می کشانم و منتظر رأی بعدی 
خواهم ماند. در چند هفته اخیر، بسیار اذیت شدم و روزهای 
س��ختی را پشت سر گذاشتم اما ناامید نمی شوم و به تالشم 

ادامه می دهم. 

نخستین واکنش پالتینی بعد از محرومیت

بین المللی   علیرضا فغان�ی، داور 
اینک�ه  بی�ان  ب�ا  ای�ران  فوتب�ال 
قضاوت در جام باش�گاه های جهان 
ب�وده  لذت بخ�ش  و  هیجان انگی�ز 
اس�ت، گف�ت: بع�د از پای�ان بازی 
از صحنه ای  فینال هی�چ صحبت�ی 
ک�ه توپ ب�ه دس�ت لیونل مس�ی 

خورد، مطرح نش�د. 
 اس�تقالل ته�ران ب�ا پی�روزی براب�ر 
تراکتورس�ازی در ج�ام حذف�ی، حریف 

ذوب آهن در فینال شد.

بازیکنان تیم فوتبال منچس�تریونایتد به رسم سنت هر ساله در بیمارستان 
رویال کودکان ش�هر منچستر حضور یافتند و با کودکان بیمار و خانواده های 

آنان دیدار کردند

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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مرتضی اشراقی، محمدرضا عارف و مهرعلیزاده آمدند



آگهی امروز: شرکت بیمه زوریخ

در زمستان اغلب اهالی در خانه های شان در شهر 
زوریخ برای خودشان آدم برفی درست می کنند؛ آدم 
برفی هایی که به نظر می رس��د به آنها کم دلبس��ته 
نیس��تند. ش��الگردن های خ��ود را دورگردن ش��ان 
می بندند یا کودکی به یکی از آنها نزدیک می ش��ود 
و جای چش��مان خالی دو دکمه می گذارد تا به زعم 
خ��ودش آدم برفی ببین��د. در این می��ان کارکنان 
بیمه زوریخ پیدای ش��ان می شود. آنها سفری را آغاز 
کرده اند. آدم برفی ها را با احترام داخل یک کامیون 
می گذارند و قصد دارند آنها را به جای حقیقی ش��ان 
قله های برفی ببرند. آنها را با احترام سوار تله کابین 
می کنند و س��پس ب��ا تمام احتیاط و ب��ا طناب ها و 
قالب های ویژه یا س��وار بر سورتمه ها به جایگاه شان 
یعنی قله های کوه می رس��انند. نام تیزر نجات دادن 
آدم برفی هاست و ش��عار تیزر این است: وقتی شما 
واقعا چیزی را دوس��ت دارید با بهترین شیوه از آن 

حمایت می کنید. 

انتخاب آدم برفی به عنوان سمبل حمایت گری یک 
بیمه خالقانه اس��ت و ای��ن معنا را می دهد که حتی 
آنجا که طبیعت موافق ذات شماست و به ظاهر هیچ 
حمایتی هم نیاز نیس��ت بیمه زوریخ شما را حمایت 
می کند و حتی در س��طحی ش��اعرانه تر بیمه زوریخ 
خ��ودش را  ازجنگ و جدال های رایج در س��ازمان 
بیمه جدا می کند و به خود تش��خصی ویژه می دهد؛ 
نگاهی فرا انس��انی که خودش را بس��یار مس��ئول و 
مراقب نش��ان می ده��د. بیمه ای که بی��ان می کند 
جان انس��ان را دوس��ت دارد و با نهای��ت توان از آن 
حمایت می کند. البته پیشنهادش را نیز به مخاطب 
می دهد. بیمه ای ب��ا این ابعاد و جلوه گری های بیمه 
زوریخ، بهترین و انس��انی ترین راهی اس��ت که شما 
از کس��انی که دوستشان دارید حمایت کنید. نجات 
دادن آدم برفی ها به گونه ای استعاری نجات خودمان 
و عزیزانمان است. اگر را دوست شان دارید آنها را به 
بهترین جایی که حمایت می شوند ببرید که آنجا به 

پیشنهاد تیزر بیمه زوریخ است. 
لینک مشاهده ویدئو: 

Ads of the world.com/save the sneman

بیلبوردهای دیجیتال Canon به 
عكسبرداری عالی کمک می کنند

در اقدامی جالب برای آغاز بازی در اینس��تاگرام، 
Canon و آژان��س تبلیغات��ی 360i برای کمک به 
م��ردم با هدف گرفت��ن بهترین عکس ها، یکس��ری 
بیلبورد ه��ای دیجیتال پ��اپ آپ را در محبوب ترین 

مکان های نیویورك برای عکاسی برپا می کنند. 
این کمپین در فضای بیرون ش��امل کامیون های 
مجهز به نمایش��گر های دیجیتال در سه نقطه یعنی 
محبوب ترین مکان های شهر برای عکاسی می شود. 
این برن��د همچنین یکس��ری بیلبورد های تبلیغاتی 
 Madison« نزدی��ک   »Penn Plaza« در  را 
Square Garden« نص��ب می کن��د. ب��ه گزارش  
ام بی ای نیوز، ای��ن بیلبورد های دیجیتال 200 نکته 
راهنما از شبکه های اجتماعی، داده های به روز شده 
ترافیک��ی و اطالعات مربوط ب��ه وضعیت آب وهوا را 
در اختیار مردم گذاش��تند که بنا به ش��رایط تغییر 

می کنند. 
کارمن��دان آژانس با توجه به پیغام ها و عکس های 
اینس��تاگرام،  و  توییت��ر  فیس ب��وك،  در  م��ردم 
محبوب ترین نقاط عکاسی در نیویورك را تشخیص 
دادند. دیگر توصیه ها ش��امل نحوه عکسبرداری در 
نور ش��دید خورش��ید در اواس��ط روز، ب��اران، مه و 
گرفتن یک عکس زیبا از غروب خورش��ید می شود. 
ی��ک تیم پنج نفره نیز در محل مورد نظر برای ارائه 
یکس��ری توصیه ها درباره عکاس��ی حاضر هس��تند 
 Canon و همچنی��ن ام��کان کار با دوربین ه��ای
ب��رای اف��راد مختل��ف وج��ود دارد. با اس��تفاده از 
ارس��ال کنندگان   ،RealTimeTips# هش��تگ 
عکس روی ش��بکه های اجتماعی به س��وی س��ایت 
CanonPhotoTips.com، ح��اوی 100 نکت��ه 
راهنما برای عکاسان در خصوص گرفتن عکس هایی 

شبح گونه، هدایت خواهند شد. 

سلما رفیعی
کارشناس تبلیغات

نرگس فرجی

فرصت نقد

از میان خبرها

 اقدام��ات تبلیغات��ی برندها در خ��ارج از 
کشورش��ان از موضوع��ات مهمی اس��ت که 
بسیاری از کارشناسان برای بررسی و رسیدن 
به یک راه حل قطعی بارها درباره آن مباحث 
مهم��ی را مطرح کرده ان��د. این تبلیغات باید 
به گونه ای طراحی ش��وند ک��ه عالوه بر حفظ 
هویت برند، فرهنگ کش��ور میزبان تبلیغات 
را نیز در نظ��ر بگیرند. در این باره نمونه های 
موفق��ی از برندهای ب��زرگ را می توان مثال 
زد. کمپین ه��ای جهانی که توس��ط ش��عب 
برنده��ا با در نظرگرفتن ی��ک بریف کلی در 
کشورهای مختلف اجرا و طرح ریزی شده اند. 
در واقع این کمپین ها توس��ط شعبی هدایت 
می ش��وند که زی��ر نظر برند و ش��رکت مادر 
فعالی��ت می کنن��د اما گاه��ی محصوالت به 
کش��ورهایی صادر می ش��وند ک��ه برندها در 
آنجا ش��عبی ندارند و نمایندگی ها مس��ئول 
توزی��ع و فروش محصوالت برندها هس��تند. 
چنین نمایندگی هایی اغلب به منظور فروش 
بیشتر محصول، بدون  در نظر گرفتن شرایط 
برند اصلی به طور مس��تقل شروع به تبلیغات 
می کنن��د. تبلیغات��ی که نمونه ه��ای آن در 
کش��ورمان به وفور دیده می ش��ود. اغلب این 
تبلیغات در جهت ف��روش و در برخی موارد 
فاقد هر گونه خالقیت است. عالوه بر ایران از 
این دست تبلیغات در کشورهای همسایه نیز 
قابل مشاهده است. چندی است چند آگهی 
تبلیغاتی از برنده��ای داخلی که در خارج از 
ایران اکران شده اند، در فضای مجازی منتشر 
و دس��ت به دست می ش��وند. این آگهی ها به 
دلی��ل اینکه برخی خ��ط قرمزهای داخلی را 
در نظر نگرفته اند، برای بسیاری از مخاطبان 
س��وال برانگیز ش��ده اند. اکثرا برایشان ایجاد 
س��وال می شود که ریش��ه چنین آگهی هایی 
از کجا نشات می گیرد. »فرصت امروز« برای 
بررسی این موضوع سراغ مدیران تبلیغات دو 
برندی رفته است که از آنها طرح آگهی هایی 
مختلفی در خارج از کشور منتشر شده است. 
امید روس��تا، مدیرتبلیغات مجموعه پاکش��و 
و فره��اد پورمحم��د، مدیرتبلیغات ش��رکت 
فرآورده های لبنی میهن به سواالت مختلفی 

در این باره پاسخ داده اند.

وقتی نمایندگی ها تبلیغات می کنند
امید روس��تا درباره آگهی ه��ای تبلیغاتی 
که در خارج از ایران از ش��رکت گلرنگ این 
روزها در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده، 
می گوید: ش��رکت پاکش��و و برند گلرنگ در 
کش��ورهای مختل��ف در حال حاضر ش��عبه  
مس��تقیم ندارد و تبلیغات منتش��ر شده از 
این شرکت در خارج ایران توسط نمایندگی  
این برند انجام می شود یعنی نمایندگی هایی 
که محصوالت این ش��رکت را در کشورهای 
دیگر عرضه می کنند برای تبلیغات و فروش 
بیش��تر اقدام به اکران آگهی های مختلف در 
کشورهایش��ان کرده اند. در نتیجه ش��رکت 
پاکشو نسبت به تبلیغاتی که در خارج از این 
ایران صورت می گیرد، بی اطالع است. مدیر 
تبلیغات شرکت پاکشو می گوید: اگر شرکت 
در کش��وری ف��روش محص��والت را به طور 
مس��تقیم انجام دهد، مطمئنا تبلیغات را نیز 
خودش انجام خواهد داد. برای مثال شرکت 
پاکشو در گذشته در کردستان عراق فروش 
مس��تقیم داش��ت، به همین منظور در آنجا 

تبلیغاتی را نی��ز برنامه ریزی و اجرا می کرد. 
به هرحال صادرات در حوزه شوینده پروسه  
پیچیده ای دارد که شرکت های فعال در این 
صنع��ت با توجه به تحریم ه��ای حوزه مالی 
مشکالت عدیده ای جهت ورود به آن دارند. 

تبلیغاتی که باید بومی سازی شود
روس��تا می گوید: اکثر تبلیغاتی که توسط 
نمایندگی ها صورت می گیرد به همین شکل 
اس��ت. این موضوع را به وضوح می توانید در 
مورد برندهای خارجی که محصوالتش��ان در 
ایران عرضه می شود نیز ببینید. تبلیغاتی که 
توسط برندها در کشورهای دیگر انجام شود، 
باید بومی سازی ش��ود و با توجه به ادبیات و 
فرهنگ  کش��ورهای مورد نظر صورت بگیرد. 
منطقی ترین حالت تبلیغات در خارج کش��ور 
اس��تفاده از مش��اورهای تبلیغات��ی بومی آن 
کشور است. مشاورهایی که برندها را از حال 
و ه��وا و عالی��ق مخاطبان کش��ورهای مورد 
نظر مطلع می کنند. مش��اورهای بومی، بازار 
کش��ور خود را به خوبی می شناس��ند ولی از 
توقعات و اس��تراتژی برندهای مرکزی اطالع 
دقیقی ندارند به همین دلیل باید بریف اصلی 
از کشور منبع به شرکت های تبلیغاتی بومی 
ارسال شود تا آنها براساس فرهنگ مشتریان 
خودش��ان کمپین های تبلیغات��ی را تنظیم 
کنند. البته با توجه به برطرف شدن تحریم ها 
می توان ب��ه موضوع ص��ادرات توجه  ویژه ای 
داش��ت و در این باره از شرکت های تبلیغاتی 
چندملیتی در راستای تبلیغات استفاده کرد. 
هرچند ک��ه به نظرم در مورد تبلیغات داخل 
کشور نیز باید سراغ چنین شرکت هایی رفت. 
روس��تا در پاس��خ به این س��وال که آیا طرح 
آگهی منتشر شده در ش��بکه های اجتماعی 
تاثیری بر تصویر برند گلرنگ در ایران خواهد 
گذاشت یا خیر، می گوید: به نظرم این آگهی 
بیشتر به یک کار فتوشاپی شبیه است تا یک 

طرح آگهی تبلیغاتی. البته صحت وجود این 
بیلب��ورد نیز برای ما جای س��وال دارد، چون 
طرح مناس��ب تبلیغات محیطی نیس��ت و از 
ظواهر طرح مش��خص اس��ت که زمانی برای 
طراحی یا ایده پردازی آن صرف نش��ده است. 
وقتی طرح به این ش��کل اس��ت، گلرنگ نیز 
در براب��ر آن کاری را ص��ورت نخواه��د داد 
و مخاطب��ان گلرن��گ نی��ز متوج��ه خواهند 
ش��د که ای��ن آگهی اس��تراتژی برند گلرنگ 
را دنب��ال نمی کند. روس��تا در پاس��خ به این 
سوال که آیا ش��رکت برای تبلیغات خارج از 
کشور با محدودیت هایی مواجه است یا خیر، 
می گوید: در این باره شرکت ها با خط قرمزها 

و محدودیتی روبه رو نیستند. 

نمایندگی ها در مورد تبلیغات 
کشورشان تصمیم می گیرند

فرهاد  پورمحمد درباره آگهی های تبلیغاتی 
که از این ش��رکت در خ��ارج از ایران اکران 
می ش��وند، می گوید: شرکت میهن در خارج 
از کشور ش��عبه ای ندارد و اکثرا نمایندگان 
این برن��د در خ��ارج از ایران به مش��تریان 
محصوالت را عرضه می کنند و تبلیغات اجرا 
ش��ده نیز برعهده خود آنهاس��ت. البته چند 
س��ال قبل در برخی موارد ش��رکت ابتدای 
س��ال به منظور کمک به ای��ن نمایندگی ها 

بودجه تبلیغاتی را در نظر می گرفت و برای 
آنها ارس��ال می کرد. میه��ن در اکثر مواقع 
فق��ط بودجه را به این نمایندگی ها می داد و 
نظری در زمینه نحوه اس��تفاده یا بکار گیری 
آنها نداش��ت. نمایندگی ها برحسب شرایط 
و موقعی��ت مکان��ی خود با اس��تفاده از این 
بودج��ه اقدامات تبلیغات��ی مختلفی را اجرا 
می کردن��د. نمایندگی ها گاهی این بودجه را 
صرف تبلیغات سردرمغازه می کردند و گاهی 
آن را جهت تبلیغات محیطی در شهر مورد 
نظر خود ب��ه کار می گرفتند. در برخی موارد 
نمایندگی درخواس��ت کرده هم��ان آگهی  
تلویزیونی پخش ش��ده در ایران را برای آنها 
ارسال کنند تا بعد از دوبله به زبان خودشان 
از ش��بکه های تلویزیونی پخش کنند، البته 
آگهی های ارسالی براس��اس فرهنگ کشور 
م��ورد نظر بومی س��ازی نیز ش��ده  اس��ت و 
آگهی هایی که متناس��ب با نگرش مردم آن 
کشور نباش��د، ارسال نش��ده و مطمئنا هم 

پخش نمی شوند. 

تبلیغاتی که در دوبی حاشیه ساز شد
پورمحم��د درباره حواش��ی ک��ه در مورد 
تبلیغات این برند چند س��ال قبل در دوبی 
پیش آم��د، می گوید: در راس��تای مواردی 
که عنوان کردم، یک س��ال نمایندگی دوبی 
درخواست داش��ت بودجه تبلیغاتی را صرف 
تبلیغ��ات محیطی و اک��ران آگهی از طریق 
بیلبورد کند که ش��رکت م��ادر نیز به روال 
قبل تصمی��م نهایی را به عه��ده نمایندگی 
گذاش��ت. در آن س��ال طرح های تبلیغاتی 
که در دوبی توس��ط نمایندگی میهن اکران 
ش��د، س��روصدایی را در داخل ب��ه پا کرد و 
برخی جبهه گیری ه��ای خاصی کردند ولی 
ش��رکت با ممنوعیت قانون��ی و خط قرمزی 
روبه رو نش��د. به خاطر فضایی که آگهی های 
محیط��ی نمایندگی میه��ن در دوبی ایجاد 

کرده ب��ود، از ای��ن نمایندگی درخواس��ت 
کردی��م از این به بع��د در طراحی آگهی ها 
ب��ه برخی موضوع��ات دقت بیش��تری کند. 
نمایندگ��ی عنوان کرد طرح ه��ای تبلیغاتی 
اجرا ش��ده متناس��ب با کش��ور و مخاطبان 
آن اس��ت و بای��د طرح ها به گونه ای باش��ند 
که میان هزاران ط��رح تبلیغاتی دیگر دیده 
ش��وند. به هرحال شرکت میهن نه به خاطر 
این اتفاقات بلکه به خاطر شرایط پیش آمده 
فع��ال این حمای��ت مالی تبلیغات��ی را برای 
نمایندگی ها ارس��ال نمی کند اما اگر مجددا 
بخواهد بودجه ای در نظر بگیرد تصمیم دارد 
که دقت بیشتری داشته و برنامه  منظم تری 
را اجرا کن��د تا اتفاقات از این دس��ت برای 
برن��د مادر نیفت��د. طرح های اجرا ش��ده در 
دوبی دقیقا براس��اس هویت سازمانی میهن 
ب��ود یعنی نمایندگی تغییراتی در این رابطه 
اعمال نکرده بود ولی طرح ها مواردی داشت 
که به نظر برخی متناس��ب با شرایط داخلی 
ما نب��ود. پورمحم��د می گوی��د: نمایندگی  
برنده��ا در تمام کش��ورهای جهان تبلیغات 
خاص خود را دارند و این تبلیغات متناسب 
با گ��روه هدف مورد نظر خود آنهاس��ت. در 
مورد میهن نیز به همین ش��کل اس��ت ولی 
ب��ه هرحال بای��د در نظر بگیری��م که ما در 
ای��ران با محدودیت ه��ای تبلیغاتی مختلفی 
در بکارگیری المان ه��ای متفاوت مواجهیم 
و باید برای ممانعت از ایجاد حاشیه  س��ازی 
در کش��ور همان محدودیت ها را در تبلیغات 
خارج از ایران نیز در نظر بگیریم. پورمحمد 
در م��ورد طرح های تبلیغاتی اجرا ش��ده در 
خارج از کشور می گوید: طرح های تبلیغاتی 
ک��ه در خارج از کش��ور اجرا می ش��وند باید 
ج��ذاب  و خالقانه تر باش��ند، به هرحال بازار 
در آن فضا رقابتی تر است و برندهای ایرانی 
به خاطر حضور باید تبلیغات قوی تر داش��ته 

باشند. 

تبلیغات خالق

اگهی شرکت jeep - شعار: وقتی جیپ دارید، هیچ مكان تفریحی مخفی ای برای شما وجود نخواهد داشت!

ایستگاه تبلیغات

آموزش رانندگی با ماشین پورشه 

در تمام دنیا وقتی قرار بر گرفتن گواهینامه رانندگی 
باشد، داوطلب باید چند ساعتی را به آموزش رانندگی 
بگذراند. برای داوطلبی که نخس��تین بار اس��ت پشت 
فرمان می نش��یند بس��یار سخت اس��ت که مسئولیت 
خودرویی را که می خواهد رانندگی کند برعهده بگیرد 

و همین طور برای آموزشگاه رانندگی. 
حال فرض کنید که برای آموزش رانندگی خودرویی 

که قرار است برانید ماشین پورشه ۹11 باشد! 
بازاریاب��ی  آیمارکت��ور، در کمپی��ن  ب��ه گ��زارش 
خالقانه ای از پورش��ه با همراهی آموزش��گاه رانندگی 
Auto École در فرانس��ه، وقت��ی داوطلب رانندگی 
ب��رای آزمون نهایی رانندگ��ی و دریافت گواهینامه به 
آموزش��گاه مراجعه می کند باید س��وار ماشین پورشه 
ش��ود! همین موضوع و عکس العم��ل داوطلب ها وقتی 
ماش��ین را می بینند و به رانندگی می پردازند دستمایه 
یک ویدئوی جذاب شده است اما موضوعی که در فضای 
مجازی خیلی جای س��وال داش��ت این بود که آیا واقعا 
کس��ی خودروی پورش��ه ۹11 را ب��رای تعلیم رانندگی 
استفاده می کند و در اختیار داوطلبین رانندگی می سپارد 
یا اینکه افرادی که در این ویدئو شرکت کرده اند، بازیگر 

هستند! 

تبلیغات برندهای ایرانی در کشورهای همسایه

محدودیتهاییکهبهخارجازکشورصادرمیشود

شرکت پاکشو و برند گلرنگ در 
کشورهای مختلف در حال حاضر شعبه  
مستقیم ندارد و تبلیغات منتشر شده 
از این شرکت در خارج ایران توسط 
نمایندگی  این برند انجام می شود 

یعنی نمایندگی هایی که محصوالت این 
شرکت را در کشورهای دیگر عرضه 

می کنند
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تحقیق علمی در بازاریابی

در آغاز هر کس��ب و کار جدید، یک��ی از مهم ترین 
گام ه��ا، تجزی��ه و تحلیل دقیق بازار اس��ت که پایه 
اصلی برنامه بازاریابی را تش��کیل می دهد. تحقیقات 
بازار ب��رای موفقیت هر کس��ب و کار بس��یار حیاتی 
اس��ت اما به نظر می رسد بس��یاری از سرمایه گذاران 
و کارآفرینان در مواجهه با آن، با مشکالت عدیده ای 
روبه رو می ش��وند. ش��اید به بیان س��اده بتوان گفت 
تحقیق��ات ب��ازار پاس��خ مناس��بی ب��رای این گونه 

پرسش ها پیدا می کند. 
1- آیا تقاضا برای محصوالت و خدمات من وجود 

دارد؟ 
2- چه کسی آنها را می خرد؟ 

3- چه قیمتی بابت آنها حاضر هستند بپردازند؟ 
4- مش��تریان م��ن در کج��ا هس��تند و اصال چه 

تعدادی را تشکیل می دهند؟ 
5- آیا بازار اشباع شده است؟ 

6- رقبای من چه کسانی هستند؟ 
7-  مش��تریان در چه شرایطی حاضرند که خرید 

کردن از من را به سایر رقبا ترجیح دهند؟ 
8- آین��ده حوزه کس��ب و کار من چه ش��رایطی را 

خواهد داشت؟ 
بدیهی اس��ت که همه سرمایه گذاران و کارآفرینان 
تمایل دارند که پاس��خ این سوال ها را از قبل بدانند 
و س��پس براس��اس آن برنامه ریزی می کنند. در این 
سلسله مباحث به دنبال آموزش فنون کمی و کیفی 
تحقیقات بازار هس��تیم. الزم می دانم قبل از ش��روع 
مباحث درخصوص تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات 

بازاریابی توضیحاتی ارائه شود. 
تحقیقات بازاریابی )یا تحقیق علمی در بازاریابی( 

همیشه به دنبال توسعه دانش کلی است که برمبنای 
بازاریابی ش��کل می گیرد. درحالی که تحقیقات بازار 
به دنبال برطرف کردن مشکل بازاریابی است که یک 
ش��رکت خاص با آن مواجه است. در واقع تحقیقات 
بازار یک مشاهده س��ازمانی از محیط های مرتبط با 
یک ش��رکت خاص است در واقع شرکت ها دست به 
انجام تحقیق��ات بازار می زنند نه تحقیقات بازاریابی. 
برای روشن تر شدن موضوع به این مثال توجه کنید 
اگر ش��ما به دنبال ارزیابی تصویر ذهنی افراد جامعه 
از مجموعه فروش��گاه های ش��هروند باشید در حال 
انج��ام تحقیقات ب��ازار برای این مجموعه هس��تید. 
اما کاوش در اینکه آیا اصال یک فروش��گاه تصویری 
در ذه��ن م��ردم دارد یا خیر یک مس��ئله تحقیقات 
بازاریابی است یا اگر شرکتی به دنبال بهترین مکان 
ب��رای پیدا کردن انبار کاالهای خود باش��د در حال 
انجام تحقیقات بازار اس��ت اما اگر به دنبال کشف و 
بس��ط مدل عمومی به منظور جایابی انبارها باشد با 

یک موضوع تحقیقات بازاریابی مواجه است. 
البته باید متذکر شد که درخصوص این دو مفهوم 
سال هاست بین خبرگان بازاریابی اختالف نظر وجود 
دارد اما ما در اینج��ا به دنبال افزایش دانش مهارت 
مخاطب��ان در حوزه تحقیقات بازار هس��تیم و تالش 
می کنیم ب��ا ارائه مفاهیم س��اده بتوانی��م در بهبود 
کس��ب و کار آنان نقش کوچکی داش��ته باش��یم. در 
اینج��ا الزم می دانم ابتدا تعریف جامعی از تحقیقات 

بازاریابی ارائه کنم. 
تحقیق��ات بازاریابی ی��ک روش عین��ی، منظم و 
منس��جم اس��ت که از طری��ق آن، اطالع��ات الزم و 
مناس��ب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی و س��ایر 

تصمیم  گیران کسب و کار فراهم می آید. 
به عبارت س��اده هدف تحقیق��ات بازاریابی ایجاد 
یک پیوند بین مش��تری یا مصرف کننده و صاحبان 
ی��ک کس��ب و کار از طریق اطالعات اس��ت. در واقع 
در تحقیق��ات بازاریابی هدف نهایی به دس��ت آوردن 
اطالعاتی ش��فاف، هدفمند، مرتبط و مناس��ب برای 
مدی��ران قرار جه��ت س��هولت در تصمیم گیری در 

محیط رقابتی سازمان است. 
اگ��ر ش��ما بخواهی��د تحقیق��ات بازاریاب��ی را که 
مهم ترین ویژگی آن سیس��تماتیک بودن اس��ت در 
کس��ب و کار خود اج��را کنید باید ش��ش گام را طی 
کنید. این گام ها ش��امل 1- تعریف درس��ت مشکل 
2- تهی��ه ی��ک رویکرد ب��رای مس��ئله ای که قصد 
 بررس��ی آن را دارید 3- تدوین کردن طرح پژوهش 
4- اجرای عملی��ات میدانی یا گ��ردآوری داده های 
الزم 5- آماده س��ازی و آنالیز داده های به دست آمده 
و در نهایت 6-آماده کردن و ارائه گزارش جهت ارائه 
به تصمیم گیرندگان اس��ت که در هفته های آتی هر 
یک از این مراحل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

ارتباط با نویسنده:
hamedbakhtiarii@gmail.com 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )55(
مهارت در استفاده از فرصت ها

فرصت های مناسب ممکن است برای همه ما به 
وج��ود بیاید، اما آنچه مهم اس��ت توانایی و مهارت 
الزم در اس��تفاده و بهره ب��رداری از فرصت ه��ای 

به دست آمده است. 

ایده
اس��تفاده از فرصت ه��ا عمده تری��ن فعالیت افراد 
خالق به ش��مار می رود. این دسته از افراد با قبول 
ریس��ک های موجود، س��عی می کنند تا به بهترین 
ش��کل ممکن از مزایای نخس��تین بودن بهره مند 
ش��وند، همچنین اف��راد خالق مس��ئولیت معرفی 
ایده های جدید را نیز برعهده می گیرند. این ش��یوه 
به همان اندازه که می تواند موفقیت آمیز باش��د، به 

همان میزان می تواند به شکست بینجامد. 
مهارت در استفاده از فرصت ها، ارتباط مستقیمی 
با وضعیت برند ش��ما دارد چنانچه ش��ما بتوانید از 
فرصت های ت��ان به خوبی اس��تفاده کنید، خواهید 
دید که برندتان به س��وی موفقیت حرکت کرده و 
مردم از آن اس��تقبال خواهند کرد. فراموش نکنید 
که پیش��رفت و توس��عه برن��د تنها به اس��تفاده از 
فرصت ها محدود نشده و توجه به مبحث برندینگ 
نیز در این میان از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار 

است. 
گاه��ی اوقات افراد خالق زمان بس��یار زیادی را 
برای نوآوری در زمینه های مختلف صرف می کنند، 
در این صورت افراد دیگر می توانند از خالقیت های 
موجود در جهت موفقیت برند خود استفاده کنند. 
این قبیل افراد نیازی ب��ه مطالعه بازار ندارند، چرا 
ک��ه این کار پیش از این توس��ط دیگ��ران صورت 
پذیرفته اس��ت. آنچه در اینجا از اهمیت برخوردار 

است زمان بندی و حقوق مالکیت معنوی است. 
در صنع��ت مد ه��ر اتفاقی ممکن اس��ت بیفتد، 
یکی از ای��ن اتفاق ها کپی کردن طرح های دیگران 
اس��ت. بازار مد به س��رعت درح��ال حرکت بوده و 
مجموعه ه��ای مد دوبار در س��ال و در ش��هرهای 
میالن، پاری��س، لندن و نیویورک ب��ه بازار عرضه 
می ش��وند. قوانی��ن حق��وق مالکی��ت معن��وی در 
کش��ورهای محل برگزاری فس��تیوال مد به صورت 
س��ختگیرانه ای اعمال ش��ده و از آث��ار و نوآوری ها 

محافظت به عمل می آورد. با این وجود شرکت های 
فع��ال در ح��وزه مد س��عی می کنن��د هزینه های 
س��نگین جه��ت حفاظت قانونی را ب��رای ایده ها و 
نوآوری های جدیدش��ان اختصاص دهند تا ایده ها 

و طرح های قدیمی. 
ف��ارغ از اینک��ه این رویه س��ودمند باش��د یا نه، 
همچن��ان وج��ود دارد. مردم می توانن��د کپی های 
ارزان ت��ر طراح��ان برنده��ای مع��روف را در بازار 
 Topخریداری کنند. فیلیپ گرین مالک فروش��گاه
Shop در گفت وگو با رس��انه ها اظهار داشت که با 
خری��د لباس های یک طراح فرانس��وی در پاریس، 
آنه��ا را وارد بریتانی��ا ک��رده و ب��ا کپی ب��رداری از 
طرح اولیه آن توانس��ته محصوالت��ی ارزان تر را به 
ب��ازار عرضه کن��د و از طریق تولی��د و فروش آنها 
در فروش��گاه های زنجیره ای خود موجبات افزایش 

درآمد خود را فراهم آورده است. 
س��ایر خرده فروش��ان نیز از چنین روشی پیروی 
ک��رده و معتقدند که آنها به دنبال انصاف و عدالت 
ب��وده و از طریق کپی ب��رداری از طرح های اصلی، 
به عن��وان رابین هود صنعت م��د فعالیت کرده و از 
این طریق امکان خری��د کپی های ارزان تر را برای 
مش��تریانی که توانای��ی خرید محص��ول اصلی را 

ندارند، فراهم می کنند. 
با این وجود به نظر می رس��د ک��ه دالیل مذکور 
بهانه ای است برای کسب سود بیشتر و صرفه جویی 
در هزینه ها از طریق عدم استخدام طراحان مجرب 
و ماهر و همچنین عدم پذیرش ریس��ک نوآوری و 

خالقیت. 
با این حال راه هایی برای حضور در بازارهای رو به 
گسترش جهت بهره برداری و کسب سود به صورت 
قانون��ی نیز وجود دارد. طراحان و افراد خالق لزوما 
به دنبال پاس��خگویی به نیاز بازار نیس��تند، هویت 
برندی که این افراد برای آن کار می کنند آنها را در 
موقعیت بسیار حساسی قرار می دهد. بنابراین افراد 
خالق و نوآور زمانی رو به جلو حرکت می کنند که 
مخاطبان ش��ان امکان مطابقت با ایده های جدید را 

داشته باشند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
* به نوآوری ه��ا و خالقیت س��ایر برندهایی که 
در حوزه صنعتی و تجاری ش��ما فعالیت می کنند، 

نظارت داشته باشید. 
* چنانچه می توانید به واس��طه معرفی محصول 
یا خدماتی به صورت قانونی، رضایت مش��تریان تان 
را جلب کنید بهتر است کاال و خدمات مذکور را با 

هویت برندتان پیوند بزنید. 
* ممکن است ش��ما بتوانید یک ایده را دریافت 
ک��رده و آن را توس��عه دهید، بنابرای��ن، ایده های 
موجود را بررس��ی کرده و آن را به یک طرح موفق 
ب��دل کنید. ممکن اس��ت حتی بتوانید توس��عه و 
بهبود ایده های موج��ود را از طریق قانونی به ثبت 

برسانید.

بازارنامهایده های طالیی

ترجمه : معراج آگاهی

گروه صنعتی انتخاب چندی پیش 
ایده کارت اعتباری 10میلیونی خرید 

کاالهای ایرانی بااعتبار 10هزار 
میلیارد تومان را با بانک مرکزی 

مطرح کرد که این طرح در ابتدا برای 
آموزش و پرورش اجرا می شود

در چند س��ال گذشته رکود 
ب��ر فض��ای اقتصادی کش��ور 
بنگاه ه��ای  و  ش��ده  چی��ره 
اقتصادی ش��رایط س��ختی را 
س��پری کرده اند. از طرفی در 
چند ماه گذش��ته با باز شدن 
فض��ای اقتصادی و برداش��ته 
ش��دن تحریم ها بار دیگر امید 
در فض��ای اقتصادی کش��ور و 
مخصوصا س��ازمان های ایرانی 
دمیده شده است، اما همچنان 
قدرت خرید مردم پایین بوده 
یا مخاطب��ان ایرانی خریدهای 
خود را در چند س��ال گذشته 
به تعوی��ق انداخته اند. با توجه 
ب��ه ای��ن موض��وع دول��ت در 
راس��تای تحری��ک تقاض��ا در 
بازار، کارت ه��ای اعتباری 10 
میلی��ون تومانی را برای خرید 
کاالی مصرف��ی ب��ادوام ایرانی 
ق��رار  خ��ود  کار  دس��تور  در 
داده و ش��رکت اس��نوا یکی از 
که  است  ایرانی  س��ازمان های 
آغازگ��ر اس��تفاده از این طرح 
و اجرای آن در داخل کش��ور 
بوده اس��ت. براساس این طرح 
متقاضی��ان می توانن��د با تهیه 
کاال  خری��د  اعتب��اری  کارت 
10 میلی��ون تومانی به صورت 
اقس��اط 18 ماهه با نرخ سود 
اس��نوا  12درص��د محصوالت 
البته این  را دریاف��ت کنن��د. 
طرح در مرحله نخست شامل 
کارکنان و بازنشستگان دولتی 
می ش��ود. ب��ه گفت��ه مع��اون 
بازاریابی ش��رکت اسنوا، طرح 
کارت اعتب��اری 10 میلی��ون 
تومانی را خود این ش��رکت به 
بانک مرکزی پیشنهاد کرده و 
با این اق��دام درصدد تحریک 
ایران��ی  مخاطب��ان  تقاض��ای 
اس��ت؛ اینکه تا چه اندازه این 
می تواند  بازاریابی  اس��تراتژی 
برای اس��نوا مثمر ثمر باش��د 
بهانه ای شد که »فرصت امروز« 
محم��دی،  حام��د  س��راغ 
بازاریاب��ی  کارش��ناس ارش��د 
معاون��ت  اش��تری،  روزب��ه  و 
بازاریابی گروه صنعتی انتخاب 
برود. آنچه در ادامه می خوانید 
نظر این دو کارش��ناس درباره 
10میلی��ون  اعتب��اری  کارت 

تومانی اسنوا است. 
حامد محمدی، کارش��ناس 
ارش��د بازاریاب��ی در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
و  مل��ی  تولی��د  از  حمای��ت 
به ص��ورت  ایران��ی  کااله��ای 
اما  اقدام مناس��بی است  کلی 
در م��ورد نح��وه اج��رای این 
حمایت ها هم��واره انتقادهایی 
اساس��ی  اس��ت؛ س��وال  وارد 
در بررس��ی این موض��وع این 
ایرانی  که س��ازمان های  است 
چ��ه محصوالت��ی را می توانند 
تولی��د کنند که ت��وان رقابتی 
با محص��والت برند های معتبر 
خارجی داشته باشند؛ با توجه 
به این موضوع اسنوا در بازاری 

رقابت می کند که بیشتر افراد 
آن تمای��ل ب��ه خری��د کاالی 
لوازم خانگ��ی خارج��ی دارند. 
دغدغه بس��یار بزرگ��ی که در 
ح��وزه تولی��د مل��ی در داخل 
کش��ور وجود دارد این موضوع 
است که دولت تمایل دارد که 
س��ازمان ها در تمامی حوزه ها 
محصوالت��ی را تولی��د کنند و 
در چند وق��ت اخیر نیز دولت 
خودروس��ازی  صنع��ت  روی 
و لوازم خانگ��ی تمرک��ز کرده 
اس��ت؛ این در حالی است که 
صنعت ه��ای دیگری در داخل 
کش��ور هس��تند که در سطح 
جهان��ی حرف��ی ب��رای گفتن 
دارند ب��رای مث��ال برند ها در 
صنایع پوشاک و... می توانند با 
برندهای خارجی رقابت کنند. 

دست به دامن دولت 
شدن

می ده��د:  ادام��ه  او 
که  ایرانی  سازمان های 
لوازم خانگی  ح��وزه  در 
هستند  کار  به  مشغول 
ت��وان  حقیق��ت  در 
برند ه��ای  ب��ا  رقاب��ت 
را  خارج��ی  معتب��ر 
مخاطب��ان  و  ندارن��د 
دالی��ل  ب��ه  ایران��ی 

ال جی  مانند  برن��دی  مختلف 
یا سامس��ونگ را ب��ه برند های 
از  می دهند.  ترجی��ح  ایران��ی 
طرف��ی س��ازمان های ایران��ی 
هنگامی که ب��ا حجم زیادی از 
س��رمایه وارد بازار می شوند و 
با اس��تقبال مخاطب��ان ایرانی 
مواجه نمی ش��وند، دس��ت به 
دامن دولت می ش��وند که این 
موضوع اش��تباه استراتژیک از 
س��مت دولت و س��ازمان های 

داخلی محسوب می شود. 
این کارشناس ارشد بازاریابی 
اظه��ار می کند: اعتمادس��ازی 
یک��ی از مقوله ه��ای مه��م در 
بازاریابی و برند س��ازی اس��ت؛ 
بسیاری  و  اس��نوا  درگذش��ته 
از برند ه��ای دیگر محصوالتی 
باکیفیت ب��اال را تولید نکردند 
و همی��ن موضوع باعث ش��د 
جامعه نسبت به این سازمان ها 
اس��نوا  و  ش��ود  بی اعتم��اد 
به عن��وان یک س��ازمان ایرانی 
بی اعتمادی  ای��ن  بخواهد  اگر 
را به اعتماد تبدیل کند، اقدام 
به تازگی  البته  اس��ت؛  سختی 
محصوالت اس��نوا به نسبت از 
کیفیت باالیی برخوردار ش��ده 
ام��ا هنوز ه��م در مقایس��ه با 
برند های خارجی، اسنوا فاصله 

زیادی دارد. 
عدم اتخاذ استراتژی 

تمرکز
می افزای��د:  محم��دی 
اس��تراتژی  کل��ی  به ص��ورت 
بازاریابی که اسنوا اتخاذ کرده 
اس��ت، اس��تراتژی مناس��بی 
برای این برند نیس��ت؛ چون 
بس��یار  محصول��ی  تن��وع  از 
زیادی برخوردار بوده و روی 
تمرک��ز  اصل��ی  محصوالت��ی 
نکرده اس��ت و همین موضوع 
باعث ش��ده که این ش��رکت 
برای فروش محصوالت متنوع 
خود از بان��ک مرکزی کمک 
گرفته و از طریق تس��هیالت 
را  محص��والت  این  مختل��ف 
به ف��روش رس��اند. از طرفی 
اس��نوا در حال حاضر به غیراز 

و  یخچال  مانن��د  محصوالتی 
نظافت،  و  شستش��و  فری��زر، 
ل��وازم پخت وپز و نوش��یدنی 
س��از، در ح��ال مذاک��ره ب��ا 
تبلت  فروش  ب��رای  اپراتورها 
با برند اس��نوا اس��ت که این 
ش��رکت  تمرکز  عدم  موضوع 

اس��نوا را نش��ان می دهد. 
این کارشناس ارشد بازاریابی 
می افزاید: اس��نوا می توانس��ت 
روی ی��ک محص��ول خ��اص 
تمرک��ز کن��د و آن محص��ول 
خود را در بازار جایگاه س��ازی 
کن��د؛ همی��ن موض��وع باعث 
می ش��د که اسنوا س��هم بازار 
بهتری را در بازار کس��ب کند. 
از طرف��ی اس��نوا می توان��د از 
طریق اس��تراتژی تمرکز، برند 
خود را توس��عه دهد و سپس 
برود.  دیگر  س��راغ محصوالت 
در ای��ن می��ان اس��نوا بودجه 
بس��یار زیادی را در راس��تای 
برند سازی  یا   Rebranding
مج��دد هزینه کرده که به نظر 
می رسد، این برند سازی مجدد 
صرفا به تغییر لوگو ختم شده 
است و اسنوا نتوانسته جایگاه 
خ��ود را در بازار تثبیت کند و 
یک��ی از نقدهایی که به پروژه 
وارد  اس��نوا  مجدد  برند سازی 

است هزینه سنگین و تیزینگ 
بی مورد روی برند جدید اسنوا 
است که قطعا هزینه سنگینی 
را ش��رکت کارگ��زار تبلیغاتی 
برای این برند و تبلیغات صرف 
و برنامه ریزی کرده است و بعد 
از ب��ازه زمان��ی کوتاهی دیگر 
از ح��وزه تبلیغات خ��ارج و از 

ذهن ها فراموش شد. 

بنگاه اقتصادی یا خیریه؟ 
او درب��اره حمایت اس��نوا از 
بیماران س��رطانی خاطرنشان 
می کند: مدیران اس��نوا اظهار 
می کنن��د که کلیه س��ود این 
مجموعه در راس��تای حمایت 
از بیم��اران س��رطانی ص��رف 
می ش��ود و ای��ن اقدام بس��یار 
قابل س��تایش و تقدیر اس��ت، 
اما س��والی که در ذهن 
مخاطبان ایرانی ش��کل 
می گی��رد ای��ن موضوع 
اس��ت که برندی مانند 
اقتصادی  بنگاه  اس��نوا، 
بنگاه خیریه؟  یا  اس��ت 
بای��د  اس��نوا  برن��د  و 
تفاوت ای��ن دو موضوع 
و  کن��د  مش��خص  را 
فعالیت های  اس��نوا  اگر 
خیری��ه ای می کند، چه 
اق��دام خیرخواهان��ه ای 
باالتر از این موضوع که قیمت 
محص��والت خ��ود را کاه��ش 
معتب��ر  س��ازمان های  ده��د. 
دنی��ا در راس��تای مس��ئولیت 
اجتماع��ی معموال بخش��ی از 
سود خود را به امور خیریه ای 
اختص��اص می دهند و اس��نوا 
هم می تواند از این اس��تراتژی 

استفاده کنند. 
معاون��ت  اش��تری،  روزب��ه 
بازاریابی گروه صنعتی انتخاب 
با »فرصت امروز«  در گفت و گو 
صنعت��ی  گ��روه  می گوی��د: 
انتخ��اب چن��دی پی��ش ایده 
اعتب��اری 10میلیون��ی  کارت 
خرید کااله��ای ایرانی بااعتبار 
10ه��زار میلی��ارد توم��ان را 
با بان��ک مرکزی مط��رح کرد 
که این ط��رح در ابت��دا برای 
می شود  اجرا  آموزش و پرورش 
در  مجموع��ه  ای��ن  خ��ود  و 
حدود یک سال و نیم پیش با 
هم��کاری بانک ها طرح فروش 
اقساطی کاالهای خود را آغاز 
ک��رد؛ در آن زمان این فروش 
هدفی  گ��روه  برای  اقس��اطی 
در نظ��ر گرفته ش��ده ب��ود که 
نمی توانس��تند به صورت نقدی 
کاالهای ما را خریداری کنند؛ 
به همین دلیل ش��بکه فروش 

راه اندازی  اسمارت در کش��ور 
ش��د و برخ��ی از فروش��گاه ها 
به نام اس��مارت در 13 مراکز 
اس��تان فعالیت های��ی را آغاز 
کردن��د. از طرف��ی اعتبار این 
کارت اعتباری برای مخاطبان 
به ص��ورت 20 درصد  ایران��ی 
مانده حق��وق ضرب در 18 ماه 

محاسبه می شود. 
در  می ده��د:  ادام��ه  او 
س��ال 2015 ب��ازار داخلی با 
چالش های��ی روب��ه رو ش��د و 
ب��ازار داخلی  رکود ش��دیدی 
و  داد  ق��رار  تحت الش��عاع  را 
نهای��ی  مصرف کننده ه��ای 
خرید  ب��رای  کمتری  تمای��ل 
داش��تند و تقاضا ب��رای خرید 
محص��والت به ص��ورت کل��ی 
کاهش پیداکرده بود؛ براساس 
گزارش ه��ای GFK در حوزه 
لوازم خانگی  سهم  لوازم خانگی 
ب��ازار  یک پنج��م  ای��ران  در 
خ��ودرو اس��ت؛ ب��ا توج��ه به 
این موض��وع آغاز تس��هیالت 
بانک مرکزی با خودرو ش��روع 
ش��د؛ چون که بازار خ��ودرو با 
توجه ب��ه کمپین هایی که در 
راستای تحریم آنها ایجادشده 
ض��رر  بیش��ترین  ب��ا   ب��ود، 

مواجه شد. 
می کن��د:  اظه��ار  اش��تری 
ب��ا توجه ب��ه ای��ن موضوع که 
گروه صنعتی انتخاب ش��رایط 
اقس��اطی را قب��ل از این طرح 
خود  مش��تریان  ب��رای  دولت 
آمادگی  ب��ود،  لح��اظ ک��رده 
ای��ن  پیاده س��ازی  و  ف��روش 
طرح دول��ت را دارد و 1500 
پایانه در سراس��ر کشور آماده 
ای��ن موضوع هس��تند  تحقق 
و انتظ��ار م��ی رود ای��ن طرح 
در راس��تای خ��روج از رک��ود 
ب��ازار لوازم خانگ��ی مثمر ثمر 
باش��د و اگ��ر این ط��رح برای 
ادامه دار  تولید داخلی  حمایت 
باش��د، قطعا با موفقیت مواجه 

می شود. 
او درب��اره فعالیت های��ی که 
اس��نوا در راس��تای مسئولیت 
اجتماع��ی انج��ام داده اس��ت 
خاطرنش��ان می کن��د: طب��ق 
جهان��ی  دس��تورالعمل های 
برند های��ی  حاض��ر  ح��ال  در 
ک��ه به ص��ورت جهان��ی عمل 
ی��ک  از  معم��وال  می کنن��د، 
حمای��ت  خیری��ه  س��ازمان 
می کنند؛ گروه صنعتی انتخاب 
نیز در حدود 10 سال است که 
موسسه خیریه ای تحت عنوان 
آال را حمایت می کند و س��ود 
گروه صنعتی انتخاب در مسیر 
فعالیت ه��ای خیریه ای هزینه 

می شود.
 در س��ال 2015 برند سازی 
مجددی در اس��نوا انجام ش��د 
که براساس آن، گروه صنعتی 
ام��ور خیری��ه ای  از  انتخ��اب 
مخاطبان  و  می کن��د  حمایت 
با خرید محصوالت این شرکت 
می توانند در ام��ور خیریه هم 

شریک شوند. 

کارت اعتباری 10 میلیونی اسنوا زیر ذره بین »فرصت امروز«

پیشبرد فروش با اتکا به طرح حمایت 
از تولیدات داخلی

امیر کاکایی

حامد بختیاری
 کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی
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استی لودر، نابغه تاثیرگذار

 قرن بیستم

اس��تی  لودر )Estée Lauder( موس��س کمپانی 
با نام خودش بود که ب��ه امپراتوری لوازم آرایش��ی در 
آمریکا تبدیل ش��د. او کمپانی اس��تی  لودر را در کنار 
ش��وهرش جوزف لوتر )Joseph Lauter( تاسیس 
 )Time( کرد. ل��ودر تنها زن��ی بود ک��ه مجله تای��م
در س��ال 1998، نام��ش را در فهرس��ت 20 نف��ره 
تاثیرگذارترین نابغه های کس��ب وکار در قرن بیس��تم 
قرار داد. رویای کودکی اس��تی ل��ودر بازیگری بود اما 
وقتی بزرگ تر ش��د، تصمیم گرفت ب��ه دایی اش جان 
شوتز که یک ش��یمیدان بود، کمک کند؛ کمپانی که 
محصوالتی مانند کرم ها، لوس��یون ها، عط��ر و... تولید 
می کرد. به این ترتیب بود که لودر به این کس��ب وکار 
عالقه مند ش��د و بعدها ی��اد گرفت چگون��ه کرم های 
زیبایی بسازد و در نوجوانی توانست محصوالتش را در 
آرایشگاه های محلی به فروش برساند. در سال 1930، 
اس��تی لودر با ج��وزف لوتر ک��ه در صنعت پوش��اک 
فعال ب��ود، ازدواج کرد و پ��س از آن تولید محصوالت 
زیبایی اش را گس��ترش داد. پس از سال ها اداره کردن 
کس��ب وکارش در زمینه محصوالت آرایشی، در سال 
1946 لودر به صورت رسمی کمپانی را راه اندازی کرد 
که هنوز نامش روی آن ق��رار دارد. در نتیجه زحماتی 
که لودر برای رس��یدن ب��ه آرزوهایش متحمل ش��د، 
توانس��ت به یک��ی از ثروتمندترین زنان خودس��اخته 
جهان تبدیل شود: »من با رویاپردازی و فکر کردن به 
اینجا نرسیده ام، بلکه با کار کردن به جایی که هستم، 

رسیدم.« 

با شنیدن اولین پاسخ منفی توقف نکنید
کارآفرین بودن به این معناست که پاسخ های منفی 
بسیاری را خواهید ش��نید. حتی ممکن است خانواده 
و دوس��تان تان به ش��ما بگویند ایده ت��ان هرگز موفق 
نخواهد ش��د یا مش��تری ها بگویند ک��ه نمی توانند از 
ش��ما خرید کنند. با پاسخ های منفی بس��یاری از این 
قبیل مواج��ه خواهید ش��د. کارآفرین��ان موفق پس 
از شنیدن پاس��خ منفی خودش��ان را کنار نمی کشند، 
بلکه کس��ب وکار و محصوالت ش��ان را آن ق��در بهبود 
می بخش��ند تا جواب مثبت بشنوند. اس��تی لودر یکی 
از کارآفرینان��ی بود که ب��ا اس��تقامت تزلزل ناپذیرش 
ش��ناخته می ش��د. زمانی که ت��الش می کرد ت��ا بازار 
 Gallery محصوالت��ش را وارد اروپا کن��د، با مدی��ر
Lafayette یک��ی از بزرگ ترین فروش��گاه های اروپا 
مالقات کرد. زمانی که مدیر این فروش��گاه به او پاسخ 
منفی داد، استی لودر نمونه  های عطرش را روی زمین 
ریخت و مشتریانی که در فروش��گاه بودند  از او راجع 
به عطرش و اینکه چگونه می توانند بخرند، س��واالتی 
پرس��یدند. همین مس��ئله مدیر فروش��گاه را وادار به 
قرارداد بستن با لودر کرد: »من حتی یک روز از عمرم 
را بدون ف��روش محصوالت��م نگذران��ده ام. اگر هدفی 
دارید، اگ��ر می خواهید موفق ش��وید، اگر می خواهید 
یک اس��تی لودر دیگر ش��وید، کار س��ختی در پیش 

دارید. باید به آنچه انجام می دهید باور داشته باشید.«

عاشق کارتان باشید
هر کارآفری��ن موفقی ای��ن نکته را به ش��ما خواهد 
گفت که یک��ی از کلیدهای موفقیتش این اس��ت که 
عاشق کارش اس��ت. وقتی واقعا عاشق کسب وکارتان 
باش��ید، فقط از آن کار ل��ذت نمی برید، بلک��ه انرژی 
و زمان��ی را برایش می گذاری��د که ی��ک کمپانی نیاز 
دارد ت��ا اوج بگی��رد. روی جزیی��ات دق��ت خواهی��د 
ک��رد و دائما کارت��ان را بهبود می بخش��ید، نه فقط به 
دلیل اینکه برایت��ان درآمدزایی می کن��د، بلکه چون 
عاش��قش هس��تید، این کارها را انجام می دهید. لودر 
محصوالتش را بسیار دوس��ت داشت و به کوچک ترین 
جزییات ش��ان توجه می کرد: »من عاش��ق محصوالتم 
هستم. من عاش��ق تست و استش��مام و نگاه کردن به 
کرم هایی هس��تم که به همراه دارم. اگ��ر انتظار دارید 
دیگران محصوالت تان را دوس��ت داش��ته باشند، باید 
عاشق محصوالتی باشید که خودتان تولید می کنید.«

فروش، فروش و فروش
همه کارآفرینان به صورت ذاتی فروش��نده نیستند، 
اما اگر قصد دارید در هر مقیاس��ی کسب وکاری را راه 
بیندازی��د، باید یاد بگیرید چگونه بفروش��ید. بیش��تر 
کارآفرینان شکس��ت می خورند، زیرا به دلیل کیفیت 
پایین محصوالت یا خدمات نمی توانند تولیدات ش��ان 
را به فروش برس��انند. وقتی که اس��تی لودر کارش را 
آغاز کرد پولی برای تبلیغات نداشت، بنابراین زمانش 
را روی فروش محصوالت به مردم سرمایه گذاری کرد. 
او کارش را با آرایش��گاه ها، هتل ها، ایستگاه های مترو 
و حتی مردمی ک��ه در خیابان بودند، آغ��از کرد. او به 
آنها پیش��نهاد یک آرای��ش مجانی می داد تا شانس��ی 
برای فروش محصوالتش پیدا کن��د: »اگر محصول را 
در دس��تان مش��تریان بگذارید، خود محصول بیانگر 
همه چیز خواهد بود، اگر اثری از کیفیت در آن باش��د 
و نفروختی��د، اش��کال از محصول تان نیس��ت، بلکه از 

شماست.«  

پاس�خ کارش�ناس: طبق اس��تانداردهای جهانی 
باید اطالعات��ی مانند نام محصول، لوگ��و، تاریخ تولید و 
انقض��ا، آدرس تولید کننده و... روی بس��ته بندی لحاظ 
شود و پیش��نهاد می ش��ود اطالعات تکمیلی محصول 
که اطالعات مازاد اس��ت، به صورت بروش��ور و کاتالوگ 
به مخاطبان ارائه شود که فرصت ارائه توضیحات بیشتر 

به مخاطب وجود داش��ته باش��د و مخاطبان اطالعاتی 
را در مورد محصول مطالع��ه کند؛ البته ای��ن کاتالوگ 
و بروش��ورها می توان��د در داخل بس��ته بندی محصول 
نیز لحاظ ش��ود و مخاطبان هنگامی ک��ه محصول را باز 

می کنند با این توضیحات مواجه شوند. 
از طرفی پیش��نهاد می ش��ود جلس��ه با مدیر ارش��د 
سازمان داش��ته باش��ید و در این جلس��ه نمونه هایی از 
بس��ته بندی های ش��رکت های رقی��ب را ب��ه او معرفی 

کنید. ای��ن موض��وع می تواند ق��وت قلبی ب��رای مدیر 
ارشد سازمان باشد. با اس��تدالل روی این بسته بندی ها 
می توانید مدیر ارشد س��ازمان را قانع کنید که اطالعات 
استاندارد را صرفا روی بس��ته بندی لحاظ کنید. در این 
می��ان می توانی��د روی کاتالوگ و بروش��ورها اطالعات 
پزش��کی را لحاظ کنید ک��ه مخاطبان را ب��رای مطالعه 
جذب کن��د و از فواید ای��ن محصول پزش��کی که روی 

سالمتی تأکید دارد مانور دهید. 

درج اطالعات روی بسته بندی

پرس�ش: مدیر واحد بازاریابی یک ش�رکت آرایشی - بهداشتی هستم که به تازگی محصول جدیدی را به بازار عرضه کرده 
اس�ت. درخصوص بسته بندی محصول مدیر س�ازمان بر این باور است که اطالعات کاملی را روی بسته بندی محصول لحاظ 
کند اما از نظر بنده این حجم اطالعات روی بسته بندی مناسب نیست و همین موضوع باعث اختالف نظر بین واحد بازاریابی 

و مدیر ارشد سازمان شده است. در راستای این موضوع چه پیشنهاد هایی دارید؟ 

کلینیککسبوکار

تعهد سازمانی در سازمان های 
امروزی

به ص��ورت کل��ی در هر س��ازمان، مدی��ران دغدغه 
ارتقای س��طح تعهد س��ازمانی کارکنان خود را دارند 
و امروزه س��ازمانی می تواند موفق باش��د که کارکنانی 
متعهد داشته و نسبت به سازمان تعلق خاطری داشته 
باشند. امروزه فضای کسب و کاری و عدم امنیت شغلی 
باعث شده کارمندان س��ازمان ها در طول مدت زمانی 
ک��ه کار می کنند، س��ازمان های مختلف��ی را تجربه و 
هر س��ازمانی که ش��رایط مالی بهتری داش��ته باشد 
را ب��رای کار انتخاب کنند؛ همین موضوع باعث ش��ده 
دغدغه بس��یاری از مدیران این باش��د ک��ه کارکنان 
آنها به س��ازمان های دیگر کوچ نکنند اما در راس��تای 
حفظ و نگهداری آن معموال اقدام��ات مثبتی را انجام 
نمی دهند و در بهترین حال در تالش هستند با اضافه 
کردن حقوق آنها، کارمندان را در س��ازمان نگهداری 

کنند. 
واقعی��ت این موضوع اس��ت ک��ه مس��ائلی از قبیل 
افزای��ش حق��وق و به ص��ورت کل��ی مس��ائل مال��ی 
ابتدایی ترین اقدام ب��رای نگه��داری کارمندان در هر 
سازمان اس��ت و کارمندان همواره تمایل دارند که در 
سازمان امنیت ش��غلی داشته باشند و س��ازمان برای 
آنها ارزش قائل باش��د؛ یعن��ی اینکه در کن��ار حقوق 
و مس��ائل مالی مزایای��ی را برای آنها در نظ��ر گرفته و 
اگر اق��دام مثبتی انجام می دهند آنه��ا را به روش های 

مختلف تشویق کنند.
 در این میان س��ازمان ها ام��روزه در مواجهه با عدم 
تعهد کارمن��دان و کوچ آنه��ا به س��ازمان های دیگر، 
سندس��ازی می کنن��د؛ یعنی اینک��ه اقدامات��ی را که 
کارمندان انجام می دهند را در قالب سند های مختلف 
مکتوب کرده ک��ه اگر زمان��ی آن کارمند از س��ازمان 

خارج شود با مشکالت کمتری مواجه شوند. 

انواع تعهد های سازمانی
به صورت کل��ی تعهد های س��ازمانی ش��امل تعهد 
عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد ب��ه تداوم وضع موجود 
اس��ت و معموال این تعه��دات، تعهداتی هس��تند که 
شخص نه به س��ازمان،  بلکه به خود دارد اما درنهایت 
به تعهد س��ازمانی منجر می شود. تعهد عاطفی، میزان 
عالقه مندی ش��خص را به کاری که در سازمان انجام 

می دهد بیان می کند.
 این تعهد عاطفی می تواند دالیل متعددی داش��ته 
باشد و از هر ش��خص به ش��خصی دیگر تفاوت کند و 
مدیران  س��ازمان ها باید توجه وی��ژه ای به این موضوع 
داش��ته باش��ند و در تالش باش��ند ش��رایطی را برای 
کارمندان به وجود آورند که آنها نس��بت به کارش��ان 
حس خوبی داش��ته باش��ند و به دغدغه ه��ای کاری 
آنها پاس��خ مناس��بی داده ش��ود؛ چون در بسیاری از 
س��ازمان ها دیده می ش��ود کارمندان با ذوق و شوقی 
کاری را ش��روع می کنن��د و به آن بس��یار ه��م عالقه 
دارند اما چون شرایط س��ازمان مهیا نیست نمی توانند 
به درس��تی آن را پیاده کنن��د؛ همین موض��وع باعث 
س��رخوردگی  آنها می ش��ود. به صورت کل��ی مدیران  
س��ازمان ها باید در تالش باش��ند که روابط عاطفی را 
بین کارمندان و کاری که انج��ام می دهند و مخصوصاً 

سازمان برقرار کنند. 

تعهد هنجاری
تعهد هنجاری یا همان تعهد اخالق��ی کاماًل فردی 
اس��ت و ریش��ه در این باور کارمند دارد که  »اگر من 
کارم را ترک کنم، مدیرم را دست تنها گذاشته ام و این 
درس��ت نیس��ت.« به صورتی کلی مدیران سازمان ها 
باید تالش کنند روابطی را بی��ن خود و کارکنان ایجاد 
کنند؛ این موض��وع از طری��ق برگزاری نشس��ت ها و 

جلسات متعدد ایجاد می شود. 

تعهد به تداوم وضع
تعه��د به ت��داوم وضع، برخ��الف تعه��دات عاطفی 
و هنج��اری، مربوط به مس��ائل مادی و مالی اس��ت و 
کارمندان ب��ه خاطر این موضوع در ش��رکت می مانند 
که از آن حقوق و مزایایی می گیرند و ممکن اس��ت در 
بیرون ش��رکت بدان دس��ت نیابند و از نظر مالی دچار 
مشکل شوند. این نوع تعهد باعث ش��ده کارمندان در 
س��ازمان بمانند اما همان طور که پیش تر بیان ش��د، 
س��ازمان ها باید به نیاز ه��ای دیگر کارمن��دان توجه 
ویژه ای کنند و صرفا افراد را به خاطر مس��ائل مالی در 
س��ازمان نگه ندارند چون اگر کارمندان پیشنهاد مالی 
بهتری را دریافت کنن��د، قطعا از س��ازمانی که بودند 

خارج می شوند.
 نکته مه��م درباره تعهد ب��ه تداوم وضع این اس��ت 
باید حقوقی که فرد دریافت می کند،  منصفانه باش��د و 
مدیران شرکت ها با اولویت بندی نسبت به این موضوع 

نگاهی مدیریتی داشته باشند. 
به صورت کلی رفتار صمیمانه مدیر با کارمندان، در 
دسترس بودن مدیر، همدردی با کارمندان، حضور در 
شادی های آنان، حل مش��کالت آنان خارج از وظایف 
س��ازمانی، تفوی��ض اختیار ب��ه کارمندان، مش��ورت 
کردن با آنه��ا، توضیح دادن درب��اره اهمیت کاری که 
در شرکت دارند، دادن اطمینان به تک تک کارمندان 
که کار آنها را می بیند و قدردان است، ارائه پاداش های 
نامنظم که الزاماً  همه آنها هم مادی نیستند و. . . منجر 
به تعهدات عاطفی و هنجاری می ش��ود و ضریب حفظ 
کارمندان در شرکت را به طرز قابل توجهی باال می برد. 

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

مونا اشرف زاده

مدیریت امروز

آیا ت��ا به ح��ال ب��ه خودتان 
نمی توان��م  »م��ن  گفته ای��د: 
هی��چ کاری را در محل کار تمام 
کن��م؟ 75درص��د از زمانی که 
شما در محل کار هستید بیشتر 
اوقات ص��رف کارهای غیرمهم، 
جواب دادن به تلفن ها و وقفه ها 
می ش��ود. ش��ما می توانی��د با 
مدیریت زم��ان  از  اس��تفاده 
مناسب، کارهای تان را به انجام 
برس��انید. کارک��ردن س��خت 
در مح��ل کار به ش��ما در جهت 
کارآمدی بهتر و به دست آوردن 
موفقیت ه��ای عالی ت��ر در هر 

شغلی کمک  خواهد کرد. 
ولی بیش��تر اوقات با شنیدن 
مدیری��ت زم��ان، ف��ردی را به 
خاط��ر می آوری��م که خش��ک 
و ب��ی روح اس��ت و هیچ گون��ه 
احساس��ی ندارد و کامال مانند 
روبات ها عمل می کن��د به دور 
از هرگونه لبخن��د، فردی کامال 

جدی و غیرقابل تحمل. 

باور اشتباه درباره مدیریت 
زمان

یکی از باورهای منفی درباره 
مدیریت زم��ان این اس��ت که 
اگر بسیار وقت ش��ناس باشید، 
فردی س��رد، حس��ابگر و بدون 
هیچ احساس��ی خواهید ش��د. 
بیش��تر افراد فکر می کنند اگر 
بی��ش از ح��د روی مدیری��ت 
زم��ان و کارآم��دی خ��ود کار 
کنند، آزادی عمل را از دس��ت 
می دهند و تبدیل به ش��خصی 
س��خت  و  انعطاف ناپذی��ر 
می شوند. بسیاری از افراد با این 
بهانه جویی ه��ا، بی نظمی ه��ا و 
عدم برنامه ریزی خود را توجیه 
می کنند و پش��ت این باورهای 
اش��تباه پنهان می ش��وند. این 
باورها همانند چاهی هس��تند 
ک��ه اگر ف��ردی ب��دان توجهی 
نکند درون آن خواهد افتاد و تا 
اعماق این چاه فروخواهد رفت. 
در آن هنگام که متوجه می شود 
درون اعم��اق چاه گی��ر افتاده 
اس��ت، از خود و رفتارهای خود 

پشیمان و نادم می شود. 
زندگی بیش��تر افراد همانند 
این روند اس��ت آنان با باورهای 
اش��تباه خود درب��اره مدیریت 
زمان و نظ��م، عن��ان زندگی و 
کنترل آن را از دست می دهند 
و هنگامی متوجه آن می شوند 
که دیگر رمقی برای بازگش��ت 
ب��ر س��رجای اول خ��ود ندارند 
و مجبور می ش��وند خ��ود را با 
ش��رایط وفق بدهن��د و محیط 
اس��فناکی را که خود مس��بب 
به وج��ود آوردن آن هس��تند، 

تحمل کنند. 
تنها اف��راد زمان��ی می توانند 
احس��اس  و  آرام��ش  روی 
ش��ادمانی را لم��س کنن��د که 
بتوانند بر زندگ��ی خود کنترل 
کامل داشته باشند. وقتی شما 
هر روز صب��ح که از خ��واب بر 
می خیزید اگر این احس��اس را 
داشته باش��ید که کنترل کامل 
زندگی را در دس��ت دارید و این 
شما هس��تید که فرمان زندگی 
و کار خ��ود را هدایت می کنید، 
احساس خیلی بهتر و شادتری 
را تجرب��ه خواهید ک��رد. البته 
عکس ای��ن اتفاق نی��ز ممکن 
اس��ت، ش��ما می توانید افرادی 

را ه��رروزه مش��اهده کنید که 
هیچ کنترلی ب��ر زندگی، زمان 
و کار خود ندارن��د و گویا اینکه 
فرم��ان زندگ��ی خوی��ش را به 

دست دیگران سپرده اند. 
در این ش��رایط آنان در طول 
روز ناراحت، س��ردرگم و خیلی 
اوق��ات عصبانی هس��تند زیرا 
می دانند که آن��ان هیچ قدرتی 
ب��رای کنترل زندگ��ی خویش 
براس��اس  ندارن��د. همین طور 
باورهای اش��تباه خویش هیچ 
ت��الش درس��تی در جه��ت به 
دس��ت گرفتن کنت��رل زندگی 

خود نیز نمی کنند. 

مدیریت زمان و 
کارکردن سخت 
بدون هیچ وقفه ای

واقعیت این اس��ت که 
اگر برای ش��ما وقفه ای 
پی��ش نیای��د، تمرک��ز 
بهتری خواهید داش��ت. 
کارکردن س��خت بدون 
هیچ وقفه ای برای مدت 
طوالن��ی ی��ک راه عالی 
افزای��ش عملکرد  برای 
کارت��ان  در  نتیج��ه  و 
اس��ت. اگر ش��ما هنگام 

کارک��ردن ش��رایطی را ب��رای 
خ��ود فراهم س��ازید ک��ه هیچ 
وقف��ه و مزاحمت��ی برای ت��ان 
پیش نیاید، کارآمدی و عملکرد 
ش��ما چندین برابر افزایش پیدا 
خواهد کرد و به عالوه خروجی 
نتیجه کارتان نیز بالطبع بسیار 

با کیفیت تر خواهد شد. 
در  ش��رکت ها  از  بس��یاری 
ک��ه  هنگام��ی  کالن ش��هرها 
پروژه ه��ای بزرگی در دس��ت 
دارند س��عی می کنند برای آن 
دس��ته از کارمندان ک��ه برای 
انج��ام کار روی آن پروژه خاص 
آپارتمان ها  یافته اند،  مأموریت 
و واحده��ای مس��کونی در نظر 
بگیرن��د ک��ه خیل��ی نزدی��ک 
به محل کارش��ان باش��د تا آن 
کارمن��دان بتوانند ب��دون هیچ 
زمان از دس��ت رفته ای خود را 
خیلی راح��ت و باآرامش خیال 
به محل کار برس��انند تا بتوانند 
باان��رژی و کارآمدی بیش��تری 
کار کنند. واقعیت امر این است 
که ترافی��ک صبحگاهی هنگام 
آمدن ب��ه مح��ل کار می تواند 
بس��یار تن��ش زا باش��د و باعث 
تخیله ش��دن انرژی احساسی و 
روحی شود و وقفه های بسیاری 

را در حی��ن کار ب��رای اف��راد 
پیش بیاورد؛ زیرا تخلیه ش��ارژ 
احساسی و روحی باعث تقلیل 
یافتن انرژی جس��مانی هنگام 
تمرکز و کارک��ردن کارمندان و 

مدیران می شود. 

بدون وقفه ها
به ط��ور حت��م می دانید که 
اگ��ر کس��ی هن��گام کارکردن 
ش��ما  نش��ود،  مزاحم ت��ان 
می توانید بدون وقفه و با کارایی 
باالی��ی کار کنید. اگ��ر درخانه 
کار می کنی��د می توانید محیط 
و ش��رایطی را فراه��م کنید که 
کس��ی مزاحم ت��ان نش��ود. دِر 

اتاقی را که مش��غول کارکردن 
در آن هس��تید، ببندید و تلفن 
همراه تان را قط��ع کنید تا هیچ 
تماس��ی را دریاف��ت نکنی��د. 
می توانی��د قوانین��ی را ب��رای 
خود تعیی��ن کنید ت��ا بتوانید 
بدون هیچ وقف��ه ای برای مدت 
طوالنی و موث��ر کار کنید، زیرا 
کار بدون وقفه یک��ی از راه های 
پرقدرت برای افزایش بازدهی و 

نتایج بسیار عالی است. 

شروع زودتر، سخت تر 
کارکردن، ماندن بیشتر و 

انجام دادن همه چیز
چه��ار ق��دم خیل��ی س��اده 
تکنیکی برای به انجام رس��اندن 
کارها با استفاده از دوبرابرکردن 
کارآمدی تان وجود دارد. مهارت 
مدیری��ت زمان ت��ان را افزایش 
دهی��د تا در رس��یدن ب��ه نتایج 

سرعت بیشتری داشته باشید. 
1- خوابی��دن و بیدارش��دن 

زود: 
زود  بیدارش��دن  ب��ا  ش��ما 
در صب��ح زمان��ی بس��یار عالی 
خواهی��د داش��ت ک��ه بتوانید 
کارهای مهم ت��ان را بدون هیچ 
دغدغه و وقف��ه ای انجام دهید. 

اگر ش��ما پنج صب��ح از خواب 
بی��دار ش��وید و مش��غول کار 
ش��وید بعد از آن، ساعت 7:30 
ی��ا 8 ب��ه محل کارت��ان بروید، 
بعداز مدت کوتاهی ش��ما یک 
مدی��ر زم��ان عالی می ش��وید 
و در لیس��ت برتری��ن اف��رادی 
قرارخواهید گرفت که متمرکز 
روی باارزش ترین کارهای شان 
حال��ت  ای��ن  در  ش��ده اند. 
انج��ام دادن کاره��ا در مح��ل 
کارتان حال��ت پ��اداش روزانه 
برای ش��ما خواهند گرفت زیرا 
شما قبال تمام کارهای باارزش 

مهم تان را انجام داده اید. 
س��اعات  آن  در  معم��وال 
صبح ش��ما ش��اداب تر 
و باانرژی ت��ر هس��تید و 
می توانید قدرت تمرکز 
باالیی داش��ته باش��ید 
و ب��ا گذش��ت زم��ان و 
عادت کردن به کارکردن 
در ای��ن س��اعات صبح، 
نتای��ج کارهای ت��ان  از 
در هن��گام ش��گفت زده 
خواهید ش��د. مطمئنا با 
مش��اهده این شرایط به 
باور کامل می رس��یدکه 
ش��ما یک مدی��ر زمان 
بسیار عالی هس��تید که کنترل 
کامل کار و زندگی خ��ود را در 

دست دارد. 
ش��اید خالی از لطف نباش��د 
که بدانید این ش��یوه کار کردن 
مختص م��ردان و زن��ان بزرگ 
تاریخ اس��ت. توماس جفرسون 
اعالمی��ه  اصل��ی  نویس��نده 
آزادی ایاالت متح��ده آمریکا و 
س��ومین رئیس جمهور آمریکا 
می گوید: خورشید مرا هرگز در 

رختخواب ندیده است. 
2- یک س��اعت زودتر رفتن 
به محل کار قبل از اینکه ساعت 

کاری شروع شود: 
اگر ش��ما خانه را زودتر ترک 
کنید و به مح��ل کارتان بروید، 
از شر ترافیک های اذیت کننده 
خالص خواهید شد. از آنجا که 
کس��ی در محل کارتان حضور 
ندارد که ب��رای ش��ما وقفه ای 
ایجاد کن��د می توانی��د خیلی 
س��ریع کارتان را ش��روع کنید. 
ش��ما اغلب متوجه خواهید شد 
که همان ی��ک س��اعت زودتر 
آمدن ب��ه محل کارت��ان باعث 
شده که کارهای یک روز کاری 
کامل را در همان یک ساعت به 

انجام برسانید. 

وقتی ش��ما کم��ی زودتر از 
خانه در اول صبح خارج ش��وید 
به هی��چ ترافیک ع��ذاب آوری 
برخورد نخواهید کرد، بنابراین 
باان��رژی فوق الع��اده ای زودتر 
از دیگ��ران ب��ه مح��ل کارتان 
می رس��ید و زمان بسیار عالی و 
بدون هیچ وقف��ه ای را دارید که 
می توانید بیش��ترین و باالترین 
بازدهی را در آن س��اعت صبح 

داشته باشید. 
3- ایج��اد ک��ردن ع��ادت 
س��خت تر کار ک��ردن درزمانی 
که دیگران برای ساعت نهاری، 

دفترشان را ترک کرده اند: 
 اگر قوانی��ن مح��ل کارتان 
این اس��ت که حتما در ساعت 
مش��خصی ک��ه هم��ه ب��رای 
ناه��ار می روند ش��ما ه��م باید 
بروید، نمی توانی��د این راه حل 
را امتح��ان کنید. ولی بیش��تر 
نه��اری  س��اعات  ش��رکت ها 
مش��خصی ندارن��د و به صورت 
خودج��وش از س��اعت 1 تا 2 
ظهر در کارمندان نهادینه شده 
که حتما س��اعت نهاری است. 
ش��ما می توانی��د از ای��ن زمان 
اس��تفاده کنید و کارهایتان را 
انجام دهید، زی��را در این زمان 
هیچ کسی مزاحم شما نخواهد 
ش��د و وقفه ای برای تان ایجاد 
نخواهد کرد. بعدازاینکه ش��ما 
در این یک س��اعت که بازدهی 
باالیی داش��تید و کارتان را به 
اتمام رس��اندید می توانید برای 
صرف نه��ار دفترت��ان را ترک 

کنید. 
با ای��ن کار ش��ما ب��ه خاطر 
ازدح��ام در س��الن غذاخوری 
یا در آش��پزخانه محل کارتان 
زمان خود را از دست نخواهید 
داد و همچنی��ن ب��ا آرام��ش 
بیشتری می توانید غذای خود 

را میل خواهید کرد. 
4- کارهایتان را با اس��تفاده 
از یک س��اعت بیشتر ماندن در 
محل کارتان به اتمام برسانید. 

 این  یک��ی از بهترین زمان ها 
ب��رای افراد پرمش��غله اس��ت 
ک��ه در ط��ول روز ب��ه خاط��ر 
وقفه ه��ا و تماس ه��ای تلفنی 
نمی توانن��د کارش��ان را تمام 
کنند؛ بنابراین می توانید با یک 
ساعت بیش��تر ماندن در محل 
کارت��ان به کارهای��ی بپردازید 
ک��ه نتوانس��ته اید در طول روز 
آنه��ا را انج��ام دهی��د. م��دت 
زمان مناس��ب برای ای��ن کار 
بین 60 تا 90 دقیقه هست که 
در این زمان ش��ما دِر دفترتان 
را ببندی��د، تلف��ن همراه ت��ان 
را خاموش کنی��د و فق��ط روی 
کارتان متمرکز ش��وید و آنها را 

به انجام برسانید.
طی حدودا این یک س��اعت 
کار بی وقف��ه ک��ه معادل س��ه 
ساعت کاری اس��ت می توانید 
تمام وظایف خود را به بهترین 
نح��و ممک��ن و ب��ا باالتری��ن 

کیفیت انجام دهید. 
توسط انجام دادن این چهار 
ق��دم س��اده و کمی س��خت تر 
کار ک��ردن می توانی��د کارایی 
خودتان را دو براب��ر کنید. اگر 
بتوانید وقفه ها و مزاحمت ها را 
در محل کارتان ت��ا حد ممکن 
کاهش دهید، خیل��ی موثرتر و 
کارآمدتر می توانید کارها را به 

انجام برسانید. 
ارتباط با نویسنده:

mahdisajadian.com 

مدیران ماندگار

اکرم آزادیان

4 قدم جادویی مدیریت زمان 

2 برابر کردن کارآمدی و بهره وری در محل کار
مهدی سجادیان

 مدرس و مربی بهبود فردی و توسعه سازمانی

یکی از باورهای منفی درباره مدیریت 
زمان این است که اگر بسیار 

وقت شناس باشید، فردی سرد، 
حسابگر و بدون هیچ احساسی 

خواهید شد. بیشتر افراد فکر می کنند 
اگر بیش از حد روی مدیریت زمان و 
کارآمدی خود کار کنند، آزادی عمل را 
از دست می دهند و تبدیل به شخصی 

انعطاف ناپذیر و سخت می شوند

چهارشنبه
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راه اندازی درگاه الکترونیکی دریافت 
شناسه پرداخت وجوه حق تقدم

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( در راس��تای افزایش ارائه خدمات به سهامداران 
بازارس��رمایه، درگاه الکترونیکی دریافت شناسه پرداخت 
وجوه حق تقدم ش��رکت ها را راه اندازی کرد. س��هامداران 
شرکت های طرف قرارداد سپرده گذاری مرکزی از این پس 
می توانند برای دریافت اطالعات مربوط به افزایش سرمایه 
خود به آدرس اینترنت��ی www.csdiran.com بخش 
  dara.csdiran.com درگاه سهامداران یا درگاه مستقیم
مراجعه کنند. همچنین س��هامدارانی ک��ه در طول بازه 
60روزه پذیره نویسی اقدام به خرید حق تقدم شرکت های 
طرف قرارداد با س��مات کرده اند، می توانند شناسه واریز 
)پرداخت( خود را از طریق سایت های فوق دریافت کنند. 

ورود »کیمیا« به فرابورس با کشف 
قیمت 3350 ریالی

هر س��هم ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی کیمیای 
زنج��ان گس��تران در فرآیند عرضه اولی��ه، 3 هزار و 
350 ریال کش��ف قیمت شد. با واگذاری 10 درصد 
سهام کیمیای زنجان گستران در بازار دوم، هفتمین 
عرضه اولیه امسال فرابورس ایران رقم خورد. شرکت 
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با سرمایه 
ثبت ش��ده 115میلی��ارد و 200 میلی��ون ریالی در 

زمینه تولید کنسانتره سرب و روی فعالیت دارد. 

عرضه ۱۴۱ هزار تن انواع محصول 
در بورس کاالی ایران

در نخستین روز دی ماه، بیش از 1۴1 هزار تن انواع کاال 
در تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران عرضه شد. در تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۴3 هزار و ۸۸2تن انواع 
مواد پلیمری، 3۸ ه��زار و 100تن انواع قیر، 15 هزار تن 
وکیوم باتوم و ۸ هزار تن لوب کات س��نگین روی تابلوی 
عرضه رفت. تاالر صادراتی نیز ش��اهد عرضه 5 هزار تن 
گوگرد گرانوله شرکت پاالیش نفت شازند اراک به همراه 
۴۷21 تن انواع قیر شرکت های پترو تار کیمیا، پاالیش 
و انرژی ش��مال غرب آرکا و صنعت قیر هرمزگان بود. در 
ای��ن روز و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، 10هزار 
تن تختال c ش��رکت ف��والد هرمزگان جنوب، به صورت 
س��لف و با قیمت پایه 11هزار و 200 ریال عرضه ش��د. 
دیگر عرضه های ای��ن روز تاالر صنعتی و معدنی، 3126 
تن س��بد میلگرد 1۴ مجتمع فوالد خراسان و 500 تن 
شمش هزارپوندی ۹۹.۸ شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( 
ب��ود. در این روز و در تاالر محصوالت کش��اورزی، حدود 
۷03۸ تن ذرت خوزستان، موجودی انبارهای سیلوی دانه 
طالیی، بنوت، شهید بهشتی دیلم، توسعه کشت ذرت 1، 
بنوارناظر، شاداب دانه، شهید بهشتی بی سی، توسعه کشت  
شوش، سیدعباس، شهید رجایی آبگرمک و عقیلی، در 
قالب گواهی سپرده کاالیی عرضه شد. عالوه بر این ۴ هزار 
تن گندم دوروم، یک هزار تن شکرسفید، 500 تن روغن 

خام سویا و 10 تن برنج طارم روانه تاالر معامالتی شد. 

بازار گرم نفتا در بورس انرژی ایران
در جریان معامالت بورس ان��رژی، در بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران کاالهای برش س��نگین پتروشیمی 
جم، آیزوفید، آیزوریسایکل، حالل ۴0۴، نفتای سبک و 
نفتای سنگین تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز، قطران 
عمده ذوب آهن اصفهان، نیتروژن پتروشیمی مبین و 
نفتای س��بک پاالیش نفت ته��ران در رینگ داخلی و 
در رینگ بین الملل کاالهای نفت گاز )گازوئیل( شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفت��ی ایران به مقصد ترکیه 
م��ورد عرضه ق��رار گرفتند ک��ه کل معامالت صورت 
گرفته روی این کااله��ا و عرضه های مازاد معادل 10 
هزار و ۷50 تن به ارزش 122میلیارد و 62۸6 میلیون 
ریال بود. همچنین در تابلوی س��لف موازی استاندارد 
برق بازار مش��تقه دو هزار و 5۸۸ قرارداد در قالب ۷۹ 
معامل��ه و معادل با ۴5هزار و 316 مگاوات س��اعت به 
ارزش 16میلی��ارد و 365 میلیون ری��ال مورد معامله 
قرار گرفت. نمادهای بار پایه، کم باری، میان باری و بار 
پیک روزانه 30 دی ماه ۹۴ گش��ایش یافته و در پایان 
جلس��ه نیز نمادهای بار پایه، کم باری، میان باری و بار 
پیک روزانه چهارم دی ماه متوقف شدند. گفتنی است 
ط��ی معامالت این روز، در س��مت عرضه 5 نیروگاه و 
در س��مت تقاضا ۹ ش��رکت توزیع نیروی برق حضور 
داش��تند. در کنار معامالت مداوم قراردادهای س��لف 
موازی اس��تاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه، در 
بازار فیزیکی بورس انرژی کاالهای متانول پتروشیمی 
فن آوران و نفتای س��بک پاالی��ش نفت بندرعباس در 

رینگ داخلی عرضه خواهند شد.

 

»اوباما کر« جانی دوباره
به بازار سهام داد

بازاره��ای آمری��کا در آخری��ن س��اعات معامالتی 
دوش��نبه با افزایش همراه شدند و هفته کاری منتهی 
به کریس��مس را با افزایش ش��اخص ها آغ��از کردند. 
طرح بیمه س��المت اوبام��ا »obamacare« یا طرح 
بیمه همگانی در آمریکا، موجب افزایش قیمت س��هام 
شرکت های بیمارس��تانی و دارویی شد و در این بین، 
قیمت سهام مایکروسافت و اپل نیز در پی نزدیکی به 
عید کریس��مس و آغاز روزهای خرید هدیه با افزایش 
همراه ش��د. براس��اس این گزارش، »طرح اوباماکر« یا 
بیمه همگانی اوباما، طرحی است که یکی از اصلی ترین 
وعده های اوباما به قشر متوسط و محروم آمریکا است 
و بنابراین ط��رح، برای  میلیون ها نفر که تاکنون بیمه 
درمانی نداش��تند، امکان اس��تفاده از خدمات درمانی 

تحت پوشش بیمه فراهم خواهد شد.

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل

فرابورس

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در پایان معامالت روز 
سه ش��نبه بازار س��هام با افت 
10۴ واح��دی از نیم��ه کانال 
فروریخت.  واح��دی  61 هزار 
دلیل عمده کاهش بازار سهام 
در روز گذش��ته شایعه شوک 
وزیر نفت مبنی بر عدم تغییر 
پتروش��یمی ها  خ��وراک  نرخ 
ب��ود آن ه��م در حال��ی ک��ه 
همچنان موضوع نرخ خوراک 
تعامل  نحوه  و  پتروش��یمی ها 
پاالیشی  با شرکت های  دولت 
ب��ه  ش��ده  خصوصی س��ازی 
آنها  ب��رای  س��ردرگم  کالفی 
تبدیل ش��ده اس��ت. از سوی 
ریزش��ی  روند  تش��دید  دیگر 
قیمت نف��ت در روزهای اخیر 
و اف��ت بی س��ابقه قیمت این 
محص��ول در س��ال های اخیر 
نزولی  رون��د  ش��ده  موج��ب 
ش��ود  تش��دید  تهران  بورس 
و قیم��ت س��هام ش��رکت ها 
کاهش بیشتری را تجربه کند. 
ب��ه ط��وری ک��ه در معامالت 
روز گذش��ته تاالر شیش��ه ای 
ش��رکت های پاالیش��گاهی به 
دلیل تاثیر پذیرفتن بیشتر از 
قیمت نفت با کاهش بیشتری 
مواج��ه ش��دند و بیش��ترین 
نقش را بر افت ش��اخص کل 
بورس گذاش��تند. روز گذشته 
ب��ازار آغازی مثبت داش��ته و 
ب��ا تش��کیل ص��ف نمادهایی 
چ��ون ذوب آهن اصفهان، پلی 
اکری��ل و بان��ک گردش��گری 
هم��راه بود ول��ی کم کم روند 
نزولی در پیش گرفت و شاهد 
قرمز  پوش ش��دن اکثر نمادها 
مخصوصا در گروه پاالیشی و 
فلزات اساسی و خودرو بودیم. 

از قطعی گاز کوره ها تا تعدیل 
منفی در گروه سیمان

روال  ب��ه  بان��ک  گ��روه  در 
روزهای گذش��ته شاهد معامله 
بلوک��ی مثبت در س��هم بانک 

مل��ت در دقایق آغازی��ن بازار 
بودی��م. با معامل��ه 50 میلیون 
سهم بانک ملت بیشترین حجم 
معامالت کل ب��ازار بورس را به 
خود اختصاص داد. پست بانک 
و بانک گردشگری با صف خرید 
معامالت را به پایان رس��اندند. 
در آس��تانه برگ��زاری جلس��ه 
ش��ورای پول و اعتب��ار درباره 
جری��ان مذاکرات س��ود بانکی 
در بازار س��هام در روزگذش��ته 
ش��ایعه ش��د که در مورد سود 
1۸درصد توافق وجود دارد. در 
گروه خودرو و س��اخت قطعات 
معام��الت مثبت آغاز ش��د اما 
کم ک��م عرضه ها ب��اال گرفت و 
اکثر نمادها معامالت را در بازه 
منفی به پایان رس��اندند. ایران 
خودرو و پارس خودرو در دقایق 
پایانی رشد مثبت داشتند. گروه 
سیمان به روال روزهای گذشته 
معامالت��ی منفی و کم حجم را 
تجرب��ه کرد. مدت هاس��ت که 
گروه س��یمان از رونق افتاده و 
خبرها نیز حاک��ی از ادامه این 

روند اس��ت. چنان که به دلیل 
قطعی گاز و تعطیلی کوره ها از 
16 روز پیش تولید در سیمان 
سپاهان اصفهان به طور کامل 
متوقف ش��ده اس��ت. سیمان 
هگمتان نیز سود سال مالی ۹5 
را 30۴ ریال به ازای هر س��هم 
پیش بین��ی کرده اس��ت که با 
توجه به سود ۴۴6 ریال به ازای 
هرسهم سال مالی ۹۴، با تعدیل 
منفی 32درصدی همراه بود که 

باعث توقف نماد شد. 

روند صعودی در برخی تک 
سهم های گروه ساختمان

اکثر  انبوه س��ازی  در گ��روه 
نمادها معامالت را در بازه منفی 
به پایان رساندند. با معامله 2.3 
میلیون سهم، س��رمایه گذاری 
ساختمان ایران بیشترین حجم 
معام��الت را داش��ت و عمران 
و توسعه ش��اهد با صف خرید 
معام��الت را به پایان رس��اند. 
برخی سهم های گروه از جمله 
سرمایه گذاری مس��کن زاینده 

رود، نوسازی و ساختمان تهران 
و توریس��تی و رفاهی آبادگران 
ای��ران در دقایق پایان��ی روند 
این رش��د  صعودی داش��تند. 
قیمت ه��ا در حالی اس��ت که 
تهران  مس��کن  سرمایه گذاری 
در دوره 12ماهه منتهی به 31 
شهریور 13۹۴ به ازای هرسهم 
15۴ ریال س��ود محقق کرده 
است و تعدیل منفی 5 درصدی 
نسبت به آخرین پیش بینی اش 
دارد. شرکت بین المللی توسعه 
س��اختمان ب��رای س��ال مالی 
منتهی به شهریور ۹۴، ۷6ریال 
س��ود به ازای هر سهم محقق 
ک��رده ک��ه براس��اس آخرین 
پیش بین��ی انجام ش��ده 13۹ 
ریال��ی ب��ا تعدیل منف��ی ۴5 
درصدی مواجه شده که همین 

موجب توقف نماد آن شد. 

رشد ۱5 درصدی قند قزوین
در گ����روه م�ح�ص���والت 
ش��یمیایی معامالت نمادهای 
گروه متعادل بود. پلی اکریل 

جزو س��هم های پر بازده طی 
م��دت اخی��ر اس��ت و دیروز 
نیز برای س��ومین روز متوالی 
با ص��ف خری��د هم��راه بود. 
صنایع  و  لعابیران  کربن ایران، 
ش��یمیایی س��ینا نیز با صف 
خری��د معامالت را ب��ه پایان 
رساندند. با معامله 12 میلیون 
بیش��ترین حجم  سهم شپلی 
معامالت گروه را داش��ت. در 
گ��روه فل��زات اساس��ی اکثر 
نماده��ای گ��روه معامالت را 
پای��ان رس��اندند.  ب��ه  مثبت 
میلی��ون   11.۸ معامل��ه  ب��ا 
س��هم فوالد مبارک��ه اصفهان 
بیش��ترین حج��م معام��الت 
گروه را داش��ت. با باز ش��دن 
نماد معامالتی شرکت معدنی 
در  زنجان گس��تران  کیمیای 
فرابورس، هرس��هم  دوم  بازار 
کیمی��ا با 335تومان کش��ف 
قیمت شد. در گروه قندوشکر، 
کارخانج��ات قن��د قزوی��ن با 
وجود رفع گ��ره معامالتی در 
قیمت 22۹2 ری��ال با 15.5 
درص��د مثب��ت ص��ف خرید 

10میلیونی داشت. 

رشد ۱.5 درصدی آیفکس
معامله گ��ران فراب��ورس در 
روز گذش��ته، 1۴۴ میلی��ون 
به��ادار  و 150 ه��زار ورق��ه 
ب��ه ارزش یک ه��زار و ۹۴6 
میلی��ارد و ۷10میلیون ریال 
کردن��د.  خریدوف��روش  را 
مع��دن  زری��ن  ش��رکت های 
آس��یا، قند ش��یروان و بانک 
گردش��گری بیشترین افزایش 
قیم��ت را تجرب��ه کردن��د و 
بیش��ترین افت قیمت نصیب 
بیم��ه میه��ن، آس پ و روان 
فن آور شد. همچنین، آیفکس 
با رشد 1.5 واحدی نسبت به 
روز قب��ل ب��ه 6۷6.32 واحد 
رس��ید و هلدینگ خاورمیانه، 
بانک گردش��گری و ذوب آهن 
اصفهان بیشترین تاثیر مثبت 

را بر این روند داشتند. 

افت شاخص کل ادامه پیدا کرد

آغازی مثبت و پایانی منفی برای بازار سهام

س�نا - بیس��ت و چهارمی��ن نشس��ت 
کانون س��رمایه گذاران با موضوع »بایدها و 
نبایدهای بازار مشتقه ارزی« صبح دیروز با 
حضور مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار 
و مدیرعامل بورس کاال و فعاالن اقتصادی 
و بازار س��رمایه برگزار شد. قاسم محسنی، 
برنامه ریزی، سیاست گذاری  رئیس کمیته 
و ریسک س��ازمان بورس و اوراق بهادار به 
موانعی که برای شکل گیری بورس مشتقه 
ارز مطرح می ش��ود، اش��اره ک��رد و گفت: 
نخس��تین مانع، تک نرخی شدن ارز است 
که راه اندازی بورس ارز به آن گره زده شده 
است، در حالی که هم اکنون قراردادهای آتی 
س��که، تابعی از قیمت اونس جهانی طال و 
دالر تعیین می شود و هیچ مشکلی بابت ارز 
چن��د نرخی در این بازار وجود ندارد و بازار 
موفقی است. وی به نکته بعدی اشاره کرد و 
گفت: راه اندازی بورس ارز منوط به راه اندازی 
پیمان های آتی شده است، به عبارتی بر پایه 
یک رفتار تاریخی که در سایر کشورها انجام 
گرفت��ه در ابتدا پیمان های آتی و بعد از آن 
بازار مش��تقه راه اندازی شدند. در حالی که 
بازار مش��تقه خ��ارج از بورس ه��ا در بین 
بانک ها انجام می شود و این ضرورت وجود 
ن��دارد بنابراین لزوما نی��ازی به رعایت این 
روند تاریخی وجود ندارد. پایان تحریم بانک 
مرکزی و نظام بانکی و س��وییفت از دیگر 
موانع��ی بود که محس��نی به عنوان چالش 
پیش روی راه اندازی بازار مشتقه ارز مطرح 
کرد و گفت: این مسئله مطرح می شود که 
برای مبادالت ارزی ب��ه رفع تحریم ها نیاز 
اس��ت چون کس��ی که وارد بازار مشتقات 
ارزی می ش��ود اگر وارد دوران تحویل شود 

برای تکمیل روند معامالت نیاز به مبادالت 
بین بانکی وجود دارد اما از آنجا که بیشتر 
معامالت در بازارهای مشتقه تسویه نقدی 
می ش��ود وارد معامل��ه نمی ش��ود می توان 
تعدادی را که وارد دوران تحویل می ش��وند 
از طریق صرافی ه��ا انجام داد، بنابراین این 
مشکل هم مش��کلی برای راه اندازی بورس 
مشتقه ارز نیست. محسنی نکته مورد تاکید 
برخی از فعاالن اقتصادی را درباره راه اندازی 
بورس ارز، اثرگذاری بورس مش��تقه بر بازار 
فیزیکی خواند و گفت: اینکه بازار مشتقه ارز 
می تواند بر بازار فیزیکی اثر بگذارد و در بازار 
نقدی باعث افزایش قیمت ها شود به عنوان 
یک دغدغه مطرح اس��ت اما از طرفی این 
بازار به اندازه کافی رقابتی اس��ت و فعاالن 
بس��یاری در آن حضور خواهند داشت و از 
طرف��ی دیگر می توان با نظارت بر این بازار 
و تعیین سقف بر قراردادها مانع دستکاری 
قیمتی ش��د. این مقام مسئول در پایان به 
ش��یوه قیمت گذاری ارز در بازه بلند مدت 
و کوتاه م��دت در ب��ازار واقعی اش��اره کرد 
و گف��ت: در بلند مدت نرخ ت��ورم و میزان 
مصرف کنندگان داخلی از کاالهای داخلی 
و خارج��ی و می��زان به��ره وری اقتصادی 
تعیین کنن��ده قیم��ت ارز اس��ت ام��ا در 
کوتاه م��دت، ن��رخ بهره بین س��پرده های 
بانکی بین دو کش��ور تعیین کننده قیمت 
ارزهاس��ت. محس��نی در پایان تاکید کرد: 
ب��ا این اوص��اف نه تنها هی��چ مانع جدی 
ب��رای راه اندازی بورس مش��تقه ارز وجود 
ندارد، بلکه راه ان��دازی این بورس با توجه 
به مزیت های آن از ضرورت های بازار امروز 

است. 

عضو هیات مدیره سازمان بورس: 
هیچ مانعی در مسیر راه اندازی

 بورس ارز وجود ندارد

مدیر عامل بورس کاال در جمع فعاالن بازار سرمایه عنوان کرد 
با راه اندازی بازار آتی ارز به دنبال کسب اعتماد 

سرمایه گذاران خارجی هستیم

چهارشنبه
2 دی 1394 ۱2

دریچه

نماگر بازار سهامخبر

سیدمحمد صدرالغروی

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
کارخانجات قند قزوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که 
کنتورسازی ایران در جایگاه  دوم این گروه قرار گرفت.   

درصد نوسانقیمتنام شرکت
2.2۹215.۴۷قند قزوین
15.۹305کنتورسازی
2.۴3۷۴.۷3شیشه و گاز
1.215۴.65پست بانک
1.3۷3۴.65قند نیشابور

۹3۷۴.5۸کمک فنر ایندامین

1.311۴.3شکر شاهرود

بیشترین درصد کاهش
بانک کارآفرین صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش روز گذش��ته ش��د. لیزینگ ایرانیان در رده دوم 
این گروه ایستاد. نیرومحرکه و گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفتند.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۴(2.۷۷2بانک کارآفرین
)۴.۹2(1.0۴3لیزینگ ایرانیان

)۴.32(1.0۴1نیرومحرکه
)۴.31(1.۴00س. ایران خودرو
)3.6(۹۹2مهرکام پارس

)3.5۸(1.۷51س. صنعت نفت
)3.3۸(۴.۷۴5کشتیرانی ایران

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک مل��ت  پرمعامله ترین س��هم بازار 
ش��ناخته ش��د. حق تقدم فوالد مبارکه اصفهان در رده 
دوم این گروه ایستاد. کمک فنر ایندامین و پست بانک 

ایران در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

50.355 1۹33بانک ملت

1۷.066 ۷۴ح . فوالد مبارکه
1۴.۸۸0 ۹3۷کمک فنرایندامین 

1۴.۷۹2 1215پست بانک
13.525 ۸5۷بانک صادرات

12.۸01 5۸۷ح . ایران  خودرو
12.253 2520پلي اکریل 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
بانک ملت به خود اختصاص داد. کنتورسازی ایران هم 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. پلی اکریل نیز در رده سوم 

بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۹۷.322 1۹33بانک ملت
۴2.۸3۷ 15۹30کنتورسازي  
30.۸۷۴ 2520پلي اکریل 

1۷.۹۷6 1215پست بانک 
15.2۸6 2۷۷2بانک  کارآفرین 

13.۹۴1 ۹3۷کمک فنرایندامین 
603013.16۸سخت  آژند

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد ک��ه کمک فنر 
ایندامی��ن در این گروه دوم ش��د و بان��ک ملت در رده 

ششم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
25201۴۷2پلی اکریل

۹3۷10۷6کمک فنر ایندامین
5۸۷۹2۴ح. ایران خودرو
۸5۷۹0۹بانک صادرات
1215۷۴2پست بانک
1۹33665بانک ملت

16۴0631بانک اقتصاد نوین

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. محورس��ازان ایران 
خ��ودرو و کارخانجات قند قزوین در جایگاه های بعدی 

قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت
121560۸پست بانک

13۸3۴61محورسازان ایران خودرو
22۹2153قند قزوین

1265126تکنوتار
10۹3۹۹الکتریک خودرو شرق

۹236۴۹دشت مرغاب
360۷۴۸نساجی بروجرد

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری پردی��س در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری صنعت نفت 

و سرمایه گذاری شاهد در رده های بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

۷۷02.31سرمایه گذاری پردیس
1۷512.۸۹س. صنعت نفت

۹5۸3.11سرمایه گذاری شاهد
23623.15سیمان کارون

33003.22گروه صنعتی بارز
15233.23لیزینگ ایران
2۹۸۸3.30سیمان کرمان

س��لطانی نژاد،  حام��د   - ف�ارس 
مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران در 
نشس��ت صبحانه کاری کان��ون نهادهای 
سرمایه گذاری با موضوع بایدها و نبایدهای 
بازار مشتقه ارزی، به ضرورت راه اندازی بازار 
مشتقه ارزی اش��اره کرد و گفت: در همه 
دنیا اندازه بازارهای مالی یکی از نشانه های 
توسعه یافتگی به ش��مار می رود، حتی در 
تئوری های اقتصادی بین توس��عه یافتگی 
کش��ورها و توس��عه بازارهای مالی، رابطه 
مس��تقیمی وج��ود دارد؛ زی��را تجربیات 
و آماره��ا ب��ه وضوح نش��ان می ده��د، در 
کشورهایی که بازارهای مالی توسعه یافته 
دارن��د، منابع بهت��ر تجهی��ز و تخصیص 
داده می ش��ود. س��لطانی نژاد افزود: طبق 
بررسی های انجام شده و تجریبات جهانی، 
وجود بازار پوش��ش نوسان نرخ ارز یکی از 
مهم ترین قطعات پازل توس��عه به ش��مار 
می رود که ما در ای��ران تاکنون این قطعه 
از پازل توس��عه را در اختیار نداشته ایم؛ در 
ش��رایطی که با ایجاد بازار مش��تقه ارزی، 
امکان ه��م افزایی برای س��ایر بخش های 
ب��ازار مالی و همچنین تجهیز منابع فراهم 
می ش��ود. سلطانی نژاد عنوان کرد: از سوی 
دیگر، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، 
قطع��ا بای��د زیرس��اخت ها فراهم باش��د، 
س��رمایه گذاران خارجی توج��ه ویژه ای به 
س��اختارهای مالی کشورها دارند، از طرف 
دیگر وارد کنن��دگان و صادرکنندگان نیز 
به شدت نیازمند فضایی امن برای پوشش 
ریسک نوسانات نرخ ارز هستند. وی گفت: 
در اینج��ا باید توجه کرد که س��رمایه گذار 
خارجی ب��ه دنبال س��اختار می گ��ردد و 

نمی توانیم س��اختارهای خودمان را به آنها 
تحمیل کنیم، پس باید ب��ازاری مطابق با 
الگوه��ای بین المللی راه ان��دازی کنیم، تا 
بتوانیم اعتماد و اطمینان س��رمایه گذاران 
خارجی را کس��ب کنیم. س��لطانی نژاد در 
ادام��ه با طرح یک پرس��ش گفت: یکی از 
انتقادها این است که آیا در اقتصادهای تک 
محصولی هم می توانیم بازار مشتقه ارزی 
ایجاد کنیم؟ پاسخ این سوال مثبت است، 
به عنوان مثال می توان به تجربه برزیل اشاره 
کرد. این کشور نماد اقتصاد تک محصولی 
مبتنی بر محصوالت کش��اورزی است، اما 
ام��روز یکی از بزرگ ترین بازارهای ارز دنیا 
را داراست؛ به این ترتیب برزیل با تاسیس 
یک بازار مالی موفق توانس��ت به رش��د و 
توسعه اقتصاد کش��ور خود سرعت زیادی 
بدهد. س��لطانی نژاد تصریح ک��رد: بورس 
کاال تجربیات ارزش��مندی در حوزه دانش 
بازار مش��تقات طی هشت سال گذشته در 
اختیار دارد؛ ضمن اینکه تجربه بورس کاال 
در ایجاد بازار آتی س��که ب��ه اذعان اغلب 
کارشناس��ان تجربه موفقی بوده است. هر 
چند موضوع س��که و ارز با هم تفاوت هایی 
دارد، ولی باید بپذیریم این دو بازار به لحاظ 
ش��کلی و قیمتی همبس��تگی های زیادی 
دارن��د و در بحث تالطم ه��ای قیمتی در 
هر دو بازار، مش��ابهت های بس��یاری دیده 
می شود. مدیرعامل بورس کاالی ایران در 
پایان با اشاره به یکی دیگر از ضرورت های 
تش��کیل ب��ازار مش��تقه ارزی گف��ت: اگر 
می خواهی��م به س��مت بازار مح��وری در 
اقتصاد حرکت کنیم، یکی از گام های اصلی 
در این مسیر، ایجاد بازار مشتقه ارزی است. 

م��وج - عرضه ه��ای جدی��د در 
شرایط فعلی بازار سهام دو رویکرد 
دارد و ام��کان دارد از عرضه ه��ای 
جدی��د در بازار اس��تقبال چندانی 

توسط س��هامداران صورت نگیرد و 
در ادامه شاهد تش��دید روند رکود 
و ش��رایط نزولی در بازار سهام نیز 
خواهیم بود. یک رویکرد مربوط به 
زمانی می ش��ود که در ب��ازار از این 
عرضه ه��ای اولیه اس��تقبال خوبی 
ص��ورت گی��رد و در این ش��رایط 

می توان انتظار تغیی��ر روند در بازار 
سهام را داشت. در حالت دوم امکان 
دارد از عرضه ه��ای جدی��د در بازار 
استقبال چندانی توسط سهامداران 
ص��ورت نگی��رد و در ادامه ش��اهد 
تشدید روند رکود و شرایط نزولی در 
بازار سهام خواهیم بود. سهم هایی 

که ارزندگی باالی��ی در بازار دارند، 
می توانند در این ش��رایط به بهبود 
روند شاخص بورس در بازار کمک 
می کند، زیرا سهم هایی که شرایط 
خوب و م��ازادی دارند می توانند در 
این روزها با قیمت مناسبی در بازار 
عرضه شوند و به نظر می رسد، مورد 

اس��تقبال قرار گیرن��د. عرضه های 
جدی��د در بازار باید بلند مدت مورد 
بررس��ی قرار گیرند و نباید س��ریع 
در م��ورد تاثیر ش��رایط فعلی بازار 
اظهارنظ��ر کرد و ای��ن عرضه ها با 
بهبود روند بازار ش��رایط بهتری را 
برای رشد شاخص فراهم می کنند. 

تاثیر عرضه جدید در بازار سهام در گرو واکنش سهامداران

از نگاه کارشناسان

تلفن مستقیم: 86073274شماره 401 www.forsatnet.ir
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بهروز خدارحمی
دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری



معمایهدفمندسازییارانهها
موضوع هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری 
از اسراف در مصرف، از سال های 80 به بعد در 
دولت و مجلس مطرح شد و علت آن افزایش 
قیمت دالر در سال 78 از حدود 550 تومان به 
920 بود که بعدا به دلیل افزایش تدریجی بهای 
نفت از سال های 78 به بعد، قیمت دالر کمی 
کاهش یافته ولی قیمت نفت افزایش می یافت. 
دولت هفتم که از س��ال 79 به تدریج اقدام به 
تک نرخ��ی ک��ردن ارز کرده بود، در نتیجه رقم 
یارانه ها نیز به دلیل این افزایش در بودجه های 
دولتی افزایش می یافت و با افزایش رفاه عمومی 
مردم مصرف س��وخت و برق نیز در س��ال با 
افزایش حدود 8درصدی در سال مواجه بود. 

 تعداد سرانه خودرو در سال 1355 به ازای 
هر هزار نفر پنج دستگاه بود که در سال 80 
به 69 دس��تگاه رس��یده بود و در سال 93 به 
146 دس��تگاه به ازای هر هزار نفر، افزایش 
یافت. ظرفیت نیروگاه های با سوخت فسیلی 
کش��ور نیز از حدود 18 هزار مگاوات س��اعت 
در س��ال 75 به 33 هزار مگاوات س��اعت در 

سال 1385 افزایش پیدا کرد. 
در نتیجه مصرف انرژی با ش��یب بس��یار 
تندی رو به افزایش بود. در سال 1383 که 
دولت بودجه س��ال 1384 را به مجلس برد، 

دو پیشنهاد مطرح کرد: 
1- قیم��ت حامل های انرژی به 50 درصد 

قیمت های جهانی افزایش یابد. 
2- قیم��ت بنزی��ن ب��ه قیمت های جهانی 
عرضه شود یا به حداقل 50 درصد قیمت های 

جهانی افزایش یابد. 
ای��ن در حال��ی ب��ود که مجلس ش��ورای 
اس��امی وق��ت ب��ا ه��ر دو پپش��نهاد دولت 
به شدت مخالفت کرد و آن را تورم زا دانسته 
و حتی برخی از نمایندگان اعتقاد داش��تند 
ک��ه باع��ث ت��ورم 50 درصدی خواهد ش��د. 
درنتیجه هدفمند س��ازی یارانه های انرژی در 

دولت هشتم انجام نشد. 
در دول��ت نهم هرچند با افزایش درآمدهای 
نفت��ی نیاز به هدفمند کردن یارانه ها کمرنگ 
شده بود ولی با بحران اقتصادی 2008 میادی 
و کاه��ش ناگهان��ی قیمت نفت از محدوده 80 
دالر ب��ه محدوده 33 دالری، یکبار دیگر زنگ 
خطر برای دولت به صدا درآمد. ضمن اینکه با 
افزایش قیمت جهانی نفت، یارانه های پرداختی  
)به دالر( مرتبا افزایش می یافت و ایجاد فاصله 
قیم��ت داخل��ی و جهانی عاوه بر اس��راف در 
مصرف، منجر به افزایش قاچاق س��وخت هایی 
چون بنزین و گازوییل می شد. در نتیجه مجلس 
در سال 1387 الیحه هدفمندی یارانه ها را به 
تصویب رساند. دولت دهم برای ایجاد عدالت در 
مصرف انرژی و کاهش قاچاق سوخت، پرداخت 
یارانه نقدی به ازای افزایش قیمت حامل های 
ان��رژی را مطرح کرد و اس��تدالل دولت براین 
بود که مصرف دهک های مختلف باهم یکسان 
نیست. به طور مثال: برخی خانوارها چند خودرو 
دارند یا مصرف برق و گاز بیشتری دارند ولی 
برخی خانوارها اصا خودرو نداشته و به دلیل 
کوچک بودن واحدهای مس��کونی این قشر از 
خانواره��ا، مصارف انرژی اندکی دارند که قابل 
مقایس��ه ب��ا مصارف دهک ه��ای درآمدی باال 
نیست. لذا پرداخت یارانه نقدی به ازای افزایش 
قیم��ت حامل های انرژی، به عدالت نزدیک تر 
اس��ت. موضوع دیگری که در مجلس و دولت 
مط��رح ب��ود پرداخت یارانه به تمام دهک های 
درآم��دی یا ب��ه دهک های درآمدی پایین بود 
ک��ه در نهای��ت دولت دهم تصمیم به پرداخت 

یارانه به تمامی افراد و به طور یکسان گرفت. 
دول��ت ده��م از دی م��اه س��ال 89 قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی را افزایش داده و مصوب 
ک��رد به ازای ه��ر نفر ماهانه 455000 ریال 
به حساب سرپرست خانوار واریز شود. »ولی 
نکته ای که تا دو سال بعد، دولت دهم آشکار 
نساخت و مجلس هم به آن اشاره نکرد، عدم 
ت��وازن در پرداخت مقدار یارانه و درآمدهای 
حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی بود. 
در سال 92 که دولت یازدهم بودجه پیشنهادی 
سال 93 را تقدیم مجلس کرد، مشخص شد که 
در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها درآمدهای 
حاصل از آن 170000 میلیارد ریال و پرداخت ها 
420000 میلیارد ریال بوده است. این موضوع، 
دولتی که خود را منضبط و نظام مند می دانست، 
درصدد چاره جویی واداش��ت. لذا برای رفع این 

مشکل و به منظور جبران بخشی از هزینه های 
وارده از ای��ن ناحی��ه، سیاس��ت افزایش قیمت 
خوراک گاز ش��رکت های پتروش��یمی، افزایش 
بهره مالکانه از معادن س��نگ آهن و همچنین 
افزای��ش 2 درصدی مالی��ات بر ارزش افزوده را 
مطرح و در بودجه ساالنه منظور کرد. در عین 
ح��ال، موضوع حذف دهک ه��ای درآمدی باال 
نی��ز در هی��ات دولت مطرح بود ولی در ادامه به 
دلی��ل نبود اطاعات کافی از وضعیت درآمدی 
خانوارها، اجرای آن را مس��کوت گذاش��ت و در 
نهایت در فروردین سال 93 از مردم  )دهک های 
باالی درآمدی( خواس��ت تا به صورت داوطلبانه 
از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند ولی پس از 
اتمام مجدد نام نویسی، این طرح با عدم استقبال 
قاطب��ه م��ردم و حتی طیف درآمدی باال مواجه 
شده و با شکست مواجه شد و اما موضوعی که 
در این ارتباط قابل ذکر است، پیامدهای حذف 
ی��ا اصاح نظ��ام پرداخت یارانه ها به عموم بود، 
چراکه این قضیه تبعات اجتماعی  )نارضایتی ها( 
و جناحی و... بسیاری داشت و هم دولت و هم 
مجل��س حاضر ب��ه قبول تبعات این امر نبودند 
و اما نظام پرداخت یارانه ها کمافی س��ابق ادامه 
داشت تا اینکه بعد از تمدید مذاکرات هسته ای 
در نیمه دوم سال 93، قیمت نفت خام به سرعت 
و به تدریج شروع به کاهش کرد و خیلی سریع 
به محدوده نازل 45 دالری در هر بشکه رسید. 
ام��ری که به کاه��ش قابل ماحظه درآمدهای 
دولت منتهی ش��ده و بار دیگر دولتمردان را به 

چاره جویی واداشت. 
 

اشتباهاتدولتیازدهم
درچندصنعتمهم

1- به نظ��ر می رس��د نخس��تین اش��تباه 
دولت  )همان طور که پیش تر اش��اره ش��د( 
وارد ک��ردن نرخ جدید خوراک مجتمع های 
پتروش��یمی و ع��وارض دریافت��ی از معادن 
ب��ه درآمدهای دول��ت در ردیف بودجه بود. 
ام��ری ک��ه پیامده��ای ناگواری نی��ز به جز 
صنعت پتروش��یمی و معدن در پی داش��ت. 
چراکه موجب کاهش ش��دید حاش��یه سود 
ش��رکت های پتروش��یمی و معدنی از جمله 
ش��رکت های حاض��ر در ب��ورس اوراق بهادار 
شد. از طرفی اعتماد به سرمایه گذاری توسط 
بخش خصوصی و اجرای طرح های توس��عه و 
پروژه های افزایش ظرفیت در این دو صنعت 
رو به کاهش گذاش��ت و سرمایه گذاری های 
جدید نیز توجیهات اقتصادی خود را از دست 
داد. ام��ری که نه تنها با افت س��رمایه گذاری 
در ای��ن دو بخ��ش بلک��ه به تعمیق رکود و از 
دست رفتن مزیت نسبی در این صنایع برتر 
انجامید و ش��رایط بد اقتصاد جهانی و نزول 
ش��دید قیمت محصوالت پتروشیمی و مواد 
معدنی و فوالدی در بازارهای جهانی نیز این 
موضوع را تش��دید ک��رد. امری که درنهایت 
دولت را واداشت تا به منظور خروج از رکود 
حاک��م ب��ر بازار، الیحه جدی��دی را تنظیم و 
ضمن اصاح اشتباه خود در موضوع افزایش 
بی رویه و غیر منطقی نرخ خوراک واحدهای 

پتروشیمی و عوارض معدنی  )از جمله سنگ 
آه��ن(، تعیین نرخ خوراک و عوارض معادن 
را ب��ه کمیته ای متش��کل از دولت و مجلس 

واگذار کند. 
2- و اما دومین اش��تباه اقتصادی دولت در 
ارتب��اط با موض��وع نرخ نفت خام تحویلی برای 
پاالیش��گاه های کش��ور و نحوه  )قیمت( خرید 
فرآورده های نفتی از پاالیش��گاه داران بود. این 
امر نیز به نظر می رس��د متعاقب کاهش شدید 
درآمدهای دولت و به دنبال افت ش��دید بهای 
نفت خ��ام صادراتی صورت گرفت. به طوری که 
برخاف س��ال های قبل که فرمول محاس��به 
ف��روش نفت خام به مجتمع های پاالیش��ی به 
قیم��ت فوب خلیج ف��ارس منهای 5درصد بود 
و نحوه محاس��به خری��د فرآورده های نفتی از 
این ش��رکت ها ب��ه قیمت ف��وب خلیج فارس 
بود – دس��تخوش تغییراتی ش��د که حاصلی 
ج��ز کاه��ش تخفیف 5درصدی ن��رخ خوراک  
)نفت خ��ام تحویل��ی( و کمتر حس��اب کردن 
نرخ خرید فرآورده ها... در پی نداش��ت. این در 
حالی است که بسیاری از پاالیشگاه های کشور 
خصوصی سازی شده و برای پیشبرد طرح های 
توسعه و افزایش ظرفیت، نیاز به انگیزه کسب 
س��ود معقول از س��رمایه گذاری ها و توجیهات 
اقتصادی آن بودند و اما هرچند در سال مالی 92 
این شرکت ها و با دخالت و رایزنی رئیس وقت 
س��ازمان بورس و س��ایر متولیان صنعت، بحث 
الزام به کیفی سازی فرآورده های نفتی مسکوت 
ماند ولی مخالفت ها و سرسختی های دولت در 
سال 93 و همچنین سال جاری، دایر بر تحت 
فشار قرار دادن مجتمع های پاالیشگاهی و تغییر 
نظام قیمت گذاری فرآورده های نفتی از یک سو 
– و افت ش��دید بهای نفت خام و فرآورده ها در 
بازارهای جهانی و داخلی از سوی دیگر- دست 
به دس��ت هم داده و ش��رکت های پاالیش��ی را 
چنان تحت فش��ار قرار داد و چنان تحت تأثیر 
کاهش سودآوری قرار گرفتند که عواقبی چون 
سقوط سنگین قیمت سهام پاالیشگاهی و به 
مرحله زیاندهی رس��یدن برخی از شرکت های 
پاالیشی نظیر شاوان شد. خاطرنشان می سازد 
در حالی سود هر سهم شاوان در سال مالی 92 
این ش��رکت 912ریال و س��ود نقدی تقسیمی 
به مبلغ 1000 ریال بوده که در س��ال 93 به 
زیان 2303 ریالی و در سال جاری به زیان 495 
ریالی به ازای هر س��هم تبدیل ش��ده است. این 
در حالی است که قریب به اتفاق پاالیشگاه های 
جهان در سال 2014 و 2015 میادی نه تنها 
متعاقب کاهش شدید بهای نفت دچار کاهش 
سودآوری و حاشیه سود نشدند، بلکه به دلیل 
وجود  )افزایش( کرک اسپرد به وجود آمده بین 
نفت خ��ام و فرآورده ه��ای نفتی  )نظیر بنزین و 
گازویی��ل(، ب��ا افزایش س��ودآوری نیز مواجه 
شده اند. بسیاری از کارشناسان صنعت در این 
باره گفته اند: با آنکه دولت موضوع کیفی سازی و 
ارتقای کیفیت فرآورده های نفتی را به سال های 
بعد موکول کرده بود، ولی وزارت نفت به منظور 
جب��ران بخش��ی از کاه��ش درآمدهای خود و 
کسری بودجه در سال گذشته و سال جاری - 

قیمت پایه فروش فرآورده های نفتی صادراتی 
را تغییر داد. 

در ای��ن رابط��ه اگر حافظه فع��االن بازار یاری 
کند، خاطرنش��ان می سازد که در ابتدای تیرماه 
94 صورتحس��ابی از ش��رکت پخش و پاالیش به 
پاالیش��گاه ها ارس��ال شده بود که طی آن قیمت 
پایه فروش صادراتی به درستی محاسبه شده و 
فرمول کیفی سازی نیز در آن منظور نشده بود. 
امری که سود منطقی و قابل انتظار پاالیشگاه ها را 
میسر می ساخت. ولی متعاقبا مخالفت ها و ایرادتی 
از بدنه دولت بر صورتحساب های ارسالی وارد و 
فرمول محاسبات و صورتحساب ها تغییر یافت. 

در ای��ن ارتب��اط کافی اس��ت ک��ه به یکی از 
گزارش��ات بان��ک مرکزی ب��ه دولت که دالیل 
پنج گانه رکود در بورس را ذکر کرده و به ابهام 
در مورد قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، 
ن��رخ خری��د فرآورده های نفتی، و عوارض مواد 

معدنی اشاره شده است، توجه کنیم. 

ایجادبیاعتمادیوضربهبه
سرمایهگذاریدرکشور

بس��یاری از صاحب نظ��ران اقتص��ادی و 
کارشناس��ان بازار سرمایه، اشتباهات متعدد 
دولت در نحوه جبران هزینه ها برای پوشش 
کس��ری بودج��ه و پرداخت یاران��ه نقدی از 
راه های زیر را مذموم ش��مرده و علت اصلی 
تعمیق رکود در بورس اوراق بهادار کشور را 

مدلول موارد زیر دانسته اند: 
1- نحوه افزایش قیمت خوراک شرکت های 
پتروشیمی و انعکاس آن در سطح جامعه که 
البت��ه ای��ن افرایش ی��ا تعدیل قیمت خوراک 
می توانست بدون وارد کردن آن در بودجه و در 
تعامل طرفین بدون داشتن تبعات منفی حل 
و فصل ش��ده و موجب ایجاد جو بی اعتمادی 
برای سرمایه گذاری های کان اقتصادی نشود. 
2- شرکت های سنگ آهنی با قبول ریسک 
اقدام به سرمایه گذاری بسیار زیادی در معادن 
کرده ان��د و پروان��ه بهره برداری از معادن به نام 
آنها بوده و با این ش��رایط، در بورس پذیرفته 
ش��ده و سهام ش��ان قیمت خورده بود. ولی در 
دولت قبلی، پروانه بهره برداری از آنها س��لب و 
به ایمیدرو واگذار شد که این موضوع نه تنها به 
تضییع حقوق سهامداران عمده و خرد، و افت 
شدید قیمت سهام این شرکت ها منتهی شد 
بلکه به س��لب اعتماد و از بین رفتن اطمینان 
به سرمایه گذاری در این صنعت و اقتصاد کشور 
موجب ش��ده اس��ت. از دیگر سو، اخذ عوارض 
س��نگین 30درص��دی از محص��والت نهایی 
ش��رکت های سنگ آهنی در بودجه سال 93، 
اشتباه فاحش دیگر دولت بود که ضربه مهلک 
دیگری بر قامت ضعیف و رنجور س��هامداران 
ش��رکت های معدن��ی وارد س��اخت و انگی��زه 
س��رمایه گذاری، ورود سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی به بخش معادن کش��ور را از بین برد. 
جالب اس��ت بدانید که عوارض بهره مالکانه از 
منابع نفت و گاز در خشکی در کشوری چون 
آمریکا که توس��ط بخش خصوصی این کش��ور 

پرداخت می شود، تنها 10 درصد است. 

3- ع��دم پایبندی وزارت نفت به توافقات 
به دست آمده با پاالیشگاه ها که برمبنای آن 
با وقفه در موضوع کیفی س��ازی فرآورده های 
نفت��ی موافق��ت ش��ده ب��ود ولی عم��ًا و در 
اج��را، فرم��ول محاس��باتی و نحوه ارس��ال 
صورتحس��اب های دس��توری برای سال های 
93 و 94 نش��ان می دهد که مطابق توافقات 

مزبور با این شرکت ها رفتار نشده است. 
نتیجه گیری و ارائه راه حل

آنچ��ه از سیاس��ت ها و رویک��رد دول��ت 
جدید از زمان اس��تقرار آن مش��هود اس��ت، 
ع��دم توج��ه کافی ب��ه مقوله بازار س��رمایه 
از  و کاف��ی،  فق��دان حمایت ه��ای الزم  و 
ای��ن بخ��ش از فعالیت های اقتص��ادی بوده 
اس��ت. به نظر می رس��د، اولویت اول و کانون 
توجه��ات دول��ت همچنان بر مهار تورم بوده 
و اس��تنباط دولتمردان بر این اس��ت که اگر 
سال هایی را سهامداران و سرمایه گذاران در 
بورس اوراق بهادار دچار ضرر و زیان ش��وند، 
چندان اهمیتی ندارد و بر این تفکر نادرست 
تکی��ه دارند که ب��ورس تهران و فعاالن بازار 
س��رمایه در س��ال های 91 و 92 س��ودهای 
کانی به دس��ت آورده اند که از دس��ت دادن 
بخش��ی از آن در س��ال های رک��ود و حالت 
فوق العاده فعلی، منع و اش��کالی ندارد!  این 
نکته را می توان در گفتارها و سخنرانی های 
بس��یاری از نماین��دگان مجلس، دولتمردان 
و مس��ئوالن نظام ش��نید. این در حالی است 
ک��ه صرف نظر از دس��ت رفت��ن بیش از 30 
میلی��ارد دالر  )قری��ب به 100 هزار میلیارد 
تومان( از ثروت و دارایی س��رمایه ای مردم و 
سهامداران طی 22 ماه اخیر در بورس اوراق 
بهادار تهران، که ش��اخص کل نیز از س��طوح 
90 ه��زار واح��دی قبلی  )مورخ 15 دی ماه 
1392( به سطوح نازل و باورنکردنی 62800 
واحدی فعلی نقصان پیدا کرده است، چنان 
جو بی اعتمادی بر بورس حاکم شده و چنان 
شاهد خروج پول و منابع از بازار سهام هستیم 
که در تاریخ فعالیت های بورس اوراق بهادار 
تهران بی سابقه  )و یا کم سابقه( بوده است. 
و اما دل بستن به ورود سرمایه گذاران خارجی 
به بس��تر بازار س��رمایه نیز چاره کار و چندان 
قابل اعتبار و بادوام نیست، چون سرمایه گذار 
خارجی همانند آربیتراژکارها رفتار می کنند و 
پس از کس��ب س��ود و بازدهی مورد انتظار در 
کوتاه مدت و با تعادل رسیدن قیمت ها، بافاصله 
اقدام به نقد کردن و خارج نمودن سرمایه های 
خود می کنند ولی سرمایه گذار پایدار، همواره 

سرمایه گذار داخلی است. 
در پای��ان به نظ��ر می رس��د راهکارهایی که 
می توان��د به برون رفت از اوضاع رکودی فعلی 
کمک کرده و بس��تر فعالیت های اقتصادی در 
بورس اوراق بهادار کشور را مهیای ورود و حضور 
بیشتر س��رمایه گذاران داخلی و خارجی کند، 

موارد زیر باشد: 
1- تغیی��ر رویک��رد و دیدگاه دولت به بازار 
س��رمایه و تقویت جای��گاه بورس در اقتصاد 
کشور با وضع قوانین جدید و تسهیل مقررات 
2- فاصله گی��ری از نظ��ام دس��توری و عدم 
تحمیل شرایط ناخواسته و غیر منطقی به برخی 
از صنایع و شرکت ها  )نظیر تحمیل و لغو پروانه 
بهره برداری معادن از ش��رکت ها، وضع عوارض 
باال و غیر منطقی، افزایش شدید و فراتر از نرخ 
منطقه ای خوراک واحدهای پتروشیمی، تحمیل 
قیمت ها و اعمال فرمول های غیر قابل قبول برای 
فرآورده های نفتی(، حمایت از تولیدات داخلی 
با ممانعت از ورود کاالهای خارجی که مش��ابه 
ایران��ی دارد، ل��زوم وض��ع و افزایش تعرفه های 

گمرکی برای کاالهای خارجی وارداتی. 
3- کاهش نرخ س��ود سپرده های بانکی با 
اعمال سیاس��ت های جدید اقتصادی در این 
رابطه و کاهش نرخ تس��هیات اعطایی برای 
بخ��ش صنع��ت به منظور حمای��ت از تولید 

داخلی و افزایش صادرات. 
4- وض��ع معافیت ه��ای جدی��د مالیات��ی 
و برق��راری مج��دد جوای��ز صادرات��ی برای 

محصوالت صادراتی شرکت ها. 
5-  پرهی��ز از وض��ع قوانی��ن و مق��ررات 
خلق الس��اعه و از بی��ن بردن بوروکراس��ی و 

کاغذ بازی در نظام اداری و دولتی کشور. 
6- افزای��ش ثب��ات و ش��فافیت در قوانین 
و  تعه��دات  س��رمایه گذاری،  مق��ررات  و 
تضامین الزم جهت بازگش��ت مجدد اعتماد 
ب��ه س��رمایه گذاران و حمای��ت بیش��تر از 

بخش خصوصی واقعی. 
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حرف های درگوشی

گسترشرنگسبزدربازارامروز

در جلس��ه معاماتی گذش��ته، ش��اخص کل در 
حال��ی با نزول بیش از 100 واح��دی به کار خود 
پایان داد که در سطح بازار، تعداد نمادهای مثبت 
و منفی با هم برابری می کرد. در جلس��ه معاماتی 
روز پیش��ین، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار 
104.27 واحد کاه��ش یافته و به رقم 61414.2 
واحد رسید. با آغاز معامات در این جلسه، شاخص 
کل در روندی نوس��انی قرار گرفت��ه و چند واحد 
صع��ود را تجرب��ه کرد. این رویه در نیمه نخس��ت 
زمان معامات به ش��کلی یکس��ان ادامه یافت، اما 
با ورود بازار به نیمه دوم زمان معامات، ش��اخص 
کل نزولی ش��د و این روند با معامات »حکشتی« 
تثبیت ش��د. نزول شاخص کل تا ساعت 12 ادامه 
یافت و پس از آن باری دیگر ش��اهد نوسانی شدن 
ش��اخص کل بودیم. ارزش کل معامات این بازار 
حدود 65 میلیارد تومان گزارش ش��ده و این رقم 
ط��ی 27504 معامله محقق ش��د. بدی��ن ترتیب 
ارزش میانگی��ن هر معامله در این جلس��ه حدود 
2.4 میلیارد تومان محاس��به می شود که در قیاس 
با روز پیش��ین خود کاهش��ی چش��مگیر را تجربه 
کرده اس��ت. بازار فرابورس ایران اما در این جلسه 
وضعیتی بهتر داش��ت. در این جلسه، شاخص کل 
ب��ازار فرابورس با 1.5 واحد رش��د به رقم 676.3 

واحد رس��ید. 
مهم تر از متن بازار در جلس��ه معاماتی گذشته، 
صحبت ه��ای وزی��ر نف��ت در نشس��ت ب��ا فعاالن 
اقتص��ادی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران 
ب��ود. زنگن��ه در صحبت های خود به اش��تباه بودن 
خصوصی س��ازی انجام گرفته در سال های گذشته 
اش��اره می کند. وزیر نف��ت تقریبا تمام مش��کات 
موج��ود ای��ن صنعت و صنع��ت پایین دس��ت آن 
)پتروش��یمی( را به گردن خصوصی س��ازی، بخش 
خصوصی و خصولتی ه��ا انداخته و در صحبت های 
خود تصریح می کند: »خصوصی سازی هایی که رخ 
داده، یک اش��تباه محض ب��وده که قابل برگرداندن 

نیس��ت و آب از جوی رفته اس��ت.« 
زنگنه در م��ورد اینکه وزارت نف��ت تنها وزارتی 
اس��ت که پاالیش��گاه ن��دارد، گفت: »اکن��ون این 
وزارتخانه، پاالیش��گاه آب��ادان را در اختیار دارد که 
هر کس��ی آن را بخواهد، به او مفتی هم می دهیم«. 
در پیگی��ری این صحبت می ت��وان وضعیت را با 
قیاسی س��اده با وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
خاری ب��ه بزرگی دو غول تولید خودروی کش��ور 
در پا س��نجید. این وزارتخانه ج��ای بهانه گیری با 
هنرمندی تمام، نه تنها کمپین عدم خرید خودرو 
را دور زد، بلک��ه خ��ودرو را ب��ا قیمتی بیش��تر به 
فروش رس��انید. هنر این وزارتخانه سیاست گذاری 
و الب��ی ک��ردن بود و این کار را به بهترین ش��کل 

ممکن به انجام رس��انید.
نکت��ه مهم دیگر در م��ورد صحبت های وزیر نفت 
اش��اره ایش��ان به ب��ورس و ناکارآمدی آن اس��ت؛ 
نویس��نده به عنوان عض��وی از خانواده ب��زرگ بازار 
س��رمایه از ایش��ان تقاضا دارد ب��ورس را به وزارت 

اقتصاد واگذارد. 
در م��ورد جلس��ه معاماتی پیش رو نی��ز باید در 
نظر داشت منطقی ترین سناریو برای این روز شروع 
معامات با نوس��ان شاخص کل است. انتظار می رود 
با گذش��ت زمان شاخص کل باز هم با نزول دست و 
پنج��ه نرم کند، اما این نزول به اندازه نزول روز قبل 
نخواهد بود و می توان گفت در این جلس��ه شاخص 
کل ماهیتی تمام نوس��انی خواهد داش��ت. نمادهای 
فع��ال در بازار نیز قطعا به دو دس��ته س��بز و قرمز 
تقسیم خواهد شد و انتظار می رود رنگ سبز در بازار 

گسترش بیشتری داشته باشد. 

شاخصبازار
بورسآسیارونقیافت

بورس اصلی قاره آس��یا و بِوی��ژه در هنگ کنگ 
و شانگهای روز سه ش��نبه در پی اعام اصاحات 
اقتص��ادی در چی��ن رون��ق یاف��ت.  ب��ه گزارش 
خبرگ��زاری فرانس��ه از هنگ کن��ک، در پی تعهد 
س��پاری روز دوش��نبه رهبران چین ب��رای انجام 
اصاح��ات اقتص��ادی، بازار بورس س��هام و اوراق 
بهادار و حتی مالی آسیا در هنگ کنگ و شانگهای 
با رونق قابل توجهی رو به رو ش��د. شاخص مرکب 
بورس ش��انگهای سه ش��نبه با 0،26 درصد رش��د 
)9،30 پله رش��د(، به سه هزار و 651 هزار رسید. 
براس��اس این گ��زارش، نرخ کلی بورس س��هام یا 
ش��اخص مرکب »ش��نزن« چین به عنوان دومین 
ب��ورس قوی چین بع��د از ش��انگهای نیز با 0،92 
درصد رش��د )21،64 پله ارتق��اء( به 2 هزار 379 
رسید.شاخص س��هام در بازار »هان سانگ« هنگ 
کنگ نیز با 0،18 درصد رش��د )38،34 پله ارتقا( 
به 21 ه��زار و 830 رسید.براس��اس این گزارش، 
در نشس��ت روز دوش��نبه برنامه ری��زان اقتصادی 
و مال��ی چی��ن که در پک��ن برگزار ش��د، رهبران 
ارش��د اقتصادی این کش��ور اعام کردند که برای 
جبران بدهی های دولت ه��ای محلی، اصاحاتی 
را در بخش مس��کن انجام خواهن��د داد که بتواند 
جامعه اقتصادی کشور را از بن بست تورمی فعلی 
خارج کند، اقدامی که رهبران سیاس��ی کشور نیز 
پیش��تر بر آن صحه گذاش��ته بودند.آنها همچنین 
متعهد ش��دند از این پس از سیاست های اقتصادی 
س��خت گذش��ته دس��ت کش��یده و سیاست های 
انعطاف پذیر ت��ری را برای تقویت زیرس��اختارهای 
اقتص��ادی و به ویژه در بحش سیاس��ت های مالی 

کشور در پیش بگیرند.

عمق بازار

بورس جهانی

فرشیدشجاع
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حقوقیها: ش��ایعه ش��ده برخی نهادهای 
س��رمایه گذاری ک��ه به نوعی ب��ا دیدگاه های 
دولت یازدهم در میزان موفقیت وتأثیر گذاری 
مذاکرات هسته ای زاویه دارند، در این روزها 

به تحرکات خود افزوده اند. 
ثغرب: ش��نیده ها از ثغ��رب حاکی از این 
اس��ت که طی چند روز آینده ش��فاف سازی 

در مورد فروش یکی از پروژه های این شرکت 
روی کدال خواهد نشست. 

س��هامداران  از  س��ینا  بان��ک  وس�ینا: 
حقیقی که برای دریافت س��ود سهام خود 
اقدام نکرده اند دعوت به عمل آورده است 
تا با مراجعه به ش��عب این بانک در سراسر 
کش��ور ضمن همراه داش��تن شناسنامه یا 
کارت ملی و وکای س��هامداران به همراه 
وکالتنامه، جهت دریافت س��ود خود اقدام 
کنند. بانک س��ینا به ازای هر س��هم مبلغ 

200 ریال س��ود تقس��یم کرد. 
عرضهاولیه: خبرها حاکی ار آن است که 
عرضه حجنوب احتماال دوش��نبه هفته آینده 
خواه��د بود که باید منتظر پیغ��ام ناظر بود. 
این خبر هنوز قطعی نیس��ت. احتماال شنبه 

اعامیه عرضه صادر می شود. 
دان�ا: ش��نیده ها حاک��ی از آن اس��ت که 
افزایش س��رمایه 300 درص��دی بیمه دانا از 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها  )سهام جایزه(
در دست بررسی توسط بیمه مرکزی است. 

اخابر: خبرها حاکی از آن است که شرکت 
مخابرات در قالب پنج س��ناریو درخواس��ت 
افزای��ش مجموعه خدمات تلفن ثابت ش��امل 
تماس داخل اس��تانی، تماس خارج استانی، 
هزین��ه آبونم��ان و هزینه اولی��ه اتصال را به 

کمیسیون تنظیم مقررات ارائه داده است. 
ب�االس: ش��نیده هایی از ب��االس مبنی بر 
تکذیب قرارداد س��اخت جاده در افغانس��تان 

به گوش می رسد. 
خاور: ش��نیده ش��ده این ش��رکت منتظر 

تأیید سازمان بورس برای افزایش سرمایه 66 
درصدی هستند. 

س�پاها: ش��نیده هایی از افزایش س��رمایه 
17 درص��دی، 30میلیارد تومان��ی، از محل 
مطالب��ات و آورده نق��دی س��پاها ب��ه گوش 

می رسد. 
از  حکای��ت  ش��نیده ها  دارو:  س�بحان
درخواس��ت افزایش س��رمایه 50 درصدی به 
سازمان بورس ارسال ش��ده و بهره برداری از 
دو خط تولید جدید تا پایان سال 95 دارد. 

شنیدههاوشایعاتبازار
رحمتاهللتوکلییرکی

فعالبازارسرمایه
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تجارت الکترونیک بازوی قدرتمند شبکه توزیع در جهان

مدل های درآمدی برای سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک
گزارشی از راه اندازی یک مغازه سبزی خردکنی

دستی به یاری خانم های خانه

امروزه، بخش زیادی از خانم های خانواده ش��اغل 
هس��تند و س��اعت هایی از روز را در بیرون از خانه و 
محل کار خود س��پری می کنند و س��ال های زیادی 
اس��ت که دیگر وقتی ب��رای انجام برخ��ی کارهای 
غیرض��روری خان��ه نمی گذارند و ترجی��ح می دهند 
از محصوالت فرآوری ش��ده اس��تفاده کنند، همین 
مس��ئله موج��ب به وج��ود آمدن برخی مش��اغل و 
کس��ب وکارهای کوچ��ک برای کمک ب��ه خانم های 
خانه دار ش��ده اس��ت؛ کس��ب وکارهای خدماتی که 
بیش��تر در تالشند تا کار خانم خانه را آسان تر کنند 
و در عی��ن حال برای خود درآمدزایی مناس��بی هم 

داشته باشند. 
یکی از این مشاغل مغازه های کوچکی است که در 
س��طح ش��هر می بینید که انواع سبزی ها را شسته و 
خرد می کنند یا به صورت خشک در اختیار مشتریان 
قرار می دهند در ای��ن مغازه ها معموال اقالم دیگری 
چون آبلیمو طبیعی و برخی ترشی ها دیده می شود. 
در ستون امروز قصد داریم فرصت ها و تهدیدهای 
این کس��ب وکار را بررس��ی کنیم و میزان سرمایه و 

شرایط سرمایه گذاری آن را از نظر بگذرانیم. 

هر آنچه نیاز دارید
برای شروع این کار قبل از هرچیزی به یک فضای 
حداق��ل 10متری نیاز دارید، ای��ن فضا می تواند در 
مناطق با تراکم باال و پرتردد باش��د، اینکه در مسیر 
بازار باش��د اصال مهم نیس��ت ولی اینک��ه حتماً در 

محله های پرتردد باشد، اهمیت بسیاری دارد. 
همچنین وجود چنین مغازه هایی در مناطق مرکز و 
باالی ش��هر که تعداد خانم های شاغل به مراتب بیشتر 

است می تواند فروش بیشتری را نصیب تان کند. 
ب��رای پاک کردن و شس��تن س��بزی ها می توانید 
از اه��ل خان��ه کمک بگیری��د و اگر چنی��ن امکانی 
در دس��ترس نداری��د، حداقل یک نف��ر نیروی تمام 
وق��ت برای پاک کردن انواع س��بزی ها نی��از دارید. 
همچنی��ن یک نفر دیگر در مغازه برای پاس��خگویی 
به مشتریان و انجام خرید مواد اولیه نیاز است یعنی 
در کوچک ترین حالت به دو نفر نیروی انس��انی نیاز 
داری��د. از نظر تجهیزات اول از هر چیزی باید مغازه 
خود را ویترین بزنید یا قفس��ه بندی کنید، چون در 
این فضای کم قرار اس��ت محصوالت متنوعی عرضه 
کنید، پس قفس��ه بندی راه حل بهتری اس��ت، برای 
قفس��ه بندی فلزی در یک مغ��ازه 10متری نزدیک 

2میلیون تومان سرمایه نیاز دارید. 
س��ایر تجهی��زات مورد نی��از این کار ش��امل یک 
دستگاه سبزی خردکن با ظرفیت 15کیلو در ساعت، 
یک دستگاه آبلیموگیر و یک یخچال ویترینی برای 
نگهداری برخی س��بزی ها اس��ت. دس��تگاه سبزی 
خردکن را ب��ا حداقل 2میلیون توم��ان و یخچال و 
آبلیموگی��ر را هم با حدود 3میلیون تومان می توانید 
تهیه کنید. در نهایت تأییدیه مورد نیاز برای این کار 
توسط وزارت بهداشت صادر می شود که با گذراندن 
یک دوره 40روزه آموزش��ی و داشتن یک جواز کار، 

می توانید کسب وکار خود را آغاز کنید. 

مواد اولیه دست اول
مواد اولیه یعنی انواع سبزی هایی را که در این کار 
نیاز دارید، حتما سعی کنید از دست اول تهیه کنید 
یعنی خرید از فروشگاه ها چون دالل بخشی از سود 
شما را می گیرد و به جیب افراد دیگر می ریزد از این 
رو حتما با کش��اورزان و سبزی کاران مذاکره کرده و 
م��واد مصرفی خود را از آنها خریداری کنید، در این 
صورت هزینه تمام شده محصول تان پایین تر خواهد 
آم��د. همچنین ضایعاتی را ک��ه در این کار به وجود 
می آید می توانید به شرکت هایی که تولید کمپوست 

میوه ها و انواع سبزی دارند، بفروشید. 

کیفیت خوب، مشتری همیشگی
م��واردی ک��ه در این مغ��ازه ارائه می ش��ود تماما 
محصوالت مصرفی اس��ت و همیش��ه مشتری خود 
را دارد، ام��ا اغلب می بینیم ک��ه برخی از مغازه های 
مرب��وط ب��ه این کس��ب وکار پ��س از مدت��ی جمع 
می ش��وند. بررس��ی های گروه »فرصت امروز« نشان 
می ده��د اصلی تری��ن دلیل این مس��ئله نداش��تن 
مش��تری ثابت اس��ت و مهم ترین عامل هم در نبود 
مش��تری ثابت پایین بودن کیفیت محصوالتی است 
که ارائه می شود. در بازار کنونی این کار افراد زیادی 
وارد ش��ده اند که متأسفانه برای س��ودآوری بیشتر 
محص��والت کم کیفیت و بی کیفی��ت ارائه می کنند 
و مثاًل س��بزی ها را با س��اقه بلند خ��رد می کنند یا 
انواع لیموهای خ��راب و گندیده را آب می گیرند یا 
برای صرفه جویی در هزینه آب س��بزیجات خود را 
شست وش��و نمی دهند و همین مسئله موجب شده 
تا مش��تریان خود را پس از یک بار مراجعه از دست 
بدهند. اما ش��ما فرام��وش نکنی��د مهم ترین عامل 

تأثیرگذار در ماندگاری در این کار کیفیت است. 

رستوران ها و ارگان های دولتی را فراموش 
نکنید

عالوه ب��ر محصوالتی که به م��ردم محلی منطقه 
می فروش��ید، س��عی کنید س��ری به رس��توران ها و 
مکان هایی که به کارمندانش��ان غذا می دهند بزنید 
و س��بزی و آبلیموی مصرفی آنها را هم تامین کنید. 
همچنی��ن در فصول پرکار مانن��د ایام محرم یا عید 
نوروز س��عی کنید محصوالت خ��ود را به صورت دپو 
از چن��د روز قبل آماده کنید تا در ارائه به مش��تری 

بدقول نشوید. 

از  قب��ل  س��ال   20 ت��ا  اگ��ر  ش��اید 
کس��ب و کار های الکترونیک��ی به عنوان یک 
عامل رش��د و یک تغییر ش��گرف در فضای 
نبود  اقتصادی صحب��ت می ش��دپذیرفتنی 
ک��ه روزی این کس��ب و کارها و به طور کلی 
تجارت الکترونیک به چنین جایگاهی دست 
یابد. کمی سخت به نظر می رسید که ظرف 
این مدت کوت��اه بخش عظیمی از ش��بکه 

توزیع جهانی کاال را بر عهده گیرد. 
ام��روزه ت��ا 80 درصد فعالیت ه��ای مالی 
و اقتص��ادی که م��ا در روز انجام می دهیم 
به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به حوزه 
تج��ارت الکترونیک بازمی گ��ردد. وقتی از 
کارت اعتب��اری خود برای خرید اس��تفاده 
می کنی��د وقت��ی ب��رای کس��ب و کار خود 
وب س��ایتی راه اندازی می کنی��د یا هنگامی 
ک��ه از یک��ی از س��ایت های خری��د کاال یا 
محصولی را س��فارش می دهی��د و...  همه 
وهمه به نوعی در حوزه تجارت الکترونیک 
جای می گیرد. از این حیث می توان تجارت 
الکترونی��ک را یک��ی از رو ب��ه رش��د ترین 
حوزه های فعالیت ه��ای اقتصادی در ایران 

معرفی کرد. 
تاثیر واقع��ا متحول کننده انقالب اینترنت 
به تدریج ملموس تر  ش��د اما آنچه در فضای 
کس��ب و کار ام��روز ارزش��مند اس��ت صرف 
وج��ود اطالعات نیس��ت، بلکه اث��ر پردازش 
داده ه��ا و اطالعات در مورد تصمیم س��ازی، 
سیاس��ت گذاری یا تعیین راهبردهای آینده 
سرمایه گذاری و کسب و کار است که رویکرد 
جدی��د را در حوزه تج��ارت الکترونیک رقم 
زد؛ این همان چیزی اس��ت که عمال کس��ی 
پیش بین��ی نکرده یا اینکه حداقل حدود 10 
تا 15 س��ال قبل کس��ی در مورد آنها حرفی 
نزده است. »تجارت الکترونیکی یعنی ظهور 
انفجاری اینترن��ت به عنوان یک اصل؛ اصلی 
ک��ه به مجرای توزیع جهانی کاالها، خدمات 
و به طور ش��گفت انگیز مش��اغل مدیریتی و 
حرفه ای می انجامد. این امر به طور زیربنایی 
اقتصاد بازارها و س��اختار صنعت محصوالت 
و خدم��ات، جریان ه��ای آنه��ا نظیر تجمیع 
مش��تریان، ارزش ها و رفتار آنها و مشاغل و 
بازارهای کار را متاثرمی سازد«. در ادامه قصد 
داریم ب��رای عالقه مندان به س��رمایه گذاری 
در تج��ارت الکترونیک برخ��ی از مباحث و 

مدل های در آمدی را بررسی کنیم. 

مدل های کسب وکارالکترونیک 
چندی��ن م��دل کس��ب وکار مختل��ف از 

تج��ارت الکترونیک��ی وج��ود دارن��د ک��ه 
بس��تگی به ش��رکت، صنعت و... از هر یک 
یا ترکیبی از آنها در آن اس��تفاده می ش��ود. 
مدل ه��ای اولیه و ابتدای��ی اتمیک عبارتند 
واس��طه گری،  مس��تقیم،  بازاریاب��ی  از: 
تهیه کنندگ��ی، تهیه کننده تم��ام خدمات، 
زیرس��اختار مش��ترک، تجمیع کننده ارزش 
ش��بکه، جامع��ه مج��ازی و تطبیق دهنده 
خدم��ات برای س��ازمان های ب��زرگ؛ مثال، 
مدل کسب وکارآمازون ترکیبی از مدل های 
بازاریابی مستقیم، نقش واسطه گری، جامعه 

مجازی و تهیه کنندگی است. 
 هر مدل اتمیک را می توان توس��ط چهار 
ویژگی زیر توصی��ف کرد: اهداف راهبردی، 
مناب��ع درآم��دی، عوامل مه��م موفقیت و 
توانمندی های مرکزی موردنیاز. بااین وجود 
تمامی مدل های کسب وکار عناصر مشترکی 

را دارا هستند. 

مدل های درآمدی 
یک مدل درآمدی نح��وه درآمدزایی یک 
س��ازمان یا پروژه تج��ارت الکترونیکی را به 
تفکیک بی��ان می کند؛ مثال م��دل درآمدی 
  )Godiva( تج��ارت الکترونیک��ی گودی��وا
درآمد حاصل از فروش های  برخط را نش��ان 
می دهد. مدل های درآمدی عمده عبارتند از: 

1-  مدل های مبتنی بر فروش
در ای��ن مدل ش��رکت ها از طریق فروش 
کااله��ای کس��ب وکار یا خدم��ات از طریق 
وب گاه ه��ا درآمدزایی می کنن��د. نمونه این 
مدل را در ش��رکت های وال مارت و آمازون 
می توان یاف��ت. این مدل در حال حاضربعد 
از مدل مبتنی بر هزینه تبلیغات، فعال ترین 
مدل درآمدی در فضای تجارت الکترونیک 
کش��ور ماس��ت ک��ه در آن محصول��ی را از 
طری��ق اینترنت به صورت برخ��ط به فروش 
می رساند. در س��ال های اخیر در این بخش 
س��رمایه گذاری های خوب��ی انج��ام ش��ده 
ک��ه همچن��ان به عنوان یک��ی از حوزه های 
اولوی��ت دار برای راه اندازی یک کس��ب و کار 

الکترونیک مطرح است. 
2-  مدل های دریافت هزینه های مربوط 

به معامالت
در دنی��ای حقیقی یک ش��رکت می تواند 
برمبنای حج��م معامالتی که انجام می دهد 
مبلغی را به عنوان کمیس��یون دریافت کند؛ 
مثال وقت��ی مالکی خانه اش را می فروش��د، 
معم��وال مبلغ��ی را به عنوان هزین��ه معامله 
ب��ه دالل مربوط می پردازد. ه��ر چه ارزش 
)رق��م( فروش باالتر باش��د، هزین��ه معامله 
کل و کمیس��یون هم باالتر خواهد بود. این 
مدل یک��ی از جذابیت های س��رمایه گذاری 

در تجارت الکترونیک اس��ت ک��ه در ایران 
همچنان جای کار بس��یار دارد. سایت های 
معام��الت مجازی ک��ه به ازای ه��ر معامله 
کمیس��یون خ��ود را در یاف��ت می کند، جا 

برای سرمایه گذاری دارد. 
3-  مدل های دریافت حق اشتراک

 در ای��ن روش مش��تریان، معموال ماهانه 
مبل��غ ثابتی را می پردازن��د تا نوع خاصی از 
خدمت را دریافت کنند. برای مثال می توان 
به هزینه های دسترس��ی به AOL اش��اره 
 AOL ک��رد. ازاین رو، مدل اولی��ه درآمدی
حق اشتراکی )به صورت پرداخت های ثابت 
ماهانه( اس��ت. در ایران این مدل در آمدی 
را در تس��کلو می ت��وان یاف��ت ک��ه یکی از 
پرکاربرد ترین مدل های درآمدی در تجارت 

الکترونیک است. 
4-  مدل دریافت هزینه های تبلیغات

شرکت ها با گرفتن هزینه هایی از دیگران 
به آنها اجازه می دهند پوسترهای تبلیغاتی 
خود را روی وب گاه های ش��ان ق��رار دهند. 
ای��ن ام��ر ازاصلی تری��ن راه ه��ای درآمدی 
گوگل اس��ت. در ایران ای��ن مدل در آمدی 
شناخته ش��ده ترین مدل سرمایه گذاری در 
تج��ارت الکترونیک اس��ت و گ��ردش مالی 
بس��یار باالیی ه��م دارد. ام��روزه برخی از 
شرکت ها در کس��ب و کار های مبتنی بر این 

مدل سرمایه گذاری کرده اند. وب سایت های 
دس��ته بندی تبلیغ��ات و آگهی ه��ا از جمله 
کسب و کارهاس��ت که به ص��ورت تخصصی 

روی این مدل درآمدی کار شده است. 
5-  مدل های دریافت هزینه های ارجاع

ش��رکت ها برای معرفی )ارجاع( مشتریان 
ب��ه وب گاه های دیگ��ر کمیس��یون هایی را 
دریاف��ت می کنند. این ش��یوه درآمدی هم 
در تج��ارت الکترونیک بس��یارکاربردی اما 
در ح��ال حاضر در کش��ور م��ا کمتر به آن 
توج��ه می ش��ود. می ت��وان روی این مدل 

سرمایه گذاری خوبی انجام داد. 
6-  مدل سایر منابع درآمدی

برخی ش��رکت ها در قبال دریافت مبلغی 
امکان شرکت عموم در یک بازی یا تماشای 
یک مس��ابقه ورزش��ی واقعی را ب��رای آنها 
datadirect- )مث��ل  می آورن��د  فراه��م 
صدور  هزینه های   )technologies.com
گواه��ی را می ت��وان به عن��وان ی��ک هزینه 
س��االنه یا هزینه ای به ازای هر بار کاربرد به 
دست آورد؛ مثال شرکت مایکروسافت از هر 
کاربری که از ویندوز NT استفاده می کند 
مبالغ��ی را دریافت می کند. یک ش��رکت از 
مدل درآمدی اش اس��تفاده می کند تا نحوه 
درآمدزای��ی اش را توصیف کن��د و از مدل 
کس��ب وکارش اس��تفاده می کند تا فرآیند 
مورداس��تفاده برای این کار را توصیف کند. 
درآمدهای ناشی از فروش به هر دو صورت 

 برخط و غیربرخط رخ می دهند. 
مدل درآمدی می تواند جزئی از پیشنهاد 
ارزش یا مکمل آن باش��د. پیش��نهاد ارزش 
مدل های کس��ب وکار ش��امل یک پیشنهاد 
ارزش نیز هس��تند. یک پیش��نهاد ارزش به 
منافعی نظیر منافع غیرملموس و غیر کمی 
اطالق می شود که یک ش��رکت می تواند با 
اس��تفاده از مدل درآمدی به دس��ت آورد ؛ 
مثال در تج��ارت الکترونیک��ی B2C، یک 
پیش��نهاد ارزش تحت عن��وان نحوه برآورد 
کردن نیازهای مش��تریان توس��ط محصول 
یا خدم��ت یک ش��رکت تعریف می ش��ود. 
پیش��نهاد ارزش ج��زء مهم��ی از برنام��ه 
بازاریابی هر محصول یا خدمتی را تش��کیل 

می دهد. 
کمپانی ه��ا  از  بس��یاری  در  ع��الوه  ب��ه 
ب��رای  از ش��یوه ها و مدل ه��ای ترکیب��ی 
کس��ب درآم��د در ی��ک ش��رکت تج��ارت 
ای��ن  اس��تفاده می ش��ود. در  الکترونی��ک 
مطلب س��عی کردیم مقدمه ای ازمدل های 
درآم��دی در تج��ارت الکترونی��ک را برای 
 ش��روع ی��ک س��رمایه گذاری ب��ه اختصار 

 تشریح کنیم. 
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کاش��ان به عنوان یکی از مناطق توریستی و گردشگری 
ای��ن ب��ار تمرک��ز وی��ژه ای روی صنای��ع و ظرفیت های 
دانش بنیان خود کرده اس��ت و طی اخباری که به تازگی 
منتشر شده فرماندار این ش��هر در جلسه سرمایه گذاران 
گفته اس��ت: ظرفیت ه��ای علم��ی بس��یاری در منطقه 
ایجاد ش��ده و الزم اس��ت از آن در حوزه های اقتصادی و 

کسب و کار و صنعت بهره برداری کنیم. 
دکت��ر حمیدرضا مومنیان افزود: کاش��ان نقطه طالیی 
جغرافی��ای طبیعی کش��ور اس��ت و از طرفی در مس��یر 
ترانزیت قرار گرفته و ظرفیت ها و پتانس��یل های مناسبی 
در سطح کشور و حتی جهانی برای سرمایه گذاری دارد و 

این باعث شده که نگاه ها متوجه این منطقه شود. 
وی منطقه ویژه اقتصادی کاش��ان را بهترین بس��تر برای 
سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: در راستای سیاست گذاری 
ب��رای انتخاب س��رمایه گذاران برای حض��ور در این منطقه 
 توج��ه ب��ه ش��رکت های دانش بنی��ان و صنایع ه��ای تک 
)high tech( اس��ت ک��ه در ای��ن خصوص دانش��گاه ها و 
ظرفیت های علمی منطقه می توانند نقش تعیین کننده ای 
ایف��ا کنند. ما ه��م در ای��ن کالف به س��رمایه گذاران در 
حوزه های دانش بنیان و صنایع پیشنهاد می دهیم کاشان 
 را به عنوان یکی از مناطق بالقوه برای سرمایه گذاری در نظر 

بگیرند. 

کالف دوم

کارشناس��ان اقتصادی معتقدند صنعت دریایی کش��ور 
باوجود اعمال تحریم های غیرقانونی، در مس��یر رش��د و 
ترقی بوده و در پایان تحریم ها در مسیر تازه ای از توسعه 
قرار خواهد گرف��ت، همچنین هفدهمین همایش صنایع 
دریایی و دریانوردی در کیش آغاز به کار کرده است و تا 

چهارم دی ماه ادامه دارد. 

 شناس��ایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری داخلی 
و خارج��ی، ارائ��ه توانمندی ه��ا و آخرین دس��تاوردهای 
صنایع وابس��ته، تأسیسات و سامانه های دریایی و بندری 
جمه��وری اس��المی از مهم تری��ن اهداف برگ��زاری این 
همایش و هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی 
اس��ت. علی اصغر مونس��ان، مدیرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: این منطقه می تواند از طریق گس��ترش 
ارتباط��ات بین الملل��ی در این حوزه و ایج��اد پل ارتباط 
دریایی با س��ایر بنادر مهم جهان س��هم قابل اعتنایی در 

این تجارت منحصربه فرد برای کشور داشته باشد. 
این بندر دارای سه حوضچه و 17 پست اسکله است و 
این توانمندی دریایی، کیش را قادر ساخته تنها در نوبت 

روز ساالنه 5میلیون تن تخلیه و بارگیری داشته باشد. 
ما هم در این کالف پیش��نهاد می دهیم عالقه مندان به 
ای��ن منطقه برای س��رمایه گذاری در حوزه های تجارت و 

گردشگری در این نمایشگاه حضور یابند. 

از کیش تا کاشان

سرنخ

دکتر سرمایه

خودزنی

دیروز وقتی ص��دای بچه های توی کوچه 
رو ش��نیدم که بلند می گفتن: بیا بریم دود 
بازی و بیا میخایم آدم دودی درست کنیم، 
یه گوله دود بنداز و دود در دود و این حرفا 
بلند ش��دم رفتم پای پنجره و س��عی کردم 
از دفتر روزنامه ی��ه نگاهی به کوچه بندازم 
که دیدم نگاه نکنم بهتره البته درس��ته که 
یه وقتای��ی میگن جواب ابلهان خاموش��ی 
اس��ت و فقط نگاه کن خودش حس��اب کار 
میاد دس��تش و از این حرفا! ولی این وقت 
از اون وقتا نیست و این تو بمیری از همون 
تو بمیری هاس که مس��تقیم س��رطان ریه 

میگیری و میمیری! 
س��ال های زیادی��ه که ه��وای زندگیمون 

آل��وده اس��ت و همینجوری ام ت��وش غلت 
می زنیم ولی از س��ال 85قصه این آلودگی 
به اوج خودش رس��ید و به ق��ول بعضیا که 
اون سال قرار بود جریان سه ماهه حل بشه 
و آیین نامه های اجرایی در عرض سه  ماه به 
مجلس تقدیم بش��ه و ان��گار طول و عرض 
قاطی ش��د و یه پنج س��الی طول کشید تا 
فقط این مس��ئله تصویب بش��ه، یعنی اصال 
ب��ه اجرا نرس��یدکه دوره اون مجلس و اون 
رئیس جمه��ور همه چی دون تموم ش��د و 

دوره جدید آلودگی ها شروع شد! 
حاالم که مس��ئوالن س��رگرم پاس��کاری 

هس��تن و تمام تمرکزشون روی این مسئله 
اس ک��ه دقیقا گلول��ه دودی رو توی زمین 
کی ش��وت کنن که گل بشه و دروازه رو یه 

جوری پاره کنه که دیگه دوخته نشه! 
نماینده ه��ای مجل��س ب��ه رئیس جمهور 
گی��ر میدن و ه��ی نامه و تذکر ش��ده کاره 
هرروزشون، رئیس جمهور به محیط زیست  
گیر داده و گفته بابا دمت گرم تو یه قول هایی 
داده بودی در این خصوص؟! محیط زیستم 
در ن��وع خودش به بنزین و دولت قبلی بند 
ک��رده و جریان بنزین وارداتی رو باب کرده 
و دولت به ش��هرداری میگه تو بودی که با 

ساخت و سازهای بی رویه و تراکم فروشی این 
مصیبت رو سرمون آوردی و شهرداری ام در 

جواب می گه: آینه آینه، خودتی! 
خالص��ه که ب��ازی جذابی ش��ده و این 
وس��طم عضو کمیس��یون فرهنگی شورای 
ش��هر درخواس��ت داده یه ش��یفت کاری 
توی بهش��ت زه��را اضافه بش��ه که مردم 
دودکش��ته توی ص��ف انتظار غس��الخونه 
نمونن و خالصه که میت روی زمین موندن 

خوبیت نداره! 
مام که مثل همیشه می گیم بابا کار کاری 
اس��رائیله، کار آمریکاس��ت، کار اجنبی های 

خودآل��وده اس��ت، وگرنه م��ا که به 
پاکیزگی معروف بودیم و هرش��ب 

خوابم��ون  ن��زده  مس��واک 
نمی برد، اینا همه کارشون 

ش��ده اس،  حس��اب 
نیس��ت  معلوم  اصال 
چ��ه ج��ور برنامه ای 

ریختن و چه کردن که 
مارو به این وضع دچار کردن! 

البته ما پوس��تمون کلفت��ه و االن 
برای اینکه نش��ون بدیم بیدی نیس��تیم 

که به این ب��ادای دودی بلرزیم میریم توی 
کوچ��ه و با بچه ه��ا یه آدم دودی درس��ت 
روی  می فرس��تم  عکسش��م  و  می کنی��م 
ش��بکه های اجتماعی تا کور ش��ود هر آنکه 

نتواند دید! 

اندر احواالت هوای دودی این روزهای کشور

کار کار اجنبی هاست! 
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مزایای خدمت سربازی اجباری 
بحث بر س��ر اینکه آی��ا خدمت س��ربازی اجباری امری 
ضروری است یا نه، سال هاست که ذهن بسیاری از منتقدان 
و متخصصان را به خود مشغول کرده است. بسیاری معتقدند 
خدمت س��ربازی می توان��د هم برای کش��ورها و هم برای 

شهروندان آنها مفید باشد. 
این کارشناس��ان دالیل متعددی برای حمایت ش��ان از 
خدمت س��ربازی ارائه کرده اند که در اینجا به برخی از آنها 

اشاره می کنیم. 
1-  خدمت سربازی سبب اقتدار امنیت ملی می شود: 

خدمت س��ربازی اجباری س��بب می ش��ود تا کشورها از 
نیروی کارآمد بیشتری جهت دفاع از امنیت شان برخوردار 
باش��ند. داشتن س��ربازان خبره به خصوص در زمان جنگ 
ام��ری الزامی اس��ت. از آنجا که دادن کش��ته و زخمی در 
هر جنگی غیر قابل اجتناب است، کشورهایی که نیروهای 
دفاعی بیشتری دارند در جنگ ها موفق تر هستند. به عالوه 
کشورهایی که شهروندانش موظف به شرکت در دوره های 
س��ربازی اجباری هس��تند از اتحاد و همبستگی بیشتری 

برخوردارند. 
2-  خدمت س��ربازی در درازمدت نرخ بیکاری را کاهش 

می دهد: 
در برخی از کشورها در دوران سربازی به افراد مهارت ها و 
آموزش های کاری در زمینه هایی چون مهندسی و فناوری 
اطالعات داده  می ش��ود. به عالوه، در بس��یاری از مواقع در 
س��ازمان های مختلف به این افراد مسئولیت های گوناگونی 
از آش��پزی گرفته تا رانندگی محول می ش��ود. بعد از انجام 
خدمت س��ربازی این افراد می توانند از مهارت هایی که در 
طول دوران خدمت یاد  گرفته اند در دنیای کار و پیدا کردن 

شغل استفاده کنند. 
3-  خدمت سربازی سبب ایجاد برابری و تنوع می شود: 

در خدمت س��ربازی چی��زی به نام فقی��ر و غنی وجود 
ن��دارد. افراد از هر طبقه اجتماعی موظف به انجام خدمات 
هس��تند. خدمت س��ربازی به جوانان یاد می دهد چگونه با 
اقشار مختلف جامعه از طبقات گوناگون ارتباط برقرار کنند 
و آنها را با مفهوم برابری آشنا می کند. در بسیاری از کشورها 
فرزندان رهبران و فرزندان مردم عادی به صورت یکسان در 
دوره سربازی خدمت می کنند و این موضوع سبب می شود 
تا سران این کشورها، به خصوص کشورهایی که از امکانات 
نظامی پیشرفته ای برخوردار هستند بدون دلیل و شتاب زده 

وارد جنگ نشوند. 
4-  خدمت سربازی هزینه های دولت را کاهش می دهد: 

در کشورهایی که خدمت سربازی در آنها اجباری است، 
دول��ت  ها نیازی ب��ه پرداخت هزینه  ب��رای متقاعد کردن 
مردم ب��ه گذراندن این دوره ها ندارند. این در حالی اس��ت 
ک��ه در کش��ورهای دیگری که خدمت س��ربازی اختیاری 
اس��ت دولت ها موظف به ارائه امتیازهای��ی چون دوره های 

دانشگاهی رایگان و حقوق باال برای جذب سرباز هستند. 
ب��ا این حال منتقدان طرح س��ربازی اجباری بر این باور 
هس��تند ک��ه دوران س��ربازی در دراز م��دت هزینه ه��ای 
دولت ه��ا را افزایش می دهد. آنها معتقدند در کش��ورهایی 
که در معرض خطر حتمی و قریب الوقوع نیستند، آموزش 
دادن نظامی به افراد هزینه ای اضافی اس��ت. آنها همچنین 
می گویند در برگزاری خدمات سربازی در کنار هزینه های 
مستقیم هزینه های غیر مستقیمی هم به عهده دولت خواهد 
بود که از جمله آن می توان به از دست دادن نیروهای کار به 

دلیل شرکت در دوره های سربازی اشاره  کرد.
ConectUS:منبع 

در های ارتش آمریکا به روی زنان باز می شود 
ارت��ش  آمریکا در ی��ک اقدام تاریخی اعالم کرده اس��ت 
که زنان این کش��ور می توانند در تمام فعالیت های نظامی 
مش��غول به کار شوند.  اش��تون کارتر، وزیر دفاع آمریکا در 
کنفرانسی اعالم کرد »تا زمانی که این خانم ها واجد شرایط 
باش��ند و صالحیت الزم را داشته باشند، می توانند به ما در 
مشاغلی که قبال امکانش را نداشته اند با ما همکاری کنند.«

وزارت دفاع آمریکا 200 هزار جایگاه شغلی جدید نظامی 
برای خانم ها ایجاد کرده اس��ت. ب��اراک اوباما رئیس جمهور 
آمری��کا این حرکت را »یک قدم تاریخی به جلو« خوانده  و 
گفته است که سبب قوی تر شدن ارتش این کشور می شود. 
در این میان کاخ س��فید در حال بررسی ایجاد تغییراتی 
در قانون خدمت سربازی است و یکی از این تغییرات ممکن 
اس��ت الزام زنان برای ثبت نام باش��د. اما رئیس جمهور این 
کش��ور هنوز نظر قطعی خود را نس��بت به اینکه زنان مثل 
گذش��ته از خدمات سربازی معاف باش��ند یا خیر را اعالم 

نکرده  است. 
براساس قوانین آمریکا، مردها موظف هستند 30 روز پس 
از تولد 18 سالگی ش��ان ب��رای خدمات نظامی منتخب این 
کش��ور ثبت نام کنند و تا 26 س��الگی در این سیستم باقی  
بمانند. این بدان معنی است که این افراد در طول این مدت 
مشخص و هر زمان که کشورشان درگیر جنگ باشد ممکن 
اس��ت به خدمت اجباری سربازی خوانده شوند و اگر بعد از 
فراخوانده ش��دن از پیوستن به ارتش خودداری کنند مبلغ 
250 ه��زار دالر جریمه خواهند ش��د و امکان پیوس��تن به 
مشاغل دولتی و استفاده از امکانات دولتی را نخواهند داشت. 
براس��اس حکم عالی دادگاه آمریکا در سال 1981، زنان 
از ثبت نام برای خدمت س��ربازی در کشور آمریکا و مشاغل 
نظامی معاف اعالم شده اند. اما بنا بر نظر منتقدان، این حکم 
»تنها یک سیاس��ت تبعیضی متعلق به دوره ای دیگر بوده 
 اس��ت.« جودی پترس��ون، مدیر اجرایی سیستم شبکه ای 
جنبش زنان آمریکا می گوید: »م��ا از مناظره آزاد در مورد 
طرح وارد کردن زنان به س��ربازی اجباری و اینکه آیا زمان 
قوانین قدیمی به پایان رسیده است یا نه، استقبال می کنیم.«

زن��ان آمریکایی ح��دود 2 درص��د از تلف��ات آمریکا در 
جنگ های عراق و افغانستان را تشکیل می دهند و تا به حال 
حدود 300 هزار تن از این زنان به مناطق جنگی فرس��تاده 
شده اند. در حال حاضر زنان در تعداد محدودی از کشورها 
چون کانادا در مش��اغل نظامی مشغول به فعالیت هستند، 
اما مقامات نظامی معتقد هس��تند نیاز به زنان در بیش��تر 

کشورهای عضو ناتو بسیار پایین است. 
از س��ال 2013 تا ب��ه حال وزارت دف��اع آمریکا در حال 
بررس��ی آن اس��ت که آیا زنان می توانند تمامی مشاغل و 
فعالیت ه��ای نظامی را انجام دهند ی��ا خیر. نیروی دریایی 
آمریکا خواستار مانع شدن زنان از داشتن پست هایی چون 

پیاده نظام و مسلسل چی شده است. 
منبع:سی ان ان

نگــاه

دور دنیا

مهدی احمدی معین، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و کارش��ناس مرکز پژوهش ه��ای مجلس در حوزه خدمت 
س��ربازی در خصوص ابعاد امنیتی اقتصادی س��ربازی گفت: »در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس از دو منظر به مس��ئله سربازی 
نگاه ش��ده است؛ اول بحث اثرات اجتماعی و اقتصادی سربازی به 
شکل کنونی است. در خانواده های ایرانی مردان مسئول هزینه و 
درآمد خانواده هستند. موضوع دیگر تصمیم هایی است که پسران 
برای معاف ش��دن از سربازی می گیرند مثل طالق های صوری یا 

آسیب های جسمی که تاثیرات اقتصادی نیز در پی دارد.«
 کارش��ناس مرک��ز پژوهش های مجل��س اف��زود: »طبق یک 
نظر سنجی از دالیل اصلی خروج نخبگان از کشور مسئله سربازی 

اجباری است.«
احمد معین همچنین گفت: »هم اکنون نهادی در کشور آمریکا 

با حضور 80 شرکت و موسسه تحقیقاتی در حال کار روی پروژه 
روبات های رزمی اس��ت که در آین��ده از روبات ها برای حضور در 
جنگ استفاده کنند. کشورهای اطراف خلیج فارس نیز تسلیحاتی 
که از کش��ورهای دیگر خریداری می کنند بیشتر در زمینه نیروی 
هوایی و آبی است؛ زیرا آنها ایران را خطر مهمی می دانند و ایران 

نیز مرزهای زمینی کمی با همسایگان خلیج فارس دارد.«
وی تصری��ح کرد: »مرکز پژوهش ه��ای مجلس تاکنون بیش از 
شش گزارش کارشناس��ی در خصوص سربازی تهیه کرده است، 
همچنین هم اکنون الگوی پیشنهادی بهینه سازی خدمت سربازی 
در زمان صلح، با حفظ ش��اکله قانون که تسهیالتی را برای زمان 

صلح در نظر می گیرد، تدوین شده است.«
در پایان این نشس��ت شرایط استفاده از تسهیالت نظام وظیفه 
تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان تشریح شد. 

خروج نخبگان و فشار به اقتصاد

همایش بررسی ابعاد اقتصادی سربازی در دانشگاه تهران برگزار شد

سرباز؛ نیروی رایگانی که 
بازدهی ندارد

ابعاد اقتصادی خدمت  همایش »بررسی 
س��ربازی« روز سه ش��نبه 24 آذر م��اه در 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. 
این همایش دومین نشست پس از همایش 
»س��ربازی و راهکارهای عادالنه است« که 
در اس��فند ماه سال گذش��ته در دانشکده 
حقوق دانش��گاه ته��ران برگزار ش��ده بود. 
در ای��ن همایش عباس��علی منصوری آرانی 
)نماین��ده نهمی��ن دوره مجل��س، عض��و 
کمیس��یون امنیت ملی و مس��ئول پیشین 
آموزش کل ارتش(، حسن سبحانی )استاد 
تم��ام اقتصاد دانش��گاه ته��ران و نماینده 
پیش��ین مجلس شورای اس��المی(، صادق 
الحس��ینی )اقتصاددان و مش��اور پیش��ین 
بان��ک جهان��ی( و مه��دی احمدی معی��ن 
)کارش��ناس مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
در حوزه خدمت س��ربازی( به س��خنرانی 
پرداختند و این موضوع را با تاکید بر ابعاد 

اقتصادی آن مورد بررسی قرار دادند. 

اجبار، انگیزه تولید اقتصادی را از بین 
می برد

حس��ن سبحانی با اشاره به روابط کار در 
اقتصاد، مدل س��ربازی در گذشته و امروز 
را بررس��ی کرد و گفت: »اجب��ار در رفتن 
به س��ربازی ب��رای جوانان در گذش��ته در 
مجموع به رش��د فردی منجر می ش��د اما 
ام��روز تحوالت به گونه ای ش��ده ک��ه افراد 
احس��اس می کنن��د ب��ا رفتن به س��ربازی 
احتماال امکانات و فرصت هایی از آنان سلب 
می شود. این نکته ای است که در نظام های 
اقتصادی باید به آن توجه کرد و براس��اس 
آن به این س��وال یک بار دیگر پاس��خ داد: 
نی��روی کار ب��ا چ��ه انگیزه ای ب��ه فعالیت 
می پ��ردازد؟ انگی��زه مادی انگی��زه رایجی 
اس��ت که برای به دست آوردنش افراد یک 
فعالی��ت اقتص��ادی را دنب��ال می کنند. در 
نظا م های سوسیالیس��تی و برخی نظام های 
ایدئولوژی��ک بعض��ا انگیزه های تش��ویق و 
هنجاری را مطرح می کنند. انگیزه س��ومی 
ه��م وج��ود دارد ک��ه برخی نویس��ندگان 

اقتصادی به نام اجبار ذکر کرده اند.«
نماینده پیشین مجلس افزود: »هم اکنون 
پذیرن��دگان افراد ب��ا این دید اف��راد را به 
خدم��ت س��ربازی فرا می خوانن��د ک��ه ب��ا 
اس��تفاده از اجبار، از نیروی کار آنان برای 
مدت دوس��ال بهره ببرند. مالحظه می شود 
که مس��ئله انگیزه که مهم تری��ن اصل در 
فعالیت اقتصادی است به جای مادی بودن 
و هنج��اری ب��ودن، س��ر از زور و اجبار در 
می آورد. اما این مس��ئله نبای��د مانع از آن 

شود که موضوع همه جانبه دیده نشود.«
وی تاکی��د ک��رد: »از دید اف��رادی که به 
س��ربازی می روند اجب��اری ب��ودن، موقتی 
بودن دوره ای است که در آن کار می کنند و 
متناسب نبودن توانایی های فرد با کاری که به 
او واگذار می شود. به همین دلیل بعضی افراد 
حس می کنند که هزینه فرصتی که افراد از 
دس��ت می دهند به مراتب بیش��تر از عایدی 
آنهاس��ت، لذا احس��اس زیان می کنند. اما از 
طرف کسانی که آنها را می پذیرند، نیروی کار 
تحقیقا ارزان قیمتی که بدون اینکه متقاضی 
هزینه کننده ای برای آنها وجود داش��ته باشد 
ب��ه زور قانون در اختیار دارند و در عین حال 
دستمزدی برای آنها در نظر گرفته نمی شود 
ی��ا آنقدر اندک اس��ت ک��ه می توان��د هیچ 
محسوب ش��ود. البته این نیروی کار هرچند 
برای کس��انی که به سربازی می روند موقتی 
اس��ت اما برای نیروهای پذیرنده یک نیروی 
کار دائمی ارزان قیمت اس��ت. هزینه فرصت 
این مجموعه برای پذیرندگان قابل اعتناست 
چون می توانند با این نیروی کار هر اقدامی را 

با هزینه کمتر انجام دهند.«
س��بحانی خاطرنش��ان کرد: »اما از دید 

امنیت ملی راه اندازی س��الح ها و تجهیزات 
پیش��رفته جنگی امروزی نیازمند تخصص 
منحص��ر به فرد اس��ت و حتی س��ربازان با 
مدرک ب��اال نیز نمی توانن��د در این زمینه 

مفید واقع شوند.«

سربازی و زندگی کارگری
عباسعلی منصوری آرانی، نماینده نهمین 
دوره مجلس ش��ورای اس��المی، س��رتیپ 
بازنشس��ته و مسئول پیش��ین آموزش کل 
ارتش با تاکید بر اینکه مهم ترین س��رمایه 
هر انس��ان عمر اوست، گفت: »باید ببینیم 
آیا این عمری که هر فرد دوسال از زندگی 
را در س��ربازی می گذراند به خوبی سپری 
می شود یا خیر. مسلما کشور ما در شرایط 
جغرافیای��ی موج��ود، ش��رایط متفاوتی با 
کش��وری مثل س��وییس دارد ول��ی ما در 

شرایط صلح هستیم.«
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: »اصل 
147 قانون اساس��ی می گوید: »دولت باید 
در زم��ان صلح از اف��راد و تجهیزات ارتش 
در کاره��ای امدادی، آموزش��ی، تولیدی و 
جهاد س��ازندگی اس��تفاده کن��د در حدی 
که ب��ه آمادگی رزمی ارتش آس��یبی وارد 
نکن��د.« در قانون دولت به ای��ن کار ملزم 
شده است اما هم اکنون در نیروهای مسلح 
هزاران فارغ التحصیل برق، مکانیک، اقتصاد 
و... داری��م که در نهاد مرتبط به کار گرفته 
نمی شوند و مشخص است نیروهای مسلح 
ب��ه این می��زان نی��رو احتیاج ندارن��د. لذا 
یک دانش آموخته برق بای��د به آمارگیری 
س��ربازی بپ��ردازد ک��ه برای او احس��اس 
بطال��ت ایج��اد می کن��د. در قال��ب برنامه 
ششم، پیش��نهادی ارائه کردم که قسمتی 
از کارگاه های تولیدی، صنعتی، کش��اورزی 
و... توس��ط بخش خصوصی با اس��تفاده از 
نیروهای س��ازمان وظیفه مشروط به عدم 

آسیب دیدگی آمادگی رزمی شکل گیرد.«
وی در تعری��ف س��ربازی حرفه ای گفت: 
»نیروهای مسلح میزان نیرویی که احتیاج 
دارند اعالم می کنند. این نیروها برای مدت 
پن��ج س��ال با ای��ن حقوق مش��خص برای 
نیروه��ای مس��لح کار می کنن��د، این افراد 
را ش��ش ماه آموزش می دهن��د و به مدت 

4 س��ال و نی��م از آنها اس��تفاده می کنند. 
گذراندن دوره آموزشی برای همه سربازان 
الزم اس��ت تا اگر کش��ور دچار بحران شد 
بتوان از آنها اس��تفاده ک��رد. اگر بخواهیم 
به جزیی��ات اقتصادی س��ربازی هم توجه 
کنیم همی��ن بس که وقت��ی خودروهایی 
به س��ربازها می دهیم هزینه نگهداری یک 
س��ال آن پنج یا ش��ش براب��ر هزینه  وقتی 
است که ماشین در اختیار فرد کادری قرار 
داده می ش��ود. این به دلی��ل عدم مواظبت 
سربازان از وس��ایل به خاطر تعویض مکرر 

آنهاس��ت!« مس��ئول پیش��ین آموزش کل 
ارتش یادآور شد: »با حقوق 60 هزارتومان 
اگر یک فرد اهل تهران باش��د و بخواهد در 
بندرعب��اس خدمت کند با ش��رایط فعلی 
اقتص��اد حتما بای��د از خان��واده نیز کمک 
خرجی بگیرد. یکی از دالیل فرار س��ربازان 
این اس��ت که فرد نمی توان��د خرج زندگی 
خ��ودش را تامی��ن کند و اگ��ر فرزند یک 
کارگر به س��ربازی برود و هرم��اه بخواهد 
از پدر خود پول هم بگیرد ش��رایط بس��یار 

سختی به وجود می آید.«
آران��ی تاکی��د ک��رد: »در بح��ث ط��رح 
مش��موالن غای��ب، ب��ا توج��ه به س��ابقه 
نظامی ب��ه تک ت��ک نماین��دگان مراجعه 
می کردم اما متاس��فانه نمایندگان مجلس 
از این مش��کالتی که در این جلسه مطرح 
ش��د، مطلع نیس��تند. »غایبان سربازی از 
قش��ر فقیر جامعه هس��تند اما نمایندگان 
مخالف، عقیده داش��تند ای��ن طرح به نفع 
آقازاده هاست. 2.5میلیون نفر مشمول این 
طرح می ش��وند، مگر ما چه تع��داد آقازاده 
در کشور داریم؟ اما هم اکنون مشخص شد 
غایبان توانایی پرداخت جریمه را نداشتند، 

بی��ش از 80درص��د از اف��رادی ک��ه غایب 
هستند، فقر مالی دارند!«

نیروی کار رایگان هزینه زا
صادق الحس��ینی، اقتصاددان و مش��اور 
پیشین بانک جهانی صحبت های خود را با 
تعریف س��ه محور برای سربازی آغاز کرد و 

گفت که سربازی سه ویژگی دارد: 
- با عدم رضایت همراه اس��ت و کسی به 

دلخواه خود به سربازی نمی رود.
- کار رایگان اس��ت که فرد برای سیستم 

نظامی انجام می دهد.
- فرد در دوران س��ربازی امکان پیگیری 
مس��ئولیت فردی و منافع شخصی خود را 

ندارد.
وی افزود: »در بررس��ی عوارض سربازی 
خواهیم یافت که س��ربازی ب��رای دو گروه 
ذی نفع مشخص، عوارض مختلف دارد. اول 
برای دولت و سیس��تم نظام��ی که نیروی 
کار مجان��ی در اختیار دارد، چراکه س��بب 
می ش��ود مطابق اصول اقتصادی، از کاالی 
رایگان به صورت بهینه اس��تفاده نشود، در 
نتیجه اگر برای ی��ک فعالیت به یک واحد 
سرباز نیاز داشته باشیم، ممکن است برای 
هم��ان فعالیت چه��ار س��رباز را در اختیار 

بگیریم، چرا که نیروی رایگان است.«
وی اف��زود: »از س��ال 1973 ب��ه بعد در 
کش��ور امری��کا، س��ربازی اجب��اری حذف 
ش��د، سپس در س��ال 1998 سازمان ملی 
حسابرس��ی آمریکا در گزارشی، هزینه های 
س��ربازی اجباری در برابر هزینه س��ربازی 
حرفه ای را مقایس��ه ک��رد. در این گزارش 
دو اقتص��اددان اثب��ات می کنن��د هزین��ه 
س��ربازی حرف��ه ای در آمری��کا، کمت��ر از 
هزینه س��ربازی اجباری رایگان است، چرا 
که سربازان اجباری در دوره ای کوتاه مدت 
در اختی��ار ارتش هس��تند و ارتش هزینه 
هنگفت آم��وزش را می پ��ردازد و به دلیل 
رایگان ب��ودن آن، اس��تفاده بهینه صورت 
نمی گی��رد اما هزینه س��ربازی حرفه ای در 
آمری��کا، مع��ادل یک پنجم تا یک شش��م 
هزینه س��ربازی اجباری بوده است. این در 
حالی بود که با اس��تفاده بهینه از نیروهای 
س��ربازی حرف��ه ای، هزینه های پرس��نلی 

ارتش نیز کاهش یافت.«

الحس��ینی یادآور ش��د: »از نگاه ذی نفع 
دولت، هم اکنون م��ازاد نیروی کار داریم و 
بیش از اندازه بهینه اجتماعی س��رباز داریم. 
مش��کل دیگری که تبعات منفی بس��یاری 
ب��رای دولت دارد، این اس��ت که نیروی کار 
رایگان، عمال تمایل بهبود و بهینه سازی را از 
سیستم می گیرد و سیستم عالقه ای ندارد تا 
خود را بهبود و کارایی اش را افزایش دهد لذا 
در عمل، بر خالف حرکت به سوی کارایی، 
با افزایش شرح کارهای بیهوده برای سرگرم 

کردن سربازان مواجه هستیم. 
اما دس��ته دیگ��ری از عارضه ه��ا مربوط 
به مش��کالت فردی - اجتماعی س��ربازی 
اس��ت. مش��کالتی ک��ه بر ف��رد س��رباز و 
جامعه ای که س��رباز عضوی از آن اس��ت، 
تحمیل می ش��ود. عوارض روح��ی و روانی 
در بخش های دیگری قابل پیگیری اس��ت 
اما از منظر اقتصادی، س��ربازی اجباری به 
نوعی تقویت کننده فقر است، چرا که اندازه 
دهک اول اقتصادی بسیار بزرگ تر از دهک 
دهم است. خانواده های واقع در دهک های 
پایین جمعیت بیش��تر و جوان تری نسبت 
ب��ه دهک های ب��اال دارن��د. در نتیجه افراد 
فقیر، بخش��ی از زندگی خ��ود را به صورت 
رایگان ب��رای سیس��تمی کار می کنند که 
باعث می شود عمر مولد، امکان درآمدزایی 
و امکان مهارت آموزش��ی کاهش پیدا کند 
و سربازی سبب می شود تا یک تله فقر در 

دهک های اول ایجاد شود.«
این مش��اور بانک جهانی به استناد آمار 
تصری��ح ک��رد: »جمعیت ج��وان در دهک 
اول اقتصادی بسیار افزایش یافته، در واقع 
اف��راد فقی��ر جامعه جوان هس��تند و قطعا 
سربازی در درآمد و سطح زندگی این افراد 
تاثیرگذار است. اما راهکار و مدل اقتصادی 
پیشنهادی که سابقه مطالعاتی در خارج از 
کشور دارد این اس��ت که سربازی اجباری 
به این معنی اس��ت که س��ربازها به جامعه 
مالیات می پردازند، تفاوت میزان دس��تمزد 
سربازان در سیستم نظامی و تفاوت حداقل 
حقوق در کش��ور، معادل مالیاتی است که 
هر سرباز ماهانه به خزانه دولت می پردازد. 
مبل��غ پنهانی که در ای��ران حجمی بالغ بر 
12 تا 15 هزار میلیارد تومان اس��ت، یعنی 

حدود یک چهارم کل مالیات کشور. 
ام��ا این مبلغ را فقیرترین اقش��ار جامعه 
می پردازن��د که متاس��فانه اث��ر بازتوزیعی 
منف��ی دارد چراک��ه از فق��را می گیرد و به 
کل جامعه می پردازد، لذا س��بب می ش��ود 

سربازی اجباری ناعادالنه باشد.« 
وی با اش��اره به جنگ ویتنام گفت: »در 
طول جن��گ ویتنام که س��ربازی اجباری 
وجود داشته اس��ت، ساالنه 8 میلیارد دالر 
مالیات پنهانی بوده اس��ت که س��ربازان به 
واسطه تفاوت حقوق سرباز و حداقل حقوق 

به دولت پرداخت می کردند.«
وی در خصوص راهکار پیش��نهادی خود 
گفت: »راهکار پیش��نهادی من این اس��ت 
ک��ه ما سیس��تم خرید قس��طی س��ربازی 
داش��ته باش��یم. به این ش��کل که ساالنه 
200هزار نفر به س��ربازی حرفه ای بروند و 
باقی مش��موالنی که به سربازی نمی روند، 
ماهان��ه 340 هزار توم��ان بپردازند که این 
س��ربازی می تواند یک س��ال، س��ه سال یا 
هرمیزان تعیین شود. این سبب می شود از 
کس��انی که درآمد بیشتری دارند بازتوزیع 
مثبت داش��ته باش��یم به کسانی که درآمد 
کمتری دارند. لذا مدل های ش��بیه به این 
می تواند سه عامل رضایت، حقوق دریافتی 
و پیگی��ری نفع ش��خصی را ایجاد کند. در 
هر صورت مدل های ارائه ش��ده، فتح بابی 
است برای افرادی که بتوانند در این حوزه 
مطالع��ه و مدل پیش��نهادی ارائ��ه کنند، 
مدل هایی که باعث شوند سربازی عادالنه، 

کارا و با رضایت باشد.«

»اجبار در رفتن به سربازی برای 
جوانان در گذشته در مجموع به رشد 
فردی منجر می شد اما امروز تحوالت 

به گونه ای شده که افراد احساس 
می کنند با رفتن به سربازی احتماال، 
امکانات و فرصت هایی از آنان سلب 

می شود

دریا بهرگان



مذاکرات گوگل و فورد برای ساخت جدال پول و کیفیت
ماشین های بدون سرنشین 

گوگل  ش��رکت 
مذاکره  ح��ال  در 
ش������رکت  ب��ا 
خودروس��ازی فورد برای ساخت اتومبیل خودکار 
بدون سرنش��ین اس��ت. انتظار می رود قرارداد بین 
این دو ش��رکت در هفته اول ژانویه 2016 نهایی 

شود. 
با آنکه سخنگوی گوگل در این رابطه اظهارنظری 
نکرده  اس��ت اما مقامات گوگل خبر مذاکرات این 

شرکت را با خودروسازان تایید کرده اند. 
در اوایل سال جاری، ش��رکت گوگل مذاکراتش 
را ب��ا خودروس��ازان برت��ر جهان جهت س��اخت 
خودروهای بدون سرنش��ین آغ��از کرد و یک تیم 
از تولید کنن��دگان قدیمی و جدید تش��کیل داد تا 
بتوان��د تا س��ال 2020 این محص��ول را وارد بازار 

کند. 
در ماه ژوئن، ش��رکت گوگل ش��روع به آزمایش 
خودروهای کوچک حباب مانند بدون سرنش��ین 
کرد. این ماشین ها طراحی خود شرکت گوگل بود. 
ای��ن ش��رکت در ص��دد اس��ت ت��ا در س��ال 
آین��ده ی��ک بخش مجزا ب��رای این ماش��ین های 
 ب��دون سرنش��ین زیر نظر ش��رکت م��ادر الفابت

 ایجاد کند. 
با آنکه ش��رکت خودروس��ازی فورد از بسیاری 
ش��رکت های رقیب عق��ب مانده  اس��ت، اما با این 
حال توانس��ت در اوایل امس��ال ماشین های بدون 

سرنشین تولید کند.
 این شرکت همچنین اعالم کرده که فناوری های 
امنیت��ی بیش��تری در تولید ای��ن خودرو ها به کار 
خواه��د گرفت و این فناوری ها در طول پنج س��ال 
آینده در تولیداتش در سراس��ر دنیا به کار گرفته 

خواهد شد. 

بدقولی مایکروسافت در به 
روزکردن گوشی های همراه 

شرکت مایکروسافت 
قرار بود تا اواخر این 
دس��تگاه های  ماه 
قدیم��ی لومیا را به ویندوز 10 مجهز کند. اما این 

شرکت نتوانست به وعده خود عمل کند. 
ک��رد،  اع��الم  بیانی��ه ای  در  مایکروس��افت 
 ای��ن ط��رح در اوای��ل س��ال جدی��د می��الدی

 انجام می شود. 
»در ماه نوامبر امس��ال م��ا از قابلیت هایی مثل 
کانتینیوم و برنامه های ویندوز یونیورسال رونمایی 
کردی��م که با لومی��ا 950 و 950 ایکس ال عرضه 
شدند. به روز رس��انی گوشی های لومیای قدیمی با 
وین��دوز 8 و 8.1 در ابتدای س��ال میالدی جدید 

آغاز می شود.«
ای��ن ش��رکت هنوز اع��الم نک��رده ، کدام یک از 
گوش��ی ها با وین��دوز 10 به روز خواهند ش��د اما 
مایکروسافت در گذش��ته اعالم کرده  بود، هدفش 
آن اس��ت که بیشتر گوش��ی های همراه هوشمند 

لومیا به روز شوند. 
براس��اس اعالم مایکروس��افت، تلفن های همراه 
ب��رای دریافت وین��دوز 10 بای��د حداقل 8 گیگ 
حافظه داخلی داش��ته باش��ند و ای��ن بدان معنی 
 اس��ت که برخی گوش��ی ها قابلیت به روز شدن را 

نخواهند داشت. 
ش��رکت مایکروس��افت نوع نهای��ی ویندوز 10 
موبایل را به همراه گوش��ی های لومیا 950و لومیا 
950 ایک��س ال در اوای��ل ماه دس��امبر وارد بازار 
کرد. این ش��رکت درصدد اس��ت تا سیس��تم های 

اجرایی اش را به طور مداوم به روزرسانی کند. 
مایکروس��افت هن��وز دلی��ل تأخی��ر خ��ود در 
به روزک��ردن گوش��ی های قدیمی لومی��ا را اعالم 
نکرده  اس��ت اما کارشناس��ان معتقدند با توجه به 
ش��رایط فعلی می توان گفت که لومیاهای قدیمی 

به زودی با ویندور 10 به روز می شوند. 

کش��ورهای عضو سازمان تجارت جهانی در اجالس کنیا به توافق رسیدند یارانه های 
مربوط به صادرات محصوالت کشاورزی را لغو کنند. 

کش��ورهای توسعه یافته موافقت کردند س��ریعا یارانه ها را قطع کنند و کشورهای در 
حال توسعه باید تا پایان سال 2018 به این کشورها بپیوندند. سازمان تجارت جهانی 
که از 162 کش��ور تش��کیل شده است، این تصمیم را  » مهم ترین نتیجه تصمیم درباره 

کشاوری« از زمان تأسیس این سازمان در سال 1995 خوانده است. 
اما مذاکرات طوالنی درمورد س��ایر موانع تجاری در انته��ای اجالس کنیا بی نتیجه 

ماند. 
این س��ازمان در نظر دارد با برداش��تن یارانه های صادرات محصوالت کش��اورزی به 

کشاورزان کشورهای فقیرتر کمک کند تا در محیطی عادالنه تر به رقابت بپردازند. 
روبرت��و آزه ودو، رئیس س��ازمان تج��ارت جهانی در خاتمه جلس��ه اجالس کنیا در 
نایروب��ی به اعضای این س��ازمان گف��ت: »تصمیمی که امروز درم��ورد رقابت تجاری 

گرفتید، واقعا خارق العاده است.«
اجالس کنیا که بعد از پنج روز، ش��نبه به پایان رس��ید، نخس��تین اجالس سازمان 

تجارت جهانی بود که در آفریقا برگزار شد. 
سازمان تجارت جهانی این توافق نامه کشاورزی را توافقی تاریخی خواند و کمیسیون 

اروپایی آن را تصمیمی درست برای تجارتی عادالنه تر نامید. 
مالم اس��تور کمیس��ر امور تجاری اتحادیه اروپا سیس��یال گفت: »این تصمیم کارایی 

سازمان تجارت جهانی و ظرفیت آن را برای تصمیم گیری اثبات می کند.«
امینه محمد، وزیر خارجه کنیا گفت:  » این اجالس نش��ان می دهد س��ازمان تجارت 
جهانی از مقطعی که در بین ش��کافت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم 

شده عبور کرده است. «   
اما این س��ازمان در نایروبی در زیر فش��ار برای برداشتن سایر موانع اقتصادی بعد از 

مذاکرات سال های اخیر بود. 
کمبود پیش��رفت در مذاکرات دوحه که در سال 2001 آغاز شد سبب شد تا برخی 
کش��ورها به دنبال یافتن توافق نامه هایی در گروه های کوچک باش��ند تا در س��ازمان. 
اهداف دوحه ش��امل معاف ش��دن کش��ورهای توس��عه یافته از هزینه ه��ای گمرکی، 
تعرفه ه��ای پایین ت��ر بر محصوالت کش��اورزی، پارچ��ه و لب��اس و همین طور کاهش 

یارانه های مخل تجارت از کشورهای توسعه یافته بود. 
براساس بیانیه پایانی تصویب شده در نایروبی بسیاری از اعضای این سازمان بر تعهد 
کامل خود بر اهداف دوحه تأکید کردند. اما این بیانیه همچنان می افزاید : » تعدادی از 
اعضا از اعالم تعهدات خود بر اهداف خودداری کردند.« این اعضا معتقدند  » راهکارهای 

جدیدی برای دستیابی به نتایج معنی دار در مذاکرات چندجانبه الزامی است.«
در اجالس کنیا دو عضو کشور جدید – افغانستان و لیبریا- به جمع اعضای سازمان 

تجارت جهانی پیوستند.
 منبع:بی بی سی

تصمیم تاریخی سازمان تجارت جهانی برای کاهش 
یارانه های کشاورزی 

ب��ا وجود اینکه برد جوایز اساس��ا باید بر 
مبنای کیفیت آثار باشد گذشت زمان ثابت 
کرده نکته ای که در معادالت اسکار اهمیت 
دارد، راه ان��دازی و مدیری��ت هوش��مندانه 

کمپین های تبلیغاتی است. 
 2013 س��ال  در  واینس��تین  ه��اروی 
استفانی کاتر س��خنگوی کمپین تبلیغاتی 
ب��اراک اوبام��ا را به کار گرفت تا مس��ئول 
کمپی��ن فیلم کت��اب بارقه امید باش��د و 

نتیجه فوق العاده بود. 
بودجه اس��تودیوها برای ایجاد کمپین از 
3میلیون دالر ت��ا 25 میلیون دالر متفاوت 
است. برندگان جایزه اس��کار بهترین فیلم 
تقریب��ا 10 میلیون دالر ص��رف راه اندازی 
کمپی��ن کرده اند. برنامه ری��زی برای زمان 
مناسب اکران هم از وجوه کلیدی موفقیت 

در اسکار است. 
56درص��د فیلم های��ی که برن��ده جایزه 
اس��کار بهترین فیلم ش��ده اند در ماه اکتبر 
ی��ا نوامبر اکران ش��ده اند. با این حس��اب 
پول کمپین های اس��کار خ��رج چه چیزی 
می ش��ود؟ بخش زیادی در زمینه تبلیغات 

سرمایه گذاری می شود. 
کمپین ه��ای اس��کار از دو فاز تش��کیل 
می ش��وند. ف��از اول جهت کس��ب نامزدی 
برنامه ری��زی می کند و در فاز دوم تالش ها 
معط��وف به ب��رد جایزه می ش��ود. معموال 
44 درص��د از بودجه در فاز اول و 56 درصد 
بودجه در فاز دوم سرمایه گذاری می شود. 

یک��ی از تاکتیک های معم��ول تبلیغات 
آگهی در مطبوعات اس��ت. هر یک صفحه 

50 ت��ا  بی��ن  نیویورک تایم��ز  در  آگه��ی 
ریپورت��ر  هالی��وود  در  و  دالر  100 ه��زار 

72هزار دالر هزینه دارد. 
 تکثیر و فرس��تادن فیلم ها برای اعضای 
آکادمی بخش دیگری از هزینه تبلیغات را 

در بر می گیرد. 
 هزین��ه تکثیر ه��ر نس��خه از فیلم بین 
4تا 13 دالر اس��ت به اضافه هزینه ارسال 
آنه��ا برای ه��زاران نف��ر از رأی دهندگان. 
پخش کنن��ده فیل��م تصادف که در س��ال 
2005 برن��ده اس��کار بهتری��ن فیلم ش��د 
250 ه��زار دالر ص��رف تکثی��ر و پخ��ش 

نسخه های فیلم کرد.
هزین��ه کمپی��ن ب��رای جوای��ز دیگ��ر 
فص��ل مانند بفت��ا و گلدن گل��وب نیز در 
زیرمجموعه هزینه اس��کار ق��رار می گیرد 
زیرا موفقیت در این جوایز باعث ایجاد جو 
تبلیغاتی شده و شانس فیلم برای تصاحب 
اسکار را نیز باالتر می برد. یکی از مهم ترین 
موارد هزینه ه��ای کمپین مربوط به اکران 

ویژه فیلم برای اعضای آکادمی است.
 بع��د از اع��الم نامزد ه��ا، آکادم��ی تنها 
دو نمای��ش اختصاص��ی را مج��از می داند 
بنابراین عم��ده بودجه در این بخش خرج 
نمایش ه��ای اختصاص��ی پی��ش از اعالم 
نامزد ها می ش��ود. دو نمای��ش اختصاصی 
بعد از اعالم نامزد ها مجموعا 160 هزار دالر 

هزینه دارد. 
ام��ا قوانین آکادم��ی ب��رای زمان بندی 

تبلیغات محکم است.
 نیک��والس کارتی��ر، تهیه کنن��ده فیل��م 
محفظ��ه رنج پ��س از اتمام م��دت قانونی 
تبلیغات ش��خصا به رأی دهندگان آکادمی 

ایمیل فرس��تاد و از آنها خواس��ت به فیلم 
او رأی دهن��د. در ازای این حرکت آکادمی 

اسکار او را از حضور در مراسم منع کرد. 
اما هزینه  ها ش��امل موارد جزئی تری هم 
می شوند هزینه مهمانی ها و هتل و حمل و 
س��فر ستارگان نیز بر عهده کمپانی است و 
در یک مورد یک کمپانی تا 100 هزار دالر 
فقط ب��رای حمل و نق��ل اعض��ای فیلمش 

هزینه کرده است. 
فیلمنامه نویسان  و  کارگردانان  بازیگران، 
و س��ایر س��ینماگران زمانی ک��ه کمپانی 
س��ازنده فیلم بنیه مالی را برای ایجاد یک 
کمپین تاثیر گذار نداش��ته باش��د با هزینه 

شخصی کمپین به راه می اندازند. 
معموال در فصل جوایز بازیگران دستمزد 
مس��ئول تبلیغاتش��ان را دوبرابر می کنند. 
ضمنا آنها 20 هزار دالر برای کسب نامزدی 
یا برد اس��کار از بازیگرش��ان دس��تخوش 
می گیرند. اس��کار در کن��ار افزایش اعتبار 
کاری و محبوبیت بازیگ��ران موفقیت های 
مال��ی را نی��ز به دنب��ال دارد. ی��ک بازیگر 
مرد بعد از برد اس��کار تا چهار میلیون دالر 

افزایش دستمزد خواهد داشت. 
اما چه کس��انی رأی دهن��دگان آکادمی 
اس��کارند؟ این جمعیت را دست اندرکاران 
س��ینما تش��کیل می دهن��د که براس��اس 

تخصص به 17 شاخه تقسیم می شوند. 
براساس تحقیقی که در فوریه 2012 در 
لس آنجلس تایمز به چاپ رسید، 94 درصد 
اعض��ای آکادمی سفیدپوس��ت و 77درصد 
آنها مرد هس��تند و میانگین س��ن آنها 62 
س��ال اس��ت. 33 درصد اعضا برن��دگان یا 

نامزدهای پیشین جایزه بوده اند. 

قیمت لپ تاپ 

چندی پیش هفته تئاتر لهستان در تهران برگزار شد. مسئله در اینجا بحث کیفیت 
تئاترهای اجرا ش��ده در این کش��ور نیس��ت، بلکه مس��ئله آمارهایی است که از سوی 

مدیران تئاتری این کشور در یک نشست خبری مطرح شد. 
تئاتر لهس��تان برای ایرانیان چهره ای آشنا دارد، گروهی که همواره در جشنواره های 
تئاتری ش��رکت دارند؛ چه در جشنواره تئاتر کودک و عروسکی چه در جشنواره تئاتر 
فجر یا حتی در هفته تئاتر لهس��تان. امری که نشان از توجه به این هنر در این کشور 

دارد. 
نکته ای که در آمارهای مطرح ش��ده به چش��م می خورد، حمایت همه جانبه دولت 
از تئاتر اس��ت. طبق این اطالعات در لهستان 43 تئاتر )به معنای سالن( تحت الحمایه 
استانداری ها و فرمانداری ها و 71 تئاتر تحت نظر شهرداری هاست. در کل 118 مجموعه 
دولتی در تئاتر همگانی لهس��تان موجود اس��ت که از این بین 62 تئاتر به نمایش های 
درام )داس��تانی(، 21 تئاتر موزیکال، 25 تئاتر عروس��کی، شش تئاتر رقص و دو تئاتر 
سایر موارد اختصاص یافته است. تمامی 118 موسسه در یک شبکه همگانی به واسطه 

ساختار مالیاتی و مالی لهستان ملی محسوب می شوند. 
ای��ن ن��کات برخالف تئاتر ایران اس��ت. اگ��ر به س��الن های تئاتری در ته��ران نگاه 
کنیم به این نتیجه می رس��یم ؛ س��الن های تئاتری که تح��ت حمایت دولت یا وزارت 
فرهنگ وارشاد اس��المی )مجموعه تئاتر ش��هر، تاالر محراب، س��نگلج و ت��االر هنر( یا 
ش��هرداری تهران است )مجموعه تئاتر ایرانش��هر یا خانه هنرمندان( تعدادشان بسیار 
محدود است و نه تنها تعدادشان محدود است، بلکه تعداد صندلی ها هم محدود است، 
ظرفیت س��الن های لهستان 50 هزار اس��ت. اما نکته مهم در تئاتر لهستان بودجه آن 

است که رقم آن 260میلیون دالر بوده است. 
اما بودجه تئاتر ایران تقربیا 3 میلیون دالر اس��ت. رقمی که فاصله نجومی با بودجه 
تئاتر لهس��تان دارد. به عبارت دیگر، بودجه تئاتر لهس��تان 86 برابر تئاتر ایران اس��ت. 

بودجه ای که هنوز هم کامل تحویل مرکز هنرهای نمایشی داده نشده است. 
به نظر می رسد که با این ارقام، تئاتر در ایران بیشتر به شوخی شبیه باشد. اما با این 
حال در ایران چه در تهران و چه در شهرس��تان ها هنوز تئاتر اجرا می شود. هنرمندان 
ب��ا تمام کمبودها هن��وز تئاتر اجرا می کنند. مهم ترین نکته ای ک��ه در این میان نباید 
فراموش ش��ود این اس��ت که تئاتر تنها متعلق به دولت نیست، بلکه نهادهای دیگر هم 
برای حمایت از این هنر پا پیش گذاش��ته اند. حمایت های دیگر نهادها عالوه بر اینکه 
موجب اعتالی این هنر می ش��ود باعث همگانی ش��دن این هنر و البته اش��تغال زایی 
هنرمندان هم شده  است. بنا براین آمارها در یک فصل تئاتری 2013/2014 لهستان - 
فصل تئاتری در لهس��تان در ماه س��پتامبر آغاز می ش��ود - هزار و 591 نمایش برای 
نخس��تین بار افتتاح ش��ده، 5هزار و 455 عنوان نمایش اجرا شده، 1801 نویسنده و 
18 هزار و 969 هنرمند فعال بوده اند. در آمد این هنرمندان عالوه بر حمایت موسسات 
از طریق بلیت فروش��ی هم تامین می شود. به نظر می رسد که گردش درست اقتصادی 
در تئاتر باعث اس��تقالل تئاتر و هنرمندان این کشور شده است. نکته ای که تئاتر ایران 

به دلیل وابستگی اش به دولت بسیار فاصله دارد. 

بودجه ناقص تئاتر در ایران

دور دنیا

قــاب

کیوسـک
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نگاه آخر

ندا انتظامی
روزنامه نگار هنری

جدول امروز

حزب کارگر انگلستان هشدار داده در صورت باال رفتن نرخ بهره در این کشور میلیون ها خانوار با مشکالت جدی روبه رو خواهند شد. انتظار می رود امسال بدهی خانواده ها 
در انگلستان در مجموع به 40 میلیارد پوند برسد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 401 www.forsatnet.ir

360

مترجم: رامین پروین گنابادی
www.stephenfollows.com:منبع

قیمت )تومان(CPUCPU CoreCPU Cacheمدل لپ تاپبرند لپ تاپ

SonyVAIO Fit 15E SVF1532CCXBGHz1.7i3MB32.399.000

DellInspiration 3521-BGHz1.8i3MB31.479.000

HPPavilion 15 –n235seGHz1.8i3MB31.539.000

LenovoEssential G5070 – BGHz1.7PentiumMB21.339.000

AcerAspire E5 – 571G – 35LJGHz1.9i3MB31.489.000

SamsungNP300E5X-U01GHz3.1i5MB31.699.000

هالیوود هر سال تقریبا 150 میلیون دالر برای تصاحب اسکار هزینه می کند 
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