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ورود بخش خصوصی در سایه حمایت صندوق توسعه  

عبور از جیب خالی دولت

ادامه از همین صفحه
براس��اس این گ��زارش ناامنی خاورمیان��ه، ادامه 
تحریم ه��ا، س��قوط قیم��ت نف��ت و رک��ود جهانی 
اصلی تری��ن تنگناهای اقتصاد ای��ران از بعد بیرونی 
است. تداوم قیمت پایین نفت در بازار جهانی و رفع 
تحریم ها و بهبود رش��د اقتص��ادی از 3/1 درصد به 
3/6 درصد در این بخ��ش در کوتاه مدت پیش بینی 

می شود. 

منابع انسانی و سرمایه فیزیکی
روند نزولی جمعیت جوان، روند صعودی جمعیت 
تحصیلکرده و ورود گسترده نزدیک به یک میلیون 
نف��ری آنها به بازار کار از مهم ترین مس��ائل اقتصاد 
ای��ران در حال حاضر اس��ت. روند نزولی تش��کیل 
س��رمایه فیزیکی از س��ال 1390 ت��ا 1393 نیز در 
این بخش یک مش��کل عمده اقتصاد ایران اس��ت و 
پیش بینی می ش��ود که در کوتاه مدت این ش��اخص 
بهب��ودی را تجرب��ه نمی کن��د. کاهش رون��د افول 
س��رمایه اجتماعی در س��ال های اخیر از مس��ائل و 
مش��کالت ای��ران از نظر س��رمایه اجتماعی اس��ت.  
اتالف مناب��ع آب و در نتیجه محدودیت منابع آب، 
فاصله زیاد بین تولید دانش��ی ایران و سایر کشورها 
از دیگر مس��ائل نرم افزاری ایران است که در اقتصاد 

آثار منفی دارد. 

بودجه دولت
س��قوط قیمت نف��ت و عملکرد ح��دود 79هزار 
میلی��ارد تومان��ی درآمد نفت در ش��ش ماهه اول و 
روند غیرصعودی مقدار واقعی عملکرد بودجه دولت 
از مس��ائل دش��وار در اقتصاد ای��ران در حال حاضر 
اس��ت. پیش بینی ها این اس��ت که در س��ال 1394 
حداکثر 25هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی 
اختصاص یابد و احتم��ال اینکه نرخ ارز در ماه های 
آتی برای جبران کس��ر بودجه افزای��ش یابد وجود 
دارد و نیز از سختی های کار به حساب می آید.  رشد 
10/6 درص��دی پای��ه پولی در س��ال 1393 و عدم 
اطمینان کامل به اطالعات نظام بانکی به دلیل ابتنا 
بر خوداظهاری بانک ها از مسائل و مشکالت اقتصاد 
در حال حاضر است. پیش بینی کوتاه مدت این است 
که نظام بانکی همچنان در بحران خواهد بود و بازار 

غیرمتشکل پولی با دشواری مواجه شود. 

ناترازی صندوق های بازنشستگی
یک��ی از س��خت ترین مس��ائل اقتصاد ای��ران بنا 
ب��ر پژوه��ش انجام ش��ده در ح��ال حاض��ر و برای 
س��ال های بعد سوءمدیریت تاریخی در صندوق های 
آس��یب زننده  مق��ررات  کن��ار  در  بازنشس��تگی 
توس��ط دول��ت و مجلس، صندوق ه��ا را در بدترین 
موقعی��ت ق��رار داده و ورشکس��تگی در انتظار این 
صندوق هاس��ت. بانک های ایران براس��اس آمارهای 
واقعی و عینی در موقعیت بس��یار دشوار قرار دارند 
و با توجه به رش��د مطالعات معوق احتمال دارد که 
درباره دارایی آنها تجدیدنظر ش��ود. رشد بدهی های 
دولت که گفته می ش��ود به 540هزار میلیارد تومان 
رسیده است از مشکالت بسیار مهم اقتصاد ایران به 

حس��اب می آید که اگر حل نش��ود همه متغیرهای 
اقتص��ادی را ب��ا بحران مواجه خواهد ک��رد. اقتصاد 
ای��ران اگر نتواند حکمرانی خ��وب را تجربه کند در 
موقعیتی قرار می گیرد که بازس��ازی و نوس��ازی آن 

سخت تر از هر زمان خواهد شد. 

چالش قاعده گذاران و بازیگران
اگر در بخش منابع یا خروجی های حکمرانی یک 
ی��ا دو م�ورد در کوتاه مدت ب�ا چ�الش مواجهند، در 
حوزه بازیگران اقتصاد، تقریبا تمام قاعده گذاران در 
موقعی�ت خطی�ری ق�رار دارند. این موقعیت خطیر 
کوتاه مدت، ج��دا از ویژگی های س��اختاری بخ�ش 
عم�ومی ای�ران مانند وابس��تگی ب��ه توزی�ع ران�ت 
نف�ت، ش���فاف نب�ودن موقعی���ت ق�انونی بخ�ش 
عم�ومی غیردولتی، س��لطه سیاس��ت مالی بر مقام 
پولی و امثال آن اس��ت ک�ه ای�ن گ�زارش ب�ر آنه�ا 

متمرکز نیست. 
براس��اس توضیحی که در ادامه ارائه ش��ده است، 
ب�ه نظ�ر م�ی رس�د نوس���ازی ج�دی قاعده گذاران 
بر حل بس��یاری از مس��ائل اقتص�اد ای���ران دارد، 
زی���را مهم ترین چالش های کنونی اقتصاد ما بازتاب 

ناکارآمدی قاعده گذاران است. 
البت��ه بای��د توجه داش���ت راهکار ای��ن واقعیت، 
فقط حذف مداخالت غیرض��روری اقتصادی بخش 
حکمران و س���پردن نظام تخصیص و توزیع آن به 
نیروهای بازار نیس��ت. گرچ��ه در دهه های متمادی 
م�داخ��الت نابج��ای مقام��ات دیوانی اقتص��اد، از 
عوامل باال بردن هزین���ه مبادل�ه ی�ا توزی�ع ران�ت 
ب���رای فع��االن بخ��ش غیردولتی بوده اس��ت، در 
کن��ار ح��ذف مداخالت نابجا، توس��عه و پیش��رفت 
ج�ز با کارآمدس��ازی قاعده گذاران میس��ر نیس��ت. 
نکته مهم آن اس��ت که گونه اخی��ر از چالش ها، به 
جه�ت بازگش���ت ب�ه س��ازمان های بخش عمومی، 
دیرتر به عنوان مس��ئله شناسایی می شوند، ازای�ن رو 
بخ�ش عم�ومی مای�ل است همواره عناصر دیگری  
)حتی عامه مردم( را به عنوان مس���بب مش���کالت 
اقتص���ادی معرفی کرده، داده ه��ای مربوط به خود 
را کمتر آش��کار س��ازد، مش��ارکت ذی ربطان را در 
ای�ن مس��ائل به نحو سیستمی مس��تقر نکن�د و از 

نظ�ارت ه�ای منج�ر ب�ه پاس�خگویی بگری�زد. 
چالش های کنونی اقتصاد  )جز موارد کامال برونزا 
و غیرقابل اجتناب( ثمره الگ�وی کن�ونی حکمرانی 
اقتصادی اس��ت ک��ه ب��ا توزیع��ی از منفع�ت ه�ا و 
ق�درت ه���ا ق�ری��ن ب���وده و هس���ت. بازگرداندن 
چالش ه��ا ب��ه بازیگران حکم��ران، به معن��ای زیر 
س��وال ب�ردن الگ�وی حکمران���ی اقتصادی کنونی 
و به تبع آن لزوم تغییر رفتارهای ب�ازیگران اس���ت 
ک�ه توزی�ع منفع�ت و قدرت را متفاوت و کارآمدتر 
می سازد. به این سبب الزم اس�ت در ارزی�ابی عل�ل 
نزدی���ک مش��کالت کنونی، به نقش س��ازمان های 
حکمران نیز اش��اره شود. در ادامه ب�ه ن�اترازی های 
مه��م در دولت، بانک ها و صندوق ها که چش��م انداز 
پرچالش��ی در کوتاه مدت ی���ا می�ان م�دت خواهند 

داشت، اشاره خواهد شد. 
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5 نقطه بحران زا در اقتصاد ایران

 5 نقطه بحران زا
در اقتصاد ایران

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد

ش��هروندان ایران در دهه 1390 شمس��ی 
روزهای س��ختی را در کس��ب وکار و معیشت 
خ��ود تجرب��ه کرده اند. کاهش ق��درت خرید 
مصرف کنندگان به میزان حدود 20درصد به 
دلیل منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی 
و تش��دید تحریم های خارجی معیشت مردم 
را با مش��کل مواج��ه کرده اس��ت. بنگاه های 

اقتص��ادی- صنعتی ای��ران نی��ز در موقعیت 
دش��واری قرار دارند و توانایی فروش کاالهای 
خود را ندارند. دول��ت یازدهم تالش می کند 
با ارائه برخی راه حل های کوتاه مدت بخش��ی 
از تنگناه��ا را برط��رف کن��د ام��ا متغیرهای 
اقتصادی در موقعیت بسیار منفی قرار دارند و 
نمی توان امیدوار بود حتی در ش��رایط پس از 

لغو تحریم ها آثار مثبت آن به س��رعت آشکار 
شود. سختی های اقتصاد ایران در حال حاضر 
پژوهش های  مرک��ز  کارشناس��ان  کدامن��د؟ 
مجلس در گزارش مش��روح خ��ود از اقتصاد 
ایران وضع موجود و چالش های بزرگ اقتصاد 

ای��ران را در بخش ه��ای مختل��ف 
فهرست کرده اند...

 معامله بلوکی در حکشتی و فملی
در ساعت پایانی بازار

 توقف
 سقوط شاخص کل

با دوپینگ حقوقی ها
شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت بازار 
س��هام، با 16 واحد در ارتف��اع 61 هزار و 436 واحدی 
ایستاد. بازار سهام همسو با تداوم حمایت بازارگردان ها 
ش��اهد تکاپوی معامله گران اغلب نوسان گیر در میان 
ش��رکت های کوچک و با سهام شناوری پایین در بازار 
دوم ب��ورس روبه رو ب��ود. بورس ته��ران در معامالت 

نخستین روز هفته ابتدا روند نزولی به خود گرفت...
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رس��انه های مختل��ف در پایان 
هفته قبل خبر تک رقمی شدن 
نرخ ت��ورم نقط��ه ب��ه نقطه در 
آذر م��اه را به نق��ل از مرکز آمار 
ایران اع��الم کردند. این خبر در 
حالی اعالم ش��د که ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی 
کشور رکود در کشور عمیق تر و 
دامنه آن گس��ترده تر شده است 
و ش��اید به همین دلیل کسی از 
اعالم این خبر هیجان زده نشد. 
اما پرسش مهم در این مقطع 
زمانی این اس��ت که در ماه های 
آینده، دولت چق��در توان حفظ 
و کنت��رل ت��ورم را دارد؟ فش��ار 
رکود فعلی و ل��زوم چاره جویی 
اضطراری برای رفع آن که معموالً 
با سیاست های انبساطی و تورم زا 
هم��راه اس��ت و همچنی��ن رفع 
تحریم ه��ا و رونق نس��بی همراه 
آن که توام با هیجاناتی در جامعه 
است و افزایش قیمت ها را در پی 
خواهد داش��ت، دال بر آن است 
که نباید به تورم تک رقمی اعالم 

شده دلخوش کرد. 
اما از اینه��ا مهم تر آمار اعالم 
نقدینگی  حج��م  درباره  ش��ده 
اس��ت. براس��اس آم��ار موجود 
در  کش��ور  نقدینگ��ی  حج��م 
پایان ش��هریور 94 به872750 
میلیارد تومان رسیده است. این 
در حالی اس��ت ک��ه این رقم در 
پایان س��ال 91 برابر 460693 
میلی��ارد تومان بوده اس��ت. به 
عب��ارت دیگر حج��م نقدینگی 
ط��ی دو س��ال و نیم گذش��ته 
حدود 90 درصد رش��د داشته 
اس��ت. ای��ن درصد رش��د برای 
دوره یک ساله پایان شهریور 93 
تا پایان شهریور 94 برابر 23.5 
درص��د بوده اس��ت. معنای این 
اعداد آن است که یک پتانسیل 
عظیم برای افزای��ش نرخ تورم 
طی س��ال های اخیر ایجاد شده 
اس��ت. به عب��ارت دیگر س��ایه 
نگران کنن��ده ت��ورم بر کش��ور 

سنگینی می کند. 
ب��ا توجه ب��ه ش��رایط کنونی 
کشور و عمق رکود درصورتی که 
سیاس��ت های ض��د رک��ودی به 
درس��تی و با دقت اجرا نش��وند 
و در هم��ان ح��ال ب��ه مدیریت 
نقدینگ��ی و کنترل ت��ورم توجه 
ویژه نش��ود، ش��اهد مش��کالت 
خواهی��م  کش��ور  در  جدی��دی 
ب��ود. این موضوع ک��ه رفع رکود 
و بازگش��ت رونق ب��ه اقتصاد در 
از  شرایط کنونی کش��ور مهم تر 
کنترل تورم اس��ت حرف درست 
و مهمی است، اما این به آن معنا 
نیس��ت که به اثرات جانبی این 
سیاست ها و کاهش اثرات تورمی 

آن بی توجهی شود. 
ای��ن  در  عام��ل  مهم تری��ن 
خص��وص کنت��رل پای��ه پول��ی 
اس��ت. نقش بان��ک مرکزی در 
ای��ن زمین��ه به عن��وان فرمانده 
بازار پولی کش��ور حیاتی است. 
گذشته  سال های  متأسفانه طی 
به این موضوع توجه نشده است، 
 به طوری ک��ه پایه پول��ی از رقم 
97 ه��زار میلی��ارد توم��ان در 
 پایان س��ال 91 با رشدی بالغ بر 
41 درصد به 137 هزار میلیارد 
تومان در پایان ش��هریور امسال 
رسیده است. در این دوره بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی 65درصد 
رشد کرده است. پرسش مهم در 
این خصوص این اس��ت که چرا 
بان��ک مرکزی باید اج��ازه دهد 
این چنین بانک ها در پایه پولی 
اثرگذار باش��ند؟ در همین دوره 
 بده��ی دولت به بان��ک مرکزی 
16 درصد افزایش داش��ته است. 
در این زمینه هم پرسش اساسی 
این اس��ت که دولتی که اعتقاد 
به انضب��اط پول��ی دارد چگونه 
می ده��د؟  را  کار  ای��ن  اج��ازه 
اگر ای��ن بی انضباط��ی پولی در 
نش��ود،  کنترل  آین��ده  ماه های 
رف��ع تحریم ها و سیاس��ت های 
ضدرکودی محتمل می ش��ود و 
افزایش نرخ ارز، کشور را مجددا 
با تورمی کم سابقه روبه رو خواهد 

کرد. 

سایه سنگین
تورم

درخواست وزیر صنعت برای افزایش  زمان قراردادها در صنعت خودرو

قطعه سازان به عقد بلند مدت 
خودروسازان در می آیند
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نرخ سود بین بانکی به 21.5 درصد رسید 

پوِل گران، در سراشیبی نزول
با تداوم سیاست های انقباضی دولت، میانگین نرخ 
تورم در آذرماه به 12.6 رسیده و به این ترتیب فاصله 

میان نرخ سـود بانکی و نرخ تورم عمیق تر از گذشـته 
شده است. این در حالی است که مسئوالن بازار پولی 
و مالی انتظار دارند به زودی نرخ تورم قدم به محدوده...
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قرارداده�ای جدید نفتی 
)IPC( در ح�وزه حف�اری 
زمینه ساز حضور شرکت های 
خصوص�ی خواهد ب�ود زیرا 
شرکت های خارجی ناچارند 
برای حضور با شریک ایرانی 
 Joint از بخ�ش خصوص�ی
Venture ش�وند، ام�ا قائم 
مقام ش�رکت مل�ی حفاری 
»مطمئ�ن  اس�ت:  معتق�د 
باش�ید هر ش�رکت خارجی 
ک�ه بخواهد با ش�رکت های 
ایرانی همراه شود، باتوجه به 
ش�رایط شرکت ملی حفاری 
ایران، این ش�رکت بهترین 
گزین�ه برای جوینت ش�دن 
اس�ت« با این وجود نگرانی 
ج�دی از باز ش�دن مس�یر 
ب�رای فع�االن خصوصی در 
این حوزه احساس می شود. 
مصاحبه زیر با محمدرضا 
تاکایدی، قائم مقام ش�رکت 
ملی حفاری درباره برنامه این 
شرکت در دوران پساتحریم 
و چگونگ�ی هم�کاری ای�ن 
ش�رکت های  ب�ا  ش�رکت 

خصوصی است. 

قرارداده�ای  براس�اس 
جدی�د نفت�ی  )IPC( باید 
ه�ر ش�رکت خارج�ی یک 
داش�ته  ایران�ی  ش�ریک 
باش�د. آیا بخش خصوصی 
داخلی برای جوینت شدن 
حف�اری  و  باالدس�تی  در 
در  ن�دارد؟  نفت مش�کلی 
پس�اتحریم شرکت  دوران 
مل�ی حف�اری آی�ا در کنار 
بخ�ش خصوص�ی خواه�د 
ب�ود یا خ�ود رقیب�ی برای 
در  داخل�ی  ش�رکت های 
جوینت شدن خواهد بود؟ 

مطمئن باش��ید هر شرکت 
ب��ا  بخواه��د  ک��ه  خارج��ی 
ش��رکت های ایران��ی جوینت 
شود، باتوجه به شرایط شرکت 
ملی حفاری ایران، این شرکت 
بهترین گزینه ب��رای جوینت 
ش��رکت های  اس��ت.  ش��دن 
را  الزم  توانمن��دی  خصوصی 
این  ظرفیت ه��ای  ام��ا  دارند 
ش��رکت ها در حفاری محدود 
اس��ت و ب��ه خ��ود خ��ودی 
را  نی��از کارفرمایان  نمی تواند 
برآورده کنند. در این ش��رایط 
خارجی  ش��رکت های  قطع��اً 
به س��مت م��ا خواهن��د آمد 
وما نیز به دنبال آن هس��تیم 
زیرا به نفع ما و ش��رکت های 
خارجی اس��ت. البت��ه در این 
شرایط، شرکت های خصوصی 
می توانند برای موفقیت بیشتر 

کنسرسیومی تشکیل دهند تا 
بتوانند با شرکت های خارجی 
جوینت شوند. در قراردادهای 
جدی��د نفت��ی ش��رایط برای 
ش��رکت های ایران��ی به وی��ژه 
بخش خصوصی بس��یار عالی 

است. 
ش�ما  گفت�ه  براس�اس 
ش�رکت های خصوص�ی در 
ص�ورت حمای�ت ش�رکت 
می توانن�د  حف�اری  مل�ی 
خارج�ی  ش�رکت های  ب�ا 
وارد هم�کاری ش�وند. آیا 
ای�ن روش ن�گاه حاکمیتی 

نیست؟ 
ه��دف دول��ت این نیس��ت 
ک��ه بح��ث حاکمیت باش��د. 
سیاس��ت گذاری وزارت نف��ت 
داخلی  ش��رکت های  تقوی��ت 
اس��ت. ش��رکت مل��ی حفاری 
زیرمجموع��ه دارد که به بخش 
خصوصی واگذار ش��ده اس��ت. 
با  بخش خصوص��ی می توانند 
شرکای خارجی جوینت شوند 
و کار کنند اما متاسفانه به دلیل 
پراکنده بودن این شرکت ها این 

توان وجود ندارد. 
آیا ش�ما به دنب�ال نظارت 
در حوزه  بخش خصوص�ی 

حفاری هستید؟ 
ن��ه این گونه نیس��ت. اینها 
ش��رکت هایی جدا از ش��رکت 
و  هس��تند  حف��اری  مل��ی 
زیرمجموع��ه ما نیس��تند. ما 
ش��رکت های  ب��ا  می توانی��م 
جوینت  هم  داخلی  خصوصی 
ش��ویم و با این شرکت ها نیز 

کار کنیم. 
تاکن�ون در باالدس�تی نفت 
ش�رکت های خصوصی فعالیت 
ج�دی داش�تند. آی�ا می توان 
امی�دوار بود که درآینده بخش 
خصوصی در این زمینه فعالیت 

جدی داشته باشد؟ 
شدنی است و قطعاً می شود 

زی��را دول��ت بای��د از حال��ت 
تصدی گری بیرون بیاید و تنها 
حاکمیتی باشد. حفاری امری 
تصدی گری اس��ت و سیاست 
این گونه  نف��ت  وزارت  کنونی 
اس��ت که بخش خص��وص با 
تقویت خود در زمینه حفاری 
قوی ش��ود و بای��د در آینده 
تمامی فعالیت های حفاری به 
بخش خصوصی واگذار شود. 

حف�اری  مل�ی  ش�رکت 
دکل های مورد نیاز خود را از 
کدام کشور تامین می کند؟ 
تامین  قراردادهای  وضعیت 

دکل به چه صورت است؟ 
دکل های مورد نیاز ش��رکت 
ملی حف��اری از کش��ور چین 
ق��رار  و  می ش��ود  خری��داری 
ش��ده تا پایان امسال سه دکل 
جدید دریافت کنیم. براس��اس 
دو دکل  قراردادهای گذش��ته 
توس��ط جهاد دانشگاهی به ما 
تحوی��ل خواهد ش��د ک��ه این 
دکل ها از کشور چین خریداری 
شده و قرارداد خرید دکل نیز از 
شرکت طوس داریم که با تاخیر 
یک ساله در تحویل همراه است. 
دلیل این تاخیر نیز مش��کالت 
ق��راردادی و افزایش ن��رخ ارز 
اس��ت ام��ا امیدواری��م بتوانیم 
امسال دکل را تحویل بگیریم. 
البته شرکت طوس ماشین آالت 
م��ورد نی��از ای��ن دکل 3 هزار 
فرس��ی کشور را از چین تامین 

کرده است. 
در س�اخت دکل حف�اری، 
چقدر زم�ان نیاز اس�ت تا 
نیاز موجود توسط داخلی ها 

تامین شود؟ 
وزارت نف��ت ب��رای س��اخت 
10 گ��روه کاالیی صنعت نفت 
سیاست گذاری کرده حتی قرار 
است 14 دکل حفاری خشکی 
در داخل کش��ور تولید ش��ود و 
برای این کار قراردادی نیز منعقد 

شده است. داخلی ها برای تامین 
تجهیزات اب��زار دقیق، مته های 
حفاری و سایر قطعات مورد نیاز 
در حفاری و ساخت دکل به پنج 

سال آینده زمان نیاز دارند. 
حمایت از تولی�د داخل در 
نفتی  ش�رکت های  اولویت 
اس�ت. در حال حاضر یکی 
داخل�ی  ش�رکت های  از 
مته سایز  توانایی س�اخت 
١/2-١٧ این�چ را دارد اما با 
وجود انعق�اد قرارداد هنوز 
از ای�ن ظرفی�ت اس�تفاده 
نش�ده اس�ت. چرا شرکت 
ملی حفاری با وجود اینکه 
خ�ود را حام�ی توانمندی 
از ظرفیت  می داند،  داخلی 

موجود استفاده نمی کند؟ 
 این ش��رکت با ما قراردادی 
نبسته اس��ت و با شرکت ملی 
نفت خیز جنوب مذاکره داشته 
است. ساخت مته تنها بخشی 
از کار اس��ت و بای��د تجهیزات 
مورد نی��از کامل تولید ش��ود 
البته کسی که بتواند این مته را 
بسازد توان ساخت سایر مته ها 
را نیز خواهد داشت اما موضوع 
مهم کیفیت تولید انبوه اس��ت 
زیرا اگر کیفیت نباش��د مقرون 

به صرفه نخواهد بود. 
حف�اری  مل�ی  ش�رکت 
خدمات خوبی ارائه می دهد 
اما برای ارائه خدمات خاص 
نیاز به مشارکت با برخی از 
دارد.  خارجی  ش�رکت های 
آیا مذاکراتی با شرکت های 
از جمل�ه هالیبرتون  خاص 

داشتید؟ 
با  ش��رکت مل��ی حف��اری 
هالیبرت��ون مذاکره مس��تقیم 
نکرده اس��ت اما ش��رکت های 
زی��ادی هس��تند ک��ه اع��الم 
آمادگی کرده اند ش��رکت های 
ب��زرگ در ای��ن زمین��ه را به 
ای��ران بیاورن��د تا با م��ا وارد 

ح��ال  در  ش��وند.  مذاک��ره 
حاضر ش��رکت مل��ی حفاری 
س��رویس و خدمات متعددی 
ارائه می ده��د ولی با توجه به 
شرایطی که داریم برای اینکه 
بیشتر  نشود  ایجاد  ش��بهه ای 
دنب��ال این هس��تیم که برای 
ش��ریک  خالی  ظرفیت ه��ای 
پیدا کنیم تا مش��ارکت جدی 

در این زمینه صورت گیرد. 
اخیراً با ش�رکت انی وارد 
مذاک�ره ش�ده اید. ب�ه جز 
شرکت انی آیا با شرکت های 
ش�ل  همچ�ون  مطرح�ی 
مذاک�ره ای  نی�ز  توت�ال  و 
پس�اتحریم  دوران  ب�رای 

داشته اید؟ 
متع��ددی  ش��رکت های 
آمادگی خود را اعالم کرده اند 
البته ما نیز برای مذاکره با هر 
شرکتی آماده هستیم. در حال 
حاضر با دو ش��رکت اروپایی و 
ش��رکت هایی از کشور ترکیه 

نیز مذاکراتی داریم. 
آیا با شرکت ایمپکس ژاپن 

مذاکره شده است؟ 
ایمپک��س اع��الم آمادگ��ی 
کرده با ما وارد مذاکره ش��ود 
و م��ا نیز موض��وع را پیگیری 
کردیم ام��ا هن��وز مذاکره ای 
ص��ورت نگرفته اس��ت اما در 
آزادگان  در  تمای��ل  ص��ورت 

جنوبی فعال می شود. 
 در برنام�ه افزای�ش تولید 
دوران  در  خ�ام  نف�ت 
پس�اتحریم و ت�اش برای 
چاه ه�ا،  تولی�د  افزای�ش 
ش�رکت ملی حف�اری چه 

برنامه ای دارد؟ 
ما طب��ق برنامه کارفرما کار 
می کنیم. در این دوران تاکید 
ش��رکت ملی نفت ای��ران در 
میادین مشترک است و قطعاً 
بخش عم��ده افزای��ش تولید 
ش��مالی  آزادگان  می��دان  از 
و جنوب��ی خواه��د ب��ود ک��ه 

پتانسیل زیادی دارد. 
ایج�اد دفتر ش�رکت ملی 
حف�اری در بغ�داد به کدام 

مرحله رسیده است؟  
ایجاد نشده  این دفتر  هنوز 
اما ش��رکت ملی نف��ت ایران 
انجام داده اس��ت،  اقدامات��ی 
متاس��فانه شرایط کشور عراق 
به گونه ای اس��ت که به راحتی 
اج��ازه نمی دهن��د. البته ما با 
ش��رکت های عراق��ی از جمله 
ش��رکت نفت میسان در بصره 
و واس��طه ها مذاکره کرده ایم. 
کار کردن در ع��راق به دلیل 
ش��رکت های  و  امنیت  نب��ود 
اروپایی سخت است. عراقی ها 
تمایل به همکاری با ما دارند. 

شرکت ملی حفاری بهترین گزینه
 برای همکاری با شرکت های خارجی

با وجود تاکید بر جوینت شدن شرکت های خصوصی:

اقتصادی  در جریان کنفرانس 
جمه��وری  و  ای��ران  مش��ترک 
آذربایجان در ماه جاری، طرفین 
همکاری ه��ای  گس��ترش  ب��ه 

اقتصادی طرفین تاکید کردند. 
ارائ��ه  اطالع��ات  براس��اس 
ش��ده توس��ط مقام��ات ای��ران، 
حجم مبادالت تج��اری ایران و 
آذربایج��ان در حال حاضر کمتر 
از 500 میلیون دالر اس��ت. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه آمارهای 
ثبت ش��ده گمرک��ی بیانگر آن 
اس��ت که رقم مب��ادالت تجاری 
ته��ران و باکو رقم��ی در حدود 

300 میلیون دالر است. 
در حوزه ان��رژی اوضاع اندکی 
متفاوت ب��وده و ایران 10 درصد 
دنی��ز  ش��اه  گازی  می��دان  از 
آذربایج��ان را در اختیار داش��ته 
و دو کش��ور روزانه یک میلیون 
مت��ر مکعب گاز و برق با یکدیگر 
تبادل می کنند. در همین راستا 
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری 
اس��المی ای��ران در گفت وگو با 
خبرن��گاران از عالقه کش��ورش 
به گس��ترش مناسبات در حوزه 
انرژی ب��ا جمه��وری آذربایجان 

خبر داد. 
و  کارشناس��ان  عقی��ده  ب��ه 
تحلیلگ��ران صنعت ان��رژی، در 
ش��رایط فعلی آنچ��ه بیش از هر 
چیز دیگ��ر برای ای��ران اهمیت 

دارد، توسعه 50درصد از میادین 
گازی و نفت��ی آن از طریق ارائه 
فرم��ت جدی��دی از قراردادهای 
نف��ت وگاز ایران به ش��رکت های 
انرژی خارجی اس��ت. در همین 
ارتباط ایران بلوک های 24، 26 
و 29 را به هم��راه میدان گازی 
س��ردار جنگل در دریای خزر به 
اکتش��اف  عملیات  انجام  منظور 
به ش��رکت های  بهره ب��رداری  و 
تجاری خارجی پیش��نهاد کرده 

است. 
ای��ران منطقه اکتش��افی خود 
در دری��ای خ��زر را به 46 بلوک 
تقس��یم کرده که هشت بلوک از 
میان آنها از اهمیت بسیار زیادی 
برای ایران برخ��وردار بوده و در 

همین راس��تا، ایران پیش از این 
عملیات لرزه نگاری س��ه بعدی 
را در فضایی به مس��احت4000 
کیلومت��ر در بلوک های 6، 7، 8 
و 21 در ح��د فاصل س��ال های 
داده  انج��ام   2005 ت��ا   2003

است. 
س��ال  در  ای��ران  همچنی��ن 
2012 و همزم��ان ب��ا اج��رای 
فاصل��ه  در  حف��اری  عملی��ات 
از س��طح دریای  1000 متری 
خزر و دکل حف��اری امیرکبیر، 
اع��الم ک��رد که می��دان گازی 
 700 عم��ق  ب��ه  دیگ��ری 
کرده  مرب��ع کش��ف  کیلومت��ر 
اس��ت. یک س��ال بعد مقامات 
ان��رژی ایران اع��الم کردند که 

می��دان مذک��ور در واق��ع یک 
می��دان نفتی با الی��ه ای از گاز 
جرثقیل  اس��ت.  ب��وده  طبیعی 
در  امیرکبی��ر  حف��اری  دکل 
م��اه گذش��ته به می��دان نفتی 
س��ردار جن��گل س��قوط کرد و 
منتش��ر  گزارش های  براس��اس 
ش��ده باکو از امکانات فنی الزم 
جهت تعمی��ر این دکل حفاری 

برخوردار است. 
گفتن��ی اس��ت پی��ش از این 
آب ه��ای ای��ران در دریای خزر 
دوبار توسط تجهیزات جمهوری 
قرار  مطالع��ه  مورد  آذربایج��ان 
گرفته اس��ت، یک ب��ار در زمان 
اتحاد جماهیر ش��وروی سابق و 
مرتبه دیگر در سال های 1994 

مطالع��ات  ای��ن  ام��ا  و 1995، 
ک��ه در زمین��ه یافت��ن مناب��ع 
هیدروکربوری صورت می گرفت، 
هرب��ار ب��دون فای��ده و نتیج��ه 

خاصی پایان یافته است. 
عالقه مقام��ات انرژی ایران به 
گسترش مناس��بات با جمهوری 
آذربایج��ان در ح��وزه انرژی در 
حال��ی مطرح می ش��ود که باکو 
از تجهی��زات و تکنول��وژی الزم 
در  جهت گس��ترش همکاری ها 
بخش ان��رژی از حفر چاه گرفته 
تا احداث تاسیسات مورد نیاز در 
آب های عمی��ق، تجهیزات مورد 
نیاز برای حمل، نقل چاه ها و در 
نهایت اح��داث پلتفرم های مورد 
نیاز و لوله گ��ذاری در کف دریا، 
جرثقیل های بزرگ، ش��ناورهای 
مخص��وص ب��ه انج��ام عملیات 
لرزه نگاری، تعداد بس��یار زیادی 
تجهیزات مورد نی��از در احداث 
چاه ه��ای نفت و گاز که می تواند 
به ای��ران اجاره داده ش��ود و در 
نهای��ت تع��داد قاب��ل توجهی از 
کش��تی ها و ش��ناورهای م��ورد 
نیاز در انجام عملیات اکتش��اف 
در  می توانن��د  ک��ه  حف��اری  و 
انجام عملیات های مختلف مورد 
اس��تفاده قرار گیرن��د، از جمله 
امکانات و تجهیزاتی هستند که 
جمهوری آذربایج��ان در اختیار 
دارد و جذابی��ت همکاری با این 
کشور در حوزه انرژی را افزایش 

داده است. 

میادین گازی که ایران در دریای خزر به شرکت های انرژی پیشنهاد می کند

بینالملل

نفت

بنزین

انرژی

تجهیزات

هزینه پایین تولید نفت، سرمایه گذاران خارجی 
را به ایران می کشاند

 چاه های قدیمی ایران هدف 
شرکت های نفتی دنیا 

نرس��ی قربان، تحلیلگر ارش��د انرژی در گفت و گو 
باایلن��ا درب��اره اینکه آیا اکتش��اف از منابع جدید با 
توجه به کاهش قیمت نفت با چالش مواجه می شود 
یا خیر، گفت: قیمت نفت نخس��تین بار نیس��ت که 
پایین آمده است. در س��ال های گذشته به 10 دالر 
هم رس��یده و همواره در حال نوسان بوده است، لذا 
کس��انی که به دنبال تولید و اکتش��اف نفت هستند 

برمبنای پیش بینی هایی اقدام می کنند. 
وی افزود: به طور کلی درست است که وقتی قیمت 
نفت پایین می آید عالقه مندی به س��رمایه گذاری در 
صنعت نفت و گاز و تولید کم می شود، اما هزینه های 
تولید نفت در ایران بس��یار پایین تر از قیمت کنونی 
نفت اس��ت. در نتیجه کاهش قیمت روی ما تاثیرات 
کمتری در مقایسه با کشورهایی که هزینه تولیدشان 
باالست، دارد. قربان تصریح کرد: یکسری از میادین 
ما تولید بهینه نداش��ته اند و س��ال های زیادی است 
که نیاز ب��ه تکنولوژی بهتر و س��رمایه گذاری دارند 
که با حضور س��رمایه گذار بهره برداری از آنها بهتر و 
بیشتر می ش��ود اما این قضیه با سرمایه گذاری برای 
اکتش��اف منابع جدید متفاوت است. وی یادآور شد: 
در کل وضعیت س��رمایه گذاری در ای��ران موقعیت 
بهتری نس��بت به کشورهای دیگر دارد، چون تولید 
نفت در ایران هزینه پایین تری داشته و امکان جذب 

سرمایه گذار خارجی را نیز داریم. 
ای��ن تحلیلگر انرژی در پاس��خ ب��ه اینکه افزایش 
تولید نفت ما که همزمان ش��ده با کاهش روزافزون 
قیم��ت نف��ت وضعیت بازار نف��ت ای��ران را به کجا 
می رس��اند؟ اظهار داش��ت: این قضیه همیشه وجود 
داشته البته کاهش قیمت نفت باعث می شود آمریکا 
در زمینه ش��یل اویل تاحدی عقب بنش��یند، چون 
هزینه ه��ا باال می رود و این قضیه می تواند در قیمت 

نفت موثر واقع شود. 

 اجرای طرح رتبه بندی 
پمپ بنزین ها تا پایان امسال

س��یدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با بیان اینکه دستورالعمل مربوط 
ب��ه ط��رح برندس��ازی جایگاه های عرضه س��وخت 
در حال نهایی ش��دن اس��ت، گفت: نخس��تین برند 
جایگاه های عرضه س��وخت تا پایان س��ال تشکیل و 

کار خود را در شهر اصفهان آغاز خواهد کرد. 
س��جادی در گفت وگو با ایرنا با تش��ریح جزییات 
اجرای طرح برندس��ازی جایگاه های عرضه سوخت 
افزود: بررس��ی های مربوط به طرح برندسازی پمپ 
بنزین ها انجام ش��ده و اکنون دس��تورالعمل آن در 
مرحله نهایی ش��دن قرار دارد. قرار اس��ت جلسه ای 
نیز در این هفته درباره چگونگی اجرای این طرح با 
وزیر نفت برگزار شود. وی با بیان اینکه بخش مربوط 
به قیمت در این طرح نهایی نشده است، هدف از اجرای 
این طرح را ارتقای سطح خدمات در جایگاه های عرضه 
س��وخت بیان ک��رد و گفت: در این طرح، ش��رکت ها 
براساس خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند، هزینه 
دریافت خواهند کرد. مدیرعامل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با بیان اینکه اجرای این طرح سبب 
ایجاد رقاب��ت در بین جایگاه ها می ش��ود، اضافه کرد: 
جایگاه معمول��ی که خدمات زیادی ارائه ندهد، هزینه 
پایین��ی دریافت می کند ام��ا جایگاه هایی که کیفیت 
خدمات خود را باال ببرند و رضایت مش��تریان را جلب 
کنند، هزینه بیشتری را دریافت خواهند کرد. سجادی 
درباره زمان اجرای این طرح گفت: دس��تورالعمل این 
طرح در حال نهایی ش��دن است و پیش بینی می شود 

پیش از پایان امسال اجرایی شود. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
افزود: البته این طرح به صورت تدریجی اجرا می ش��ود 
و قرار نیست همه برند ها یک شبه تشکیل شده و همه 
جایگاه ها یکباره به این طرح بپیوندند. وی خاطرنش��ان 
کرد: اج��رای کامل این ط��رح زمانبر اس��ت و تحویل 
درخواست تشکیل برند، بررسی و صدور مجوز به زمان 
نیاز خواهد داش��ت. س��جادی اضافه کرد: پس از نهایی 
شدن وابالغ آیین نامه، متقاضیان می توانند درخواست 
خود را مطرح کنند و در صورت داش��تن ش��رایط الزم، 
مجوز صادر می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از تشکیل نخستین برند جایگاه های 
عرضه سوخت در شهر اصفهان خبر داد و گفت: این برند 
تا پیش از پایان امسال در این شهر آغاز به کار می کند. 
سجادی با بیان اینکه قرار است 40 پمپ بنزین تک سکو 
)کوچ��ک( در زیرمجموعه یک برند در ش��هر اصفهان 
فعالی��ت کنند، افزود: این جایگاه ها در قطعه زمین های 
کوچک س��اخته ش��ده اند. وی ادامه داد: در تهران نیز 
برای س��اخت جایگاه های تک سکو فراخوان داده شد و 

برنامه هایی برای اجرای این طرح در دست اجراست. 

قیمت گذاری سوخت 
در مالزی هفتگی می شود

مالزی پس از نوس��ان قیمت جهانی نفت و کاهش 
ش��دید آن با تجربه بیش از یک س��اله تعیین ماهانه 
نرخ س��وخت، برنامه ریزی ب��رای تعیین هفتگی نرخ 

سوخت را آغاز کرد. 
ب��ه گزارش ایرنا، جوه��ری عبدالغنی، معاون وزیر 
دارای��ی مالزی روز ش��نبه احتم��ال داد به زودی در 
قیمت گذاری سوخت تجدیدنظر شود و قیمت گذاری 
هفتگ��ی با نوس��ان حداکثر پنج س��ن )بیش از یک 

سنت( آغاز شود. 
قیمت گذاری ماهانه س��وخت و صرفه جویی حدود 
11 میلی��ارد رینگت��ی )حدود 3میلی��ارد دالری( از 
منابع دولتی باعث ش��د دولت ب��ه اهداف اقتصادی 
خود در ش��رایط چالش برانگیز اقتصاد جهانی دست 
یابد و مبالغ صرفه جویی ش��ده را به گروه های هدف 

از جمله طبقات کم درآمد جامعه اختصاص دهد. 
حال به نوشته تارنمای »سان دیلی« دولت مالزی 
با توجه به نوس��ان زیاد قیمت جهانی نفت پیشنهاد 
نوسان پنج »سن« )بیش از یک سنت( به جای 10 
تا 20 »سن« )بیش از دو تا چهار سنت( را که اغلب 
در نظ��ام فعلی ماهانه قیمت گ��ذاری و توزیع اتفاق 

می افتد، ارائه کرده است. 
توزیع کنندگان س��وخت در مالزی نیز نس��بت به 

قیمت گذاری ماهانه سوخت اعتراض دارند. 
هم اکنون بیش از 3هزار و 200 جایگاه سوخت در 

سراسر مالزی فعال هستند. 
عل��ت اعتراض توزیع کنندگان س��وخت، نوس��ان 
قیمت و ضررهای ناش��ی از کاهش قیمت و سوخت 

باقی در جایگاه های سوخت رسانی است. 
دولت مالزی از اوایل اکتبر س��ال گذشته با قطع 
بخش��ی از یارانه بنزین معمول��ی و گازوییل بهای 
ای��ن دو نوع س��وخت را افزای��ش داد و در ادامه 
سیاس��ت حذف تدریج��ی یارانه س��وخت در این 
کش��ور جنوب شرق آسیا، آخرین ماه سال 2014 
را نیز با نخس��تین تجربه بهای ش��ناور سوخت به 
پایان برد و در س��ال جاری میالدی این سیاس��ت 
را ادام��ه داد و اکنون در پ��ی تجریه قیمت گذاری 

هفتگی قیمت سوخت است. 
دول��ت مالزی تا پی��ش از اجرای این طرح بیش 
از 21 میلی��ارد رینگ��ت )ح��دود 5میلیارد دالر( 
از بودج��ه خود را ص��رف پرداخت یاران��ه بنزین 
معمول��ی، گازویی��ل و گاز طبیعی می ک��رد که با 
سیاس��ت های جدید، دولت این کش��ور توانس��ت 
مبال��غ اختص��اص یافت��ه را در بخش ه��ای دیگر 

هزینه کند. 

میزان بدهی وزارت نفت به 
سازندگان تجهیزات نفتی اعام شد 

 عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با ارائه 
توضیحاتی درباره آخرین وضعیت طلب پیمان کاران 
از وزارت نف��ت گف��ت: بده��ی ای��ن وزارتخان��ه به 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت حدود 800 میلیون 

دالر است. 
رض��ا پدیدار در گفت وگو با ایس��نا، درباره آخرین 
وضعیت طلب پیمان کاران از وزارت نفت اظهار کرد: 
تاکنون بخش قابل توجهی از بدهی های وزارت نفت 
به س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت پرداخت شده 
اس��ت اما همچنان بدهی شرکت های تابع وزارت به 

پیمان کاران سر جای خود است. 
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه منابعی ک��ه وزارت نفت 
از محل آزادس��ازی پول های بلوکه ش��ده به دس��ت 
می آورد این ام��کان وجود دارد که بدهی باقی مانده 

وزارت نفت به پیمان کاران پرداخت شود. 
رئی��س انجم��ن س��ازندگان تجهی��زات صنعت 
نفت ایران ادام��ه داد: طبق اعالم وزیر نفت، برای 
فعال کردن پروژه ها در س��طح کش��ور و همچنین 
پرداخ��ت بدهی ها 50 میلیارد دالر نیاز اس��ت. به 
طور مش��خص بدهی ه��ای وزارت نف��ت به بخش 
س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت ح��دود 800 

میلیون دالر اس��ت. 
پدی��دار اظهار امی��دواری کرد که تا پایان س��ال 
ج��اری بخ��ش باقی مان��ده بدهی ها به س��ازندگان 

تجهیزات صنعت نفت پرداخته شود. 
به گزارش ایس��نا، بیژن نامدار زنگنه - وزیر نفت، 
در جلسه مش��ترک با اعضای هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران که اول دی برگزار شد، درباره طلب 
پیم��ان کاران از وزارت نف��ت، تصری��ح کرد که یک 
دسته از پیمان کاران به طور مستقیم از شرکت نفت 
و ش��رکت گاز طلب دارند و دس��ته دیگر طلب هایی 
است که بخشی از پیمان کاران از پیمان کاران دست 

اول وزارت نفت دارند. 
به گفت��ه زنگنه، در اکثر م��وارد 100 درصد پول 
قرارداد به پیمان کاران پرداخت ش��ده است و طلبی 

از وزارت نفت ندارند. 

ترجمه: معراج آگاهی
www.naturalgaseurope.com :منبع
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احمد دنیان��ور، عضو انجمن 
ایران  ف��والد  تولیدکنن��دگان 
معتقد اس��ت، در شرایطی که 
س��ود تولیدکننده ف��والد بین 
4ت��ا 5درص��د اس��ت چگونه 
می تواند مالیات بر ارزش افزوده 

9 درصدی را پرداخت کند؟ 
او با تاکی��د بر اینکه »طبق 
اصول اقتص��ادی هنگامی که 
یک فعالی��ت اقتصادی توجیه 
ندارد« توضیح می دهد که در 
چنی��ن ش��رایطی »تعطیلی« 
روش ه��ای  از  »اس��تفاده  و 
راه ه��ای  تنه��ا  غیر اصول��ی« 
موجود برای فعاالن اقتصادی 

است. 
طی روزه��ای اخیر علیرضا 
طاری بخش، مع��اون مالیات 
بر ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالیاتی نسبت به نحوه معامله 
فوالدس��ازان در بازار نکاتی را 
اظه��ار کرد ک��ه در نوع خود 
براس��اس  ب��ود.  توجه  قاب��ل 
از  »یک��ی  وی،  اظه��ارات 
مش��کالت این بخش استفاده 
از کد اقتص��ادی )اطالعات و 
اسناد هویتی( مربوط به دیگر 
ش��رکت ها در معامالت است 
ک��ه این ام��ر می تواند یکی از 
مصادی��ق تخلف��ات موض��وع 

قانون پولشویی تلقی شود.«
وی ب��ا بی��ان اینک��ه، صدور 
از  غیرواقع��ی  فاکتوره��ای 
نظ��ام  در  اخ��الل  مصادی��ق 
اقتصادی اس��ت، اظهار داشت: 
»در این حالت با صدور این گونه 
فاکتورها، مودی��ان غیرفعال با 
مودیان فعال واقع��ی جابه جا 
می شوند و این امر منجر به عدم 
شناسایی فعاالن اقتصادی و در 

نتیجه فرار مالیاتی می شود.«
برهمی��ن اس��اس »فرصت 
امروز« طی گفت وگو با برخی 
فعاالن بازار فوالد به بررس��ی 

احمد  پرداخت.  این موض��وع 
دنیان��ور، مدیرعام��ل مجتمع 
فوالد جن��وب و عضو انجمن 
تولیدکنن��دگان ف��والد ایران 
یک��ی از اف��رادی اس��ت ک��ه 
این موض��وع را تایید و اظهار 
مالیاتی  امور  می کند: سازمان 
و قوانین وضع ش��ده از سوی 
آنه��ا یکی از دالیل اصلی فرار 
مالیاتی فعاالن فوالدی است، 
قوانین درس��ت  اگ��ر  یعن��ی 
مالیات��ی و همچنین عملکرد 
درس��ت در محاس��به مالیات 
داشته باش��یم، هیچ گونه فرار 

مالیاتی رخ نخواهد داد. 
می افزای��د:  ادام��ه  در  او 
دریافت  بح��ث  هنگام��ی که 
اف��زوده  ارزش  ب��ر  مالی��ات 
مطرح ش��د، به دفعات به این 
س��ازمان نسبت به شیوه غلط 
کردیم  اعت��راض  قان��ون  این 
زی��را دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده با این شیوه در صنعت 
بود.  نخواهد  امکان پذیر  فوالد 
نواقص بس��یاری از جمله باال 
بودن قیم��ت و ارزش فوالد و 
در نتیج��ه زیاد بودن 9 درصد 

ارزش اف��زوده در مقایس��ه با 
سود بس��یار کمتر از این عدد 

را دارد. 
دنیان��ور می افزای��د: صنعت 
فوالد از حج��م باالیی از پول 
برخوردار اس��ت و معامالتی با 
حجم بس��یار باال را می طلبد، 
در عی��ن اینکه در حال حاضر 
سود باالیی ندارد. در شرایطی 
که س��ود تولیدکنن��ده فوالد 
ش��اید به 4 یا 5  درصد برس��د 
چگون��ه می ت��وان مالی��ات بر 
ارزش اف��زوده 9 درص��دی را 
پرداخ��ت کند. طب��ق اصول 
اقتص��ادی هنگام��ی که یک 
توجی��ه  اقتص��ادی  فعالی��ت 
ندارد یا باید تعطیل ش��ود یا 
به راه ه��ای غیراصولی و فرار 

روی بیاورند. 
انجمن تولیدکنندگان  عضو 
ف��والد ایران ب��ا بی��ان اینکه 
ب��ه  ف��والد  تولیدکنن��دگان 
دلیل حجم گس��ترده فعالیت 
ام��کان تعطیل��ی ندارند پس 
راه دوم را انتخ��اب می کنند، 
می گوی��د: فوالد ی��ک عنصر 
تولید مس��تقیم از مواد اولیه 

نیس��ت و دارای زنجیره ه��ای 
مختل��ف و متفاوتی در چرخه 
تولید فوالد اس��ت. آیا مالیات 
بای��د ب��ر کنس��انتره دریافت 
ش��ود؟ آی��ا مالی��ات بای��د بر 
گندل��ه دریافت ش��ود؟ و... یا 
از محص��ول نهایی مثل فوالد 
و ورق مالیات دریافت ش��ود. 
متاسفانه سازمان امور مالیاتی 
به دلی��ل عدم وجود اطالعات 
دقیق قانون پیچیده ای تعیین 
کرده ک��ه امکان اج��رای آن 
وجود ندارد پس امکان فرار از 

آن به راحتی وجود دارد. 
بانک اطالعاتی سازمان امور 

مالیاتی، راه فرار را بسته
حس��ین عباسی، مدیرعامل 
ف��والد نوین هرمز ایرانیان نیز 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
نظری متفاوت از دنیانور عضو 
انجم��ن تولیدکنندگان فوالد 
ای��ران، درای��ن ب��اره اظه��ار 
می کن��د: ب��ا توجه ب��ه وجود 
بانک اطالعات��ی مودیان، فرار 
مالیاتی به راحتی امکان ندارد 
ب��ه عنوان مثال ش��رکت های 
س��هامی خاص که مجبور به 

ارائه گزارش عملکرد خود در 
مجمع هستند، هیچ گاه امکان 
ارائه اطالع��ات غلط را ندارند. 
از طرفی ش��رکتی ک��ه قصد 
فعالیت ش��رعی دارد هیچ گاه 
راه هایی  دنب��ال چنی��ن  ب��ه 

نخواهد رفت. 
از  ادام��ه می افزای��د:  او در 
نظر من سازمان امور مالیاتی 
ب��ا توج��ه ب��ه اطالعات��ی از 
جمله کد اقتص��ادی، بانک ها 
اطالعاتی متع��دد و... راه فرار 
را ب��رای فعال های این عرصه 
بسته است اما تولیدکنندگانی 
هس��تند که به ق��ول معروف 
زیرآبی می روند و با استفاده از 
نادرست و شیوه هایی  راه های 
پرداخ��ت  از  غیر اصول��ی 
مالیات ش��انه خالی می کنند. 
ش��رکت های فوالدی از جمله 
این  شرکت های خوش حساب 
س��ازمان بودن��د ام��ا در حال 
حاض��ر، ب��ه دلی��ل ضررهای 
مک��رر تولیدکنن��دگان ای��ن 
ح��وزه و نبود س��ود و قوانین 
متع��دد س��ازمان مالیات��ی و 
تفاسیر به رأی از طرف بعضی 
از تولیدکنن��دگان فوالد، آنها 
با مش��کالت عدیده ای مواجه 

شده اند.
فعاالن  اس��اس،  برهمی��ن 
عرص��ه ف��والد ضم��ن تایید 
بخش  ط��اری  صحبت ه��ای 
ارزش  ب��ر  مالی��ات  مع��اون 
مالیاتی،  امور  سازمان  افزوده 
معتقدن��د ب��ه دلی��ل قوانین 
سخت و پیچیده سازمان امور 
از س��ویی و دریافت  مالیاتی 
اف��زوده  ارزش  ب��ر  مالی��ات 
9 درص��دی از س��وی دیگ��ر 
دور  ب��رای  الزم  زمینه ه��ای 
زدن قان��ون را ایجاد می کند 
اما بای��د به ای��ن نکته توجه 
داش��ت ک��ه در این ش��رایط 
تولیدکنندگان استثنا و مقید 

به اصول وجود دارد. 

قوانین مالیاتی تولیدکنندگان فوالد را مجبور به فرار می کند

تعقیب مالیاتی ها، گریز فوالدی ها  5 نقطه بحران زا در اقتصاد ایران
تراز تعهدات و توان مالی دولت

بخش عموم��ی ایران پس از آس��یب ه�ایی ک�ه 
در دول�ت پیش���ین ب���ر نظ���ام تص�میم گی�ری 
و مدیری��ت اجرای�ی آن وارد ش���د، نس���بت ب�ه 
ی���ک ده�ه قب�ل بیش���تر از مؤلف�ه ه�ایی مانن�د 
دیوانس��االری غیرچابک، ناس��الم، غیرتخصصی و 
حاف��ظ منافع خ��ود رنج می برد و م�دت هاس���ت 
کارکرد ج��دی در خدمت به اه��داف اقتصاد ملی  
)تقویت تولی�د، کم�ک ب�ه ع�دالت و غی�ره( ندارد. 
طی دهه 1380 وف��ور درآم�دهای نفت�ی موج�ب 
س�رپوش گذاش���تن ب�ر ناکارآم�دی دیوانساالری 
دولتی و بقای )پرهزینه( کارکردهای اولیه آن بود 
اما از س���ال 1391 ک�ه جری�ان درآمدهای نفتی 
دچار اختالل ش��د، مدیریت بخش عمومی نیز ب�ا 
چ�الش روبه رو ش��د. اقتصاد ایران در سال 1394 
در حال��ی که عملکرد نیمه نخس��ت س��ال 1393 
این گمان را تقوی��ت کرده بود که حداقل چ�الش 
بودجه ای دولت تقلیل خواهد یافت، سقوط قیمت 
جهانی نفت در نیمه دوم س���ال و ک�اهش شدید 
وص��ول درآم�دهای نفت�ی در م�اه ه�ای نخس���ت 
1394 در کن�ار تعه�دات س�نگینی همچون بدهی 
چندصد هزار میلی��ارد تومانی دولت به بخش های 
مختل��ف، کث��رت ط�رح ه�ای عمران��ی نیمه تمام، 
تعه��د ماهانه یارانه نقدی برای بیش از 70 میلیون 
نف��ر، بازپرداخت اص�ل و س��ود اوراق منتش��ره در 
س��ال های گذش��ته و بی��ش از 1/2 میلی��ارد دالر 
ب�دهی خ�ارجی بالفع�ل برای سال جاری، نگرانی 
درخص��وص بنیه مال��ی بخش عم�وم��ی را احی�ا 
ک�رده اس���ت. ت�داوم رفتاره��ای مصلحت طلبانه 
پیشین در بودجه ریزی توس��ط سازمان م�دیریت 
و برنام�ه ری���زی و همچنی��ن مداخ��الت بعض��ا 
غیرمس��ئوالنه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در ش��روع و ت���داوم طرح های عمران��ی ناکارآمد، 
موجب تش��دید معض��ل حکمرانی دول��ت خواهد 
ش��د. نات��رازی مالی ف��وق در بخ��ش عمومی، به 
مفهوم صرف ش��دن بخش زیادی از وقت م�دیران 
عالیرتب��ه دولتی در ماه های پی��ش رو به رتق وفتق 
ام��ور اولیه و بودجه ای خواه�د ب���ود، ام�ری ک�ه 
پیشبرد اهداف باال و اقتدار دولت را در فرمانپ�ذیر 
س���اختن بخش های مختل�ف و پاس���خگو کردن 
آنها به صورت محسوس��ی کاه��ش خواهد داد و در 
مقابل قدرت دیوانس���االری خ�ودرأی را در اعمال 
مدیریت های ش��خصی خواهد افزود که خود عامل 
افزایش هزینه مبادل�ه و فش���ار ب�ر فعاالن بخش 
واقع��ی مولد اس��ت. در چن�ین ش���رایطی تک�رار 
س���ابقه نف�وذ جری���ان بخ�ش خصوصی رانت جو 
در بخش هایی که مجوز خاص دارند مانند واردات 

راهبردی، محتمل است. 

تالش دولت برای بهبود رتبه 
کسب و کار ایران تا سال 96 

بهم��ن عبدالله��ی رئی��س ات��اق تعاون ای��ران از 
هدف گذاری دولت برای رس��اندن رتبه کس��ب و کار 
ایران ب��ه رتبه 70 تا پایان دول��ت یازدهم خبر داد 
و گف��ت: تاکن��ون 200 مج��وز ب��رای فعالیت های 
کس��ب و کار توس��ط هیات مقررات زدایی بررسی و 

حذف شده است. 
به گزارش ایسنا عبداللهی توضیح داد: با توجه به 
قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار و به منظور 
کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در سطح جهان 
بای��د تالش کنی��م تا مقررات دس��ت و پاگیر حذف 
شود، لذا هیاتی با نام هیات مقررات زدایی را تشکیل 

دادیم. 
وی افزود: رتبه ای که ما در میان س��ایر کشورهای 
جهان در فضای کس��ب و کار داش��تیم، موجب ش��د 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی عالق��ه ای ب��ه 
س��رمایه گذاری در کشور ما نداشته باشند، از این رو 
دول��ت مصمم ش��د این رتبه را بهبود ببخش��د و به 
همین منظور تشکیل هیات مقررات زدایی در دستور 

کار قرار گرفت تا مقررات زائد حذف شود. 
به گفته عبداللهی، رتبه کسب و کار ایران در سطح 
جهان��ی در میان 189 کش��ور جهان ب��ه رتبه 117 
رسیده و دولت مصمم اس��ت تا این رتبه را تا پایان 

دولت یازدهم به رتبه 70 برساند. 
وی متذکر شد: حذف مقررات زائد عالوه بر کمک 
به بهبود فضای کس��ب و کار، موجب می شود تا همه 
فعاالن اقتصادی بخش ه��ای غیردولتی نیز در کنار 
دول��ت ب��ه روند آن کمک کنند و مقررات دس��ت و 

پاگیر بخش خود را برای حذف معرفی کنند. 
رئی��س اتاق تع��اون ایران اف��زود: اتاق های تعاون 
می توانند با رصد تمام دستگاه های خود در استان ها، 
مجوزهایی را که باعث کندی کار می ش��وند معرفی 

کنند تا در هیات مقررات زدایی مطرح شود. 
عبداللهی ابراز امیدواری کرد تا یک س��ال آینده با 
حذف مقررات زائد، کمک ش��ایانی به تس��ریع امور 

اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی شود. 

تولید ادامه از صفحه اول
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سیاس��ت های  ت��داوم  ب��ا 
انقباض��ی دولت، میانگین نرخ 
تورم در آذرماه به 12.6 رسیده 
و ب��ه این ترتی��ب فاصله میان 
نرخ س��ود بانک��ی و نرخ تورم 
عمیق تر از گذشته شده است. 
این در حالی است که مسئوالن 
ب��ازار پولی و مالی انتظار دارند 
ب��ه زودی ن��رخ تورم ق��دم به 
محدوده ت��ک رقمی بگذارد و 
به ای��ن ترتیب تقارن ناموزون 
نرخ سود بانکی و تورم به طور 
کام��ل ب��ه ش��کافی تمام عیار 
تبدی��ل خواهد ش��د. اما با این 
وج��ود هنوز خبری از تصمیم 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار برای 
کاهش نرخ سود بانکی نیست.
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، 
در حال��ی ک��ه ش��ورای پول و 
اعتبار نتوانس��ته تصمیمی در 
ای��ن باره اخذ کند، اما رویکرد 
بانک مرک��زی در کاهش نرخ 
به��ره بین بانک��ی، قدم مهمی 
ب��وده اس��ت ک��ه می توان��د 
بسترس��از کاه��ش نرخ س��ود 
بانکی باش��د. جزییات نشست 
ش��ورای پول و اعتبار در هفته 
گذش��ته نش��ان می دهد نرخ 
سود مرجع در بازار بین بانکی 
از 27 درص��د در مه��ر م��اه به 
21.5 درص��د در پایان آذرماه 

کاهش یافته است. 
بان��ک  ک��ه  گزارش��ی  در 
مرک��زی ب��ه ش��ورای پ��ول و 
اعتب��ار ارائه داده، آمده اس��ت: 
نظ��ر ب��ه تنگن��ای اعتب��اری 
سیس��تم بانکی و رشد تقاضای 
ب��ازار پ��ول در س��ال 1۳۹۳ و 
میانگی��ن نرخ س��ود معامالت 
بازار بین بانکی در پایان س��ال 
گذش��ته و اوایل سال جاری به 
میزان 2۹ درصد، شورای پول 
و اعتب��ار در تاریخ 1۳۹۴.2.۸ 
مقرر کرد بانک مرکزی نسبت 
به س��اماندهی اضافه برداشت 
بانک ها و تعدیل نرخ س��ود در 
ب��ازار بی��ن بانکی مداخله کند 
و اقدام الزم را به عمل آورد. 

در کن��ار س��اماندهی اضافه 
برداش��ت بانک ها طی ماه های 
اخی��ر، مدیری��ت کارآمد بازار 
بین بانکی در دس��تور کار قرار 
گرفت و مجموعه اقدام های به 
عمل آمده موجب کاهش نرخ 
س��ود معامالت بازار بین بانکی 
ت��ا مرز 21.5 درص��د در پایان 

آذرماه شده است. 
بانک مرک��زی تصریح کرد: 
انتظ��ار م��ی رود ب��ا ادامه این 
رون��د همراه ب��ا اقدامات اخیر 
کاه��ش  در  مرک��زی  بان��ک 
نسبت سپرده قانونی بانک های 
تجاری، آثار کاهش��ی نرخ بازار 
بین بانکی بر کاهش نرخ سود 
س��پرده ها و تس��هیالت بانکی 
ب��ه زودی نمای��ان ش��ود، زیرا 

عالوه بر کاهش نرخ سود بازار 
بی��ن بانک��ی و گرای��ش آن به 
س��مت کاه��ش، پایداری الزم 
در این نرخ مشاهده می شود. 

پول بسیار گران
س��یروس کرمی، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گف��ت: ب��رای عموم م��ردم و 
فع��االن اقتصادی، کاهش نرخ 
س��ود بانکی و آثار و تبعات آن 
مهم اس��ت اما آثار اقدام اخیر 
بانک مرک��زی در کاهش نرخ 
سود بین بانکی در آینده خود 
را نش��ان خواهد داد و می تواند 

آثار مفیدی برای نرخ سپرده ها 
و نرخ س��ود تس��هیالت داشته 

باشد. 
وی اف��زود: ن��رخ س��ود بین 
بانکی در کش��ور ما در مقایسه 
با بانک های کش��ورهای دیگر 
بسیار باالست وضرورت داشت 
تا بانک مرکزی نس��بت به این 
موضوع اق��دام کند. زمانی که 
نرخ س��ود بین بانکی باالس��ت 
هزین��ه ای��ن ن��رخ خ��ود را به 
س��پرده های مردم و تسهیالت 
تحمی��ل می کند، اما با اصالح 
این نرخ می تواند نرخ سود هم 
ترمیم شود و بستر سازی خوبی 

در این باره صورت گیرد. 

اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
 ۹0 س��ال  در  ک��رد:  تاکی��د 
دولت ناگه��ان با 120 میلیارد 
دالر درآم��د نفتی مواجه ش��د 
و همزمان با کار ش��بانه روزی 
چاپخانه ه��ای بان��ک مرکزی، 
حج��م وس��یعی از نقدینگ��ی 
وارد چرخ��ه اقتصادی کش��ور 
ش��د، آن زم��ان ت��ورم هم به 
۴2 درصد رسید و به این ترتیب 
پ��س از ده��ه ۸0 یک بار دیگر 
پول »بسیار گران« شد. اما در 
ح��ال حاضر درآمدهای دولت 
ب��ه 20 میلی��ارد دالر رس��یده 
اس��ت و تورم هم در حال تک 
رقمی ش��دن اس��ت، اما با این 

وجود هنوز پول در ایران گران 
اس��ت. دلیل این امر هم عالوه 
بر نرخ سود بانکی و تسهیالت، 
نرخ سنگین سود در بازار بین 

بانکی است. 
کرمی اظهار کرد: در مجموع 
رویکرد بانک مرکزی در ارزان 
کردن پول با استفاده از کاهش 
نرخ س��ود بانکی اقدامی علمی 
اس��ت که مورد تایید ش��ورای 
پ��ول و اعتبار نی��ز قرار گرفته 
اس��ت اما ن��رخ 21.5 درصدی 
س��ود بین بانک��ی هم مطلوب 
نیس��ت و باید به زیر 20 درصد 

کاهش پیدا کند. 

پول چگونه گران شد؟ 
دکت��ر علی اکب��ر خلیل��ی، 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
درباره اینکه چرا پول در ایران 
گ��ران اس��ت؟ گف��ت: میزان 
برداشت بانک ها از منابع بانک 
مرک��زی در ای��ران باالس��ت و 
این موضوع در کنار تسهیالت 
تکلیف��ی که به بانک ها تحمیل 
شده موجب شده تا هزینه های 
بانک ه��ا افزای��ش پی��دا کند، 
ع��الوه برای��ن ک��ه بانک ه��ا 
مجبورن��د جرایم س��نگینی را 
باب��ت دیر ک��رد تعهدات خود 
به بانک مرک��زی بپردازند که 
این جریمه ها، هزینه پول را در 

کشور افزایش می دهد. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکید کرد: با کاهش نرخ سود 
بی��ن بانک��ی انتظار می رود که 
ای��ن هزینه ها هم کاهش پیدا 
کند و پول ارزان تری در اقتصاد 

کشور به گردش در بیاید. 
وی در پاسخ به این پرسش 
ک��ه بان��ک مرک��زی چگون��ه 
می توان��د با کاهش نرخ س��ود 
بی��ن بانکی ب��رای کاهش نرخ 
سود بانکی مقدمه چینی کند، 
گف��ت: اثر این موضوع ابتدا در 
بانک ها  هزینه های  سرش��کن 
دی��ده می ش��ود. بانک مرکزی 
اخیرا نرخ س��ود س��پرده های 
قانون��ی را ه��م کاه��ش داده 
اس��ت که عام��ل مهم دیگری 
در تقویت منابع بانک ها است. 
وقت��ی هزینه تمام ش��ده پول 
ب��رای بانک ها کاهش پیدا کند 
آنه��ا می توانن��د پولی را که به 
دست تولیدکننده می دهند نیز 

کاهش بدهند. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر، 
وقتی نرخ س��ود بانکی کاهش 
پی��دا می کن��د اهرم فش��اری 
می ش��ود ب��ر نرخ س��ود بانکی 
ت��ا آن را کاهش دهد. اساس��ا 
زمانی که نرخ سود بین بانکی 
کاهش��ی است نرخ سود بانکی 
نمی توان��د برتری خود را حفظ 
کند و باید نسبت به آن واکنش 

نشان دهد. 

نرخ سود بین بانکی به 21.5 درصد رسید 

پوِل گران، در سراشیبی نزول

بانک مس��کن اعالم کرد که از 
روز ش��نبه پنج��م دی پرداخت 
تس��هیالت نوس��ازی 50 ه��زار 
واح��د بافت فرس��وده را با تامین 
مال��ی 2000 میلیارد تومان آغاز 

کرده  است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، علیرض��ا 
بلگ��وری، عضو هیات مدیره بانک 
مس��کن و همچنی��ن قاس��می، 
مدیر اداره اعتبارات این بانک در 
نشس��ت خبری به تشریح برنامه 
بانک مس��کن ب��رای تامین مالی 
احیای بافت های فرس��وده در سه 
ماهه پایان سال جاری پرداختند. 
بلگوری در این باره با اشاره به 
اینکه باید براساس قانون تا پایان 
برنامه شش��م توسعه یک میلیون 
و ۸00 ه��زار واحد مس��کونی در 
بافت ه��ای فرس��وده از طری��ق 
بانک های عامل تامین مالی شود، 
اظهار کرد: بر این اساس با توجه 
ب��ه اینکه بانک مس��کن ش��رایط 
تخصص��ی و ویژه ت��ری در ای��ن 
رابطه دارد در آخرین تصمیم خود 
مصوب کرد که در سه ماهه پایانی 
امس��ال 50 هزار واحد فرسوده را 
از طریق مش��ارکت مدنی ساخت 
تامی��ن مالی کند که این موضوع 
در راس��تای مصوبه هیات وزیران 

خواهد بود. 
به گفته وی، بانک مسکن تمام 
منابع این طرح را از منابع داخلی 
خ��ود تامین خواهد کرد. در عین 
حال که یارانه 10 درصدی نیز به 
سود بازپرداخت این تسهیالت از 
طری��ق دولت اختص��اص خواهد 

یافت. 

وام بافت های فرسوده در 3 
سقف 50، 40 و 30 میلیونی

بناب��ر توضیحاتی ک��ه مدیران 
ارائ��ه کردن��د،  بان��ک مس��کن 
احی��ای  و  س��اخت  تس��هیالت 
س��ه  در  فرس��وده  بافت ه��ای 
س��قف قاب��ل پرداخت اس��ت. در 
کالن ش��هرها 50 میلیون تومان، 
در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای 
ب��ا جمعی��ت باالی 200 هزار نفر 
وام۴0 میلیون��ی و ش��هرهای زیر 
200 ه��زار نف��ر نیز تس��هیالت 
۳0میلی��ون تومان��ی خواهد بود. 
این تسهیالت حداکثر ۸0 درصد 
هزینه ساخت را پوشش می دهد. 

سود وام بافت های فرسوده 
چقدر است؟ 

ام��ا در رابط��ه ب��ا اینکه میزان 
وام ه��ای  بازپرداخ��ت  س��ود 

تعلق گرفته به بافت های فرسوده 
چقدر اس��ت، نیز مدی��ران بانک 
مس��کن این گون��ه توضیح دادند 
که قرار اس��ت سازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی حداکثر تا 10 درصد 
سود مصوب شورای پول و اعتبار 

را تامین مالی کند. 
براین اس��اس با توجه به اینکه 
در حال حاضر نرخ سود مشارکت 
مبادل��ه ای  س��ود  و  2۴ درص��د 
21 درصد اس��ت، در نتیجه برای 
دوران ساخت با کسب 10 درصد 
یارانه ای که قرار است دولت تامین 
کند نرخ سود به 1۴ درصد کاهش 
می یاب��د. در عی��ن حال که برای 
دوران بازپرداخ��ت که اگر یارانه 
س��ود تامین ش��ود نرخ 11 درصد 

خواهد بود. 
مدیران بانک مس��کن در رابطه 
ب��ا میزان بازپرداخت تس��هیالت 
بافت های فرسوده نیز توضیحاتی 
ارائ��ه کردن��د که بر این اس��اس، 
نرخ س��ود در دو س��ال س��اخت 
1۴ درص��د خواهد بود؛ به گونه ای 
که دریافت کننده وام 50 میلیونی 
بای��د ح��دود 7میلی��ون تومان، 
گیرن��ده وام ۴0 میلیون��ی حدود 
5 میلی��ون و 600 ه��زار توم��ان 
و متقاض��ی وام ۳0 میلیونی باید 

۴ میلی��ون و 200 هزار تومان به 
بانک مسکن سود برگرداند. 

همچنی��ن در دوران ف��روش 
اقس��اطی که 10 ماه خواهد بود، 
ش��رایط بازپرداخت اقس��اط در 
صورت��ی که یاران��ه 10 درصدی 
س��ود تامین ش��ود و نرخ آن به 
11 درصد کاهش یابد مشتری وام 
50 میلیون��ی باید در مدت 120 
ماه، ماهانه 7۸0 هزار تومان قسط 

پرداخت کند. 
وام  متقاض��ی  همچنی��ن 
 120 دوره  در  ۴0میلیون��ی 
ماه��ه، هر م��اه 6۳0 هزار تومان 
و همچنی��ن دریافت کنن��ده وام 
۳0میلی��ون تومان��ی نی��ز با این 
ش��رایط بای��د هر م��اه ۴70 هزار 

تومان اقساط پرداخت کند. 
بای��د ی��ادآور ش��د ک��ه امکان 
پرداخ��ت پلکان��ی اقس��اط نی��ز 
در دوره ف��روش اقس��اطی برای 

بافت های فرسوده وجود دارد. 

تخفیف ویژه در عوارض و 
تراکم بافت های فرسوده

عض��و  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
مس��کن  بان��ک  هیات مدی��ره 
همچنین به مزایای نحوه پرداخت 
تس��هیالت نوس��ازی بافت ه��ای 

فرس��وده اش��اره ک��رد و گفت: با 
توجه به اینکه نرخ سود مشارکت 
در ح��ال حاضر 2۴ درصد اس��ت، 
پس اینکه قرار باش��د با تخصیص 
10 درصدی یارانه این س��ود برای 
ب��ه 1۴ درص��د  وام  گیرن��دگان 
کاه��ش یابد، خ��ود عامل جذابی 

برای تسهیالت است. 
وی ای��ن را ه��م گف��ت ک��ه 
میزان س��ود تسهیالت نوسازی 
بافت های فرس��وده در سال های 
پیش رو، براس��اس مصوباتی که 
ش��ورای پول و اعتبار در رابطه 
با تغییر نرخ س��ود بانکی خواهد 
داش��ت، متغیر است؛ به گونه ای 
که هرچقدر س��ود کاهش یابد، 
10 درصد از آن کسر شده و مبنا 

قرار می گیرد. 
بلگ��وری ی��ادآور ش��د که در 
تس��هیالت بافت ه��ای فرس��وده 
عوارض و تراکم ساخت از تخفیف 
ویژه ای برخوردار می شود و حتی 
ت��ا 50 درصد خواهد رس��ید، این 
در حال��ی اس��ت ک��ه ش��رکت 
از  ش��هری  بهس��ازی  عم��ران 
ش��هرداری ها  زیرمجموعه ه��ای 
متولی تشخیص و اعالم بافت های 
فرس��وده برای دریافت تسهیالت 

است. 

شرایط اعطای وام بافت های فرسوده

یکشنبه
6 دی 1394 پول و بانک4

گزارش 2

خبرنــامه

تاخیر ارائه آمار به یک سال نزدیک شد
چک های برگشتی معلق ماند

نزدیک به یک سالی که از آغاز اجرای طرح چکاوک 
در شبکه بانکی گذشته، بانک مرکزی هیچ آماری در 
رابطه با میزان چک های برگشتی اعالم نکرده است. 
به گزارش ایس��نا، آخرین گزارش بانک مرکزی از 
تغییر شاخص های اقتصادی در حالی منتشر شد که 
به روال حدود یک سال گذشته جای آمارهای مربوط 
به چک های برگش��تی به عنوان یکی از ش��اخص های 
مهم بازهم خالی اس��ت. هر چند که این بانک اعالم 
کرده است دریافت آمار اسناد مبادله شده و برگشت 
خورده از دی ماه سال گذشته به دلیل اجرایی شدن 
سامانه انتقال تصویر چک )چکاوک( در کل کشور از 
طریق اتاق پایاپای امکان پذیر نیست و آمار جدیدی 

منتشر نشده است. 
این در حالی است که دبیر کل بانک مرکزی توضیح 
داده که این بانک در حال گردآوری اطالعات مربوط 
به نهایی کردن آمار مربوط به چک های برگشتی است 
که باید بیش از 20 آیتم را در آن مورد توجه قرار داد. 
ای��ن توضی��ح احم��دی در حالی مطرح می ش��ود 
ک��ه وی پیش ت��ر گفته بود با اجرایی ش��دن س��امانه 
چکاوک )سامانه مبادله الکترونیک چک( در بانک ها 
پیش بین��ی می ش��ود میزان چک های برگش��تی در 
مرحل��ه اول افزای��ش یاب��د.  وی افزود: پیش تر وقتی 
برخ��ی از چک ه��ا به ش��عب ارائه می ش��د، کارمند یا 
رئیس شعبه بنابر مالحظاتی و در نظر گرفتن جوانب، 
از قبول چک خودداری می کردند و این موجب می شد 
ک��ه حداق��ل تا حدی از دریافت چک هایی که ممکن 
اس��ت برگش��ت داده ش��ود جلوگیری کنیم، ولی در 
س��امانه چکاوک ش��رایط به گونه ای پیش می رود که 
دارنده چک مطمئن اس��ت چکی که به بانک می برد 
به محض ارائه هیچ کسی نمی تواند در عدم پرداخت 
آن دخالت کند، بنابراین طبیعی اس��ت که چک های 

برگشتی وجود داشته باشد و حتی افزایش یابد. 
با این وجود آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از 
برگشت بالغ بر 2۳ میلیون برگ چک در حدود چهار 
سال گذشته و متوسط ساالنه بیش از 5میلیون برگ 
اس��ت که با توجه به اظهارات دبیرکل بانک مرکزی، 
این متوسط می تواند در یک سال گذشته از راه اندازی 

چکاوک بازهم افزوده شده باشد. 

بانک مرکزی: نرخ تورم آذرماه به 
13.7 درصد کاهش یافت

بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تورم در 12ماه منتهی 
به آذرماه امس��ال نس��بت به 12ماه منتهی به آذرماه 
پارسال 1۳.7 درصد است که کاهش 6 دهم درصدی 

را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. 
ب��ه گزارش ایرنا، ش��اخص به��ای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه امسال به 
عدد 2۳1.6رس��ید که نس��بت به ماه قبل 1.۳درصد 
افزایش یافت. این ش��اخص در آذرماه امس��ال نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته ۹.۴ درصد افزایش داشته 
اس��ت. خالصه نتایج به دس��ت آمده از شاخص بهای 
کااله��ا و خدم��ات مصرفی در مناطق ش��هری ایران 

براساس سال پایه 100=1۳۹0 است. 
بانک مرکزی پیش از این اعالم کرده بود نرخ تورم 
در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به 12ماه 
منتهی به آبان ماه پارسال معادل 1۴.۳درصد است. 
همچنی��ن مرک��ز آمار ایران ن��رخ تورم میانگین در 
آذرم��اه امس��ال را ب��ا نی��م درصد کاهش نس��بت به 
م��اه گذش��ته 12.6درصد و ت��ورم نقطه به نقطه را با 

0.۹درصد کاهش ۹.۹درصد اعالم کرد. 

بهاء الدین حسینی هاشمی: 
بسته خروج از رکود می تواند 

به عنوان قطب نمای اقتصادی باشد
بهاء الدین حس��ینی هاش��می در گفت وگو با ایلنا با 
بیان اینکه بسته خروج از رکود بسته تاثیرگذاری در 
رشد اقتصادی نخواهد بود، گفت: این بسته تنها بخش 
محدودی از فعالیت های اقتصادی را دربرمی گیرد اما 

می تواند یک قطب نما باشد. 
وی افزود: کارت های اعتباری 10 میلیونی در قالب 
وام هستند. با توجه به اینکه در گذشته ارائه تسهیالت 
با مش��کالت عدیده ای همراه بود و نیازمند ش��رایط 
خاصی بود تا نظر بانک ها برای ارائه وام تامین شود، 

این کارت ها می تواند در این زمینه موثر باشد. 
حس��ینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک سرمایه در 
پاسخ به این پرسش که آیا این بسته منجر به افزایش 
نقدینگ��ی و تورم نخواهد ش��د، گف��ت: رقمی که برای 
ارائه تس��هیالت به بس��ته خروج از رکود تعلق گرفته 
رق��م تاثیرگذاری در اقتص��اد نخواهد بود. پرداخت وام 
25 میلیونی برای 100 هزار خودرو چندان زیاد نیست 
ضمن اینکه با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد و 
اینکه عرضه محصوالت بیش از تقاضا است این موضوع 
منجر به تورم نخواهد شد. هاشمی حسینی با بیان اینکه 
بدهی دولت به بخش خصوصی و دولتی کم نیست، 
افزود: دولت با کس��ری مالی مواجه اس��ت. هاش��می 
حس��ینی خاطرنشان کرد: البته شاید با اولویت بندی 
صنایع و خدمات بهتر می شد این رقم را در بخش های 
دیگ��ری نظی��ر حمل و نقل عموم��ی و هوایی، درمان، 

توسعه کشاورزی و واردات غالت نیز پخش کرد. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ارائه این وام 
ب��ه بخش س��اختمان و مس��کن بهت��ر از ارائه آن به 
بخش خودرو نبود؟ گفت: خیر زیرا بخش ساختمان 
و ساخت مسکن نیازمند منابع مالی سنگینی است و 
منابع مالی بانک های ما در شرایط کنونی به اندازه ای 
نیست که قابلیت پرداخت این وام ها را داشته باشد. 
ضمن اینکه تعداد زیادی از افراد در بخش قطعه سازی 
و صنعت خودرو در کشور مشغولند. وی ادامه داد: هر 
چند این طرح با معضالتی نیز همراه بود زیرا بسیاری 
از افرادی که خودرو داشتند با فروش خودروی قبلی 
خود برای دریافت وام 25 میلیونی و خرید خودروی 
جدید اقدام کردند و این تسهیالت در اختیار افرادی 

که فاقد خودرو بودند قرار نگرفت. 

نرخنــامه
دالر 3.662 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را ۳.662 
تومان و هر قطعه تمام بهار سکه آزادی  طرح جدید را 

۹۳7.500  تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد ۴.0۴0 تومان و ه��ر پوند نیز 
5.۴۹0توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که  
۴75.000تومان و هر ربع سکه 266.000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 16۹.000 تومان خرید و فروش 
شد و هر گرم طالی 1۸ عیار۹5.۹70 تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 10.76۴ دالر بود.

قیمتنوع ارز 

۳.662 دالر آمریکا

۴.0۴0 یورو اروپا

5.۴۹0 پوند انگلیس

1.00۸درهم امارات

1.277 لیر ترکیه

5۹0 یوان چین

۳1ین ژاپن

2.6۹0 دالر کانادا

۳.7۳0فرانک سوییس

12.050دینار کویت

۹75ریال عربستان

۳00دینار عراق

57 روپیه هند

۸۸0 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10.76۴اونس طال

۴16.200 مثقال طال

۹5.۹70هر گرم طالی 1۸ عیار

۹۳۸.500سکه بهار آزادی

۹۳7.000سکه طرح جدید

۴75.000نیم سکه

266.000ربع سکه

16۹.000سکه گرمی

مدیرعامل جدید بانک سپه اعالم کرد
 حضور قدرتمند بانک سپه

در عرصه های اقتصادی
مدیرعامل جدید بانک س��په گفت: ان شااهلل با خروج 
بانک ها از تحریم، بانک س��په قدرتمندتر از گذش��ته در 

عرصه اقتصادی کشور ایفای نقش می کند. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک س��په، محمدکاظم 
چقازردی، مدیرعامل جدید بانک سپه در مراسم معارفه 
خود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، 
ضمن قدردانی از اعتماد دکتر طیب نیا گفت: بانک سپه 
نخستین بانک ایرانی است و از ذخایر تجربه بیش از ۹ 
دهه فعالیت حرفه ای برخوردار است و بانکی منضبط و 
برنامه محور و مورد اعتماد مردم است و جهت گیری ها 
و اقدامات آن براس��اس برنامه جامع راهبردی مصوب 

بانک خواهد بود. 
وی با بیان اینکه انتخاب مدیرعامل از درون بانک، 
بیانگر رضایت از عملکرد و نقش آفرینی بانک، به ویژه 
اقدامات اساس��ی اس��ت که در دوران مسئولیت آقای 
تقوی نژاد و در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور 
و همراه��ی با سیاس��ت های اقتص��ادی دولت محترم 
تدبی��ر و امی��د صورت پذیرفته اس��ت، افزود: فرهنگ 
ارزش آفرینی در اقتصاد، انضباط و تولید محور بودن 
بانک به تسریع و تسهیل در اشراف مدیران و کارکنان 
به ویژگی ه��ای قان��ون عملیات بانکی بدون ربا موجب 
ایج��اد ی��ک فرهنگ قوی و س��الم اعتباری در بانک 
و برخ��ورداری از نیروه��ای مدیریتی و کارشناس��ان 

مجرب و پاک ش��ده اس��ت. 
چق��ازردی پی��ش از این قائ��م مقام مدیر عامل بانک 
سپه بود و با رفتن سیدکامل تقوی نژاد به سازمان امور 
مالیاتی، سرپرس��تی بانک را بر عهده داش��ت که اینک 
ب��ا حک��م علی طیب نیا به عنوان مدیر عامل بانک س��په 

منصوب شد. 

قیمت دالر بانکی باز هم افت کرد
بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روزشنبه اعالم 
کرد که بر این اساس قیمت 16 ارز نسبت به پنجشنبه 
هفته گذش��ته کاهش و قیمت 1۹ واحد پولی افزایش 
یافته اس��ت؛ البته نرخ چهار ارز نیز تغییری نداش��ت و 

دالر بانکی به روند کاهشی ادامه داد. 
به گزارش ایرنا، نرخ دالر آمریکا با یک ریال افت ۳0.11۹ 
ریال، پوند انگلیس با 122 ریال کاهش ۴۴.6۸۹ ریال و 
یورو با 1۴1 ریال رشد ۳۳.05۸ ریال تعیین کرد. فرانک 
سوییس ۳0.۴65 ریال، کرون سوئد ۳.56۴ ریال، کرون 
نروژ ۳.۴65 ریال، کرون دانمارک ۴.۳۳5 ریال، روپیه هند 
۴56 ریال، درهم امارات متحده عربی ۸.201 ریال، دینار 
کویت ۹۹.25۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان 2۸.7۴۹ ریال، 
یکص��د ی��ن ژاپن 25.0۴6 ریال، دالر هنگ کنگ ۳.۸۸6 
ریال، ریال عمان 7۸.220 ریال، دالر کانادا 21.۸1۸ ریال، 
ران��د آفریقای جنوب��ی 1.۹7۸ ریال، لیر ترکیه 10.۳20 
ری��ال، روبل روس��یه ۴27 ری��ال، ریال قطر ۸.275 ریال، 
یکصد دینارعراق 2.72۳ ریال، لیر س��وریه 160 ریال و 

دالر استرالیا 21.۸5۳ ریال قیمت خورد. 

بانکنامه

نسیم نجفی

تلفن مستقیم: 86073274شماره 404 www.forsatnet.ir

نرخ بهره بانک مرکزی نام کشورها
)درصد(

نرخ بهره بین بانکی 
)درصد(

نرخ تورم )درصد(

34.0028.0013.7ایران

30.0019.5045.80اوکراین

20.5221.1318.00آرژانتین

14.0015.5016.90روسیه

10.000.002.97لبنان

11.51-8.75مصر

7.508.395.17هند

7.506.816.38اندونزی

7.5010.557.61ترکیه

0.30-6.00عراق

5.755.713.90آفریقای جنوبی

5.354.941.40چین

0.30-4.50قطر

2.10-2.25بحرین

2.000.812.00عربستان

3.60-1.00امارات متحده عربی

0.500.530.00انگلستان

0.1-0.25آمریکا

0.050.022.1یونان

0.050.010.30آلمان

0.000.092.20ژاپن

0.751.120.9سوئیس

مقایسه نرخ بهره بانک مرکزی و بین بانکی کشورها

منبع: کارگزاری کوثر
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چرخه تجارت کشور
 تسهیل می شود

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان توس��عه 
تجارت ای��ران از برنامه دولت برای تس��هیل چرخه 

تجارت کشور خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، فرهاد ن��وری گفت: تس��هیل 
تج��ارت در دهه ه��ای اخیر از جمل��ه مباحث مهم 
مجامع بین المللی ب��وده و این موضوع، در برگیرنده 
دامنه وس��یعی ش��امل قوانین و مق��ررات از مرحله 
سیاست گذاری تا مرحله عملیات و حمل و نقل است، 
ضمن اینکه مدیریت لجس��تیک و تامین و ارس��ال 
کاال از مب��دا تا مقصد از اهمی��ت ویژه ای در تجارت 
بین الملل��ی برخوردار اس��ت. به طوری که س��ازمان 
آنکتاد از سال ۲۰۱۲ کمیته ملی تسهیل حمل و نقل 
و تجارت را یکی از کمیته های مهم تس��هیل تجارت 

قلمداد کرده است. 
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران افزود: س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
در راس��تای تقویت و تسهیل تجارت خارجی کشور 
در فض��ای پس��اتحریم اقدام ب��ه برنامه ریزی جهت 
برگزاری نشس��ت هم اندیشی فرصت ها و چالش های 
پیش روی حمل و نقل صادراتی کشور کرده است تا از 

این طریق به تسهیل تجارت کمک کند. 
وی تصری��ح ک��رد: درآمده��ای ترانزیتی، کاهش 
هزینه های لجستیک تجاری، برقراری خطوط منظم 
حمل صادراتی، ش��رکت های مدیری��ت حمل و نقل 
و برق��راری خط��وط منظ��م حمل صادرات��ی مورد 
کنکاش ق��رار می گیرد، ضمن اینکه طیف وس��یعی 
از فع��االن اقتص��ادی کش��ور از جمله ش��رکت  های 
مدیریت حمل و نقل، ش��رکت های مدیریت صادرات، 
کش��تیرانی های داخلی و خارج��ی، صادرکنندگان 
ب��زرگ و معتب��ر، ش��رکت های خدم��ات بندری و 
تش��کل ها، انجمن ها و س��ندیکاهای فعال در حوزه 
حمل و نقل بین المللی نیز مشارکت خواهند داشت. 

به گفته نوری، س��ازمان توس��عه تجارت ایران در 
راس��تای تقویت و تس��هیل تجارت خارجی کش��ور 
در فض��ای پس��اتحریم اقدام ب��ه برنامه ریزی جهت 
برگزاری نشس��ت هم اندیشی فرصت ها و چالش های 
پیش روی حمل و نقل صادراتی کشور کرده است تا از 

این طریق به تسهیل تجارت کمک کند. 

رایزنی برای صادرات ۲۰ هزار تن 
خوراک دام و طیور به الجزایر

مجی��د موافق قدی��ری، رئی��س انجم��ن صنایع 
خ��وراک دام، طیور و آبزیان ای��ران گفت: رایزنی ها 
و پیش بینی ه��ای الزم برای ص��ادرات ۲۰ هزار تن 
انواع خوراک دام، طیور و آبزیان در فاز اول به کشور 

الجزایر انجام شده است. 
او در گفت وگ��و ب��ا مهر با بیان اینک��ه رایزنی ها و 
پیش بینی های الزم برای صادرات ۲۰ هزار تن انواع 
خ��وراک دام، طی��ور و آبزیان در فاز اول به کش��ور 
الجزایر انجام ش��ده اس��ت، اظهارداش��ت: موقعیتی 
مناس��ب برای حضور قدرتمند و پایدار شرکت   های 
ایران��ی صادرکننده خدم��ات فنی � مهندس��ی در 
زمینه احداث کارخانه های تولید خوراک دام، طیور 

و آبزیان در شمال آفریقا فراهم شده است. 
وی افزود: ع��اوه بر پروژه   های تولید خوراک دام، 
پروژه ه��ای احداث واحدهای پرورش و تولید ش��یر، 
گوشت و تخم مرغ، کشتارگاه، واحدهای بسته بندی 
محص��والت پروتئینی، س��ازندگان س��یلو و ذخیره 
غات، فرصتی مضاعف را در اختیار فعاالن اقتصادی 

این بخش قرار می   دهد. 
مواف��ق قدیری با بی��ان اینک��ه در الجزایر، گندم 
منب��ع اصلی ان��رژی اس��ت و ح��دود ۷۵ درصد از 
کالری مردم را تش��کیل می دهد، گفت: با وجود آب 
و هوای مناسب به ویژه در شمال الجزایر، این کشور 
از واردکنندگان مهم غات در آفریقاست، به طوری 
که الجزایر به طور میانگین ساالنه مجبور به واردات 
۶.۵ میلیون تن گندم اس��ت و پ��س از مصر، عنوان 

دومین وارد کننده گندم را در سطح آفریقا دارد. 
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد واردات غات و 
نهاده های دامی در این کشور توسط بخش خصوصی 
و همچنین کارخانجات تولید لبنیات انجام می شود، 
گفت: مالی��ات واردات خوراک دام و طیور و آبزیان، 
مکمل ه��ای ویتامینه، مواد معدن��ی و افزودنی های 
مخص��وص خوراک دام در الجزای��ر به طور میانگین 
۶درصد کمتر از کاالهای دیگر است که این موضوع 
فرص��ت مناس��بی را پی��ش روی تولیدکنن��دگان 
بین الملل��ی خوراک دام و طیور و آبزیان کش��ورمان 

قرار داده است. 
تولی��د  و  خارج��ی  س��رمایه گذاری  قدی��ری، 
برای ص��ادرات را م��ورد تاکی��د ق��رار داد و افزود: 
تولیدکنن��دگان محص��والت فرع��ی و م��واد اولیه 
کارخانجات خوراک دام از جمله فرآورده های فرعی 
 ،DDGS ،حاصل از نیش��کر و چغندرقن��د، گلوتن
کنجاله س��ویای فرآوری ش��ده و غیره نیز می توانند 
محص��والت خ��ود را با ۵ تا ۷درص��د مالیات به این 
کشور صادر کنند. وی تصریح کرد: غات و خوراک 
دام بخش مهم��ی از واردات مواد غذای��ی الجزایر را 
تش��کیل می ده��د به طوری که ۳۱ ت��ا ۳۶ درصد از 
کل واردات مواد غذایی این کش��ور را این محصوالت 

شامل می شود. 
قدی��ری ادام��ه داد: کش��ور الجزای��ر از موقعیت 
مناسبی به لحاظ همکاری های اقتصادی برخوردار و 
از همه مهم تر عضویت این کشور در اتحادیه منطقه 
آزاد مبادالت تجاری عربی است، ضمن اینکه در این 
منطق��ه آزاد تعرفه ای وجود ن��دارد و مبادالت کاما 
آزادان��ه صورت می گی��رد، بنابراین تاخی��ر در ورود 
ب��ه این بازار ب��رای تجار ایرانی یک فرصت س��وزی 

محسوب می شود. 
رئی��س انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، 
رقب��ای صادرکنن��دگان ایران��ی را در ای��ن زمین��ه 

کشورهای آمریکا، فرانسه، برزیل و چین دانست. 

وزیر ارتباطات: 
 راه اندازی پنجره واحد تجارت 

فرامرزی گمرک بخشی از سیاست 
دسترسی آزاد به اطالعات است

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات دیروز در بازدید 
از پنج��ره واح��د تجارت فرام��رزی گمرک جمهوری 
اسامی ایران ضمن اشاره به تاش های خوب صورت 
گرفت��ه در خصوص این پنجره واحد گفت: راه اندازی 
پنجره تجارت فرامرزی گمرک، بخش��ی از سیاس��ت 
دسترس��ی آزاد به اطاعات اس��ت که زیرساخت های 
آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات تامین 
ش��ده اس��ت و می توان��د الگویی ب��رای تحقق دولت 

الکترونیک باشد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات، محمود واعظی با بیان 
این مطلب گفت: در این سیستم در هر لحظه و ساعت 
ورود و خ��روج کاال ب��ه گمرک و ارزش ریالی آن قابل 
رصد کردن است و کاری که قبا طی ۲۶ روز انجام 
می ش��د به واس��طه این سیستم به یک یا حداکثر دو 
روز تقلیل یافته اس��ت.  واعظی در ادامه با تأکید بر 
لزوم همکاری همه دس��تگاه های اجرایی برای تحقق 
دولت الکترونیک گفت: همین پنجره واحد که به نظر 
کاربران ممکن است خیلی ساده باشد با اتصال آناین 

به ۲۵ دستگاه اجرایی دیگر راه اندازی شده است. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از دالی��ل اینکه تحقق دولت 
الکترونیک کند پیش می رود این است که متاسفانه 
در بدنه برخی دستگاه های اجرایی برای الکترونیکی 
شدن امور مقاومت وجود دارد و بنده به همه کارکنان 
دس��تگاه های اجرایی اعام می کن��م که الکترونیکی 
شدن امور و تحقق دولت الکترونیک مخاطره ای برای 
شغل کارکنان نیست بلکه سرعت و دقت عملکرد آنها 
را افزایش می دهد.  وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به 
مزیت ه��ای پنجره واحد گمرک تأکید کرد: اطاعات 
ش��فافی که این سیستم بصورت آناین ارائه می دهد 
از هرگونه جعل، تقلب یا قاچاق کاال ممانعت خواهد 
کرد و این امر کمک بس��یار بزرگی به رش��د اقتصادی 

در کشور می کند. 

چرا افغانستان زودتر از ما به 
سازمان تجارت جهانی پیوست؟ 

این شبهه بین فعاالن اقتصادی وجود دارد که چرا 
ایران با وجود س��ابقه ۲۰ س��اله در تقاضای عضویت 
در WTO، هنوز به مقصودش نرسیده اما افغانستان 
به راحتی به سازمان تجارت جهانی ملحق شده است. 
محس��ن بهرام��ی ارض اق��دس، دلیل ای��ن تأخیر را 

پیچیدگی و بزرگی اقتصاد ایران می داند. 
محس��ن بهرام��ی ارض اقدس، رئیس کمیس��یون 
تس��هیل تج��ارت و توس��عه صادرات ات��اق تهران در 
گفت وگو با وب س��ایت خبری اتاق گفت: در اجاس 
اخیری که در نایروبی برگزار شد، در سطح گسترده 
با کشورهای ایتالیا، بلژیک و آلمان که هیأت به ایران 
فرس��تاده بودند، مذاکراتی انجام ش��ده و نتایج این 
مذاکرات از تمایل جدی این کشورها برای الحاق ایران 
به سازمان تجارت جهانی حکایت می کند. هرچند این 
الحاق مس��تلزم ش��روع دور تازه ای از مذاکره اس��ت و 
امیدواریم هرچه سریع تر با تعیین کشوری که رئیس 
گروه مذاکره کننده خواهد بود الحاق ایران به سازمان 
تج��ارت جهانی زودت��ر اتفاق بیفتد. با توجه به اقبال 
عمومی و اجماع نظر کشورها در دوره بعدی مذاکرات 
احتمال تصویب الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 
زیاد اس��ت.  عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه 
داد: به هرح��ال اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی اس��ت و 
ش��رایط الحاق کش��ورها به سازمان تجارت جهانی به 
نس��بت بزرگی اقتصاد آنها دچار پیچیدگی بیش��تری 

خواهد بود. 

تجارت

صادرات

ارتباطات

اتاق بازرگانی

سالمت هوشمند چیست و 
از چه س�الی در دست اجرا 

قرار گرفته است؟ 
اساس��اً یک��ی از مهم تری��ن 
چالش ها در دولت های مختلف، 
حوزه س��امت است. به عبارت 
دیگر یک��ی از مهم ترین ارکان 
تثبی��ت دولت ها، رضایت مردم 
از خدمات حوزه سامت است 
که بر مبنای ن��وع و نحوه ارائه 
خدمات و س��طح سرویس که 
به مردم داده می شود، پایداری 

دولت ها تعریف می شود. 
طب��ق قانون برنام��ه پنجم 
ش��کل گیری  ب��ا  توس��عه، 
سازمان بیمه س��امت ایران، 
همه س��ازمان های ارائه دهنده 
خدم��ات بیمه س��امت باید 
با هم ادغام ش��وند و توس��ط 
و  درم��ان  بهداش��ت،  وزارت 
آموزش پزشکی و با مشارکت 
نهادهای  دیگ��ر  هم��کاری  و 
وزارت  جمل��ه  از  مرتب��ط 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و 
کشوری  بیمه ای  سازمان های 
و لش��کری و تأمین اجتماعی، 
پرون��ده الکترونیک س��امت 

برای ایرانیان ایجاد شود. 
تحقق این مطلوب مس��تلزم 
طراحی و اس��تقرار مجموعه ای 
از سیستم های جامع، یکپارچه 
و هوشمند در حوزه سامت و 
بیمه سامت اس��ت که امکان 
به  موقع اطاعات دقیق  مبادله 
را بین این دو حوزه فراهم کند 
و س��ریع  ترین و عقایی تری��ن 
راه رس��یدن به آن، بکارگیری 
و توس��عه فن��اوری اطاعات و 
ارتباطات برای توسعه سامت 

هوشمند در کشور است. 
س��امت  واژه  دنی��ا  در 
الکترونیک زیاد اس��تفاده شده 
ول��ی طب��ق تعریف س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ی، س��امت 
از  اس��تفاده  ب��ه  الکترونی��ک 
فناوری اطاعات و ارتباطات در 
بخش سامت اطاق می شود. 
در مفهوم وسیع تر آن، سامت 
الکترونی��ک به معن��ای بهبود 
جری��ان اطاع��ات از طری��ق 
به منظور  الکترونیک  ابزارهای 
حمایت از ارائه خدمات سامت 
و مدیریت نظام سامت است. 

مفهوم سامت هوشمند اعم 
الکترونیکی است.  از س��امت 
در م��دل مفهوم��ی س��امت 
هوش��مند، تمامی عناصر نظام 
س��امت و بیمه سامت مانند 
بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر 
مراکز درمان��ی و پاراکلینیکی، 
مطب ه��ا، داروخانه ه��ا، مراکز 
آزمایشگاهی و تصویربرداری و. 
. . دارای سیستم های هوشمند 
بوده که همگی در یک نظام و 
معماری یکپارچه و جامع با هم 
ارتباط داش��ته و کلیه نیازهای 

ح��ال و آت��ی ذی نفع��ان را در 
سطوح مختلف برآورده می کند. 
به عب��ارت دیگر هر ایرانی یک 
پرونده هوشمند سامت خواهد 
اطاعات  تمام��ی  داش��ت که 
و فعالیت ه��ای انجام ش��ده در 
م��ورد فرد، درآن ثبت و ذخیره 
و ب��ه روزآوری می ش��ود. ای��ن 
پرونده هوش��مند، ب��ا توجه به 
اس��تانداردها و چارچوب ه��ای 
تعیی��ن ش��ده توس��ط نظ��ام 
س��امت و وزارت بهداش��ت و 
وزارت رفاه، قابل دسترس��ی در 

سطوح مختلف خواهد بود. 
در سامت هوشمند نه تنها 
در ح��وزه درمان، بلکه در تمام 
ارزش س��امت،  طول زنجیره 
چ��ه در ح��وزه تندرس��تی و 
پیش��گیری و چ��ه در ح��وزه 
مانیتورینگ، پایش شاخص های 
سامت انجام شده و در صورت 
نیاز، خود سیس��تم به صورت 
هوشمند، هش��دارهای الزم را 

خواهد داد. 
در ایران پیش��ینه س��امت 
الکترونیکی به ده��ه ۱۳8۰ و 
طرح تکف��ا  )توس��عه کاربری 
فن��اوری اطاعات( بر می گردد 
که در وزارت بهداشت این طرح 
به عنوان  »تکفاب« معروف شد. 
در س��ال های بعد، پروژه هایی 
مانند پرونده الکترونیک سامت 
و سپاس تعریف و اجرایی شد. 
اگرچه برای این طرح ها زحمات 
زیادی کشیده شده اما هنوز، با 
وج��ود اینکه به موقع ش��روع 
کردی��م ولی در پیاده س��ازی و 
اجرا، با سامت هوشمند فاصله 

داشته و از دنیا عقب هستیم. 
طراح��ی م��دل مفهومی و 
هوش��مند  س��امت  معماری 
در ش��رکت فن��اپ، از حدود 
دو س��ال پی��ش آغ��از ش��ده 
و هم اکن��ون ب��رای ه��ر یک 
س��امت،  ح��وزه  عناص��ر  از 
راهکارهای هوش��مند طراحی 

شده و آماده ارائه است. 
عل�ت ای�ن عق�ب ماندگی 

چیست؟ 
این موضوع عوامل زیادی دارد 
که به نظر من یکی از مهم ترین 
عواملی که باعث ع��دم رونق در 
این حوزه ش��ده؛ عدم استفاده از 

تمام ظرفیت های بخش خصوصی 
اس��ت. مثاً در حال حاضر ما با 
بیمارستان های هوشمند خیلی 
فاصله داریم، چون ساختن این 
بیمارستان ها سرمایه گذاری های 
سنگینی می خواهد و شرکت های 
کوچ��ک نمی توانن��د وارد این 
سرمایه گذاری ش��وند. از طرفی 
س��رمایه گذاری های ب��زرگ نیز 
نیازمند آن است تا بازار تضمین 
شده ای وجود داش��ته باشد. اما 
اخیر  سیاست های  خوشبختانه 
ب��رای  را  راه  بهداش��ت  وزارت 
فعالی��ت و ورود بخش خصوصی 
فراهم ک��رده و باعث ش��ده که 
بخ��ش خصوص��ی بتوان��د در 
حوزه ه��ای گوناگون مش��ارکت 
کند و اکنون زمینه خوبی برای 
ورود بخش خصوصی ایجاد شده 
اس��ت. همچنین دول��ت هم در 
طرح تحول سامت، قصد کاهش 
پرداختی م��ردم و ارائه خدمات 
باکیفیت، دقت و سرعت را دارد 
که این هم می تواند در توس��عه 

سامت هوشمند مؤثر باشد. 
م��ن فک��ر می کن��م فقدان 
زیرساخت ها و بسترهای مورد 
نیاز و مناس��ب، یک��ی دیگر از 
بزرگ تری��ن چالش ها و عوامل 
عقب ماندگ��ی در اج��رای این 
ط��رح اس��ت. به عن��وان مثال 
همان گونه که قبا گفته ش��د 
در ماده ۳8 برنامه پنجم توسعه 
قید شده است که دولت مکلف 
اس��ت تا پایان سال دوم برنامه، 
همه بیمه ها را یکی کند و فقط 
یک س��ازمان بیمه پایه تحت 
عن��وان بیم��ه س��امت وجود 
داشته باشد و برای هر ایرانی نیز 
یک پرونده الکترونیک سامت 
ایجاد ش��ود. اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده اس��ت و در حال حاضر 
ما در ادغام بیمه ها مش��کاتی 
داریم. ای��ن کار پیچیدگی های 
زی��ادی دارد و نیازمند طراحی 
و جامع  یکپارچه  سیستم های 
اس��ت ک��ه بس��تر های الزم را 

فراهم کند. 
سالمت هوش�مند از منظر 
بیم�ه، چ�ه منفعت�ی برای 

مردم و کشور دارد؟ 
منافع  هوش��مند  س��امت 
بی ش��ماری را برای بیمه ها به 

دنبال دارد. فقط به عنوان یک 
مث��ال کوچک، توجه ش��ما را 
به موض��وع دفترچه های بیمه 
جل��ب می کن��م. هزینه ه��ای 
چ��اپ  و  تأمی��ن  س��نگین 
برخ��ی  درکن��ار  تحوی��ل،  و 
تقلب ه��ای ممکن و همچنین 
دفترچه ه��ای م��ازاد از جمله 
مواردی اس��ت ک��ه در حاضر 
وجود دارد. آمارهای مختلفی 
از میزان دفترچه های مازاد بر 
جمعی��ت داریم که حکایت از 
وجود 8 میلیون دفترچه مازاد 
بر جمعی��ت دارد. طبیعتا در 
صورت هوشمند شدن بیمه ها 
این عوامل ازبین خواهد رفت 
و خدمات ده��ی به مردم بهتر 

انجام خواهد شد. 
سالمت هوشمند در بخشی 
مانیتورینگ  و  تندرس�تی 
چگونه اجرایی می ش�ود و 
م�ردم چه طور می توانند از 
این خدمات استفاده کنند؟ 
سامت هوش��مند در حوزه 
تندرستی بیشتر روی پیشگیری 
بیماری ها متمرکز خواهد شد و 
افراد به  شاخص های س��امت 
طور مس��تمر اندازه گیری، ثبت 
مخص��وص  س��رورهای  در  و 
نگهداری و به روزآوری می شود. 
به عبارت��ی پرونده هوش��مند 
و  گرفت��ه  ش��کل  تندرس��تی 
هم��واره یک متخص��ص روند 
ش��اخص های س��امت فرد را 
بررس��ی و ضمن آگاهی بخشی 
به فرد، همواره مشاوره های الزم 
را ارائه و فرد را هدایت می کند. 
همچنین این سیستم در صورت 
مشاهده عدم تطبیق شاخص ها 
با اس��تانداردها، به صورت کامًا 
هوش��مند به فرد هشدار داده و 
فرد را جهت ادامه فرآیند درمان 
به مراکز ارائه خدمات س��امت 

راهنمایی می کند. 
ای��ن موض��وع پس  البت��ه 
از درم��ان هم ادام��ه خواهد 
داش��ت و همه ش��اخص های 
س��امت فرد به طور مستمر 
اندازه گیری شده و در اختیار 
پزش��ک او قرار می دهد. مردم 
می توانن��د از راه های مختلفی 
اپلیکیش��ن های موبایلی  مثل 
به پرونده هوشمند تندرستی 

خود و به اطاعات موجود در 
آن دسترسی پیدا می کنند. 

سالمت هوشمند قرار است 
توس�ط دولت اجرا شود یا 

بخش خصوصی؟ 
اساس��اً دول��ت فق��ط نقش 
سیاست گذار و نظارت کننده را باید 
داشته باشد و بخش خصوصی با 
سرمایه گذاری ها و توان تخصصی 
خود، براس��اس اس��تانداردها و 
سیاس��ت های حاکمیت، اجرای 
این طرح را پیش خواهد برد. به 
عبارت دیگر این طرح با همکاری 
بخش خصوصی و دولتی در کنار 

یکدیگر اجرا می شود. 
ارزیابی شما از زیرساخت های 
ارتباط برای اجرای س�المت 

هوشمند چگونه است؟ 
ب��ا توس��عه ای ک��ه در حال 
حاضر در سیستم های ارتباطی 
و زیرساخت های فناوری کشور 
در ح��ال رخ دادن اس��ت، فکر 
نمی کنم مشکل چندانی وجود 
داشته باشد و گسترش و نفوذ 
اینترنت و موبایل های هوشمند 
و س��ایر عوامل نش��ان می دهد 
که زمان مناس��بی برای شروع 

اجرای این پروژه است. 
آیا تجارب س�ایر کشورها را 
بررس�ی کرده و شرکت های 
در  نقش�ی  ه�م  خارج�ی 
پیاده سازی سالمت هوشمند 

خواهند داشت؟ 
بل��ه، ما ب��رای طراح��ی مدل 
مفهوم��ی س��امت هوش��مند، 
اطاع��ات و مس��تندات تمامی 
کش��ورهایی ک��ه در س��امت 
الکترونیک فعالیت داش��ته اند را 
جمع آوری، تحلیل و آنالیز کردیم. 
عاوه بر آن از مستندات سازمان 
بهداشت جهانی و تجربیات برتر 
منتشر ش��ده اس��تفاده کرده و 
مدل مفهومی سامت هوشمند 
مبتن��ی ب��ر فرهنگ و ش��رایط 
بومی کشور را طراحی کرده ایم. 
پیاده سازی  برای  اس��ت  بدیهی 
سامت هوشمند باید از تجربه، 
سرمایه و فناوری برخی کشورها 
و ش��رکت های ب��زرگ فناوری 
اس��تفاده کنیم. در ای��ن زمینه 
ش��رکت فناپ با شرکتی معتبر 
و خوش��نام در حال توافق نهایی 

است. 
اینک�ه  ب�ه  ب�ات�وج��ه 
اجرای  برای  سرمایه گذاری 
این طرح س�نگین خواهد 
ب�ود فک�ر می کنی�د بخش 
ط�رح  ای�ن  از  خصوص�ی 

استقبال خواهد کرد؟ 
چنانچه امنیت و بازگش��ت 
سرمایه برای بخش خصوصی 
تأمین شود و فضای کسب و کار 
به گونه ای مهیا شود که بخش 
خصوص��ی بتوان��د ارزش ها و 
منافع م��ورد نظرش را تأمین 
کن��د یقین��ا س��رمایه گذاری 

صورت خواهد پذیرفت. 

سعید مارکالئی در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کرد

سالمت هوشمند نیازمند برنامه بلند مدت است

محمدممتازپور
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بیم��ه آس��یا و خانه صنع��ت، معدن و 
تج��ارت ای��ران، تفاهم نامه هم��کاری در 
خص��وص ارائ��ه خدم��ات بیم��ه ای امضا 
کردند. به گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه 
آس��یا، براس��اس ای��ن تفاهم نام��ه کلیه 
خدمات بیمه ای در رشته های آتش سوزی، 
مهندس��ی، مس��ئولیت، عم��ر و حوادث، 
اتومبی��ل و باربری با نرخ رقابتی در جهت 

منافع متقابل دو طرف ارائه می شود. 

بناب��ر این گ��زارش، کلی��ه واحد های 
صنعت��ی، تولی��دی و مع��ادن در تم��ام 
استان های کشور از تخفیف و تسهیات 
گفتنی  می ش��وند.  برخ��وردار  وی��ژه ای 
است یکصد ش��عبه و ۳ هزار نمایندگی 
و کارگزاری بیمه آس��یا در سراسر کشور 
آماده ارائه خدمات بیمه ای به هموطنان 
ب��ه ویژه اعضای خانه های صنعت، معدن 
و تجارت ایران در سراسر کشور هستند. 

اتحادی��ه  بیس��ت وپنجمین همای��ش 
دادگستری  وکای  کانون های  سراسری 
ایران با حمایت های شرکت بیمه کوثر در 

زنجان برگزار شد. 
به گ��زارش روابط عمومی بیمه کوثر، در 
این همایش که با موضوع بررس��ی مسائل 
عمده صنفی و حرفه ای و همچنین انجام 
انتخابات هیات رئیس��ه اتحادیه و باحضور 
مع��اون قوه قضایی��ه، اس��تاندار و رئی��س 

دادگستری اس��تان برپا ش��د، سرپرست 
بیم��ه حامی )وکال��ت( بیمه کوثر به بیان 
دستاوردهای این بیمه در شرکت پرداخت. 
الله کریمی از استقبال اعضای هیات مدیره 
کانون های وکای دادگس��تری کش��ور از 
پوشش های این بیمه نامه خبرداد و گفت: 
ش��رکت کنندگان، آمادگی خ��ود را برای 
همکاری متقابل با ش��رکت بیمه کوثر در 

این زمینه اعام کردند. 

تفاهم نامه بیمه آسیا و
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

بیمه کوثر حامی همایش اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگستری 

بیمه

س�ال های زی�ادی اس�ت ک�ه طرح های�ی مانن�د  
»تکفاب«،  »پرونده الکترونیک سالمت« و »سپاس« 
در دست اجرا قرار گرفته اما اجرای آنها، ضمن داشتن 
موفقیت های نسبی، همواره با مشکالتی روبه رو بوده 
که باعث ش�ده تا به امروز اجرای کامل آنها به تعویق 
بیفتد. این درحالی اس�ت که برخی کش�ورها اجرای 
چنی�ن طرح هایی را از م�ا دیرتر ش�روع کردند، اما 

امروز این کش�ورهای نه چندان پیشرفته، به مراتب 
وضعیت�ی بهتر از ما در این زمین�ه دارند. اگر به طور 
واقع بینانه به این قضیه نگاهی بیندازیم درمی یابیم 
که در حوزه س�المت هوش�مند متأس�فانه حتی در 
منطقه هم جایگاه مناس�بی نداریم و از بس�یاری از 
کشورها مانند ترکیه عقب افتاده ایم. به گفته سعید 
مارکالئی، مدیر طرح سالمت هوشمند فناپ، اجرای 

طرح سالمت هوشمند، نیاز به زمان بلند مدت داشته 
و براس�اس برآورد انجام ش�ده، حدود 15 سال دیگر 
زمان الزم اس�ت تا به مرحله نهایی برس�د و نیازمند 
سرمایه گذاری و فرهنگ سازی مناسب است. سعید 
مارکالئی  در گفت وگویی صمیمانه با  »فرصت امروز« 
از مزایای این طرح برای مردم و مش�کالت اجرای آن 

سخن گفت که در ادامه به آن می پردازیم. 
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حمل و نقل

درآمد نفت فروشی دولت ۱۸ 
میلیارد دالر؛ مجموع خانه های 

خالی ۲۰ میلیارد دالر
مشاور مدیریت، تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه ۲۷ میلیارد دالر در ایران به دلیل تخریب 
زودهنگام ساختمان ها به هدر رفته است، گفت: دولت 
در نهایت در سال جاری بتواند ۱۸ میلیارد دالر نفت 
بفروشد، این در حالی است که ۲۰ میلیارد دالر خانه  

خالی داریم. 
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
حس��ین عبده تبریزی درباره موضوع شیوه های تأمین 
مالی بناهای بلند گفت: ما در پژوهش��کده اقتصادی و 
مالی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در طول 
یک سال گذشته همه مباحث مربوط به اقتصاد شهر 
و شیوه های تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری ها 
را رها کردیم و به موضوع روش های تأمین مالی بناهای 
بلند پرداختیم. دبیر کارگروه اقتصادی دومین کنفرانس 
بناهای بلند ادامه داد: تأمین مالی بناهای بلند به طور 
کلی در دو حوزه تأمین مالی ساخت و ساز و تأمین مالی 
خرید سازه های بلندمرتبه پیگیری می شود. در بخش 
نخست ابتدا به این موضوع می پردازیم که بناهای بلند 
چه ویژگی هایی دارند که عده ای بیایند و در س��اخت 

این گونه سازه ها سرمایه گذاری کنند. 
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی 
اف��زود: از دی��دگاه اقتصادی بیش��تر کش��ورها به این 
نتیجه رس��یده اند که بلندمرتبه سازی از کوتاه مرتبه 
و تک واحد س��ازی به صرفه تر اس��ت. چرا که س��رانه 
مت��راژ ه��ر فرد در ای��ن گونه س��اختمان ها به دلیل 
اس��تفاده از فضای آس��مان از واحدهای کوتاه مرتبه 
بیش��تر و بزرگ تر خواهد بود. وی با اش��اره به تخریب 
س��اختمان ها در ای��ران پی��ش از موعد تمام ش��دن 
عمرش��ان، تصریح کرد: ۲۷ میلیارد دالر در ایران به 
دلیل تخریب زودهنگام ساختمان ها به هدر رفته است 
یعنی بناهایی که می توانسته اند ۴۰ تا ۵۰ سال عمر 
کنند، در پایان ۲۰ یا ۳۰ سال از گذار عمرشان تخریب 
شده اند. البته خوشبختانه این تخریب ها بیشتر درباره 
ساختمان های کوچک مقیاس رخ می دهد و در حوزه 
س��اختمان های بلندمرتب��ه کمتر ب��ه دنبال تخریب 
بوده ایم.  عضو شورای عالی بورس اظهار کرد: امسال 
در نهایت دولت بتواند ۱۸ میلیارد دالر نفت بفروشد، 

درحالی که ۲۰ میلیارد دالر خانه های خالی داریم. 
وی عل��ت وقوع چنی��ن پدیده ای را دادن اطالعات 
غلط از س��وی ش��هرداری ها به سرمایه گذاران عنوان 
و خاطرنش��ان ک��رد: درحالی ک��ه ش��هرداری ها باید 
سرمایه گذاران را به نوسازی خانه های فرسوده ترغیب 
می کردند، به ساخت و ساز در اراضی بکر هدایت کردند 
ک��ه نتیج��ه اش وجود ای��ن همه خانه خالی در تهران 

و کشور است. 

بلیت قطار به قیمت قبل بازگشت
سخنگوی سازمان حمایت با بیان اینکه در خصوص 
قیمت بلیت قطار از موضع قبلی عقب نشینی نکرده ایم، 
گف��ت: افزای��ش قیمت همچنان غیرقانونی بوده و در 
سیستم های فروش، نرخ به حالت قبل بازگشته است. 
غالمرض��ا کاوه در گفت وگ��و با مه��ر، با بیان اینکه 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از 
موضع قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت 
بلیت قطار تا ۲۰ درصد )به طور متوس��ط افزایش ۸ 
درصدی( عقب نشینی نکرده است، اظهار داشت: تمام 
قیمت ها براس��اس تاکید این س��ازمان و با همکاری 
خ��وب حمل و نق��ل ریل��ی و انجمن صنف��ی مربوطه، 
ب��ه حال��ت قبل بازگش��ته و در سیس��تم فروش تمام 

شرکت های حمل و نقلی اعمال شده است. 
وی افزود: سازمان حمایت قویا افزایش قیمت بلیت 
قط��ار را تکذی��ب می کند و م��ردم اگر با مصداقی در 
افزایش نرخ بلیت قطار از سوی شرکت های حمل و نقل 
مواجه شدند، حتما تخلف را با واحد نظارت و بازرسی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 

میان بگذارند. 
س��خنگوی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تصریح کرد: ش��رکت های حمل و نقل 
بنا به تاکید سازمان حمایت در حال عرضه بلیت قطار 
با نرخ مصوب قبلی هس��تند و بازرس��ی نوبه ای نیز از 

دفاتر فروش این شرکت ها انجام می شود. 
همچنی��ن وحید منایی، معاون نظارت بر کاالهای 
سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان هفته گذشته هرگونه افزایش قیمت 
بلیت قطار را غیرقانونی دانس��ته و اظهار کرده بود با 

متخلفین برخورد قانونی می شود. 

هشدار سازمان هواپیمایی به 
ایرالین ها

 رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی مع��اون وزی��ر راه و 
شهرس��ازی ب��ا اش��اره به ای��ن نکته ک��ه آژانس های 
هواپیمای��ی و س��ایر نهادها ک��ه بلیت های هواپیما را 
چارت��ر کردند، ح��ق فروش بلیت هواپیما براس��اس 
مصوب��ه آزادس��ازی را ندارن��د، گفت: اگ��ر ایرالین ها 
نتوانن��د چارترکنن��دگان خود را کنترل کنند قطعا از 

پروازهای چارتری جلوگیری خواهد شد. 
عل��ی عاب��دزاده در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی درباره فروش بلیت هواپیما بعد از 
اجرای طرح آزادسازی قیمت ها گفت: با کنترل بازار و 
ارتباط سازمان هواپیمایی کشوری با ایرالین ها حجم 
عظیم��ی از بلیت ه��ای فروخته ش��ده در طول مدت 
بع��د از اج��رای طرح با قیمت های عادالنه و مناس��ب 
به فروش رس��یده اس��ت. البته مواردی هم بوده که 
برخی آژانس های هواپیمایی یا س��ایت های غیرمجاز، 
بلیت گران به مردم فروخته اند که سازمان هواپیمایی 
کشوری در حال بازرسی و کنترل این موارد است. 

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 
یک��ی از ابزاره��ای م��ورد نی��از س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری ب��رای کنترل بازار ف��روش بلیت هواپیما و 
مقابله با گران فروشی داشتن اطالعات کافی از محل 
فروش بلیت است، ادامه داد: در همین راستا از مردم 
درخواس��ت می شود در صورت مواجهه با قیمت های 
غیرواقع موضوع و محل خرید بلیت را ارائه دهند تا با 
همکاری مردم با کسانی که از فرصت اجرای آزادسازی 
نرخ بلیت هواپیما سوء استفاده می کنند، مقابله کنیم. 
وی ادام��ه داد: ب��ا آزادس��ازی، فق��ط فروش بلیت 
ش��رکت های هواپیمای��ی به صورت آزاد اس��ت و اگر 
ش��رکتی از طرف آژانس های هواپیمایی نس��بت به 
ف��روش بلی��ت خود اقدام می کند بای��د قیمت بلیت 
توس��ط ش��رکت هواپیمایی تعیین و به آژانس مربوط 

اعالم شود. 
عابدزاده افزود: آژانس های هواپیمایی و سایر نهادها 
و افرادی که بلیت های هواپیما را چارتر کردند، حق 
ف��روش بلی��ت هواپیما براس��اس مصوبه آزادس��ازی 
را ندارن��د، چ��ون ای��ن مصوبه مش��مول آژانس های 
هواپیمایی نیست و فقط برای شرکت های هواپیمایی 

صادر شده است. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکی��د بر اینکه 
ش��رکت های هواپیمای��ی باید بر رون��د فروش بلیت 
خ��ود نظارت کامل داش��ته باش��ند، اظهار کرد: طی 
مدت گذش��ته از اجرای آزادس��ازی در برخی مسیرها 
بلیت هایی با نرخ های پایین نیز از طرف شرکت های 
هواپیمای��ی ف��روش رفته که متاس��فانه به این نرخ ها 
اش��اره نمی ش��ود. اقدامات��ی که باید ب��رای مقابله با 

آزادسازی انجام شود تا حدودی اجرا شده است. 
عاب��دزاده درب��اره فروش بلیت  های چارتری و تاثیر 
آن در اخالل بازار گفت: با توجه به اینکه شرکت های 
هواپیمایی اغلب قراردادهای یک س��اله و بلندمدت با 
چارترکنن��دگان دارند، بنابرای��ن بلیت های چارتری 
که در اختیار آژانس ها هس��تند برای پیش از اجرای 

آزادسازی است. 
وی ادام��ه داد: امروز اکثر ش��رکت های هواپیمایی 
زیرس��اخت های الزم را برای فروش بلیت هواپیما در 
شبکه و تعیین قیمت دارند و مسلما اگر بلیت هواپیما 
توس��ط خود ش��رکت های هواپیمایی فروخته شود از 

اخالل در بازار فروش بلیت جلوگیری می شود. 
رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 
ش��رکت های هواپیمای��ی مس��لما در جه��ت فروش 
بلیت ه��ای خ��ود به صورت چارتر عمل نخواهند کرد، 
گفت: در حال حاضر شرکت های بزرگ که از طریق 
ش��بکه فروش، نس��بت به عرضه بلیت های خود اقدام 
می کنن��د تعداد بس��یار اندک��ی از بلیت های خود را 

به صورت چارتر می فروشند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به س��والی 
مبنی بر اینکه اگر اعالم می شود گرانی بلیت هواپیما 
توس��ط چارترکنندگان اس��ت آیا امکان جلوگیری از 
ف��روش بلیت های چارت��ری در این مقطع از زمان به 
منظور کنترل بازار وجود دارد یا خیر اظهار کرد: اگر 
ایرالین ه��ا نتوانن��د چارترکنندگان پروازهای خود را 
کنترل کنند قطعا از پروازهای چارتری توسط سازمان 

هواپیمایی کشوری جلوگیری خواهد شد. 

عمران

»۱۰ کری��دور حمل و نقلی در کش��ور 
تعری��ف ش��ده ک��ه صرفا ب��رای تکمیل 
کریدوره��ای ن��وع یک بال��غ بر ۲۰هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.«
ای��ن جدیدتری��ن اظهارنظ��ر وزی��ر 
راه و شهرس��ازی درب��اره می��زان مناب��ع 
اعتب��اری اس��ت که تنها ب��رای تکمیل 
آزادراه های نیمه تمام کشور وجود دارد؛ 
اعتب��اری که در قیاس با بودجه عمرانی 
کل کش��ور رقمی بس��یار باال بوده و به 
خوب��ی نش��ان می دهد نمی ت��وان برای 
تکمی��ل برنامه ه��ای نیمه تمام روی آن 
حساب ویژه ای باز کرد. تأکید دوباره وزیر 
راه و شهرسازی روی این موضوع در جمع 
نمایندگان کمیس��یون عمران مجلس و 
در  آس��تانه ارائه الیحه بودجه به خوبی 
نش��ان می ده��د در آین��ده برنامه هایی 
جدی��د بای��د محوریت بودجه عمرانی را 

از آن خود کنند. 
اص��ل ای��ن تفکر به آغاز دولت یازدهم 
باز می گردد، جایی که دولت اعالم کرد 
دوره اتکا به منابع دولتی گذشته و باید 
از ای��ن پس ب��ه روش های جدید تأمین 

مالی فکر کرد. 
در این بین وزارت راه و شهرسازی در 
رأس فهرست وزارتخانه هایی است که این 
رویکرد را دنبال می کند، وزارتخانه ای که 
از یک سو درگیر تعهدات قبلی گسترده 
خود مانند مس��کن مهر اس��ت و از سوی 
دیگر، تعداد قابل توجهی پروژه نیمه تمام 
دارد که روی دس��تش مانده و نمی توان 
بدون جذب سرمایه های جدید به تکمیل 

و بهره برداری آنها امید داشت. 
در این بین شاید حمل ونقل بیشترین 
نیاز را به جذب منابع مالی جدید دارد. 
جای��ی ک��ه وزارت راه اع��الم کرده تنها 

برای حفظ آنچه تاکنون ساخته شده به 
چن��د هزار میلی��ارد تومان منابع دائمی 
احتیاج خواهد بود و به سرانجام رساندن 
طرح ه��ای توس��عه ای تنها در دو بخش 
راه آهن و هواپیمایی به ۵۰ میلیارد دالر 
بودجه احتیاج اس��ت و در کنار آن باید 
برای افزایش سطح آزادراه های کشور نیز 
فکری اساس��ی کرد؛ موضوعی که وزیر 
راه نی��ز در جری��ان دی��دار اخیر خود با 
اعضای کمیس��یون عمران بر آن تأکید 

کرده است. 
آخون��دی،  صحبت ه��ای  براس��اس 
هم اکنون ۲هزار و ۲۰۰ کیلومتر آزادراه 
در کشور وجود دارد که توافق یاد شده 
۷۰ درصد کل آزادراه های موجود کشور 
را شامل می شود. هرچند دولت توانسته 
برای س��اخت ۱۵۰۰ کیلومتر آزادراه به 
توافق دس��ت یابد اما هنوز راهی طوالنی 
در تأمین ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 

باقی مانده دارد. 
اس��تفاده از ابزار ه��ای دیگ��ری ک��ه 
مجل��س می تواند مج��وز آن را به دولت 
بدهد نیز خواسته دیگری است که وزیر 
از نماین��دگان مجلس دارد. از نوس��ازی 
ناوگان جاده ای گرفته تا استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملی انتخاب هایی است 
که آخوندی مطرح کرده تا نسبت به آنها 

تصمیم گیری شود. 

برای عبور از بودجه دولتی باید 
مقدمات الزم فراهم شود

محدودی��ت مناب��ع اعتب��اری دولت 
اقتصاددان��ان  ک��ه  اس��ت  مس��ئله ای 
نمی توانن��د از کن��ار آن بگذرند. مرتضی 
دلخ��وش کارش��ناس اقتص��اد کالن در 
گفت وگو با »فرصت امروز« بر این موضوع 
صح��ه گذاش��ته و تصری��ح کرد: کاهش 
قیمت نفت، باقی ماندن محدودیت های 
اقتص��ادی و رک��ود دامن��ه داری که در 
اقتص��اد ایران وجود دارد دس��ت دولت 
را در افزای��ش درآمدهایش بس��ته زیرا 
ف��روش نفت و دریافت مالیات از صنوف 
فع��ال اصلی ترین منب��ع درآمدی دولت 

ایران است. 
وی ادام��ه داد: وقتی درآمدها افزایش 
پی��دا نمی کنند نمی توان انتظار داش��ت 
بودج��ه عمرانی تغیی��ر و تحولی جدی 
را پش��ت س��ر بگذارد، از این رو یا باید 
طرح ه��ای عمرانی را به نفع هزینه های 
ج��اری کنار گذاش��ت ی��ا از منابع دیگر 
مانن��د س��رمایه گذاری بخش غیردولتی 
به��ره گرفت.  دلخ��وش درباره احتمال 
اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی 
ب��رای طرح های عمران��ی گفت: هرچند 
نمی ت��وان این راه حل را کنار گذاش��ت 
اما باید در نظر داش��ت در ش��رایطی که 
درآمده��ای دولت محدود اس��ت قطعا 
س��هم صندوق نیز زیاد نخواهد ش��د و 
استفاده از منابع آن باید براساس شرایط 

واقعی اقتصاد و توان آن باشد. 
هرچند صحبت های آخوندی نش��ان 
می ده��د وزارت راه گزین��ه دیگری جز 
عب��ور از بودجه دولت��ی ندارد اما برخی 
نماین��دگان مجل��س معتقدن��د قبل از 
حرک��ت ب��ه این س��مت باید ب��ه فراهم 

کردن مقدمات الزم نیز فکر کرد. 
علی  رضا خس��روی، عضو کمیس��یون 
عم��ران مجل��س ش��ورای اس��المی در 
گفت وگ��و ب��ا »فرصت ام��روز« تصریح 

کرد: اینکه منابع متنوع ش��ود و در کنار 
بودجه عمرانی بتوانیم از سرمایه گذاری 
توس��عه  صن��دوق  و  بخش خصوص��ی 
اس��تفاده کنیم قطعا گزینه ای مناسب و 
قابل پیگیری اس��ت اما اینکه این طرح 
چطور اجرایی شود به مقدماتی نیاز دارد 
ک��ه قطعا باید برای آنها نیز برنامه ریزی 

صورت گیرد. 
نماین��ده م��ردم س��منان در مجلس 
با اش��اره به س��ود باالی تس��هیالت در 
بانک های ایران عنوان کرد: وقتی بانک ها 
برای تس��هیالت سودی ۲۵ درصدی در 
نظ��ر می گیرند و پروژه های عمرانی پس 
از چند سال سوی ۱۰ تا ۱۵ درصدی از 
آن سرمایه گذار می کنند، قطعا نمی توان 
انتظار داشت استفاده از روش های جدید 

اوج بگیرد. 
ب��ه گفت��ه وی، دولت برای اس��تفاده 
از ی��ک فرص��ت باید امکان��ات مورد نیاز 
را ب��رای آن فراه��م کن��د. اقتصاد محل 
محاس��بات دقیق است و سرمایه گذاران 
قطع��ا برای ورود به عرصه ای جدید نیاز 

به تضمین هایی قطعی دارند. 
خس��روی معتق��د اس��ت اصلی ترین 
ابهام و مش��کل نه در بودجه نویس��ی که 

در برنامه های کالن کشور است. 
ای��ن نماین��ده مجل��س اظه��ار کرد: 
ت��ا زمانی که کش��ور ی��ک برنامه جامع 
حمل و نق��ل مانند برنامه جامع مس��کن 
نداش��ته باشد، کار از کار پیش نمی رود. 
نب��ود برنام��ه جام��ع طرح ه��ا را محلی 
می کن��د و باعث می ش��ود طرح ها بدون 
توجه به اولویت نهایی شوند. در صورت 
وج��ود طرح جام��ع، هم منابع موردنظر 
ب��ا ش��رایط بهت��ری تأمین می ش��وند و 
هم کش��ور برای مدتی مش��خص اهداف 

زیرساختی خود را می شناسد. 
صحبت های خس��روی نشان می دهد 
مجلس با کلیات حرف های وزیر مخالف 
نیس��ت و درصورتی ک��ه برخی نگرانی ها 
حل ش��ود، می توان به کنار زدن بودجه 
ظرفیت ه��ای  از  اس��تفاده  و  دولت��ی 
بخش خصوصی فکر کرد. سرمایه گذاران 
بسیاری پشت خط شروع ورود به اقتصاد 
ای��ران ایس��تاده اند و درصورتی که تغییر 
نگاه دولت از بودجه دولتی به خصوصی 
با تغییراتی عملی در بدنه اقتصاد همراه 
ش��ود می ت��وان به آغ��از فصلی جدید از 
تأمی��ن مالی طرح های عمرانی کش��ور 

امید داشت. 

ورود بخش خصوصی در سایه حمایت صندوق توسعه  

 عبور از 
جیب خالی دولت

جواد هاشمی 

تلفن مستقیم: 86073288شماره 404 www.forsatnet.ir

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر با اشاره به ساخت یک میلیون 
و ۸۳۴ هزار مسکن مهر تاکنون گفت: حدود 
۵۰ هزار واحد مس��کن مهر هنوز با مش��کل 

تعاونی ها روبه رو هستند. 
احم��د اصغری مهرآب��ادی در گفت وگو 
ب��ا مهر با اش��اره ب��ه وضعی��ت واحدهای 
مس��کن مه��ر گف��ت: در ح��ال حاضر، از 
مجموع ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار واحد ساخت 
یک میلیون و ۸۳۴ هزار واحد به اتمام رسیده 
که البته در ابتدا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
ب��ود که بان��ک مرکزی وام دهی به تعدادی 
از ای��ن واحده��ا را نپذیرف��ت و اعالم کرد 
این واحدها جدید شروع شده و وام به آن 

تعلق نمی گیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه س��اخت ۲ میلیون و 
۲۱۶ هزار واحد در دس��تور کار بوده اس��ت، 
افزود: کار ساخت ۳۸۳ هزار واحد باقیمانده 
اس��ت که در مراحل مختلف س��اخت قرار 
دارن��د، از ای��ن تعداد ۲۰۵ ه��زار واحد در 
مرحل��ه ن��ازک کاری و ۹۷ ه��زار واحد در 

مرحله سفت کاری قرار دارد. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مس��کن مهر با اعالم اینکه کار ساخت این 
واحدها تا ش��هریور س��ال آین��ده به اتمام 
می رسد، اظهار داشت: حدود ۸۰ هزار واحد 
باقی می ماند که از این تعداد برخی واحدها 
متقاضی واجد ش��رایط ندارند و در برخی 

دیگر مشکل تعاونی وجود دارد. 
مهرآبادی ادامه داد: حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار 
واحد در اختیار تعاونی های قرار دارد که یا 
مشکل مالی دارند یا اینکه صاحبان تعاونی 
متواری هستند که پرونده این پروژه ها در 
دادگاه است و ما منتظر رأی نهایی دادگاه 
هستیم تا سرانجام این واحدها هم مشخص 

شود. 
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت قصد دارد 
تا در س��ال ۹۵ مس��کن مهر به پایان برسد، 
گفت: با تس��هیالتی که دولت برای کمک 
به بخش های مختلف مسکن مهر از جمله 
خدمات روبنایی، زیربنایی و س��اخت دیوار 
حائ��ل در نظرگرفت��ه اس��ت امیدواریم که 
هرچه زودتر کار س��اخت مس��کن مهر به 

پایان برسد. 

آخرین وضعیت ساخت مسکن مهر

ساخت ۳۸۳ هزار واحد باقیمانده است



آئودی A3 e-tron نامزد 
کم مصرف ترین خودروی سال از 

Green Car  دید مجله

کارشناس��ان آنچنان تحت تاثیر خودروی آئودی 
A3 e-tron ق��رار گرفتن��د ک��ه آن را در رتبه اول 
پنج خودرو س��بز لیست قرار دادند. خودرو هاچبک 
کامپک��ت آئ��ودی دارای ی��ک موت��ور 1.4 لیتری 
توربوشارژ چهار س��یلندر است که با یک موتور 76 

کیلوواتی ادغام شده است. 
این یکی از مدل های سری »کواترو« آئودی نیست 
اما کلیت این خودرو تمامی آن چیزی است که یک 
آئودی باید داشته باشد. این نخستین تالش معقول 
آئودی ب��رای تولید یک خودروی هیبریدی اس��ت. 
این کمپانی س��عی بر تولی��د خودرو های هیبریدی 
معمولی دارد و تا اینجای کار یکی از بهترین ها بوده 
اس��ت. این کمپانی امیدواری های زیادی برای مدل 
A3  خ��ود دارد و با لغو فروش خودرو های دیزلی تا 
بررس��ی کامل جنبه های مختلف رس��وایی در تست 
آالیندگ��ی، این کمپانی قص��د دارد که از تکنولوژی 

جدید در خودرو هایش استفاده کند. 
آنه��ا امیدوارند که با ش��روع فروش این س��ری از 
خودرو ها، ماهانه بی��ش از 200 خودروی هیبریدی 
بفروش��ند. آئودی نخستین کمپانی خودروساز است 
ک��ه با تولید یک باتری کابلی قابل حمل که بین دو 
ولت��اژ 120 ولت و 240 ولت متغیر اس��ت، قابلیت 
ش��ارژ هرگونه باتری اسیدی را دارد. اما این ماشین 
این گونه است: یک هاچبک جمع و جور اروپایی زیبا 

با رانندگی ای لذت بخش. 
آلودگی صوتی این ماش��ین هم بس��یار  کم است 
و فق��ط در هنگام ش��تاب گیری کامل صدای غرش 
موتورش شنیده می ش��ود. اما تنها ایراد این خودرو 
این است که به وسیله موتور الکتریکی تنها 16 مایل 
را طی می کند و با ورود ش��ورولت »Volt« به بازار 
در س��ال 2016 که قابلیت پیمودن 53 مایل توسط 
موتور برقی اش را دارد، آئودی باید برای رقابت آماده 
باش��د. قیمت این خودرو هاچب��ک از 38.825 دالر 

آغاز می شود. 

خودروی بیوک چینی به بازار 
آمریکا عرضه خواهد شد

براساس یک اطالعیه،  از آغاز سال 2016 شرکت 
جنرال موت��ورز تصمیم به فروش اتومبیلی س��اخته 
ش��ده در چین گرفته که این نخس��تین تجربه برای 

یک شرکت آمریکایی خواهد بود. 
م��دل مدنظ��ر Vus Envision از مارک بیوک 
است که سال گذش��ته در چین وارد بازار شده بود.  
این خودرو در منطقه ثروتمند شاندونگ تولید شده 
و از ماه ژانویه 127085دستگاه فروش داشته است. 
ش��رکت جنرال موتورز پیش بینی عرضه 30 هزار 
ت��ا 40 هزار نمونه در س��ال را ب��رای تقویت عرضه 
بیوک گرفته اس��ت.  آن هم در زمانی که تقاضا برای 
4×4 های ش��هری و پیکاپ ها در آمریکای شمالی به 

دلیل هزینه پایین بنزین زیاد است. 
همچنی��ن ای��ن ش��رکت ب��ه نخس��تین گ��روه 
اتومبیل سازی بزرگ حاضر در آمریکا تبدیل می شود 
ک��ه خودروی��ی تولید ش��ده در چی��ن را به فروش 
می گذارد،  رویه ای که بدون ش��ک خشم سندیکای 

قدرتمند اتومبیل UAW  را بر می انگیزد. 
این اطالعیه در زمانی منتشر می شود که به دنبال 
ی��ک توافق حقوقی که در مراح��ل پایانی قرار دارد،  
دستمزد کارکنان شرکت جنرال موتورز باید افزایش 

یابد. 
در س��ال 2014 چین به نخس��تین بازار نخستین 
سازنده آمریکایی بدل شد،  اما کسادی اقتصاد چین 
به آمریکای ش��مالی )ایاالت متحده آمریکا،  کانادا و 
مکزی��ک( کمک کرد تا در 9ماهه اول س��ال 2015 

دوباره رتبه اول را به دست بیاورند. 
م��اه گذش��ته ش��رکت جنرال موتورز که ش��امل 
چهار مارک اس��ت )ش��ورولت،  کادیالک،  بیوک و 
)GMC( کمی بیش از 100 هزار دستگاه اتومبیل 
م��ارک بیوک به چین فروخ��ت،  در مقابل 19 هزار 
دستگاه به ایاالت متحده.  بیوک در مجموع 7درصد 

حجم فروش جنرال موتورز را دارد. 

فراخوان خودروهای فراری و فورد 
برای نشت سوخت 

 ش��رکت خودروس��ازی ف��راری برای ش��ماری از 
خودروه��ای کروک��ی »کالیفرنیا تی« ک��ه به تازگی 
تولید شده اند، به دلیل احتمال نشت سوخت و خطر 

آتش سوزی فراخوان داد. 
به گزارش ایس��نا، س��ازمان ملی ایمن��ی ترافیک 
آزادراه آمری��کا ک��ه دیده بان ایمنی خ��ودرو در این 
کش��ور اس��ت، اعالم کرد: حداکثر 185 دس��تگاه از 
این خودروها مشکل نشت س��وخت دارند که خطر 

آتش سوزی در آنها را افزایش می دهد. 
این خودروها که مدل س��ال 2016 هس��تند، در 
فاصله هش��تم سپتامبر تا 11 نوامبر تولید شده اند و 
فراری قطعه معیوب فراهم شده از سوی یک شرکت 

تأمین کننده را عامل مشکل مذکور خوانده است. 
 براساس گزارش آسوش��یتدپرس، فورد هم برای 
ش��ماری از خودروهای مدل 2013 خ��ود به دلیل 
مشکل نشت سوخت فراخوان داد و اعالم کرد حدود 
868 دس��تگاه خودرو مدل فورد اکسپلورر، فلکس، 
توروس پلیس اینترس��پتور، ت��وروس، لینکلن ام کی 
اس و  ام کی تی چنین مش��کلی دارن��د که مالکان 
آنها باید با مراجعه به واس��طه های فروش، نسبت به 

تعویض قطعه معیوب اقدام کنند. 

فروش فوری خودرو مشروط به 
نداشتن تعهدات معوق 

با اجرایی ش��دن یک قانون جدید، خودروسازان و 
واردکنندگان خودرو تنها در صورتی مجاز به فروش 
محصوالت خود ب��ه روش فروش فوری خواهند بود 
که تعهدات عقب افتاده ای در آن خودروها نداش��ته 

باشند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، یک��ی از دالی��ل نارضایتی 
و  خودروس��ازان  عملک��رد  از  مصرف کنن��دگان 
واردکنندگان خ��ودرو، تأخیر در تحویل خودروهای 

فروخته شده است. 
 در این زمینه دیده ش��ده که خودروس��ازان 
و واردکنن��دگان خ��ودرو در حال��ی اق��دام به 
فروش ف��وری برخی محصوالت خ��ود با تعهد 
تحویل حداکث��ر یک ماهه می کنن��د که هنوز 
خودروه��ای فروخته ش��ده پیش��ین را به رغم 
فرا رس��یدن موعد قید شده در قرارداد، تحویل 

مشتریان نداده اند. 
چنین مش��کالتی در خودروسازان داخلی بیشتر 
در تحوی��ل خودروی��ی چون ال 90 دیده ش��ده و 
البت��ه در ش��رکت های واردکنن��ده خ��ودرو نیز با 
شدت بیش��تری در جریان تحویل محصوالت آنها 

وجود دارد. 
ای��ن موضوع در تدوین اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت به گونه ای که خودروسازان و 
واردکنن��دگان خودرو پیش از تحویل دادن تعهدات 
معوق پیشین، مجاز به فروش جدید به روش فروش 

فوری نخواهند بود. 
در این زمینه در ماده 7 این قانون قید شده است: 
»هرگون��ه فروش ف��وری خودرو منوط به نداش��تن 
تعهدات مع��وق خواهد بود. تعه��دات معوق مربوط 
به مواردی اس��ت که در فروش های فوری، تعهداتی 
طبق ق��رارداد سررسیدش��ده ولی خ��ودرو تحویل 

مشتری نشده است«. 
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی 
دولت به تصویب رس��یده اس��ت. ای��ن قانون پس از 
ابالغ از س��وی مع��اون اول رئیس جمهوری، اجرایی 

خواهد شد. 

خبر بینالملل

خبر
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وزیر  نعمت زاده،  محمدرضا 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 
خواستار بلند مدت شدن زمان 
قراردادها میان خودروسازان و 
قراردادهایی  شد.  قطعه سازان 
که یک س��اله بودند حاال قرار 
وزیر  درخواس��ت  ب��ه  اس��ت 
زمان ش��ان به سه تا پنج سال 

افزایش پیدا کند. 
صنعت خودروس��ازی ایران 
در چند س��ال اخیر با تالطم 
مواج��ه ب��وده و همین تالطم 
ب��ه صنای��ع زیرمجموع��ه آن 
است. قطعه سازان  آسیب زده 
وابس��ته به خودروس��ازان نیز 
از ضرب��ه این ام��واج بی بهره 
نبوده و آس��یب های شدیدی 
نش��دن  تس��ویه  دیده ان��د. 
مطالبات قطعه سازان از یکسو 
و کاهش تولید خودروسازی ها 
از سوی دیگر، موجب تعدیل 
50 هزار نیرو و تعطیلی برخی 
از واحده��ای قطعه س��ازی تا 
شهریور ماه امسال شده است. 
همه این عوامل که ناش��ی از 
شرایط بازار بود به اندازه کافی 
ب��ه صنع��ت قطعه س��ازی که 
از ش��ریان های  به عنوان یکی 

محس��وب  خودروس��ازی 
می ش��ود، لطم��ه وارد ک��رد 
اما عام��ل دیگری مس��تقیما 
ب��ه  از س��وی خودروس��ازان 
ش��د  تحمی��ل  قطعه س��ازان 
ک��ه بی��ش از آنکه ناش��ی از 
نب��ود اطمین��ان ب��ه ط��رف 
مورد قرارداد باش��د، به دلیل 
خودروس��ازان  مناف��ع  حفظ 
ب��ود. کوتاه ش��دن مدت زمان 
از  یک س��ال  ب��ه  قرارداده��ا 
س��وی خودروس��ازان موجب 
می ش��د که اگر خودروسازان 
نتوانس��تند بدهی های خود را 
کنند،  تس��ویه  قطعه سازان  با 
سراغ قطعه س��از دیگری برای 
تامی��ن قطع��ه بروند، ش��اید 
همین عامل بود که مطالبات 
چن��د  ب��ه  را  قطعه س��ازان 

هزار میلیارد تومان رساند. 
حاال وزیر صنعت در آخرین 
جلسه شورای سیاست گذاری 
خ��ودرو، درخواس��ت کرده تا 
س��قف قراردادها به پنج سال 
افزایش پیدا کند. حاال پرسش 
بلند مدت شدن  اینجاست که 
این قرارداده��ا چه تحولی در 
صنع��ت قطعه س��ازی ایج��اد 

خواهد کرد؟ 

نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
عض��و هیات مدی��ره انجم��ن 
قطعه س��ازان در پاسخ به این 
پرس��ش به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »تا هش��ت س��ال 
بود  بلند مدت  قراردادها  پیش 
و قطعه س��ازان از اج��رای آن 
راضی بودند زیرا می توانستند 
ب��رای بلند م��دت برنامه ریزی 
کنند اما حدود هش��ت س��ال 
پیش به دلی��ل نادیده گرفته 
ش��دن تورم و میزان تحوالت 
قیمت��ی در قراردادها و لحاظ 
نش��دن افزایش ه��ای قیمتی 
مدت زم��ان  قرارداده��ا،  در 
ای��ن قراردادها کاه��ش پیدا 
ک��رد. البته بعده��ا  بندی در 
قرارداده��ا مبنی ب��ر افزایش 
در صورت  قرارداده��ا  مبل��غ 
افزای��ش تورم گنجانده ش��د 
اما خودروس��ازان در عمل آن 
را اجرایی نمی کردند. این گونه 
شد که قراردادها ساالنه شد.«

»بلند م��دت  می افزای��د:  او 
برنامه ریزی  به  قراردادها  شدن 
بلند م��دت در قطعه س��ازی ها 
البت��ه  ش��د  خواه��د  منج��ر 
اجرایی شدن آن نیازمند اراده 
خودروس��ازان اس��ت زیرا آنها 

نق��ش اساس��ی را در این بین 
قراردادهای  می کنن��د.  ب��ازی 
کوتاه مدت موجب می ش��د که 
اگر خودروسازان نمی توانستند 
تعه��دات مالی خود را نس��بت 
به یک قطعه س��از انجام دهند، 
س��راغ ی��ک قطعه س��از دیگر 
می رفتند بنابراین طوالنی شدن 
مدت زمان قراردادها به تس��ویه 
مطالبات قطعه سازان نیز کمک 

خواهد کرد.«
ابراهی��م احم��دی، نماینده 
قطعه س��ازان اصفه��ان، نیز در 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
در ای��ن زمینه اظه��ار می کند: 
مدت زمان  ش��دن  »طوالنی تر 
جه��ت  در  فق��ط  قرارداده��ا 
اما  اس��ت  برنامه ری��زی خوب 
نکت��ه ای که در ای��ن قراردادها 
باید م��ورد توجه ق��رار گرفته 
و ضمان��ت اجرایی پی��دا کند، 
توج��ه به نرخ ت��ورم و افزایش 
قراردادهاس��ت.  در  قیم��ت 
وقت��ی ب��ه این موض��وع توجه 
نش��ود، قرارداد بلند مدت برای 
قطعه س��ازان زی��ان آور خواهد 
ب��ود. همچنی��ن در قراردادها 
می توانند  خودروسازان  کنونی 
به صورت یک طرفه ق��رارداد را 

فس��خ کنند اما اگر قرار باش��د 
مانند گذش��ته زمان قراردادها 
افزایش پیدا کند، باید اطمینان 
خاط��ر از این جه��ت نیز برای 

قطعه سازان مهیا شود.«
ش��رکت های  پیون��د 
خودروسازی با قطعه سازان در 
دنی��ا اصوال بلند م��دت بوده یا 
زیرمجموعه های  قطعه س��ازان 
خود ش��رکت های خودروس��از 
هستند همین موضوع موجب 
قطعه س��ازی ها  ت��ا  می ش��ود 
بتوانند ب��ه برنامه های تحقیق 
و توس��عه ای خ��ود بپردازن��د. 
ام��ا در ایران ب��ا اینکه صنعت 
خودروس��ازی تا پیش از نیمه 
دوم دهه 80 راه خود را به خوبی 
طی می کرد، به دلیل تغییرات 
مدیریت��ی در خودروس��ازی ها 
و باز ش��دن دروازه ها به سوی 
قطعات چینی، سیاست ها تغییر 
ک��رد و قطعه س��ازان به جای 
اینک��ه به توس��عه فکر کنند یا 
واردکننده شدند یا صرفا برای 
حیات خود جنگیدند. حاال اما 
حرف های اطمینان بخشی برای 
بهبود شرایط این صنعت گفته 
می ش��ود که اجرای آن در گرو 

اراده خودروسازان است.

درخواست وزیر صنعت برای افزایش  زمان قراردادها در صنعت خودرو

قطعهسازانبهعقدبلندمدتخودروسازاندرمیآیند

موث��ق،  مناب��ع  گفته ه��ای  براس��اس 
خودروس��از لوک��س بریتانیایی، آس��تون 
مارتی��ن، براس��اس تصمیم��ی ک��ه طی 
هفته های آینده خواهد گرفت، مش��خص 
می کند ک��ه کارخانه جدیدش را در کدام 
یک از چه��ار مرکزش در آمریکا، انگلیس 

یا خاورمیانه تاسیس کند. 
این کمپان��ی که ام��روزه در حال ضرر 
دادن است، در حال برنامه ریزی برای یک 
برنامه توس��عه عظیم به منظور بازگش��ت 
به س��ودآوری سابق اس��ت. یک منبع در 
روز سه ش��نبه اع��الم ک��رد ک��ه دو مرکز 
بریتانیای��ی، یکی در ایال��ت آالباما ایاالت 
متحده و دیگ��ری که در خاورمیانه وجود 
دارد بس��یار مورد توجه هیات مدیره قرار 

گرفته است. 
ای��ن منبع گفت: هیات مدی��ره در حال 
بررس��ی گزینه هاس��ت و ت��ا پایان س��ال 
میالدی یا هفته های اول ماه ژانویه س��ال 

بعد تصمیم نهایی اش را خواهد گرفت. 
این شرکت اعالم کرد که در ماه اکتبر، 

لیس��ت 19 م��کان ممکن برای س��اخت 
کارخانه را به ش��ش مکان برای س��اخت 
5000 م��دل DBX کاهش داده اس��ت. 
این کمپانی در ح��ال حاضر یک کارخانه 
در محله Gaydon، مرکز لندن دارد که 
در آن خودرو های اسپورت تولید می کنند. 
یک قانون گذار به اس��م ان��درو میچل 
اع��الم ک��رد ک��ه در م��اه گذش��ته این 
کمپانی خودرو سازی در موقعیت بهتری 
نسبت به سایرین برای خرید یک زمین 
80 هکت��اری در مرکز لن��دن بود و اگر 
این ام��ر ب��ا موفقیت انجام ش��ود بیش 
از 1000 ش��غل برای م��ردم این منطقه 
ایجاد خواهد ش��د. هر گونه کمک مالی 
از ط��رف دولت و همچنین س��هامداران 
 DBX شرکت دایملر برای ساخت مدل
تصمیم گی��ری  در  مهم��ی  فاکتور ه��ای 

نهایی این کمپانی هس��تند. 
سال گذشته این کمپانی 3661 خودرو 
کمتر از دوران اوج خود در س��ال 2007، 
که 7300 دس��تگاه بود، فروخت اما هدف 
آنها فروش ح��دود 15000 مدل تا پایان 

این دهه میالدی است. 

 تویوت��ا موتورز در نوامب��ر خودروهای 
بیش��تری در مقایس��ه ب��ا فولکس واگ��ن 
فروخ��ت و ب��رای پنجمی��ن م��اه متوالی 
عنوان پرفروش ترین خودروس��از جهان را 

حفظ کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، این خودروس��از 
ژاپن��ی در ش��رایطی ک��ه فولکس واگ��ن 
همچنان گرفتار بح��ران به وجود آمده از 
افش��ای رس��وایی آالیندگی دیزلی است، 
پرفروش ترین خودروس��از جهان در سال 

2015 شناخته خواهد شد. 
طب��ق اعالم تویوتا، این خودروس��از در 
فاصل��ه ژانویه ت��ا نوامب��ر مجموعا 9.21 
میلیون خودرو فروخته اس��ت که باالتر از 
9.10 میلیون خودروی به فروش رفته از 
سوی فولکس واگن در مدت مشابه است. 
تویوت��ا که از اواس��ط تابس��تان به این 

ط��رف پرفروش تر از رقی��ب آلمانی خود 
بوده است، انتظار دارد امسال را با فروش 

10.1میلیون خودرو به پایان برساند. 
فولکس واگن اوایل ماه جاری اعالم کرد 
که ف��روش برند فولکس واگ��ن در نوامبر 
2.2 درص��د کاهش یافت��ه و روند کاهش 
فروش این ش��رکت را که از زمان افشای 
تقل��ب در تس��ت آالیندگ��ی خودروهای 
دیزلی سرعت گرفته، تشدید کرده است. 
براساس گزارش فوربس، پس از تویوتا و 
فولکس واگن، جنرال موتورز در رتبه سوم 
پرفروش ترین خودروس��از جهان در سال 

2015 قرار می گیرد. 
با این همه هر س��ه خودروس��از کاهش 
اندک فروش نس��بت به س��ال گذشته را 
گزارش کرده اند که انتظار می رود در سال 

2016 هم ادامه پیدا کند. 

عسل داداشلو
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برای پنجمین ماه متوالی
 تویوتا پرفروش ترین خودروساز جهان شد

 تصمیم آستون مارتین برای تاسیس کارخانه جدید 
در آمریکا، انگلیس یا خاورمیانه

ترجمه: مازیار جعفریه
منبع: رویترز



شب های کریسمس در تهران

دکتر سیدحس��ن هاش��می در حاشیه 
مراسم کمپین شهروند سالم درباره برخی 
اظهارنظره��ا مبنی بر افزایش مرگ و میر 
به دلیل آلودگی هوا گفت: اخبار مربوط به 
افزایش مرگ و میر ناش��ی از آلودگی هوا 
را دیدم. گزارش��اتی که در این زمینه ارائه 
ش��ده و ادعاهایی که می ش��ود زیاد قابل 
اس��تناد نیستند. من از مس��ئول سازمان 
بهش��ت زهرا در این زمینه سوال کردم و 
پرس��یدم آیا تعداد مرگ ها افزایش داشته 
اس��ت که گفتند تع��داد مرگ ها در طول 
سال ثابت است و از دی ماه به بعد افزایش 
بهش��ت زهرا  س��ازمان  مس��ئول  می یابد. 
می گف��ت مثال ما روزانه بین 140 تا 150 
فوتی داریم که در ای��ن فصل به 200نفر 
افزایش می یابد، اما آمارها نس��بت به سال 
گذش��ته تفاوت��ی نکرده ان��د. بنابراین این 
یعنی م��ا باید نگران آلودگی هوا باش��یم 
و ب��رای بهبود آن ت��الش کنیم. اما با این 

موضوع به صورت ابزاری برخورد نکنید. 
او در پاس��خ به س��والی درب��اره افزایش 
مراجعات به اورژان��س به دلیل آلودگی هوا 
گفت: این طور نیست که مراجعه به اورژانس 
20 تا 30 درصد افزایش داشته باشد. در این 
موض��وع که هوای آلوده منج��ر به بیماری 
می شود، تردیدی وجود ندارد. باز هم در این 
موضوع که آلودگی هوا بیماری های تنفسی 
به ویژه آس��م را تش��دید می کند، تردیدی 
نیس��ت اما از طرف دیگر بای��د در ذکر آمار 
دق��ت کنیم؛ چ��را که مردم به م��رور زمان 
بی اعتماد می شوند. بنابراین نباید ذهنیات و 
حدسیات خود را به عنوان آمار قطعی اعالم 
کنیم. من آنچه را که اطالع دارم از س��وی 
سازمان بهشت زهرا و اورژانس ها و آمار مرگ 
و میرهای بهشت زهرا نسبت به سال گذشته 

تغییری نکرده اس��ت که ممکن است دلیل 
آن مراقبت مردم باشد. 

وزیر بهداشت با بیان اینکه ما می خواهیم 
هوای شهرمان پاک باشد، گفت: باور داریم 
که انج��ام این کار ش��دنی اس��ت، اما یک 
وزارتخانه، یک س��ازمان و حت��ی دولت به 
تنهای��ی از پس آن بر نمی آی��د و همه باید 
کمک کنند و بدانند این کار ش��دنی است. 

همان طور که روزی هوای لندن و استانبول 
بسیار آلوده تر از تهران بود. اما طی برنامه ای 
10 س��اله اکنون جزو پاک ترین ش��هرهای 
دنیا محس��وب می شوند؛ چرا که هیچ کس 
مسئولیتش را گردن دیگری نینداخته است. 
در ای��ن خرابکاری همه مس��ئولند و نقش 
دارند و باید متناس��ب با نقشی که بر عهده 
دارند، راه آم��ده را بازگردند و نقش خود را 

ایفا کنند. 
هاشمی در پاسخ به س��والی درباره لزوم 
تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا گفت: 
مهم این اس��ت که همیش��ه سالمت مردم 
در س��رلوحه برنامه ها باشد. با دستوری که 
رئیس جمهور دادند هر زمانی که نیاز باشد 
هم س��ازمان محیط زیس��ت و در رأس آنها 
استانداری تهران و وزارت بهداشت با همین 
دستور تصمیم گیری می کنند تا از سالمتی 
مردم مراقبت ش��ود، اما باید به جهات دیگر 
موضوع نیز توجه ش��ود؛ چ��را که زمانی که 
یک روز را تعطیل می کنیم این طور نیست 
که مردم از قبل پیش بینی هایی کرده باشند. 
بنابراین باید همه جهات را در نظر بگیریم تا 
مردم آس��یب روحی، روانی، جسمی و غیره 
نبینند و در مجموع به گونه ای تدبیر شود که 

آسیبی به مردم وارد نشود. 
وی با بیان اینکه البته معتقدم شهرداری 
بی��ش از ای��ن می تواند با وزارت بهداش��ت 
همراهی داشته باش��د، گفت: به ویژه اینکه 
شهرها و کالن شهرها توسعه پیدا می کنند 
و م��ا ب��رای ایجاد زمی��ن و فض��ا که خود 
ش��هرداری بای��د ایجاد می ک��رد و با وجود 
تراکم فروشی از شوراهای شهر انتظار داریم 
ک��ه حتما به این موض��وع توجه کنند و در 
زمینه ساخت بیمارستان هایی که نیاز داریم 
حداقل در جهت تامین زمین و تراکم مورد 
نیازش��ان به ما کمک کنند. طبیعی اس��ت 
که اعتب��ار الزم برای بهداش��ت را خودمان 
تقبل می کنیم. درباره مش��ارکت خیران در 
حوزه سالمت نیز همواره استقبال کرده ایم 
و در زمین��ه بیمارستان س��ازی ه��م فک��ر 
می کنم س��رمایه گذارانی از بخش خصوصی 
خری��د  آنه��ا  از  بتوانی��م  و  ش��وند   وارد 

خدمت کنیم. 

وزیر بهداشت در واکنش به هوای کثیف تهران: 

در این خرابکاری همه مسئولند و نقش دارند

 مدارس تعطیل نیست 
ولی هوا هنوز به شدت آلوده است

کمیته اضطرار آلودگی هوا به ریاست 
حسن کریمی و با حضور رئیس پلیس 
راهور تهران بزرگ و مدیر کل حفاظت 
محیط زیست استان و نمایندگان سایر 
دس��تگاه های عض��و با هدف بررس��ی 
وضعی��ت آلودگی هوای اس��تان تهران 
و تصمیم گی��ری درخص��وص تعطیلی 
مدارس و سایر اقدامات تشکیل جلسه 

داد. 
حس��ن کریم��ی، مع��اون عمران��ی 
اس��تانداری ته��ران با اع��الم این خبر 
که مدارس تهران فردا تعطیل نیس��ت 
و مس��ابقات لیگ فوتبال استان نیز لغو 
ش��ده اس��ت، گفت: در جلس��ه کمیته 
اضط��رار آلودگی هوای اس��تان  تهران 
مقرر ش��د تا ب��رای تعطیل��ی احتمالی 
مدارس استان تهران در روز دوشنبه و 
همچنین اجرای طرح زوج و فرد از در 

منازل فردا تصمیم گیری شود. 
حس��ن کریم��ی در م��ورد تصمی��م 
اعضای کمیته اضط��رار آلودگی هوای 

استان تهران نسبت به تعطیلی مدارس 
تهران تاکید ک��رد: با توجه به محدوده 
زمان��ی امتحان��ات م��دارس و تعطیلی 
روزهای گذشته و عقب ماندگی مدارس 
روز یکش��نبه م��دارس ته��ران تعطیل 

نخواهد بود. 
از س��وی دیگ��ر نیز وحید حس��ینی، 
مدیرعام��ل ش��رکت کنت��رل کیفی��ت 
هوای تهران در خصوص تاثیر س��وخت 
در افزای��ش آلودگ��ی ه��وای پایتخت، 
گفت: آلودگی کنونی شهر تهران ربطی 
به کیفیت س��وخت ن��دارد و براس��اس 
آنالیزهای انجام ش��ده، س��وخت توزیع 
شده در پایتخت، یورو4 است. خودروهای 
فرسوده و کاربراتوری و موتورسیکلت ها از 
هر سوختی استفاده کنند، باعث آلودگی 
هوای پایتخت می ش��ود. براساس آنالیز 
س��وخت در فصل های بهار، تابس��تان و 
پایی��ز، فاکتورهایی که س��بب آلودگی 
هوا می ش��وند، در س��وخت توزیع شده 

استاندارد است. 

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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دیدبان حقوق بش��ر در گزارش��ی اعالم کرد، جنایت هایی 
که ائتالف تحت رهبری عربستان در یمن مرتکب می شود، 
از بزرگ ترین جنایت هایی اس��ت که در سال 2015 در حق 

بشریت صورت گرفته است. 
به گزارش العهد لبنان، احمد بنشمس��ی، مدیراداره روابط 
عمومی دید بان حقوق بش��ر در یک گفت وگ��وی رادیویی، 
ائتالف متجاوز عربستان را به استفاده از بمب های خوشه ای 
در جنایت هایش علیه م��ردم یمن متهم کرد؛ جنایت هایی 
که به کش��ته ش��دن تعداد زیادی از غیرنظامیان منجر و در 
گزارشات نهادهای حقوقی بین المللی به آن اشاره شده است. 

بنشمس��ی گفت: دید بان حقوق بشر با نگرانی زیاد تحوالت 
اخیر در یمن را که به کشته شدن صدها غیرنظامی انجامیده 
است، پیگیری می کند. در زمان کنونی دشوار است که آمار 
نهایی از وضعیت حقوق بشر را در یمن ارائه دهیم. او تاکید 
کرد که جنایت هایی که ائتالف عربس��تان در یمن مرتکب 
می شود، از بزرگ ترین جنایت هایی است که در سال 2015 
در حق بشریت انجام شده است. از زمان آغاز تجاوز عربستان 
به یمن هزاران یمنی کش��ته ش��ده و میلیون ه��ا تن آواره 
ش��ده اند. مذاکرات برای برقراری آتش بس در یمن نیز راه به 

جایی نبرده است و درگیری ها همچنان ادامه دارد. 

عربستان رکورددار جنایات علیه بشریت در سال 2015 

  قط�ر تماس های�ی را ب�ا ح�زب اهلل 
لبنان ب�رای میانجیگری جه�ت آزادی 
شکارچیان قطری در مقابل تالش دوحه 
ب�رای آزادی عراقی ه�ا و لبنانی های�ی 
که توس�ط گروه های مس�لح در عراق و 

سوریه ربوده شده اند، آغاز کرد. 
  رهبر کلیس�ای کاتولیک جهان ابراز 
امیدواری ک�رد که توافق ه�ای به عمل 
آم�ده در س�ازمان ملل متح�د درب�اره 
س�وریه و لیبی فرآیند سازش و تحقق 

صلح در این دو کشور را تسهیل کند. 

منابع میدانی در جیش االسالم اعالم کردند که شورای رهبری این گروه مورد 
حمایت عربستان سعودی بعد از کشته شدن زهران علوش، »عصام بویضانی« 

را به عنوان فرمانده کل این گروه تروریستی تعیین کردند

تیتر اخبار

دکت��ر علی اکب��ر س��یاری، مع��اون وزیر بهداش��ت در 
مراس��م کمپین یک شهروند س��الم گفت: در حال حاضر 
19 میلیون نف��ر از مردم ما تحرک ندارند. همچنین مردم 
ساالنه 10 هزار میلیارد تومان سیگار دود می کنند و با این 
کار خط��ر ابتال به س��رطان ریه 23 براب��ر و خطر ابتال به 
سکته قلبی چهار برابر افزایش می یابد. در کشور ما مرگ 
60 هزار نفر مرتبط با مصرف سیگار است. سیاری با اشاره 
به معضل غذای ناسالم گفت: در کشور ما مردم روزانه 10 
تا 12 گرم نمک مصرف می کنند، این در حالی اس��ت که 
سالمندان باید زیر س��ه گرم نمک و جوانان نیز پنج گرم 
نم��ک مصرف کنن��د. همچنین باید روزان��ه 25 گرم قند 
مص��رف کنیم اما تنه��ا در یک آبمی��وه صنعتی 25 گرم 
قن��د وجود دارد. او با بی��ان اینکه مصرف الکل نیز معضل 
دیگری اس��ت که مربوط به رفتار مردم اس��ت و مشکلی 

جهانی اس��ت، گفت: بنابراین م��ردم باید این معضالت را 
اصالح کنند. س��یاری ادامه داد: چهار عامل بیولوژیک در 
ب��ه خطر انداختن س��المتی نقش دارند ک��ه یکی از آنها 
فش��ار خون اس��ت؛ به طوری که در کشور 10 میلیون نفر 
مبتال به فشار خون هس��تند که 50 درصد آنها از بیماری 
خبر ندارن��د. همچنین 92 هزار مرگ به صورت مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم مرتبط با فش��ار خون اس��ت. در کشور ما 
7 میلیون و 300 هزار نفر مبتال به قند خون باال هس��تند و 
5 میلیون نی��ز دیابت دارند که نیمی از آنها از دیابت خود 
خبر ندارن��د. همچنین در ایران 24 میلی��ون نفر با اضافه 
وزن و چاقی روبه رو هستند. سیاری با بیان اینکه 83 هزار 
نف��ر در اث��ر این چهار بیماری در کش��ور فوت می کنند و 
این بیماری ها 75 درص��د علت مرگ را به خود اختصاص 

می دهد. البته اینها در دنیا اپیدمی هستند. 

75درصد علت مرگ ایرانی ها به روایت معاون وزیر بهداشت

  س�رهنگ نادر رحمانی، رئیس پلیس 
مرکز اطالع�ات و کنترل ترافیک راهور 
ناج�ا به بارش برف در خراس�ان رضوی 
اشاره کرد و گفت: محورهای شمشک � 
و خلخ�ال همچن�ان  پون�ل  و  دیزی�ن 

مسدود است. 
  س�ردار تق�ی مه�ری، رئی�س پلیس 
راهور ناجا، گفت: ۸0 درصد خودروهایی 
که متوقف ش�ده اند، برگ�ه معاینه فنی 

ارائه داده اند. 
در پی وقوع زلزله 6.2 ریشتری در شمال افغانستان و مرز پاکستان، ده ها نفر به 

دلیل مجروحیت روانه بیمارستان شدند

تیتر اخبار

خانواده مرحوم ناصر حجازی به تماشای نخستین اجرای 
دور هفتم تئاتر  »متاستاز« می نشینند. همچنین سیدمهدی 
رحمتی، دروازه بان تیم اس��تقالل تهران نیز خانواده مرحوم 
حجازی را همراهی خواهد کرد. در دور تازه اجرای »متاستاز« 
قرار است از خانواده مرحوم حجازی، اسطوره فوتبال ایران که 
چهار سال پیش به دلیل ابتال به سرطان درگذشت، به عنوان 
همپا تقدیر  شود. تئاتر »متاستاز« به موضوع همپایان بیماران 
مبتال به سرطان می پردازد که تاکنون توانسته توجه قشر های 
مختلف��ی از م��ردم و جامعه هنری و ورزش��ی را به کمپین  
»علیه متاستاز« جذب کند. دوره جدید اجرای این تئاتر، روز 
دوشنبه هفتم دی ماه در تماشاخانه ارغنون آغاز خواهد شد. 

در ادام��ه کمپین- تئاتر »متاس��تاز« پنجش��نبه هفته 
گذشته اصغر دشتی، کارگردان این تئاتر پرفورمنس خود 
را با عنوان  »ش��ال با مو. . . تاس��تاز« را با همراهی رعنا 
فرنود در شش��مین روز از  »30 پرفورمنس، 30 هنرمند، 
30 روز« در موزه هنرهای معاصر اجرا کرد. دشتی درباره 
پرفورمنس  »ش��ال با مو. . . تاستاز« گفت:  »نمایشگاهی 
از آثار فریده الشایی با عنوان  »در جست وجوی گمشده« 
در م��وزه هنره��ای معاصر برپاس��ت. به نظرم رس��یدکه 
بهتری��ن ای��ده پرفورمنس، طرح موضوع فریده الش��ایی، 
مبارزه او با س��رطان و مسئله همپا در دوران بیماری این 

هنرمند است. 

خانواده ناصر حجازی و سیدمهدی رحمتی به تماشای  »متاستاز« می نشینند

  دس�تور توقی�ف »خان�ه دخت�ر« 
توسط وزیر ارشاد صادر شد.

جانس�ون«  کالیت�ون  »ج�ورج   

نویسنده اپیزود اول سریال معروف  
»پیشتازان فضا« در سن ۸6 سالگی 

بزرگداشت رویا تیموریان در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار می شوددر لس آنجلس درگذشت. 

تیتر اخبار

پرسپولیس 10 نفره به لطف گل وقت های تلف شده رامین 
رضاییان از شکس��ت در خانه پدیده گریخت و 2-2 مساوی 
کرد. پرس��پولیس بعد از اخراج سوش��ا مکان��ی دروازه بانش 
10 نف��ره بود که رضاییان گل آخر ب��ازی را در دقیقه 93 به 
ثمر رساند. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در مشهد عملکرد قابل 
قبولی داشتند تا اینکه بر خالف روند بازی در نیمه دوم، گل 
اول را روی اش��تباه مکانی دریافت کردند. دفع ناقص مکانی 
به پدیده فرصت خوبی برای گلزنی داد و آنها هم به خوبی از 
این فرصت استفاده کردند. بعد از این گل فشارهای بی امان 
پرسپولیس نتیجه داد و مهدی طارمی گل مساوی تیمش را 

زد. این دهمین گل طارمی در این فصل لیگ برتر است. در 
ادامه، محسن بنگر روی یک ضربه ایستگاهی توپ را اشتباه 
وارد دروازه خ��ود کرد. مکانی در دقیقه 85 در موقعیت تک 
به تک با مهدی خیری مجبور شد روی او خطا کند و اخراج 
شد. سرخ پوش��ان پایتخت اما امید خود را از دست ندادند و 
2 دقیقه مانده به پایان بازی، در یک ضربه ایستگاهی توسط 
رضاییان به گل رسیدند. ایوانکوویچ بعد از بازی درباره نتیجه 
گف��ت:  »این دهمین بازی اس��ت که بدون شکس��ت انجام 
داد ه ایم و این یک امتیاز هم با توجه به اهدافی که داش��تیم 

برای ما راضی کننده است.«

تساوی دراماتیک پرسپولیس در مشهد

  س�ایت الش�رق قطر در جدیدترین خبر 
خ�ود اعالم کرد که باش�گاه العربی در نبود 
دژاگ�ه عملکرد ب�دی در دو بازی اخیر خود 
داش�ت و به همی�ن خاطر این باش�گاه این 

بازیکن ایرانی را حفظ خواهد کرد. 
  رسانه های اسپانیایی اعالم کردند که 
پپ گواردیوال به س�ران منچستر سیتی 
چراغ سبز نش�ان داده و حتی بازیکنی 
را که دوست دارد این باشگاه انگلیسی 

جذب کند هم اعالم کرده است. 

احمدرض�ا عاب�دزاده این عکس را از ش�وخی اش با عل�ی کریمی در صفحه 
اینس�تاگرام خود منتشر کرده اس�ت. پنجه های س�نگین عابدزاده در بین 

فوتبالی ها معروف بوده است

تیتر اخبار
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در س�ال نوی میالدی هموطنان مسیحی با مراجعه 
ب�ه فروش�گاه ها به خرید وس�ایل وی�ژه می پردازند. 
البت�ه ارمنی های ای�ران 10روز دیرت�ر میالد حضرت 
مس�یح)ع( را جش�ن می گیرند و این ایام ش�ب های 
س�ال نوی میالدی و خریدهای س�ال نوی میالدی در 

محله های مسیحی نشین برپاست. 

   عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه با اعالم آمار قطعی 

داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: این آمار در مقایس��ه ب��ا انتخابات نهمین دوره مجلس 
نش��ان می دهد که تعداد داوطلبان بی��ش از دو برابر افزایش 
یافته و برای هر کس��ی در مجل��س 42 نفر با یکدیگر رقابت 
می کنن��د. همچنی��ن در انتخابات پنجمی��ن دوره مجلس 
خبرگان رهب��ری، تعداد 801 نفر نام نویس��ی کردند که در 

مقایسه با دوره گذشته 62 درصد افزایش نشان می دهد. 
رحمانی فضلی درباره روند بررس��ی صالحیت ها نیز گفت: 
هیات ه��ای اجرایی بررس��ی ها را برای احراز ش��رایط انجام 
می دهند و نتیجه این بررس��ی ها بعدا ب��ه هیات های نظارت 
اس��تان اعالم می ش��ود. به همه کس��انی که ثبت نام کردند، 
اطمینان می دهیم که هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور، 
هیأت ه��ای اجرایی و هیأت ه��ای نظارت منطب��ق با قانون 
بررس��ی ها را نجام خواهند دارد و اگر اشکال، ایراد و اعتراضی 
هم باشد، طبق قانون می توانند مراجعه کنند و پیگیر حقوق 
خودشان باشند. امیدواریم در فضای مطلوب و مناسب قانونی، 
مرحله احراز شرایط داوطلبان را هم طی کنیم تا وارد مراحل 

بعدی شویم. 
غایبان قافله ثبت نام در خبرگان یا مجلس

به گزارش ایسنا، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری همزمان با دهمین دوره مجلس شورای اسالمی هفتم 
اسفندماه سال جاری برگزار می شود. اما امسال برخی چهره های 
شاخص به دالیل مختلف در انتخابات ثبت نام کردند که در 
این میان محمدرضا باهنر با 28سال سابقه نمایندگی از دوره 
دوم مجلس تا دوره نهم و س��ه دوره نایب رئیسی خانه ملت 
از مهم ترین چهره هایی بود که در این دوره حاضر به ثبت نام 
نش��د و قطعا در مجلس دهم حضور نخواهد داشت. در میان 
نمایندگان فعلی باالخره بعد از کش و قوس های فراوان کاظم 
جاللی، نماینده شاهرود با خواست علی الریجانی در ساعات 

پایانی مهلت قانونی از تهران ثبت نام کرد و روح اهلل حسینیان 
نماینده ش��اخص جبهه پایداری در مجلس هشتم و نهم نیز 
از ثبت نام خ��ودداری کرد، علی اصغر زارعی که اش��ک های 
او در جریان بررس��ی برجام حاش��یه هایی را به همراه داشت 
نی��ز در میان ثبت نام کنندگان دیده نمی ش��ود و این افراد از 
جمله شاخص ترین افرادی بودند که امکان حضور در مجلس 
آینده را ندارند. همچنین علیرضا مرندی وزیر بهداشت دولت 
س��ازندگی نیز به دلیل س��ن باالی 75 سال نتوانست دراین 
مرحله از انتخابات ثبت نام کند و مجلس نهم آخرین حضور 
رئیس سنی مجلس در جایگاه قانونگذاری بود، رضا رحمانی 
رئیس کمیسیون صنایع و نماینده تبریز که در مجلس قبل 
نماینده کم حاش��یه و متمرکزی بود و شاید از شانس خوبی 
برای حض��ور در مجلس دهم برخوردار ب��ود نیز ترجیح داد 
دردوره آینده مجلس حضور نداش��ته باشد و باالخره عباس 
فالح��ی باباجان نیز از همین ح��وزه انتخابیه و از نمایندگان 
فعلی مجلس برای ثبت نام اقدام نکرد و در مجلس دهم دیگر 

شاهد حضور او نخواهیم بود. 

غیر سیاسی در ثبت نام انتخاباتی
از خارج از  عالم سیاس��ت هم برخ��ی در انتخابات ثبت نام 
کردند. حبیب اهلل کاسه ساز، تهیه کننده سینما یکی از نام هایی 
اس��ت که به ویژه در میان س��ینمایی ها ش��ناخته می ش��ود. 
کاسه ساز که در سال های اخیر بیشتر به عنوان تهیه کننده در 
سینما حضور داش��ته، هفته گذشته برای حضور در مجلس 
ش��ورای اس��المی ثبت نام کرد. همچنین عل��ی قا ئم مقامی، 
از مدیران تولید س��ینما هم تصمیم گرفت��ه تا در این رقابت 
انتخاباتی ش��رکت کند. محمود عزیزی، بازیگر، یکی دیگر از 
هنرمندانی اس��ت که برای حضور در مجلس کاندیدا ش��ده 
اس��ت. او که در فیلم جدید ابراهی��م حاتمی کیا حضور دارد، 
در آثار سینمایی همچون »قالده های طال«، »متولد ماه مهر«، 

»دختری با کفش های کتانی« و »لیلی با من است« هم بازی 
کرده است. 

اما یک��ی از افرادی که حضورش برای ثبت نام در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی س��روصدایی برپا کرد، جوادخیابانی 
بود. اقدام این گزارشگر فوتبال برای کاندیداتوری مجلس که 
در سال های اخیر به واس��طه نوع گزارش ها و اشتباهاتی که 
بعضا مرتکب می ش��ود، با انتقادات زیادی همراه شده است، 
دستمایه یکسری شوخی و طنز در رسانه های مختلف مجازی 

و مکتوب شد. 
یکی دیگر از چهره های آش��نا که بار دیگر برای حضور در 
مجلس شورای اسالمی ثبت نام کرده، علیرضا دهقان، گوینده 
سابق اخبار ورزشی در شبکه سوم تلویزیون است که در دوره 
هشتم مجلس نیز به عنوان نماینده مردم ایذه و باغملک رأی 

آورده بود. 
همچنین ش��ایعه حضور نیکی کریمی در انتخابات مجلس 
مطرح بود که شب گذشته نیز در برنامه هفت اعالم شد، اما این 
بازیگر و کارگردان س��ینما در این انتخابات حضور ندارد. ضمن 
اینکه الهام چرخنده یکی از نام هایی بود که در گفت و گویی اعالم 
کره بود احتماال برای انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبت نام 

می کند اما خبری رسمی از حضور او منتشر نشده است. 
اما از سوی دیگر هیات های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه 
حداکث��ر 10 روز پس از پایان مهل��ت ثبت نام داوطلبان باید 
نتایج حاصل از بررسی های خود را به هیات های نظارت اعالم 
کنند. روند بررس��ی صالحیت نامزده��ای انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی از پنج تا 14 دی ماه در هیات های اجرایی 
انجام می ش��ود و بعد از آن، بررس��ی صالحیت ها طبق روال 
در هیات های نظارتی استانی، هیات مرکزی نظارت و شورای 
نگهبان ادامه خواهد داشت. همچنین شورای نگهبان از شش 
دی ماه تا 15 بهمن ماه صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس 

خبرگان را بررسی می کند. 

اخبار انتخاباتی



نظرت�ان را درب�اره آگهی های اکران ش�ده توس�ط 
سازمان زیباسازی بفرمایید؟ 

ورود روزافزون تكنولوژی به زندگی عامه مردم، تغییرات 
قابل توجهی در س��بك زندگی ایجاد كرده است. از جمله 
این تكنولوژی ها، تكنولوژی های ارتباطی از جمله تلفن های 
هم��راه هس��تند. گفت��ه می ش��ود در حال حاض��ر تعداد 
انس��ان هایی كه در كره زمین به طور مرتب از تلفن همراه 
اس��تفاده می كنند از تعداد انسان هایی كه به طور مرتب از 
مسواك استفاده می كنند، بیشتر شده است. این یعنی نفوذ 
روزافزون این تكنولوژی به زندگی شخصی و خانوادگی ما 
انسان ها كه موجب شده برخی رفتارهای پسندیده گذشته، 
كم كم فراموش شوند. از جمله تغییراتی كه تلفن های همراه 
هوشمند در زندگی ایجاد كرده اند، كاهش چشمگیر روابط 
انس��انی حضوری و بدون واسطه اس��ت كه خود منجر به 
فاصله گرفتن اعضای خانواده از یكدیگر شده است. بر این 
اس��اس مدتی است كه بس��یاری از سازمان های اجتماعی 
و مردم نهاد در تالش��ند تا خط��رات جایگزینی ارتباطات 
الكترونیك��ی را با ارتباطات انس��انی بی واس��طه در روابط 
خانوادگی گوشزد كنند و كمپین های نسبتا زیادی در این 
خصوص راه اندازی شده است. سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران نیز در ادامه كمپین های اجتماعی گذش��ته، مدتی 
اس��ت كه كمپین »یلدا بدون موبایل« را اجرا كرده كه در 
جای خود می تواند به بهبود سبك زندگی شهروندان كمك 
كند و از نظرم این كمپین مثبت است و تاثیرات خوبی را 

خواهد گذاشت. 
به نظرتان آگهی های طراحی ش�ده برای این کمپین 
جذابی�ت الزم را برای ج�ذب مخاطب و تحت تاثیر 

گذاشتن آنها دارد؟ 
كلیت پیام این كمپین چیز جدیدی نیست. مدتی است 
كه در ش��بكه های اجتماعی، توس��ط خود مردم خطرات 
نفوذ بدون كنترل تلفن های همراه در زندگی مورد اشاره 
و تاكید قرار گرفته است. تا آنجا كه می دانم تاكید خاص 
روی ش��ب یلدا و كنار گذاشتن تجهیزات الكترونیكی در 
این ش��ب قبل از كمپین ش��هرداری توس��ط خود مردم 
در ش��بكه های اجتماع��ی مطرح و اجرایی ش��ده بود. به 
ای��ن ترتیب در این كمپین كانس��پت ی��ا طرح جدیدی 
برنامه ری��زی نش��ده  اس��ت. البته اس��تراتژی و خالقیتی 
كه در طرح های س��ازمان زیباس��ازی مورد استفاده قرار 
گرفت��ه، جدید هس��تند و به نظرم همی��ن موضوع باعث 
ایجاد ایده های جالب و قابل توجهی در جهت اجرای این 

كمپین شده است. 
آیا مناس�بت انتخاب ش�ده با پیام تبلیغاتی آگهی 

تناسبی دارد؟ 
بله، دقیقا به نظرم این تناس��ب به درس��تی برقرار شده 
است. شب یلدا شبی است كه تمامی افراد خانواده دور هم 
جمع می شوند و با هم گفت وگو می كنند و پای قصه های 
اصیل ایرانی كه توسط بزرگ ترها نقل می شود، می نشینند. 
همان گونه كه قبل نیز اشاره كردم كلیت این پیام كه نباید 
اج��ازه دهیم تلفن های همراه و ش��بكه های مجازی جای 
روابط واقعی انسانی را بگیرند حرف جدیدی نیست. اینكه 
این پیام در ش��ب یلدا به یكب��اره مورد توجه مضاعف قرار 
گرفت و دست به دست بین مردم چرخید احتماال به خاطر 
تناسب نزدیك این پیام با موضوعیت شب یلداست كه اگر 
این گونه بوده باشد انتخاب این شب انتخاب بسیار مناسب 
و تاثیرگذاری بوده اس��ت. ش��اید امروز اتصال به اینترنت 

بزرگ ترین دشمن این آیین زیبا و دیرینه ایرانیان باشد. 
این آگهی با اینکه ساده است ولی به سرعت توسط 

مخاطبان و رسانه های خبری منتشر شد به نظرتان 
این موضوع به تاثیرگذاری پیام کمک خواهد کرد؟ 
به نظرم دلیل اصلی تاثیرگ��ذاری این كمپین، اتصال و 
مرتبط كردن آن به موضوع مهم و جذاب ش��ب یلداست. 
همان گونه كه گفتم كلیت پیام یعنی عدم استفاده بیش از 
حد تكنولوژی های نوین ارتباطی از گذشته مطرح و مورد 
تاكید بوده اس��ت. اینكه در ای��ن مقطع زمانی توجه مردم 
به این موضوع بیش از گذش��ته جلب ش��د به نظر من به 
خاطر اهمیت زیاد ش��ب یلدا و خاطرات خوشی است كه 
همه ما در این ش��ب داریم. شاید برای نخستین بار رقیب 
تكنولوژی ه��ای ارتباط��ی، رقیبی قدر ش��ده اس��ت و آن 
خاطرات خوش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و دور  همی های 
شیرین شب یلداهای سالیان گذشته است كه كسی دوست 
ندارد آن حس خوب را از دست بدهد. احتماال تاكید تقابل 
قابل توجه شب یلدای ایرانی و تكنولوژی های نوین ارتباطی 
باعث ش��د كه مردم پیام های مرتبط ب��ا این كمپین را با 

سرعت بین یكدیگر توزیع كنند. 
ب�ه نظرتان س�ازمان برای تاثیرگذاری بیش�تر روی 
مخاطب�ان باید از چه ش�یوه ها و رس�انه های مکمل 

تبلیغاتی استفاده می کرد؟ 
رس��انه های در اختیار س��ازمان زیباسازی كه مشخص 
اس��ت. باتوجه به هزین��ه قابل توجه رس��انه ای، احتماال 
س��ازمان جز رس��انه های محیطی در اختیار خود امكان 
استفاده از رسانه های دیگر را ندارد اما روی شیوه تبلیغاتی 
می توان كار كرد. با توجه به تجربه كمپین ش��ب یلدا به 
نظرم استفاده حساب ش��ده از مناسبت های مهم و مورد 
احترام مردم در طراحی كمپین های فرهنگ س��ازی آتی 
می تواند مثمرثمر باش��د. به نظر من قوی ترین رسانه های 
فعال فعلی، رس��انه های در اختیار مردم یعنی رسانه های 
اجتماعی هس��تند و هر شیوه ای كه بتواند این رسانه ها را 
با خود همراه كند، از اثربخش��ی بسیار بیشتری برخوردار 

خواهد شد. 
استفاده از شبکه های اجتماعی به چالشی همگانی 
برای اکثر کش�ورها تبدیل شده اس�ت، به نظرتان 
ش�یوه فرهنگس�ازی و نح�وه ترغیب به اس�تفاده 
کمتر از این ش�بکه ها؛ منع مردم به ورود به چنین 
فضاهایی اس�ت و آگهی های تبلیغات�ی باید با این 

رویکرد طراحی شوند؟ 
در هیچ كش��وری صحب��ت در مورد منع اس��تفاده از 
ش��بكه های اجتماعی نبوده است. ش��خصا فكر نمی كنم 
كش��وری قادر باشد جلوی اس��تفاده مردم از شبكه های 
اجتماعی را به طور كامل بگیرد. بحث سر استفاده بهینه 
از این فرصت هاست. شبكه های اجتماعی در كنار معایب 
محدودی كه ایجاد كرده اند فرصت های فراوانی را هم در 
اختیار مردم و كشورها قرار داده اند. موضوع این است كه 
باید با تقویت فرهنگ استفاده مناسب از این تكنولوژی ها، 

مزایای آن را به حداكثر و معایبش را به حداقل رساند. 
به عن�وان نکت�ه  آخر تف�اوت این کمپین س�ازمان 

زیباسازی با کمپین های قبلی را در چه می دانید؟ 
در نخس��تین كمپین بزرگ س��ازمان زیباس��ازی كه 
كمپین نگارخانه ای به وس��عت یك ش��هر بود، هم اجرا و 
هم ایده اولیه توس��ط این س��ازمان طراحی و پیاده ش��د 
ولی در س��ومین كمپین كه كمپین یلدای بدون موبایل 
اس��ت ایده اولیه از قبل مطرح ش��ده بود و سازمان با این 
ایده همراه شد و در انتشار آن مشاركت كرد كه به نظرم 
مهم تری��ن تفاوت میان كمپین های اجرا ش��ده توس��ط 

سازمان زیباسازی همین نكته است. 

گروه خالقیت در موسسات 
تبلیغاتی چه می کند؟ 

ی��ك تبلیغ خوب از عناصر بی ش��ماری تش��كیل 
ش��ده اس��ت اما اگر مهم ترین عنصر تبلیغ را از من 
بپرسند بی شك خواهم گفت »خالقیت«. از نظر من 
خالقیت همان چس��ب جادویی است كه این عناصر 

را بهم می چسباند. 
این خالقیت است كه یك اثر تبلیغاتی ساده را به 
یك یادگاری ماندگار در ذهن تبدیل می كند؛ چیزی 
كه این روزها كمتر در تبلیغات كش��ورمان ش��اهد 
هس��تیم. تعاریف زیادی از خالقیت شنیده ایم و این 
همان نكته جالب توجه در مورد خالقیت اس��ت كه 
نمی توان به یك تعریف واحد رسیدچرا كه خالقیت 

امری ایستا نیست و دائم در حال تغییر است. 
در فرهن��گ لغ��ت دهخدا از خالقی��ت به معنای 
»خلق ك��ردن، آفریدن، به وجود آوردن« یاد ش��ده 
اس��ت؛ به تعبیری با این معنا مدیران خالق یك اثر 
را خل��ق می كنند اثری كه ت��ا پیش از این نبوده اما 
آیا چنین چیزی می تواند معنای واقعی داشته باشد؟ 
یعن��ی ما می توانیم چیزی را از هیچ خلق كنیم؟ لذا 
این خلق كردن در حقیقت بدان معناس��ت كه ما از 
عناصر موجود در پیرامون مان چیزی جدید به وجود 

می آوریم چیزی كه تا پیش از این وجود نداشته. 
ای��ن پی��ش مقدمه ب��رای آن بود ك��ه بگوییم در 
تبلیغات قرار نیست ما اثری را كه اصال وجود نداشته 
خل��ق كنیم، بلكه قرار اس��ت از تركیب عناصر دیگر 

یك اثر جدیدتر خلق كنیم. 
»استیوجابز« می گوید: »هنر من همین بوده، آنچه 
پیرامون من وجود داش��ته با هم تركیب كنم؛ تركیبی 

كه تا قبل از من كسی قادر به انجامش نبوده.« 
واقعی��ت آن اس��ت كه مدی��ران تبلیغ��ات باید از 
خالقیت بس��یار باالیی بهره مند باش��ند، امروزه در 
موسس��ات تبلیغاتی بزرگ دنیا گ��روه خالقیت كه 
می تواند یك آگهی س��اده را به یك تبلیغ تاثیر گذار 

تبدیل كند، جایگاه ویژه ای دارند. 
حال اگ��ر به اجزای ی��ك آگهی توج��ه كنیم در 
می یابیم كه هر ك��دام می تواند در نوع خود تاثیری 
عمیق داشته باشد. مثال  موسیقی كه جایگاه ویژه ای 
در تبلیغات تلویزیونی پیدا كرده جزو مواردی است 
كه اگر به درس��تی استفاده نش��ود می تواند به یك 

آگهی آسیب جدی وارد كند. 
از نظر من جسارت زیادی می خواهد، در هیاهوی 
ش��لوغ تبلیغاتی؛ یك مدیر خالق از یك موس��یقی 
كالس��یك و س��نتی ایرانی در آگهی خود اس��تفاده 
كند. اما جای س��وال اینجاس��ت كه چ��را این اتفاق 
نمی افت��د؟ چ��را این عنصر از عناص��ر مهم آگهی ها 
اینق��در نادیده گرفته می ش��ود؟ چرا موس��یقی در 

آگهی اینقدر بی سلیقه به كار گرفته می شود؟ 
آگهی های تلویزیونی را اگر بخواهیم مرور كنیم از 
یكس��ری آهنگ های ریتمیك و تند كه گاهی همراه 
با ترانه های تندتر و با تصاویر بهم ریخته به مخاطب 
عرضه می شود تشكیل شده و این در حالی است كه 
انتظار می رود مغز انس��ان بتواند اینها را در كنار هم 

پردازش كند و نتیجه بگیرد. 
ب��ه واقع قص��دم از طرح این موض��وع این بود كه 
بگویم جایگاه موسیقی در تبلیغات تلویزیونی بسیار 
نادیده گرفته ش��ده است و متاس��فانه كمتر تركیب 

خالقانه ای در آگهی های امروزی دیده می شود. 
مغز انس��ان در درك موسیقی بسیار پیچیده عمل 
می كن��د. ما امروزه می دانیم كه حتی گیاهان نیز به 
موسیقی پاس��خ جالب توجهی نشان می دهند. مثال 
در یك بررسی نشان داده شده كه موسیقی »راك« 
روی رشد گیاهان اثر منفی می گذارد و موجب توقف 
رش��د آنها می ش��ود در حالی كه موسیقی كالسیك 

باعث افزایش رشد می شود. 
ل��ذا توصی��ه می كنم وقت��ی قصد داری��د از یك 
موس��یقی در آگهی خود استفاده كنید حتما بدانید 

كه چه تاثیری روی مخاطب خواهید گذاشت. 
بس��یاری از آگهی هایی كه برای م��ا خاطره انگیز 
ش��ده اند عمدتا با موسیقی ش��ان برای م��ان جاودانه 
ش��ده اند لذا نادی��ده گرفت��ن آن می تواند برای یك 

آگهی خسارت بار باشد. 
مدیران تبلیغات كه خالق هستند خوب می دانند 
تركیب موسیقی با تصویر و كالم تا چه حد می تواند 
نفوذ یك آگهی را باال ببرد. مثال اگر یك مدیر خالق 
بداند در كش��وری مثل هلند س��اعت های خاصی از 
شب برای رشد بهتر گل ها؛ موسیقی پخش می شود 
آی��ا نمی توان��د درك كند وقتی ی��ك آگهی با ریتم 
تند در حال پخش اس��ت چه تاثیری روی مخاطب 

می تواند داشته باشد؟ 
بس��یار ش��اهد هس��تیم كه عمدتا برای یك روز 
تابس��تانی و معرف��ی یك دمنوش از یك موس��یقی 
مالیم اس��تفاده می ش��ود. من ش��خصا كمتر شاهد 
ب��وده ام ك��ه این موس��یقی در تصوی��ری كه پخش 
می ش��ود تاثیر مثبتی داشته باش��د چرا كه به نظر 
موس��یقی متن زیاد مه��م نبوده و ب��ه راحتی كنار 

گذاشته شده است. 
ی��ا در آگهی ه��ای ك��ودكان عمدت��ا از ریتم های 
تكراری تند و نامنظم اس��تفاده ش��ده. حتی در یك 
آگهی شاهد بوده ام از یك موسیقی محلی به صورت 
بسیار ناش��یانه ای استفاده ش��ده و از آن بدتر كالم 
تندی هم روی آن به كار رفته اس��ت كه اگر صد بار 
هم آگهی را گوش كنید نخواهید فهمید آگهی قصد 

دارد چه چیزی را به شما معرفی كند. 
در ه��ر حال توصیه می كنی��م وقتی یك آگهی را 
می س��ازید به همه ابعاد آن توجه داش��ته باش��ید و 
تركیب این ابعاد در حقیقت به عهده گروه خالقیت 

یك موسسه تبلیغاتی است. 

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

اکرم آزادیان 

تبلیغات خالق

آگهی شرکت بیمه nib- شعار:  اتفاق می افتد 

ایستگاه تبلیغات

ژاکت Lenovo تبدیل به یک 
نمایشگر می شود

 ،Lenovo، Yoga Tab 3 Pro در كامپیوتر تبلت جدید
یك پروژكتور تعبیه ش��ده اس��ت. ب��رای نمایش این 
تجهی��زات، آژانس تبلیغات��ی Ogilvy پاریس از یك 
ژاك��ت، یك نمایش��گر پروژكتور قابل حمل س��اخت. 
ای��ده انج��ام این كار آن ب��ود كه كارب��ران بتوانند در 
صورت عدم دسترسی به یك صفحه نمایش پروژكتور 

شخصی، از پروژكتور استفاده كنند. 
ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، آژان��س تبلیغاتی فوق با 
همكاری طراحان مد پاریس��ی یكس��ری ژاكت تولید 
كردند كه به محض روش��ن ش��دن، به یك نمایشگر 
برای نش��ان دادن فیلم در هر ج��ا و هر مكان تبدیل 
می ش��ود. ای��ن ژاكت دیگر یك ترفند نیس��ت. ش��ما 
می توانید در س��ایت خرید فرانسوی »JVBGD« آن 
را در چه��ار طرح مختلف بیابید. قیمت آن 350 یورو 

یا حدود 385 دالر است. 

نگاهی به کمپین »یلدا بدون موبایل«

یک پیام مناسب در زمان مناسب
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»امروز اینترنتم قطع ش�د و مجبور شدم زمان زیادی را با خانواده 
بگذران�م، آدم های خوبی به نظر می رس�یدند.« این لطیفه ای اس�ت 
ک�ه ای�ن روزها به خاطر اس�تفاده زی�اد کاربران از تلگ�رام و فضای 
مجازی میان گروه های مختلف در حال دس�ت به دس�ت شدن است. 
این مس�ئله روز به روز باع�ث ایجاد فاصله میان اعض�ای خانواده ها 
و مش�کالتی در روابط آنها شده  است. وابس�تگی اعضای خانواده ها 
ب�ه اس�تفاده از فض�ای مجازی و اینترن�ت به حدی ب�اال رفته که هر 

ف�ردی به محض ورود ب�ه خانه میزبان، فورا رمز مودم را پرس�یده و 
در حال گش�ت و گذار میان شبکه های اجتماعی می شود. این موضوع 
گاه�ی آنچنان آزار دهنده ش�ده که بس�یاری از کش�ورها به منظور 
فرهنگس�ازی استفاده درس�ت از این ش�بکه ها دائم در حال اجرای 

کمپین های مختلف تبلیغاتی هستند. 
س�ازمان زیباس�ازی ش�هرداری تهران نیز امس�ال در ش�ب یلدا 
کمپین�ی را تحت عنوان »یلدا بدون موبایل« اجرا کرد. این س�ازمان 
با اکران این کمپین در تالش بود این موضوع را به مردم یادآور شود 
که از حضور کنار هم لذت ببرند و وقت خود را در چنین شبکه هایی 

نگذارن�د و فضای گرمی را در روابط خانوادگی خود ایجاد کنند. برای 
آگهی های این کمپین پیامی با شعار »شب یلدا به جای پرسیدن رمز 
مودم، احوال همدیگر را بپرس�یم« در نظرگرفته شده بود. پیامی که 
به نظر برای کاربران همان ش�بکه های اجتماعی هم جذابیت داش�ت 
و خ�ود آنها تالش کردند در گروه های مختلف منتش�ر کنند. کمپین 
»یلدا بدون موبایل« اجرا ش�ده توسط سازمان زیباسازی شهرتهران 
از جنبه های مختلفی قابل بررس�ی است که »فرصت امروز« در ادامه 
به کمک امیر بختایی، مش�اور و م�درس بازاریابی، فروش و تبلیغات 

به آن پرداخته است. 



درباره آموزش مارکتینگ
رطب خورده بر صندلی تدریس

بسیاری از فعالین کسب و کار و مدرسان حوزه فروش 
بر این عقیده اند که دوره فروش و تربیت فروش��نده به 
شکل سنتی آن کامال رو به افول است و اساساً تا مدتی 
بعد چیزی به نام فروش��نده وجود نخواهد داشت. آنها 
معتقدند ای��ن نقش پررنگ در س��از و کار تجارت که 
قرن ها و ش��اید از ابتدای ظهور رفت��ار خرید و فروش 
در بین دس��ت اندرکاران آن وجود داشته است کم کم 
در حال تغییر ش��کل اس��ت و امروز حتی فروشندگان 
خرد نیز این احساس تغییر را در روند کاری خود درک 
کرده اند. دالیل مختلف و متفاوتی را مسبب از بین رفتن 
این عنوان ش��غلی می دانند. دالیل��ی همچون از میان 
رفتن تفکرات و استراتژی های فروش  محور، تولد عنوان 
»خدمات پ��س از فروش« و فرآیندهای وفادارس��ازی 
مشتریان که همگی از حیطه اختیارات عنوان فروشنده 
س��نتی خارج اس��ت و اینگونه فروش��ندگان وظایف 
ش��غلی خود را ش��امل چنین فعالیت هایی نمی بینند 
اما نکته جالب اینجاست که گروهی از مدعیان چنین 
نظریه هایی که خود مدرس حوزه های مختلف کسب و 
کار در فضای آموزش��ی حرفه ای و آکادمیک هستند، 
هنوز مرگ فروش��نده را قبول ندارن��د و آنها که دم از 
تغییرات آنی در عناوین مختلف مارکتینگ می زنند و 
سعی در تربیت شاگردانی انعطاف پذیر دارند، کماکان 

در ایستگاه ابتدایی خود فرومانده اند.
وضعی��ت آموزش ه��ای مارکتینگ در موسس��ات، 
آموزشگاه ها و دانشگاه ها ش��رایط مناسبی ندارد. این 
ش��رایط را از دو منظ��ر می توان بررس��ی ک��رد. ابتدا 
سیستم های و آموزشگاه ها و سیاست های آموزشی آنها 
و پ��س از آن افرادی که مبادرت به تدریس دوره های 
آموزش��ی می کنند. دوره های آکادمیک که همیش��ه 
متهم به اش��کاالت اساسی در ش��یوه های آموزشی و 
سیس��تم های پذیرش بوده اند، کماکان از این اتهامات 
مبرا نیس��تند. حال به این اتهام��ات افزایش پذیرش 
دانش��جو در مقطع تحصیالت تکمیل��ی و به تبع آن 
اس��تفاده از اس��اتید کم تجربه را نیز اضاف��ه کنید. به 
نظر می رس��د سیس��تم آموزش عالی خیال تغییر در 
ش��یوه پذیرش دانش��جویان را ندارد و کمافی السابق 
قرار اس��ت از همان ش��یوه ابتدایی استفاده شود. این 
در حالی اس��ت که در بسیاری از دانشگاه های معروف 
دنیا در گرایش های مختلف مارکتینگ، س��ن، سابقه 
کار و هزین��ه نس��بتاً ب��اال را از ش��رایط ورود به دوره 
می دانند. در این دانش��گاه ها اعتقاد بر این اس��ت که 
در دوره ه��ای تحصیالت تکمیلی افرادی باید تحصیل 
کنند که ش��رایط مدیریتی و پستی و بلندی های بازار 
را درک کرده باش��ند و آنچنان در ش��غل خود موفق 
باش��ند که توانایی پرداخت این ش��هریه ها را داش��ته 
باش��ند. ش��یوه هایی که چن��دان خوش��ایند فرهنگ 
م��درک محور م��ا نخواهد بود. تألی��ف مقاالت علمی 
بدون پشتوانه، دانشجویان کم سواد و آینده نامشخص 
حرفه ای از دیگر مش��کالت این سیس��تم است که در 
س��ال های اخیر جدی تر هم شده اس��ت اما دوره های 
حرف��ه ای، ماجراه��ای متفاوتی را تجرب��ه می کند. با 
توجه به رکود موجود، بازار دوره های آموزشی حرفه ای 
هم دچار افت محسوس��ی در جذب دانش پذیر ش��ده 
اس��ت و از همین رو تبلیغ��ات را در دس��تورکار خود 
قرار داده اس��ت. تبلیغاتی که خ��ود پارامترهای اصلی 
و اس��تاندارد )به عنوان یک اه��رم بازاریابی( را ندارد و 
این ش��ائبه را برای مخاط��ب ایجاد می کند که متولی 
آن چگونه قرار اس��ت مدرس بازاریابی باشد؟! شرایط 
منعط��ف اخذ ش��هریه از دانش��جویان و اس��تفاده از 
اعطای مدارک مختلف فارغ التحصیلی به عنوان مزیت 
رقابتی اینگونه موسسات تلقی می شود. موسساتی که 
هرچه از عمر آنها بیش��تر می گذرد س��طحی تر و کم 
حوصله تر می شوند. داستان اس��اتید کمی متفاوت تر 
اس��ت. برخی از آنها سابقه ای دارند و برخی در تالشی 
نفس گیر درجهت دس��ت و پا کردن اسمی برای خود 
هس��تند. ش��بکه های اجتماعی جوالنگاه این اساتید 
بعضاً کم تجربه شده اس��ت. از عکس های تکی روزانه 
با ژس��ت های س��ینمایی و با کامنت های »روز بخیر« 
و »ش��ب بخیر«، با استراتژی نفوذ در ذهن مخاطب تا 
واژه س��ازی و استفاده مؤکدانه از واژه های من درآوردی 
در توضی��ح بازاریابی و تبلیغات. در این میان برخی به 
لطف آموزش��گاه ها و ترجمه واژه ب��ه واژه دوره ها، لقب 
»دکتر« را به اسامی اضافه کردند و گروهی دیگر تبدیل 
به پدر و مادر انش��عابات بازاریابی مثل تبلیغات، برند و 
فروش شده اند. گروهی از دانشجویان دشمن این استاد 
و عاشق آن دیگری اند و زیر عکس هایشان القاب مرشد، 
فرزانه و فرش��ته می گذارند. اگر ساعت سه و نیم صبح، 
پنج دقیقه، مصاحبه رادیویی داش��ته باشند حتماً در 
تمام رس��انه های آنها برجسته س��ازی خواهد شد و با 
تم��ام عوامل آن برنامه رادیویی عکس و فیلم دارند اما 
قسمت ناراحت کننده آموزش این اساتید آنجاست که 
کالس هایشان آن جور که وزن اسم هایشان است، پربار 
نیست. گروهی از مدرسان دوره های آموزشی تبدیل به 
بازیگران سینمایی شده اند که هنرشان پورموشن است. 
از همان دس��ته اس��اتید که اغلب در دانشگاه ها فصل 
فصل یک کتاب را بین دانش��جویان تقسیم می کنند و 

ترجمه آنها را به اسم تألیف خود منتشر می کنند. 
ب��ه هر حال در این موقعیت ناآزموده اقتصادی امروز 
هر بنگاه حقیقی و حقوقی از روش منحصربه فرد خود 
اس��تفاده می کن��د. آن چیزی که ب��ه ذهنش صحیح 
می آی��د. بعضی هنوز معتقدند بدون هیچ پش��توانه ای 
ب��ا یک تلفن می توان میلیاردها توم��ان جابه جا کرد و 
بعضی دیگر ناامید از تغییر طبقه کاری خود هس��تند 
ولی حداقل از مدرسان مارکتینگ انتظار می رود تا این 
حد اس��تراتژی های فروش محور را در دستورکار خود 
نداشته باش��ند و به عنوان یک معلم، تعهدات رسالت 
خ��ود را به جای آورند. به نظر می رس��د امروزه در این 
حوزه، پرس��ونال برند، نه براساس اصول اساسی، جای 
خود را به س��ازندگی واقعی داده اس��ت و مدرسان به 
ج��ای مطالعه دائ��م و به روزرس��انی معلوم��ات خود، 
بیشتر وقت ش��ان صرف شبکه های اجتماعی و گرفتن 

عکس های شخصی می شود.

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )56(
حضور در میان رقبا

ی��ک توصی��ه تج��اری مع��روف وج��ود دارد که 
می گوید: اگر می خواهید یک فروشگاه کفش فروشی 
افتت��اح کنید، بهتر اس��ت ای��ن کار را در کنار یک 

کفش فروشی دیگر انجام دهید. 
شاید با خودتان فکر کنید که بهتر است فروشگاه 
را در یک م��کان کامال جدید افتت��اح کنید، جایی 
که فروشگاه های دیگر کاالهایی مشابه با محصوالت 
ش��ما را ب��ه ف��روش نرس��انند. اما روپ��رت مرداک 
سرمایه دار و استراتژیست بسیار موفقی که به دلیل 
موفقیتش در حوزه های تجاری مختلف در سراس��ر 
جهان ش��ناخته شده اس��ت می گوید: »ممکن است 
یک خالء در بازار وجود داش��ته باشد، اما آیا بازاری 
در آن خ��الء وجود دارد؟« مرداک این جمله را پس 
از تعطیلی مجله سرجیمز گلداسمیت و در پاسخ به 
ادعاهای وی مبنی بر اینکه انگلستان  آماده شنیدن 

ایده های فوق العاده او است بیان کرد. 
گاه��ی اوقات خ��الء در بازار وج��ود دارد اما هیچ 
تقاضای��ی در آن یافت نمی ش��ود. چنانچه تعدادی 
کف��ش فروش��ی مع��روف و موفق در ی��ک خیابان 
وجود داش��ته باشند، مردم برای خرید کفش به آنها 

مراجعه خواهند کرد. 

ایده
برخ��ی مکان ها به دلیل آنکه کاالهای مش��خصی 
در آنج��ا ب��ه فروش می رس��د، به خیاب��ان یا محله 
فروش��ندگان آن کاال مش��هور می ش��ود. تاریخ این 
موض��وع به س��ال ها قب��ل بازمی گ��ردد، زمانی که 
فروش��گاه ها به آس��انی در کنار ایس��تگاه راه آهن و 

بنادر تأسیس می شدند. 
در م��ورد ش��هر لندن ش��رایط این گون��ه بود که 
خیابان ه��ای مش��خصی را ب��ه صنف ه��ای خاصی 
اختص��اص داده و اجازه فعالیت تجاری برای آنها در 
آن زمینه مش��خص صادر می شد. منطقه پرجمعیت 
غرب لندن به مرکز صنعت عطر و ادکلن انگلس��تان 
بدل شد، تاریخ این موضوع به زمانی بازمی گردد که 
ویلیام پرکین نخس��تین محصول خود را که حاصل 
کپی برداری از عطرهای طبیع��ی در گرینفورد بود، 

در دهه 1860 به بازار عرضه کرد. 

در لندن، هارلی اس��تریت جایی است که شما در 
آن می توانید متخصصان و پزشکان معتبر را بیابید. 
ب��ا این حال همه آنچه ش��ما ب��رای فعالیت در آنجا 
نی��از دارید، اجاره یک س��اختمان اس��ت نه مدرک 

دانشگاهی پزشکی. 
مش��اوران مطرح بس��یاری در این خیابان فعالیت 
کرده و به ارائه مشاوره های خصوصی اشتغال دارند، 
ای��ن در حالی اس��ت که هنوز بس��یاری از مردم در 
آرزوی حض��ور و فعالی��ت در ای��ن خیاب��ان بوده و 
مش��تاق بهره برداری از هویت برن��د خیابان هارلی 

استریت هستند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
• مکان��ی که در آن ب��ه فعالیت تجاری اش��تغال 
دارید، به معن��ای واقعی کلمه نقش بس��یار مهمی 
در جای��گاه برندتان در بازار دارد. قرار گرفتن ش��ما 
در قل��ب منطق��ه صنعتی که در آن ح��وزه فعالیت 
می کنید، موجب افزایش اعتبار برندتان خواهد بود. 
می��ان  در  ت��ا  گرفتی��د  تصمی��م  چنانچ��ه   •
رقبای ت��ان ب��ه فعالیت اقتص��ادی بپردازی��د، بهتر 
است از اس��تراتژی های مناس��ب جهت نشان دادن 

تفاوت های تان با رقبا استفاده کنید. 
• س��عی کنید ت��ا چیزی بهتر و جدیدت��ر به بازار 
عرضه کنید، این موضوع س��بب می شود تا مردم به 
حض��ور در منطقه ای که در آن هس��تید، عالقه مند 
ش��وند، چرا که کاالهای ش��ما کامال مشابه سایرین 
نبوده و تفاوت های برجسته آن افراد را به حضور در 

آن منطقه ترغیب می کند. 

تعریف و تبیین محیط مبادله 
آیا می دانستید تعریف و تبیین بازار با محیطی 
که مبادله در آن رخ می دهد، کار آس��انی نیست؟ 
سه نوع تعریف در این باره وجود دارد: الف( تعریف 
عرف��ی و قانونی، ب( تعریف براس��اس خدمت یا 
محصول، ج( تعریف براساس نیازها. تعاریف عرفی 
ی��ا قانونی براس��اس قوانین و مق��ررات و کاربرد 
آنهاس��ت، در حالی که تعریف براساس محصوالت 
و خدمات، پیش��نهاد ارزشی و انواع مختلف آن را 

مورد مالحظه قرار می دهد. 
نیازه��ای مش��تریان آخرین نوع تعری��ف بازار 
هس��تند. در اغل��ب م��وارد ترکی��ب رویکردهای 
مختلف برای تعریف ب��ازار یا محیط مبادله مورد 
نیاز اس��ت. همچنی��ن معیارهای اصل��ی تعریف 
ب��ازار عبارتن��د از ماهیت خدم��ت، جهت گیری 
تعامالت، مکان تعام��الت، عناصر تنظیم کننده، 
توانای��ی دسترس��ی ب��ه ب��ازار و تع��داد و اندازه 

مشارکت کنندگان. 

ایده های طالیی

آیا می دانستید

کارگاه مارکتینگ

رضا مافیترجمه: معراج آگاهی
مشاور توسعه بازار

امیر کاکایی

اسکی یک فعالیت ورزشی، تفریحی 
و رقابتی است که نیازمند تجربه 
و تجهیزات خوب و باکیفیت برای 
خلق لحظاتی از هیجان، سرعت و 
لذت است. به نظر می رسد پارس 

آنالین قصد دارد ارتباطی میان ذات 
و خدمات خود با این مؤلفه ها برقرار 

کند. این مؤلفه ها به خوبی قابل 
تطبیق با ویژگی های یک ارائه کننده 

خدمات باتجربه اینترنت است

مش��اور  قربان��ی  رز،  امی��د 
تبلیغات  و  بازاریاب��ی  ارش��د 
 MBA فارغ التحصی��ل  و 
ش��ریف  صنعت��ی  دانش��گاه 
در گفت و گ��و ب��ا  »فرص��ت 
امروز« می گوید: اس��کی یک 
تفریحی  ورزش��ی،  فعالی��ت 
و رقابتی اس��ت ک��ه نیازمند 
تجرب��ه و تجهی��زات خوب و 
لحظاتی  برای خلق  باکیفیت 
از هیج��ان، س��رعت و لذت 
اس��ت. به نظر می رسد پارس 
آنالی��ن قص��د دارد ارتباطی 
می��ان ذات و خدمات خود با 
ای��ن مؤلفه ها برقرار کند. این 
مؤلفه ها به خوبی قابل تطبیق 
با ویژگی های یک ارائه کننده 
خدم��ات باتجرب��ه اینترن��ت 

است. 
پیش بین��ی  طرف��ی  از 
دستاورد های  باوجود  می شد 
مثبت پیشین ش��رکت ها در 
تیم های  برای  اسپانسر شدن 
مل��ی همچون بانک س��امان 
و تی��م ملی والیب��ال، چنین 
س��ایر  ب��رای  برنامه های��ی 
ورزش ه��ا در س��طح ملی با 

اقبال روبه رو شود. 
در  می کن��د:  اظه��ار  او 
قادر  ایران قش��ر مش��خصی 
ورزش  ب��ه  پرداخت��ن  ب��ه 
اس��کی هس��تند. زمان بندی 
مناسب، دسترسی به پیست، 
تجهی��زات، آم��وزش، تجربه 
و س��ایر هزینه ها مؤلفه هایی 
اس��ت که بس��یاری را برای 
پرداختن به این ورزش فیلتر 

می کند. 
در چنی��ن ش��رایطی یک 
باشد  این  برداش��ت می تواند 
که پارس آنالین قصد داشته 
را  مخاطب��ان خاصی  اس��ت 
جذب کند ام��ا باکمی دقت 
می توان اهداف اصلی دیگری 
را نیز شناس��ایی کرد؛ اینکه 
این کمپی��ن به یک تبلیغات 
محلی در پیس��ت های اسکی 
خالصه نشده و به طور نسبتا 
رس��انه های  توس��ط  عمومی 
پارس آنالین توسعه می یابد. 
نس��بتا  ویدئوی��ی  اینک��ه 
اطالع رس��انی  برای  باکیفیت 
آن ص��ورت می گیرد، نش��ان 
آنالی��ن  پ��ارس  می ده��د 
اس��تراتژی توس��عه و تجدید 
 Brand ی��ا  برند  موقعی��ت 
مدنظر  را   repositioning

قرار داده است. 
در این ص��ورت هدف این 
تنها جذب  برنامه مارکتینگ 
قشر خاصی از جامعه نیست 
بلکه ارتقای تفکر و برداش��ت 
برند  از  همه مصرف کنندگان 
پ��ارس آنالی��ن در اجزای��ی 
همچون کیفی��ت، تجهیزات، 
 تجرب��ه و خدم��ات لوک��س 

است. 

خاطرنش��ان  قربان��ی  رز 
برنام��ه  ترکی��ب  می کن��د: 
تجدی��د موقعی��ت برن��د ب��ا 
مس��ئولیت اجتماعی شرکت 
 Corporate Social ی��ا 
 R e s p o n s i b i l i t y
برن��د،  ارزش  ایج��اد  ب��رای 
استراتژی ای است که معموال 
در شرایطی اجرا می شود که 
فاکتور  اجتماعی  مس��ئولیت 
اصلی تمای��ز یا مزیت رقابتی 
اس��ت. ای��ن ش��رایط تقریبا 
میان ارائه دهن��دگان باتجربه 
خدمات اینترنت برقرار است، 
زی��را تقریبا خدمات مش��ابه 
اس��ت. مس��ئولیت اجتماعی 

معن��ای  ب��ه  ش��رکت 
احساس مسئولیت یک 
س��ازمان در اجتماع و 
محیطی اس��ت که در 

آن فعالیت می کند. 
اجرای  با  ش��رکت ها 
اجتماعی،  فعالیت های 
آموزشی و اصالحی به 
جامه  مسئولیت ها  این 
می پوش��انند.  عم��ل 
چ��ون  فعالیت های��ی 
و  نقاش��ی  کمپی��ن 
حمای��ت از هنرمندان 
در  آنالی��ن  پ��ارس 

ط��رح  و  امس��ال  تابس��تان 
حمایت از تیم ملی اس��کی از 
این دس��ته فعالیت ها هستند 
که عم��ال دو برنام��ه تجدید 
موقعی��ت برند و مس��ئولیت 
را ترکیب می کنند  اجتماعی 
تا کارایی خلق ارزش را برای 

برند افزایش دهد. 
این مشاور ارش��د بازاریابی 
ادام��ه می ده��د: ام��ا نکت��ه 
اینجاس��ت که معموال اجرای 
نیازمن��د  اس��تراتژی  ای��ن 
حساس��یت ها و ظرافت ه��ای 
بسیار زیاد است، زیرا احتمال 
را  ارزش ها  اینک��ه مخاط��ب 

درک نکن��د یا اعتم��اد نکند 
در ای��ن حال��ت زیاد اس��ت. 
ازآنجا که حین کمپین ذهن 
مخاطب مدام درگیر پیام های 
ش��رکتی و اجتماعی اس��ت، 
بای��د مدیریت پیام ه��ا آنقدر 
ظریف باشد که افراد در وسط 
س��ناریو خ��ود را بازی خورده 
یک ط��رح بازاریاب��ی ندانند. 
ارزیابی اینک��ه این کمپین ها 
موفق عم��ل کرده اند یا خیر 
دقیق تری  اطالع��ات  نیازمند 
و  کمپی��ن  خروجی ه��ای  از 
همچنی��ن روش ه��ای خاص 
این  اثربخش��ی  اندازه گی��ری 
نوع فعالیت هاس��ت. از طرفی 

انتظ��ار  نمی ت��وان  اص��وال 
ازاین گونه  کوتاه مدت  بازدهی 
فعالیت ها داشت لذا شرکت ها 
همواره در این مسیر دست به 

ریسک می زنند. 
در ح��ال حاض��ر اطالعات 
فعل��ی از پ��ارس آنالین برای 
فهمی��دن ای��ن موض��وع که 
ریسک این فعالیت های پارس 
آنالین به خروجی آن می رسد 
همین که  ام��ا  نیس��ت  کافی 
آنالین همچنان دست  پارس 
برنامه های مش��ابه  اجرای  به 
می زن��د نش��انگر این اس��ت 
که چن��دان ه��م از خروجی 

ناراضی  این چنین برنامه هایی 
نیست. 

لوکس بودن ورزش اسکی
کارش��ناس  ت��اج،  ت��ورج 
بازاریابی در گفت و گو  ارش��د 
ب��ا  »فرصت امروز« می گوید: 
مقول��ه مهم��ی در مباح��ث 
روان ش��ناختی مطرح اس��ت 
و آن ه��م این موضوع اس��ت 
انس��ان ها  به طورمعمول  ک��ه 
می��ل به مه��م ب��ودن دارند 
به ص��ورت  موض��وع  ای��ن  و 
 کل��ی محرک انس��ان ها تلقی 

می شود. 
در  ارزش ه��ا  طرف��ی  از 
جوامع مختلف متفاوت 
اس��ت و در کشور هایی 
به اصطالح  ایران  مانند 
از  ب��ودن  ب��اکالس 
اهمی��ت باالیی در بین 
عموم م��ردم برخوردار 
به ص��ورت  و  اس��ت 
کش��ورهای  در  کل��ی 
خاورمیان��ه و ش��هری 
مانند تهران و مش��هد 
به این موضوع بس��یار 
اهمی��ت می دهند و در 
ش��هری مانن��د تهران 
اگرچ��ه م��ردم ممکن 
از رفاه باالیی برخوردار  است 
خود  به ظاه��ر  ام��ا  نباش��ند 
اهمی��ت زی��ادی می دهند و 
گوشی های  از  نمونه  به عنوان 
گران قیمت استفاده می کنند؛ 
هرچند که شاید برخی از آنها 
حتی نمی توانند از تکنولوژی 
ای��ن گوش��ی های هوش��مند 
استفاده کنند؛ با توجه به این 
اسکی  روان ش��ناختی،  مقوله 
محس��وب  لوکس��ی  ورزش 
می ش��ود و لوکس بودن این 
به واس��طه گران  ه��م  ورزش 
آن تجهی��زات   ب��ودن 

 است. 

حمایت از ورزش اسکی 
برای ایجاد تمایز

ادامه می دهد: سازمان ها  او 
و برند ه��ای ایران��ی در تالش 
هس��تند ک��ه روی این گون��ه 
ورزش های مانند اسکی، گلف 
و... س��رمایه گذاری می کنن��د 
که برند خ��ود را ارتقا دهند؛ 
البت��ه تفاوت��ی را بای��د بین 
و  آنالین  پ��ارس  فعالیت های 
سازمان ها دیگر در ایران قائل 
شد و آن هم این موضوع است 
ک��ه پ��ارس آنالی��ن خدمات 
اینترن��ت را ب��ه ب��ازار عرضه 
سازمان ها  معموال  اما  می کند 
دیگ��ری ک��ه روی این گون��ه 
س��رمایه گذاری  ورزش ه��ا 
محصول مح��ور  می کنن��د، 
هس��تند و محصوالت��ی را به 
بازار عرضه می کنند. از طرفی 
رقابتی  س��ود آوری و مزی��ت 
سازمان خدماتی مانند پارس 
آنالین قیمت آن اس��ت و این 
موضوع برای مخاطبان ایرانی 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت و 
پارس  مانن��د  س��ازمان هایی 
آنالی��ن نمی توانند چون که از 
ورزش های��ی مانند اس��کی یا 
گلف حمایت می کنند، قیمت 
خدمات خود را افزایش دهند. 
در این می��ان پارس آنالین با 
حمای��ت از ورزش اس��کی در 
تالش اس��ت تمایزی را برای 
خود در ب��ازار ایجاد کند و به 

برند خود را ارتقا دهد. 
تاج خاطرنش��ان می کند: به 
نظر می رس��د پارس آنالین با 
این اقدام درصدد تغییر گروه 
هدف خود نیس��ت و بیش��تر 
درص��دد خاص نش��ان دادن 
مشتریان خود اس��ت و برای 
آنها جای��گاه اجتماعی خاصی 
را ایج��اد کن��د و مش��تریان 
خود را نس��بت  به مش��تریان 
سایر سازمان های ارائه دهنده 
اینترنت متمایز نشان دهد. از 
طرفی پارس آنالین با حمایت 
از ورزش اسکی و پیش تر نیز 
با برگزاری مس��ابقات نقاشی 
کد هایی را به مخاطبان ایرانی 
می ده��د ک��ه پ��ارس آنالین 
دارای سطح خاصی نسبت به 

سایر رقباست. 

تأثیرات بلندمدت
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
می کن��د:  اظه��ار  بازاریاب��ی 
حمای��ت پ��ارس آنالی��ن در 
ای��ن  برن��د  روی  بلندم��دت 
مثبت��ی  تأثی��رات  س��ازمان 
می گذارد و به صورت کلی تأثیر 
این گون��ه اقدامات را نمی توان 
در کوتاه مدت سنجید و با گذر 
زمان و مستمر شدن این گونه 
اقدام��ات قطعا اث��رات مثبتی 
روی برند پارس آنالین لحاظ 

می شود. 

BRAND
پیامدهای حمایت پارس آنالین از اسکی زیر ذره بین  »فرصت امروز«

تجدید جایگاه برند با تغییر جایگاه اجتماعی مخاطبان
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با س�رد ش�دن هوا و نزدیک شدن به فصل 
زمس�تان، ورزش هایی مانند اس�کی هم آغاز 
می ش�ود. ای�ن ورزش به واس�طه تجهی�زات 
گران قیمتی که دارد، ورزش لوکسی در ایران 
محسوب می شود و معموال مخاطبانی از گروه 
هدف خاص�ی این ورزش را دنب�ال می کنند. 
س�ازمان ها و برند هایی ک�ه در این ورزش  در 

راس�تای تبلیغات سرمایه گذاری می کنند نیز 
معم�وال مخاطبان لوکس�ی را دنبال می کنند. 
به تازگ�ی پ�ارس آنالی�ن ک�ه ی�ک ش�رکت 
ارائه دهنده خدمات اینترنتی اس�ت تیزری را 
در یک پیس�ت اسکی ساخته که در این تیزر 
از اس�کی بازان معروف با حرکت های نمایشی 

استفاده شده است. 
برخ�ی کارشناس�ان و مش�اوران بازاریابی 
ب�ر این باورند ک�ه پارس آنالین ب�ا این اقدام 

و همچنین با برگزاری مس�ابقات نقاش�ی که 
چندی پی�ش انجام داد در ح�ال تغییر دادن 
گروه هدف خود اس�ت اما برخی دیگر از این 
کارشناس�ان اظهار می کنند پارس آنالین در 
تالش است مخاطبان خود را خاص نشان دهد 
و ب�رای آنها جایگاه اجتماعی خاصی را ایجاد 
کند و مش�تریان خود را نس�بت  به مشتریان 
س�ایر س�ازمان هایی ارائ�ه دهن�ده اینترنت 

متمایز نشان دهد. 



رویکرد تحلیل سیستماتیک
آیا می دانس��تید از زمان ظهور تئوری سیستم ها 
توس��ط برتاالنف��ی، رویکرده��ای سیس��تماتیک 
زی��ادی در زیست شناس��ی، عل��م عصب شناس��ی، 
جامعه شناسی، روان شناسی و همچنین در اقتصاد، 

مدیریت و بازاریابی ایجاد شده اند؟ 
 تحلیل سیس��تماتیک براس��اس این اصل است 
که مطالع��ه روابط س��طحی بین دو عنص��ر، اغلب 
برای هدایت فعالیت های دس��ته جمعی – سیستم 
زنده، گروه های��ی از مردم، س��ازمان ها یا گروه های 

الکترونیکی- مناسب نیست. 
بر همین اس��اس ن��گاه عمیق تر ب��ه مبادله بین 
اعضای یک سیستم  )به جای تحلیل انفرادی آنها( 
و مطالعه تنظیمات و تعامالت سیس��تم ارزش��مند 
است. از آنجا که سازمان با سایر س��ازمان ها  )رقبا، 
تأمین کنن��دگان، توزیع کنندگان( و اف��راد  )ارباب 
رجوع، تأثیرگذاران( در چارچوب بازار تعامل دارد، 
یک رویک��رد سیس��تماتیک با مطالع��ه روابط بین 
اجزا، رقبا، توزیع کنندگان، ارباب رجوع و... و باالتر 
از همه تجزیه و تحلیل تأثی��ر تصمیمات یا اقدامات 
انجام گرفته توس��ط یک��ی از اج��را روی کل نظام 
می تواند برای فهرس��ت بندی و اولویت بندی اجرای 

محیط سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

برای مطالعه 365 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
آکیو موریتا و برند به یادماندنی سونی

آکی��و موریت��ا )Akio Morita( ب��ازرگان ژاپنی 
 )Masaru Ibuka( بود که به همراه ماس��ورا آیبوکا
ش��رکت س��ونی )Sony( را تاس��یس کرد. موریتا در 
س��ال 1944 از دانش��گاه Osaka Imperial در 
رشته فیزیک فارغ التحصیل شد. سپس با پیشنهادی 
که موسس��ه تکنولوژی توکیو به او داد، موافقت کرده 
و مشغول به کار شد. در س��ال 1946، موریتا و آیبوکا 
 Tokyo یک ش��رکت مهندس��ی مخابرات را به ن��ام
Tsushin Kogyo K.K  را ب��ا 20 کارمن��د افتتاح 
کردن��د. در س��ال 1960، موریتا که عالق��ه  خاصی به 
انجام کاری متفاوت داش��ت، این ش��رکت را با تغییر 
نامش به س��ونی در آمریکا افتتاح کرد. شرکت سونی 
اولین ش��رکت ژاپنی ب��ود ک��ه در ب��ورس نیویورک 
حضور داشت. س��ونی بیش��ترین موفقیتش را مدیون 
موریتاس��ت. با ایده  ه��ای نوآورانه و تفک��ر خالقانه، او 
 Walkman فرهنگ و سبک زندگی جدیدی را مثل
 )video cassette recorder( و دستگاه ضبط ویدئو
وارد زندگی مردم کرد: »برنامه ما این اس��ت که مردم 
را با محص��والت جدید مدیریت کنی��م، به جای اینکه 
از آنها بپرس��یم چه نوع محصول��ی می خواهند. مردم 
نمی دانند انجام دادن چه کاری ممکن است، اما ما آن 
را انجام می دهیم.« آکیو موریتا صندلی ریاست سونی 
را در 25 نوامبر 1994 رها کرد و در سال 1999 بر اثر 

ذات الریه درگذشت. 

به نیروی تان اطمینان داشته باشید
هرگز ب��ه ان��دازه کاف��ی اطالعاتی وج��ود نخواهد 
داش��ت تا تصمیمی را با اطمین��ان صددرصد بگیرید. 
اگ��ر منتظر بمانید ک��ه اطالعات تان در ه��ر زمینه ای 
کامل ش��ود، ب��رای ب��ه اج��را درآوردن ایده هایی که 
دارید، بس��یار دیر خواهد ش��د، زیرا ش��خص دیگری 
این ایده را از ش��ما خواهد گرفت یا پنجره فرصتی که 
به روی تان گشوده شده، بس��ته خواهد شد. به عنوان 
یک کارآفری��ن باید ب��ه نیروی تان اطمین��ان کنید و 
زمانی که تصمیمی را می گیری��د از بهترین اطالعاتی 
که در دس��ترس تان اس��ت، اس��تفاده کنید. در سال 
1978، س��ونی فرضیه ای را مطرح کرد ک��ه به مردم 
امکان گوش دادن به نوارهای کاس��ت را زمانی که در 
پروازه��ای طوالنی بودن��د، می داد. این پ��روژه مدتی 
متوقف شد، زیرا تحقیقات بازار نشان داد که مشتریان 
تمایلی به خرید ضبط صوتی ک��ه قابلیت ضبط کردن 
ندارد و هدفون هایی که به شنوایی آسیب می رسانند، 
نخواهند داشت. با وجود توصیه های بازاریابان، موریتا 
تصمیم گرفت ک��ه به توانای��ی اش اطمین��ان کند. او 
ب��ه کارمندانش در س��ونی گفت قرار اس��ت فرهنگی 
جهانی برای اس��تفاده کنندگان از هدفون  ایجاد کنیم 
و در س��ال 1979، س��ونی Walkman را روانه بازار 
کرد و بیش از 330 میلی��ون از آن فروخت. پس  از آن 
توصیه موریتا به کارآفرینان این بود: »با دقت به شیوه 
زندگی مردم نگاه کنید مس��تقیما آنچ��ه را که ممکن 
است بخواهند، درک و س��پس کارتان را آغاز کنید. به 

تحقیقات بازار نیازی نیست.« 

یک نام خوب برای کمپانی و محصول تان 
برگزینید

نامی ک��ه ب��رای کمپان��ی  و محصول ت��ان انتخاب 
می کنید، چیزی اس��ت که مردم ش��ما را با آن به یاد 
می س��پارند. اگر نامی که انتخ��اب می کنید تلفظش 
آس��ان نباش��د، امالی سختی داش��ته باش��د یا نتوان 
به راحت��ی آن را ب��ه خاطر س��پرد، مش��تریانی را که 
درباره ش��ما با دوستان ش��ان صحبت می کنن��د یا به 
مش��تری های ثابت ت��ان تبدیل می ش��وند از دس��ت 
Tokyo Ts -  وواهید داد. نام اصلی سونی در ابتدا 

shin Kogyo Kabushiki Kaisha ب��ود، نامی 
طوالنی و س��خت به خصوص در انگلیسی که به خاطر 
سپردن آن کار آسانی نبود. این کمپانی تصمیم گرفت 
برای ارائه خدمات بهتر در بازارهای آمریکایی نامش را 
تغییر دهد. موریتا تالش کرد تا نام مناسبی پیدا کند، 
بنابراین کلمه التی��ن » sonus« را که به معنای صدا 
بود، انتخاب کرد. ب��ا این وجود تص��ور موریتا این بود 
که این نام به ان��دازه کافی جلب توج��ه نخواهد کرد. 
در نتیجه او کلم��ه sonus را با Sonny ترکیب کرد. 
Sonny نام مستعاری بود که بین کودکان آمریکایی 
رواج داشت. تصور موریتا این بود که این نام به کمپانی 
نوپایش کم��ک خواهد کرد و اینگونه ب��ود که کمپانی 

سونی )Sony Corporation( شکل گرفت. 

به دنبال افراد مناسب باشید
اگر کمپان��ی را فرات��ر از آنچ��ه تص��ور می کردید، 
راه  ان��دازی کنید، خیل��ی زود درمی یابید که داش��تن 
کارمندان��ی که ب��رای پس��ت های مختلف مناس��ب 
هس��تند، چقدر اهمیت دارد. پول برای کارکنان مهم 
اس��ت، اما فراموش نکنی��د که آنه��ا می خواهند مورد 
تقدیر قرار بگیرند، به چالش کش��یده ش��وند و بخشی 
از تیم کاری باش��ند که برای برطرف کردن مشکالت 
کار می کند. موریتا معتقد بود: »مهمترین وظیفه یک 
مدیر این است که رابطه ای س��الم با کارکنانش برقرار 
کنند تا احساس��ی را ک��ه در رواب��ط خانوادگی وجود 
دارد، در ش��رکت ایجاد کند؛ احساس��ی که مدیران و 
کارکنان باور مشترکی را با هم سهیم شوند. باید سعی 
کنیم ش��رایطی را ایجاد کنیم که افراد ب��ا روحیه کار 

تیمی دور هم جمع شوند.«

پاس�خ کارش�ناس: نف��وذ در کارمن��دان از جمل��ه 
مهارت هایی اس��ت که تمامی مدیران باید به گونه ای آن را 
کسب و در خود تقویت کنند. این مهارت به مدیران کمک 
می کند که اس��تراتژی یا برنامه ریزی مدون کس��ب وکار 
خود را به درس��تی پیش ببرند. ش��یوه های مختلفی برای 
کس��ب این مهارت و نف��وذ در کارمندان وج��ود دارد که 

می توان به مواردی از آنها اشاره کرد. 
یک: مدیران خالق باید چشم انداز و وضع موجود کسب 
وکارش��ان را چنان برای کارمندان ترس��یم کنند که آنها 
متمایل به همکاری و ایده دادن باش��ند، یعنی کارمندان 
براساس چش��م انداز مدیر ایده  دهند و مدیر از این طریق 

به راحتی بتواند، فکر آنها را جه��ت دهد و به آن نفوذ کند. 
دو: ایج��اد ارتباطات صمیمان��ه و رفاقتی ب��ا کارمندان با 
رعایت اصول و حفظ موقعی��ت و جایگاه مدیریتی از نکات 
مهم دیگر برای نف��وذ و تحت تأثیرق��رار دادن کارمندان 

است. 
رفاقت کردن با کارمندان حس��اس اس��ت و مدیران در 
این ب��اره باید مراقب باش��ند که تا چه در ای��ن حوزه وارد 
می شوند. در این باره گردهمایی های دوستانه و دعوت به 
رس��توران خارج از فضای کاری می تواند، تأثیرگذار باشد. 
س��ه: قدرت دادن به کارمندان از مهارت ه��ای دیگر نفوذ 
اس��ت. این قدرت باید کنترل شده باش��د، یعنی مدیر به 
کسانی که می خواهد روی افکارشان نفوذ بیشتری داشته 
باشد، بس��ته های تشویقی و پاداشی پیش��نهاد بدهد. این 

بسته ها باید به گونه ای باش��د که کارمندان احساس کنند 
که به آنها قدرت بیش��تری داده ش��ده و با ایجاد احساس 
تعهد بیشتر به مدیر و کسب وکار وفادارتر شوند. وفاداری 
آنها اجازه نفوذ بیش��تر مدیر کس��ب وکار را به افکارشان 

خواهد داد. 
البته مدیر کس��ب وکارها باید هر ک��دام از این نکات را 
در موقعیت خ��ود اجرا کنند و اگر خواس��تند این نکات را 
ترکیبی به کار ببرند باید حتم��اً به موقعیتی که در آن قرار 

دارند، دقت کنند. 
چنین مهارت هایی بیشتر برحس��ب تجربه و گذر زمان 
به دست می آید و مدیران عالوه بر داشتن یک مشاور خوب 
و با تجربه باید به خود و کس��ب وکارش��ان فرصت الزم را 

برای اجرای این نکات بدهند. 

اعمال نفوذ بر کارمندان

پرسش: مدیر کسب وکاری در حوزه تجهیزات پزشکی هستم. افراد زیادی برای کسب وکارم در حال فعالیت هستند و برای 
عملکرد بهتر کس�ب وکارم دائم در حال مش�ورت گرفتن از کارمندانم هس�تم. در این باره برای ایجاد انسجام در جلسات در 
تالشم که از لحاظ فکری میان کارمندانم نفوذ پیدا کنم و به نوعی در تصمیماتی که می گیرند، تأثیرگذار باشم اما هنوز به مهارت 
الزم دست پیدا نکرده ام. لطفا راهنمایی بفرمایید که چه راهکارهایی را برای به دست آوردن چنین مهارت هایی باید اجرا کنم؟ 

کلینیککسبوکار

جنگل اطالعات

ش��ما به عنوان یک مدیر باید مطالعه در حوزه کاری 
خود را جزو برنامه های روزانه خود قرار دهید. جنگلی 
از اطالع��ات در محیط ش��ما وج��ود دارد، درگزینش 
اطالعات وسواس به خرج دهید و حتما از منابع معتبر 

استفاده کنید.
 اینترنت که جهان را به ه��م متصل کرد این فرصت 
را ب��ه وجود آورد ت��ا اف��راد اطالعات و دان��ش خود را 
به صورت رای��گان عرضه کنند یا آن را بفروش��ند و در 
هر ص��ورت اطالعات و یافته های خود را در دس��ترس 
دیگران ق��رار دهند. تکنول��وژی ش��رایط را تغییر داد 
و ش��رایطی جدید به وجود آورد. مش��کل امروز حجم 

بسیار زیاد اطالعات است. 
ای��ن نگرانی فزاینده همیش��ه وج��ود دارد که غرق 
شدن در این گسیختگی های بی پایان اطالعات انبوه، 
اصال برای مغز ما مطلوب نیست. درست همان طور که 
قند یا چربی مف��رط و چیزهایی که وقت��ی عرضه آنها 
کم می شود، بیشتر نیازمند و مش��تاق آنها می شویم، 
ب��رای بدن های م��ان خوب نیس��ت، مواجهه ب��ا انبوه 

اطالعات نیز خوشایند نیست. 
مدیری��ت اطالعات ش��امل مدیری��ت و جمع آوری 
اطالعات از یک یا چن��د منبع و ارائ��ه آن اطالعات به 

یک یا چند مخاطب است. 
مدیریت به معنی س��ازماندهی و کنترل س��اختار، 
ترکیب و پ��ردازش و ارائ��ه اطالعات اس��ت. افرادی، 
حاصل تجربه و تفکر خود را در کتاب ها منتش��ر کرده 
و دیگران را در فکر و ذهنیت خود ش��ریک می کردند. 
این مس��ئله در آموزه های دینی و فرهنگ ملی ما نیز 
مورد تاکید قرار گرفته که از اندیش��ه و عقول دیگران 
بهره ببریم تا در فضاهای مختلف زندگی از اشتباهات 
به دور باش��یم، حال باید به این فک��ر و دقت کنیم که 
گزینش ما از اطالعات درس��ت و دقیق باشد تا گرفتار 
انبوهی از اطالعات نش��ویم. وقت آن رسیده است که 

مقوله رژیم فناوری را مورد توجه قرار دهیم. 
زم��ان زی��ادی از هج��وم سرس��ام آور فناوری های 
اطالعاتی به حریم ش��خصی زندگی انس��ان نگذشته 
است، اما همین زمان کوتاه برای رسیدن به این نتیجه 
کافی بوده که قرار گرفتن درمعرض انبوه اطالعاتی که 
در زندگی روزمره با آنها مواجه می شویم، تبعات منفی 
بس��یاری بر حیات اجتماعی و نیز سالمت جسمانی و 

روانی ما دارد.
 اگر چه طرف��داران متعصب ای��ن فناوری ها هنوز از 
پذیرش این واقعیت ها س��رباز می زنند و چنین اظهار 
نظرهایی را بدبین��ی و فناوری س��تیزی می دانند، اما 
هر روز که می گذرد بر ش��مار متخصصان بی طرفی که 
اثرات زیانب��ار این فناوری ها را تایی��د می کنند افزوده 

می شود. 
از دی��دگاه این افراد، ب��ه دلیل گس��تره لطماتی که 
این ابزارها ب��ر جنبه های مختلف زندگی انس��ان وارد 
می آورند، باید هر چه زودتر ضمن به رسمیت شناختن 
این زیان ها، راهکارهای قانونی برای کاستن از گستره 
دس��ت اندازی ای��ن فناوری ه��ا در زندگی انس��ان ها 
یا دس��ت کم کس��انی که میل دارن��د از ق��رار گرفتن 
در معرض این زیان ه��ا دور بمانند، پیدا ش��ود. وجود 
انبوه اطالعات و راه های بس��یار زیاد دس��تیابی به این 
اطالعات نش��ان دهنده جنگل اطالعات است و اینکه 
برنده  کس��انی هس��تند که از این جنگل راه درست را 

پیدا می کنند.
 به تعداد آدم ها هم راه درس��ت هس��ت، فقط باید با 
وس��واس و دقت راه خودتان را پیدا کنید تا به بهترین 

نتیجه ممکن دست یابید. 

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

فعالیت در بازار همیش��ه برای 
برخی افراد مناس��ب بوده و برای 
برخی دیگر ناخوش��ایند، اما هر 
کسی که وارد بازار خریدوفروش 
کاال شده و کسب و کاری هرچند 
کوچ��ک را ب��رای خ��ودش راه 
انداخته، دیگ��ر نتوانس��ته وارد 
ش��غل کارمندی و اداری ش��ود. 
بازار فراز و نشیب های زیادی دارد 
و ممکن است برخی افراد در این 
بین نتوانند راه را ادامه دهند و به 
قول معروف ورشکست شوند. یا 
به نوعی تحمل وضعیت افول بازار 
را نداشته باش��ند به همین دلیل 
از گردونه رقاب��ت حذف خواهند 
ش��د. اما در این میان برخی افراد 
هس��تند که با وجود همه فراز و 
نش��یب های موجود در ب��ازار راه 
خود را ادام��ه می دهند و به نوعی 
در کاری ک��ه فعالی��ت می کنند 
بس��یار موفق به نظر می رس��ند. 
یک��ی از ای��ن اف��راد محمدباقر 
فرهمن��دزاد، رئی��س اتحادی��ه 
فروش��ندگان لوازم بهداش��تی 
ساختمانی است. وی معتقد است 
که برای فعالیت در بازار باید ذات 
خوبی داشته باش��ید در غیر این 
ص��ورت نمی ت��وان به ص��ورت 
موفق کار خود را گس��ترش داد. 
گفت و گوی این مقام صنفی را با 

ما در ادامه بخوانید. 
ابت�دا بفرمایی�د ک�ه چن�د 
س�ال تان اس�ت و چه  مدت 
اس�ت ک�ه در ای�ن ش�غل 

مشغول فعالیت هستید؟ 
بن��ده متولد 1320 هس��تم و 
50 سال است که در بازار فعالیت 

می کنم. 
از چه س�الی وارد اتحادیه و 

این صنف شدید؟ 
حدود 40 سال پیش. 

چه کس�ی ش�ما را وارد این 
شغل کرد؟ 

دایی ام. خدا رحمتش کند. وی 
از قدیمی های و خاک خورده های 
این صنف بود. وی کارخانه تولید 
لوله پولیکا داشت و بنده در آنجا 
مشغول به کار شدم. بعد از اینکه 

کار را آموختم به صورت مستقل 
کار ک��ردم و فعالی��ت خ��ود را 

گسترش دادم. 
مهم ترین مشکلی که اکنون 
در صنف ش�ما برای فعالیت 

وجود دارد چیست؟ 
بعد از انقالب اسالمی محدوده 
صنفی برای کار ما برداش��ته شد 
و همین موضوع دلیلی ش��د که 
افراد نزدیک هم مغ��ازه باز کنند 
و به کاس��بی مشغول ش��وند. اما 
بحث مهم اینجاس��ت که برخی 
افراد سودجو با ورود به این شغل 

نام صنف را خدش��ه دار 
کردند. 

پیش�نهاد ش�ما ب�ه 
اکنون  ک�ه  اف�رادی 
فعالیت خ�ود را آغاز 
چیس�ت؟  کرده ان�د 
شما برای دوام درآمد 
خود چه کاری انجام 

دادید؟ 
در  نگفت��م.  دروغ 
شغل ما بسیاری از افراد 
س��ودجویی  می توانند 
اجن��اس  و  کنن��د 

بی کیفی��ت را ج��ای کااله��ای 
مرغوب بفروش��ند ام��ا من هیچ 
وقت این کار را نکردم. افرادی که 
وارد این شغل می شوند باید دقت 
داشته باشند که کار سختی را در 
پیش دارند اما ب��ا توجه به اینکه 
این ش��غل خانوارهای زیادی را 
نان می دهد می توانند در ش��غل 
خود موفق شوند و به قول معروف 
ریس��ک درآمدی پایین��ی دارد. 
به بی��ان بهتر اگر فع��االن صنف 

صداقت و راستگویی را سرلوحه 
کار خ��ود ق��رار دهن��د حتما در 

کارشان موفق خواهند شد. 
از س��وی دیگ��ر بای��د بدانند 
که نان ش��ان در جیب مش��تری 
است. متاسفانه با گسترده شدن 
فضای مجازی برخی افراد حتی 
در حضور مش��تری مشغول کار 
کردن با گوشی تلفن همراه خود 
هس��تند اما این کارشان ممکن 
اس��ت مش��تری را آزرده خاطر 
کند. زمان��ی که مش��تری وارد 
مغازه می ش��ود باید به استقبال 

وی رفت و مدل مورد نظر و میزان 
بودجه ای را که قصد هزینه دارند 
جویا ش��د. البته با معرف��ی انواع 
مدل فرد میزان بودج��ه خود را 
خواهد گفت و این موضوع از زبان 

فروشنده بیان نشود بهتر است. 
موفقیت در این شغل چقدر 

زمان می برد؟ 
نمی توان زمان خاصی را برای 
موفقیت در شغل در نظر گرفت. 
این موضوع بس��تگی ب��ه فعال 

بازار دارد که چ��ه میزان تالش 
می کند. 

ب�ه اف�راد متخل�ف اش�اره 
کردی�د آنها چ�ه اقداماتی 

انجام می دهند؟ 
ببینید متاس��فانه چند وقتی 
اس��ت ک��ه کارگاه ه��ای کوچ 
س��اخت ش��یرآالت به ص��ورت 
غیر قانونی فعالی��ت می کنند و 
فروشنده ها این کاالها را عرضه 
می کنند. از س��وی دیگر برخی 
اجن��اس قاچ��اق وارد کش��ور 
می شود که باز هم توسط همین 
اف��راد عرض��ه ص��ورت 
اینج��ا  در  می گی��رد. 
افراد ب��ا دروغ گویی و به 
اصطالح جابه جا فروشی 
کاالی بی کیفی��ت را به 
می رس��انند.  مش��تری 
جالب اس��ت کارت های 
ضمانت تقلبی هم به این 
محص��ول می دهن��د که 
البته مدت زمان بس��یار 
کوتاه��ی دارد. ب��ه طور 
معمول دس��ت این افراد 
برای مش��تری رو خواهد 
شد و آن موقع است که فعالیت 

وی مستمر و دائم نخواهد بود. 
ب�رای تولیدکنن�دگان این 
پیش�نهادی  چ�ه  صنع�ت 

دارید؟ 
در بخ��ش م��ا کاالی��ی تولید 
می ش��ود که جنبه رقابتی دارد. 
ای��ن کارخانجات تولی��د از مواد 
اولیه درجه یک استفاده می کنند 
و ممکن است در نگاه اول هزینه 
تولید آنها کمی افزوده ش��ود اما 

افزایش مشتری حاشیه سود آنها 
را باال خواهد برد. من هم پیشنهاد 
می کنم تولی��دات ایران��ی باید 
رقابت پذیر باشد. با توجه به اینکه 
اکنون رفع تحریم ها ممکن است 
اتفاق بیفت��د، کاالی بی کیفیت 
از می��ان برداش��ته خواهد ش��د 
و تولیدات��ی که نتوانن��د در بازار 
جهانی رقابت کنند از بازار داخلی 

نیز حذف خواهند شد. 
بازار همیش�ه ب�اال و پایین 
می ت�وان  چگون�ه  دارد. 
این م�وج را کنت�رل کرد و 

به صورت مداوم سود برد؟ 
همان طور که پیش تر اش��اره 
ک��ردم، ن��ان کاس��ب در جیب 
مش��تری اس��ت. ما بای��د دنبال 
مش��تری برویم نه اینکه منتظر 
موف��ق  اف��راد  بنش��ینیم.  وی 
آنهایی هستند که برای کارشان 
تبلیغات گسترده انجام می دهند 
و همیش��ه انص��اف را رعای��ت 
می کنند. فروشندگان می توانند 
با اف��رادی مانن��د پیمان��کاران 
ساختمان و افرادی که مسئولیت 
بازسازی س��اختمان را بر عهده 
می گیرند ارتباط برق��رار کنند. 
برای این افراد هزینه تمام ش��ده 
مه��م اس��ت و اگر تنه��ا همین 
موضوع حل ش��ود آنه��ا رغبت 
بیشتری برای ادامه فعالیت با فرد 

فعال صنفی نشان خواهند داد. 
فع��االن ای��ن صنف بای��د به 
نوع برن��د و همچنی��ن کیفیت 
اش��راف کامل  محصوالتش��ان 
داش��ته باش��ند و ب��ا اطالعات 
دقیق روبه روی مش��تری ظاهر 
ش��وند. بس��یاری از افراد زمانی 
که مش��تری محصولی را داخل 
مغازه وی نمی پسندد رفتارشان 
تغیی��ر می کن��د، در حالی ک��ه 
ممکن اس��ت ف��رد فروش��نده 
نتوانسته مشتری را جذب کند. 
یک قانون نانوشته خریدوفروش 
وجود دارد ک��ه در همه اصناف 
حاک��م اس��ت و آن برخ��ورد 
مش��تری مداری  و  مناس��ب 
اس��ت. به این معنا ک��ه بتوانید 
در کوتاه ترین زمان با مش��تری  

ارتباط برقرار کنید.

مدیران ماندگار

عطیه عظیمی

آیا می دانستید

غزال بابایی

گفت و گوی مدیریتی »فرصت امروز« با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی

دروغ نگفتم و موفق شدم

فعاالن صنف لوازم بهداشتی ساختمانی 
باید به نوع برند و همچنین کیفیت 
محصوالتشان اشراف کامل داشته 
باشند و با اطالعات دقیق روبه روی 

مشتری ظاهر شوند. بسیاری از افراد 
زمانی که مشتری محصولی را داخل 
مغازه وی نمی پسندد رفتارشان تغییر 
می کند، در حالی که ممکن است فرد 

فروشنده نتوانسته مشتری را جذب کند

یکشنبه
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طرح صندوق سرمایه گذاری 
مشترک بین ایران و عمان

در سفر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عمان، 
طرح صندوق سرمایه گذاری مشترکی بین عمان و ایران 
مطرح شد. محمد فطانت فرد، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار و هیأت همراه از نهاد نظارتی بورس عمان 
)CMA( بازدید کردند و با تش��کیل جلسات متعدد 
با مقامات ارشد بازار سرمایه این کشور، همکاری های 
مش��ترکی را رقم زدن��د. این صندوق س��رمایه گذاری 
ک��ه در عمان م��ورد پذیرش ق��رار خواهد گرفت یک 
 Feeder( صندوق سرمایه گذاری مشترک و فیدر فاند
"Fund( خواه��د ب��ود ک��ه در صن��دوق مس��تر فاند

)Master Fund( در ایران س��رمایه گذاری می کند. 
صندوق های فیدر فاند یا همان صندوق های تغذیه ای، 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ثانویه هس��تند که در 
صندوق های مستر سرمایه گذاری می کنند. این صندوق 
مسترفاند، در وهله اول در محصوالت بازار سرمایه ایران 
به خصوص اوراق صکوک دولتی سرمایه گذاری می کند. 
طی این جلس��ه، همکاری های آتی میان بازار سرمایه 
ای��ران و بورس عمان مورد اس��تقبال ق��رار گرفت که 
در این میان توس��عه ابزارهای مالی اس��امی و ارتقای 

سیستم های نظارتی و قانونی در قدم اول خواهد بود. 

بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تن ذرت 
خوزستان روی تابلو رفت

در ادامه سیاست قیمت تضمینی دولت برای حمایت 
از کش��اورزان ۴دی ماه، بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تن ذرت 
خوزس��تان روی تابلوی بورس کاالی ایران رفت. تاالر 
محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، شاهد عرضه 
۶ هزار و ۲۲۹ تن ذرت خوزستان، موجودی انبارهای 
سیلوی دانه طایی، بنوت، شهید بهشتی دیلم، توسعه 
کش��ت ذرت ۱، بنوارناظر، آزادی، شاداب دانه جنوب، 
شهید بهشتی بی سی، غرب کرخه، سیبلی ۱و۲، توسعه 
کش��ت شوش، س��یدعباس، ش��هید رجایی، وحدت، 
آبگرم��ک و عقیل��ی، در قالب گواهی س��پرده کاالیی 
بود. تاالر مذکور همچنین ش��اهد عرض��ه ۴ هزار تن 
گندم دروم، ۱۱۰ تن برنج، ۵۰۰ تن روغن خام س��ویا 
و ۱۰۰ تن شکرس��فید بود. در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی، ۳۸ هزار و ۱۰۰ تن انواع قیر ش��رکت 
نفت جی و ۲۸ هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد 
روی تابل��وی عرضه می رود. عاوه ب��ر این، ۶۱۶۸ تن 
انواع مواد پتروشیمی و ۱۵ هزار تن وکیوم باتوم عرضه 
شد. تاالر صادراتی شاهد عرضه ۵۷۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ 
ش��رکت های معماران تجارت آفت��اب، کیمیا صنعت 
آرادان و صنایع پاالیشی تکین پترولیوم آذربایجان بود. 
در ای��ن روز و در مجموع، ح��دود ۱۱۰ هزار تن انواع 
کاال در تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران عرضه شد. 

از شفاف سازی حفاری شمال 
تا عملکرد ایران تایر

حفاری ش��مال شفاف س��ازی کرده است که موفق 
به انجام مذاکره برای عملیات حفاری در کش��ورهای 
منطقه ش��ده که به دلیل مش��خص نبودن ابعاد کار و 
ق��رارداد، هنوز آثار آن روی صورت های مالی ش��رکت 
بررسی نشده اس��ت. همچنین شرکت حفاری شمال 
برنده مناقصه حفاری پنج حلقه چاه توصیفی در میدان 
نفتی آزادگان جنوبی ش��ده که پس از مذاکرات نهایی 
و مشخص شدن ابعاد کار، آثار آن بر صورت های مالی 
شرکت بررسی خواهد شد. مهندسی نصیر ماشین اما 
گزارش متعادلی ارائه کرده است. این شرکت ۱۷۷ ریال 
س��ود برای هر سهم سال مالی جاری پیش بینی کرده 
و با شناس��ایی مبلغ ۱۳۷ ریال سود برای هر سهم ۷۷ 
درصد آن را شش ماهه پوشش داده است. ایران تایر در 
گزارش شش ماهه مبلغ ۳۰۲ ریال زیان برای هر سهم 
شناسایی کرده است. این شرکت اعام کرده با توجه به 
اینکه ۸۸ روز از سال ۹۴ سرمایه شرکت ۱۴۳ میلیارد 
و ۲۳۴ میلیون ریال بوده و ۹۸ روز تا پایان شش ماهه 
اول س��رمایه ش��رکت ۲۸۶ میلی��ارد و ۴۶۹ میلیون 
ریال بوده لذا طبق اس��تانداردهای حسابرسی متوسط 
سرمایه جهت محاس��به زیان هر سهم در صورت های 
مالی حسابرسی ش��ده در نظر گرفته شده است، حال 
آنکه در فرم فوق بر طبق قوانین بورس��ی باید آخرین 
سرمایه ثبت شده در تاریخ مجمع لحاظ شود که باعث 
ایجاد تفاوت بین زیان هر س��هم در گزارش حسابرس 
و فرم فوق ش��ده اس��ت. گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید پیش بینی سود هر س��هم سال مالی ۹۵ را ۳۵۱ 
ریال اعام کرد که نسبت به پیش بینی سال جاری ۲۶ 
درصد کاهش داشته است. پیش بینی سود شرکت برای 

سال جاری ۴۷۲ ریال است. 

کسب 1۲ میلیون ریال سود 
واگذاری های »سفارس« طی یک ماه

ش��رکت سیمان فارس و خوزس��تان در دوره یک 
ماهه منتهی ب��ه ۳۰ آبان ماه ۹۴ تعدادی از س��هام 
چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۲میلیون 
و مبل��غ ۲۸ میلیون واگذار کرد و از این بابت معادل 

۱۶ میلیون ریال سود کسب کرد. 

کسب ۲99 میلیارد ریالی ارزش 
بازار »خعتبار« در آذر ماه

ارزش بازار ش��رکت س��رمایه گذاری اعتبار ایران در 
پای��ان دوره یک ماه��ه منتهی ب��ه ۳۰ آذر ماه ۹۴ به 
مبلغ ۲۹۹ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال رسید. گفتنی 
اس��ت »خعتبار« در آذرماه امس��ال تعدادی از س��هام 
چند ش��رکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۲ میلیارد 
و ۴۸ میلیون ریال خری��داری کرد و طی همین دوره 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده ۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال و مبلغ ۴ میلیارد 
و ۲۷۰ میلیون ری��ال واگذار کرد و از این بابت معادل 

میلیون ریال زیان شناسایی کرد.   ۴۱۹

بورس کاال

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در جری��ان معام��ات 
ب��ازار س��هام، ب��ا ۱۶ واحد در 
ارتفاع ۶۱ ه��زار و ۴۳۶ واحدی 
ایس��تاد. بازار س��هام همسو با 
بازارگردان ها  ت��داوم حمای��ت 
شاهد تکاپوی معامله گران اغلب 
نوسان گیر در میان شرکت های 
کوچک و با سهام شناوری پایین 
در ب��ازار دوم ب��ورس روب��ه رو 
بود. ب��ورس تهران در معامات 
نخس��تین روز هفته ابتدا روند 
نزولی به خ��ود گرفت و با افت 
مواجه شد، اما در پایان معامات 
روند خود را تغییر داده و اندکی 
تقویت شد. معامات نخستین 
روز هفت��ه ب��ورس ته��ران در 
حالی آغاز شد که ابتدا شاخص 
بورس به رسم روزهای گذشته 
رون��د نزولی خ��ود را آغاز کرد 
و ت��ا س��طح ۶۱ ه��زار و ۳۵۷ 
واح��د افت کرد، ام��ا در دقایق 
پایانی معام��ات بورس تهران 
روند دیگ��ری در پیش گرفت 
و ب��ا حمای��ت بازارگردان  ها و 
فعالیت نوس��ان گیران در تاالر 
حافظ ب��ا افزایش اندک مواجه 
ش��د. چنان که معامات بلوکی 
در دو نم��اد مل��ی صنایع مس 
ایران و کش��تیرانی ایران باعث 
رشد مثبت ش��اخص کل شد. 
در ب��ازار ان��دک مثب��ت دیروز 
حج��م و ارزش معامات هم با 
رش��د مواجه ش��د به طوری که 
در مجموع ۵۴۳ میلیون س��هم 
تومان  ارزش ۱۱۰ میلی��ارد  به 
دادوس��تد ش��د و ارزش ب��ازار 
س��رمایه در س��طح ۲۶۵ هزار 

میلیاردتومان متوقف شد. 

معامالت بلوکی چشمگیر 
در گروه بانک 

در گروه بانک بازهم به روال 
هفته های گذشته شاهد معامله 
بلوک مثبت در سهم بانک ملت 
در دقایق آغازی��ن بازار بودیم. 

حج��م و ارزش معام��ات در 
گروه بانک نس��بت به روزهای 
گذش��ته کمی بهبود یافته بود 
و معامات اکثر نمادهای گروه 
نیز در بازه مثبت انجام گرفت. 
با معامله ۳۷.۸ میلیون س��هم 
بانک مل��ت بیش��ترین حجم 
معام��ات را به خود اختصاص 
داد. ع��اوه بر بان��ک ملت در 
نمادهای بان��ک تجارت، بانک 
خاورمیانه و بانک پاسارگاد نیز 
معام��ات بلوکی انجام گرفت. 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت 
قطعات اکثریت نمادها در بازه 
معامات  معامله شدند.  منفی 
گ��روه بس��یار کم حج��م بود 
به طوری که با معامله ۷ میلیون 
سهم، پارس خودرو و کمک فنر 
ایندامی��ن بیش��ترین حج��م 

معامات گروه را داشتند. 

تشکیل صف خرید در 
گروه محصوالت شیمیایی

محص��والت  گ��روه  در 
شیمیایی معامات متعادل رو 
به منفی بود. گروه پتروشیمی 
صنایع  ایرانیان،  سرمایه گذاری 
ش��یمیایی فارس و نیروکلر نیز 
با ص��ف خرید معام��ات را به 

پایان رس��اندند. کربن ایران که 
طی هفته های گذش��ته از آغاز 
رش��د آن خبر داده بودیم طی 
چهار روز اخیر با رش��د قیمت 
مواجه شد. با معامله ۲۵ میلیون 
پتروش��یمی  گ��روه  س��هم، 
سرمایه گذاری ایرانیان بیشترین 
حجم معامات گروه را داش��ت 
و با حمایت حقوقی توانست از 
بازه منفی تا سقف قیمت روزانه 
رش��د کند. در گروه ف��رآورده 
نفتی نف��ت ایران��ول، پاالیش 
نفت تبریز و نفت پاسارگاد تنها 
نمادهای مثبت گروه در پایان 
معامات بودند. اکثر نمادها نیز 
تا صف فروش ریزش داشتند. با 
معامله ۵ میلیون سهم پاالیش 
نفت بندرعباس بیشترین حجم 
معام��ات را در گ��روه به خود 

اختصاص داد. 

صنعت پیشتاز دوران 
پساتحریم

انبوه س��ازی  گ��روه  در 
برخ��اف رون��د کل��ی گروه، 
سرمایه گذاری توسعه و عمران 
استان کرمان، عمران و توسعه 
شاهد و سرمایه گذاری مسکن 
صع��ودی  رون��د  زاین��ده رود 

س��رمایه گذاری  و  داش��تند 
اس��تان  عم��ران  و  توس��عه 
کرم��ان با صف خری��د همراه 
بود. با معامله ۴ میلیون س��هم 
س��خت آژند بیش��ترین حجم 
معامات را داش��ت. در گروه 
روزهای  برخ��اف  حمل و نقل 
ای��ران  کش��تیرانی  گذش��ته 
رون��دی صع��ودی داش��ت و 
در رأس نماده��ای تاثیر گذار 
مثبت بر ش��اخص قرار گرفت 
و ب��ا معامله ۲ میلیون س��هم 
معامله طی  بیش��ترین حجم 
ی��ک م��اه اخی��ر را داش��ت. 
صنع��ت حمل و نق��ل از جمله 
صنایعی اس��ت که در اثر لغو 
س��ریع تری  واکنش  تحریم ها 
نسبت به س��ایر صنایع نشان 
می ده��د و س��ودآوری ای��ن 
ش��رکت ها زودتر تح��ت تاثیر 
این اتفاق قرار می گیرد و این 
گروه را می توان به عنوان گروه 
زودبازده در دوران پس��اتحریم 

نامید. 

ارزش معامالت فرابورس به 
مرز یک هزار و 4۶۰ میلیارد 

ریال رسید
در پای��ان معام��ات پنجم 

دی م��اه ۱۳۹۴، ۱۱۲ میلیون 
به��ادار  ورق��ه  ۴۴۰ ه��زار  و 
نوب��ت  ۲۳ ه��زار  ح��دود  در 
خریدوفروش شد و ارزش آن 
به یک ه��زار و ۴۵۸ میلیارد و 
۹۹۰ میلیون ریال رس��ید. در 
روز گذشته، گروه پتروشیمی 
س��رمایه گذاری ایرانی��ان ب��ا 
معامله ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار 
از  بی��ش  ارزش  ب��ه  س��هم 
بیش��ترین  ریال  ۳۵ میلی��ارد 
حجم و ارزش معامات سهام 
روز گذشته را به نام خود ثبت 
کرد و آیفکس ب��ا حدود یک 
واحد افزایش ب��ه ۶۷۷ واحد 
رس��ید. ای��ن گ��زارش حاکی 
 است، س��هام توسعه و عمران 
کرمان، قاس��م ای��ران و فوالد 
هرم��زگان بیش��ترین افزایش 
قیم��ت را در ب��ازار فرابورس 
تجربه کرد و در س��وی دیگر 
بازار، سهام زغال سنگ پروده 
طبس، پاالیش نفت ش��یراز و 
تدبیرگران فارس و خوزستان 
با بیشترین افت قیمت روبه رو 

شدند.
نم��اد  اس��ت،  گفتن��ی 
پاالیش  ش��رکت  معامات��ی 
نفت الوان با توجه به دریافت 
با  ب��ر تعدیل  اطاعات مبنی 
اهمی��ت پیش بین��ی عملکرد 
س��ال مالی ۱۳۹۴ و شرکت 
فرآورده ه��ای غذای��ی و قند 
چهارمح��ال جه��ت برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان س��هام در 
روز دوش��نبه ۷ دی م��اه در 
متوقف ش��د.  معامات  پایان 
معاماتی  نم��اد  اینکه  ضمن 
ش��رکت  مش��ارکت  اوراق 
در  بوت��ان  صنعت��ی  گ��روه 
نم��اد »بوتان۱«، ب��ه منظور 
اوراق  مبل��غ  اصل  پرداخ��ت 
س��ود  آخری��ن  پرداخ��ت  و 
علی الحس��اب سه ماهه اوراق 
در تاری��خ ۷ دی ماه، در پایان 

معامات دیروز متوقف شد. 

معامله بلوکی در حکشتی و فملی در ساعت پایانی بازار

توقفسقوطشاخصکلبادوپینگحقوقیها

ایسنا - کاهش بی سابقه قیمت 
نف��ت در هفته ه��ای اخیر موجب 
ش��ده تا عاوه بر خنثی شدن اثر 
اخبار مثبت سیاس��ی در خصوص 
بس��ته ش��دن پرونده PMD در 
بازار س��رمایه، روند نزولی بورس و 
نگرانی حاکم در آن تش��دید شده 
و سهام اکثر شرکت ها به خصوص 
شرکت های پاالیشگاهی با کاهش 
قیمت مواجه شود. به این ترتیب، 
افت قیم��ت نفت که م��اده اولیه 
م��ورد اس��تفاده در ش��رکت های 
پاالیشی اس��ت نگرانی جدیدی را 
در بین س��هامداران این شرکت ها 
ایجاد کرده و موجب شده است تا 
عاوه برمبهم شدن وضعیت آینده 
این صنعت استراتژیک، نگرانی از 
تعدیل های منفی و تش��دید زیان 
پاالیشگاه ها در گزارش های ۹ ماهه 
بیشتر شود. بر همین اساس افت 

بی سابقه قیمت نفت موجب شده 
تا قیمت س��هام این شرکت ها در 
کنار دیگر سهم ها با افت بیشتری 
مواجه ش��ده و سودآوری و فروش 
آنها را نیز تحت تأثی��ر قرار دهد، 
ب��ه طوری که وضعی��ت نامطلوب 
صنعت فرآورده های نفتی س��بب 
رس��یدن زیان هفتگی این صنعت 
به ۷.۸ درصد ش��د. از سوی دیگر، 
بررسی وضعیت س��ود و زیان این 
صنعت مهم بورسی نشان می دهد 
ک��ه با اتفاق��ات پیش آم��ده، این 
صنعت در طول یک سال اخیر نیز 
از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده 
است، به طوری که این صنعت در 
یکماه اخیر زی��ان ۱۲ درصدی را 
ثبت کرده و در سه ماه اخیر زیان 
۱۵ درصدی را نصیب سهامداران 
خود کرده و بعد از صنایع وس��ایل 
ارتباط��ی، س��ایر مال��ی و خودرو 

ق��رار گرفته اس��ت. همچنین این 
صنعت در ش��ش ماه اخیر با زیان 
۲۸ درص��دی مواجه ش��ده و جزو 
س��ه صنعت زیان ده ب��ورس قرار 
گرفته اس��ت، اما نکته قابل توجه 
زیان ۵۵ درصدی این صنعت مهم 
بورس در یک س��ال گذشته که با 
کسب زیان ۵۵ درصدی بیشترین 
می��زان زیان را در بی��ن گروه ها و 
صنایع مختلف بورسی کسب کرده 

و در صدر جدول ایستاده است.
نامطل��وب صنع��ت  وضعی��ت 
فرآورده های نفتی موجب شده تا 
عاوه بر بازدهی منفی این صنعت 
در یک س��ال اخی��ر، س��ودآوری 
ش��رکت های ای��ن گ��روه نیز به 
دالیل��ی همچ��ون کاهش قیمت 
نف��ت و کش��مکش های به وجود 
آمده میان این شرکت ها و شرکت 
مل��ی نف��ت در خص��وص اب��اغ 

قیمت های خوراک نسبت به سال 
۱۳۹۲ نی��ز به ش��دت تحت تأثیر 
قرار بگیرد، به طوری که ش��رکت 
پاالیش��گاه الوان در جدیدتری��ن 
گزارش��ی که از وضعیت خود در 
نیمه اول س��ال به بازار س��رمایه 
ارائه کرده اس��ت از افزایش زیان 
خب��ر می ده��د. این ش��رکت که 
برای هر سهم س��ال جاری ۴۹۵ 
ریال زیان پیش بینی کرده بود، در 
عملکرد ش��ش ماهه زیان خود را 
بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده 
و ب��ه ۸۸۴ ریال برای هر س��هم 
رس��اند. به این ترتی��ب، گرچه با 
گذش��ت ۲ ماه از مهل��ت قانونی، 
صورت های مالی شش ماهه اکثر 
شرکت های پاالیشگاهی به دلیل 
ع��دم دریافت قیمت ها از س��وی 
شرکت ملی پاالیش و پخش هنوز 
اعام نشده که روند حرکتی بازار 

نفت در ماه های اخی��ر نگرانی ها 
را ب��رای کاهش س��ودآوری این 
ش��رکت ها افزایش داده اس��ت و 
موج��ب روند نزول��ی قیمت ها و 
افزایش فش��ار برای فروش شده 
است. البته در این میان کور سوی 
امید ش��رکت های پاالیش��گاهی 
ع��اوه بر تح��رکات قیمت نفت، 
افزای��ش قیمت دالر اس��ت، زیرا 
صنع��ت فرآورده ه��ای نفت��ی از 
کاهش و افزایش قیمت دالر تأثیر 
گرفته و افزای��ش قیمت دالر در 
سال های گذشته روند سودآوری 
این ش��رکت ها را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت، بنابرای��ن می ت��وان 
پیش بینی کرد که با رشد قیمت 
دالر، تغییرات��ی در روند قیمت و 
س��ودآوری این ش��رکت ها ایجاد 
شده و سودناخالص این شرکت ها 

رشد قابل توجهی پیدا کند. 

ف�ارس – محم��د فطانت ف��رد 
رئی��س س��ازمان بورس گف��ت: با 
توجه به عاقه مندی سرمایه گذاران 
خارج��ی ب��رای ورود ب��ه ای��ران و 
از طرفی لزوم توس��عه ب��ازار مالی 
کش��ور، الیحه بازبینی قوانین بازار 
س��رمایه و تج��ارت ب��رای ارائه در 
مجل��س از طری��ق کارگروه ه��ای 
تخصصی در حال بررس��ی اس��ت. 
محمد فطانت فرد با اشاره به تعامل 
و همفکری سازمان بورس با اعضای 
کمیس��یون اقتصادی مجلس نهم 
گف��ت: در حالی بی��ش از یک دهه 
از تصویب قانون بازار سرمایه سپری 
می شود که دستاوردهای این قانون 
توانس��ته تح��ول باالی��ی در کنار 
سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
و اجرایی شدن این قانون ایفا کند. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
اف��زود: طی جلس��ات مش��ترک با 
نمایندگان مجلس، برخی ضعف ها 
و موان��ع یا اصاحات م��ورد نیاز به 
بحث و بررس��ی گذاشته شده و در 
عین ح��ال درباره اینکه به چه نحو 

س��ازمان بورس می تواند در زمینه 
تصویب قانون برنامه ششم توسعه 
و ایفای نقش بازار سرمایه در کلیت 
اقتصاد کشور اثر گذار باشد با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس رایزنی 

و تعامل شده است.
فطانت فرد با اش��اره به در دستور 
کار بودن بررس��ی و تصویب قانون 
بودجه ۹۵ کش��ور عن��وان کرد: با 
توجه به پای��ان عمر مجلس فعلی 
ای��ن احتمال وجود دارد که فرصت 
بررس��ی مباحث مربوط به اصاح 
و تکمی��ل قوانین بازار س��رمایه و 
تجارت در مجل��س فعلی به نتایج 
کافی دس��ت نیابد؛ بنابراین منطق 
حکم خواهد کرد موضوع بررس��ی 
ای��ن قوانی��ن در مجل��س دهم به 
ش��ور و گفت وگو گذاش��ته ش��ود. 
وی اف��زود: در مباحث میان مدت، 
موضوع اصاح قانون بازار س��رمایه 
پ��س از یک دهه تجرب��ه در حالی 
مورد توجه قرار گرفته که بناس��ت 
با حفظ ش��اکله کلی ای��ن قانون، 
برخی اصاحات خ��اص در جهت 

تقویت بازار در این قانون انجام شود 
ک��ه کارگروه های آن با حضور همه 
فعاالن بازار تش��کیل شده تا بعد از 
بررس��ی ها بتوان نتایج آن را فعال 
کرد. فطانت فرد ادامه داد: از سویی 
دیگر حدود یک قرن از عمر قانون 
تجارت ایران س��پری می شود و آن 
چیزی که ق��رار بود در قالب الیحه 
اصاحی قانون جدی��د تجارت رخ 
دهد تا به امروز مسکوت مانده و در 
واقع از دستور کار خارج شد. در این 
قانون مباحث مربوط به شرکت های 
س��هامی به ویژه سهامی عام نیاز به 
یک قانون گذاری خ��اص دارند که 
بتواند پاس��خگوی نیاز بنگاه ها در 
شرایط امروز کش��ور باشند. از این 
رو برخ��ی از اصاحات مورد نیاز در 
زیرساخت های شرکت های سهامی 
عام متناس��ب با تحوالت سال های 
اخیر که در دنیا رخ داده در دستور 
کار ق��رار گرفته ک��ه این موضوع با 
همفکری نهاد های مختلف از جمله 
کمیس��یون های مش��ورتی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام و مرکز 

پژوهش های مجلس بحث و بررسی 
شده است. سخنگوی سازمان بورس 
با اش��اره به ط��رح مباحث اصاح 
قانون بازار سرمایه و قانون تجارت با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
از تعامل خوب متولیان بازار سرمایه 
با مجلس سخن گفت و در ادامه از 
عزم سازمان بورس برای راه اندازی 
دیپلماس��ی مال��ی ب��ه محض رفع 

تحریم ها خبر داد.
فطانت فرد با بی��ان اینکه تا آخر 
امسال حدود ۵ هزار میلیارد تومان 
اوراق خزان��ه اس��امی ب��ه تدریج 
پذیرش خواهند ش��د از راه اندازی 
بازار ثانویه آنها به اس��تناد قانون در 
بازار سرمایه س��خن گفت و افزود: 
بخش تأمین مالی دولت همان طور 
ک��ه در قان��ون رف��ع موان��ع تولید 
رقابت پذیر آمده به تدریج رشد پیدا 
می کند و انتظار می رود در سال ۹۴ 
تأمین مالی در بازار سرمایه از همه 
ان��واع آن از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
فراتر رود که این نخستین گام برای 
تقویت بازار معامات صکوک و بازار 

بدهی در کنار بازار سهام خواهد بود. 
وی بر این باور است که ظرف دو یا 
سه سال آینده بازار بدهی به حدی 
خواهد رس��ید که همس��نگ بازار 
سهام باش��د و ریسک های مختلف 
س��رمایه گذاران را بتواند با ابزار های 
متعدد مالی مطابق با میل و سایق 
آنها ارائه دهد. فطانت فرد، ارزندگی 
قیمت س��هام در بازار سرمایه ایران 
را ی��ادآور ش��د و گف��ت: در ب��ازار 
سرمایه ایران هم اکنون قیمت سهام 
در مقایس��ه با قیم��ت جایگزینی 
صنایع بورسی به یک سوم کاهش 
پی��دا ک��رده و این در حالی اس��ت 
ک��ه ارزش جایگزین��ی حداقل دو 
تا س��ه برابر قیمت هایی اس��ت که 
سهام ش��رکت ها در بازار هم اکنون 
از آن برخوردارن��د. ای��ن موض��وع 
نش��ان می دهد که وضعیت ذاتی و 
بنیادی قیمت س��هام شرکت ها در 
بازار س��رمایه بسیار مناسب بوده و 
اگر قیمت های جایگزینی شرکت ها 
تحلیل شود به ارزانی قیمت سهام 

بهتر پی برده می شود. 

جدیدترین چالش یک صنعت مهم در بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد 
قوانین بازار سرمایه و تجارت بازبینی می شوند
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نماگر بازار سهامخبر

سیدمحمد صدرالغروی

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
قند خراسان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش روز گذش��ته را از آن خود کرد که سایپا 

شیشه در جایگاه  دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت
۱۱.۰۵۸۴.۹۹قند خراسان
۱.۶۰۱۴.۹۸سایپا شیشه
۳.۳۲۲۴.۹۳قند مرودشت
۸.۰۰۸۴.۸۹جوشکاب یزد

۵.۹۹۷۴.۸۴شیمیایی فارس
۲.۹۹۴۴.۸۳قند هکمتان

۱.۴۴۱۴.۸شکر شاهرود

بیشترین درصد کاهش
لنت ترمز صدرنش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
روز گذش��ته شد. دامپروری مگس��ال  در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. ایران خودرو دیزل و سیمان صوفیان هم 
در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای 

گرفتند.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۷۱(۲.۹۳۲لنت ترمز 

)۴.۱۱(۲۲.۵۱۰دامپروری مگسال
)۴.۰۴(۶۶۵ایران خودرو دیزل
)۳.۵۶(۲.۷۶۱سیمان صوفیان

)۳.۵۴(۲.۰۷۲ایران ارقام
)۳.۴۸(۱.۰۸۳ریخته گری

)۳.۲۵(۱.۴۵۹نوسازی و ساختمان

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته کالس��یمین  پرمعامله ترین س��هم بازار 
شناخته ش��د. بانک ملت در رده دوم این گروه ایستاد. 
بان��ک خاورمیان��ه و بانک ص��ادرات در جایگاه س��وم و 

چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

۴۰.۷۱۱ ۱۶۴۵کالسیمین 

۳۷.۸۲۷ ۱۹۳۶بانک ملت
۲۴.۶۷۵ ۲۸۷۷بانک خاورمیانه
۲۳.۲۰۱ ۸۵۹بانک صادرات

۲۳.۱۹۴ ۶۶۵ایران  خودرودیزل 
۲۱.۰۲۲ ۲۴۰۱س.  پارس  توشه 

۲۰.۲۶۵ ۸۷۶بانک تجارت

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

سوم بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۸۶.۳۸۵ ۱۷۳۴۶کنتورسازي 
۷۳.۲۲۲ ۱۹۳۶بانک ملت

۷۰.۹۸۹ ۲۸۷۷بانک خاورمیانه
۶۶.۹۷۲ ۱۶۴۵کالسیمین 

۵۰.۴۶۷ ۲۴۰۱س.  پارس  توشه 
۲۷.۴۷۴ ۶۰۴۹سخت  آژند

۲۰.۸۵۱ ۱۳۰۳پست بانک ایران

بیشترین سهام معامله شده
بانک تجارت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که ایران خودرو 
دیزل در این گروه دوم شد و پارس خورو در رده ششم 

جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۸۷۶۲۱۲۵بانک تجارت

۶۶۵۱۴۶۵ایران خودرو دیزل
۲۴۰۲۱۲۲۶پلی اکریل
۱۳۰۳۱۱۱۲پست بانک

۸۵۹۱۰۹۴بانک صادرات
۷۹۲۷۷۷پارس خودرو
۱۷۳۴۶۷۰۲کنتورسازی

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 

خودرو و تکنوتار در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت
۱۳۰۳۶۵۲پست بانک

۱۳۵۸۴۵۳محورسازان ایران خودرو
۱۲۷۸۱۲۸تکنوتار

۱۵۸۵۱۱۳درخشان تهران
۱۰۹۲۹۹الکترونیک شرق

۱۵۰۸۴۹قند نیشابور
۴۵۰۶۴۴الیاف مصنوعی

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

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

۷۷۱۲.۳۱سرمایه گذاری پردیس
۱۷۴۴۲.۸۸س. صنعت نفت

۹۶۰۳.۱۲سرمایه گذاری شاهد
۲۳۵۲۳.۱۴سیمان کارون

۳۲۸۱۳.۲۰گروه صنعتی بارز
۱۵۱۳۳.۲۱لیزینگ ایران
۳۰۵۹۳.۳۸سیمان کرمان
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نگاهی به تحوالت صنعت
خدم��ات  ارائ��ه  صنع��ت 
 PSP هم��ان  ی��ا  پرداخ��ت 
ازجمل��ه صنای��ع دانش محور 
است که در سال های اخیر در 
ای��ران پا گرفت و با پیش��رفت 
بانکداری الکترونیک در ایران، 
بزرگ تر شد. گرچه این صنعت 
در دنیا پیش��رفت های بس��یار 
زیادی داش��ته و ش��رکت های 
فع��ال و بزرگ دنیا درآمدهای 
هنگفت��ی به دس��ت می آورند، 
PSP ه��ای ایرانی هنوز در اول 
راه ب��وده و تنه��ا ضروری ترین 
خدم��ات را ارائ��ه می کنند. در 
ب��ازار رقابتی خدمات پرداخت 
در دنی��ا ش��رکت ها ب��ه دنبال 
ارائ��ه متنوع تری��ن خدمات و 
برای  محص��والت  جدیدترین 
ایج��اد تمای��ز هس��تند، برای 
مثال در حال حاضر با توجه به 
توس��عه استفاده از گوشی های 
ارائه دهن��دگان  هوش��مند، 
خدم��ات، راهکارهایی را برای 
اس��تفاده از گوش��ی هوشمند 
هم��راه، برای طیف وس��یعی 
از نیازه��ا ارائه کرده اند. فرض 
ب��ه  ورود  هن��گام  در  کنی��د 
مت��رو ی��ا اتوبوس و تاکس��ی 
به جای اس��تفاده از کارت های 
مخصوص، گوش��ی هوش��مند 
خ��ود را به گی��ت ورودی زده 
و نی��ازی ب��ه بلیت های متنوع 
نداری��د. ول��ی در ایران باوجود 
گ��ذر زمان نس��بتا زیاد )البته 
ب��ا توج��ه به عم��ر محصوالت 
خدم��ات پرداخ��ت( هنوز هم 
ش��اهد توس��عه ک��م خدمات 
هس��تیم. نگاه��ی ب��ه ترکیب 
درآم��دی ش��رکت های ایرانی 
موی��د همین موض��وع بوده و 
س��هم باالی فروش سخت افزار 
و خدم��ات نگهداری از درآمد 
نش��ان دهنده  ش��رکت ها 
توس��عه نیافتگی، بلک��ه ع��دم 
ت��اش در راس��تای اه��داف 

اصلی است. 

ابزار پرداخت در ایران
خدم��ات  ارائ��ه  به منظ��ور 
ش��رکت های PSP ابزاره��ای 
متنوع��ی در اختی��ار دارند که 
می توانند از طریق آن خدمات 
را ارائ��ه کنن��د. نخس��تین و 
اب��زار خدم��ات  س��نتی ترین 
 ATM پرداخت دستگاه های 
اس��ت که در چند س��ال اخیر 
طی��ف وس��یعی از خدمات را 
پوشش می  داد اما با گذر زمان 
برخی استفاده های آن ازجمله 
خرید شارژ و پرداخت قبض در 
دل ابزارهای جدید فرورفت، از 
این رو شرکت ها درصدد توسعه 
ابزاره��ای این ح��وزه برآمدند 
که دس��تگاه های خود دریافت 
ازاین دس��ت است، با این وجود 
هنوز توس��عه خدمات جدید از 
این حوزه بس��یار اندک است. 
دیگ��ر ابزار ش��امل درگاه های 
اینترنتی بوده که در حال حاضر 
برای کس��ب می��زان تراکنش 
بیش��تر در ای��ن بخ��ش بی��ن 
ش��رکت ها رقابت زیادی بوده 
و هزین��ه زیادی برای س��اخت 
زیرس��اخت  ها می شود. دسته 
س��وم نیز درگاه ه��ای موبایلی 
اس��ت که با توس��عه اس��تفاده 
از تلفن  های همراه هوش��مند، 
رش��د تراکنش  های این حوزه 
افزای��ش یافت. ش��رکت ها نیز 
برای کس��ب سهم بازار بیشتر 
در ای��ن بخ��ش برنامه ه��ا و 
هزینه های زیادی را برای ایجاد 
زیرساخت  ها کردند. برای مثال 
تج��ارت الکترونیک پارس��یان 
برنامه ه��ای زیادی را به منظور 
 *733# س��امانه  پیاده  سازی 
انج��ام داد ک��ه نتای��ج آن در 
صورت  های مالی مشهود است. 
درنهایت پایانه های فروشگاهی 
یا همان POS است که توجه 
بس��یار زی��ادی را ب��ه خ��ود 
جل��ب ک��رده و ش��رکت های 
ارائه دهن��ده خدمات پرداخت 
برای کس��ب سهم بازار بیشتر 
در ای��ن حوزه رقابت زیادی را 
ص��ورت داده  ان��د. در نمودار 1 
س��هم هر یک از 12 ش��رکت 
ارائه دهن��ده خدمات پرداخت 
از پایانه ه��ای فروش��گاهی در 
س��ال 93 مش��اهده می شود. 
همان طور که مش��خص است 

جمعا 35درصد از کل پایانه ها 
مربوط به دو ش��رکت بورس��ی 

رکیش و رتاپ است. 

ترکیب درآمدی 
PSP شرکت های

ب��ا نگاه��ی ب��ه صورت های 
مالی دو ش��رکت بورسی ارائه 
خدم��ات پرداخت مش��خص 
می شود  سهم باالیی از درآمد 
از مح��ل خرید و اجاره دادن 
پایان��ه فروش فروش��گاهی یا 
همان دس��تگاه POS کسب 
می ش��ود، به طوری ک��ه رتاپ 
56درص��د و رکیش 73درصد 
از کل درآمده��ای س��ال 93 
خ��ود را از ای��ن محل کس��ب 
کرده اند. رکیش بعد از افزایش 
س��رمایه، با ثبت قراردادهای 
جدید و بازاریابی زیاد، س��هم 
ای��ن بخ��ش از درآمدها را در 
ش��ش ماهه ابتدایی سال 94 
به 87درصد رس��انده اس��ت. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه عموما 
مال��ک   PSP ش��رکت های 
دس��تگاه POS ب��وده و طبق 
قرارداده��ای خ��ود بابت هر 
دستگاه از بانک طرف قرارداد 
وجوهی را بابت اجاره دریافت 
می کند. برای مثال در س��ال 
93 ب��رای رکیش مبلغ اجاره 
ه��ر دس��تگاه POS به ط��ور 
ماهانه از 75 هزار ریال ش��روع 

 شده است. 
بخ��ش دیگر درآم��د عمده 
ش��امل   PSP ش��رکت های 
کارمزد ش��اپرک و پذیرندگی 
می ش��ود ک��ه براس��اس ه��ر 

تراکن��ش انجام ش��ده در ه��ر 
درگاه  درص��د ی��ا عددی ثابت 
پرداخت می شود. اما همان طور 
که بیان شد عدم توسعه یافتگی 
کمی و کیفی خدمات مختلف 
پرداخ��ت موج��ب ش��ده که 
بیش��تر   PSP ش��رکت های 
به ی��ک ش��رکت نصب کننده 
دس��تگاه POS تبدیل شده و 
خدم��ات مرب��وط به این حوزه 
را انج��ام دهند. ترکیب تقریبا 
تک محصول��ی این ش��رکت ها 
ریسک را تا حد زیادی افزایش 
داده است. برای مثال در سال 
گذشته شاهد بحث هایی مبنی 
 POS بر جمع کردن پایانه های
به طوری که  بودیم  فروشگاهی 
در هر فروش��گاه تعداد اندکی 
دس��تگاه POS وجود داش��ته 
باش��د. در ص��ورت عملیات��ی 
ش��دن این طرح قطعا ش��اهد 
کوچک ش��دن کیک درآمدی 
ش��رکت های PSP خواهی��م 
ب��ود و تعداد زیادی از پایانه ها 
جم��ع آوری می ش��ود. البت��ه 
انگیزه ه��ای بانک ه��ا مان��ع از 
اج��رای ای��ن طرح ش��د و این 
ریس��ک را از س��ر ش��رکت ها 
برداش��ت. بااین وجود تا زمانی 
که کیک درآمدی شرکت های 
ارائه کننده خدمات پرداخت از 
طریق توس��عه کم��ی و کیفی 
خدمات ارائه شده متنوع نشود، 
شاهد ریسک باالی درآمدهای 

شرکت ها خواهیم بود. 
ش��رکت رت��اپ ک��ه در امر 
توس��عه خدم��ات از رکی��ش 
پیش��روتر ب��ه نظر می  رس��د با 

اس��تفاده از س��امانه موبایلی و 
توس��عه زیرس��اخت ها از سال 
92 ش��روع ب��ه فروش ش��ارژ 
ک��رد. درنتیج��ه ای��ن فعالیت 
درآم��د ش��رکت از ای��ن محل 
افزای��ش یاف��ت؛ به طوری ک��ه 
سود حاصل از فروش شارژ در 
سال 93 و بودجه 94 به ترتیب 
س��همی معادل 4 و 6 درصد از 
را  ش��رکت  درآمده��ای  کل 
دارد. هن��وز هم ش��رکت های 
ایران��ی ازنظر توس��عه خدمات 
از رقب��ای خارج��ی خود عقب 
بوده و برداشته شدن تحریم ها 
و ورود ش��رکت های متخصص 
بین الملل��ی می تواند ریس��کی 
بزرگ برای شرکت های داخلی 

باشد.  )نمودار 2 و 3(

تحول جدید در محاسبه 
کارمزد

ت��ا قب��ل از روی کار آم��دن 
شرکت شاپرک هیچ کارمزدی 
به ش��رکت های پرداخت تعلق 
نمی گرفت اما پس از روی کار 
آمدن ش��رکت شاپرک تا قبل 
از یک��م دی م��اه س��ال 94، به 
ازای ه��ر تراکنش خرید موفق 
یک درص��د از مبل��غ تراکنش 
خری��د حداکث��ر ب��ه می��زان 
2000 ری��ال به عنوان کارمزد 
به شرکت های PSP پرداخت 
می  شد. اما بعد از ماه ها جنجال 
و بحث مبنی برافزایش س��قف 
کارم��زد، بان��ک مرک��زی ب��ا 
در 10  بخش��نامه ای  ص��دور 
آذر ب��ه همه بانک های دولتی، 
غیردولتی و موسسات اعتباری 

اخ��ذ کارم��زد از تراکنش های 
را  فروش��گاهی  پایانه ه��ای 
اب��اغ ک��رد. براس��اس ای��ن 
بخش��نامه بانک مرکزی اعام 
ک��رده اس��ت: »به اس��تحضار 
می رس��اند ب��ا عنایت به بند 2 
از چهاردهمین صورت جلس��ه 
مورخ 11 ش��هریور 94 هیأت 
عام��ل محت��رم بان��ک و بن��د 
یکصد و سی و س��ومین  از  »ج« 
صورت جلس��ه کمیت��ه پول��ی 
و بانک��ی در خص��وص نح��وه 
تامی��ن کارم��زد یک درصدی 
تراکنش های خرید و تخصیص 
ب��ه ش��رکت های ارائه دهن��ده 
خدم��ات پرداخت و با توجه به 
انتفاع بانک پذیرنده از رس��وب 
وجوه حساب پذیرندگان مقرر 
شد از تاریخ اول دی 94 مبلغ 
کارم��زد مزب��ور )حداقل 500 
ری��ال و حداکثر 2500 ریال( 
از بانک ه��ای پذیرنده دریافت 

شود«. 
بر این اس��اس بحث دریافت 
کارمزد از شرکت های خدمات 
پرداخ��ت ی��ا م��ردم و اصناف 
منتفی ش��ده و بانک ها موظف 
به پرداخت شدند. تا قبل از این 
حداقلی ب��رای کارمزد تعیین 
نش��ده بود، برای مث��ال برای 
تراکنش های زیر 50 هزار ریال 
کارم��زدی کمتر از 500 ریال 
پرداخت می ش��د اما با تعیین 
ک��ف کارمزد به ش��رکت های 
پرداخت کمک ش��د. گرچه با 
ساختار تورمی کشور ما و رشد 
مبلغ��ی هر تراکنش با افزایش 
قیم��ت کاال ه��ا، تراکنش های 
خ��رد کمت��ر ش��ده و به زودی 
کف 500 ریال کارایی خود را 
از دس��ت خواه��د داد. ازاین رو 
بای��د هرس��اله س��قف و ک��ف 
کارم��زد افزای��ش یاب��د تا در 
کنار افزایش بهای تمام ش��ده، 
 PSP حاشیه سود شرکت های
دستخوش تغییر معنادار نشود. 

آثار سودآوری بر 2 شرکت 
رکیش و رتاپ

ب��ا تصویب ای��ن طرح قطعا 
بای��د ش��اهد افزایش میانگین 
کارمزد تراکنش در هر شرکت 
بود. بااین حال با توجه به عدم 
افش��ای انواع مختلف تراکنش 
ش��رکت های خدمات محاسبه 
دقی��ق این میزان افزایش کار 
بس��یار دشواری بوده و نیاز به 
اطاعات��ی فرات��ر از اطاعات 
عمومی در دس��ترس دارد. در 
نگاه اول با تقس��یم مبلغ کل 
تراکنش های کش��ور بر تعداد 
آن مشخص می شود که مبلغ 
هر تراکنش در سال 93 بیش 
از 200 ه��زار ریال بوده و باید 
میانگین کارم��زد دریافتی از 
ه��ر تراکنش به اندازه س��قف 
کارم��زد یعن��ی 2000 ریال 
باشد. اما حقیقت غیر این است 
و ترکی��ب ریالی تراکنش  های 
خری��د به گون��ه ای اس��ت که 
میانگی��ن کارمزد دریافتی به 
ازای ه��ر تراکن��ش کمت��ر از 
2000 توم��ان بوده اس��ت. به 
بیان��ی س��اده  تر اگر 30 درصد 
انجام ش��ده  تراکنش ه��ای  از 
کمت��ر  رت��اپ  ش��بکه  در 
20 درصد  ری��ال،  100 ه��زار 
ح��دودا 150 ه��زار و مابق��ی 
بیش از 200 هزار ریال باش��د، 
میانگین کارمزد دریافتی بابت 
ه��ر تراکن��ش حداکثر 1600 
ری��ال خواهد ش��د. درنتیجه 
ای��ن ذهنی��ت ک��ه افزای��ش 
500 ریال��ی س��قف کارم��زد 
ب��ه می��زان کل تراکنش  های 
خرید ش��رکت ضرب در 500 
ریال س��ود را باال می برد، غلط 
است و در بهترین حالت شاید 
کمتر از نیمی از تراکنش  های 
ه��ر ش��رکت باالتر از س��قف 

200 هزار ریال باش��د. 
ب��ا این  حال افزایش س��قف 
افزای��ش  موج��ب  کارم��زد 
قابل توجه در درآمد شرکت ها 
خواهد شد، بااین حال به دلیل 
عدم دسترس��ی ب��ه اطاعات 
ه��ر  تراکن��ش  ب��ه  مرب��وط 
ش��رکت، ب��رآورد دقیق میزان 
آن امکان پذی��ر نیس��ت. نکته 
مهم اینکه، ش��رکت رکیش با 
س��هم کم کارم��زد دریافتی از 
کل درآمده��ا در س��ال 94، با 
افزایش سود کمتری نسبت به 

رتاپ مواجه خواهد شد. 

یکشنبه
613 دی 1394 مدیریت س�هام

از کدال چه خبر؟ 

ش�اوان: طی هفته گذش��ته ش��رکت پاالیش نفت 
الوان در صورت ه��ای مال��ی ش��ش ماه��ه منتهی به 
شهریورماه سال جاری در گزارشی حسابرسی نشده 
ب��ه ازای ه��ر س��هم 884 ریال زی��ان محقق کرد که 
طبق این اطاعات زیان این ش��رکت نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل 14درصد افزایش، فروش 41درصد 
کاهش و به تبع آن بهای تمام شده فروش نیز 40درصد 
اف��ت ک��رده اس��ت. همچنین ش��اوان در ای��ن دوره 
916میلیون ری��ال هزینه های مالی و 14میلیارد ریال 
خالص س��ایر درآمدهای عملیاتی نیز داش��ته است و 
ع��اوه ب��ر این هزینه ه��ای اداری، عمومی و فروش با 
افزایش 5درصدی به مبلغ 185میلیارد ریال رس��یده 
اس��ت. به طور کل این شرکت براساس عملکرد شش 
ماهه پیش بینی خود را 179 درصد پوشش داده است. 
گفتنی اس��ت که با ارائه اطاعات ش��ش ماهه شاوان 
می توان به ارائه صورت های مالی دیگر شرکت های این 

گروه در آینده ای نه چندان دور امیدوار بود. 
ثاخت: شرکت بین المللی توسعه ساختمان در دوره 
12ماهه منتهی به شهریور 94 در گزارشی حسابرسی 
نش��ده، به ازای هر س��هم 76 ریال س��ود محقق کرده 
که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل نش��ان از رشد 
36درصدی دارد که این رش��د عمدتاً به دلیل افزایش 
92درصدی فروش اس��ت. طبق اطاعات موجود بهای 
تمام شده کاالی فروش رفته 120درصد افزایش داشته 
و خالص سایر درآمدهای عملیاتی 292 درصد، معادل 
12میلیارد ریال رشد کرده است. همچنین درآمد حاصل 
از س��رمایه گذاری ها 26 درص��د اف��ت کرده ولی خالص 
درآمده��ای متفرقه 69 درصد افزایش داش��ته اس��ت. 
هزینه ه��ای مال��ی هم با افزای��ش 15درصدی به مبلغ 
342 میلیارد ریال رس��یده و به طور کل ثاخت آخرین 
پیش بینی خود را 55 درصد پوش��ش داده که نش��ان از 

تعدیل منفی 45 درصدی دارد. 
ثتران: س��رمایه گذاری مس��کن تهران در دوره 12 
ماهه منتهی به ش��هریورماه س��ال 94 در گزارش��ی 
حسابرس��ی نش��ده، به ازای هر سهم 154 ریال سود 
محقق کرده اس��ت. این ش��رکت در این دوره افزایش 
سرمایه 67 درصدی را نیز به ثبت رسانده و با لحاظ 
سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود 
خالص افت 50 درصدی به دلیل افزایش 59 درصدی 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و همچنین افزایش 
29 درصدی هزینه های مالی تجربه کرده است. فروش 
21 درصد افزایش و خالص سایر هزینه های عملیاتی 
با کاهش 93 درصدی به مبلغ 2 میلیارد ریال رسیده 
اس��ت. همچنین درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ها 
62درص��د و خال��ص درآمده��ای متفرقه 54 درصد 
اف��ت داش��ته اند و عاوه ب��ر اینها هزینه های عمومی، 
اداری و تش��کیاتی هم بدون تغییر نس��بت به س��ال 
قبل مبلغ 36 میلیارد ریال باقی مانده اس��ت. به طور 
کل این شرکت آخرین پیش بینی خود را 95 درصد 
پوش��ش داده که حکایت از تعدیل منفی 5 درصدی 

برای این مجموعه دارد. 

یک دالر امروز، ارزشی بیش از یک 
دالر فردا دارد

در علم اقتصاد، ارزش فعلی پول، همیشه بیشتر از 
ارزش همان پول در آینده تعیین می شود. البته یک 
استثنا هم در این رابطه وجود دارد و آن در کشورهایی 

است که تورم منفی دارند. 
در واقع به دو دلیل چنین فرضیه ای مطرح شده است: 

1- تورم معمول در جهان که مثبت است
2- توان سرمایه گذاری پول امروز برای فردا و بهره 

دریافتی از آن
یکی از اساسی ترین مفاهیم در امور مالی این است 
که، پول دارای ارزش زمانی است. این در حالی است 
که بگوییم، در زمان حال، پول در دست، ارزشی بیش 
از پول��ی ک��ه انتظار می رود در آینده دریافت ش��ود، 
خواهد داش��ت، زیرا یک دالر دریافت ش��ده در زمان 
حال را می توان س��رمایه گذاری کرد، به طوری که در 
زم��ان آین��ده، بیش از یک دالر خواهد ش��د و به طور 
خاصه ارزش زمانی پول را می توان این گونه تعریف 
کرد: یک دالر امروز، ارزشی بیش از یک دالر فردا دارد. 
ام��ا ای��ن موضوع را با یک مثال س��اده نیز می توان 
دریافت. با 1000 تومان در سال 87 می توانستیم یک 
دالر آمریکا خریداری کنیم اما امروز هر دالر آمریکا 
قریب به 3500 تومان است که این موضوع به دلیل 
اول که همان تورم معمول جهان است رخ داده است. 
یا به طور مثال یک دالر آمریکا در 30 سال گذشته 
توانایی خریدی سه برابر یک دالر امروز داشته است. 
نظریه »یک دالر امروز، ارزش��ی بیش از یک دالر 
ف��ردا دارد« در ن��گاه اول نظریه ای خام اس��ت اما آن 
را می ت��وان در ب��ازار ب��ورس نیز ب��ه کار برد و ارزش 
سرمایه گذاری در این بازار را بیش از پیش درک کرد. 
در سال 87 می توانستیم سهام بسیاری از شرکت ها را 
با 50 تومان خریداری کنیم. درحالی که امروز به سادگی 
می توان گفت با 50 تومان س��هام مناس��بی را نمی توان 
خرید. جالب است بدانید که به طور مثال در آن زمان 
سهام شرکت ماشین سازی اراک 30 تومان بوده است، 
درحالی که امروز سهام این شرکت 215 تومان معامله 
می شود که حتی با در نظر گرفتن میزان تورم و رشد دالر 
نیز، بازدهی مثبتی را نصیب سهامدارانش کرده است. 
به این ترتیب 30 تومان در س��ال 1387 ارزش��ی بسیار 
بیش��تر از 30 تومان امروز داش��ته است. درحالی که اگر 
همان 30 تومان را به صورت وجه نقد ذخیره می کردیم، 

امروز هیچ استفاده مفیدی از آن نمی شد. 
س��رمایه گذاری بلندمدت در بورس نیز در واقع در 
پش��ت همین جمله پنهان ش��ده است. خرید سهام با 
دی��د بلندم��دت ارزش ی��ک دالر امروز ش��ما را برای 
سال های بعد حفظ می کند. البته باید در نظر داشت 

که هر خرید بدون تحلیلی نیز منطقی نیست. 

شرایط بورس تهران در آستانه 
سال نو میالدی

در نخستین جلسه معاماتی هفته جدید، شاخص کل 
بازار بورس اوراق بهادار با چند واحد صعود به کار خود 
پایان داد. در این جلس��ه، با گش��ایش بازار شاخص کل 
در روند صعودی قرار گرفت اما این صعود دوام چندانی 
نداشت و پس از گذشت 30دقیقه روند نزولی سراغ این 
شاخص مهم آمد. شاخص کل تا یک ساعت پایانی بازار 
در این رویه نزولی باقی ماند و به کمترین رقم خود در 
61354.8 واحد رس��ید. در س��اعت نهایی معامات و به 
لطف معامات بلوکی »حکشتی« و »فملی« شاخص کل 
صعودی شده و با رنگ سبز به کار خود پایان داد. بدین 
ترتیب در پایان این جلسه، شاخص کل با 16.22 واحد 
رشد به رقم 61436.9 واحد رسید. ارزش کل معامات 
بازار بورس در جلسه معاماتی گذشته در حدود 110 
میلیارد تومان گزارش شد و این رقم طی 31545 معامله 
محقق شد. بدین ترتیب ارزش میانگین هر معامله در 
این جلسه در حدود 3.5 میلیون تومان محاسبه می شود 
که عددی خنثی محسوب می شود. بازار فرابورس ایران 
نیز در این جلسه در جهت صعودی قرار گرفت. در این 
جلس��ه، ش��اخص کل این بازار با 0.9 واحد رشد به رقم 
677 واحد رسید و ارزش کل معامات این بازار در رقم 

146 میلیارد تومان گزارش شد. 
ن��رخ خرید ب��ه فروش معامله گ��ران حقیقی در این 
جلس��ه حدود یک قرار داش��ت که نس��بت به میانگین 
هفته گذشته با رشد همراه بود. در این جلسه 30 درصد 
از کل خریدها توس��ط کدهای حقیقی انجام ش��د و 30 
درصد از کل فروش ها متعلق به این معامله گران بود. نرخ 
دخالت این کدها در معامات روز گذشته نیز در حدود 
30 درصد قرار دارد که با توجه به ارزش کل معامات 
رقمی منطقی و مطلوب تلقی می شود. خودروسازان و 
نفتی دو گروهی بودند که عمومیت قرمز رنگ خود را 
در جلسه گذشته حفظ کردند. در سوی مقابل، در این 
جلسه بسیاری از نمادها و گروه ها به رنگ سبز گرویده 
و رنگ خوش��ایندی به بازار دادند. »فرآورده های نفتی، 
کک و س��وخت هس��ته ای«، »محصوالتی شیمیایی« و 
خدم��ات فنی و مهندس��ی به ترتی��ب با اعمال 35.53، 
16.75 و 11.49 واح��د تأثی��ر منف��ی در ش��اخص کل 
به عنوان مخرب ترین گروه های بازار در جلس��ه گذشته 
شناخته شدند. در سوی دیگر، »حمل و نقل، انبارداری و 
ارتباطات« با 51.78 واحد تأثیر مثبت در شاخص کل، 

بهترین صنعت در جلسه گذشته بازار شناسایی شد. 
نکته قابل توجه دیگر بازار سرمایه در این روزها گزارش 
بانک جهانی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ایران است که با کاهش 30 درصدی مواجه بوده است. 
این گزارش در حالی منتشر شد که مسئوالن هر روز از 
آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران 
س��خن می گویند. حق مطب آن اس��ت که تا زمانی که 
تحریم های علیه ایران برداشته نشوند، نمی توان انتظار 
داشت رقم قابل توجهی به بازارهای داخلی تزریق شود. 
لذا باید منتظر مانده و دید در روزهای جدید سال نوی 
میادی تحریم ها برداشته می شوند یا با سبک جدیدی 

از سنگ اندازی ها مواجه خواهیم شد. 
با در نظر داش��تن رفتار بازار در جلس��ه معاماتی 
گذشته، باید انتظار داشت با آغاز معامات در جلسه 
معاماتی پیش رو، شاخص کل در روند صعودی قرار 
گرفته و دقایقی را با این رویه س��پری کند. پس از 
آن نزول شاخص کل حتمی به نظر می رسد و انتظار 
م��ی رود در دقای��ق پایانی بازار بار دیگر س��هم های 
تأثیر گذار به کمک ش��اخص کل بش��تابند. در سوی 
دیگر، انتظار می رود در این جلس��ه رنگ س��بز در 
سطح بازار گسترش یافته و به راحتی قابل رصد باشد. 

شنیده ها و شایعات بازار
رحمت اهلل توکلی یرکی

فعال بازار سرمایه
پتایر: زمزمه هایی مبنی بر اینکه بنیاد مستضعفان 
و جانبازان بعد از واگذاری کارخانه های قند تصمیم به 
واگذاری پتایر نیز گرفته به گوش می رسد. قبا قرار 
بود پتایر از محل تجدید ارزیابی زمین شش هکتاری 
خود افزایش سرمایه اعام کند ولی حاال قرار شده کل 
کارخانه واگذار شود. چنانچه کل کارخانه معامله شود 
طبعا قیمت زمین شش هکتاری نیز در دل این معامله 
لحاظ می شود که برای ارزش ذاتی سهم مفید است. 
ثاباد: خبرها حاکی از آن است که موضوع واگذاری 
سهام شرکت به سرمایه گذاران اسپانیایی صحت ندارد 
و عملیات ساخت پروژه هتل هفت ستاره که توسط 
سرمایه گذار خارجی در حال اجراست، فعا به دستور 

شهرداری متوقف شده است. 
الزم�ا: در س��طح ب��ازار صحبت از افزایش س��رمایه 
شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش است. این شرکت 
که 5.5برابر س��رمایه خود، زیان دارد و به دنبال اصاح 
ساختار مالی خود است. از قرار معلوم فروش بزرگ ترین 

دارایی »الزما« به مرحله نهایی رسیده است. 
اکنت�ور: برخی منابع آگاه معتقدند آکنتور تعدیل 
مثبت قابل توجهی را می تواند در گزارش نخس��تین 
پیش بین��ی س��ال 95 خ��ودش ارائه ده��د. از طرفی 
گفت��ه می ش��ود ای��ن روزها بانک قوامین در دس��ته 

فروشنده های این نماد قرار دارد. 
تپکو: از تپکو ش��نیده ش��ده روز چهارشنبه بلوک 
130 میلیون سهمی در نماد تپکو جابه جا شده است 
که ش��نیده ها حکایت از خرید س��رمایه گذاری بانک 

تجارت در این بلوک دارد. 
وبانک: شنیده شده وبانک قصد دارد سرمایه خود را 
افزایش دهد. »وبانک« برای این افزایش سرمایه نیازمند 

دریافت مجوز سهامدار عمده خود، بانک ملی است. 
بهش�هر: س��رمایه گذاری بهش��هر، فروش س��هام 
مدیریتی خود در ش��رکت های قند نیش��ابور و ش��کر 

شاهرود را رسما تکذیب کرد. 
فایرا: شنیده شده فایرا به دنبال اقدام های الزم بعد 

از خروج تحریم های اتحادیه اروپا است. 
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فرآوری مواد غذایی همواره یکی از بهترین 
فرصت ها برای اهالی کس��ب و کار است، این 
حوزه با توجه به مصرف روزانه و بازاری که 
همیشه مش��تری دارد می تواند پله ای برای 

پرتاب به سوی پیشرفت های عظیم باشد. 
امروزه در جهان شرکت ها و افراد مختلفی 
در حال رقاب��ت تنگاتنگ در زمینه فرآوری 
مواد غذای��ی هس��تند و خالقی��ت در ای��ن 
بخش در س��طح جهان��ی می تواند اش��اعه 
یاب��د. در گزارش امروز قص��د داریم یکی از 
فرصت های مناسب ش��غلی برای کسانی را 
که به خالقیت در فرآوری مواد غذایی عالقه 
دارند در س��طح کارخانه و مش��اغل خانگی 

بررسی کنیم. 

قند محصولی پرطرفدار
برای ما ایرانی ها شاید قند یکی از موادی 
اس��ت که به ص��ورت ثاب��ت در خانه وجود 
دارد؛ محصول مصرفی ک��ه مکمل خوردن 
چای به عنوان یک نوشیدنی روزانه در خانه 
و مح��ل کار اس��ت، همین مص��رف روزانه 
محصول، بهترین فرصت برای س��رمایه گذار 
به شمار می آید و پتانسیل های زیادی برای 
تولید هرچه بیش��تر و باکیفیت تر به وجود 

می آورد. 
در کنار قند چند س��الی است محصوالت 
دیگری مانند انواع ش��کالت، نبات، خرما و 
س��ایر محصوالت خودنمای��ی می کنند، اما 
همان طور که همه ما در طول روز می بینیم 
اغلب افراد قند را به سایر محصوالت مکمل 
چ��ای ترجیح می دهن��د و قن��د همچنان 
جای��گاه ویژه خود را بی��ن مصرف کنندگان 

ثابت نگه داشته است. 

نوآوری در تولید یک شیرینی رنگی
اما خالقی��ت در این عرص��ه می تواند به 
تثبیت ای��ن جای��گاه کمک کند. س��ال ها 
پی��ش خانواده ه��ا اغلب قن��د مصرفی خود 
را به ص��ورت کله ای از فروش��گاه ها تهیه و 
خود در خان��ه به اندازه دلخ��واه و مصرفی 
خ��رد می کردند، ام��ا مش��غله های روزمره 
موجب ش��ده امروز کمتر کس��ی قند را به 
صورت کل��ه ای تهیه کند و اغلب خانواده ها 
و ش��رکت ها به س��مت قند های حبه ای رو 
آوردند و بس��یاری از ش��رکت ها در همین 
زمینه خرد کردن و بس��ته بندی قند شکل 
گرفتن��د و همچن��ان هم در ح��ال فعالیت 
هستند. این س��طح از کار در قالب مشاغل 
خانگی در حال حاضر دارای پتانس��یل های 

زی��ادی ب��رای فعالیت اس��ت ک��ه در ادامه 
بررس��ی  آن  در  س��رمایه گذاری  ش��رایط 

می شود. 
پس از آن، نس��ل جدید قندهای طعم دار 
در بازار پدیدار ش��دند که توجه بس��یاری از 
مصرف کنندگان به انواع این قندها جلب شد 
و البته بازار این کار همچنان پتانس��یل های 

بسیاری برای کار دارد. 
قندهایی ب��ا طعم خرما، نعن��ا، دارچین، 
زعفران و لیمو در بازار امروز تولید می شوند 
ک��ه می توان آین��ده بازار قند را به س��مت 
این خوش��مزه های رنگی سوق داد، چرا که 
مزیت ه��ای ای��ن قنده��ا می توان��د آن را 
جایگزین قندهای معمولی در سفره ها کند. 

 رنگ های طبیعی مصرف کنیم
پیش از این در خص��وص انواع رنگ های 
خوراک��ی و چگونگ��ی تولی��د و تهی��ه آنها 
گزارش��ی ارائه ش��د ک��ه عالقه من��دان به 
حضور در ب��ازار تولید رنگ ه��ای طعم دار 
بهتر اس��ت ب��ه آن گزارش مراجع��ه کنند. 
به هر روی پیش��نهاد گروه س��رمایه گذاری 
»فرصت ام��روز« برای فعاالن این حوزه این 
است که حتما از رنگ های طبیعی به جای 

اسانس ها و رنگ های مصنوعی برای طعم دار 
کردن قند اس��تفاده کنند چ��را که در این 
صورت هم س��المت محصول ابقا نمی شود 

و هم اعتماد مخاطب به این محصول جلب 
شده و موجب مصرف روزافزون آن می شود، 
به عالوه خوش طعم ب��ودن و جذاب بودن 
محصول نهای��ی می تواند ب��رای مجالس و 

مهمانی ها هم مصرف را افزایش دهد. 
همچنی��ن عالوه ب��ر رنگ ها، م��اده اولیه 
دیگر این کار خود قند اس��ت که بهتر است 
قند مصرفی کارخانه را از کارخانه های تولید 

قند در حجم زیاد تهیه کنید و خودتان آن 
را خرد کرده و سپس طعم دار کنید، چرا که 
هزینه دس��تگاه خرد کردن قند باال نیست، 
ام��ا اختالف قیمت قند حب��ه ای با قندهای 

فله حدود 20درصد است. 

یک نوآوری دیگر 
 ع��الوه بر قنده��ای طع��م داری که پایه 
اصلی آنها قند س��فید حبه اس��ت، به تازگی 
میوه هایی چون زردآلو، آلو، کیوی، انبه و… 
به شکل و سایز حبه قند عرضه می شود، این 
میوه ها در ابتدا به ش��کل خمیردرآمده و با 
افزودن مقدار مجاز از شکر شکل می گیرند 
و سپس به شکل حبه، برش می خورند و در 
بازار عرضه می ش��وند، البته به دلیل قیمت 
تمام ش��ده ب��االی محصول به ع��الوه عدم 
تمایل مشتریان به این محصول فعال حضور 

در آن پیشنهاد نمی شود. 

سرمایه های مورد نیاز
بررس��ی های گروه »فرصت امروز« نشان 
می دهد تنها حدود س��ه کارخانه به صورت 
صنعت��ی در زمینه تولی��د قندهای طعم دار 
در کش��ور فعالیت می کنند و س��ایر فعاالن 

ای��ن عرصه در کارگاه ه��ای زیرزمینی یا در 
قالب مش��اغل خانگی در این حوزه فعالیت 

می کنند. 
برای راه اندازی یک کارخانه که به صورت 
صنعتی ب��ه تولید این محص��ول بپردازد و 
ح��دود 100 تن قن��د طع��م دار را در روز 
تولی��د کند به فضایی ح��دودا 5هزار متری 

نیاز دارید. 
ماشین آالت این کار عالوه بر قند حبه کن 
صنعتی چند ماش��ین طعم دار کردن است 
که برای هر طعمی باید جداگانه تهیه شود. 
در واق��ع چون طعم ه��ا و رنگ های مصرفی 
متفاوت اس��ت نمی توان با یک ماشین مثاًل 
دو نوع قند نعنایی و زعفرانی را تولید کرد، 
پس بهتر اس��ت برای اینکه خروجی بهتر و 
باکیفیت تری داشته باشید برای هر طعمی 

یک دستگاه جداگانه تهیه کنید. 
ماشین آالت این کار در کشور به خوبی در 
دس��ترس است و هزینه باالیی هم ندارد، هر 
ماشین حدود 30 میلیون تومان قیمت دارد 
که با سایر هزینه ها حدود 500 میلیون تومان 
س��رمایه اولیه برای این کار در قالب کارخانه 
نیاز دارید، در این حجم حدود 30نفر نیروی 

انسانی مشغول به کار می شوند. 
برای بسته بندی محصول نهایی هم حدود 
50 میلیون تومان سرمایه نیاز دارید تا دستگاه 

بسته بندی سلفونی را خریداری کنید. 

تولید در سطح مشاغل خانگی
اما اگ��ر بخواهید در قال��ب کوچک تر به 
ای��ن کار بپردازی��د یک فض��ای 20متری 
برای کار کافی اس��ت. در ای��ن صورت باید 
مش��تری های خود را به ص��ورت محدود و 
در محل زندگ��ی و چند فروش��گاه اطراف 
پی��دا کنید. دس��تگاه های کوچ��ک خانگی 
معم��وال 200 کیلوگ��رم در س��اعت قن��د 
خ��رد می کنند که ح��دود 4میلیون تومان 
قیمت دارند، طع��م دار کردن قندها هم که 
ب��ه صورت س��نتی و در س��ینی های بزرگ 
صورت می گی��رد و هزینه چندان��ی ندارد. 
ب��رای بس��ته بندی محصول ه��م حدود 2 
میلی��ون تومان س��رمایه نی��از دارید تا یک 
دس��تگاه پرس خریداری کنید و به وسیله 
آن بس��ته های 500گرمی و یک کیلوگرمی 

قندها را تهیه کنید. 
دس��تگاه های قند خردکن خانگی به طور 
میانگین از یک ت��ن قند ٨٨0کیلوگرم قند 
خردش��ده تولید می کنند و مابقی محصول 
را که به صورت خاک قند می ش��ود باید به 
قنادی ها بفروشید و از ضایعات این کار هم 

درآمد کوچکی کسب کنید. 

یکشنبه
6 دی 1394 فرصتسرمایهگذاری14

گزارشی از سرمایه گذاری در کارخانه تولید قندهای طعم دار

سرمایه گذاری در تولید قندهای طعم پهلو راه اندازی بندرخشک در همدان
کالف اول

مفهوم بندر خشک از بنادر خشک که توسط خطوط 
راه آهن به طور مس��تقیم با پایانه ه��ای میان نقلیه ای 
مرتبطند گرفته ش��ده است. بندر خشک مکانی برای 
توزیع کاالهای عمده در کش��ور است، در این پایانه ها 
کانتینرها درس��ت به همان شیوه جابجا می شوند که 
گویی جابجایی آنها در بنادر دریایی صورت می گیرد. در 
ایران بسیاری از مناطق و شهرک های صنعتی قابلیت 

تبدیل به بنادر خشک را دارند. 
در این خصوص استاندار همدان با بیان اینکه منطقه 
ویژه اقتصادی جهان آب��اد، مکان مطلوبی برای تبدیل 
به بندر خش��ک است، گفت: همدان برای احداث بندر 

خشک مناسب است. 
به گ��زارش مهر، محمدناصر نیکبخ��ت در کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاری اس��تان همدان با بیان اینکه 
وزی��ر راه 22 مورد وعده به اس��تان هم��دان داده که 
نیازه��ای اس��تان را برط��رف خواهد ک��رد، ادامه داد: 
اقدامات مطلوبی در شهرک های صنعتی استان همدان 
ب��رای جذب س��رمایه گذار انجام ش��ده و قول و عمل 
این ش��رکت به هم نزدیک است. وی با بیان اینکه در 
شهرهای ساحلی بار هر کشتی باید در کل کشور توزیع 
شود، اما بندر خشک به این صورت است که بار باتخلیه 
در بندر مستقیما به استان همدان می رسد و از استان 
به سایر ش��هرها از جمله غرب کشور منتقل می شود، 

گفت: از فواید این کار سهولت در حمل و نقل است. 
ما هم در این کالف با توجه به اینکه در همدان زمین 
و زیرس��اخت الزم از جمله دو خط راه آه��ن و آزادراه 
در این اس��تان، برای احداث بندر خش��ک وجود دارد، 
س��رمایه گذاران با اس��تقبال از این طرح به راه اندازی 

بندرخشک در این منطقه کمک کنند. 

کالف دوم

آبزی پروری و ش��یالت یک��ی از بخش های تولید در 
کشاورزی محسوب می شود که علی رغم پتانسیل های 
موجود در کش��ور هنوز بهره برداری ه��ای الزم در این 
خصوص انجام نمی ش��ود، در واقع هنوز از سهم و توان 
آب های آزاد به اندازه متوسط کشورهای دیگر استفاده 
نکرده ایم و کش��اورزی آب��ی که اس��تفاده از آب های 
سرزمین اس��ت، محدودیت دارد و این در حالی است 
که ایران یکی از خشک ترین کشورها و استان هرمزگان 

نیز یکی از خشک ترین استان هاست. 
در ای��ن خصوص کالنتری، دبیر کل خانه کش��اورز 
ایران در نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری 
اس��تان هرم��زگان، با بی��ان اینک��ه در مکان هایی که 
بارش کم اس��ت کشاورزی س��نتی توجیه اقتصادی و 
زیس��ت محیطی ندارد، عنوان کرد: کش��اورزی باید با 
تکنولوژی نوین، درآمد باال و انرژی بری پایین باش��د 
و س��رمایه گذاری در کش��اورزی با تکنول��وژی نوین و 
صیادی، شیالت و آبزی پروری در استان هرمزگان هیچ 
محدودیتی ندارد. کشاورزی این استان در دو نوع آبی و 

آبیاری از طریق آبزی پروری انجام می شود. 
این گفته بیانگر پتانسیل های بالقوه استان هرمزگان 
ب��رای توس��عه س��رمایه گذاری در بخش صی��ادی و 
آبزی پروری اس��ت، در اس��تان هرمزگان محدودیتی 
وجود ن��دارد، ما هم در این کالف به س��رمایه گذاران 
بخش آبزی پ��روری پیش��نهاد می دهیم ب��ا توجه به 
فرصت های س��رمایه گذاری در استان هرمزگان و توان 
بالقوه این اس��تان در بخش شیالت سری بهره برداری 
الزم برای توس��عه و تولید در بخش ش��یالت را داشته 

باشند. 

سرمایه گذاری 403 میلیون دالری 
در بندر شهید بهشتی چابهار

چابه��ار تنها بندر اس��تراتژیکی ای��ران در دریای 
 عم��ان اس��ت، ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی

 Iranway، با تصویب صندوق توسعه ملی و سازمان 
بنادر و دریانوردی پروژه آماده س��ازی و بهره برداری 
از بندر ش��هید بهش��تی چابه��ار با س��رمایه گذاری 

403 میلیون دالری اجرا می شود. 
 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ش��رکت خدمات 
دریای��ی و بندری آریا بن��ادر ایرانیان در هفدهمین 
نمایش��گاه صنای��ع دریایی در جزی��ره کیش ضمن 
بیان این مطلب گفت: این ش��رکت پروژه تحویل فاز 
یک طرح توس��عه بندر شهید بهش��تی چابهار را در 

مساحت 210 هکتار بر عهده گرفته است. 
مهندس کیومرث فرامرزی از مذاکره با یک شرکت 
هندی جهت بهره برداری از 70 هکتار از اراضی بندر 
شهیدبهش��تی با س��رمایه گذاری بالغ بر ٨5 میلیون 
دالر س��خن گفت و افزود: دولت هند متعهد ش��ده 
است در صورت عقد این قرارداد خط اعتباری ای به 
ارزش 150 میلیون دالر به منظور س��رمایه گذاری در 

این بندر انجام دهد. 
مجم��وع  ک��رد:  خاطرنش��ان  پای��ان  در  وی 
س��رمایه گذاری 403 میلی��ون دالری در ای��ن بندر 
موجب رشد رونق ترانزیتی، حمل ونقلی و نیز باعث 
آماده س��ازی و گسترش زیرس��اخت های ترانزیتی و 

ریلی در این استان خواهد شد. 

سر نخ

خبر

شکوفه میرزایی

عباس نعیم امینی 

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   
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گزارش 2

وقتی صحبت از مدل های کس��ب و کاری جدید می شود 
بی��ش از هر چیز می توان تاثی��ر دو عامل مهم را در تغییر 
پارادایم های کسب و کار مشاهده کرد، موبایل و اینترنت. 

ابزار های��ی که با ورود ب��ه دنیای تجارت و کس��ب و کار 
توانس��ته اند ی��ک تحول بنی��ادی در عرص��ه فعالیت های 
اقتصادی ایج��اد کنند فرصت های کس��ب و کاری که تنها 
و تنه��ا تحت تاثیر همین دو عامل مهم رش��د یافته اند. به 
طوری که ام��روزه مباحثی تحت عنوان بازاریابی موبایلی، 
کس��ب و کار های موبایلی، تبلیغات موبایلی، سیس��تم های 
دریاف��ت و پرداخ��ت موبایل��ی و...  ب��ه یک��ی از عناص��ر 
جدایی ناپذیر ش��کل گیری هر کسب و کاری تبدیل شده اند. 
ب��ه جرات می توان گفت که در س��ال های اخیر هیچ مدل 
کسب و کاری را نمی توان یافت که ارتباطی هر چند اندک با 
تجارت موبایلی نداشته باشد. وقتی در یک شبکه اجتماعی 
کسب و کار خود را معرفی می کنید، تبلیغ جذابی را دست 
به دس��ت به اش��تراک می گذارید یا حتی مطلبی را الیک 
می کنید به ص��ورت ناخودآگاه در تجارت موبایلی س��هیم 
ش��ده اید. نقش اینترنت و گوش��ی های هوشمند به عنوان 
بازیگران اصلی صحنه تجارت موبایلی بر کس��ی پوش��یده 

نیست. 
 در ی��ک بررس��ی کوتاه می توان گفت که در کش��ور ما 
حدود 40 میلیون کاربر گوشی های هوشمند وجود دارد که 
یک پتانسیل بالقوه برای حرکت در مسیر تجارت موبایلی 
اس��ت، موضوعی که ش��اید بیش از هر چیز نقش فناوری 
اطالعات و نوآوری را در کسب و کار ها مشخص می کند و به 
یک پارادایم جدید در فضای کس��ب و کار منجر شده است. 
پارادایم جدیدی که بیش از آنکه بخواهد فرصت های جدید 
کسب و کاری را خلق کند در جهت تقویت کسب و کار های 
موجود گام برداشته اس��ت. در ابتدایی ترین حالت فرصت 
حضور در بازار های بین المللی از جمله مزیت هایی است که 
امروزه از طریق ابزار های هوشمند و به واسطه تحول عظیم 

فضای کسب و کار در بستر اینترنت شکل گرفته است. 
در ی��ک پیش بین��ی ت��ا س��ال 2020 می��الدی حدود 
20 درصد از س��هم کل رش��د اقتصادی در جهان از طریق 
تجارت الکترونیک حاصل می ش��ود و 70 درصد رشد نیز از 

صنایع وابسته به ICT متاثر می شود، به این ترتیب حدود 
90 درصد از رشد اقتصادی کل در ارتباط و التزام با تجارت 
الکترونیک حاصل می ش��ود که بخش عم��ده ای از آن در 

mobile business تعریف می شود. 
بکر و دست نخورده 

صحبت کردن در مورد فرصت های جدید کس��ب و کاری 
در بس��تر اینترنت و بر پایه موبایل به دلیل گس��تردگی و 
ظرافت های موجود قطعا در این مجال نمی گنجد، بنابراین 
در گزارش های تخصصی به بررس��ی تک تک این فرصت ها 
به ص��ورت مجزا و جنبه ه��ای مختلف س��رمایه گذاری در 
این بخش ها خواهیم پر داخت. در ادامه تنها برای روش��ن 
ش��دن موضوع به بررسی اجمالی برخی از این فرصت های 

سرمایه گذاری می پردازیم. 
بازاریابی موبایلی 

ش��اید بهتر اس��ت ابتدا به بازاریابی اینترنتی اش��اره ای 
داش��ته باش��یم که یکی از فرصت های بکر و بی نظیر برای 
س��رمایه گذاری و راه اندازی یک ش��رکت تخصصی است. 
به دلیل رش��د برنامه های موبایلی و س��رعت رشد استفاده 
از گوش��ی های هوش��مند بازاریابی موبایلی توانسته کلیت 
موضوع را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین این فضا می تواند 
زمینه را برای شکل گیری سرمایه گذاری های جدید فراهم 

آورد. 
 تبلیغات اینترنتی در بستر اپلیکیشن های موبایلی 
بسیاری از کس��ب و کار ها می خواهند به سرعت شناخته 
شوند و جای خود را در بازار های مختلف باز کنند. تبلیغات 
اینترنتی در بس��تر اپ های مختلف می تواند زمینه را برای 
شکل گیری کس��ب و کار های جدید به وجود آورد. به عنوان 
مثال می توانید پلن کسب و کار خود را در قالب یک پلتفرم 
دسته بندی آگهی های تبلیغاتی تعریف کنید، به این ترتیب 
هم توانسته اید به افرادی که به دنبال فرصت های مختلف 
در بس��تر وب هس��تند کم��ک کنید و هم یک سیس��تم 
تبلیغات هدفمن��د راه اندازی کرده اید که می تواند برای تان 

درآمدزایی داشته باشد. 
بازی های موبایلی 

پیش ت��ر در رابطه با تجارت بازی های رایانه ای در همین 
صفح��ه مطالب مختلفی ارائه ش��د. قریب ب��ه 19 میلیون 
کارب��ر صنعت گیم در کش��ور فرصت بی نظی��ری را برای 
س��رمایه گذاری در اختیارتان قرار می دهد که به هیچ وجه 

قابل چشم پوشی نیست. 
سیستم های مبتنی بر پرداخت های موبایلی 

 موبای��ل بانک ه��ا به عنوان پیش��رانه حرکت در مس��یر 
پرداخت های موبایلی یک سیس��تم معرفی ش��ده است اما 

ای��ن تحول پا را فراتر نهاده و در ش��کل گیری فرآیند های 
جدی��د پرداخت ه��ای موبایل��ی و ارائ��ه خدم��ات مال��ی 
س��رمایه گذاری های کالنی صورت گرفته است. تسهیل در 
مب��ادالت مالی و اقتصادی مهم ترین هدفی اس��ت که این 

سرمایه گذاران دنبال می کنند. 
اپ های تخصصی 

س��رمایه گذاری در اپ ه��ای تخصص��ی یک��ی دیگر از 
موضوعاتی است که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران قرار 
گیرد، امروزه انواع اپلیکیشن های تخصصی کسب و کاری در 
بس��تر های موبایلی در حال ظهور اس��ت. ی��ک نمونه بارز 
اپ های کنترل و مدیریت پروژه اس��ت که در کشور ما هم 
طرفدار دارد قطعا دنبال کردن س��رنخ این ماجرا می تواند 
فرصت های مختلفی را برای س��رمایه گذاری در اختیارتان 
قرار دهد؛ یک اپلیکیش��ن گردش��گری، یک اپلیکیش��ن 

حسابداری شخصی، داشبورد مدیریتی و... . 
بازار های مجازی 

گوش��ی های هوش��مند ع��الوه ب��ر تم��ام کاربری های 
منحصر به ف��ردی ک��ه دارند یک بازار مج��ازی بزرگ را در 
اختیار کاربران خود قرار می دهد آیا تابه حال به این موضوع 
فکر کردید که چرا شما س��همی از سود آوری در این بازار 
در اختیار ندارید. مراکز خرید مجازی و بازار های اینترنتی 
می توان��د با همان ماهیت و محتوای حقیقی شبیه س��ازی 
ش��ود، به عنوان یک نمونه تصور کنید که بازار های مشهور 
ش��هرهای مختلف در بس��تر مجازی قابل ارائه شود مثال 
می توانید از هرنقطه ای از کشور که قرار دارید سری به بازار 
ته��ران بزنید یا از بازار های س��نتی اصفهان دیدن و خرید 
کنید هم��ه این فرآیندها به کمک ه��وش مصنوعی قابل 
اجراست از طرف دیگر برای عرضه کننده آن، امکان وسعت 
بازار برای به دست آوردن مشتریان بیشتر را فراهم می کند. 
نتیج��ه اینک��ه مطالب��ی ک��ه ارائه ش��د به هی��چ وجه 
پاس��خگوی فرصت های گسترده سرمایه گذاری در تجارت 
موبایلی نیس��ت ما تنها س��عی کردیم ذهن شما را به این 
موض��وع معطوف کنی��م اینها تنها بخش��ی از فرصت های 
سرمایه گذاری در بستر موجود است. از این رو به نحوی در 
مطالب آینده صفحه فرصت های سرمایه گذاری یک به یک 
س��راغ این موضوع��ات و فرصت های دیگ��ر موجود برای 

سرمایه گذاری در این بخش خواهیم رفت. 

ICT  سال 2020 ،90 درصد از رشد اقتصادی دنیا متاثر از

تجارت موبایلی و فرصت های پیش رو 

نسل جدید قندهای طعم دار در بازار 
پدیدار شده اند که توجه بسیاری از 
مصرف کنندگان به انواع این قندها 
جلب شد . بازار این کار همچنان 

پتانسیل های بسیاری برای کار دارد. 
قندهایی با طعم خرما، نعنا، دارچین، 
زعفران و لیمو در بازار امروز تولید 

می شوند که می توان آینده بازار قند 
را به سمت این خوشمزه های رنگی 

سوق داد 



مجیدرضا حریری، مدیرعامل ش��رکت 
بازرگان��ی حری��ری معتق��د اس��ت برای 
اثربخ��ش بودن لغ��و تحریم ه��ا، باید در 
داخل کش��ور هم اقداماتی در راس��تای 

بهبود فضای کسب و کار انجام شود. 
مهم تری�ن تأثیرات لغو تحریم ها را بر 
اقتصاد کش�ورمان در یک ماه آینده 

چه می دانید؟ 
درزم��ان تحریم هزینه های��ی که برای 
صادرات و واردات صرف می شود، حداقل 
10 درص��د بیش��تر از زمان��ی اس��ت که 
تحریمی وجود نداش��ته باش��د. با وجود 
ح��دود 100 میلی��ارد دالر ص��ادرات و 
واردات س��االنه، 10 درص��د رق��م قابل 
توجهی اس��ت. اما وارد ش��دن به فضای 
تجارت بین المللی یک فرصت است. باید 
به این موضوع توجه داش��ته باش��یم که 
رفع تحریم ها به تنهای��ی نمی تواند تمام 
مشکالت اقتصادی را حل کند زیرا عمده 
مش��کالت ما مربوط به فضای کسب و کار 
در داخل کشور است. آنچه ما امید داریم 
که پ��س از رف��ع تحریم ها انجام ش��ود، 
جذب س��رمایه گذاران و شرکای خارجی 
اس��ت که با مصوبه اخی��ر کنگره آمریکا 
مشکالتی در زمینه جذب سرمایه گذاران 
خارجی ب��ه وجود خواهد آم��د. در واقع 
قان��ون محدودیت س��فر ب��دون ویزا به 
آمریکا می تواند ی��ک ترمز برای تصوری 
که ما برای بعد از لغو تحریم ها داش��تیم، 
باش��د. تصور ما این بود که در پساتحریم 
صنعت توریس��م کشورمان رونق بگیرد و 
ورود افراد و شرکت ها به منظور بازدید از 
بازار ای��ران افزایش یابد اما قانون اخیری 
ک��ه در کنگ��ره آمریکا تصویب ش��ده، تا 

حدودی دست و پا گیر است. 
ب�ه نظ�ر ش�ما در کوتاه م�دت رف�ع 
تحریم ه�ا می تواند بر اقتصاد کش�ور 

تأثیرگذار باشد؟ 
به هر حال ما باید یاد بگیریم که با دنیا 
تعامل کنیم. البته در زمان تحریم ها هم 
تعامالت��ی را با دنیا داش��تیم و اقتصاد ما 
لنگ لنگان می چرخید. البته پس از رفع 
تحریم ها و در کوتاه مدت، شرایط اندکی 

بهتر می ش��ود اما باید یاد بگیریم که در 
پس��اتحریم روابط مان را ب��ا دنیا طوری 
تنظیم کنیم که کمترین آسیب به مردم، 

اقتصاد و مردم برسد. 
پس آن ط��ور که از صحبت های ش��ما 
متوج��ه ش��دم معتقد هس��تید ک��ه لغو 
تحریم ها به تنهایی کافی نیس��ت و باید 
در داخل کشور هم اقداماتی انجام شود. 
قطع��اً همزمان ب��ا لغ��و تحریم ها باید 
فضای کسب و کار کش��ورمان بهبود پیدا 
کند. عدم ثب��ات در قوانی��ن و مقررات، 
تع��دد مجوزه��ا و قوانی��ن و مق��ررات و 
م��واردی از ای��ن قبی��ل ب��رای فع��االن 
ابتدا  کسب و کار دس��ت و  پاگیر هستند. 
باید محیط اقتصادی کش��ورمان را آماده 
کنی��م برای اینک��ه از تمام دنی��ا افرادی 
بتوانن��د در کش��ورمان فعالی��ت کنن��د. 
زیرا براس��اس آنچه ک��ه در پیش بینی ها 
داریم، باید در چند سال آینده یک رشد 
پایدار باالی 8 درصد را داش��ته باشیم تا 
اقتصادمان بتواند خود را بازس��ازی کند. 
برای دس��تیابی به چنین رشدی نیاز به 
حدود 150 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
داریم. این در حالی اس��ت که در بهترین 
حالت، ظرفی��ت اقتصاد ما ب��رای تأمین 
سرمایه گذاری بیشتر از 50 تا 60 میلیارد 
دالر نیس��ت. بنابرای��ن س��االنه رقم��ی 
بی��ن 80 تا 100 میلی��ارد دالر به جذب 
س��رمایه های خارجی نی��از داریم و برای 
رس��یدن به این مقصود، باید اقتصادمان 
را به جایی برس��انیم ک��ه جذابیت برای 

سرمایه گذاری داشته باشد. 
برای حصول جذابیت س�رمایه گذاری 

باید چه اقداماتی انجام شود؟ 
اگ��ر بخواهیم به این جذابیت برس��یم 
باید سه نکته را در اقتصاد کشور سرلوحه 
اعمال خ��ود قرار دهیم. اقتص��اد ما باید 
شفاف، رقابتی و آزاد شود. اگر این اتفاق 
بیفتد، می توان امیدوار بود در کنار سایر 
اتفاقاتی که پیش می آید، به سمتی برویم 
که در پساتحریم هم با دنیا تعامل خوبی 
داشته باشیم و هم در کشور اشتغال زایی 

شود. 

محم��د حس��ین روش��نک، مدیرعامل 
ش��رکت ایمان تجارت روشن معتقد است 
ک��ه پس از لغو تحریم ها، ولع و امیدی که 
بین فع��االن اقتصادی داخل��ی و خارجی 
ب��رای فعالی��ت در ایران ایجاد می ش��ود، 
موجب خواهد ش��د که در کوتاه مدت هم 

نتایج خوبی حاصل شود. 
م�اه آینده تحریم های اقتصادی وضع 
شده علیه ایران لغو می شود و قاعدتا 
این موضوع تأثیراتی را بر کش�ورمان 
خواهد داش�ت. به نظر شما مهم ترین 

تأثیر لغو تحریم ها چیست؟ 
افرادی ک��ه دوران جنگ تحمیلی را به 
خاطر دارند، می دانند که بعد از پایان جنگ 
هشت س��اله و با وجود اینکه قیمت نفت 
باال نبود، کشورمان به شکوفایی اقتصادی 
دست یافت. به گونه ای که بخش عمده ای از 
شهرک های صنعتی و زیربناهای اقتصادی 
متعلق به دوران پس از جنگ هشت ساله 
اس��ت. در واقع پ��س از پای��ان جنگ که 
تحریم ها کمرنگ شده بود، نتایج خوبی در 
جهت شکوفایی اقتصاد کشورمان حاصل 
شد. اگر آن دوران را به عنوان یک تجربه در 
نظر بگیریم، مس��لما پساتحریم هم دوران 
خوب��ی خواهد ب��ود و تأثی��ر مثبتی برای 
کشورمان خواهد داشت. اعتقادم این است 
که اگر مسئوالن اقتصادی کشور بتوانند از 
تجربه دوران پس از جنگ استفاده کنند، 
در دوران پساتحریم توفیق زیادی خواهیم 

داشت. 
بنابرای�ن اعتقاد ش�ما این اس�ت که 
سیاس�ت هایی که پس از پایان جنگ 
تحمیلی اعمال شد، در پساتحریم هم 

می تواند راهگشا باشد؟ 
در دوران پس از جنگ، ایران خیلی سریع 
توانس��ت به دنیا بگوید که برای سازندگی 
آماده اس��ت و دولت عملکرد فرا جناحی را 
به شکل کامال مشهود در اداره کشور به کار 
گرفت. اگر به سوابق دولت سازندگی نگاه 
کنیم، متوجه می شویم که عملکرد کامال 
فراجناحی داش��ت و از طیف ها و س��الیق 
مختلف در کابینه حضور داش��تند و صرفا 
بحث سازندگی و آبادانی کشور مطرح بود. 

همین موضوع موجب شد که در آن زمان 
در یک دوره کمتر از یک س��ال به شرایط 
اقتصادی مطلوب دس��ت یافتیم. بنابراین 
در ش��رایط فعلی هم خیلی ساده و بدون 
صرف زمان زیاد، می توانیم به شرایط مشابه 

دست پیدا کنیم. 
بنابراین به نظر ش�ما لغو تحریم های 
اقتص�ادی در کوتاه م�دت می توان�د 

نتیجه بخش باشد؟ 
پس از لغو تحریم ه��ا، ولع و امیدی که 
بین فع��االن اقتصادی داخل��ی و خارجی 
ب��رای فعالی��ت در ایران ایجاد می ش��ود، 
موجب خواهد ش��د که در کوتاه مدت هم 
بت��وان اقدامات��ی را انج��ام داد و قطعا در 
بلندمدت هم موفقیت های��ی در پیش رو 
خواهد بود. اص��وال کلمه رفع تحریم ها به 
نوعی امید، اعتماد و اطمینان ایجاد می کند 
و در دوران پساتحریم، این امید و اطمینان 
ایجاد ش��ده ثمرات و نتایج خوبی خواهد 

داشت. 
البت��ه باید تیم اقتص��ادی دولت همان 
سیاس��ت هایی را که پ��س از اتمام جنگ 
در پیش گرفته ش��د در دس��تور کار قرار 
دهد. این در حالی اس��ت که سیاست های 
اینج��ا  ت��ا  یازده��م  دول��ت  اقتص��ادی 
سیاس��ت های چندان موفقی نبوده است 
و ب��ه خصوص در ح��وزه صنعت، معدن و 
تجارت سیاس��ت های خوبی اعمال نشده 

است. 
فک�ر می کنید پ�س از لغ�و تحریم ها 
بتوانیم سریعا سرمایه گذاران خارجی 
را به کشور جذب کنیم یا این کار زمان 

بر خواهد بود؟ 
پ��س از لغ��و تحریم ها نبای��د خیلی به 
دنبال این موضوع باش��یم که به س��رعت 
س��رمایه گذاران خارجی را به کشور جذب 
کنیم. زیرا ه��ر س��رمایه گذاری به دنبال 
امنی��ت پایدار و فضای مناس��ب اس��ت. 
خوشبختانه ما در کشورمان امنیت را داریم 
اما امنیت و شفافیت اقتصادی و مبارزه با 
فس��اد، آنگونه که باید باش��د، نیست و در 
نتیجه جذب س��رمایه گذاران کار ساده ای 

نخواهد بود. 

یکشنبه
615 دی 1394 کافه مدیران

لغو تحریم ها و مزایای آن 

به دنبال بسته ش��دن پرونده پی ام دی ایران در 
ش��ورای حکام و قطعی شدن لغو تحریم های ایران 
در ی��ک ماه آینده، پیش بینی ه��ا و گمانه زنی های 
بس��یاری در مورد تأثیرات لغ��و تحریم ها بر اقتصاد 
کش��ور انجام می ش��ود. این موضوع مسلم است که 
در س��ال های اخیر به دلیل تحریم های اعمال شده 
علیه کش��ورمان، اقتصاد ما با مشکالت و معضالت 
بس��یاری مواج��ه بود. در عین ح��ال فعاالن عرصه 
کس��ب و کار نی��ز اوضاع و اح��وال چن��دان خوبی 
نداش��تند و حال لغو تحریم ها ای��ن امیدواری را به 
وجود آورده اس��ت که آینده روشن تری پیش روی 

اقتصاد کشورمان قرار بگیرد. 
ام��ا طبیعتا لغو تحریم ها چند حس��ن دارد؛ یک 
مزیت این اس��ت که سوییفت بانکی برقرار می شود 
و مبادالت پولی به ش��کل آسان تری انجام می شود. 
اما مس��ئله این است که قیمت نفت به شدت رو به 
کاهش اس��ت و اگر درآمد س��االنه نفت حدود 15 
تا 16 میلیارد دالر ش��ود، امکان س��رمایه گذاری را 

به شدت کم خواهد کرد. 
یک مزیت دیگر این است که پس از لغو تحریم ها 
اف��راد حقیق��ی و حقوقی برای س��رمایه گذاری در 
اقتص��اد ای��ران وارد عمل خواهند ش��د. در همین 
حال با قانونی که اخیرا در کنگره آمریکا به تصویب 
رس��یده، ورود س��رمایه گذاران خارجی به ایران در 
شرایط پساتحریم دش��وار می شود. فرض کنید که 
یک فرد فرانس��وی یا انگلیسی تصمیم بگیرد برای 
سرمایه گذاری به ایران بیاید و همین فرد در کشور 
آمریکا هم کارهایی داش��ته باش��د، مجبور به اخذ 
ویزا خواهد بود. این در حالی است که تلقی ما این 
بود که پس از لغو تحریم ها، سرمایه گذاران خارجی 
به کش��ورمان می آیند و اقتصاد رونق می گیرد. اما 
قانون اخیر تصویب ش��ده در آمریکا مانعی بر س��ر 

این راه می تواند باشد. 

در عی��ن حال در کش��ور نقدینگی وجود ندارد و 
از آنج��ا که اقتصاد در تمام زمینه ها وضعیت خوبی 
ن��دارد، بنابراین نباید چندان امیدار باش��یم پس از 
لغ��و تحریم ه��ا در ماه آینده می��الدی اتفاق خیلی 
خاص��ی رخ بدهد، مگ��ر اینکه دول��ت کار ویژه ای 
را انج��ام ده��د و تدابی��ری را ب��رای ورود و خروج 
س��رمایه گذاران بیندیشد تا قانون اخیر آمریکا را به 

نوعی بی اثر کند. 
اما در مورد این موضوع که لغو تحریم ها می تواند 
در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد یا خیر، باید به این 
مسئله اشاره کنم که در کوتاه مدت بیشتر تأثیر لغو 
این تحریم ها از جهت ایجاد یک جو روانی اس��ت، 
زیرا همان طور که اش��اره ک��ردم زمانی که در آمد 
نفتی کشورمان حدود 15 میلیارد دالر شود، عمال 
نمی ت��وان تغییر و تحول زیادی را در کش��ور ایجاد 
کرد. بنابراین من خیلی امیدوار نیس��تم که در دو 
سال آینده تغییر و تحول خاصی را که ناشی از لغو 
تحریم ها باش��د، مش��اهده کنیم. البته پس از رفع 
تحریم ه��ا وضعیت صادرات محص��والت و کاالها از 
کشورمان بسیار بهتر می شود و اگر میزان صادرات 
کش��ورمان از میزان واردات بیش��تر باش��د، ارزش 
دارد ک��ه قیم��ت دالر را باالتر نگ��ه داریم. این در 
حالی اس��ت که هم اکنون صادرات ما بسیار ضعیف 
است. از سوی دیگر باال بودن نرخ دالر، تورم ایجاد 

می کند. 
در واق��ع اگر می خواهیم از ش��رایط پس��اتحریم 
استفاده کنیم و کشورمان را بسازیم و رشد بدهیم، 
باید ایرانی فکر کنیم و به این ترتیب خود را رش��د 
بدهیم. هر چند که برخی از کاالهای ما توان رقابت 
ب��ا کاالهای خارج��ی را ندارد، اما بای��د ایرانی فکر 
کردن را به خصوص در ش��رایط پساتحریم تقویت 

و نهادینه کنیم. 
اما پیش بینی برخی این اس��ت که چند ماه پس 
از لغو تحریم ها و در س��ال آین��ده، قیمت تولیدات 
داخلی کاهش می یابد. برای اینکه تحلیل درستی از 
این موضوع داشته باشیم باید ببینیم که چه عواملی 
در قیم��ت تمام ش��ده تولیدات داخل��ی تأثیرگذار 
اس��ت. ما اگر ارتباط مان با دنیا را به ش��کلی برقرار 
کنیم که با شرکت های خارجی قراردادهایی منعقد 
کنیم که آنها ملزم شوند دانش فنی را در اختیار ما 
قرار دهند و در ساخت و فروش تولیدات مشارکت 
کنند اقدام بس��یار خوبی خواهد بود و می تواند در 
کاهش قیمت تولیدات کشورمان تأثیر بگذارد و هم 
کیفیت کاالها بهبود خواهد یافت و هم در افزایش 
می��زان صادرات مؤثر خواهد ب��ود. بنابراین باید در 

این زمینه بسیار هوشمندانه عمل کنیم. 
ام��ا نکته ای ک��ه در پای��ان باید به آن اش��اره و 
تأکید کنم این اس��ت که متأس��فانه تصور اغلب ما 
ایرانی ها این اس��ت که کااله��ا و محصوالت تولید 
شده در کشورهای همس��ایه بسیار کیفی تر و بهتر 
از تولیدات داخلی اس��ت که ب��ه نظر من این تلقی 
کاماًل اشتباه اس��ت. اگر همه ما ایرانی فکر کنیم و 
برای تولیدات داخلی کشورمان ارزش قائل باشیم، 
این کاالها می تواند بازار بین المللی خود را پیدا کند 
و در شرایط پساتحریم به بازارهای جهانی راه بیابد. 

بسته شدن پرونده پی ام دی 
باز شدن پرونده پیشرفت 

بسته ش��دن پرونده پی ام دی در شورای حکام برای 
ایران بسیار مهم و ارزشمند است، پرونده ای که سال ها 
مقامات و مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده بود و اکنون 
بعد از سال ها و ماه ها کشمکش و مذاکرات دیپلماتیک 
به س��احلی امن رسیده اس��ت. با توجه به ضربه هایی 
که ایران به واس��طه تحریم ها و شرایط بسته مبادالت 
تجاری تجربه کرده، پس از لغو تحریم ها و رأی شورای 
حکام اغلب نگاه ها به سمت وضعیت اقتصادی ایران و 
نتایج حاصل از توافق است. فارغ از تغییرات بلندمدت، 
انتظار می رود برخی تغییرات کوتاه مدت نظام اقتصادی 
ایران را تحت تأثیر قرار دهد. گرچه برخی کارشناسان 
این تغییرات را مقطعی یا کمرنگ و برخی تغییرات را 

کاربردی و امیدوارانه می دانند. 

آیا باید منتظر معجزه بود؟ 
خبرگ��زاری آذرنیوز، وابس��ته ب��ه دولت جمهوری 
آذربایج��ان، در گزارش��ی به بررس��ی ای��ن موضوع 
پرداخت��ه که آی��ا پس از توافق هس��ته ای و بس��ته 
ش��دن پرونده   پی ام  دی، می توان منتظر معجزاتی در 
اقتص��اد ایران ب��ود؟ این گزارش با نق��ل قول هایی از 
مدیران اسبق و کارشناس��ان اقتصادی ایران، چنین 
نتیجه گیری می کند با وجود اینکه توافق هسته ای و 
مش��خص شدن پرونده  پی ام دی مسیر تغییر و تحول 
را مش��خص تر از پیش کرده اس��ت نمی ت��وان انتظار 
تح��والت اقتصادی را در حد و اندازه معجزه داش��ت. 
ایران مشکالتی زیرساختی در بخش توسعه و تجارت 
دارد، مشکالتی که در تورم و نرخ ارز بی تأثیر نیستند. 
بر این اس��اس نمی ت��وان تنها عامل عدم پیش��رفت 
اقتصادی ایران را مس��ئله تحریم ها و تنها منجی حل 
مشکالت را توافقات هس��ته ای دانست. مشکالت در 
سیستم بانکی و وابس��تگی بیش از حد اقتصاد ایران 
به صادرات نفتی مش��کلی نیس��ت که به واسطه لغو 

تحریم ها از بین برود. 

خوشحال کننده، اما ناکافی 
خبرگزاری رویترز، ضمن پوش��ش دادن خبرهای 
مرتبط به تصمیم ش��ورای حکام، ای��ن اتفاق را یک 
پیروزی برای اقتصاد ایران تلقی می کند؛ یک پیروزی 
بزرگ اما ناکافی. ایران نس��بت به سال های اخیر، به 
کم تنش تری��ن ش��رایط ممکن در س��طح بین المللی 
رس��یده است این آرامش ارزش جشن گرفتن را دارد 
ولی این آرامش برای پیشرفت اقتصادی کافی به نظر 
نمی رس��د. ایران برای رسیدن به بازده های اقتصادی 
کوتاه و بلند مدت، به برنامه ریزی و فعالیت گس��ترده 
نی��از دارد. خبرگزاری العالم نیز در دیدگاهی مش��ابه 
معتقد اس��ت، آنچه ایران را به شادی کامل می رساند 
توسعه زیرساخت های بخش تولید و کاهش وابستگی 

تولید و صادرات به بخش دولتی است. 

توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی 
بناب��ر اعتق��اد کارشناس��ان اقتص��اد خاورمیانه در 
خبرگزاری سی ان ان، یکی از مهم ترین دستاوردهای 
ایران پس از قطعنامه ش��ورای حکام، توسعه روابط و 
مناسبات سیاسی و اقتصادی خواهد بود. این فرصت 
چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت ارزش بس��یاری 
دارد. ترمیم روابطی که سال هاس��ت آس��یب دیده اند 
برای آینده اقتصاد ایران بسیار مهم است. خبرگزاری 
الشرق االوس��ط نیز در گ��زارش اخیر خ��ود احتمال 
افزایش قدرت اقتصادی ایران در خاورمیانه و ش��دت 
گرفتن رقابت بین کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس را 

بازتاب داده است. 
نش��ریه یواس تودی، با موضع گیری نس��بتا منفی 
در خصوص رأی ش��ورای حکام و توافقات هسته ای، 
می نویس��د: پیروزی ه��ای اخیر ای��ران در جلب نظر 
جامعه بین الملل در حکم از دس��ت دادن اهرم فشار 
و کنترل این کشور است. توسعه روابط با قدرت های 
ب��زرگ جهانی و به ویژه کش��ورهای اروپایی از نکاتی 
است که ایران در سیاست های آتی خود به آنها تأکید 
خواهد کرد. افزایش توان نظامی ایران در منطقه دیگر 

نتیجه ای است که در کوتاه مدت رخ خواهد داد. 

عمده اثرات کوتاه مدت لغو تحریم ها 
پایگاه خب��ری المانیتور تعدادی از دس��تاوردهای 
کوتاه مدت��ی را ک��ه احتمال می رود پ��س از توافقات 
هس��ته ای و بسته شدن پرونده هسته ای ایران، ایجاد 

شوند، تحلیل کرده است: 
*یک��ی از مثبت تری��ن اث��رات کوتاه م��دت توافق، 
افزایش امنیت روانی و حرفه ای برای فعاالن اقتصادی، 
به ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان است. آزاد شدن 
واردات از کش��ورهای غربی و توسعه زیرساخت های 
تولید می توان��د به عنوان گامی مهم برای پیش��رفت 
اقتصادی ایران ارزیابی ش��ود. این واردات به پر شدن 
شکاف های تولید که در طول سال های تحریم ایجاد 

شده بودند، کمک می کند. 
*در بازه زمانی حدود س��ه تا پنج س��ال آتی ایران 
می تواند در سایه واردات برنامه ریزی شده و منسجم، 
ظرفیت ه��ای تولی��د داخلی را ارتقا بخش��یده و نرخ 

صادرات کشور را افزایش دهد. 
*افزای��ش ظرفیت ه��ا در بخش ص��ادرات نفتی و 
بازگش��ت به رقم 4 میلیون بش��که در روز و افزایش 
ظرفیت ه��ای تولی��د و ص��ادرات گاز در منطقه یک 
گزینه مهم برای اقتصاد ایران است، به ویژه آنکه برخی 
کشورها مثل عراق و لیبی در خصوص صادرات نفتی 

با اختالفاتی عمده روبه رو هستند. 
*ج��ذب س��رمایه های خارجی و ایجاد و توس��عه 
ش��رکت های چند ملیتی از دیگر دستاوردهایی است 
که می تواند به س��رعت در ایران به بهره برداری برسد. 
توس��عه صادرات و واردات مکمل فعالیت شرکت های 
بین الملل��ی در ایران خواهد ب��ود و در صورت حفظ 
روابط و مناس��بات اقتصادی مناس��ب با کش��ورهای 
غرب��ی، ایران می تواند با توس��عه بخ��ش خصوصی و 
حمایت از س��رمایه گذاران این بخش، خاطری آسوده 

نسبت به اقتصاد بخش بین الملل داشته باشد. 

آزموده دیدگاه

جلیل افشارنژاد
ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشتعضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق 
بازرگانی سمنان معتقد است که 
اگر مدیریت آگاهان��ه، مدبرانه و 
صحیح وجود داش��ته باشد، چه 
در کوتاه مدت و چه در بلندمدت 
می توانی��م نتیج��ه الزم را از لغو 

تحریم ها بگیریم. 
کارشناس�ان پیش بینی ه�ای 
مختلف�ی در م�ورد تأثیر لغو 
تحریم ها بر اقتصاد کشورمان 
انجام می دهند. شما مهم ترین 
این تأثیرات را چه می دانید؟ 

از اه��م تأثیراتی ک��ه می تواند 
خیل��ی هم مفی��د باش��د، ایجاد 
ارتباط مالی بین بانک های ایرانی 
و بانک های دنیا است و به موازات 
این موضوع، زمینه سرمایه گذاری 
خارجی در کشور فراهم می شود. 
ولی این موضوع اما و اگری دارد. 

اگر ارتباط بین بانک های داخلی 
و بانک ه��ای دنی��ا برقرار ش��ود، 
مب��ادالت پول��ی حداق��ل بین 6 
تا 10 درصد ارزان تر تمام می شود. 
تأثیر دیگر ورود سرمایه گذاران و 
کاالهای  آسان  واردات  همچنین 
م��ورد نی��از و تکنول��وژی روز به 
کش��ور اس��ت. منتها مسئله این 
است که قانون اخیر کنگره آمریکا 
در م��ورد لزوم ص��دور ویزا برای 
افرادی ک��ه به ای��ران رفت و آمد 
دارند، محدودیت های��ی را ایجاد 
خواه��د ک��رد. البته بای��د تمام 
فعاالن اقتص��ادی این موضوع را 
به طرف های تجاری خود متذکر 
شوند که این قانون آمریکا به ضرر 
آنها تمام خواهد شد. البته کنگره 
آمریکا نمی توان��د محدودیت در 
مب��ادالت مالی را ایج��اد کند و 

در نتیجه ای��ران باید کار خود را 
در زمینه جذب س��رمایه گذاران 

خارجی انجام دهد. 
در  ک�ه  معتقدن�د  برخ�ی 
کوتاه م�دت، رف�ع تحریم ه�ا 
نتای�ج الزم را خواهد داش�ت 
و برخ�ی دیگر نظری برخالف 
این دارند. نظر ش�ما در رابطه 

با این موضوع چیست؟ 
اگر مدیریت ما آگاهانه، مدبرانه 
و صحیح باشد، چه در کوتاه مدت 
و چ��ه در بلندم��دت می توانی��م 
نتیج��ه الزم را بگیری��م. اما اگر 
مدیریت، مدبرانه نباشد و با برنامه 
و نقش��ه راه پی��ش نرویم، هم در 
کوتاه م��دت و ه��م در بلندمدت 
مجم��وع  در  می کنی��م.  ض��رر 
می توانیم بگوییم که تدوین نقشه 
راه و با تدبیر عمل کردن براساس 

منافع ملی، موجب خواهد ش��د 
ک��ه هم در کوتاه م��دت و هم در 
بلند م��دت از لغو تحریم ها نتیجه 
مصداق ب��ارز  بگیری��م.  را  الزم 
مدبرانه و بر مبنای منافع کش��ور 
عمل نکردن را در سنوات گذشته 
ش��اهد بودی��م ک��ه کش��ورمان 
درآمد بس��یاری داشت و چنانچه 
تدبیر وجود داش��ت، این پول ها 
می توانس��ت در بدترین ش��رایط 
تحریم کش��ور س��رمایه ای برای 
اشتغال زایی شود اما متأسفانه در 

نهایت چنین اتفاقی رخ نداد. 
برخی معتقدند ک�ه چند ماه 
پس از رفع تحریم ها و اواسط 
س�ال آینده، قیمت تولیدات 
داخلی کاه�ش خواهد یافت. 
به زعم ش�ما ای�ن اتفاق رخ 
خواه�د داد ی�ا ای�ن تحلیل 

واقع�ی  چن�دان  نمی توان�د 
باشد؟ 

ب��ه نظر م��ن این اظه��ار نظر 
کارشناسی شده نیست، به دلیل 
اینکه قیمت تمام ش��ده برخی از 
کاالها تح��ت تأثی��ر قیمت های 
جهانی اس��ت و مباحث عرضه و 
تقاضا هم مطرح است. اگر ما توان 
این را داش��ته باشیم که تولیدات 
داخل��ی را با کیفیت باال و قیمت 
پایین ت��ر تولی��د کنی��م و زمینه 
صادرات مهیا باش��د، دلیلی ندارد 
که کاالهایمان را ارزان بفروشیم. 
البته ارائه کاالهای تولید داخل به 
قیم��ت ارزان ت��ا جایی که لطمه 
به تولید نخورد، مفید اس��ت. اما 
در مجم��وع قیمت کاالها باید بر 
مبن��ای عرضه و تقاض��ا و قیمت 

تمام شده تعیین شود. 

تأثیر لغو تحریم ها بر اقتصاد کشور بررسی می شود

روزنه های امید در گرگ و میش 
پسا تحریم

هفته گذش�ته در حالی پرونده پ�ی ام دی ایران در 
شورای حکام بس�ته شد که قرار است از ماه ژانویه 
2016 میالدی، تحریم های اعمال ش�ده علیه ایران 
لغو شود. به این ترتیب، پیش بینی ها حاکی از آن 
است که تا پایان دی ماه، سایه سنگین تحریم ها 
از س�ر اقتص�اد ایران کم ش�ود. ام�ا قاعدتًا لغو 
تحریم ه�ا تأثیرات�ی را ب�ر اقتصاد کش�ورمان 
خواهد داش�ت ک�ه فع�االن اقتص�ادی، ایجاد 
ارتباط مالی بی�ن بانک های ایرانی و بانک های 
دنی�ا، ورود س�رمایه گذاران خارجی، واردات 
آسان کاال و تکنولوژی روز، کاهش هزینه های 

تج�ارت و... را از تأثیرات قابل توجه لغو تحریم ها 
می دانند. 

فع�االن اقتصادی بر ای�ن باورند که پ�س از لغو 
تحریم ه�ا، امیدی ک�ه در میان فعاالن کس�ب و کار 

به وجود می آید، می تواند زمینه س�از تأثیربخش�ی 
تحریم ه�ا در کوتاه م�دت باش�د. ه�ر چن�د ب�ه نظر 

می رس�د اگر مدیریت مدبرانه و آگاهانه وجود نداشته 
باش�د و در عی�ن ح�ال در کش�ور اقدام�ات الزم انجام 

نش�ود، لغو تحریم ها به تنهای�ی راه به جایی نخواهد برد.  
»فرص�ت امروز« در گفت وگ�و با فعاالن اقتص�ادی، تأثیر 
لغو تحریم ها بر اقتصاد کش�ور را مورد بررس�ی قرار داده 

است. 
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المیرا اکرمی

محمد حسین روشنک: 
لغو تحریم ها در کوتاه مدت نتیجه بخش است

مجیدرضا حریری: 
اثربخشی لغو تحریم ها منوط به اقدامات داخلی است

علی اصغر جمعه ای: 
نیازمند مدیریت مدبرانه و آگاهانه هستیم 



روسیه و مشکالت اقلیمی4شیوه اعتماد سازی در محیط کاری جدید
وزارت محیط زیست 
روس��یه اعالم کرده 
است که سرعت گرم 
شدن این کشور دو برابر بیشتر از سایر نقاط جهان است. 
این وزارتخانه همچنین نسبت به افزایش میزان سیل و 

آتش سوزی در سراسر روسیه هشدار داد. 
گ��زارش دولت روس��یه در م��ورد »حفاظت از محیط 
زیس��ت« گویای آن اس��ت که دما در این کشور تا 0.42 
درجه س��انتیگراد در هر دهه از سال 1976 گرم تر شده 
است. این یعنی دمای این کشور 2.5 برابر بیشتر از رویه 

گرمایش جهانی که 0.17 درجه است. 
وزارت محیط زیس��ت همچنان اعالم کرده اس��ت که 
تغییرات اقلیمی منجر به رش��د پدیده های هواشناس��ی 
خطرناک خواهد ش��د. حدود 569 ع��دد از این پدیده ها 

تنها در سال 2014 در روسیه اتفاق افتاده است. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به ندرت در مورد 
تغییرات اقلیمی اظهار نگرانی می کند. او در گذشته اعالم 
کرده  بود که مقدار کمی گرما کشورش را با مشکل روبه رو 
نخواهد کرد. با این حال کارشناس��ان هشدار داده اند که 
گرم ش��دن کره زمین می تواند به زیرساخت های انرژی 
در الیه های منجمد اعماق زمین در سیبری آسیب جدی 

وارد کند و خطرات دیگری نیز در بر داشته  باشد. 
گزارش وزارت محیط زیس��ت روس��یه نشان می دهد 
ب��ا آنکه این کش��ور به ط��ور کلی در حال گرم ش��دن 
اس��ت، برخی مناطق در خاور دور و جنوب س��یبری با 
زمستان های س��ختی روبه رو هس��تند. در دهه گذشته 
روسیه تقریبا هر سال با آتش سوزی های غیر قابل کنترل 
و سیل های مرگبار روبه رو بوده  است. در حالی که انتشار 
گازهای گلخانه ای در روسیه از پنج سال گذشته با رشدی 
روبه رو نبوده اس��ت، خروجی گازه��ای خودرو ها افزایش 
یافته است. نیمی از سیستم حمل و نقل خودرو در روسیه 
را هنوز وس��ایل نقلیه ناکارآمد ب��ا موتورهای قدیمی که 

بیش از 10 سال سن دارند، تشکیل می دهد. 

4 دلیل اعتیاد به فیس بوک 
ش��ما  حت�����م��ا 
ه��م باره��ا تصمیم 
گرفته ای��د که دیگر 
حتی یک ثانیه از وقت تان را پای فیس بوک تلف نکنید. 
حتما شما هم از دیدن عکس های کودکان دوستان تان یا 
گربه های شان خسته شده اید یا حوصله تان از سلفی های 
ناتمام و زیاده گویی های سیاس��ی س��ر رفته  است. حتما 
بارها صبرتان تمام شده و با جدیت تصمیم گرفته اید که 
حس��اب فیس بوک خود را غیرفعال کنید. اما بعد، دوباره 
کنجکاوید تا بدانید نظر مردم در مورد فالن مسابقه بزرگ 
چیس��ت یا هوس می کنید عکس س��لفی خود را که در 
یک مهمانی مجلل گرفته اید روی صفحه فیس بوک تان 
به اش��تراک بگذارید. درس��ت وقتی که فکر می کنید از 
ش��ر فیس بوک خالص ش��ده اید دوباره چیزی شما را به 

سمتش برمی گرداند. 
محقق��ان دانش��گاه کورن��ل نیویورک ب��ه این نتیجه 
رسیده اند که دل  کندن از شبکه های اجتماعی کار بسیار 
سختی  است. این محققان به چهار دلیل برای ناتوانی افراد 

از خودداری از استفاده از فیس بوک اشاره کرده اند. 
باور به اعتیاد:کسانی که به اعتیادآور بودن شبکه های 
اجتماعی باور دارند، بیش��تر در معرض بازگش��ت به این 
ش��بکه ها قرار می گیرن��د. یکی از این اف��راد به محققان 
دانش��گاه کورنل گفته اس��ت در 10 روز اولی که حساب 
فیس بوک��ش را غیر فع��ال ک��رده ب��ود هر وقت س��راغ 
جس��ت وجوگر اینترنت می رفته اس��ت ناخ��ودآگاه نام 

فیس بوک را تایپ می کرده  است. 
شرایط روحی: کس��انی که در شرایط روحی بهتری 
ق��رار دارن��د احتمال کمت��ری دارد که بع��د از خروج از 
فیس ب��وک دوباره به س��مت آن برگردن��د. درحالی که 
کسانی که ش��رایط روحی خوبی ندارند، عالقه بیشتری 

به استفاده از شبکه های اجتماعی دارند. 
دلیل اس�تفاده از فیس بوک: کس��انی که احساس 
می کنند فیس بوک حریم خصوصی ش��ان را خدش��ه دار 
می کن��د کمتر به س��مت آن بازمی گردند ام��ا احتمال 
بازگش��ت افرادی که فیس بوک را ابزاری برای در تماس 

بودن با دوستان و خانواده می دانند، بسیار بیشتر است. 
کمبود ش�بکه های اجتماعی: تحقیقات نشان داده 
است که کس��انی که از سایر شبکه های اجتماعی چون 
توییتر و اینستاگرام استفاده نمی کنند، وابستگی بیشتری 

به فیس بوک دارند. 

نخس��تین زمین فوتبالی در آفریقا که توسط حرکات بازیکنان روشن سازی می شود، 
در الگوس نیجریه افتتاح ش��د. سنگ هایی که در زیر چمن ها قرار داده شده اند انرژی 

تولید شده توسط بازیکنان فوتبال را به خود جذب می کنند. 
این روند اجرا شده در آفریقا است، در نیجریه، کشور بزرگ تولیدکننده هیدروکربن ها! 
در یک اس��تادیوم در الگوس، پایتخت این کشور، موزاییک های الکترونیکی زیر چمن 
قرار داده شده است که انرژی جنبشی بازیکنان را به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند. 
هر بار که بازیکنان فوتبال حین دویدن یا راه رفتن به روی س��نگی پاهایش��ان را فشار 
دهند، 7 وات برق تولید ش��ده و به باتری ها فرس��تاده می ش��ود. جریان تولید ش��ده 
می تواند ش��ش چراغ خیابانی ال ای دی با قدرت روشنایی باال اما کم مصرف را روشن 

کرده، که زمین را تقریبا مثل نور روز روشن می کند. 
شرکت ِشل هزینه های تجهیزات زمین ورزشی را تامین می کند

پنل های خورش��یدی قرار داده شده در اطراف زمین بازی با ذخیره کردن انرژی 
ب��رق در م��دت روز، روند را کامل می کنند. این سیس��تم قبال، در س��ال 2014 به 
روی ی��ک زمین فوتبال در فاوال در ریو دو ژانیرو )دومین ش��هر بزرگ برزیل(، که 
میزبان جام جهانی بود نیز نصب ش��ده بوده اس��ت. نصب این سیس��تم در نیجریه 
بیش��تر نمادین است. در این کشور آفریقایی، که شرکت برق نیروی برق را به طور 
نا منظم و فقط برای چند ساعت در روز فراهم می کند، شرکت ها و افراد را مجبور 
کرده اس��ت که به ژنرات��ور دیزلی اضطراری خود را مجهز کنند که البته به ش��دت 

آلوده کننده اس��ت. 
شل )شرکت هلندی-بریتانیایی که از نخستین شرکت های نفت و گاز جهان است(، 
این غول دنیای نفت اس��ت که بودجه تجهیزات زمین فوتبال را فراهم می کند. ِش��ل 
که اصلی ترین ش��رکت استخراج کننده نفتی در نیجریه اس��ت- نخستین تولید کننده 
نفت خام آفریقا- به خاطر اثرات زیس��ت محیط��ی تولیداتش در دلتای نیجریه، مورد 

انتقاد است. 
مخترع این فناوری قصد تولید صنعتی این محصول را دارد

کمبل-ک��وک  لورن��س  انگلیس��ی،  ج��وان  مهن��دس  س��نگ ها،  ای��ن   مخت��رع 
»Laurence Kemball-Cook« که 30 س��ال س��ن دارد، ش��رکت خود را به نام 
Pavegen و حدود چهار س��ال پیش تاس��یس کرد. اختراعش قبال در 150 مکان در 
جهان، در ایس��تگاه های راه آهن، در فرودگاه ها و در مراکز تجاری نصب ش��ده است. او 
عنوان می کند: »دسترس��ی به انرژی س��وال اصلی افرادی است که به آن نیاز دارند.« 
هدف لورنس کمبل-کوک صنعتی سازی فرآیندش به منظور کاهش دادن هزینه سنگ 
فرش ه��ای Pavegen، 50 دالر به ازای هر متر مکعب به لطف مقیاس های اقتصادی 
اس��ت. او تضمین کرده اس��ت که طول عمر محصول 20 سال بوده و دارای پنج سال 

گارانتی تعمیرات است. 
س��وپر اس��تاری به نام Akon، با حض��ور غافلگیرانه اش برای افتت��اح زمین فوتبال 
کوچ��ک جدید، در نیمه ش��بی در میان غوغای دانش آموزان، در حالی که به ش��وق 
آمده بود گفت: »این موقعیت فوق العاده ای برای آفریقایی ها س��ت که در تمامی روزها 

به بازی فوتبال مشغول اند.«
ش��رکت های Pavegen و Shell از مش��کالتی که در ش��هر ریو رخ داده بود درس 
گرفتن��د: ورزش��کاران جوان کال��ج الگوس می توانن��د به طور رای��گان از زمین جدید 
فوتبال شان استفاده کنند، بر خالف زمین فوتبال شهر ریو که مردم فاوال از اینکه برای 

هر ساعت بازی باید هزینه ای بپردازند، متنقر بودند. 

زمین فوتبال و تولید برق! 

اعتماد مقوله ای بس��یار مه��م و حیاتی در 
زندگی انسان است و بدون آن انجام هر کاری 
عمال غیر ممکن و مالل آور اس��ت، در واقع بر 
پایه اعتماد اس��ت که بسیاری از روابط انسان 
ش��کل می گیرد. از ازدواج و تش��کیل خانواده 

گرفته تا روابط روزانه و محدود انسان. 
درباره م��ورد دوم می ت��وان گفت که علت 
اصلی آنکه انس��ان همواره هنگام رانندگی در 
مواق��ع الزم ترم��ز می کند و ایم��ان دارد که 
وس��یله اش از حرکت خواهد ایس��تاد در اصل 
ب��ر می گردد به اطمین��ان و اعتمادی که وی 
نسبت به وسیله شخصی اش و شرکت سازنده 
آن دارد و همین امر باعث می شود تا وی دیگر 
نخواهد هر روز سیس��تم ترمز ماشین خود را 

بررسی کند. 
در عین حال مفهوم اعتماد در محیط کاری 
با آنچه تا بدین جا مطرح کردیم کمی تفاوت 
دارد و در چنین محیط های رسمی ای کاربرد 
خ��ود را از دس��ت خواه��د داد و حتی ممکن 

است تاثیر معکوس نیز به همرا داشته باشد.
 در ادامه به معرفی و بررس��ی چهار ش��یوه 
برای دس��تیابی به اعتمادی منطقی و درست 
ک��ه الزمه ه��ر محی��ط کاری اس��ت )حتی 

محیط های جدید کاری( می پردازیم. 

1- اتفاقات نو همواره خواهند افتاد
از  فراوان��ی  درس ه��ای  هم��واره  انس��ان 
رویداد ه��ای خود می گی��رد و اتفاق��ی نو در 
اص��ل به معنای درس هایی نو اس��ت که خود 
ام��ری مثبت تلقی می ش��ود و اتفاقات جدید 
احس��اس های جدیدی را نی��ز در پی خواهد 
داش��ت. در همین زمینه چگونه کنار آمدن با 
آن بسیار مهم است در واقع تحت این شرایط 
به هنر مواجه با تغییرات نیاز داریم و فراموش 

نکنید که نباید اجازه دهید تا شرایط جدید از 
شما شخصیتی جدید و منزوی بسازد. 

هماهنگ ش��دن ب��ا گروه جدی��د خصوصا 
اگر افراد آن س��رکش و مغرور باش��ند کاری 
سخت اس��ت اما بدون شک غیر ممکن نیست 
و با اتخاذ سیاست الزمه می توان به آن دست 
یافت که از آن به عنوان فرهنگ محیط کاری 
یاد می ش��ود. مدیران نیز در این بین در ایجاد 

محیط الزمه نقشی اساسی دارند. 

2-  استقالل ارزشی فردی است
مطالع��ات درب��اره فرهنگ و می��زان تعهد 
کارکن��ان ب��ه وض��وح نش��ان می ده��د که 
87درص��د از کارکن��ان به تعام��ل با یکدیگر 
تمای��ل داش��ته و 12 درصد نی��ز جاه طلب 
ب��وده و ترجیح می دهند ت��ا کار های خود را 
ب��ه تنهایی پیش برند. محیط کاری جدید به 
علت فضای بیگان��ه آن و آنکه افراد هنوز در 
ان ج��ا نیفتاده و عادت نکرده اند با این حس 
که از میزان آزادی عمل آنها کاس��ته ش��ده 
اس��ت مواجه می ش��وند که همین امر انگیزه 
را که نیروی محرکه برای کارکنان اس��ت از 

آنها می گیرد. 
در ای��ن بی��ن ش��رکت هایی ک��ه در ایجاد 
اس��تقالل الزم��ه و حس اعتماد ب��ه نفس در 
بی��ن کارکنان خود موفق عم��ل نمی کنند با 
مش��کالت فراوانی رو به رو خواهند شد و باید 
به نیاز کارمند برای دستیابی به قدرت بیشتر 

توجه الزمه را داشته باشند. 

3- احساسات افراد را محترم شمارید
اعتماد تنها یک لغت یا ش��عار در بازاریابی 
و دنیای اقتصاد به حس��اب نمی آی��د و تاثیر 
فوق العاده ای در محیط کار و زندگی شخصی 

افراد دارد. 
هدف اصلی هر ش��رکت پیش��رفت است و 
ب��دون تعامل خوب که الزمه اش ایجاد اعتماد 

بین کارکنان اس��ت به این خواس��ته دس��ت 
نخواهی��م یاف��ت. در واقع هم��واره نیاز به آن 
داری��م تا ب��ه عواطف و احساس��ات همکاران 
خود احترام بگذاریم تا آنان نیز با ما احس��اس 
صمیمیت بیش��تری کنند. ع��دم موفقیت در 
ای��ن کار دو پیامد جدی و بدون ش��ک مضر 
برای خود و در نهایت ش��رکت خواهد داشت؛ 
1-خشم 2-کدورت، و این دو به تنهایی کافی 
هس��تند تا مارا از فض��ای صمیمانه مورد نیاز 

دور سازند. 

4- تمامی افراد نیاز به رابطه ای صمیمی 
با اطرافیان خود دارند

وج��ود رابطه ای دوس��تانه در بی��ن افراد 
نقش��ی مهم در افزای��ش کیفیت کاری دارد 
و نی��از آن اعتم��اد متقابل بی��ن مدیران و 
کارکنان است. بسیاری از افراد انتظار دارند 
در محیط کاری خود پیشرفت داشته باشند 
و ش��رایط الزم برای دستیابی به این امر در 
اختیارش��ان ق��رار گیرد اما نس��بت به آنکه 
چگون��ه می توان به آن رس��ید آگاهی کامل 
ندارند و تالش بیش��تر را کافی می دانند در 
حال��ی که تالش تنها یکی از ارکان موفقیت 

محسوب می شود. 
بررس��ی های اخی��ر بیانگ��ر آن اس��ت که 
گروه ه��ای دوس��تانه ق��ادر ب��ه انج��ام کارها 
به صورت س��ریع تر همراه با تصمیم گیری های 
بهت��ر هس��تند در حالی که کمتر احس��اس 

خستگی خواهند کرد. 
رابطه ای خوب و صمیمی تنها زمانی شکل 
خواهد گرفت که افراد به ش��ناخت بیش��تری 
نس��بت به یکدیگر برسند، زمان بیشتری را با 
یکدیگر در فضایی مناسب )به دور از استرس 
و فش��ار کاری( بگذرانند که در ش��کل گیری 
آن مدیران نقش محوری و اساس��ی دارند. در 
غیر این صورت خود کارکنان باید در این راستا 

اقدام کنند. 

قیمت گوشی

ریسک به عنوان احتمال یک حادثه نامطلوب که تبعات منفی بر رفتار مصرف کننده دارد، 
تعریف می ش��ود؛ در مقابل، ریس��ک ادراک شده اشاره به درک کلی و منفی مصرف کننده 
از یک عمل دارد که اگر فراتر از س��طح قابل قبولی باش��د، ممکن است بر رفتار فرد تاثیر 
بگذارد. در گردشگری اما ریسک ادراک شده عاملی است که تمایل به بازدید یا لغو بازدید 
از یک مقصد را توضیح می دهد و به عنوان یک ابزار پیش��گویی کننده قدرتمند در اجتناب 
گردش��گر در تصمیم سفر می تواند به کار  رود. اگر گردشگر از سفر به یک مقصد احساس 
ناامن��ی کن��د، نه خود فرد دوباره برای بازدید مقصد س��فر خواهد کرد و نه دیگر مقصد را 
به دیگران توصیه خواهد کرد. از نظر صاحبنظران مطالعات گردش��گری، تصمیمات سفر 
پیچیده، غیردقیق، مبهم و نامشخص است چراکه مجموعه ای از عوامل مختلف با درجه های 
اثرگذاری متفاوت بر انتخاب یا عدم انتخاب مقصد موثر نقش بازی می کنند. نتیجه اینکه 
موفقیت یک مقصد گردشگری تنها در گرو تجهیزات زیرساختی و تسهیالت رفاهی نیست، 
بلکه چگونگی تقویت عوامل ترغیب کننده و کاهش عوامل بازدارنده برای سفر و انتخاب یک 
مقصد نیز نقش مهمی ایفا می کند. به باور محققان عرصه گردشگری، گردشگران پیش از 
تصمیم به سفر در کنار تصویر مقصد نسبت به ریسک ادراک شده مقصد نیز توجه می کنند 
چراک��ه ممکن اس��ت در ذهن مصرف کننده تصویری مثبت از مقصد باش��د اما اگر تلقی 
آنها از س��فر به مقصد، پرمخاطره باشد، احتمال دارد از سفر به مقصد در آن زمان یا برای 
همیشه صرف نظر کنند. ریسک ادراک شده سفر به یک مقصد خاص بر رفتار تصمیم گیری 
گردشگر اثرگذار است. مانند خرید هر محصول ناملموس، خدمت گردشگری با سطحی از 
ریسک روبه روست. ریسک ادراک شده از مقصد می تواند تقاضای بالقوه برای یک مقصد را 
به تقاضای بالفعل و موثر تبدیل کند. واقعیت این اس��ت که گردشگران اغلب برای تجربه 
جنبه هایی مانند آرامش، لذت، صلح، آسودگی، خوشی و راحتی سفر می کنند نه اینکه در 
معرض ریس��ک های ناخوشایند قرار گیرند. البته ریسک های ماجراجویی قابل قبول مانند 
اس��کی یا قایقرانی آب های خروشان در این دسته جای نمی گیرند. هر عاملی که منجر به 
افزایش س��طحی از ریس��ک شود، جدا از فعالیت هایی که با س��طح قابل قبولی از ریسک 
وابس��ته اند، در معادله گردشگران مثبت تلقی نمی ش��ود. به عالوه هر مسافر بالقوه امکان 
رویایی با س��طحی از ریسک ادراک شده را بر مبنای تجربیات سفرهای مرتبط با خدمات 
ناملموس که همزمان با محصول س��فر ارائه می شود دارد. هنگام خرید کاال مصرف کننده 
می تواند کیفیت محصول را بیازماید اما خدمات نمی توانند مانند کاالها آزمایش شوند، در 
نتیجه مصرف کننده برای انتخاب خدمت از بین خدماتی که در کیفیت و درجه ریس��ک 
متفاوت هستند، با یک معضل و تنگنا روبه روست. به همین دلیل مدیران مقصد از راه های 
مختلفی تالش می کنند تا بر جنبه های ملموس خدمات خود برای کاهش ریسک بیفزایند. 
در تحقیق��ات مختلفی که تاکنون در زمینه ادراک از ریس��ک انجام ش��ده به عمل آمده 
مشخص شد که متغیرهای جمعیت شناسی از جمله جنسیت، خصوصیات شخصیتی، نوع 
گردشگران، تجربه سفرهای قبلی، منابع اطالعاتی مورد استفاده برای جست وجوی اطالعات 
در مورد مقصد گردش��گری، قصد گردشگران را برای سفر به یک مقصد گردشگری تحت 
تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر ریسک ادراک شده از یک مقصد به مقصد دیگر نیز متفاوت 
است. همچنین عمده ریسک های شناس��ایی شده در مطالعات گردشگری شامل ریسک 
تروریسم، ریس��ک رضایت، ریسک روانشناختی، ریسک تجهیزات، ریسک زمانی، ریسک 
اجتماعی، ریس��ک جرائم، ریسک عدم ثبات سیاسی، ریسک بهداشت و سالمتی، ریسک 
نقض حقوق بش��ر و تبعیض نژادی است. گرچه ریسک ادراک شده در تصمیم گیری سفر 
تردید گردش��گران را بیشتر می کند اما دانش گردشگر می تواند اثر این تردیدها را تعدیل 
کند. امروزه در عصر ارتباطات، تبلیغات و رسانه ها نقش به سزایی در افزایش دانش گردشگر 
و القا و معرفی تصویر مقصد دارند، با این مقدمه اهمیت بازاریابی مقصد بیش از پیش بر ما 
آش��کار می شود. شبکه های اجتماعی و تبادالت اطالعاتی که توسط شهروندان یک کشور 
به صورت آزادانه انجام می ش��ود، اثر بسزایی در شکل گیری اعتماد به سفر بین گردشگران 
بالقوه ایفا می کند. نکته ای که امروز بخش خصوصی و فعاالن گردشگری کشورمان نیز باید 
بدان اهتمام ورزند و خود با تولید محتوای مکفی و مناسب این اعتماد را گسترش دهند و 

تبدیل به قصد سفر به ایران کنند. 

گردشگری و اهمیت ریسک ادراک شده

دور دنیا
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