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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

برای مدیرانسرمقـاله

بانک ها منتظر تحقق 
وعده های کمیجانی

ش��هروندانی ک��ه پس انداز خود را ب��ه بانک ها 
داده اند تا از س��ودهای لحاظ شده استفاده کنند، 
مدیران و س��هامداران بانک ها، نهاد دولت، بانک 
مرک��زی و همچنین فعاالن صنع��ت و بازرگانی 
و حمل ونق��ل ک��ه متقاضی��ان اصل��ی اعتبارات 
بانکی ان��د چهارضلع��ی هس��تند ک��ه ذی نفعان 
نظام بانکی را تش��کیل می دهن��د. این ذی نفعان 
و  کار  ب��رای  متفاوت��ی  انگیزه ه��ای  و  اه��داف 
فعالی��ت و درهم آمیزی دارند. ش��هروندان دنبال 
حداکثر کردن س��ود خود از پس اندازهای ش��ان 
هس��تند، بانک��داران و س��هامداران نی��ز همین 
ه��دف را پیگیری می کنند و ش��اید بتوان گفت 
که با پس اندازکنن��دگان در یک صف قرار دارند. 
متقاضیان منابع بانکی اما امیدوارند در ش��رایطی 
قرار گیرند که نرخ س��ود بانک��ی در حداقل قرار 
گیرد. بان��ک مرکزی و نهاد دولت نیز بیش��تر از 
اینکه با مدیران و س��هامداران بانک ها سازگاری 
منافع داش��ته باش��ند با متقاضیان پ��ول همراه 
هس��تند چ��ون دول��ت و ش��رکت های دولت��ی 
بیشترین وام ها و اعتبارات را از بانک ها می گیرند. 
این چهارضلعی ذی نفعان در همه سال های پس 
از پیروزی انقالب اسالمی که بانک ها ملی شدند 
تعارض منافع کمتری داشتند چون دولت عالوه 
ب��ر مدیریت بانک ها که دولت��ی بودند مالک آنها 
نی��ز ب��ود و رقابتی ه��م وجود نداش��ت. اما پس 
از س��ال 1379 ک��ه اج��ازه تاس��یس بانک های 
خصوصی داده شد ش��رایط تغییر یافت و اکنون 
مدیران و س��هامداران بانک ها حرف های تازه ای 
دارند. این مدیران به درستی می گویند که بانک 
مرکزی حق ن��دارد در هر کار کوچک و بزرگ و 
تصمیم های پرش��مار بانک های خصوصی دخالت 
کند زیرا امتیازی به اینها داده نمی ش��ود. بانک ها 
معتقدن��د آنه��ا نیز بن��گاه اقتصادی ان��د و نباید 
آنه��ا را با س��ازمان تامین اجتماع��ی یا نهادهای 
نیکوکاری یکس��ان انگاش��ت. مدیران بانک ها با 
این اس��تدالل که نه��اد بانک  مرک��زی تنها باید 
بر تخلف��ات محس��وس و رفتاره��ای غیرقانونی 
احتمالی نظارت کند، می گویند تعیین نرخ سود 
تس��هیالت باید در اختیار خودشان باشد تا سره 
از ناس��ره و کارآمدها از ناکارآمدها بازشناس��ایی 
ش��وند. با همین استدالل بود و هست که بانک ها 
تصمیم ه��ای یکجانب��ه  بانک مرک��زی را به طور 
محترمانه نادیده گرفته و از کاستن دستوری نرخ 
س��ود اجتناب می کنند. استدالل  بانک ها این بود 
که کاستن از نرخ سود به طور دستوری در حالی 
که نرخ س��ود بین بانکی 26 ت��ا 28درصد بوده و 
نرخ جریمه 34درصدی بانک مرکزی شامل حال 
آنها می ش��ده و موسس��ه های اعتباری غیرمجاز 
ک��ه هزینه کمت��ری برای تجهیز پ��ول می دهند 
منتظرن��د تا مش��تریان را از آنها بگیرند، ناممکن 
اس��ت. روز گذش��ته قائم مقام بان��ک مرکزی در 
جمع مدیران بانک ها یادآور ش��د که نرخ س��ود 
بانکی از سوی بانک مرکزی کاهش یافته است و 
تاکید کرد که محدودیت هایی برای موسسه های 
اعتباری غیرمجاز گذاش��ته شده است که نتوانند 
نرخ س��ود باالتری نس��بت به بانک ها بدهند. این 
وعده های بان��ک مرکزی اما باید راس��تی آزمایی 
شده و در عمل به اثبات برسد تا بانک ها مطمئن 

شوند و بی محابا تصمیم نگیرند. 
بانک های ایرانی نمی خواهند که دس��ت بسته 
عم��ل کنن��د و کاری انج��ام ندهند ام��ا فقدان 
نیرو ب��رای بازپس گی��ری طلب ش��ان از دولت و 
شرکت های دولتی و نهادهای خاص و گروهی از 
وام گیرندگان بخش خصوصی که گفته می شود با 
توجه به یخ زدگی مناب��ع بانک ها در بخش ملک 
و مس��کن به 30 هزار میلیارد تومان رسیده، آنها 
را دس��ت به عصا کرده است. وعده به وفا از سوی 
بانک مرک��زی می توان��د آدرس خوبی برای رفع 

بحران اعتباری باشد. 
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قائم مقام بانک مرکزی وعده داد 

 مهار غیرمجاز ها
 کاهش نرخ سود بین بانکی

 بازی سیاستمداران
با مهره خودروسازان

دیپلمات ها بازارهای جدید صادراتی را انتخاب می کنند

الجزایر تازه  ترین بازار مشترکی است که دولتمردان به عنوان 
بازار خارجی خودروسازان انتخاب می کنند. پیش از این ونزوئال، 
روسیه سفید، سوریه، آذربایجان و عراق از جمله بازارهایی بودند 
که به عنوان اهداف خارجی خودروسازان ایرانی انتخاب شده اند؛ 
بازارهایی مشترک که هم فرصت و هم تهدیدی مشترک برای 
صنعت خودروی ایران محس��وب می ش��وند. با انتخاب این بازار 
این پرس��ش مطرح می ش��ود که چرا عمده بازارهای خارجی به 
انتخاب مشترک دو غول خودروسازی ایران تبدیل می شود؟ 

در اف��ق 1404 پیش بین��ی ش��ده که تولی��د خودرو در ایران 

به 3میلیون دس��تگاه برس��د و 30 درصد از این تولیدات نیز به 
خارج از ایران صادر ش��ود. نکته بعدی این اس��ت که با توجه 
ب��ه س��قوط آزاد قیم��ت نفت و تاکید دول��ت بر کاهش تکیه بر 
درآمده��ای نفت��ی، موض��وع افزایش درآم��د از محل صادرات 
محصوالت غیر نفتی جان می گیرد. همچنین با توجه به اینکه 
ظرفیت بازار ایران کمتر از میزان تولیدی است که در برنامه های 
توسعه ای برای تولید خودرو در نظر گرفته شده و شرایط ناپایدار 
اقتصادی کش��ور همواره خطرات احتمالی نظیر رکود را برای 
صنایع در پی دارد، اهمیت صادرات بیش از پیش جلوه می کند. 

صنع��ت خ��ودرو به عنوان دومین صنعت ب��زرگ ایران، برای 
بقای خود بیش از سایر صنایع نیاز به برنامه ریزی برای صادرات 
هدفمند دارد. بیش از یک دهه اس��ت که موضوع صادرات در 
رأس برنامه خودروس��ازان قرار گرفته اما کارنامه آنها به غیر  از 
مواردی اندک، معدل خوبی در صادرات ندارد. انتخاب بازارهای 
اشتباه، تحمیل شدن سرمایه گذاری هایی از سوی دولت بدون 
تجربه صادرات در کشورهایی نظیر ونزوئال که موجب هدر رفتن 

س��رمایه و بلوکه ش��دن پول خودروسازان ایرانی در 
این کشور شد و کشوری نظیر سنگال که به اذعان...

چگونه ذهن تان را برای موفقیت آماده کنید

تفکری که کسب وکار
را می سازد

آیا به دنبال دس��تیابی به موفقیت بیش��تر و شکست 
کمتر در کس��ب وکارتان هستید؟ ش��ما و هر شخص 
دیگری در این کره خاکی بر کش��تی مشترکی سوار 
شده اید و این نکته مثبتی است؛ به این معنا که نصف 
راه را تاکن��ون طی کرده اید. ق��دم اول در هر تغییری 
تمایل برای ایجاد تغییر اس��ت. موفقی��ت، مثل همه 
چیزهای دیگ��ر در زندگی، طرز تفکری اس��ت که در 

طول زمان یاد گرفته می شود، با تمرین گسترش...
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در سال 2016 کدام پول قوی تر خواهد بود؟ 

 پادشاهی دالر
بر اقتصاد جهان 
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محمدصادق جنان صفت
عضو شورای سردبیری

مدیر عامل بانک ملی شرایط بانک ها را تحلیل کرد

قفل شدگی 480 هزار میلیارد تومان پول بانک ها بودجه 95 تکمیل شد

میزان شاخص فالکت نصف شد

عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی در گفت وگو 
با خبر آنالین در پاس��خ به این پرسش که »بازارسرمایه 
چرا هیچ وقت نتوانس��ته نقش درخ��ور مالحظه ای در 
تامین مالی برعهده داشته باشد؟« گفت: بازار سرمایه در 
همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم می شود؛ بازار نقدی 
و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بس��یار کوچک است 
ولی در دنیا بیش از 70 درصد بازار سرمایه را بازار بدهی 
تشکیل می دهد، بنابراین س��هم بازار سرمایه ایران در 
تامین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک 
است و توان چندانی در تامین مالی ندارد، چرا که بخش 

عمده ای از آن را معامالت نقدی تشکیل می دهد. 
یک��ی از علل اصلی پیدای��ش این ترکیب، حاکمیت 
دولت در تامین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد 
کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی 
مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم 
به عنوان سپرده در شبکه بانکی جمع می شد. به همین 
خاطر هم معموال از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز 
ه��م می رود که نقش اصل��ی را در تامین مالی برعهده 

داشته باشد. 
وی افزود: این انتظار البته چندان بیراه هم نیس��ت، 
چرا که انباش��ت نقدینگی در ش��بکه بانکی است. این 
انباش��ت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند 
اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما 
در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی 
افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین 
ناپیدایی هم زمینه طرح این سوال را فراهم آورده است 
که نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی کجاس��ت؟ این 
سوال بارها از ما به عنوان فعاالن بانکی پرسیده می شود 
که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رس��یدن آن به مرز 
900 هزار میلیارد تومان، همچنان کمبود منابع مالی در 

تمامی بخش های اقتصاد مشهود است؟ 
همت��ی تاکید ک��رد: پاس��خ را باید در س��از و کاری 
جست وجو کرد که به سنگین تر شدن روز به روز ترازنامه 
بانک ها می انجامد. محاس��بات به روشنی نشان می دهد 
پیش از کاهش نرخ سود سپرده ها به 20 درصد، هر ماه به 
طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده های بانکی 
شناس��ایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این 
سودها مجددا در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها 
رس��وب می کند. به عبارت دیگر در پایان هر ش��ب یک 
س��مت ترازنامه بانک ها به صورت تعهدی و الکترونیکی 

بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار. 
مدی��ر عامل بانک ملی در ادام��ه گفت: ماجرا زمانی 
پیچیده تر می ش��ود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران 
بانکی ب��ه علل مختلفی مانن��د رک��ود و... نمی توانند 
تسهیالت دریافتی را بازپرداخت کنند و به این ترتیب 
طلب یا هم��ان دارایی های بانک ها مرتب��ا در ترازنامه 
افزایش پیدا می کن��د. در واقع تنها اتفاقی که می افتد 
بزرگ شدن ترازنامه بانک ها است بدون اینکه پولی در 
جامعه رد و بدل شود و تاثیری در بخش واقعی داشته 

باشد. 
وی افزود: در حال حاضر برخی بانک ها منابع باالیی 
دارند ولی دستکم 60 درصد این منابع قفل شده است. 
این نسبت به تمام ش��بکه بانکی قابل تعمیم است. از 

آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 
800 هزار میلیارد تومان آن ش��به پول است، 60 درصد 
این مقدار یعنی ح��دود 480 هزار میلیارد تومان قفل 
ش��ده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعا 
در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است 
که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تامین و 

راهبری کند. 
 همتی در ادامه با اشاره به موضوع تسهیالت پرداختی 
توسط بانک ها گفت: ترکیب تسهیالت پرداختی هم در 
نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 
30 درصد و سهم بخش کشاورزی حدودا 8 درصد است 
ولی س��هم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. 
بخش زیادی از تس��هیالت پرداختی ب��ه خدمات هم 
صرف اعطای وام به کس��انی می ش��ود ک��ه در بورس 
سهام خریدوفروش می کنند چون ریسک بازگشت این 
تسهیالت پایین اس��ت. بنابراین شبکه بانکی کشور با 
وجود تمام تالشی که می کند عمال نمی تواند سرویس 

الزم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد. 
وی تاکید کرد: پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم 
بازار س��رمایه را در تامین مالی بخ��ش واقعی اقتصاد 
بازتعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی 
نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. 
در این صورت می توان امیدوار بود بازار پول و ش��بکه 
بانکی از زیر بار فش��ار تامین مالی طرح های بلند مدت 
خالص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح هایی 
که در دولت دهم به ش��بکه بانکی خصوصا بانک های 
دولتی تحمیل ش��د، منابع فراوانی را قفل کرده چون 
پروژه ه��ا نیمه تمام مانده و حتی اگر ب��ه موقع هم به 
آنها منابع تزریق ش��ود دستکم پنج سال دیگر تکمیل 
می شود و امکان بازپرداخت تسهیالت را پیدا می کند. 

همتی اظهار کرد: فشار اوراق مشارکت سررسیدشده 
هم بر بانک ها زیاد اس��ت. در ح��ال حاضر تقریبا تمام 
اوراق مشارکت سررسیدشده را خود بانک ها می خرند و 
دولت یا ش��رکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می کنند. 
به عبارت دیگر عمال به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق 
بده��ی را برای تامین مالی ای��ن طرح ها درگیر کنیم، 

منابع بانک ها گرفتار شده است. 
مدیر عامل بانک ملی گفت: بررسی ها نشان می دهد 
حدودا 15 درصد منابع ش��بکه بانکی بدهی های معوق 
است. اگر تسهیالت تمدیدی را هم در نظر بگیریم این 
نسبت به 20 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر دولت 
بیش از 100هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار 
است که قدرت تسهیالت دهی بانک ها را به شدت تقلیل 
داده اس��ت. تا این مش��کالت حل یا قدری کم نشود، 
نمی توانیم انتظار داش��ته باشیم بازار مالی نقشی را که 

باید، در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. 
وی افزود: دولت خیلی تالش داشت در بودجه سال 
94 بحث افزایش س��رمایه بانک ها را اجرایی کند ولی 
امکانش فراهم نشد. درآمد حدود 20 میلیارد دالری که 
در خوش بینانه ترین حالت 60 هزارمیلیارد تومان بودجه 
در اختی��ار دولت قرار داد، عمال بودجه ای برای افزایش 
سرمایه بانک ها باقی نگذاش��ت. سال آینده هم تقریبا 

وضع همین خواهد بود و تغییر مثبتی نمی کند. 

آخرین اخبار حاکی از تکمیل الیحه بودجه س��ال آینده در 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و احتمال ارائه  همزمان آن با 

برنامه ششم توسعه در هفته آینده است. 
به گزارش ایسنا، امسال در سه سال حضور دولت یازدهم در 
اداره کش��ور نخستین دوره ای است که الیحه بودجه در زمان 
قانون��ی نیمه آذر به مجلس ارائه نش��ده و بیش از یک ماه به 
تأخیر افتاده است، عمده دلیل این امر تأکید بر ارائه همزمان 
برنامه شش��م توس��عه و الیحه بودجه عنوان می شود. هرچند 
که نوس��انات قابل مالحظه در بازار جهانی نفت بر این موضوع 
بی تأثیر نبود و موجب شد تا دولت برای تصمیم گیری دقیق تر 
در رابطه با پیش بینی قیمت هر بش��که نفت در الیحه بودجه 

سال بعد کمی تأمل بیشتری داشته باشد. 
اما آن طور که برخی مقامات آگاه به ایسنا اعالم کردند بعد 
از نهایی شدن ارقام کلی بودجه در جلسات هفته های گذشته 
هیأت دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرآیند وارد کردن 
ارق��ام جزیی بودجه و تکمیل جزیی��ات آن را اکنون به پایان 
رس��انده و الیحه بودجه س��ال 1395 آماده تحویل به مجلس 
اس��ت.  با این حال باید الیحه برنامه شش��م توسعه نیز که در 
حال بحث و بررس��ی است تکمیل شده تا دولت بتواند به طور 
همزمان و طبق درخواس��ت نمایندگان مجلس الیحه بودجه 
و الیحه برنامه را به مجلس ارائه کند. این در حالی اس��ت که 
احتماال اگر الیحه برنامه ششم تکمیل شود هر دو الیحه هفته 

آینده توسط رئیس جمهور ارائه خواهد شد. 
در هفت��ه اخیر با توجه به تأخیری که در لوایح ایجاد ش��د، 
برخی نمایندگان مجل��س عنوان کرده بودند که دولت الیحه 
بودج��ه را زودتر از برنامه ارائه کن��د؛ در غیر این صورت ناچار 
به تصویب بودجه دو دوازدهم برای سال آینده خواهند شد. 

بنا بر آنچه تاکنون از جزییات الیحه بودجه سال بعد منتشر 
شده این الیحه شامل 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی 
است که 66 هزار میلیارد آن از محل فروش نفت و 201 هزار 

میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تأمین می شود. 
همچنی��ن پیش بینی می ش��ود، با توجه به افزایش س��قف 
درآمده��ای نفتی در بودجه س��ال 1395 میزان فروش نفت 
و فرآورده ه��ای آن در روز بیش از میزان 1.3 میلیارد تومانی 
امسال بوده یا یک میلیون و 500 هزار بشکه افزایش یابد. در 
عین حال که با توجه به ریزش قابل توجه قیمت جهانی نفت 
و ع��دم ثباتی که در آن وج��ود دارد تصمیم بر تعیین قیمتی 
بین 35 تا 40دالر بوده که نرخ 40 دالری از س��وی وزیر نفت 
مورد توجه اس��ت. برای تبدیل دالر حاصل از فروش نفت نیز 

نرخ 2997 تومانی تعیین شد. 
از سایر جزییات نیز می توان به افزایش 12 درصدی حقوق 
کارکن��ان در س��ال آینده، معافیت ح��دود 15میلیون تومانی 
درآمد ساالنه کارمندان از مالیات، ادامه  اجرای قانون معافیت 

مشموالن غایب سربازی نیز اشاره کرد. 

ش��اخص فالکت در س��ال 1392 به دلیل افزایش نرخ تورم 
و بیکاری به باالترین میزان خود در یک دهه گذشته رسید.

به گزارش صدای اقتصاد، ش��اخص فالکت در سال 1392 به 
دلی��ل افزایش نرخ تورم و بیکاری ب��ه باالترین نرخ خود در یک 
دهه گذشته رسید. اما با آغاز به کار دولت یازدهم، در کنار کنترل 
قیمت ها به عنوان یک اولویت، نرخ بیکاری نیز در سطح 10 درصد 
کنترل شد. نتیجه این اقدامات در طول دو سال گذشته، فالکت 
را به کمتر از نصف آنچه در زمان آغاز به کار دولت ایجاد ش��ده 
بود، رساند. براساس آخرین نرخ بیکاری اعالم شده از سوی مرکز 
آمار در تابستان 94، شاخص فالکت به 26 درصد افت پیدا کرده 
اس��ت که 6.57 درصد کمتر از نرخ فالکت سال 92 است. طبق 
تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می کند، 
به معنای حادث ش��دن رکود تورمی اس��ت. همان پدیده ای که 

اقتصاد ایران در دو سال 91 و 92 با آن درگیر شد. 
نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد کش��ورهای توس��عه یافته به 
طور متوس��ط عددی کمتر از 5 درصد اس��ت. وقتی در ایران 
ترکیب ت��ورم و بیکاری ب��ه عدد 45 درصد رس��یدبه مفهوم 
فاصله 9 برابری ش��اخص فالکت ایران با استاندارد کشورهای 

توسعه یافته است. 
سبد خانوار چقدر کوچک شد؟ 

براس��اس آخرین آمار اعالمی که به س��ال 93 بازمی گردد، 
در س��ال 89 در مجم��وع هر خانوار 2 ه��زار و 318 کیلوگرم 
م��واد خوراکی و آش��امیدنی مصرف می کرد ام��ا این مصرف 
در س��ال 93 به یک هزار و 874 کیلوگرم رس��یده اس��ت که 
نشان می دهد سبد غذایی مردم 15.19 درصد کوچک تر شده 
است. اگر فقط مالک مقایسه مان مقدار مصرف اقالم خوراکی 
و آش��امیدنی اساس��ی باش��د میزان مصرف از یک هزار و 76 
کیلوگ��رم ب��ه 846 کیلوگرم کاهش یافته که ب��ه این ترتیب 

37.21 درصد افت مصرف مشاهده می شود. 

دستمزدها کفاف زندگی را می دهد؟ 
برای آنکه بدانیم دستمزدهای تعیین شده از سوی شورای عالی 
کار کفاف زندگی خانواده ها را نمی دهد کافی است که به جداول 
بودجه خانوار بانک مرکزی مراجعه کنیم. مقایسه هزینه و درآمد 
خانوارها طبق معمول از عقب ماندگی درآمدها نسبت به هزینه 
افراد حکایت دارد. در س��ال 93 هر خانوار در سال 31میلیون و 
815 هزار و 498 تومان هزینه داش��ته که می ش��ود 2 میلیون و 
651 ه��زار و 291 تومان هزینه ماهانه و اگر بخواهیم هزینه هر 
نف��ر در ماه را محاس��به کنیم، رقم 779 ه��زار و 791 تومان به 
دس��ت می آید. در مقابل هر خانوار در س��ال 93 به طور متوسط 
20 میلیون و 117 هزار و 205 تومان درآمد خالص پولی داشته 
که درآمد ماهانه خانوار بر این اس��اس یک میلیون و 676 هزار و 
433 تومان برآورد شده و درآمد هر فرد در یک ماه 493 هزار و 
38 تومان محاسبه می شود. با کسر میزان هزینه از درآمد ماهانه 
هر فرد مالحظه می شود که هر نفر در ماه برای مخارج خود 286 

تومان کسری درآمد دارد. 
حقوق پایین تر، بهره وری کمتر

بررس��ی جداول منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می دهد در 
س��ال 92 از 21 میلیون و 346 هزار و 179نفر شاغل در کشور، 
440 هزار و 249 نفر دوش��غله بوده اند. تحلیلگ��ران بازار کار بر 
ای��ن باورند ک��ه هرچه تعادل میان درآمد، نرخ ت��ورم و پایداری 
شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام 
چند ش��غل می ش��ود. آنها می گویند دوشغله یا چندشغله بودن 
افراد ممکن اس��ت وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر 
میزان بهره وری، سالمت جس��می و روحی افراد و میزان تعامل 
با اعضای خانواده تأثیرگذار خواهد بود. اگر چه افراد دو ش��غله و 
حتی چندش��غله را در جوامع مختلف می توان پیدا کرد اما آنچه 
مسلم است بروز چنین پدیده ای در جامعه ما طی سال های اخیر 

گسترش یافته و به سرعت نیز در حال فراگیر شدن است. 
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ســـدســـازی هـمـــواره 
ــداران  طرف ــه  مناقش ــل  مح
منابع  و مدیران  محیط زیست 
ــت. در حالی که  آب بوده  اس
براساس قانون تمام پروژه های 
ــر  فیلت از  ــد  بای ــازی  سدس
ــت محیطی  زیس ــیابی  ارزش
ــان  کارشناس ــارت  نظ ــا  ب
اما  ــت عبور کنند  محیط زیس
باز هم متخصصان این رشته، 
ــیاری از  ــدها را مسبب بس س
به  ــروز می دانند.  ام معضالت 
ــتاد دانشگاه تهران  اعتقاد اس
محیطی  ــت  زیس ارزیابی های 
به نحو سختگیرانه ای پیگیری 
ــش ضعیف  پای اما  ــود،  می ش
ــا،  کارفرم ــط  توس ــا  طرح ه
ــه نقطه  ــور را ب ــت کش وضعی

بحران رسانده است. 
ــزارش »فرصت امروز«،  به گ
ــت  ــدوم در نشس ــد مخ مجی
»وضعیت محیط زیست کشور 
ــه وضعیت  ــل ب ــای نی و راه ه
ــروز در مرکز  مطلوب« که دی
بررسی های استراتژیک برگزار 
گسترده  ــازی های  شد، سدس
ــه  دریاچ ــز  آبری ــه  حوض در 
ارومیه و چاه های غیرمجاز را 
عامل خشکی دومین دریاچه 

شور جهان معرفی کرد. 
ــال  به گفته وی، در 15 س
گذشته فقط پنج سال حوضه 
آبریز ارومیه دچار خشکسالی 
ــدود 80  ــت اما ح ــده  اس ش
درصد مساحت این دریاچه را 

از دست داده ایم. 
تهران  ــگاه  دانش استاد  این 
ــخ به »فرصت امروز«  در پاس
طرح های  ــور  عب نحوه  درباره 
ــازی از فیلتر ارزشیابی  سدس
ــت محیطی، بیان کرد: از  زیس
23 فروردین ماه سال 73 تمام 
ــای آبی باید  ــدها و طرح ه س
ــعه داشته  گزارش اثرات توس
ــوز  ــئله هن ــن مس ــند. ای باش
ــده  و فقط  تبدیل به قانون نش

آیین نامه دولت است. 
ــرا  اخی ــرد:  ک ــه  اضاف وی 
کمیسیون ماده دو در سازمان 
ــت ایجاد  حفاظت محیط زیس
ــای اجرای  ــه طرح ه ــده ک ش
ــد در این کمیته بررسی و  س
ــود. این کمیته  تصویب می ش
ــتی انجام  کار خود را به درس
می دهد اما کارفرما به محض 
دریافت موافقت اصولی، پایش 

پروژه را رها می کند. 
ــدوم، کارفرما  ــه گفته مخ ب

ــک پروژه عمرانی  باید برای ی
ــته باشد در  برنامه پایش داش
غیر این صورت طرح ارائه شده 
از سوی وی تصویب نمی شود. 
وی ادامه داد: ناظر طرح های 
عمرانی یعنی سازمان حفاظت 
محیط زیست، نظارت کافی بر 

پروژه های عمرانی ندارد. 
تهران  ــگاه  دانش استاد  این 
ــی  ارزیاب ــردن  ک ــاری  اجب
زیست محیطی برای طرح های 
عمرانی را به دلیل آنکه تبدیل 
ــب درآمد برای  ــه محل کس ب
ناظر، کارشناسان  شرکت های 
ــر و الی آخر  ناظر، دولت ناظ
شده، یکی از اشتباهات بزرگ 

زندگی کاری خود می داند. 

آغازنهضتتونلسازی
ــت:  اس ــد  معتق ــدوم  مخ
ــازی در ایران  ــای سدس مافی
ــراغ انتقال  ــده و س متوقف ش
ــیار  آب رفته اند که تبعات بس
ــت  ــری برای محیط زیس بدت

کشور دارد. 
گزارش  براساس  افزود:  وی 
ــدی  ــه ایران، 180 س روزنام
ــران  ای ــال 76 در  از س ــه  ک
ــده هیچ گونه برنامه  ساخته ش
نگهداری نداشته و این سدها 

فقط ساخته شده اند. 
تهران  ــگاه  دانش استاد  این 
ــدها  اضافه کرد: اگر در این س
ــی  ــود، کس ــاد ش ایج درزی 
ــه کاری باید  ــد که چ نمی دان
ــدها  ــام دهیم. اگر این س انج
دقیقا  ــتند،  داش پایش  برنامه 
ــدام  ــا ک ــه ب ــتیم ک می دانس
ــازوکار  ــه و س ــکار، بودج راه
ــروز  ب ــان  ــکیالتی در زم تش

مشکل باید وارد عمل شویم. 

دیپلماسیآبنداریم
به اعتقاد مخدوم، دیپلماسی 
آب یکی از مهم ترین مولفه ها 
هامون  دریاچه  ــای  احی برای 

است. 
ــه داد: باید بدانیم  وی ادام
که چگونه با همسایگان خود 
ــتان  افغانس کنیم.  ــو  گفت وگ
بین المللی  معاهدات  براساس 
ــب بر ثانیه  باید 28 متر مکع
به ایران آب از طریق هیرمند 
ــاس یکی از  ــا براس ــد. ام بده
دولت  توافقنامه،  این  بندهای 
این کشور مجاز است هر زمان 
ــت  ــکلی که خواس و به هر ش
ــزان آب را در اختیار  ــن می ای

ایران قرار دهد. 
تهران  ــگاه  دانش استاد  این 
گفت: به دلیل نبود دیپلماسی 
آب در وزارت امور خارجه، هر 
ــتان  افغانس از دولت های  یک 
اگر مایل باشند آب در اختیار 
در  ــد،  می دهن ــرار  ق ــران  ای
غیر این صورت هیرمند خشک 
دولت های  برخی  شد.  خواهد 
ــور هم حقابه ایران را  این کش
ــازی کرده  ظرف دو روز رهاس
و عامل بروز سیالب در دشت 

سیستان می شوند. 
ــال  س در  داد:  ــه  ادام وی 
ــگاه تهران طرحی  73 با دانش
اجرا کردیم تا مشکل سیالب 
ــود  ــتان حل ش ــت سیس دش
ــد.  ش ــل  ح ــبختانه  خوش و 
بازیچه  ــئله آب  متاسفانه مس
ــده  است.  ــت قدرت ها ش دس
در  ــم  ه ــران  ای ــدگان  نماین
ــی برای دریافت  زمان چانه زن

حقابه هیرمند از قدرت کافی 
برخوردار نیستند. 

فرونشستدر70دشت
کشور

مخدوم با اشاره به وضعیت 
ــاک و هوا در  ــی آب، خ بحران
ــاکنان  ــی س ــران، دسترس ای
آب  ــه  ب ــران  ای ــهرهای  ش
بهداشتی و سالم را 99 درصد 
و در روستاها 75 درصد اعالم 

کرد. 
ــل  مقاب در  ــزود:  اف وی 
ــه آب  ــترده ب ــی گس دسترس
بازچرخانی  ــتم  سیس ــالم،  س
آب و تصفیه فاضالب در ایران 
ــور  ــط 40 درصد کل کش فق
ــش قرار  ــور را تحت پوش کش

می دهد. 
تهران  ــگاه  دانش استاد  این 
ــش  ــرد: اگرچه پوش اضافه ک
ــه آب  ــی ب ــترده دسترس گس
ــوب و مثبتی  ــالم، نوید خ س
ــانی است،  انس برای جمعیت 
ــئله محیط زیست  اما این مس

ایران را نابود کرده  است. 
ــه دلیل  ــوان کرد: ب وی عن
ــت  اف از  ــی  ناش ــکالت  مش
ــفره های آب  زیرزمینی 70  س
ــور از حیز انتفاع  ــت کش دش
ــت ها  ــده اند. این دش خارج ش
و  ــده  ش ــت  فرونشس ــار  دچ
ــئله  ــرک خورده اند. این مس ت
ــور  برای کش بزرگ  فاجعه ای 

است. 
ــزود: در جنوب  ــدوم اف مخ
تهران به دلیل برداشت بیش 
ــد از منابع آب زیرزمینی  از ح
ــر مناطق بحرانی جهان  9 براب
با فرونشست مواجه شده ایم. 

ــه  ــرد: اگرچ ــه ک وی اضاف
تهران  ــالب  فاض ــع آوری  جم
ــتی ها  به کندی و با همه کاس
ــا  ــت ام ــام اس ــال انج در ح
ــان بر این  گروهی از کارشناس
ــاب ها  ــد که اگر این پس باورن
ــه دلیل  ــوند، ب جمع آوری ش
کاهش نفوذ فاضالب در زمین 
ــران منابع آب قادر  دیگر مدی
ــود 14 متر مکعب  نخواهند ب
ــع آب  ــه از مناب ــر ثانی آب ب

زیرزمینی برداشت کنند. 
تهران  ــگاه  دانش استاد  این 
ــرد: آب زیرزمینی در  تاکید ک
ــد به مصرف  ــهر تهران نبای ش
ــد و فقط باید در  ــرب برس ش
ــه کار  ــتی ب ــارف بهداش مص

گرفته شود. 
توسعه  پتانسیل  درباره  وی 
کشاورزی در ایران هم گفت: 
ــطح زیر کشت  باید افزایش س
ــال  ــه دنب ــود و ب ــف ش متوق
کشت گلخانه ای و استفاده از 
تکنولوژی برای افزایش تولید 

باشیم. 

ادغامبخشآب،محیط
زیستومنابعطبیعی

قطعیاست
ــاد از تعدد  ــا انتق مخدوم ب
حکمــرانـــی در مبــاحــث 
مسئله  ــور  کش محیط زیستی 
ــش آب وزارت نیرو  ادغام بخ
با سازمان های حفاظت محیط 
زیست و منابع طبیعی را برای 
خروج از بحران فعلی ضروری 

دانست. 
ــئله ادغام از  وی افزود: مس
چهار سال قبل هم مطرح بود. 
ــاور رئیس  با دکتر مظفر مش
ــددی  ــات متع ــس جلس مجل
ــت در سه  ــتیم و قرار اس داش
محیط زیست  سازمان های  فاز 
ــع طبیعی با بخش آب  و مناب
تا  ــوند  ــرو ادغام ش نی وزارت 
ــازمان مدیریت  ــت س در نهای

سرزمین تشکیل شود. 
تهران  ــگاه  دانش استاد  این 
ــم امیدوار  ــت: مجلس نه گف
ــام کار این  ــت قبل از اتم اس
دوره، مسئله ادغام انجام شود، 
ــدت به دنبال  ضمن آنکه به ش

تشکیل وزارت انرژی است. 
در  ــانی  کس ــزود:  اف وی 
ــه  ک ــد  دارن ــعی  س ــت  دول
ــود اما  ــام انجام نش ــن ادغ ای
ــکیل  ــرژی حتما تش  وزارت ان

خواهد شد. 

درپاسخبه»فرصتامروز«مطرحشد

طرحهایسدسازیپایشنمیشوند

ــریح  ــاون وزیر نفت با تش مع
ــرط ایران برای واگذاری  پنج ش
ــت و گاز  ــعه میدان های نف توس
ــی  بین الملل ــرکت های  ش ــه  ب
ــهم سازندگان  افزایش س گفت: 
ــی در اجرای  ــران ایران و صنعتگ
از  ــت  نف ــت  صنع ــای  پروژه ه
از  ــت  نف ــرکت  ش ــارات  انتظ

طرف های خارجی است. 
ــت،  نف وزارت  ــزارش  گ ــه  ب
ــریح  ــوادی با تش ــن ج رکن الدی
ــرکت  ش ــارات  انتظ ــن  مهم تری
ــرکت های  ــی نفت ایران از ش مل
ــارکت  خارجی عالقه مند به مش
ــای  ــرمایه گذاری در طرح ه و س
ــت و گاز  ــت نف ــعه ای صنع توس
ایران در دوران پسا تحریم افزود: 
و محیط زیست  ایمنی  بهداشت، 
واژه  ــد  کلی ــوان  به عن  )HSE(
اصلی همکاری های شرکت ملی 
نفت با شرکت های طرف قرارداد 

در صنعت نفت خواهد بود. 
ــا بیان  ــت ب ــر نف ــاون وزی مع
ــرکت های خارجی  اینکه همه ش
ــفاف و  ــه یک تعهد ش موظف ب
جدی در رابطه با اجرای ضوابط 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
ــعه بخش  ــای توس در قرارداده
ــت ایران  ــت نف ــتی صنع باالدس
ــرد: در کنار  ــه ک ــتند، اضاف هس
ــات HSE، افزایش  رعایت الزام
ــازندگان و صنعتگران  ــهم س س
ایرانی در اجرای پروژه های نفت 
ــر انتظارات  ــور از دیگ و گاز کش
ــای  طرف ه از  ــت  نف ــرکت  ش

خارجی است. 
نفت  ــرکت ملی  مدیرعامل ش
ــاس  ــان اینکه براس ــران با بی ای

ــهم  س حداقل  ــور  کش ــن  قوانی
ساخت داخل در پروژه های نفت 
ــور 51 درصد از سهم  و گاز کش
ــت، اظهار  ــرارداد نفتی اس هر ق
ــرد: قراردادهایی که اکنون در  ک
کشور اجرا می شود سهم ساخت 
ــاالی 65 و تا 68 درصد  داخل ب

است. 
ــد  ــئول تاکی ــام مس ــن مق ای
ــت که در  ــار این اس ــرد: انتظ ک
ــعه شرکت های  قراردادهای توس
ــرکت ملی  ــرارداد با ش ــرف ق ط
ــهم ساخت داخل را  نفت، این س
از حداقل 70 درصد شروع کنند. 
جوادی یادآورشد: برنامه ریزی 
سازندگان،  ــهم  س افزایش  برای 
ــاوران ایرانی به  پیمانکاران و مش

80 درصد هم آغاز شده است. 
وی از انتــقــــال دانــــش و 
تکنولوژی به عنوان سومین پیش 
ــرکت های  ــرط همکاری با ش ش
بین المللی در صنعت نفت ایران 

ــرکت های  ــرد و افزود: ش ــام ب ن
ــته در ایران  بزرگی که در گذش
ــاد دارند که  ــه ی ــد ب کار کرده ان
ــیاری از تجهیزات شان را در  بس
نمایندگان شان  ساخته اند؛  ایران 
را در کارخانجات ایرانی مستقر و 
کمک کردند سازندگان ایرانی با 
استانداردهای آن روز جهان ارتقا 

پیدا کنند. 
ــه داد: البته اگر  ــوادی ادام ج
عالقه مند  خارجی  ــرکت های  ش
ــی برای  ــران جای ــند در ای باش
ساخت کاال سرمایه گذاری کنند 
ــرمایه گذاری جدید به  از این س
طور قطع استقبال خواهیم کرد. 
ــی  مل ــرکت  ش ــل  مدیرعام
ــان اینکه در  ــا بی ــران ب نفت ای
شرکت های بهره بردار نفت و گاز 
مشترک، سهم شریک ایرانی 90 
ــود، گفت:  تا 95درصد تعیین ش
ــریک ایرانی  در نهایت، سهم ش
ــد می تواند  ــه بیش از 99 درص ب

ــرکت های  ــش یابد، زیرا ش افزای
ــای خود را  ــی، توانمندی ه ایران

نشان داده اند. 
ــئول همچنین  ــن مقام مس ای
ــعه فقط نیاز  تاکید کرد: در توس
ــعه میادین نفت و گاز به  به توس
تنهایی نداریم، بلکه در میادینی 
که این توسعه انجام می شود نیاز 
است که زیرساخت های مناسب 

فراهم شود. 
ــاس  وی اضافه کرد: بر این اس
ــنهادهای  ــار داریم در پیش انتظ
ــی،  نفت ــای  میدان ه ــعه  توس
ــاخت ها مورد توجه  ایجاد زیرس
ــئولیت های  مس و  ــرد  گی ــرار  ق
ایرانی و  ــگ  ــا فرهن ب اجتماعی 
ــی که در  ــای مناطق نیازمندی ه
ــود  ــرمایه گذاری می ش ــا س آنج
ــتری یابد و شرایط  سرعت بیش
ــاکنان  ــبی برای س زندگی مناس

بومی فراهم شود. 
ــار  ــه انتظ ــان اینک ــا بی وی ب

ــعه  ــم در اجرای طرح توس داری
ــازی  میادین نفت و گاز پیاده س
ــتانداردهای اجرایی و  آخرین اس
ــش و تکنولوژی ها به  آخرین دان
ــعه  ــود، افزود: توس کار گرفته ش
ــترک نفت و گاز در  میادین مش
ــعه صنعت نفت  اولویت اول توس
ــتر مناقصه هایی  قرار دارد و بیش
ــد با اولویت  که اعالم خواهد ش

میادین مشترک خواهد بود. 
ــش  ــا، همای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدل  ــی از م ــی رونمای بین الملل
ــای نفتی ایران  ــد قرارداده جدی
روزهای هفتم و هشتم آذرماه با 
ــرکت  حضور نمایندگان 137 ش
از کشورهای مختلف  بین المللی 

در تهران برگزار شد. 
ــتقبال  ــن همایش مورد اس ای
ــرکت های بین المللی فعال در  ش
ــت نفت ایران و جهان واقع  صنع
ــرکت های  ــد، به طوری که ش ش
ــالع از  ــرای اط ــر نفتی، ب معتب
ــد قرارداد،  ــاد این مدل جدی مف
ــران اعزام  ــی را به ته نمایندگان

کردند. 
ــت های  ــان در نشس کارشناس
ــده  یاد ش ــش  ــی همای تخصص
جزییات مدل جدید قراردادهای 
ــرای  ــران )IPC( را ب ــی ای نفت
خارجی  و  ــی  داخل ــدگان  نماین
شرکت های نفتی تشریح کردند. 
ــن در جریان برگزاری  همچنی
ــدان نفتی  ــن همایش، 52 می ای
ــدف جذب  ــا ه ــران ب و گازی ای
ــای  فناوری ه و  ــی  مال ــع  مناب
جدید به نمایندگان شرکت های 
ــی  خارج و  ــی  داخل ــی   نفت

معرفی شد. 

مدیرعاملشرکتملینفتایراناعالمکرد
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گازنفت

بازارنفت

زنگنهدرجمعخبرنگاران:
بنزینچندنرخینمیشود

ــه خبرهایی مبنی بر  ــا تاکید بر اینک ــر نفت ب وزی
ــرخ بنزین صحت  ــدن ن ــدن یا آزاد ش چندنرخی ش
ــد  ــدارد، گفت: در این زمینه تنها ایده ای مطرح ش ن
ــدن آن، جایگاه هایی که  ــه در صورت عملیاتی ش ک
خدمات بیشتری ارائه کنند، می توانند رقم اندکی را 

به ازای این خدمات دریافت کنند. 
ــیه  ــژن زنگنه دیروز در حاش ــانا، بی به گزارش ش
ــه شرکت  ــی میان س امضای موافقتنامه های پژوهش
ــز  ــگاه ها و مراک ــت و دانش ــی وزارت نف ــه اصل تابع
ــور، در جمع خبرنگاران  ــی منتخب در کش پژوهش
ــخ به پرسشی درباره نحوه چند نرخی شدن  در پاس
ــده، بنزین چندنرخی یا  بنزین گفت: اینکه گفته ش
آزاد می شود، صحت ندارد بلکه به واسطه ایده مطرح 
شده و در صورت عملیاتی شدن آن، جایگاه هایی که 
خدمات بیشتری ارائه کنند، می توانند رقم کمی که 
ــرانجام چند 10 تومان است، به ازای این خدمات  س

دریافت کنند. 
وی همچنین یادآور شد: این طرح به صورتی اجرا 

خواهد شد که مشتری حق انتخاب داشته باشد. 
ــرح هم اکنون در حد  ــا بیان اینکه این ط زنگنه ب
ــز در صورتی که  ــدن آن نی ــت و اجرایی ش ایده اس
ــث و فرآیندهای کاری آن  ــت تایید کند و مباح دول
انجام شود، زمانبر خواهد بود، تصریح کرد: این طرح 
ــت سال 95 اجرایی  ــک تا پایان نیمه نخس بدون ش

نخواهد شد. 

بهدنبالخرابکردنبازارنیستیماماسهم
خودراپسمیگیریم

ــاره نحوه  ــی درب ــخ به پرسش ــر نفت در پاس وزی
ــی نفت با افزایش  ــت ایران به بازارهای جهان بازگش
ــکه ای و میزان اثرپذیری بازار از  تولید 500 هزار بش
این اقدام، تاکید کرد: ما به دنبال خراب کردن بازار 

نیستیم، اما سهم خود را نیز پس می گیریم. 
زنگنه در واکنش به خبرهایی مبنی بر ربط دادن 
آلودگی هوا به کیفیت بنزین گفت: سه عنصر بنزن، 
ــوخت وارد هوا  ــک و گوگرد که از طریق س آروماتی
می شود، همه در حد استاندارد است، اما ذرات معلق 
ــود و ربطی هم به  ــا CO2که در هوا پخش می ش ی

وزارت نفت ندارد، آالیندگی ایجاد می کند. 
ــخ به پرسشی دیگری در مورد میدان  وی در پاس
آزادگان شمالی و احتمال ادامه حضور شرکت چینی 
ــار کرد: امکان  ــعه این میدان، اظه ــاز دوم توس در ف
ــاس قرارداد وجود  واگذاری فاز دوم به چینی ها براس

دارد اما هنوز قطعی نشده است. 

مدیرعاملبریتیشپترولیوم:
کاهشقیمتنفتامسالبهاوج

میرسد

ــوم می گوید:  ــرکت بریتیش پترولی مدیرعامل ش
ــت در اوایل  ــت جهانی نفت ممکن اس ــش قیم کاه
2016 به اوج خود برسد، اگرچه قیمت ها احتماال در 
چند سال آینده در سطوح پایین باقی خواهند ماند. 
ــرز، باب دادلی  ــه نقل از رویت ــنا ب به گزارش ایس
ــا  ــو ب ــوم در گفت وگ ــش پترولی ــل بریتی مدیرعام
ــن قیمت  ــطوح پایی ــت: س ــی گف ــو بی بی س رادی
ــه  ــه اول 2016 ادام ــه ماه ــاال در س ــت احتم  نف

خواهد داشت. 
ــقوط 48درصدی در  ــت نفت برنت پس از س قیم
ــال 2014 در سال گذشته میالدی نیز 34 درصد  س

کاهش را تجربه کرد. 
ــده، تورم در  ــقوط قیمت جهانی نفت باعث ش س
بسیاری از کشورها به صفر نزدیک یا منفی شود که 
ــایند مصرف کنندگان است اما  این امر اگرچه خوش

باعث دردسر بانک های مرکزی خواهد شد. 
ــزود: تعادل طبیعی تر بین عرضه و تقاضا  دادلی اف
ــوم یا چهارم امسال  ــه ماهه س ــت در س ممکن اس
ــطح ذخایر احتماال به تدریج  بازگردد و پس از آن س

کاهش خواهد یافت. 
ــک مدت  ــاال برای ی ــا احتم ــت: قیمت ه وی گف
ــن موضوع را  ــد ماند. ما ای ــر پایین خواهن طوالنی ت
اعالم کرده ایم و فکر می کنم برای چند سال در این 
ــا یک چرخه رونق و  ــت خواهیم ماند. مطمئن وضعی

رکود وجود خواهد داشت. 
مدیرعامل بریتیش پترولیوم همچنین خاطرنشان 
کرد: با نظر مارک کارنی مدیرعامل بانک انگلیس که 
برای توصیف ذخایر نفت و گاز تحت اختیار شرکت ها 
ــرگردان« استفاده کرده مخالف  از عبارت »دارایی س
ــمت اقتصاد کربن  ــت، اما از آنجا که جهان به س اس

کمتر پیش می رود، می تواند غیرنشدنی باشد. 
کارنی در ماه سپتامبر از شرکت ها خواست که در 
ــود در زمینه تغییرات جوی«  خصوص »عملکرد خ
ــته باشند تا از تغییرات ناگهانی  رویکرد باز تری داش
قیمت دارایی ها که ممکن است بازار را بی ثبات کند، 

اجتناب کنند. 
وی خاطرنشان کرد: صراحتا فکر می کنم استفاده 

از این عبارت زیاده روی بوده است. 

چانه6.5میلیوندالریهنددر
خریدالانجیازقطر

شرکت پترونت ال ان جی، بزرگ ترین وارد کننده گاز 
در هند از شرکت راس گاز قطر به نصف قیمت قبلی ال 

ان جی خریداری خواهد کرد. 
ــنا به نقل از رویترز، شرکت پترونت  به گزارش ایس
هند در یک قرار داد اصالح شده که تقریبا ساالنه حدود 
605 میلیون دالر صرفه جویی برای شرکت هندی به 
ــت، به نصف قیمت از رأس گاز قطر  همراه خواهد داش

ال ان جی خریداری خواهد کرد. 
ــروزی دیپلماتیک نارندا  ــن قرار داد بزرگ ترین پی ای
ــرژی از زمان به  ــت وزیر هند در بخش ان مودی نخس
قدرت رسیدن در سال گذشته است. وی سعی دارد از 
جایگاه هند به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
انرژی جهان برای چانه زنی در قرار داد ها استفاده کند. 
ــت که  ــان دهنده این اس ــرار داد همچنین نش ــن ق ای
ــازار جهانی گاز  ــباع ب ــور قیمت پایین نفت و اش چط
ــهم در  صادر کنندگان را مجبور کرده برای دریافت س

تجارت جهانی قرار داد های بهتری را پیشنهاد دهند. 
دارمندرا پرادهان وزیر نفت هند به خبرنگاران گفت: 
ــاس این قرار داد جدید رأس گاز از اول ژانویه هر  براس
ــو ال ان جی را به قیمت 6الی 7 دالر  میلیون بی تی ی
به پترونت خواهد فروخت که بسیار پایین تر از قیمت 
ــی 13 دالری در ازای هر میلیون  ــی قبلی 12 ال توافق

بی تی یو است. 
ــده قطری همچنین یک  پرادهان افزود: عرضه کنن
ــه پترونت به خاطر  ــارد دالری علی ــه 1.5 میلی جریم
ــیده  ــده را بخش ــت گاز کمتر از مقدار توافق ش دریاف
ــرایط برد – برد برای هر  ــت. وی گفت: این یک ش اس
ــت. وی خاطرنشان کرد: قطر یک دوست  دو طرف اس
تجاری خوب بوده است اما ما اکنون در حال انتقال از 
یک رابطه خریدار- فروشنده به یک شراکت بلندمدت 
هستیم. خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داد: دو 
ــرایط قرار داد برای کاهش هزینه  ــرکت به تغییر ش ش
ــتند. دهلی  انتقال گاز و اجتناب از جریمه نزدیک هس
برآورد کرده که عرضه گاز ارزان تر هزینه واردات برای 
پاالیشگاه های محلی، شرکت های برق و سازنده کود را 
از سال 2016 کاهش خواهد داد و به سودآوری بیشتر 
ــرد. یک مقام وزارت نفت هند در این  کمک خواهد ک
قرار داد گفت: هزینه خرید آنها تقریبا 50 درصد کاهش 
خواهد یافت. پترونت یک قرار داد 25 ساله با رأس گاز 
ــاالنه 7.5میلیون تن ال ان جی دارد، اما  برای خرید س
به دلیل قیمتهای باال خرید خود را حدود یک سوم در 
سال جاری کاهش داده و گاز گران قطر را با خرید های 
ارزان تر از بازار جایگزین کرده است. این کاهش خرید 
ــتر از مقدار مجاز تحت قرار داد اصلی در سال  که بیش
2004 بوده باعث شده که پترونت مجبور به پرداخت 

جریمه شود. 

تولیدنفتروسیهبهباالترینسطح
پسازشورویسابقرسید

تولید نفت روسیه یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان 
ــطح پس از  ــته به باالترین س ــزرگ جهان ماه گذش ب

سقوط شوروی سابق رسید. 
ــنا به نقل از رویترز، آمار وزارت انرژی  به گزارش ایس
روسیه حاکی از این است که تولید نفت خام این کشور 
که یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان بزرگ نفت جهان 
به حساب می آید، در ماه گذشته وهمچنین کل سال 
ــطح پس از دوران شوروی سابق  2015 به باالترین س
ــرکت های انرژی کوچک و متوسط  ــیدچرا که ش رس

باوجود کاهش قیمت ها تولید خود را افزایش دادند. 
این افزایش نشان می دهد تولید کنندگان از کاهش 
ــقوط ارزش روبل استفاده کرده اند  هزینه ها به دلیل س
و همچنین نشان  دهنده عزم مسکو برای تسلیم  نشدن 
در برابر درخواست اوپک برای کاهش تولید به منظور 
باالبردن قیمت ها است. اما این افزایش تولید به اشباع 
عرضه جهانی نفت منجر و فشار کاهشی دامنه  داری را 
روی قیمت های نفت که ماه گذشته به کمتر از 36 دالر 
در هر بشکه )پایین ترین قیمت 11 سال اخیر( رسیدو 
ــته از  تقریبا 70 درصد ارزش خود را طی 18 ماه گذش
دست داده وارد کرد. تولید میعانات نفت و گاز روسیه 
در سال 2015 به بیش از 534 میلیون تن )10 میلیون 
ــکه در روز( رسید. این در حالی است  و 730 هزار بش
ــال 2014 روزانه 10 میلیون و 580  ــیه در س که روس
ــکه در روز تولید داشت. تولید نفت روسیه در  هزار بش
ماه دسامبر از روزانه 10 میلیون و 780 هزار بشکه در 
ــکه در  ماه نوامبر به روزانه 10 میلیون و 830 هزار بش
ماه دسامبر رسید. تولید نفت روسیه در ماه گذشته به 
ــاظ وزنی 45 میلیون و 782 هزار تن بود در حالی  لح
که در ماه نوامبر 44 میلیون و 115 هزار تن بوده است. 
افزایش تولید نفت روسیه بسیاری از انتظارات مبنی 
بر کاهش تولید نفت این کشور را که از سال 1998 رو 
به افزایش بوده است کنار زده است. تولید نفت روسیه 
تنها در سال 2008 یک کاهش مختصر را تجربه کرد. 
وزارت انرژی روسیه انتظار داشت که تولید نفت این 
کشور در سال 2015 به دلیل فرسایش میادین نفتی 
پیر در غرب سیبری که بیش از نیمی از تولید نفت این 
ــور را به خود اختصاص می دهند به 525 میلیون  کش

تن تنزل پیدا کند. 
اما تولید کنندگان متوسط همچون باشنفت تولید 
خود را افزایش داده اند و گازپروم به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده نفت جهان تولید خود را به ویژه میعانات 
ــت که  گازی 5.3درصد افزایش داد. این در حالی اس
ــیه کاهش  ــت تولید کنندگان بزرگ روس ــه نف عرض
ــت. تولید نفت شرکت روسنفت 0.9 درصد  یافته اس
ــت و تولید لوک اویل 1. 1 درصد کاهش  کاهش داش
ــنجی رویترز انتظار  ــاس نظرس ــه کرد. براس را تجرب
ــال 2016 باوجود  ــیه در س می رود تولید نفت روس
ــورد جدید پس  ــش قیمت های نفت به یک رک کاه
ــط 10 میلیون و  ــابق و متوس ــوروی س از دوران ش
ــکه در روز برسد. میادین جدید نفتی  780 هزار بش
ــیدو  ــال به بهره برداری خواهند رس ــیه امس در روس
ــدگان از هزینه های پایین تر تولید به دلیل  تولید کنن

کاهش ارزش روبل برخوردار خواهند بود. 
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ایران با تولید ساالنه 20 میلیون 
جلد پوس��ت گوسفند، بز، گاو و 
ش��تر بعد از ترکیه دومین رتبه 
را در منطقه در تولید و صادرات 
س��االمبور و »وت بلو« داراست. 
ب��ا توجه به این مزیت صادراتی 
بیشترین حجم صادرات در این 
بخ��ش مربوط ب��ه محصوالت 
نیمه آماده به صورت ساالمبور و 
وت بلو است. نبود زیرساخت های 
تولی��د محص��والت چرم��ی با 
ارزش افزوده باال، نبود س��رمایه 
و نقدینگی مناس��ب برای خرید 
ماشین آالت و تکنولوژی، موانع 
مالیات��ی و تعرفه ای و همچنین 
تحریم ها، از جمله دالیل اصلی 
عقب ماندگی صنعت چرم ایران 
است. در چنین وضعیتی چشم 
امید صنعتگ��ران چرم ایران به 
دوران پ��س از تحری��م و ورود 

سرمایه گذاران خارجی است. 

9  درصد مالیات ارزش 
افزوده برای کاالی 

نیمه ساخته
سعید ش��ادکام، مدیر عامل 
ش��رکت تولی��دی و صادراتی 
»کام پوست« و رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
س��االمبور و چرم، در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز«، ب��ا بیان 
تولیدکنن��دگان  مش��کالت 
صنعت چرم و ساالمبور، اظهار 
می کند: »واحدهای تولیدی با 
مشکالت مالی روبه رو هستند 
و در چنین وضعیتی دولت نیز 
با وضع تعرفه های باال و مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده برای کاالی 
نیمه س��اخته بر این مشکالت 
دام��ن می زن��د. در حال��ی که 
صنایع در شرایط دشواری قرار 
دارند و با همه تنگناها به تولید 
ادامه می دهند، به نظر می رسد 
دولت تنها به شعار دادن اکتفا 
می کن��د و هی��چ حمایت��ی از 

صنعت چرم نمی کند.«

»تولی��د  می گوی��د:  وی 
محص��والت چرمی در کش��ور 
ارزش افزوده بیش��تری ایجاد 
می کند اما در ش��رایط کنونی 
چرم را به صورت نیمه س��اخته 
س��االمبور و وت بل��و ص��ادر 
می کنی��م. با ای��ن حال دولت 
از م��ا 9 درصد مالیات بر ارزش 
اف��زوده و 10 درص��د عوارض 
صادراتی س��االمبور و 5 درصد 

عوارض وت بلو را می گیرد.«
ش��ادکام می افزاید: در حالی 
که هزینه های تولید در کش��ور 
بسیار باالست و تولیدکنندگان 
داخلی توان رقابت در بازارهای 
خارج��ی و حتی بازار داخل را 
ندارن��د، نمی دانی��م چرا دولت 
نیمه س��اخته  محص��والت  از 
ب��اارزش افزوده پایین، مالیات 
ارزش اف��زوده می گیرد؟ دولت 
نبای��د از تولید صادرات محور 
ع��وارض و مالی��ات دریاف��ت 
کن��د. ای��ن ظل��م ب��ه تولی��د 
اس��ت در حالی ک��ه بازرگانان 
ای��ن  کاال  صادرکنن��دگان  و 

هزینه ها را نمی پردازند. 

تولید و صادرات چرم با 
دام های فرتوت؟ 

مدیر عامل ش��رکت تولیدی 
و صادراتی کام پوست می گوید: 
»برای تولید چرم باکیفیت نیاز 
ب��ه مواد اولیه خ��وب داریم اما 
بهترین دام های ما به کشورهای 

حاش��یه خلی��ج ف��ارس صادر 
می ش��وند و هرچ��ه دام مریض 
و بیمار اس��ت، پوس��تش را به 
تولیدکنندگان داخلی می دهند. 
ش��ادکام که به آینده صنعت 
چ��رم در دوران پ��س از تحریم 
امیدوار اس��ت، می گوید: »تنها 
راه ب��رای رس��یدن ب��ه ارزش 
اف��زوده باالتر و ص��ادرات چرم 
و محص��والت چرم��ی، ج��ذب 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
دوران پ��س از تحریم اس��ت. با 
توجه به جایگاه ایران در صنعت 
چرم، س��رمایه گذاران خارجی 
باید جذب شوند و ما را صاحب 

تکنولوژی های روز بکنند.«

صادرات 85 درصدی چرم 
و ساالمبور

محم��د الهوت��ی، مدیرعامل 
شرکت چرم الهوتی و نایب رئیس 
و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه 
صادرکنندگان ساالمبور و چرم، 
در خص��وص دلی��ل ص��ادرات 
چرم به صورت نیمه س��اخته، به 
»فرصت امروز« می گوید: ما در 
بخش تولید چرم س��بک رشد 
و توس��عه چندانی نداش��ته ایم 
صادرات��ی  زیرس��اخت های  و 
محص��والت چرمی نی��ز آماده 
نیست. در دولت دهم همزمانی 
انتق��ال واحدهای صنعت چرم 
از ته��ران ب��ه ش��هرک صنعتی 
چرمش��هر ب��ا قط��ع ارز دولتی 

باعث ش��د تا واحدها با کمبود 
نقدینگی روبه رو شوند. 

»ح��دود  می افزای��د:  وی 
85 درص��د چ��رم و س��االمبور 
کشور صادر می شود و 10 درصد 
به مصرف داخلی می رسد. 4 تا 
5 درصد نیز به صورت محصوالت 
چرمی صادر می شود. برخالف 
مزیت هایی که در صنعت چرم 
سبک داریم اما هنوز بیشترین 
میزان صادرات ما را محصوالت 
نیمه ساخته تشکیل می دهند. 
م��ا در ایج��اد زیرس��اخت های 
تولید و صادرات مش��کل داریم 
ک��ه دولت بای��د از این صنعت 

حمایت کند.«

بازار داخل را هم به رقبا 
واگذار می کنیم

وی می گوی��د: نب��ود دان��ش 
فن��ی و تکنول��وژی روز به دلیل 
واحدهای  نقدینگ��ی  کمب��ود 
تولی��دی و ناتوان��ی آنه��ا برای 
خری��د و واردات ماش��ین آالت، 
باع��ث ش��ده ت��ا همچن��ان به 
صادرات محصول نیمه س��اخته 
ادام��ه دهی��م. در حالی که مواد 
شیمیایی مورد نیاز صنعت چرم 
که وارداتی اس��ت بس��یار گران 
است و با تعرفه های 40 درصدی 
واردات، هزینه ه��ای تولی��د را 
چند برابر می کند. بنابراین ما به 
صادرات محصوالت نیمه ساخته 
ت��ن می دهی��م.  الهوتی اظهار 

می کن��د: با ادام��ه این وضعیت 
بی تردی��د بازار خارج و داخل را 
به رقب��ا واگذار می کنیم. دولت 
ب��ه بهانه ارزش اف��زوده و وضع 
ع��وارض صادرات��ی برای کاالی 
نیمه س��اخته، درآم��د خوبی به 
دست می آورد اما تولیدکنندگان 
دیگر توان توس��عه و گس��ترش 
واحدها را ندارند. به بیانی دیگر 
دولت ب��ا مس��ئولیت هایی که 
اجرا نمی کند، بخش خصوصی 
و صادرکنن��دگان را ب��ا دریافت 
عوارض و مالیات تنبیه می کند. 

جذب سرمایه گذار خارجی 
به شرط آماده کردن 

زیرساخت ها
مدی��ر  طالب��ی،  مرتض��ی 
عام��ل ش��رکت ارمغ��ان چرم 
و عض��و هیأت رئیس��ه اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ساالمبور و چرم، در گفت و گو 
با »فرصت امروز«، درباره امکان 
جذب س��رمایه گذار خارجی در 
صنع��ت چرم ایران پس از رفع 
تحریم ه��ا می گوید: با توجه به 
پیش��ینه صنعت چرم در ایران 
و جای��گاه م��ا در تولی��د ای��ن 
داخلی  ش��رکت های  محصول، 
توان همکاری و جوینت ش��دن 
ب��ا ش��رکت ها و برندهای بزرگ 
خارجی را دارند به شرط اینکه 
دول��ت زیرس��اخت ها را هر چه 

سریع تر آماده کند. 
وی می افزای��د: ب��ه دس��ت 
آوردن بازاره��ای خارج��ی و 
حض��ور دائمی و مس��تمر در 
و  نیس��ت  س��اده ای  کار  آن 
نیازمند برندسازی است که با 
همکاری شرکت ها و برندهای 
ب��زرگ جهان��ی می ت��وان به 
حض��ور صنعت چرم ایران در 
بازاره��ای بین المللی امیدوار 
ب��ود. ب��از هم تاکی��د می کنم 
این کار س��ازوکارهای خاص 
خ��ودش را می خواهد که تنها 
ب��ا کم��ک و حمای��ت دولت 

امکان پذیر اس��ت. 

گزارش تحلیلی »فرصت امروز« از معضالت صنعتگران چرم

مزیتهایتولیدچرمفدایصادراتنیمهساخته

در  نیویورک تایم��ز  روزنام��ه 
گزارشی به قلم »ایلین سایولینو« 
لغ��و تحریم های ای��ران در آینده 
نزدی��ک را ش��روع فص��ل تازه ای 
برای زعفران )Saffran(  دانست. 
به گزارش ایرنا، روزنامه یاد شده 
نوش��ت: زعفران، یک گیاه دارویی 
قدیمی و گران ترین نوع آن اس��ت 
ک��ه همواره یک ق��درت جادویی 

اعتیادآور داشته است. 
 ،)Cleopatra( کلئوپات��را 
آخری��ن فرع��ون مصر باس��تان، 
حم��ام زعف��ران می گرف��ت ت��ا 
 دلربات��ر ش��ود. اس��کندر مقدونی

از   )Alexander the Great(
زعفران برای درمان زخم هایی که در 
جنگ برداشته بود، استفاده می کرد. 
بس��یاری از ایرانی��ان ب��ر ای��ن 
باورن��د که زعف��ران خالص، یک 
آنتی اکس��یدان، ض��د اس��ترس و 
س��الح خوراک��ی در برابر آلزایمر، 

سرطان و بیماری چشم است. 
در ایران که همه س��اله بیش از 
80 درص��د عرضه جهانی 250 تنی 
زعف��ران را تولید می کند، این گیاه 
جادوی��ی همه جا حض��ور دارد؛ در 
خورش ها، کباب ها و روی ظرف پلو. 
در دیدار اخیر از یک سوپرمارکت 
در تهران، دست کم چندین محصول 
زعفرانی از قبیل پش��مک زعفرانی، 
نبات زعفرانی )برای شیرین کردن 
چای(، سوهان زعفرانی و تافی ترد 
زعفران��ی پیدا ک��ردم. اغلب گفته 
می شود، زعفران قیمت طال را دارد، 
زیرا زحمت کشت و عمل آوری آن 
زیاد اس��ت و به نی��روی کار زیادی 

نیاز دارد. 
ه��ر پایی��ز به م��دت چند هفته، 
گیاه زعفران گل می دهد. آن وقت، 
تولیدکنن��دگان زعفران ش��روع به 
برداشت می کنند. سپیده دم، گل ها 
را می چینند و از هر گل سه رشته 
کالل که همان روز به آرامی ش��روع 
به قرمز ش��دن می کند جدا کرده و 
خش��ک می کنند.  از هر 150 هزار 
گل، تقریبا یک کیلوگرم )2. 2 پوند( 

زعفران به دست می آید. 
عجیب نیست که پودر گرانبهای 

زعفران س��بب ایجاد یک تجارت 
ب��د ش��ده اس��ت. تجارت��ی که با 
تقلب و تحریف هایی شامل عرضه 
جایگزین ه��ای ارزان تر، محصول 
ناخال��ص و برچس��ب های تقلبی 
که در قاچاق س��نگ های قیمتی 
یا مواد مخدر نیز مرسوم هستند، 

ایجاد کرده است. 
چند دانشمند و کارشناس زعفران 
با یکدیگر همکاری کرده اند تا برای 
بهب��ود تولید و بازاریاب��ی زعفران، 
تعیین درجه خلوص و محل تولید 
آن و نظم ده��ی ب��ه ب��ازار زعفران، 
اقدامی موس��وم به س��فرانومیکس 
)Saffronomics(  را راه بیندازند. 
در کنفرانس جهانی سفرانومیکس 
در آلماگرو )Almagro(  اس��پانیا 
در سپتامبر )شهریور( گذشته، محور 
بحث، حجم باالی زعفران تقلبی در 

گردش بود. 
»جی. اس هسالپ-هریس��ون« 
فوق تخصص ژنتیک دانشگاه لستر 
در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: 
مس��ئله تقلب مشکل بزرگی است. 
اس��تفاده از زعف��ران تقلبی به این 
معنی اس��ت که م��ردم مزه و عطر 
زعف��ران اص��ل را نمی دانند.  از نگاه 
کارشناسان، زعفران تقلبی، سالمت 
مردم را چندان به خطر نمی اندازد. 
آنچه کارشناسان را نگران می کند، 
مبالغه در مورد اعتبار و خلوص این 

محصوالت تقلبی است. 
جهان��ی  کنفران��س  در 
سفرانومیکس، کارشناسان در مورد 
بهبود روش های تش��خیص تقلب 
از طری��ق یکس��ری آزمایش ها، از 

اسپکتروسکوپی ساده تا بررسی های 
پیچیده دی. ان. ای صحبت کردند. 
آنه��ا می خواهن��د بدانن��د آیا رنگ 
زعفران عرضه ش��ده طبیعی است؟ 
آی��ا به ترکیبات گیاه چیزی اضافه 

شده است؟ 
آنها در حال توس��عه یک پایگاه 
اطالعاتی پیچیده در زمینه تقلب 
و ارقام منطقه ای زعفران هستند. 
نوسان در بازار زعفران شدیدتر 
ش��ده اس��ت. لغ��و تحریم ه��ای 
بین المللی علی��ه ایران که انتظار 
می رود به زودی اتفاق بیفتد، منجر 
ب��ه افزایش تقاضای س��فته بازی 
زعف��ران )تقاضای زعف��ران برای 
معامل��ه نه برای مصرف( در داخل 
ایران شده است. زعفران در ایران 
چند برابر ارزان تر از اروپاس��ت. در 
اروپا قیمت خرده فروش��ی زعفران 
می توان��د تا 20 ه��زار یورو در هر 

کیلوگرم افزایش یابد. 
در مغازه »اکبر فرامرز« که 20 
سال اس��ت در بازار ادویه فروشان 
اصفه��ان کار می کن��د و می��وه 
خش��ک، گیاه��ان دارویی و ادویه 
از قبیل نعناع خشک، گل بنفشه، 
بهارنارن��ج و زعفران می فروش��د، 
قیم��ت ی��ک بس��ته 4.6 گرم��ی 

زعفران 11 دالر است. 
فرام��رز گفت: از بهار گذش��ته، 
قیم��ت زعفران 30 درصد افزایش 
پی��دا کرده اس��ت. آنه��ا که پول 
دارن��د در ب��ازار مداخله می کنند 
و مقادی��ر زی��ادی زعفران خریده 

و احتکار می کنند. 
در اسپانیا که صادرکننده بزرگ 

زعفران اس��ت، بازار دچار اختالل 
ش��ده اس��ت. ای��ن کش��ور روزی 
تولیدکنن��ده ب��زرگ زعفران بود 
اما مدت هاس��ت که عمده زعفران 
خ��ود را از ای��ران وارد و آن را ب��ه 
نام زعفران اس��پانیا صادر می کند. 
اما در اواخر سال 2014، اتحادیه 
اروپا شروع به سختگیری در مورد 
برچس��ب زدن های غیرقانونی به 
کاالها از جمله زعفران کرده است. 
در س��ال های اخیر، افغانس��تان 
نیز ش��روع به تولید زعفران کرده 
است. ایران در تالش برای تشویق 
کش��اورزان افغان��ی برای دس��ت 
کش��یدن از تولی��د خش��خاش، با 
س��ازمان های غیردولت��ی ب��رای 
پرورش زعفران همکاری می کند. 
کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، 
اس��پانیا، یونان، مقدونیه، کوزوو و 
اتریش نیز مقادیر ناچیزی زعفران 

تولید می کنند. 
ب��رای ایرانی ه��ا، زعف��ران فقط 
زعفران��ی ایران��ی اس��ت. آنه��ا بر 
ای��ن باورن��د ک��ه ترکی��ب خاک، 
ویژگی ه��ای توپوگرافی، اقلیمی و 
آب اس��تان خراسان واقع در شمال 
شرق ایران که منطقه بومی پرورش 
زعفران در این کشور است، زعفران 
ای��ران را خاص می کند.  در تهران، 
فرشته فرهی و برادرش فرهاد، آیین 
س��االنه بسته بندی و توزیع زعفران 
برای دوس��تان و فامیل را زنده نگه 

داشته اند. 
خانواده طرف مادری آنها به نام 
ش��یبانی، در مزرعه خود واقع در 
نزدیک��ی بیرجن��د، زعفران تولید 

می کند. همه س��اله عفت شیبانی، 
م��ادر خان��واده فره��ی، یک تا دو 
کیل��و زعفران از مزرعه برداش��ت 
می کن��د. وی از وزنه های بس��یار 
کوچک��ی برای وزن کردن زعفران 
اس��تفاده ک��رده و س��پس آن را 
در بس��ته های پالس��تیکی بسیار 

ساده ای بسته بندی می کند. 
این خانواده تا زمانی که بتوانند 
سنت برش مادگی گیاه برای حفظ 
س��اقه زرد کم رنگی را که دش��ت 

نامیده می شود حفظ می کنند. 
به گفت��ه خانواده فرهی، بخش 
زردرنگ س��اقه زعف��ران، به عطر 
غ��ذا می افزاید در حالی که بخش 
قرمزرن��گ به آن رن��گ می دهد. 
بسته بندی رش��ته های قرمز-زرد 
زعف��ران یک روش س��نتی برای 
اطمین��ان دادن ب��ه مش��تری از 

طبیعی بودن آن است. 
فری��ده، دخت��ر دیگ��ر خان��واده 
می گوی��د: فروش��ندگان به ش��ما 
می گوین��د هرگز س��اقه زعفرانی را 
که دارای بخش زردرنگ نیز هست 
نخرید زیرا جز افزایش وزن زعفران 
خریداری شده، چیز دیگری ندارد. 
اما کسی که من اطمینان زیادی به 
سخنان وی دارم معتقد است بخش 
زردرنگ ساقه زعفران به عطر و بوی 
آن می افزاید.  خانواده فرهی در مورد 
بهترین روش آسیاب کردن زعفران 
با یکدیگر اختالف نظر دارند. فریده 
اصرار دارد که باید این کار را با هاون 
کوچک انجام داد اما فرشته خواهر 
وی که یک میکروبیولوژیست است، 
قهوه خردکن برقی کوچک را توصیه 

می کند. 
آس��یا کردن زعف��ران یک آیین 
است. یک ورق کاغذ تمیز روی میز 
می گذارند تا اطمینان حاصل شود 
ک��ه ذره ای از زعف��ران هدر نخواهد 
رفت. س��پس رش��ته های زعفران 
هم��راه ب��ا چن��د حبه قن��د داخل 
آس��یاب برقی گذاش��ته می شود تا 
زعفران بهتر آس��یاب شود. پودر به 
دس��ت آمده می تواند در بسته های 
مهر و موم ش��ده برای سال ها سالم 

بماند. 

نیویورک تایمز: فصل جدیدی در انتظار طالی سرخ ایران است

صنعت غذایی

رئیس هیات مدیره انجمن نساجی کشور: 
مصرف کنندگان مواد اولیه به جلسه 

ستاد هدفمندی دعوت نشده اند
انجمن نس��اجی کش��ور بازهم اع��الم می کند که 
اگر ام��روز ب��ورس کاالیی برای عرض��ه محصوالت 
پتروشیمی وجود نداشت، کل بازار در اختیار عده ای 
واس��طه پولدار قرار می گرف��ت و ما مصرف کنندگان 
چاره ای جز تن دادن به خواس��ته آن واسطه ها برای 

تامین مواد مورد نیازمان نداشتیم. 
ب��ه گزارش ایلنا، دیروز جلس��ه س��تاد هدفمندی 
یارانه ه��ا برای چندمین بار و با اصرار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به منظور رس��یدگی به درخواس��ت 
این وزارتخانه برای خروج یا اختیاری ش��دن عرضه 
محصوالت پتروشیمی از بورس کاالی ایران تشکیل 
ش��د اما جالب اینجا ست که از انجمن نساجی کشور 
به عنوان یک��ی از اصلی تری��ن مصرف کنندگان مواد 
اولیه پتروش��یمی دعوتی ب��رای حضور و اعمال نظر 

در این جلسه نشد. 
محمد مروج حس��ینی، رئیس هیات مدیره انجمن 
نساجی کش��ور در این باره می گوید: وزارت صنعت 
به دلیل آنک��ه می داند مصرف کنن��دگان مواد اولیه 
پتروش��یمی به تصمیم این وزارتخانه برای بازگشت 
معامالت به سیس��تم غیر ش��فاف گذش��ته معترض 

هستند ما را به این جلسه دعوت نکرده است. 
حس��ینی با بیان اینک��ه امروز اگر ب��ا وجود همه 
مشکالت از جمله رکود و تحریم همچنان توانسته ایم 
تاحدودی س��رپا بمانیم، به دلیل تامین مواد اولیه از 
سیس��تم شفاف بورس اس��ت، افزود: مشخص است 
که اگ��ر ما به جلس��ه تصمیم گیری دعوت ش��ویم، 
وزارت صنعت با انواع و اقس��ام مخالفت ها براس��اس 
دالی��ل منطقی روبه رو می ش��ود و نمی تواند تصمیم 

غیر منطقی خود را به کرسی بنشاند. 
رئیس هیات مدیره انجمن نس��اجی کش��ور گفت: 
متاسفانه شخص آقای وزیر با وجود همه توصیه هایی 
که فعاالن صنعت پتروش��یمی مبن��ی بر مزیت های 
ب��ورس کاال ب��رای ای��ن صنعت به خص��وص صنایع 
پایین دس��تی به او داشته اند، اما مشخص نیست که 
چ��را روی حرف اولیه خود در همان دو س��ال و نیم 
گذش��ته باقی مانده است.  حس��ینی در پایان اظهار 
داش��ت: انجمن نساجی کش��ور بازهم اعالم می کند 
که اگر امروز ب��ورس کاالیی برای عرضه محصوالت 
پتروشیمی وجود نداشت، کل بازار در اختیار عده ای 
واس��طه پولدار قرار می گرف��ت و ما مصرف کنندگان 
چاره ای جز تن دادن به خواس��ته آن واسطه ها برای 

تامین مواد نیازمان نداشتیم. 

اعالم لیست قرمز صید
 کوسه و البستر در صدر ممنوعه ها

معاون بنادر صیادی و ماهیگیری سازمان شیالت 
اع��الم ک��رد: ممنوعیت های صیادی اعالم ش��ده از 
س��وی س��ازمان ش��یالت به گونه های ممنوع الصید 
موجود در لیس��ت قرم��ز این س��ازمان و زمان ها و 

مکان های مختلف صید در کشور اختصاص دارد. 
علی اصغ��ر مجاهدی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: برخی از گونه ها مانند ماهیان خاویاری، کوسه، 
البستر و غیره ممنوع الصید هستند و براساس مجوز 
صید هدف برای این گونه ها صادر نمی شود که عمدتا 
دالی��ل ممنوعیت صی��د حفظ ذخای��ر و جنبه های 

حفاظتی است. 
وی ب��ا بیان اینکه محدودیت ش��رعی برای صیادی 
گونه های شیالتی وجود ندارد و بیشتر به حوزه مصرف 
انس��انی آن برمی گردد، افزود: گونه های ممنوع الصید 
اص��وال از نظر حفاظتی اجازه صید ندارند یا گونه هایی  
هس��تند که ذخایرش��ان از بین رفته و به دلیل حفظ 

ذخایر مشمول چنین ممنوعیتی شده اند. 
معاون بنادر صیادی و ماهیگیری س��ازمان شیالت 
ادام��ه داد: برخ��ی دیگ��ر از اعم��ال محدودیت ها به 
ممنوعیت زمانی صیادی برمی گردد که در این زمینه 
شاید برخی گونه های مجاز نیز در بازه های زمانی خاص 
مشمول ممنوعیت شوند و در فصولی خاص اجازه صید 
به آنها داده ش��ود که بر این اساس فصل صید یا فصل 

ممنوعیت  صید برای این گونه ها اعالم می شود. 
مجاه��دی گفت: به عن��وان مثال صی��د میگو در 
اس��تان هرمزگان و بوشهر تنها حدود یک ماه و نیم 
از س��ال مجاز اس��ت و در دیگر فصول ممنوع الصید 
هس��تند که فصل صید برای استان هرمزگان تقریبا 
از اواس��ط مهرماه تا اواخر آبان ماه است که البته در 
فصول مختلف و برای اس��تان بوش��هر نی��ز این بازه 
زمانی ممکن اس��ت تغییر کند. همچنین در ماهیان 
مرکب نیز چنین محدودیت های زمانی وجود دارد. 

وی اضافه کرد: برنامه صیادی در سازمان شیالت 
وج��ود دارد ک��ه در قالب آن اج��ازه بهره برداری به 
صی��ادان داده می ش��ود و به عنوان مث��ال در زمینه  
ماهی کیلکا که محدودیت صید کمتری نس��بت به 
دیگر گونه های ش��یالتی دارد، فصل ممنوعیت صید 
اعالم می ش��ود، یعنی در دو ماه از سال )اردیبهشت 
و بی��ن آب��ان  و آذرم��اه( که پی��ک و اوج تخم ریزی 
ماهی کیلکا اس��ت، صید ممنوع می ش��ود و در بقیه 
سال آزاد است. همچنین ماهی استخوانی نیز شش 
م��اه ممنوع الصید اس��ت و نیمی از س��ال )از مهر تا 
فروردین م��اه( صی��د آن آزاد می ش��ود، چراکه اگر 
بخواهی��م فصل صید را تغیی��ر دهیم باید روش های 

صیادی و نظام بهره برداری را نیز تغییر دهیم. 
معاون بنادر صیادی و ماهیگیری سازمان شیالت 
با اش��اره به زمان بندی صید ماهی خاویاری در قالب 
فصل بهاره، پاییزه و زمس��تانی ادام��ه داد: به عنوان 
مثال صید ماهیان خاویاری و اس��تخوانی در شمال 
کش��ور وابسته به الگوی رفتاری ماهی است و ماهی 
اس��تخوانی را زمانی که برای تغذی��ه یا مهاجرت به 
رودخان��ه برای تکثیر به س��احل نزدیک می ش��ود، 
صید می کنیم که در فصل صید اعالم ش��ده ماهیان 
استخوانی به ساحل نزدیک می شوند و اگر بخواهیم 
آن را تغیی��ر دهی��م باید ش��یوه های صی��د و نظام 

بهره برداری را نیز عوض کنیم. 

 محموله 66 هزار و 500 تنی 
گندله آهن از هند عازم ایران شد

مدیرعامل ش��رکت س��نگ آه��ن کودرموک هند 
گف��ت: محموله 66هزار و500 تن��ی گندله آهن به 
وس��یله کش��تی »ام. وی. اری��رس« از بن��در جدید 

منگلور درجنوب هند عازم ایران شد. 
به گ��زارش ایرنا، »ماالی چترج��ی« در گفت وگو 
با خبرنگاران افزود: این ش��رکت سنگ آهن با درجه 
خلوص باال را از برزیل وارد و پس از تبدیل به گندله 
آهن درکارخانه جدید شرکت سنگ آهن کودرموک 

این شرکت در منگلور به ایران صادر می کند. 
وی افزود: این شرکت در نظر دارد در سال جاری 
میالدی 500 هزار تن گندله آهن به ایران صادر کند. 
مدیرعامل ش��رکت کودر موک هند در پاس��خ به 
عل��ت واردات س��نگ آهن ازبرزی��ل باوج��ود منابع 
سنگ آهن در این کش��ور خاطرنشان کرد که ایران 
گندل��ه آهن با درجه ب��اال را ترجیح می دهد که این 

سنگ ها در هند یافت نمی شود. 
وی در مورد ظرفیت بازار ایران برای واردات گندله 
سنگ آهن گفت که ایران یک بازار 10 میلیون تنی 
است و شرکت س��نگ آهن کودرموک به علت واقع 
ش��دن در س��احل غربی هند به راحتی و با کمترین 
هزینه حمل و نقل می تواند نیاز ایران را تامین کند. 

ش��رکت س��نگ آهن کودرموک در حال حاضر با 
شرکت های فوالد ایران و منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریفا ب��رای صادرات گندله آه��ن در حال مذاکره 

است. 

احتمال کاهش تولید در بازار 
بی جان فوالد

سیدرضا شهرس��تانی، عضو انجمن تولید کنندگان 
فوالد با اش��اره به دپوی 3 میلیون تن فوالد در انبار 
تولید کنندگان گفت: 20 درصد از کل تولید امس��ال 
به صورت مازاد درآمده و در کف کارخانه ها نشس��ته 
اس��ت که دلیل اصلی این موضوع این است که بازار 
جان ندارد لذا پیش بینی می شود میزان تولید فوالد 

حدود 15 درصد کاهش یابد. 
او در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، با اش��اره به کاهش 
قیمت جهانی نفت و وابستگی ایران به درآمدهای 
نفت��ی اظهار کرد: در حال حاض��ر بدهی دولت به 
بانک ه��ا و پیمانکاران بی��ش از 300 هزار میلیارد 
تومان اس��ت. از س��وی دیگر بخش خصوصی نیز 
ح��دود 200 هزار میلیارد توم��ان بدهی به بانک ها 

و بیمه ه��ا دارد. 
وی اف��زود: ب��ه ای��ن ترتیب ب��ا توجه ب��ه اینکه 
پیش بینی می شود در سال آینده قیمت نفت باز هم 
نزولی باش��د، درآمدهای حاصل از نفت و مالیات در 
کشور کفاف دستمزد و هزینه های یک سال کشور را 
هم نخواهد داد و پولی برای توس��عه زیرساخت های 

اساسی نمی ماند. 
عض��و انجمن تولید کنندگان فوالد ب��ا بیان اینکه 
تنه��ا راه نج��ات صنایع تغییر سیاس��ت ها در جهت 
جذب س��رمایه گذار خارجی اس��ت، ادام��ه داد: اگر 
سیاست های مربوط به سرمایه گذاران خارجی تغییر 
کن��د و این افراد به دلیل ارزان بودن انرژی و س��ایر 
مزایای ایران به کشورمان بیایند می توان تا حدودی 
نس��بت به آینده این صنایع در جهت مصرف داخلی 

و صادرات امیدوار بود. 
شهرستانی درباره  شش پیشنهادی که برای خروج 
از رک��ود صنایع فوالد ارائه ش��ده اس��ت، افزود: این 
موضوعاتی که پیش��نهاد می شود صرفا مسکن هایی 
اس��ت که به ص��ورت کوتاه مدت مش��کالت را بهبود 

می دهد و دردی از صنعت دوا نمی کند. 
وی اظه��ار ک��رد: در م��ورد خ��ودرو ه��م همین 
اتف��اق افتاد و آنچه به نظر می رس��د این اس��ت که 
تا اردیبهش��ت ماه دوباره انبارهای خودروس��ازان پر 

خواهد شد. 
درب��اره  ف��والد  تولید کنن��دگان  انجم��ن  عض��و 
اقدام��ات الزم ب��رای ج��ذب س��رمایه گذار خارجی 
گفت: س��رمایه گذار باید اطمین��ان حاصل کند که 
س��رمایه اش محفوظ اس��ت و هر زمانی که بخواهد 

می تواند آن را از کشور خارج کند. 
شهرس��تانی با بیان اینکه نرخ ارز باید آزاد س��ازی 
ش��ود، ادامه داد: دالر باید تک نرخی ش��ود و قیمت 
آن را نیز بازار آزاد تعیین کند نه به صورت دستوری 
باشد، از سوی دیگر شرکت هایی که در دست دولت 
اس��ت باید این امکان را فراه��م کنند که خارجی ها 
بتوانن��د س��هام های آنها را خریداری ک��رده و باعث 

جاری شدن تکنولوژی در آنها شوند. 
به گفته وی، همه موارد در برخورد سرمایه گذاران 
خارجی از جمله نوع رفتار در اماکن مختلف از جمله 
فرودگاه بین المللی، تاکسی، هتل ها و سیستم بانکی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
عض��و انجمن تولید کنندگان فوالد در ادامه درباره 
تاثی��ر وضع تعرفه های باالتر ب��رای واردات فوالد به 
کش��ور گفت: آنچه مس��لم اس��ت وضع تعرفه یکی 
از اهرم ه��ای حمایت از تولید داخل اس��ت، اما باید 
مطالع��ه دقیقی روی اجناس��ی ک��ه در داخل تولید 
می ش��ود ص��ورت بگی��رد به طوری ک��ه تعرفه روی 
محصوالتی که تولید داخلی دارند وضع شود، اما در 
مورد محصوالتی که کماکان از طریق واردات تامین 

می شوند وضع تعرفه به صالح نیست. 
عضو انجم��ن تولید کنندگان ف��والد تصریح کرد: 
مهم ت��ر از ایج��اد تعرف��ه ب��رای واردات، راه اندازی 
س��رمایه گذاری در کشور اس��ت تا بتوانیم مشکالت 

بخش تولید را حل کنیم. 

نساجی

شیالت

معدن

شماره 410 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مولود غالمی 



ساختمان شیشه ای میرداماد 
عصر روز شنبه پذیرای مدیران 
عام��ل بانک ه��ای کش��ور بود؛ 
نشس��تی ک��ه از آن ب��ا عنوان 
هم اندیش��ی یاد ش��د و انتظار 
ب��رای  آن  خروج��ی  م��ی رود 
مهم ترین معضالت نظام بانکی 
از جمل��ه کاه��ش نرخ س��ود 
بانک��ی و موض��وع س��اماندهی 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
غیر مجاز راهگش��ا باشد. اما در 
می��ان رئوس مه��م خبری این 
نشس��ت، اکب��ر کمیجانی قائم 
مق��ام بانک مرک��زی خبری را 
اعالم کرد که از جهات مختلفی 
می توان��د ب��رای بانک ه��ا حائز 
اهمی��ت و التیام بخش دردهای 
آنها باش��د. به گفته کمیجانی، 
برداشت شبانه بانک مرکزی در 
دوره دول��ت دهم از بانک ها که 
به مثابه ش��وکی به نظام بانکی 
بود سرانجام ساماندهی و حل و 
فصل شد. این خبر از آن جهت 
اهمی��ت دارد که نش��ان دهنده 
نظام  س��ازوکارهای  بازگش��ت 
بانک��ی به م��دار قانونی اس��ت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
بانک مرکزی،  در این جلس��ه 
اکبرکمیجان��ی، قائم مقام بانک 
مرکزی ب��ا بیان اینکه مجموعه 
اقدام��ات ای��ن بانک براس��اس 
مصوبات مجمع عمومی  س��ال 
1393 و مصوب��ه ش��ورای پول 
و اعتبار در اردیبهش��ت س��ال 
ج��اری، موجب س��اماندهی و 
تعیین تکلیف اضافه برداش��ت 
بانک ها ش��د، تأکید ک��رد: این 
اقدام ه��ا اوال موج��ب برقراری 
نظم و انضب��اط در رابطه میان 
بانک ه��ا و بانک مرکزی ش��د. 

دوما با توجه به اینکه بخشی از 
اضافه برداش��ت ها در بانک های 
بانک های مش��مول  و  دولت��ی 
اصل 44 قانون اساسی در قالب 
تکالیف دول��ت و بودجه انجام 
شده و بانک ها را با کمبود منابع 
روبه رو کرده بود، این موضوع در 
راستای مساعدت با این بانک ها 

ساماندهی شد. 
وی افزود: عدم تعیین تکلیف 
اضاف��ه برداش��ت  بانک ها از یک 
س��و موج��ب بار س��نگین وجه 
الت��زام ش��ده و از س��وی دیگر 
موجب پدیده بی انضباطی شده 
ب��ود. بر این مبن��ا بانک مرکزی 
ب��ا مدیریت اضافه برداش��ت ها 
ب��ه س��مت انضباط گرایی پیش 
رف��ت. کمیجان��ی یکی از دالیل 
افزای��ش ن��رخ س��ود بانک ها را 
وجود اضافه برداش��ت ها دانست 
و گفت: خوشبختانه ساماندهی 
اضافه برداشت ها با تالش مجدانه 
بانک مرکزی انجام ش��ده است  
و مصرانه درخواس��ت می ش��ود 
بانک ها ب��ه قراردادهای تنظیم 
ش��ده و تعه��دات خ��ود در این 
زمین��ه، پایبن��د باش��ند. ضمن 
آنکه انتظ��ار می رود با مدیریت 
منابع و مصارف توس��ط بانک ها 
تجربه های پیش��ین تکرار نشود. 
قائ��م مق��ام بانک مرک��زی در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش هزینه 
تمام ش��ده منابع بانک ها به دلیل 
نس��بت س��پرده قانونی تصریح 
کرد: براس��اس عملکرد بانک ها 
در رعای��ت ضوابط ابالغی بانک 
مرک��زی، چندی��ن ش��اخص از 
جمل��ه ش��اخص های اعتباری، 
نظارت��ی و پایبن��دی به مقررات 

 در نظ��ر گرفته ش��ده و با توجه 
ب��ه معیارهای مذکور، نس��بت 
س��پرده قانون��ی در دامنه 10 تا 
13 درصد برای بانک های تجاری 

تعیین شد. 
وی اظه��ار داش��ت: با توجه 
ب��ه اقدام ه��ای انج��ام ش��ده و 
مدیریت فعاالنه و کارآمد بانک 
مرکزی در بازار بین بانکی، روند 
کاه��ش نرخ س��ود در این بازار 
ک��ه از اواس��ط نیمه اول س��ال 
ج��اری در جریان بود، تس��ریع 
شد به طوری که نرخ سود بین 
بانک��ی که در مهر ماه امس��ال 
در مح��دوده 27 درص��د ق��رار 
داش��ت، اینک ب��ه محدوده زیر 
21 درصد کاهش یافته اس��ت. 
به گفته کمیجانی، با تمهیدات 
اندیش��یده  ش��ده از سوی بانک 
مرک��زی و نهاده��ای نظارت��ی 
امکان دادن س��ود س��پرده باال 
اعتباری  ازسوی موسس��ه های 

غیرمجاز سلب شده است.

حجم نقدینگی به 907 
هزارمیلیارد تومان رسید

در این جلسه ولی اهلل سیف با 
م��روری بر آمار و عملکرد دولت 
و بانک مرکزی در س��ال جاری 
اظهارداش��ت: حج��م نقدینگی 
در هش��ت ماهه اول س��ال 94 
ب��ه 907 ه��زار میلی��ارد تومان 
رسیدکه 16درصد رشد را نشان 
می ده��د. ای��ن رقم در 12 ماهه 
منتهی ب��ه آذرماه 24.7 درصد 
رش��د داش��ته که در مقایسه با 
دوره مش��ابه س��ال قب��ل، 2.3 
درصد افزایش داش��ته است. وی 
با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز 
در دوره یک ساله گذشته منتهی 

به آذرماه 94 و فعالیت های بانک 
مرک��زی در این خصوص گفت: 
نرخ متوس��ط دالر در یک ساله 
منتهی به آذر امس��ال به 3419 
تومان رس��یدکه نس��بت به رقم 
متوس��ط 12 ماه قبل  )3162( 
8.2 درصد رشد را نشان می دهد. 

 نرخ بازار بین بانکی
 از 29 درصد به 20 درصد 

کاهش یافت
س��یف گفت: نرخ های س��ود 
بای��د ب��ه تبعیت از ت��ورم، روند 
نزولی را در پیش گیرند. در این 
خص��وص نرخ بازار بین بانکی از 
29 درص��د به 20درصد کاهش 
پی��دا کرده اس��ت و نرخ س��ود 
قابل قب��ول، برای بانک مرکزی 
نزدیک به نرخ تورم است و باید 
جهت گیری به س��مت آن باشد. 
وی موض��وع تفکیک نرخ س��ود 
علی الحساب و قطعی و پرداخت 
سود توسط بانک ها براین اساس 
را الزم و ضروری دانست و گفت: 
بانک باید درخصوص نرخ س��ود 
عق��ود و مب��ادالت، پیش بینی 
دقی��ق انج��ام دهد و بخش��ی از 
آن را ب��ه صورت علی الحس��اب 
ب��ه مش��تریان پرداخت کند. در 
پایان س��ال نیز نرخ سود واقعی 
محاس��به شده و مابه التفاوت به 
مشتریان پرداخت شود و بر این 
اس��اس نرخ س��ود علی الحساب 
نمی تواند بیش��تر از سود واقعی 
باش��د. رئیس کل بانک مرکزی 
درخصوص اقدام این بانک برای 
رفع تنگنای مالی قبل از برجام 
و تحریک تقاضا، اظهار داش��ت: 
بان��ک مرکزی ب��ا هدف هدایت 
منابع به س��مت خرید کاالهای 

تولیدی، طرحی س��ه بخشی را 
به اجرا درآورد که شامل اعطای 
بخش��ی از مناب��ع ب��رای خرید 
خ��ودرو، کاالهای واس��طه ای و 
تأمین کااله��ای مصرفی بادوام 

بود. 

تحریم های بین المللی در 
هفته های آینده برداشته 

می شود
س��یف درخص��وص مس��ائل 
بع��د از برجام گفت: تحریم های 
بین الملل��ی در هفته های آینده 
برداشته می ش��ود اما بانک های 
ما آمادگ��ی الزم را برای حضور 
در عرصه بین المللی ندارند، زیرا 
در برخی شاخص ها با دنیا فاصله 
زی��ادی داریم و باید تمام تالش 
در همه بانک ها بر آماده س��ازی 
برای ش��روع سریع فعالیت بعد 
از اج��رای برجام باش��د. رئیس 
ش��ورای پول و اعتبار همچنین 
با اش��اره به مش��کل موسسات 
غیرمج��از، گف��ت: س��اماندهی 
موسس��ات غیرمج��از به صورت 
ج��دی در حال پیگیری اس��ت 
و دیگر دس��تگاه های نظارتی نیز 
ب��ه کمک بانک مرکزی آمده اند. 
نکت��ه مه��م در نح��وه برخورد 
ب��ا موض��وع اس��ت و انتخ��اب 
ک��ه حتی االمکان  روش های��ی 
منجر به صیانت از س��پرده های 

سپرده گذاران شود. 
وی از رقابت ناس��الم بانک ها 
در دو ح��وزه افزای��ش س��پرده 
و افزایش ش��عبه انتق��اد کرد و 
افزود: افزایش س��پرده و شعبه، 
الزاما به س��ودآوری بانک منجر 
نمی ش��ود و در واقع باید کارایی 

شعب را باال بریم. 

قائم مقام بانک مرکزی وعده داد 

مهارغیرمجازها؛کاهشنرخسودبینبانکی

رواب��ط  مدی��ر  خس��رورفیعی 
عمومی بانک پاسارگاد در مراسم 
جشنواره فیلم 180ثانیه ای گفت: 
به مسئولیت های  پاسارگاد  بانک 
اجتماعی بس��یار اهمیت می دهد 
و اعتقاد دارد به جای هزینه های 
تبلیغاتی باید به مس��ئولیت های 
اجتماع��ی بپ��ردازد. در همی��ن 
راس��تا بانک پاس��ارگاد نخستین 
موسسه ای است که پرداختن به 
مس��ئولیت های اجتماعی در آن 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و در ای��ن عرصه طی چند س��ال 
اخیر حضور موفقی داشته است. 
در این میان یکی از ش��اخه هایی 
که برای آن اهمیت ویژه ای قائل 
هستیم، هنر است. طی این چند 
سال بانک پاس��ارگاد همواره در 
کن��ار هنرمندان ب��وده و در این 
عرصه حض��ور کاملی داش��ته و 
همواره سعی بر این بوده است که 

از هنرمندان حمایت کنیم. 
رفیع��ی با اش��اره ب��ه ضرورت 
راه ان��دازی جش��نواره فیلم 180 
ثانیه ای اظهار کرد: این نیاز کامال 
احساس می ش��د که نوجوانان و 
جوانان ما به دنبال این هس��تند 
که خالقیت های شان دیده شود. 
بانک پاسارگاد برای پاسخ به این 
نیاز تالش کرد ب��ا راه اندازی این 
جش��نواره ش��رایطی را رقم بزند 
که جوان��ان و نوجوان��ان بتوانند 
در این عرصه استعدادهای شان را 
دبی��ر  بلخ��اری،  دهن��د.  ب��روز 
فیلم180ثانی��ه ای  جش��نواره 

ه��م در این مراس��م گف��ت: در 
حدود دو، س��ه س��ال اس��ت که 
بزرگ  و س��ازمان های  شرکت ها 
در مس��ئولیت های اجتماع��ی و 
فرهنگی ش��رکت دارن��د. در این 

عرصه بانک ها پیشتاز بوده اند. 
وی اف��زود: جهان ام��روز وارد 
قلمرویی ش��ده که صرف��ا دنبال 
مس��ائل اقتص��ادی نیس��ت و به 
هنر و مس��ئولیت های اجتماعی 
توج��ه وی��ژه ای دارد. در می��ان 
سازمان های بزرگ بانک پاسارگاد 
اهمیت فوق العاده ای قائل ش��ده 
اس��ت. همکاری در ساخت فیلم 
»جدایی نادر از س��یمین« یکی 
از نمونه ه��ای موفق این کار بوده 
تاکنون  پاس��ارگاد  بانک  اس��ت. 
حدود پنج فیلم س��رمایه گذاری 
ک��رده که از لح��اظ هنری موفق 

بوده ان��د. در ای��ن می��ان فیل��م 
»جدایی نادر از س��یمین« جایزه 
اسکار را نیزدریافت کرده است و 
یک��ی از پرفروش ترین های تاریخ 

سینمای ایران بود. 
بلخ��اری تاکی��د ک��رد: از دو، 
س��ه س��ال قبل جش��نواره فیلم 
180ثانی��ه ای را ش��روع کردیم و 
به دنب��ال فرصتی بودی��م. هدف 
اصلی و بنیادی بانک پاس��ارگاد 
ای��ن ب��وده ک��ه از فیلمنامه ها و 
کارگردان ه��ای بزرگ س��ینمای 
ای��ران حمایت و زمین��ه الزم را 
اس��تعدادهای جوانان  بروز  برای 
فراه��م کند. بلخ��اری ادامه داد: 
مس��ئله جوان ها یک��ی از دغدغه 
اصل��ی دکت��ر قاس��می، مدی��ر 
عامل بانک پاس��ارگاد اس��ت که 
خوش��بختانه در جش��نواره فیلم 

180 ثانیه ای اس��تقبال خوبی را 
از سوی جوانان شاهد بوده ایم. در 
همین راستا در شورای فرهنگی 
بانک پاس��ارگاد مصوب ش��د که 
این جشنواره هر دو سال یک بار 
برگزار شود. موج خالقیت در بین 
جوان ها وجود دارد و اگر از لحاظ 
مال��ی حمایت ش��وند می توانند 
فعالیت ه��ای بزرگی را در جامعه 
تحوی��ل دهن��د ک��ه بزرگ ترین 

دستاورد ما بوده است. 
وی در پایان گفت: قرار اس��ت 
همه کسانی که در این جشنواره 
بانک  س��هامدار  کرده اند  شرکت 
پاسارگاد ش��وند و دکتر قاسمی 
گفته است برگزیدگان هم جوایز 
خود را دریافت کنند. این کار در 
جهت کشف خالقیت بسیار مهم 
اس��ت و ت��الش بانک پاس��ارگاد 

بر این اس��ت. خس��رو رفیعی در 
ادام��ه افزود: جش��نواره در چند 
ح��وزه برگزار می ش��ود؛ حفاظت 
از محیط زیس��ت و منابع طبیعی 
حوزه ای است که بانک پاسارگاد 
اهمی��ت فراوانی ب��رای آن قائل 
اس��ت، تکریم خان��واده و حقوق 
اجتماعی هم از دیگر مقوالت این 
جشنواره است که اثرهای بسیار 
زیبایی در این زمینه خلق ش��ده 
اس��ت. رفیعی تاکید ک��رد: برای 
نفرات برگزیده معادل 60میلیون 
ریال و به نفرات دوم 40 میلیون 
ریال و به نفرات سوم 30 میلیون 
ریال جایزه اهدا خواهد ش��د و به 
چهار ایده برت��ر در هر بخش که 
مجموعا 12ایده هس��تند معادل 
10 میلی��ون ریال جایزه توس��ط 

بانک پاسارگاد اهدا می شود. 
وی ادامه داد: به نظرات برگزیده 
دیپلم افتخار و تندیس جشنواره 
اهدا خواهد شد و همه کسانی که 
در این جشنواره شرکت کرده اند 
جزو س��هامداران بانک پاسارگاد 
می شوند. امیدواریم این انگیزه ای 
شود برای جوانانی که در این راه 
قدم گذاش��ته اند. نفرات برگزیده 
جش��نواره چنانچ��ه قص��د ادامه 
تحصیل داش��ته باش��ند بورسیه 

بانک پاسارگاد می شوند. 
 رفیع��ی در پایان گفت: کتاب 
ق��رآن اعظم که در آلمان اس��ت 
به زودی به ایران می آید که کتاب 
بس��یار ارزش��مندی است و طی 
روز های آینده رونمایی می شود. 

بانک پاسارگاد نقش موثرتری در حوزه مسئولیت های اجتماعی ایفا می کند

جشنواره فیلم 180 ثانیه ای؛ محلی برای بروز استعدادهای جوانان
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خبرنــامه

راه کنترل نوسانات ارزی 
برون سپاری بازار است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان س��که و صرافان 
اس��تان ته��ران درباره دالیل نوس��انات ن��رخ ارز در 
هفته های گذشته، در میزگرد خبرگزاری ایرنا گفت: 
بانک مرکزی براس��اس قانون یکی از متولیان اصلی 

بازار ارز است. 
عب��اس مس��عودی ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ی از 
تصمیم ه��ای بانک مرکزی در عمل ب��ا قانون مغایر 
است، افزود: براس��اس قانون باید بسیاری از امور به 
بخش خصوصی واگذار ش��ود زیرا این بخش به دلیل 
حض��ور در فعالیت های��ی می تواند س��اماندهی را به 

خوبی انجام دهد. 
وی اظهارداشت: صرافی ها با توجه به دستورالعمل 
جدی��د باید از بانک مرکزی مج��وز دریافت کنند و 
براین اس��اس، س��اماندهی توس��ط بخش خصوصی 
منتفی ش��ده اس��ت؛ آن هم در حالی که براس��اس 
مصوبه دولت، در س��ال 1380 س��اماندهی از طریق 

اتحادیه ها با صدور پروانه کسب انجام می شد. 
مس��عودی یادآورش��د: در آن دوران شاهد بودیم 
س��رمایه های بس��یاری نه تنها در ایران که حتی در 
خاورمیانه، جذب این بخش ش��د و به کش��ور آمد. 
به طوری که صراف��ان ایرانی به یک منبع قابل اتکا 
برای صرافان منطقه در ترکیه و دوبی تبدیل ش��ده 
بودند و بسیاری به ایران می آمدند و صرافی تاسیس 

می کردند. 
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان س��که و صرافان 
اس��تان تهران ادامه داد: از سال 1384 به بعد، بانک 
مرک��زی برخورد انحص��اری اش را ب��رای در اختیار 
گرفتن بازار صرافی و س��که و موازی کاری در مقابل 
اتحادیه س��که و صراف��ان آغاز کرد. ب��ه طور نمونه 
بانک مرکزی اع��الم کرد مجوز صرافی باید توس��ط 
بانک مرکزی صادر شود ضمن اینکه »اتحادیه کانون 

صرافان ایرانیان« را نیز راه اندازی کرد. 
وی با بیان اینکه، ش��غل صرافی نی��از به آگاهی، 
تجرب��ه و تخص��ص دارد، اظهار داش��ت: براس��اس 
دس��تورالعمل بان��ک مرکزی، صرافان ب��رای تمدید 
مجوز باید سرمایه خود را به 4میلیارد تومان افزایش 
دهند ضمن اینکه 2میلیارد تومان نیز ضامن داشته 

باشند. 
مس��عودی با انتق��اد از عملکرد صراف��ی بانک ها، 
گفت: ای��ن صرافی ها به صورت قانون��ی دارای رانت 
هس��تند و همین امر هزینه ها را در بازار ارز افزایش 
می دهد، بنابراین با رشد قیمت ها در این بازار مواجه 

می شویم. 
وی با اش��اره ب��ه برخورد ب��ا دالالن در هفته های 
گذشته، اظهار داشت: به جای برخورد با دالالن بهتر 
است آنها را س��اماندهی و رتبه بندی کنیم، زیرا اگر 
این روند ادامه یابد معامالت این افراد در شبکه های 

مجازی و به صورت زیرزمینی انجام می شود. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آین��ده بازار ارز 
را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: براس��اس شواهد، 
دولت ب��ه دنبال افزای��ش نرخ ارز به ص��ورت آرام و 
آهس��ته اس��ت اما از افزایش یک باره آن جلوگیری 

می کند. 
مس��عودی خاطرنش��ان کرد: ب��رای جلوگیری از 
نوسانات بازار ارز نه تنها باید به صرافان اعتماد کرد، 
بلکه برون س��پاری انجام شود تا با افزایش رقابت در 

بازار قیمت به صورت مناسبی تعیین شود. 

مهم ترین مشکل بازار ارز دولتی بودن آن است
رئیس هیات مدیره هلدینگ جهان پارسیان نیز در 
ادامه این میزگرد، دولتی بودن بازار ارز را مهم ترین 
مش��کل فرآروی آن برش��مرد و تصری��ح کرد: بانک 
مرکزی بای��د فقط به وظایف نظارت��ی خود در این 

بازار بپردازد. 
محمدرضا جهان بیگلری افزود: تجربه نشان داده 
که ارز و پول بحث ش��یرینی ب��رای دولت ها بوده و 
هس��ت و هیچ دولت��ی حاضر به کنار گذاش��تن آن 

نیست. 
ب��ه گفته این فعال اقتص��ادی، ارز و قیمت آن به 
هیچ عنوان دس��ت ص��راف نبوده و نیس��ت و همه 
صرافان به نوعی به چند منبع در بازار وابسته اند که 
خود آنان نیز به توزیع کنندگان ارز وابستگی دارند. 
وی افزود: نبود سیستم بانکی خصوصی در کشور 
سبب شده تا بازار ارز کشور در اختیار دولت باشد. 

جهان بیگلری با بیان اینکه اداره کش��ور بیش��تر 
ب��ا واردات انج��ام ش��ده و ارز نقش موث��ری در آن 
دارد، ادام��ه داد: دخال��ت دولت در بازار ارز بیش��تر 
برای جبران کس��ری بودجه دولتی انجام می ش��ود 
و تازمانی که ارز ابزار دس��ت دولت باش��د، هرگونه 
تالشی بی نتیجه است. از این رو راه اندازی بورس ارز 
و بازار مش��تقات ارزی، راهکار اساسی برای مدیریت 

ارزی کشور است. 
رئی��س هیات مدیره هلدین��گ پارس��یان با بیان 
اینکه مخال��ف هر گونه فعالی��ت دالل های خیابانی 
ارز هس��تم، اضافه کرد: ساماندهی بازار ارز در قالب 

بورس ارز از الزامات است. 
وی تصری��ح ک��رد: ب��ازار ارز نیازمن��د ثب��ات و 
آرامش اس��ت و تصمیم های یک شبه چون مطالبه 
4میلیارد تومانی برای تمدید جواز صرافان، همچون 

سمی مهلک برای آن است. 
و  بانک��ی  پول��ی،  کمیس��یون  س��ابق  رئی��س 
س��رمایه گذاری ات��اق ای��ران و ایتالیا اضاف��ه کرد: 
سیاس��ت ها و برنامه های کنونی دولت سبب شده تا 
به تدریج صرافان قدیمی و کارکشته به حاشیه رانده 
ش��وند و صرافان جدیدی که کاربلد نیستند، سبب 

ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار شوند. 
به گفته ای��ن فعال اقتصادی، اینک هر کس��ی با 
س��رمایه میلی��اردی می تواند جواز صراف��ی بگیرد؛ 
پول هایی که گاهی اوقات مش��خص نیس��ت از کجا 
آمده و شاید فردا ش��اهد کالهبرداری هایی از سوی 

این افراد نیز باشیم. 
وی گفت: دولت یازدهم وارث مش��کل ایجاد شده 
از دولت گذش��ته اس��ت و اکنون می خواهیم دلیل 
دس��تورالعمل کنونی بانک مرک��زی را برای تمدید 
جواز صرافی ها )داشتن سرمایه 4میلیاردی( بدانیم. 

نرخنــامه
دالر3,672 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,672تومان هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 

جدید را930,500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازارآزاد4,003 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز5,430تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
474,000 توم��ان و ه��ر رب��ع س��که263,000تومان 
فروخته ش��د. هر س��که ی��ک گرمی171,000تومان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��الی 18 عی��ار 
95,390توم��ان قیم��ت خورد. هر اون��س طال هم در 

بازارهای جهانی 10,611دالر بود. 

تصمیم جدید چین برای سوآپ 
ارزی با ایران

 نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چین از تصمیم 
دولت چین برای سوآپ ارزی با ایران خبر داد و گفت: 
س��فر رئیس جمهور چین به ایران تقریبا قطعی ش��ده 

است. 
مجیدرضا حریری در گفت وگو با مهر درباره تصمیم 
دولت چین برای س��وآپ ارزی با ایران گفت: س��وآپ 
ارزی ی��ک کار تکنیکال بانکی اس��ت ک��ه با توجه به 
تغییرات��ی که چین در ح��وزه اقتصادی خ��ود دنبال 
می کن��د، قرار اس��ت با ای��ران صورت ده��د، این در 
شرایطی است که چین به تازگی موفق شده پول ملی 
خ��ود را جزو ارزهای معتبر دنیا قرار دهد و همان طور 
ک��ه یورو، دالر، فرانک یا ین در بازارهای دنیا به عنوان 
ارزهای معتبر، معامله می شود، یوان نیز قابلیت معامله 
در بازارهای دنیا را به عنوان یک ارز معتبر دنیا دارد. 

نایب رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین 
افزود: بر این اس��اس، چین ارتباطات خود را با برخی 
کش��ورها ش��روع کرده تا پول ملی خ��ود را با آنها در 
انجام معامالت تجاری، مبادل��ه کند. در همین رابطه 
ب��رای بخش��ی از تجارت با ایران نیز دو مدل ترس��یم 
کرده که یکی از آنها س��وآپ ارزی است به نحوی که 
این کشور قرارداد سوآپ ارزی با ایران منعقد کند و از 
یک طرف ارزی بگیرد و از س��وی دیگر، برای مبادله با 

سایر کشورهای دنیا، یوان تحویل دهد. 
وی تصریح کرد: البته سوآپ ارزی فعال در حد حرف 
است و باید ساز و کارهای الزم برای عملیاتی شدن آن 
را اجرایی کرد اما به هرحال ورود چین به حوزه سوآپ 
ارزی، به این دلیل اس��ت که این کشور بعد از تحریم 
و با توجه به سیاس��ت های خود که روز به روز در حال 
گسترش است و می خواهد قدرت اقتصادی خود را در 
دنیا دیکته کند و در مقابل آمریکا و پول ملی آن یعنی 
دالر، بایس��تد اما تا زمانی که سوآپ ارزی در سیستم 

بانکی ایران جا بیفتد، راه درازی در پیش است. 
حریری گفت: س��وآپ ارزی مدل های مختلفی دارد 
ک��ه باید دید چین در معامالت و تعامالت آتی خود با 
ایران، چه مدلی از آن را برای اجرا در دستور کار قرار 

خواهد داد. 
سوآپ ارزی عبارت از خرید نقدی ارز و فروش همان 
ارز در بازار س��لف ارز و برعکس است. به عبارت دیگر، 
انجام دو معامله ارزی در یک زمان اما با سررسید های 
مختلف را س��وآپ ارزی می گویند، یعنی همان خرید 
نقدی ارز و فروش وعده دار همان ارز یا خرید وعده دار 

ارز و فروش نقدی همان ارز. 
در واق��ع، با س��وآپ ارز، خطر تغییرات ن��رخ ارز از 
بین می رود و ای��ن روش، موجب بیمه معامالت ارزی 
می ش��ود. اص��وال س��وآپ ارز بین بانک ه��ای مرکزی 
کشورها طبق قراردادهای قبلی انجام می شود و بدین 
ترتیب معامالت س��وآپ بانک های مرکزی این امکان 
را می دهد تا نس��بت ب��ه حفظ نرخ براب��ری ارز اقدام 
کنند؛ لذا س��وآپ ارز یک نوع اس��تقراض ارزی هم به 

شمار می آید. 
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قیمتنوع ارز 

3,672دالر آمریکا

4,003یورو اروپا

 5,430پوند انگلیس

 1,007درهم امارات

 1,278لیر ترکیه

 580یوان چین

 30ین ژاپن

 2,685دالر کانادا

3,675فرانک سوئیس

 12,050دینار کویت

 975ریال عربستان

 57روپیه هند

 885رینگت مالزی

 885رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

 10,611اونس طال

413,600مثقال طال

95,390هر گرم طالی 18 عیار

933,000سکه بهار آزادی

 930,500سکه طرح جدید

 474,000نیم سکه

263,000ربع سکه

171,000سکه گرمی
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رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی 
درگفت وگو با »فرصت امروز« 

چالش فعلی صنف ما تفاوت قیمت 
مرغ در سطح شهر است

مهدی یوس��ف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرن��ده و ماهی تفاوت قیمت مرغ و ماهی در س��طح 
ش��هر را مهم ترین مش��کل این صنف اعالم کرد. با 
ایش��ان گفت وگوی��ی انج��ام داده ایم ک��ه در ادامه 

می خوانید: 
مهم ترین مشکل فعلی صنف شما چیست؟ 

در ح��ال حاضر، تفاوت قیمت مرغ در س��طح 
ش��هر یکی از مش��کالت اصلی صنف ما است که 
اکثر مش��تریان نس��بت به آن اعت��راض دارند و 
برخ��ی برای خری��د محصول��ی با قیم��ت کمتر 
مس��افتی را از مح��ل زندگی خود ط��ی کنند تا 
بتوانن��د در نقطه ای از ش��هر م��رغ و ماهی را با 
قیمت��ی کمتر خریداری کنند. مرغ کش��تار روز 
از ش��هرهایی مث��ل مازن��دران، گی��الن و. . . به 
میدان بهمن منتقل می ش��ود و از آنجا به سطح 
ش��هر عرضه می ش��ود. اما قیمت��ی که در میدان 
بهمن عرضه می ش��ود مهم است که باال باشد یا 
خی��ر و از طرف��ی قیمت فروش مرغ به س��اعت 
آن ارتباط دارد، زیرا اول صب��ح قیمت مرغ باال 
اس��ت و هرچه به س��مت ظهر و بعدازظهر پیش 

می رویم، کاهش قیمت خواهیم داشت. 
اتحادی�ه اق�دام ج�دی ب�رای یکپارچگ�ی 

قیمت ها و رفع این موضوع داشته است؟ 
بله حدود چهار س��ال است که اتحادیه به صورت 
روزان��ه قیمت واح��دی برای مرغ اع��الم می کند تا 

مغازه ها براساس آن قیمت مناسب را اعالم کنند. 
پس ب�ا چنین ش�رایطی هن�وز هم ب�ا چند 

قیمتی در بازار مواجه هستیم، چرا؟ 
البته باید توجه داشت که شرایط از گذشته بسیار 
بهتر و منظم تر شده، اما باز هم شاهد بی نظمی هایی 
در قیمت گ��ذاری هس��تیم. البته با اع��الم قیمت از 
س��وی اتحادیه برخ��ورد با واحدهای گ��ران فروش 
راحت تر ش��ده، زیرا با توجه به اینکه قیمت واحدی 
اعالم شده، بازهم واحدی گران فروشی کند، تخلف 

محسوب می شود. 

پرداخت خسارت میلیاردی 
توسط بیمه رازی 

بیمه رازی خس��ارت 15 میلی��ارد ریالی محموله 
گندم را کمتر از 24 ساعت پرداخت کرد. به گزارش 
روابط عموم��ی و تبلیغات بیمه رازی، این ش��رکت 
خسارت 15 میلیارد ریالی محموله 2500تنی گندم 

را 24 ساعت پس از تکمیل پرونده پرداخت کرد. 
محموله 2500 تن بار گندم ش��رکت ایده گس��تر 
عاص��ف در فض��ای باز گم��رک بندر ام��ام خمینی 
چن��دی پی��ش در معرض طوف��ان همراه ب��ا بارش 
شدید باران قرار می گیرد؛ از آنجایی که این محموله 
تحت پوش��ش بیمه نام��ه آتش س��وزی بیمه رازی 
ب��وده، پس از اطالع ش��رکت از حادث��ه پیش آمده، 
کارشناس��ان مجرب بیمه رازی به محل وقوع حادثه 
اعزام می شوند، کارشناسان مربوط حادثه را بررسی 
می کنن��د و اقدامات الزم ب��رای جابه جایی، تفکیک 
و اعالم میزان خس��ارت صورت می گیرد. خس��ارت 
تخمین زده ش��ده 15/000/000/000 ریال بوده و 
از آنجایی ک��ه رضایتمندی بیمه گ��ذاران بیمه رازی 
س��رلوحه فعالیت شرکت اس��ت، مبلغ خسارت 24 
س��اعت پس از تکمیل پرونده به بیمه گذار پرداخت 

شد. 

بیمه معلم نمایندگان برتر 
خود را معرفی کرد

 مدی��ر بیمه های عمر و س��رمایه گذاری ش��رکت 
بیمه معلم 40 نماینده برتر فروش بیمه های زندگی 
و س��رمایه گذاری این ش��رکت را معرف��ی کرد. به 
گزارش روابط عمومی بیمه معلم، س��عید گیوه چی 
با بی��ان اینکه ب��رای این رتبه بندی ش��اخص های 
دقیقی تعریف شده اس��ت، گفت: حق بیمه صادره 
در ۹ ماه اول س��ال 1۳۹4، حق بیمه وصول شده، 
تعداد بیمه نامه های صادر ش��ده در س��ال 1۳۹4، 
تعداد و ح��ق بیمه تمدیدی، تع��داد بیمه نامه های 
فس��خ و ابطال شده، میزان بدهی و سهم استان در 
نمایندگان  انتخاب  بیمه های زندگی ش��اخص های 
برتر بوده اس��ت. به گفته او بررسی عملکرد فروش 
بیمه های زندگی و سرمایه گذاری این نمایندگی ها 
نش��انگر تالش آنه��ا در اجرای صحی��ح مفاهیم و 
اص��ول علم بازاریابی خرد، اس��تفاده از تکنیک ها و 
مهارت ه��ای فروش بیمه زندگی و توس��عه فرهنگ 
بیمه اس��ت. گیوه چ��ی همچنین اظه��ار کرد: این 
نماین��دگان به پ��اس قدردانی از کس��ب رتبه یک 
ت��ا چهل نماین��دگان جنرال و نماین��دگان فروش 
بیمه ه��ای زندگ��ی می توانند از دوم دی ماه س��ال 
ج��اری از ط��رح  »وی��ژه نمایندگان برت��ر فروش 
بیمه ه��ای زندگ��ی« ک��ه در اختیار ش��عب تحت 

سرپرستی است، استفاده کنند.

بیمهاصناف

ای��ران در ص��ادرات دو براب��ر 
ب��رای  صنعت��ی  کش��ورهای 
حمل و نق��ل کاال هزینه می کند. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت روز گذش��ته همابش 
حمل و نق��ل صادرات��ی را با این 
خبر کلید زد. افخمی راد هزینه 
حمل و نقل ص��ادرات کاالی خام 
را در ایران ۳5 درصد قیمت کاال 
عنوان کرد، درحالی که این رقم 
در کشورهای صنعتی 18 درصد 
است. به گفته وی توان عملیاتی 
بن��ادر ای��ران در س��ال 2014، 
 TEU 5میلی��ون و 16۳ ه��زار
)واح��د اندازه گی��ری کانتینر و 
ظرفیت کانتینری بن��ادر( بوده 
اس��ت اما در ام��ارات این رقم به 
21میلی��ون و در چین به 182 
میلیون می رس��د که ای��ن ارقام 
نشان دهنده توان پایین عملیاتی 
بن��ادر در ای��ران در مقایس��ه با 
بزرگ ترین ش��رکای تجاری اش 
است. ولی اهلل افخمی راد با اشاره 
به مطالعات انجام ش��ده توسط 
این س��ازمان گفت: اگر چه توان 
بنادر امارات در سطح پایین تری 
نس��بت به ایران قرار دارد، اما با 
ای��ن وجود ح��دود چه��ار برابر 
ظرفی��ت عملیاتی بن��ادر ایران 
اس��ت، هزینه های عملیاتی در 
بنادر جنوب کشور از جمله بندر 
شهید رجایی به ازای هر کانتینر، 
4۳ دالر اس��ت درحالی ک��ه این 
هزینه در رأس الخیمه 1۳ دالر 
و بندرس��الله عم��ان هفت دالر 
اس��ت. رئیس س��ازمان توسعه 
تجارت تخلی��ه و بارگیری را در 
بنادر از دیگر مشکالت صادرات 
برش��مرد و با جزییات بیشتری 
و براس��اس مقایس��ه های انجام 
ش��ده توضیح داد: بررس��ی های 
م��ا در ش��ش کش��ور نش��ان 
می دهد ش��اخص توقف در کنار 
اس��کله و بارگیری در این شش 
کش��ور حدود 10 ساعت است، 
درحالی ک��ه در بندرعب��اس این 

ش��اخص ح��دود چه��ار روز، ۹ 
س��اعت و 45 دقیقه اندازه گیری 
شده و طبیعی است که با چنین 
میانگین زمان��ی هزینه ها تغییر 
پیدا کن��د و در نهایت در قیمت 
تمام شده تأثیر بگذارد. به گفته 
وی این مقایسه ها نشان می دهد، 
در تای��وان زمان انتظار برای یک 
کش��تی ۹ دقیقه، در مالزی 18 
دقیق��ه و در ام��ارات 14 دقیقه 
است. همچنین مدت زمان تخلیه 
و بارگیری در تایوان پنج ساعت 
و مالزی سه س��اعت و در جبل 
علی چه��ار س��اعت درحالی که 
در بندرعباس چهار روز اس��ت. 
رئیس سازمان توس��عه تجارت 
س��اختار خود مالکی کامیون ها 
را از دیگر مش��کالت این حوزه 
عنوان ک��رد و گفت: کش��ور ما 
فاق��د ش��رکت های حمل و نقل 
بین الملل��ی اس��ت و م��ا اگ��ر 
بخواهیم قیمت ها منطقی شود 
ناچار به ورود ب��ه رقابت و اجازه 
فعالیت به شرکت های بین المللی 
هس��تیم. رئیس سازمان توسعه 
تجارت ناوگان حمل و نقل کشور 
را بس��یار ضعیف توصیف کرد و 
شرکت های حمل و نقل داخلی را 
به ارتقای کیفی کامیون هایشان 
توصیه کرد. انتقاد از حوزه ریلی، 
عدم بازس��ازی در ناوگان هوایی 

به گفته وی از دیگر مش��کالت 
ساختاری در حمل و نقل صادراتی 
کشور اس��ت. فرودگاه های دیگر 
موض��وع قاب��ل بح��ث مع��اون 
وزیرصنعت معدن و تجارت بود. 
به گفته وی فرودگاه های کشور با 
وجود موقعیت خوب، توان کسب 
درآم��د از بابت ترانزیت هوایی را 
ندارند. افخمی گفت: این انتقادات 
به معنای نادیده گرفتن خدمات 
فعاالن در این بخش نیس��ت اما 
بای��د کاری کنیم که از ش��رایط 
حداکث��ر بهره ب��رداری صورت و 
ایران در جایگاه واقعی خود قرار 
بگیرد. افخمی راد گفت: با توجه 
به کاهش قیمت نفت، صادرات 
از اس��تقبال بیشتری  غیر نفتی 
برخ��وردار خواهد ش��د و قطعا 
مسیر سخت و دشواری خواهیم 
داش��ت، بنابراین باید از ظرفیت 
موجود حداکثر استفاده را ببریم 
و تالش کنیم ظرفیت های جدید 
در کش��ورهای همس��ایه ایجاد 
ک��رده و تالش کنی��م با کاهش 
قیم��ت در ارائه کاالی صادراتی، 
ق��درت رقابت پذی��ری کاالهای 

ایرانی را بیشتر کنیم. 

ایجاد سکوهای صادراتی 
در مناطق آزاد

مش��اور رئی��س جمه��ور و 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
دیگر س��خنران ای��ن همایش 
را سیاست  صادراتی  سکوهای 
جدی این دبیرخانه برشمرد و 
گفت: امیدواریم با سیاست های 
ابالغی رئی��س جمهور بتوانیم 
سرانجام خوبی را برای مناطق 
آزاد رقم بزنیم؛ این در شرایطی 
اس��ت که طی دو سال گذشته 
مناط��ق آزاد کش��ور ب��ه ریل 
اصلی خود بازگردانده شده اند. 
اکبر ترکان سهم مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را از کل صادرات 
کشور 70 درصد عنوان کرد و 
امسال سکوی صادراتی  افزود: 
در ش��لمچه و پایان��ه صادراتی 
12 هکت��اری در ماک��و افتتاح 
شد و همچنین پایانه صادراتی 
سرخس در دست ساخت بوده 
در  نی��ز  ارس  آزاد  منطق��ه  و 
دس��ت توسعه اس��ت. به گفته 
وی تبدیل ش��دن جاس��ک و 
احیای اقتصاد ایران در دریای 
از خواس��ته های  یک��ی  عمان 
رئیس جمهور است و به زودی 
جاس��ک به عن��وان پایانه دوم 
ص��ادرات نفت خام در کش��ور 
تبدیل می ش��ود. مشاور رئیس 
جمهور درب��اره اهداف افزایش 
تعداد مناطق آزاد گفت: انتخاب 
مناطق آزاد براس��اس سیاست 

گسترش صادرات به کشورهای 
ک��ه  چ��را  اس��ت،  همس��ایه 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
بازارهای جهان��ی خوبی دارد و 

باید برای آن بازارسازی کرد. 
ب��ه گفت��ه وی منطق��ه آزاد 
س��کوی  به عن��وان  مه��ران 
صادراتی به عراق تعیین شده، 
همچنین منطق��ه آزاد اردبیل 
ب��رای کار با آذربایجان و اینچه 
ب��رون ب��رای ترکمنس��تان و 
قزاقس��تان ایجاد می شود. دبیر 
و  آزاد  مناط��ق  ش��ورای عالی 
اقتصادی گف��ت: مناطق  ویژه 
آزاد و ویژه اقتصادی توانمندی 
و ظرفی��ت تبدی��ل ش��دن به 
دارند.  را  لجستیکی  پارک های 
ای��ن توانمندی در س��رخس، 
چابهار،  دوغارون،  س��لفچگان، 
کی��ش و مناطق وی��ژه بندری 
وج��ود دارد. ترکان از س��اخت 
بندری ۳7 هزار تنی در کیش، 
ی��ک ف��رودگاه در هندورابی، 
خ��م چنین س��اخت یک بندر 

توسعه ای در قشم خبر داد. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
و ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی 
سازمان توسعه تجارت همایش 
تخصصی حمل ونقل صادراتی، 
فرصت ه��ا و چالش ه��ا در روز 
گذشته در این سازمان با حضور 
مس��ئوالن و مدی��ران ح��وزه 
تج��ارت و حمل و نق��ل برگزار 
ش��د. جای��گاه حمل ونق��ل در 
چرخه تجارت خارجی کش��ور، 
خارجی  س��رمایه گذاری  نقش 
در توسعه حمل ونقل صادراتی، 
توانمندی های بنگاه های داخلی 
در ح��وزه حمل ونقل صادراتی، 
هزینه های  کاهش  راهکارهای 
لجس��تیک تج��اری و عملکرد 
بنادر، فرودگاه ه��ا و پایانه های 
صادرات��ی و کانتینری و نقش 
بیمه ها در توس��عه حمل ونقل 
صادرات��ی از محوره��ای ای��ن 

همایش بود. 

دولت در همایش یک روزه حمل و نقل صادراتی مطرح کرد 

بار سنگین حمل و نقل روی دوش صادرات 
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حمل و نقل

عضو انجمن مهندسان مشاور پیشنهاد کرد 
حذف شهرداری از فرآیند صدور 

پروانه ساختمان
عضو انجمن مهندسان مشاور گفت: در حال حاضر که 
درآمد شهرداری ها کم شده آنها عموما با تبدیل کاربری 
باغات به مسکونی و فروش تراکم های غیرمجاز درآمد 
خ��ود را تامی��ن می کنند به همین دلیل نیز باید حذف 
ش��هرداری ها از فرآیند صدور پروانه س��اخت در مبحث 

دوم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گیرد. 
مه��رداد هاش��م زاده همایونی در گفت وگ��و با پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی درباره پیش نویس مبحث 
دوم مقررات ملی س��اختمان گفت: پیش نویس مبحث 
دوم مق��ررات مل��ی س��اختمان از چارچوب های خوبی 
برخوردار است و باوجود پیچیدگی های فراوانی که دارد 
نس��بت به آیین نامه پیش��ین که انبوهی از اشتباهات را 
در خود داش��ت چندین گام رو به جلو رفته اس��ت. وی 
افزود: معتقدم آیین نامه اجرایی باید خالصه تر باشد و 
برخی از نکاتی که در آن مطرح شده اند در شیوه نامه ها 
آورده شود. همچنین زمان تغییر این آیین نامه و به روز 
کردن آن در متن پیش نویس هر پنج سال مطرح شده 
است اما تجربه نشان می دهد که این مدت زمان معموال 
افزایش می یابد و براس��اس زمان بندی نخواهد بود به 
همین خاطر نیز باید شرایط شفاف تری در آن پیش بینی 
شود.هاشم زاده همایونی با انتقاد از نقش کمرنگ وزارت 
راه و شهرسازی در این پیش نویس گفت: مخاطب این 
پیش نویس بیش��تر ش��هرداری ها هستند که تمایلی به 
بازرسی ندارند، به همین خاطر باید ضمانت های اجرایی 
در این پیش نویس مورد بررسی جدید قرار گیرد. وی 
ادام��ه داد: در ح��ال حاضر که درآمد ش��هرداری ها کم 
ش��ده اس��ت آنه��ا عموما ب��ا تبدیل کارب��ری باغات به 
مسکونی و فروش تراکم های غیرمجاز درآمدهای خود 
را تامین می کنند. از س��وی دیگر از آنجایی که فرآیند 
کنترل و خدمات مهندسی طوالنی است ادامه فعالیت 
ساخت و ساز در مرحله صدور پروانه و پایان کار طوالنی 
دیده شده و با این شرایط پیشنهاد می دهم مسئولیت 
طراح و ناظر در این پیش نویس مورد تجدید نظر قرار 
گیرد و پررنگ تر دیده شود و حذف شهرداری از فرآیند 

صدور پروانه مورد بررسی جدی قرار گیرد.

متقاضیان مسکن مهر گول 
بنگاه های دالل را نخورند

مدیرعامل ش��رکت عمران پرند با بیان اینکه تا پایان 
سال حدود ۵۰۰۰ مسکن مهر کیسون با تمام امکانات به 
متقاضیان تحویل می شود، نقل و انتقال مسکن مهر در 
بنگاه ها را غیرقانونی اعالم کرد و گفت: متقاضیان مسکن 
مهر گول بنگاه های دالل را نخورند. سیدعلی اکبر طاهری 
در گفت  وگو با تسنیم در رابطه با خریدوفروش واحدهای 
مس��کن مهر در پرند اظهار کرد: بعضا مش��اهده شده که 
افرادی به شرکت عمران پرند مراجعه کرده  و گفته اند که 
یک واحد مسکن مهر به چند نفر واگذار شده است.  وی با 
بیان اینکه متقاضیان در زمان خرید باید دقت کنند که این 
واحد به فرد دیگری واگذار نشده باشد از راه اندازی اداره ای 
در کارگ��زاری پرن��د با هدف جلوگیری از کالهبرداری در 
خریدوفروش واحدهای مسکن مهر خبر داد و افزود: نقل 
و انتقال واحدهای مسکن مهر در شرکت کارگزاری پرند 
انجام می شود و مردم بیخودی هزینه نکرده و به بنگاه ها 

مراجعه نکنند. 

سهم 2صدم درصدی حمل و نقل 
هوایی بار در کشور 

دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمای��ی گف��ت: 
در برنام��ه چه��ارم توس��عه، حمل و نق��ل داخلی در 
زیربخش ه��ای حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی به 
ترتیب 93، 3.9 و 3.1 درصد در بخش مس��افری و 
در بخ��ش باری نیز به ترتی��ب 93، هفت و دوصدم 
درصد بوده که گزارش ها نشانگر روند کاهشی سهم 
ایران در حمل و نقل بین المللی توس��ط ش��رکت های 

هواپیمایی داخلی است. 
به گزارش ایرنا، مقصود س��امانی ب��ا بیان اینکه 
براس��اس پیش بینی ها، ترافی��ک حمل و نقل هوایی 
دنیا در 1۵ سال آینده همانند 1۵ سال گذشته به 
دو برابر افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: در سال 
2۰12 در منطق��ه خاورمیانه ح��دود 48 میلیون 
مسافر توسط شرکت هواپیمایی ترکیه، حدود 42 
میلیون مس��افر توسط ش��رکت هواپیمایی امارات، 
2۵ میلی��ون مس��افر توس��ط ش��رکت هواپیمایی 
س��عودی و 19 میلیون مس��افر توس��ط ش��رکت 
هواپیمایی قطر جابه جا ش��ده و این در حالی است 
که س��هم ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی 
ایران )هما( تنها 2درصد یعنی 6.4میلیون مس��افر 

بوده است. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: در سال 
2۰13 ش��رکت های هواپیمایی دنیا با بهره گیری از 
23 ه��زار هواپیما در پروازه��ای برنامه ای، افزون بر 
3میلی��ارد مس��افر، 48 میلیون تن ب��ار در 4۰ هزار 
مس��یر جابه جا کردند. در این صنعت س��االنه بیش 
از 2. 2 تریلیون دالر گردش مالی ایجاد شده است. 
س��امانی گفت: ترافیک بار شرکت های هواپیمایی 
در پروازهای زمان بندی ش��ده نش��انگر رشد ساالنه 
8.۵درص��د در س��ال های 196۰ ب��ه بع��د اس��ت؛ 
پیش بینی ها تا س��ال 2۰2۵ همچنان رشد بیش از 

6 درصدی را نشان می دهد. 
دبیرانجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت: مقایسه 
کوت��اه وضعی��ت ش��رکت های هواپیمای��ی داخلی 
و منطق��ه، ش��کاف و عقب ماندگ��ی ای��ن صنعت را 
در کش��ور نش��ان می دهد به گونه ای ک��ه مجموعه 
هواپیماهای فعال ش��رکت های هواپیمایی داخلی از 
تعداد هواپیماهای هر یک از شرکت های هواپیمایی 

قطر و ترکیه کمتر است. 
وی متوس��ط س��ن ناوگان هوایی داخلی را حدود 
2۰.24 س��ال بیان کرد و افزود: این رقم در منطقه 
حداکثر هش��ت س��ال اس��ت. تحریم ها سبب شده 
شرکت هواپیمایی داخلی ساالنه نزدیک به ۵میلیارد 
دالر بابت عدم انتقال مسافران ترانزیت داشته باشند. 
س��امانی افزود: پژوهش ها نشان می دهد که برای 
تحق��ق اهداف س��ند چش��م انداز با توجه به رش��د 
تقاضای س��فر و جابه جایی بار، کشور نیاز به حدود 

۵81 فروند هواپیما دارد. 
وی گف��ت: می��زان ب��ار جابه ج��ا ش��ده از طریق 
حمل و نقل هوایی کش��ور از س��ال 1389 که قانون 
هدفمن��دی یارانه ها اجرا ش��د روند نزولی داش��ته 
اس��ت به طوری که حجم صادرات بار ب��ا هواپیما در 
س��ال 1389 ب��ه می��زان ۵9 ه��زار و 763 تن بود 
 که در س��ال 139۰ با کاهش ح��دود 8هزار تنی به 

۵1 هزار و63۰ تن رسید. 
سامانی گفت: حجم صادرات بار از طریق هواپیما 
در سال 1391 نیز روند کاهشی داشته و به 28 هزار 
و 8۰4 تن رسید. این روند در سال 1392 نیز تکرار 
ش��د و پارسال اندکی رشد داش��ت اما دلیل کاهش 
س��هم ای��ران از ب��ازار حمل و نقل هوای��ی، »افزایش 
قیمت تمام ش��ده هر کیلوگرم بار صادراتی« به دلیل 
افزایش نرخ س��وخت پروازهای ب��اری بعد از اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها، »نبود پایداری و اس��تمرار 
بار قابل حم��ل« و همچنین »نبود بار قابل حمل از 

مقاصد پروازی« است. 
هواپیم��ای  ح��ال حاض��ر 264  در  اف��زود:  وی 
مس��افربری و باری در کش��ور وج��ود دارد که فقط 
هفت فروند از این مجموع باری است. به گفته او، به 
دلیل مشکل فنی اکنون فقط چهار فروند هواپیمای 

باری فعال است. 

 تحویل ۱۸ لکوموتیو جدید
به ناوگان ریلی تا پایان سال

مدیر پ��روژه لکوموتیوهای مل��ی از تحویل 18 
لکوموتی��و جدید به ن��اوگان ریلی تا پایان س��ال 
خبر داد و گفت: در لکوموتیوهای قدیمی ش��رایط 
راحت و مناسبی برای لکوموتیوران در نظر گرفته 
نمی ش��د ولی این مس��ئله در لکوموتیوهای جدید 

بر طرف ش��د. 
حمی��د یزدان ف��ر در گفت وگو با پای��گاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی درب��اره آخری��ن وضعیت 
اج��رای قرارداد س��اخت 1۵۰ لکوموتیو و افزودن 
آن به ش��بکه ریلی کش��ور که ق��رارداد آن میان 
ش��رکت راه آهن و ش��رکت مپنا در س��ال 1386 
منعقد ش��د و ش��رکت زیمنس آلمان نیز به عنوان 
پیمان��کار فرع��ی پ��روژه نق��ش دارد، گفت: طبق 
آخری��ن آمار 132 دس��تگاه لکوموتیو و تس��ت و 
تحوی��ل راه آهن ایران ش��د و ای��ن لکوموتیوها در 
تمامی مس��یرها به ویژه مس��یر تهران-مش��هد در 

حال س��یر و حرکت هس��تند. 
وی ادام��ه داد: 18 لکوموتیو باقیمانده در قرارداد 
نیز طبق تعهد قبلی ش��رکت مپنا لکوموتیو تا پایان 
سال تحویل می شود تا به این ترتیب اجرای قرارداد 

به پایان برسد. 
مدی��ر پروژه لکوموتیوهای مل��ی با یادآوری اینکه 
تاکنون هیچ  گونه مشکلی درخصوص لکوموتیوهای 
تحویلی از س��وی ش��رکت مپنا به راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران از س��وی لکوموتیورانان گزارش نشده 
اس��ت، اف��زود: در لکوموتیوه��ای قدیمی ش��رایط 
راحت و مناس��بی برای لکوموتیوران در نظر گرفته 
نمی ش��د ولی این لکوموتیوها از لحاظ راحتی برای 
لکوموتیورانان بسیار مناسب و در ساخت آنها به این 

مسئله دقت شده است. 

عمران

ب��ا ت��داوم اس��تقامت رکود 
مسکن در برابر تمام طرح هایی 
راه و شهرس��ازی  ک��ه وزارت 
ارائه کرد، حاال به نظر می رسد 
گزینه های روی میز دولت برای 
ایجاد تغیی��ر در مهم ترین بازار 
اقتصادی کشور گسترده تر شده 
و این بار طرح ه��ای مدنظر به 
شکلی زیربنایی تر مشکالت را 

هدف قرار داده اند. 
هرچن��د در ط��ول ماه های 
در  گذشته طرح های مختلفی 
دس��تور کار قرار گرفته و البته 
در فضایی کالن تر تالش شده با 
از بین بردن التهابات اقتصادی، 
ب��ازار مس��کن بار دیگ��ر روی 
رونق را به خود ببیند اما شاید 
قطعی ترین گزینه ای که همواره 
از سوی دولت مطرح بوده و در 
گذشته نیز توانس��ته تاثیراتی 
مهم از خود باق��ی بگذارد، وام 

خرید خانه است. 
این وام که در دولت یازدهم 
تغییرات��ی ج��دی را به خود 
دی��ده و در چند گزینه جدید 
ارائه ش��ده هنوز نتوانسته در 
تاثیر گذاری خود  عرصه عمل 
را ب��ه اثب��ات برس��اند و این 
موض��وع کار را ب��رای عبور از 

رکود دشوار کرده است. 
رس��یدن به این نتیجه باعث 
ش��ده وزارت راه و شهرسازی بار 

دیگر اوضاع این وام در بازار خانه 
را مورد تجدید نظر ق��رار داده و 
این ب��ار طرح هایی را پیش بینی 
کند که به یک انقالب در ساختار 
وام ده��ی بانک ها می رس��د. این 
گزینه های جدید را عبده تبریزی، 
مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی 

مطرح کرده است. 
به گفته وی، زمان بازپرداخت 
و بانک ه��ای عامل باید افزایش 
پیدا کند تا تاثیرگذاری مدنظر 
به وجود بیای��د. عبده  تبریزی 
گفت��ه »در حال حاض��ر نظام 
پرداخ��ت  از  کش��ور  بانک��ی 
تس��هیالت بلندمدت مس��کن 
ناتوان اس��ت، چراکه ب��ا تورم 
پرداخ��ت  ام��کان  دورقم��ی، 
تس��هیالت بلندم��دت وج��ود 
نداش��ت. امیدواری��م در آینده 
با ت��داوم کاه��ش ن��رخ تورم 
بتوانیم در بازار رهن یعنی بازار 
وام های بلندمدت خرید مسکن، 
قدرتمندی داش��ته باش��یم و 
بای��د به مرحله ای برس��یم که 
تس��هیالت صن��دوق پس انداز 
یکم توس��ط تمام بانک ها قابل 

پرداخت باشد.«
رس��یدن دوره بازپرداخ��ت 
وام مسکن از 12 سال به 2۵ 
و 3۰ س��ال نیز طرح دیگری 
اس��ت که وزارت راه پیگیری 
آن را در دستور کار قرار داده 
و اگ��ر ای��ن دو ضل��ع با طرح 
طوالنی م��دت رس��اندن مبلغ 

وام حداق��ل به ۵۰ درصد نرخ 
خان��ه تکمیل ش��ود می توان 
به عنوان  آنچه  داش��ت  انتظار 
افزای��ش قدرت خری��د مردم 
در دستور کار است با وام های 
مسکن تا حدی اجرایی شود. 

واقعیت های اقتصادی 
طرح های جدید را 
غیراجرایی می کنند

اقتص��اد  کارش��ناس  ی��ک 
مسکن معتقد است طرح های 
جدید وزارت راه و شهرسازی 
توان گره گشایی از رکود بازار 
مس��کن را دارن��د ام��ا اگر در 
ش��رایط فعلی اقتصادی توقع 
داشته باشیم تمام آنها اجرایی 
شود، قطعا واقعیت ها را در نظر 
نگرفته ایم. احمدرضا سرحدی 
در گفت وگو با »فرصت امروز«، 
تصریح کرد: امروز اقتصاد ایران 
با مشکالتی جدی روبه رو است 
که بخشی از آن در بازار مسکن 
نیز قابل مش��اهده است. امروز 
پایین بودن قدرت خرید مردم 
بدون تردید اصلی ترین مشکل 
پی��ش روی بازار اس��ت و برای 
حل این مشکل باید به شکلی 
ج��دی برنامه ری��زی ک��رد. به 
گفت��ه وی، در ش��رایطی که 
به  دولت  نفت��ی  درآمده��ای 
شکلی قابل توجه کاهش پیدا 
ک��رده و بانک ها نیز در بحران 
نقدینگی هستند شاید قدری 

س��خت باش��د ک��ه مقدمات 
افزایش تعداد بانک های عامل 
یا باال ب��ردن دوره بازپرداخت 

در کوتاه مدت فراهم شود. 
س��رحدی خاطرنشان کرد: 
قطعا در شرایطی که باال بودن 
مبلغ اقساط یکی از اصلی ترین 
دغدغه های متقاضیان دریافت 
وام اس��ت اگر با رساندن دوره 
س��ال،   3۰ ب��ه  بازپرداخ��ت 
تعداد  اقس��اط کمت��ر ش��ود 
زی��ادی از خری��داران خانه از 
اس��تفاده می کنند،  وام  ای��ن 
هرچند مدیریت ب��ازار توزیع 
خانه نی��ز در این ش��رایط از 
اهمیت باالیی برخوردار است. 
اما  خان��ه  توزیع کنن��دگان 
معتقدند ص��رف افزایش مبلغ 
وام ی��ا گزینه ه��ای مطرح در 
چارچ��وب آن حمل��ه به یکی 
از ضلع های رکود است و باید 
برای ضل��ع دیگر نیز همزمان 

برنامه ریزی کرد. 
ایمان معصومی، فعال عرصه 
س��اختمان در گف��ت و گ��و با 
»فرصت ام��روز« اظه��ار کرد: 
آنچه در ح��ال حاضر به عنوان 
رکود بازار مسکن مطرح است 
دو محور اصل��ی دارد که یکی 
از آنها سازندگان خانه هستند. 
خانه س��ازانی ک��ه ب��ه دلی��ل 
مش��کالت گس��ترده سال های 
گذش��ته ام��روز فعالیت ش��ان 
را ب��ه حداق��ل رس��انده اند. به 

اعتق��اد وی، هرچن��د خری��د 
خان��ه می تواند رک��ود موجود 
را رف��ع کن��د ام��ا اگ��ر روند 
ساخت خانه های جدید مانند 
ماه های گذش��ته تداوم یابد و 
باال نرود،  آمار صدور پروانه ها 
رک��ودی ش��دیدتر در پی��ش 
خواه��د ب��ود و آن رک��ود در 
ساخت خانه و نبود واحدهای 

مسکونی جدید است. 
معصوم��ی ادام��ه داد: قطعا 
افزای��ش مبل��غ وام ی��ا بهبود 
ش��رایط عرضه آن می تواند به 
باال بردن ق��درت خرید مردم 
منجر  واحدهای��ی  ف��روش  و 
ش��ود که در طول س��ال های 
گذش��ته باقی مانده اند اما این 
حمایت ها باید به خانه س��ازان 
نیز برسد تا الاقل نیازهای روز 

بازار قابل تامین شوند. 
هرچند واقعیت های اقتصادی 
و نی��از ب��ه همه جانب��ه بودن 
طرح ه��ای جدی��د ق��دری راه 
دش��وار وزارت راه را س��خت تر 
می کند اما پیگیری های جدی 
این وزارتخانه برای ایجاد تغییر 
در ساختار وام مسکن این امید 
را ب��ه وجود آورده ک��ه کار وام 
مس��کن باالخره به سرانجامی 
مثبت برسد؛ سرانجامی که در 
ص��ورت موافقت نظ��ام بانکی، 
مدل تامین مالی مسکن ایران 
را به کش��ورهای توس��عه یافته 

نزدیک می کند. 

مبلغ وام، بانک های عامل و دوره بازپرداخت تغییر می کنند  

وام های مسکن درانتظار انقالب

تلفن مستقیم: 86073288شماره 410 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 

مدی��رکل ط��رح و برنامه بانک مس��کن از 
گشایش های جدید برای خرید مسکن خبر 
داد و گفت: از ش��نبه گذش��ته و با ابالغ به 
شعب بانک مسکن متقاضیانی که در صندوق 
پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کرده اند، 
می توانند تا س��قف 8۰ میلیون تومان اوراق 
تهیه کنند.  محمدحسن مرادی در گفت وگو 
با فارس گفت: گشایش های خوبی در قالب 
یک دستورالعمل به شعب بانک مسکن برای 
رونق بخش مس��کن از روز ش��نبه ابالغ شده 
اس��ت ت��ا دامنه افرادی ک��ه می توانند از آن 

تسهیالت استفاده کنند بیشتر شود. 
وی ادامه داد: یکی از این گشایش ها این 
بود که افرادی که صندوق پس انداز مسکن 
ع��ادی، جوانان و س��اخت از قبل داش��تند 
می توانند ترکیبی از اوراق حق تقدم تا سقف 
6۰، ۵۰ و 4۰ میلیون تومان استفاده کنند. 
مرادی خاطرنش��ان کرد: این مش��تریان که 
ح��دود 3میلی��ون و 7۰۰ هزار نفر هس��تند و 
کسانی که از قبل در صندوق پس انداز مسکن 
عادی، جوانان و صندوق ساخت مسکن اقدام به 
بازگشایی حساب کرده اند مثال امتیاز این افراد 
در صندوق پس انداز مس��کن عادی که سقف 
 آن 2۰ میلیون تومان است یا سقف پرداخت 
تس��هیالت در ساخت مسکن که 3۰ میلیون 
تومان است، برای شان این امکان فراهم شد که 
تسهیالت توام با اوراق دریافت کنند.  مدیرکل 
طرح و برنامه بانک مس��کن ادامه داد: افرادی 
ک��ه امتی��از از قبل دارن��د و در این صندوق ها 
سپرده گذاری کرده اند می توانند تا سقف 6۰، 
۵۰ و 4۰ میلیون تومان مابه التفاوت آن را اوراق 
دریافت کنند. یعنی اگر متقاضی دارای وام 2۰ 
میلیون تومانی است می تواند 4۰ میلیون تومان 
اوراق دریافت کنند و توأم تا سقف 6۰ میلیون 

تومان وام  )در تهران( بگیرد. 
وی اف��زود: نرخ س��ود صن��دوق پس انداز 
مس��کن عادی که 14 درصد است نرخ سود 
اوراق هم 18.۵ درصد است و هر کدام مدت 
بازپرداخت خود را دارند و دو دفترچه اقساط 

برای آن متقاضی صادر می شود. 
مدت بازپرداخت صندوق پس انداز 
مسکن عادی 2 سال افزایش یافت

مرادی خاطرنشان کرد: اتفاق  دیگری هم 
که روز گذشته ابالغ شد این است که مدت 

بازپرداخت صندوق پس انداز مس��کن عادی 
که 1۰ س��ال بود 12 س��ال شد و دو سال به 
مدت بازپرداخت این صندوق هم اضافه شد. 

گشایش جدید در تعویض وثیقه
وی گفت: اگر متقاضی که قبال تس��هیالت 
استفاده کرده است در حال حاضر می خواهد 
تعوی��ض وثیقه انج��ام دهد و ملک ۵۰ متری 
دارد و می خواهد آن را به فروش برساند و ملک 
بزرگ تری خریداری کند می تواند تفاوت آن را 
اوراق خریداری کند یعنی اگر مانده بدهی آن 
متقاضی 1۰ میلیون تومان باشد می تواند در 
تهران خانه دیگری بخرد و ۵۰ میلیون تومان 
اوراق بخ��رد و 6۰ میلی��ون تومان را به پالک 
جدید منتقل کند.  به گفته وی، یعنی دیگر 
نیازی به تسویه نیست و می  تواند بدهی قبلی را 
به پالک جدید منتقل کند و مابه التفاوت آن را 
تا سقف 6۰ میلیون تومان  )در تهران( از اوراق 
استفاده کند.  مرادی ادامه داد: یا متقاضی که 
می خواه��د خانه ای خریداری کند که خریدار 
قبلی روی آن وام گرفته است و بدهکار است 
می توان��د آن بده��ی را به خریدار جدید ملک 
منتق��ل کن��د و آن متقاضی جدید می تواند تا 
مابه التفاوت 6۰ میلیون تومانی  )در تهران( را 

اوراق خریداری کند. 
وی اف��زود: گش��ایش جدی��د دیگ��ری که 
مصوب و ابالغ ش��ده این اس��ت کس��انی که 
صندوق پس انداز مسکن یکم دارند اما امتیاز 
آنه��ا هن��وز ب��ه آن س��قف 8۰ میلیون تومان 
نرس��یده اس��ت می توانند تفاوت آن را از اوراق 
ح��ق تقدم تا س��قف 8۰ میلی��ون تومان  )در 
تهران( استفاده کنند. یعنی به عنوان مثال اگر 
متقاضی 3۰میلیون تومان امتیاز وام او باش��د 
می تواند ۵۰میلیون تومان اوراق خریداری کند 

و تا سقف 8۰میلیون از اوراق استفاده کند. 
گشایش های جدید خرید مسکن برای 

زوج های جوان
م��رادی ادام��ه داد: زوج ه��ای ج��وان نیز 
در طرح��ی از تاری��خ 92/1۰/17 ب��ه بع��د 
می توانس��تند تس��هیالت را روی یک پالک 
استفاده کنند که سقف آن توأم با اوراق هم 
قابل اس��تفاده اس��ت و تا ۵۰ میلیون تومان 
در ش��هرهای زیر 2۰۰ هزار نفر امکان پذیر 
ش��د و از 4۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون 

تومان افزایش یافته است. 

۵ گشایش  جدید برای خرید مسکن
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در پاسخ به ایسنا اعالم شد
آئودی نماینده رسمی در ایران ندارد

درحالی ک��ه ب��ه تازگی یکی از محصوالت ش��رکت 
آئودی در ایران رونمایی ش��ده و حتی برخی رسانه ها 
از آن به عنوان ورود رس��می این خودروساز آلمانی به 
بازار ایران یاد کرده بودند، این برند اعالم کرده که هیچ 

نمایندگی ای در ایران ندارد. 
به گزارش ایس��نا، هفته گذشته یک شرکت ایرانی 
ب��ا رونمایی از 9 محص��ول جدید آئ��ودی اعالم کرد 
ک��ه به عنوان مرکز ف��روش و خدمات پ��س از فروش 
محص��والت آئودی کارش را آغاز کرده اس��ت. این در 
حالی بود که پیش از این مراس��م، شرکت دیگری که 
خود را نماینده حقوقی شرکت آئودی معرفی می کرد، 
تاکید داش��ت که آئودی هیچ گونه نمایندگی رس��می 
ب��رای ف��روش محصوالتش در ایران ن��دارد. به همین 
سبب خبرنگار ایسنا با یکی از وکیالن دپارتمان حقوقی 

آئودی در آلمان مکاتبه کرد تا جویای واقعیت شود. 
دانیل باخ در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا آئودی 
نمایندگی رس��می در ایران دارد یا شرکتی را به عنوان 
نماین��ده خ��ود منصوب ک��رده یا به ش��رکتی مجوز 
ف��روش محصوالتش را داده اس��ت، اظهار کرد: باید به 
ش��ما اطالع دهم همان طور که در بیانیه منتشر شده 
به تاریخ دوشنبه 28 دس��امبر سال 2015 اعالم شد، 
آئودی به عنوان تولیدکننده خودروهای آئودی و مالک 
انحصاری برن��د آئودی هیچ نماین��ده، توزیع کننده یا 
واردکننده رس��می در ایران ندارد. وی در ادامه تاکید 
ک��رد: آئودی به هیچ فرد حقیق��ی یا حقوقی ایرانی یا 
خارجی ب��رای واردات محصوالت آئودی، برای انتخاب 
واردکنندگان یا دادن نمایندگی به اشخاص ثالث برای 
وارد کردن محصوالت آئودی به ایران اجازه نداده است. 
الزم به ذکر اس��ت که فولکس واگن – شرکت مادر 
آئودی - تابستان گذشته با زمزمه هایی مبنی بر اشتیاق 
خودروسازان آلمانی برای حضور در ایران، به بلومبرگ 
اعالم کرده بود این ش��رکت تحوالت جاری را زیر نظر 
دارد ولی با این همه هنوز تصمیمی برای بازگش��ت به 
ایران نگرفته اس��ت و اقدامات بیشتر احتمالی از سوی 

این شرکت با تحوالت آتی مشخص خواهد شد. 
ب��رای فولک��س واگن ک��ه بزرگ ترین خودروس��از 
اروپاس��ت، فروش خودرو در ایران به رش��د فروش در 
خارج از بازارهای بزرگی مانند اروپا و آمریکای شمالی 
کم��ک خواهد ک��رد. در ای��ن زمین��ه بیک محمدی، 
مدیر فروش رام��ک خ��ودرو  )واردکننده محصوالت 
آئودی(، در پاسخ به پرسش ایسنا درباره نحوه واردات 
محصوالت آئودی به ایران درحالی که خودروساز آلمانی 
وجود نمایندگی در ایران را تکذیب کرده است، اظهار 
کرد: ما ادعا نکرده ایم نماینده رس��می آئودی در ایران 
هستیم. ما مجوز فعالیت خود به عنوان مرکز فروش و 
خدمات پس از فروش محصوالت آئودی را از نمایندگی 
این ش��رکت در کشور ایتالیا اخذ کرده و از این طریق 

این محصوالت را وارد می کنیم. 

کارشناسان پاسخ می دهند
چرا کیفیت خودروهای داخلی 

پایین است؟ 
کارشناسان معتقدند عواملی همچون انحصاری بودن 
بازار از دالیل پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای 

تولیدی داخل است. 
به گزارش ایس��نا، مصرف کنندگان از کیفیت پایین 
برخی خودروهای داخلی ناراضی هستند، با این حال به 
دلیل انحصاری بودن بازار خودروی ایران، انتخابی جز 
خرید این محص��والت بی کیفیت ندارند. این وضعیت 
اعت��راض وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به دنبال 
داش��ته اس��ت، به گونه ای که محمدرضا نعمت زاده در 
انتقاداتی ش��دید به خراب شدن و مراجعه خودروهای 
صفرکیلومتر تولیدی دو خودروس��از بزرگ داخلی به 

تعمیرگاه ها اعتراض کرده است. 
در این شرایط کارشناسان معتقدند انحصاری بودن 
فرآیند تولید خودرو در ایران، مش��تری مدار نبودن 
و ع��دم انجام هزینه های الزم ب��رای ارتقای کیفیت 
از دالی��ل پایین بودن کیفی��ت برخی از خودروهای 
تولی��دی اس��ت. در ای��ن زمینه عضو هی��ات علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبایی می گوید: خودروس��ازان 
جهانی باید مس��تقل از دو ش��رکت ای��ران خودرو و 
س��ایپا محصوالت ش��ان را در ایران تولید کنند، زیرا 
فرآیند تولید در این دو ش��رکت معیوب است. علی 
خاکساری خاطرنشان می کند: برای افزایش کیفیت 
خودروه��ای داخل��ی باید انحصار تولی��د خودرو در 
کش��ور از بین برود که الزمه آن نیز تولید مس��تقل 
خودروس��ازان جهانی در ایران است. یک کارشناس 
صنع��ت خودرو نیز در ای��ن زمینه می گوید: کیفیت 
ی��ک کاال رابط��ه مس��تقیمی با هزینه صرف ش��ده 
در فرآین��د تولی��د آن دارد. خودروس��ازان از انجام 
هزینه ه��ای الزم برای افزای��ش کیفیت خودروهای 
داخل��ی خ��ودداری می کنند. ام��راهلل امینی تصریح 
می کند: وقتی مصرف کنن��دگان ایرانی انتخابی جز 
خرید چند مدل خودروی داخلی ندارند خودروسازان 
نیز انگیزه ای برای صرف هزینه در راس��تای ارتقای 
کیفیت محصوالت شان پیدا نمی کنند. رئیس انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز می گوید: 
ایران خودرو و س��ایپا مشتری مدار نیستند به همین 
دلی��ل مصرف کنن��دگان از کیفی��ت محصوالت این 

شرکت ها ناراضی هستند. 
محمد جعفری خاطر نش��ان می کن��د: ایران خودرو 
و س��ایپا سال هاس��ت که به تولید خ��ودرو به صورت 
انحصاری مش��غولند و عواقب این انحصار گریبان گیر 
مصرف کنندگان ش��ده اس��ت. به گفته وی، با حرف و 
بخشنامه نمی توان دو خودروس��از بزرگ را مجبور به 
رعایت حقوق مصرف کنندگان کرد، بلکه باید با کاهش 
تعرف��ه واردات خودروهای خارجی، زمینه را برای رفع 
انحصار و رقابتی شدن بازار خودروی ایران فراهم کرد. 

خبر بینالملل

دوشنبه
147 دی 1394 خودرو

الجزایر تازه  ترین بازار مشترکی 
است که دولتمردان به عنوان بازار 
انتخاب  خودروس��ازان  خارجی 
می کنند. پی��ش از این ونزوئال، 
روسیه سفید، سوریه، آذربایجان 
و عراق از جمله بازارهایی بودند 
ک��ه به عن��وان اه��داف خارجی 
انتخاب  ایران��ی  خودروس��ازان 
ش��ده اند؛ بازارهای��ی مش��ترک 
که هم فرص��ت و هم تهدیدی 
مشترک برای صنعت خودروی 
ای��ران محس��وب می ش��وند. با 
انتخ��اب این بازار این پرس��ش 
مطرح می ش��ود که چ��را عمده 
بازاره��ای خارجی ب��ه انتخاب 
مش��ترک دو غول خودروسازی 

ایران تبدیل می شود؟ 
پیش بین��ی  اف��ق 1404  در 
ش��ده که تولید خودرو در ایران 
به س��ه میلیون دستگاه برسد و 
30 درصد از این تولیدات نیز به 
خارج از ایران صادر ش��ود. نکته 
بع��دی این اس��ت که ب��ا توجه 
به س��قوط آزاد قیم��ت نفت و 
تاکی��د دولت ب��ر کاهش تکیه 
ب��ر درآمدهای نفت��ی، موضوع 
افزایش درآمد از محل صادرات 
ج��ان  غیر نفت��ی  محص��والت 
می گیرد. همچنی��ن با توجه به 
اینکه ظرفیت ب��ازار ایران کمتر 
از می��زان تولیدی اس��ت که در 
برنامه های توسعه ای برای تولید 
خ��ودرو در نظر گرفته ش��ده و 
ش��رایط ناپایدار اقتصادی کشور 
همواره خط��رات احتمالی نظیر 
رکود را برای صنایع در پی دارد، 
اهمیت ص��ادرات بیش از پیش 

جلوه می کند. 
صنعت خودرو به عنوان دومین 
صنعت ب��زرگ ایران، برای بقای 
خ��ود بیش از س��ایر صنایع نیاز 
ب��ه برنامه ریزی ب��رای صادرات 
هدفمن��د دارد. بیش از یک دهه 

اس��ت که موضوع ص��ادرات در 
رأس برنام��ه خودروس��ازان قرار 
گرفت��ه اما کارنامه آنه��ا به غیر  
از مواردی ان��دک، معدل خوبی 
انتخ��اب  ن��دارد.  ص��ادرات  در 
بازارهای اش��تباه، تحمیل شدن 
س��وی  از  س��رمایه گذاری هایی 
دولت بدون تجرب��ه صادرات در 
کش��ورهایی نظی��ر ونزوئ��ال که 
موجب هدر رفتن سرمایه و بلوکه 
شدن پول خودروسازان ایرانی در 
این کشور ش��د و کشوری نظیر 
سنگال که به اذعان وزیر صنعت 
100 میلیون دالر س��رمایه را به 
ب��اد داد و مواردی از این دس��ت 
که در کش��ورهایی چون روسیه 
سفید و س��وریه رخ داد، همگی 
موجب شده تا صنعت خودروی 
ایران در صادرات حرف آنچنانی 
برای گفتن نداشته باشد. حاال با 
تغییر دولت هم باز دیده می شود 
که خودروس��ازان به دنبال سفر 
معاون اول رئی��س جمهور پای 
امضای ق��رارداد می نش��ینند و 
ب��ازار مش��ترک دیگ��ری را به 
تجارب ش��ان اضافه می کنند، اما 
آیا همه بازارهای هدف صادراتی 
دو غ��ول ج��اده مخص��وص به 

زندگی مشترک می انجامد؟ 

خودروسازان در بازی 
سیاستمداران

فربد زاوه، کارش��ناس صنعت 
خودرو، در پاسخ به این پرسش 
ب��ه  »فرصت ام��روز« می گوید: 
»صادرات ما به جای آنکه مبنای 
اقتصادی داش��ته باشد، مبنای 
دارد. در کش��ورهای  سیاس��ی 
توس��عه یافته راه ص��ادرات ب��ا 
همراهی بازرگانان و دیپلمات ها 
باز می ش��ود اما در کش��ورهای 
توس��عه نیافته ی��ا بازرگانان راه 
ص��ادرات را ب��از می کنن��د ی��ا 
دیپلمات ه��ا اگرچه که به ندرت 
پی��ش می آی��د ک��ه بازرگانان 
راهگشای ارتباطات باشند، زیرا 
به دلی��ل تغییر سیاس��ت های 
بین الملل��ی در ای��ن کش��ورها، 
گش��ایش  ج��رات  بازرگان��ان 
بازاره��ای جدی��د را ندارند. این 
رفتار موجب می ش��ود صادرات 
م��ا سیاس��ت محور باش��د زیرا 
سیاس��تمداران حامی بازرگانان 
در خارج از کش��ور نیستند، در 
نتیجه بازرگانان می توانند جایی 
فعالیت کنند ک��ه دولت از آنها 
می خواه��د مث��ال کش��ورهایی 
نظیر سنگال، ونزوئال، اروگوئه و 

سوریه.«

صنع��ت  »در  می افزای��د:  او 
خودرو دو ش��رکت بیشتر وجود 
ن��دارد ک��ه رئی��س هیات مدیره 
دولتی دارند و بر همین اس��اس 
دولت از آنها می خواهد که همان 
رقابت مهندس��ی ش��ده خود را 
در داخ��ل به خ��ارج از ایران نیز 
ببرن��د. در نتیجه خودروس��ازان 
م��ا در ی��ک فرآین��د اقتصادی 
بازارهای صادراتی خود را انتخاب 
نمی کنن��د و تنه��ا در جاهای��ی 
باشند  می توانند حضور داش��ته 
که دول��ت از آنها می خواهد زیرا 
دستگاه دیپلماسی ما این تصور را 
ندارد که بخواهد از بازرگانان در 

کشورهای دیگر حمایت کند.«

شراکت در بازارهای 
مشترک ریسک را کاهش 

می دهد
در مقاب��ل ای��ن ای��ده اعتقاد 
دیگ��ری وج��ود دارد که حضور 
در  خودروس��ازان  مش��ترک 
بازارهای جهانی را به نفع صنعت 
می دان��د. محمدرض��ا  خ��ودرو 
نجفی منش، کارش��ناس صنعت 
در  زمین��ه  ای��ن  در  خ��ودرو، 
گفت وگو با  »فرصت امروز« بیان 
می کن��د: »راه ان��دازی یک خط 

در کشورهای  مونتاژ مش��ترک 
خارج��ی منطق��ی اس��ت، زیرا 
محص��والت  ش��رکت  دو  ای��ن 
مختلفی ب��ا قیمت های متفاوت 
دارن��د، بنابراین می توانند با یک 
خط مونتاژ به صورت اقتصادی به 
فروش محصوالت خود بپردازند. 
وقتی به صورت مشترک این دو 
خودروس��از در بازاره��ا فعالیت 
کنن��د، ریس��ک فعالیت کاهش 
پیدا می کند اما اگر قرار باش��د 
هر دو خودروس��از ما به صورت 
جداگان��ه در این بازارها فعالیت 
کنند، طبیعتا ریس��ک بیشتری 

خواهند داشت. «   
همچنین امیرحسن کاکایی، 
اس��تاد دانش��گاه علم و صنعت 
در ایران، نیز در این باره معتقد 
است: »اصوال ورود خودروسازان 
ب��ه بازاره��ای جدید از مس��یر 
سیاس��تمداران  و  دولت ه��ا 
می گ��ذرد و ای��ن طبیعت این 
صنعت اس��ت. یک��ی از الزامات 
صادرات خودرو، دخالت درست 
سیاس��تمداران است و این ذاتا 
ایراد نیس��ت اما باید سودآوری 
بازار هدف در نظر گرفته ش��ود 
و سپس هر دو شرکت را درگیر 
آن کنیم. مثاًل بازارهای آفریقا، 
بازارهای خوبی هستند اما نحوه 
حضور م��ا در ای��ن بازارها هم 

اهمیت دارد. «   
ناگهانی  پدیده  صادرات یک 
نیس��ت و بیش از آنکه نیاز به 
دیپلماتیک  فض��ای  بودن  آبی 
داشته باش��د نیازمند مطالعات 
اقتصادی نیز هس��ت. بنابراین 
طبق آنچه گفته ش��د، ورود به 
بازارهای مش��ترک در صورت 
دو  برنامه ری��زی  و  ش��راکت 
یکدیگر  ب��ا  ایران  خودروس��از 
می توان��د ب��ه کاهش ریس��ک 
منج��ر ش��ود ام��ا در ص��ورت 
نب��ود مطالعه، ب��ازار به همان 
اندازه می تواند به زیان انباشته 

خودروسازان بیفزاید. 

دیپلمات ها بازارهای جدید صادراتی را انتخاب می کنند

بازی سیاستمداران با مهره خودروسازان
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با وجود اعالم ممنوعیت برگزاری تجمع مقابل س��فارت 
عربس��تان در تهران و مش��هد، برخی افراد بدون داش��تن 
مجوز قانون��ی اقدام به برگزاری تجمع در مقابل س��فارت 
این کشور کردند و با وجود حضور پلیس، توانستند به این 
س��فارت صدماتی بزنند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کش��ور با تاکید بر اینکه اماکن دپیلماتیک 
و افراد آنها در امنیت کامل هس��تند، گفت: حادثه تعرض 
شب شنبه به سفارت عربستان در تهران، فوران احساسات 

تعداد محدودی از افراد در اعتراض به اعدام شهید شیخ نمر 
بود. دادس��تان تهران هم خبر داد: ۴۰ نفر از کسانی که در 
ورود به ساختمان سفارت سعودی نقش داشتند، دستگیر 
شده اند. اس��تانداری هم به پرونده افراد معترض رسیدگی 
ک��رده و آن را در اختیار مراجع قضایی قرار داده  و در حال 

حاضر روال قانونی این پرونده در حال طی شدن است. 
از س��وی دیگر وزارت خارجه ای��ران همچنین اخبار 
منتش��ر ش��ده در فضای مجازی مبنی بر اخراج سفیر 

ایران از عربس��تان را تایید نکرده وتاکید کرده که اخبار 
منتش��ر شده مبنی بر اینکه دولت عربستان سعودی به 
سفیر ایران مهلت 2۴ ساعته جهت ترک ریاض را داده 
اس��ت، مورد تایید نیست. وزارت امور خارجه امارات در 
راستای حمایت از عربستان و اعتراض به واکنش ایران 
در ارتباط با اعدام ش��یخ نمر و همچنین اتفاقات ش��ب 
گذش��ته در کنسولگری عربس��تان در مشهد و سفارت 

این کشور در تهران، سفیر ایران در امارات را فرا خواند. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح یکش��نبه در جلسه 
درس خارج فقه، جنایت بزرگ عربس��تان 
سعودی در به شهادت رساندن عالم مومن 
و مظلوم، ش��یخ نمر باقر النمر را به شدت 
محکوم کردند و با تاکید بر لزوم احساس 
مس��ئولیت دنی��ا در قبال ای��ن جنایت و 
جنایات مشابه سعودی در یمن و بحرین، 
خاطرنش��ان کردند: بدون تردید خون به 
ناحق ریخته این ش��هید مظلوم به سرعت 
اثر خواهد کرد و دست انتقام الهی گریبان 

سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای گفتن��د: این عالِم 
مظلوم نه مردم را به حرکت مس��لحانه تشویق 
می ک��رد و نه به صورت پنهانی اق��دام به توطئه 
کرده ب��ود، بلکه تنها کار او، انتق��اد علنی و امر 
به معروف و نهی از منکِر برخاس��ته از تعصب و 
غیرت دینی بود. رهبر معظم انقالب، ش��هادت 
ش��یخ نمر و ریختن به ناحق خون او را خطای 
سیاس��ی دولت س��عودی خواندند و افزودند: 
خداون��د متعال از خ��ون بی گن��اه نمی گذرد 
و خون به ناح��ق ریخته، بسیارس��ریع دامان 

سیاس��تمداران و مجریان این رژیم را خواهد 
گرفت. ایشان با انتقاد شدید از سکوت مدعیان 
آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و حمایت آنان 
از رژیم س��عودی که خ��ون بی گناه را تنها به 
خاطر انتقاد و اعتراض به زمین  می ریزد، تاکید 
کردند: جهان اسالم و همه دنیا باید نسبت به 

این قضیه احساس مسئولیت کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای آزار و شکنجه 
مردم بحرین توس��ط نظامیان س��عودی و 
تخریب مساجد و خانه های آنان و همچنین 
بی��ش از 1۰ م��اه بمب��اران م��ردم یمن را 

نمونه های دیگری از جنایات رژیم سعودی 
خواندند و تاکید کردند: کسانی که صادقانه 
به سرنوشت بشریت و سرنوشت حقوق بشر 
و عدالت عالقه مند هستند، باید این قضایا را 
دنبال کنند و نباید نس��بت به این وضعیت 
بی تفاوت باش��ند. رهبر انق��الب همچنین 
افزودند: یقینا شهید شیخ نمر مورد تفضل 
خداوند خواهد بود و بدون ش��ک دس��ت 
انتقام الهی گریبان ظالمانی را که به جان 
او تعدی کردند خواهد گرفت و این همان 

چیزی است که مایه تسلی است. 

رئیس جمهوری در پیامی به مناس��بت ش��هادت شیخ 
نمر باقر النمر، این اقدام غیر اس��المی و غیر انسانی دولت 
عربستان را محکوم و در راستای سیاست های فرقه گرایانه 

و دامن زدن به تروریسم و افراط دانست. 
متن پیام حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم. خبر اعدام عالم 
مجاهد ش��یخ نمر باقر النمر موجی از اندوه و تاسف در بین 
جوامع اسالمی به وجود آورد. اینجانب ضمن محکوم کردن 
این اقدام غیرانس��انی که در تعارض آش��کار با حقوق بشر و 
ارزش های اسالمی است، به خانواده شهید شیخ نمر، علمای 

اعالم و عموم مسلمانان تسلیت عرض می کنم. 
تردیدی ندارم که دولت عربستان با این اقدام غیر اسالمی، 
وجهه خود را در بین کش��ورهای جهان به ویژه کش��ورهای 

اسالمی بیش از پیش مخدوش کرده است. چنین اقدامی در 
راستای سیاست های فرقه گرایانه و دامن زدن به تروریسم و 
افراط در منطقه و جهان بوده که در سال های اخیر منجر به 
بی ثبات کردن منطقه و ایجاد جنگ و درگیری ش��ده است. 
مردم مس��لمان ایران اگرچه در کنار همه مسلمانان جهان 
این اقدام غیراس��المی را به شدت محکوم می کنند اما اجازه 
نمی دهند که این جنایت، دستمایه افراد و گروه های خودسر 
در کشور برای انجام اعمال غیر قانونی و هتک حیثیت نظام 
مقدس جمهوری اس��المی شود. حرکتی که توسط جمعی 
افراد افراطی شنبه شب در تهران و مشهد صورت گرفت و به 
وارد آمدن خسارت به سفارت و کنسولگری کشور عربستان 
که ش��رعا و قانونا باید در پناه جمهوری اس��المی ایران در 
امنیت باشد، منجر شد، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و 

قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری 
اسالمی ایران تلقی می شود. همه مسئوالن نظام، عزم قاطع 
دارند که با این خودسری ها و اعمال مجرمانه برخورد جدی 

شود. 
از ای��ن رو، از وزیر کش��ور می خواهم ک��ه با همکاری قوه 
محترم قضاییه و وزارت محترم اطالعات و با قاطعیت کامل، 
عام��الن این تهاجم را شناس��ایی و برای اج��رای عدالت به 
دس��تگاه قضایی معرفی کنند تا برای همیش��ه به این گونه 
اعمال زش��ت پایان داده شود و امنیت کامل نمایندگی های 
سیاس��ی دولت ها در جمهوری اسالمی ایران تضمین شود. 
خداوند روح شهید شیخ نمر را با شهدای کربال محشور کند 
و اس��الم و مسلمانان را عزت عنایت فرماید. حسن روحانی. 

رئیس جمهوری اسالمی ایران. 

مش��هد به عنوان پایتخت فرهنگ اس��المی در س��ال 
2۰17 برای طراحی لوگوی خود فراخوان داده اس��ت. 

مش��هد ک��ه پایتخت مذهبی کش��ورمان به ش��مار 
می رود، از س��وی نه��اد فرهنگی، علمی و آموزش��ی 

به عنوان  اس��المی  ب��ه س��ازمان کنفران��س  وابس��ته 
پایتخ��ت فرهنگ اس��المی در س��ال 2۰17 انتخاب 
ش��ده است. دبیرخانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی 
شهرس��ازی  معاون��ت  هم��کاری  ب��ا   2۰17 مش��هد 

و معم��اری وزارت راه و شهرس��ازی از طراح��ات و 
هنرمندان کش��ور درخواس��ت کرده اس��ت تا لوگوی 
پیش��نهادی خود را ارائه دهند تا از می��ان آنها یکی 

را برای »مشهد 2۰17« انتخاب کند. 

حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
در نودمین نشس��ت خبری خود با اهالی 
رس��انه ضمن تبریک میالد پیامبر )ص( و 
امام جعفر ص��ادق )ع( به آخرین وضعیت 
خبرن��گاران  توج��ه  م��ورد  پرونده ه��ای 

پرداخت. 
 محس��نی اژه ای ب��ا اش��اره ب��ه اقدام 
شب شنبه برخی از افراد نسبت به سفارت 
عربستان در ایران و کنسولگری عربستان 
در مش��هد گف��ت: اقدامی که نس��بت به 
س��فارت عربس��تان صورت گرفت اقدامی 
خ��الف قانون ب��ود که بر همین اس��اس 
تع��دادی تحت تعقیب قرار گرفته و تعداد 
دیگ��ر دس��تگیر ش��ده و در ح��ال حاضر 
بازداش��ت شدند و تعداد دیگر نیز در حال 

شناسایی هستند تا با آنها برخورد شود. 
 محس��نی اژه ای در پاس��خ به سوالی 
مبن��ی بر اینکه ش��نیده ش��ده در پرونده 
حمی��د بقایی تحقیقات به پایان رس��یده 
و ق��رار مجرمی��ت صادر ش��ده، آی��ا این 
موضوع صح��ت دارد؟ گف��ت: خیر. هنوز 
قرار مجرمیت صادر نشده، البته تحقیقات 
این پرونده رو به پایان اس��ت و زمانی که 
تحقیقات به پایان می رسد، به طور طبیعی 
اگر بازداشت ضرورت نداشت. قرار تبدیل 
می ش��ود و پرونده با صدور کیفرخواس��ت 
به دادگاه می رود. البته اگر قرار بازداش��ت 

الزام داشته باشد پرونده با بازداشت موقت 
و صدور قرار مجرمیت به دادگاه می رود. 

 محس��نی اژه ای در پاس��خ به سوالی 
مبنی بر اینکه وکیل مدافع بابک زنجانی 9 
دی ماه که دومین سال بازداشت موکلش 
تمام می ش��ود با ارائ��ه الیحه ای به دادگاه 
خواس��ته که قرار بازداشت موقت وی فک 
و قرار مناس��ب دیگری صادر ش��ود اظهار 
ک��رد: قانون تفاوتی بین افراد نگذاش��ته و 
در برخی از موارد ممکن اس��ت دو س��ال 
و در برخی موارد ممکن اس��ت بازداش��ت 
کمتر باشد. ولی نسبت به نوع جرم قانون 
تفاوت قائل شده است. حتما دادگاه طبق 
قان��ون در این رابطه عم��ل می کند، البته 
این موضوع به این معنا نیس��ت که طرف 
آزاد می ش��ود اگر الزم باشد قرار بازداشت 
موقت تبدیل به قرار وثیقه می شود و قرار 
وثیقه هم متناس��ب با نوع جرم است. اگر 
2 یا 3 یا 8 هزار میلیارد اتهام مطرح باشد 
و اگ��ر مته��م جزای نق��دی و رد مال هم 
داشته باشد، همه آنها محاسبه و اگر الزم 
ش��د قرار بازداشت تبدیل ش��ود با وثیقه 
متناس��ب با هم��ان جرم اتخ��اذ تصمیم 
می شود. هنوز قرار بازداشت بابک زنجانی 

به قرار دیگری تبدیل نشده است. 
  محس��نی اژه ای در پاس��خ به سوالی 
مبن��ی بر اینکه با اس��تعالم از دادس��تانی 

کل کش��ور درب��اره نامزده��ای انتخابات 
مجلس شورای اس��المی، چه تعداد دارای 
س��وابق کیفری هستند؟ گفت: رد یا تایید 
صالحیت ه��ا بر عهده چه��ار مرجع )ثبت 
احوال، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و 
دادگستری( که استعالمات از آنها می شود، 
نیس��ت؛ بلکه براس��اس قانون این امر در 
اختیار هیات های اجرایی و نظارت اس��ت 
و این هیات ها هستند که براساس اسناد و 
م��دارک صالحیت افراد را لحاظ می کنند. 
براساس قانون اگر صالحیت را احراز کردند 
آن را اعالم و در غیر این صورت موضوع را 
به خود داوطلب می گویند. احراز صالحیت 
با اح��راز مجرمیت دو موضوع جداس��ت. 
الزم نیست احراز شود که فرد مجرم است 
بلکه صالحیت ها باید احراز ش��ود، چرا که 
در قانون نیامده مجرمیت افراد باید احراز 
ش��ود، بلکه صالحیتش باید احراز ش��ود. 
در مورد ف��ردی ک��ه محکومیتش قطعی 
نش��ده اما سبب می ش��ود که صالحیتش 
زیر س��وال رود، امکان دارد صالحیتش با 
احکام غیرقطعی احراز نشود. از استعالمات 
انتخاباتی و اینکه چه تعداد از افراد سابقه 
اع��م از اح��کام قطع��ی و ب��دوی را دارند 
اطالعی ندارم، البته دادس��تان کل کشور 
و معاون سیاسی و امنیتی وی حتما دقیقا 

موضوع را می دانند. 

 در این جلس��ه خبرنگاری پرس��ید: 
در حادثه کوی دانش��گاه، س��عید زینالی 
بازداش��ت و 17 س��ال از بازداش��ت وی 
می گذرد. ش��ما چه پاس��خی ب��ه خانواده 
وی داری��د؟ البته اخیرا هم خانواده وی به 
دلیل پیگیری بازداشت وی، بازداشت و با 
قرار وثیقه آزاد ش��ده اند، اژه ای پاسخ داد: 
بازداش��ت وی کی و کجا ب��وده؟ خبرنگار 
پاسخ داد توس��ط حفاظت اطالعات سپاه 
بازداش��ت ش��ده اس��ت. مع��اون اول قوه 
قضایی��ه گفت: موضوع هنوز ثابت نش��ده 
اس��ت. ممکن اس��ت ایش��ان یا هر کس 
دیگر مفقود ش��ود یا ممکن است که پیدا 
نش��وند، ولی این ادعا که  وی بازداش��ت 
ش��ده درست نیس��ت؛ تا آنجا که می دانم 
مدرکی به دس��ت نیامده که وی بازداشت 
شده اس��ت. شما اگر می دانید که سیستم 
امنیتی مطلب را گفته به ما بدهید تا من 

آن را پیگیری کنم. 
 محس��نی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری 
که پرسید: آیا حکم خبرنگار واشنگتن پست 
به وکیل وی ابالغ شده یا خیر؟ گفت: خیر. 
حکم وی به وکیل شان ابالغ نشده اما حکم 
صادر شده ولی قطعی نیست. در این رابطه 
آمریکایی ه��ا تماس می گیرند ک��ه مبادله 
صورت گیرد و این گونه حرف ها در این باره 

مطرح شده است. 

رهبر معظم انقالب: 
بدون تردید دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت

رئیس جمهور اعدام النمر و حمله به سفارت عربستان را محکوم کرد

مشهد، به دنبال لوگو

نودمین نشست خبری محسنی اژه ای با اهالی رسانه
تعرض به سفارت عربستان غیرقانونی بود

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

فیلی��پ لوتر، مدیر بخش خاورمیان��ه عفو بین الملل در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانس��ه گفت: عربس��تان با اعدام 
نفر از جمله شیخ نمر باقر النمر، چهره مذهبی شیعیان   ۴7
این کشور براساس »اتهامات تروریستی« به دنبال تسویه 
حساب سیاسی است. لوتر اظهار داشت: مقامات عربستانی 
می گویند این احکام اعدام را در راستای حفاظت از امنیت 
کش��ور اجرا کرده اند اما به نظر می رس��د اعدام شیخ نمر 
باقر النم��ر در راس��تای اعدام هایی برای تس��ویه حس��اب 

سیاسی زیر پوشش مبارزه با تروریسم بوده باشد. 
مدی��ر بخش خاورمیانه عفو بین المل��ل افزود: این اقدام 
عربس��تان در حقیقت تالشی برای س��اکت کردن صدای 
انتقاده��ا علیه این رژیم به ویژه در می��ان گروه های فعال 
شیعه این کشور است. او در ادامه تاکید کرد: روشن است 
که محاکمه ش��یخ نمر محاکمه ای ناعادالنه بوده است. از 
س��وی دیگر س��ازمان های مدافع حقوق بشر اعالم کردند 
که عربستان با اعدام ۴7 نفر به اتهام اقدامات تروریستی، 
اج��رای حکم اعدام را افزایش داد و این آمار در طول 2۰ 

س��ال گذشته در س��ال 2۰15 رکورد زد. با توجه به آمار 
رسمی که منتشر شده، عربستان در سال گذشته میالدی 
153 نفر را اعدام کرد این در حالی است که این تعداد در 
س��ال 2۰1۴، ۴7 نفر بوده است. عربستان برای جرم هایی 
چون تجاوز جنس��ی، قتل، الحاد، سرقت مسلحانه، قاچاق 
مواد مخ��در و جادوگری حکم اعدام ص��ادر می کند. این 
س��ازمان در گزارش 2۰15-2۰1۴ خود تاکید کرد غالبا 
ای��ن احکام اعدام پس از برگ��زاری محاکمه هایی ظالمانه 
صادر می ش��وند. عفو بین الملل اف��زود: اجرای این احکام 
اعدام در عربس��تان از اواخر دوره پادش��اهی ملک عبداهلل 
که در 23 ژانویه 2۰15 درگذش��ت، افزایش یافت و با به 
قدرت رسیدن ملک س��لمان سرعت و شدت وحشتناکی 
یافت��ه تا جایی که ریاض در مه 2۰15 مجبور به انتش��ار 
آگهی استخدام هش��ت جالد جدید برای این منظور شد. 
س��ازمان های مدافع حقوق بش��ر در تحلی��ل این افزایش 
در کش��وری که دس��تگاه قضایی آن از شفافیت برخوردار 

نیست، دچار مشکل شدند. 

عفو بین الملل: اعدام شیخ نمر ناعادالنه و سیاسی بود

  در اس�تراتژی امنیت ملی روسیه برای 
نخس�تین بار نام ایاالت متح�ده آمریکا 
به عن�وان یکی از تهدی�دات امنیت ملی 
روس�یه ذکر شده اس�ت؛ امری که نشان 
می ده�د رواب�ط با غ�رب تا چ�ه حد در 

سال های اخیر تیره شده است. 
 دول�ت آل س�عود ب�دون اط�الع به 
خان�واده ش�یخ نم�ر وی را ب�دون هیچ 

مراسمی به خاک سپرد. 

آیت اهلل سیستانی، رهبر ش�یعیان در پیامی که در سایت رسمی ایشان قرار 
داده ش�ده، ش�هادت ش�یخ نمر و جمعی از مردم منطقه قطیف عربستان را 

تسلیت گفته است

تیتر اخبار

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
از متوق��ف ک��ردن 23 میلیون خودروی س��واری در 9 ماهه 
امس��ال خبر داد. مهری گفت: در 9 ماهه امسال 23 میلیون 
خ��ودرو را متوقف کردیم که از این تع��داد حدود 2 میلیون 
دس��تگاه یا فاقد معاینه فنی، یا فاقد برچسب یا دودزا بودند 
که 9 درصد توقیفی ها را ش��امل می شود. رئیس پلیس راهور 
ناجا به عمر مفید وس��ایل نقلیه هم اشاره کرد و گفت: عمر 
مفید مینی بوس ها 15 سال است و 75 درصد آنها فرسوده اند. 
همچنین عمر مفید تاکسی ها 1۰ سال است و 31 درصد آنها 
فرس��وده اند و اتوبوس های ش��هری هم ۴8 درصد فرس��وده 
هستند. مهری همچنین از شماره گذاری بیش از یک میلیون 

وسیله نقلیه در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد 
677 هزار خودرو مربوط به تولید داخل بوده، ۴1 هزار خودرو 
خارجی و 336 هزار دستگاه موتورسیکلت نیز شماره گذاری 
شده است. او در پاسخ به اینکه میزان شماره گذاری خودروها 
در 9 ماهه امس��ال چه تفاوتی با س��ال گذشته داشته است، 
گفت: میزان ش��ماره گذاری ها در 9 ماهه نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل 23 درصد کاهش داشته است. در این بین 
ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی نی��ز کاهش 3۴ درصدی 
داش��ته و ش��ماره گذاری موتورس��یکلت ها نی��ز 17 درصد 
کاهش داش��ته است. همچنین در اسقاط خودرو نیز کاهش 

1.7 درصدی در 9ماهه امسال داشته ایم. 

شماره گذاری بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در 9 ماهه امسال

در  ک�رد  اع�الم  قانون�ی  پزش�کی   
هشت ماهه نخست س�ال جاری ۱۱ هزار و 
۸۶۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را 

از دست دادند. 
ل�رزه ای  زمی�ن  یکش�نبه  صب�ح    
ریشتری، جعفریه استان قم را لرزاند.  چهار 

  مرتضی طالیی، نایب رئیس شورای شهر 
تهران از پیشنهاد نامگذاری خیابان محل 
استقرار سفارت عربستان به نام شیخ نمر 

خبر داد. 

مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری در مورد حکم دادگاه متهمان حادثه 
ش�یراز گفت: در بخشی از حکم آمده ش�ش نفر از متهمان این پرونده به اتهام 
اخالل در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب اموال عمومی به دوسال حبس 

مجکوم شده اند اما این حکم دو سال تعلیق دارد

تیتر اخبار

ش��ب اهدای جوایز در جش��نواره بین المللی فیلم »پالم 
اس��پرینگز« با حضور چهره های مطرح سینمایی، اهدای 
جوایز و سخنرانی های متعدد ش��امگاه 12 دی ماه برگزار 
ش��د. به گ��زارش ورایت��ی، در حالی که جش��نواره »پالم 
اسپرینگز« آمریکا از شب اول ژانویه کلید خورد، شنبه شب 
مراسم اهدای جوایز این دوره از جشنواره برگزار شد. مت 
دیمون در این مراس��م با اش��اره به فیلم »مریخی« گفت: 
ریدلی اسکات حتی اگر این فیلم را نمی ساخت، با ساختن 
»گالدیاتور« به اوج خود رس��یده بود. وی افزود: تنها چند 
کارگردان استاد در این س��یاره یافت می شوند که ریدلی 
اس��کات یکی از آنهاس��ت. یگ گروه از افراد هس��تند که 

باید از آنها تش��کر کن��م اما اینجا ای��ن کار را نمی کنم و 
به صورت خصوصی از آنها تشکر خواهم کرد. کیت بالنشت 
نیز جای��زه »دیزرت« را برای دس��تاوردهای هنری اش از 
سیرش��ا رونان گرفت و در س��خنرانی اش گفت: نمی دانم 
اگ��ر تاد هینس کارگردان »کارول« و تیم همراهی کننده 
بازیگران نبودند، به عنوان بازیگر باید در این فیلم چه کار 
می ک��رد. جانی دپ هم جایزه »دیزرت پالم« را برای یک 
عمر دستاورد هنری از دست اسکات کوپر کارگردانش در 
فیلم »عشای ربانی سیاه« گرفت و کاغذهایی را به حضار 
نش��ان داده تا بگوید برای س��خنرانی آم��اده بود اما چون 
سخنانش ۴5 دقیقه وقت می گیرند، این کار را نمی کند. 

اهدای جوایز »پالم اسپرینگز« با تدابیر امنیتی

  هما ناطق، پژوهش�گر تاریخ و استاد 
دانشگاه سوربن، درگذشت. 

  عذرا وکیلی، مجری »سالم کوچولو« 
ک�ه از رادیو ای�ران روی آنت�ن می رود 
از توق�ف پخ�ش ای�ن برنام�ه در زمان 

فیلم کوتاه انیمیشن »درباره اش فکر کن« به کارگردانی فائزه سپهرصادقیان انتخابات خبر داد. 
به بخش رقابتی جشنواره »گلدن سان« کشور مالت راه پیدا کرد

تیتر اخبار

کریستیانو رونالدو گفته او انتظار ندارد پس از پایان فوتبال 
در این رشته باقی بماند. بازیکن تیم فوتبال رئال مادرید که 
ماه بعد 31 س��اله می شود گفته است که برایش وی سخت 
است تا با زندگی پس از فوتبال تطبیق پیدا کند با این حال 

می خواهد از زندگی با خانواده و دوستانش لذت ببرد. 
رونال��دو در گفت وگو با الموندو اظهار ک��رد: اول اینکه 
فکر می کنم کار دش��واری است. اما اگر شما از من بپرسی 
که آیا من می خواهم مربیگری کنم من به ش��ما می گویم 
نه. نه به عنوان مربی و نه رئیس باش��گاه. می توانید به من 
بگویید می توانم بهترین ش��غل را داش��ته باش��م، بهترین 
ماش��ین ها، خانه ها، پول... اما این همه چیز نیس��ت. یک 

مثال برای تان بزنم: ش��نبه هفته قبل باکسینگ دی )26 
دس��امبر- یک روز پس از کریسمس که مردم برای خرید 
به فروش��گاه ها و مراکز خرید می روند( بود و من دوس��ت 
داشتم با خانواده ام به لس آنجلس بروم. اما نتوانستم چون 
وقت انجام این کار را نداشتم. اما پس از فوتبال می خواهم 
مانن��د یک پادش��اه زندگی کن��م. من اگر ام��روز رونالدو 
ش��ده ام به خاطر زمانی بوده که از خانواده ام دور بوده ام و 
لحظات دش��واری را تجربه کرده ام. مهاجم رئال ادامه داد: 
من ی��ک نوجوان بودم اما باید کارهایی انجام می دادم که 
یک بزرگس��ال انجام می داد. حتی اتوکشی لباس هایم هم 
با خودم بود. از همان زمان قدرت ذهنی من به کار افتاد. 

رونالدو: نه مربی می شوم نه رئیس باشگاه

مل�ی  تیم ه�ای  رده بن�دی    آخری�ن 
فوتبال س�احلی جهان از سوی سازمان 
جهان�ی فوتب�ال س�احلی اعالم ش�د و 
ایران در ششم این رده بندی قرار دارد. 
ک�ه  اس�ت  داده  گ�زارش  ایس�نا    
باش�گاه های عربس�تانی اعالم کرده اند 
برای بازی های لی�گ قهرمانان به ایران 

سفر نخواهند کرد.

سوشا مکانی، دروازه بان پرسپولیس که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور 
یافت�ه بود پس از ارائه توضیحاتی درباره انتش�ار عکس های خصوصی اش در 

شبکه های اجتماعی، بازداشت شد

تیتر اخبار
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 تبلیغات پفکی
با طعم نابودی سالمتی

بس��یاری از کارشناس��ان تغذیه می گویند مصرف 
غذاهای��ی همانن��د چیپ��س و پف��ک دارای اثرات 
جبران ناپذی��ری اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت که 
صداوس��یما به تبلیغات دست زده و سالمت مردم را 

به بازی گرفته است. 
تبلیغ کاالهای مضر در رادیو و تلویزیون براساس 
م��اده37 قان��ون برنامه پنج��م توس��عه و آیین نامه 
تبلیغات س��ازمان صداوس��یما ممنوع است اما این 
قانون در بس��یاری از موارد نادیده گرفته شده است. 
در ح��ال حاضر صداوس��یما به عنوان رس��انه ملی و 
همه گیر، اجرای یکی از مهم ترین مفاد قانون برنامه 

پنجم را به تعویق انداخته است. 
بر مبنای ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه، تبلیغ 
خدمات و کاالهای تهدید کننده سالمت که مصادیق 
آن توس��ط کارگروه موضوع بند الف این ماده تعیین 
و اعالم می ش��ود از سوی تمام رسانه ها ممنوع است 
ول��ی صدا و س��یما از این قانون چشم پوش��ی کرده 
و نمی خواه��د به آن توجه کند و س��المت مردم را 
در راس��تای تبلیغات مواد غذایی نامناس��ب به خطر 
می اندازد. در واقع صدا و سیما از توصیه های پزشکی 
غافل مانده و به خاطر مقداری س��ود بیشتر سالمت 

مردم را نادیده گرفته است. 
صدا و س��یما به خاطر تامین منابع مالی تبلیغاتی 
به ضرر س��المت مردم انجام می دهد. این در حالی 
اس��ت که تبلیغات موادی که به سالمت مردم ضرر 
برس��اند، جریم��ه دارد و در این خص��وص در قانون 
برنامه پنجم نیز صحبت به میان آمده اس��ت، وزارت 
بهداشت و درمان می تواند در این زمینه مدعی شده 
و غرامت و مالیات بگیرد؛ در حال حاضر صدا و سیما 
به خاطر تامین منابع مالی، تبلیغات به ضرر سالمت 

مردم انجام می دهد. 

پیگرد تبلیغات کاالهای غذایی که برای 
سالمت مردم ضرر دارد

در قانون پیش بینی شده که از کسانی که تبلیغات 
کااله��ای غذایی که برای س��المت مردم ضرر دارد، 
انج��ام می دهند می ت��وان مالیات گرف��ت و این امر 
خ��الف بوده و پیگرد دارد. این س��ازمان با تبلیغات 
چیپس و پفک در واقع زحمات فرهنگ س��ازی های 
صورت گرفته در مدارس و توس��ط س��ایر نهادها را 
هدر می دهد. البته شاید بتوان گفت تبلیغات در این 
راستا کاهش یافته ولی باز هم شاهد چنین تبلیغاتی 
که به س��المت مردم ضرر می رساند هستیم. باید در 
نظر داشت زمانی که در صدا و سیما به عنوان رسانه 
ملی تبلیغات مواد غذایی که برای سالمت مردم ضرر 
دارد ص��ورت می گیرد خود به خ��ود تمایل مردم به 

استفاده از آن باال می رود. 

ضمانت اجرایی ممنوعیت تبلیغ کاالهای مضر 
مشخص است

ضمان��ت اجرایی ممنوعیت تبلی��غ کاالهای مضر 
مشخص است ولی با وجود ضمانت اجرایی مشخص 
ش��ده و جریمه های س��نگین تبلیغ این محصوالت 
روزانه ش��اهد س��یل عظیمی از این دست تبلیغات 
هس��تیم. در قان��ون اساس��ی، فهرس��ت کااله��ای 
آسیب رس��ان به سالمت تدوین ش��ده و از این پس 
س��ازمان هایی مانند صدا و س��یما، براساس قانون و 
ابالغی��ه مربوطه موظف هس��تند ب��رای جلوگیری 
از تبلیغ��ات این گونه کاالها مانن��د پفک، چیپس و 

غذاهای آماده )فست  فود( برنامه ریزی کنند. 

تبلیغات پرزرق و برق و به خطر افتادن سالمت 
کودکان

در حال��ی که تبلیغات پ��ر زرق و برق و جذاب برای 
محصوالت و کاالهای نامناس��ب و مضر مانند چیپس، 
پفک، نوشابه و کالباس و سوسیس، کودکان را به مصرف 
این کاالهای ترغیب می کند و مشکالت جسمی فراوانی 
را برای آنها از جمله سرطان روده رقم می زند، اما در این 
میان کسی پاسخگو نیست. امید است در آینده نزدیک 
کسی جوابگو باشد و با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته، 
 دیگر تبلیغات مواد غذایی نامناس��ب را در صدا و سیما 

شاهد نباشیم. 

2 رویکرد در نقش افراد 
آیا می دانستید دو حرکت، درجات متغیر پویایی و 
وظایف سازمانی را تغییر داده است؟ این دو حرکت 
عبارت اس��ت از مدیریت عمومی جدید و دستورات 
حاکمی��ت دموکراتی��ک. ای��ن دو رویک��رد مفاهیم 
متفاوت��ی از اقدامات عموم��ی و ادراکات مربوط به 
نقش شهروند در روابطش با سازمان را در خود جای 
داده ان��د. این مفاهیم در م��وارد مختلفی با یکدیگر 

در ستیزند. 
درحالی که ادبیات مدیریت عمومی جدید شهروند 
را در جای��گاه م��وکل ی��ا حت��ی مصرف کنن��ده، با 
تأکید بر واکنش پذی��ری به نیازها و مطلوبیت ها به 
وس��یله یک منطق مدیریتی و اقتص��ادی قرار داده 
اس��ت. حاکمی��ت دموکراتی��ک تالش کرده اس��ت 
مفهوم ش��هروند را با تبدیل آن به یک همکار برای 
سیاس��ت گذاری و ارائ��ه خدمات م��ورد توجه قرار 
ده��د. ه��ر دو جریان نقش��ی با اهمی��ت روز افزون 
برای افراد قائل می ش��وند، ول��ی این کار را از طریق 
 تأکید بر نقش های متفاوت، از راه های متفاوتی انجام 

می دهند. 

آیامیدانستید

آییننامه

تبلیغاتخالق

آگهی: Scothchgard )لکه بر فرش و موکت(- شعار: محافظت از لباس با لکه بر 

ایستگاهتبلیغات

NX چرخ  های یخی برای لکسوس

برند لکس��وس در سال ۲۰۱۵ ایده ها و کمپین های 
خالقانه متفاوت��ی را اجرایی کرد. ویدئ��وی هاوربورد 
لکس��وس بس��یار وایرال ش��د و توانس��ت موفق تر از 

پیش بینی ها شود. 
در کمپین خالقانه دیگری لکس��وس یک خودروی 
کامل را در طول س��ه ماه با ۱7۰۰ قطعه مقوا ساخت. 
ساخت و اتصال ماشین لکسوس مقوایی با استفاده از 
اریگام��ی و با بهره از فناوری چاپ س��ه بعدی و برش 

لیزر انجام شد. 
در جدیدترین کمپین خالقانه از برند لکس��وس که 
به ش��کل یک ویدئو منتشر ش��ده است یک خودروی 
حقیقی لکس��وس به وس��یله چرخ های یخی حرکت 
می کند. به گزارش آیمارکتور، این ایده نیز حدود سه 
ماه به طول کش��ید و با اس��تفاده از نرم افزار CAD و 
کمک اس��کن لیزری انجام شد. تایرهایی از جنس یخ 
که توانایی حمل ۲/۲ تن خودروی لکس��وس را دارند. 
البته تایر و رینگ همه از جنس یخ است و با همکاری 
یک شرکت انگلیس��ی سازنده مجسمه های یخی اجرا 

شده است. 

نقش موزیک در تبلیغات و برندینگ 

صدای خود را به گوش مشتری برسانید
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موس��یقی یکی از بزرگ ترین بخش های زندگی ماس��ت، 
طوری که آن را با خود به همه جا می بریم. اجازه می دهیم 
تا قبل از ش��روع بازی فوتبال و... م��ا را به وجد آورد. آن را 
در مراسم های مختلفی که برگزار می کنیم راه می دهیم. هر 
چند یکی از مهم ترین نقش هایی که امروزه موزیک دارد در 
صنعت فیلمس��ازی است، برنامه های تلویزیون، رادیو و... اما 
موزیک امروزه به اش��کال خاصی در صنعت تبلیغات به کار 

گرفته می شود. 
اگ��ر خوب توجه کرده باش��ید، متوجه خواهید ش��د که 
بس��یاری از برند های بزرگ دنیا در تبلیغات خود از موزیک 
استفاده می کنند. البته نه به خاطر کسب سود و نه از لحاظ 
هزینه ها، بلکه به این دلیل که موسیقی نقش بسیار مهمی 
را در تبلیغات ایفا می کن��د. مثال کمپانی اپل در چند دهه 
گذشته در بسیاری از تبلیغات خود که از موسیقی استفاده 

کرده پیشرو بوده است. 
موس��یقی این قدرت را دارد تا خلق و خو و حالت انسان 
را تغییر دهد، ش��ما را س��رگرم کن��د و حتی کمک کند تا 
وقتی به فروشگاه مورد نظرتان می رسید، محصول مورد نظر 
خودتان را تهیه کنید. گرچه، اگر زمانی تصویر و موسیقی را 
در کنار هم استفاده کنید، نتیجه مطلوبی را که می خواهید، 
دو برابرش را به دس��ت خواهید آورد. اما اینکه حال چطور 
باید از صدا و موزیک در تبلیغات استفاده کرد یا به اصطالح 
برندینگ صدا انجام داد، موضوعی است که در این جا بدان 

می پردازیم. 

برندینگ صدا
ابتدا بیایید ب��ا واژه برندینگ صدا و اینکه چه کاری انجام 
می دهد بیشتر آشنا شویم. برندینگ صدا استراتژی و استفاده 
ثابتی از صدا یا موزیک اس��ت ب��رای به هدف زدن برندها به 
طریقی که یک هویت صدایی برای برند خود معرفی و تولید 
کنند. این بدان معنی اس��ت که تش��کیالتی که استراتژیک 
برندینگ صدا دارد، یک صدای س��ازگار در تمام تشکیالت و 
ارتباط��ات خود دارد تا با آن صدا برند خود را معرفی کند. از 
طرف��ی برندها این اطمینان را حاصل می کنند که موزیک و 
صدای اشخاص انتخاب شده برای معرفی برندشان با اصول و 

اخالق برند نیز سازگاری کامل داشته باشد. 

چرا از برندینگ صدا استفاده کنیم؟ 
صدا و موزیک، به نوعی جلوه احساس��ی دارند. بس��یاری 
از بازاریاب��ان می گویند برای اینک��ه بخواهید محصول خود 
را به مشتری بفروش��ید، باید به احساسات وی نفوذ کنید. 
موس��یقی و صدا به طور غریزی در ریشه ذهن ما از همان 
زمان و ابتدا که به دنیا آمده ایم وارد شده است. حتی بدون 
دانستن آن، صدا و موسیقی هر روز به نوعی ما را تحت تاثیر 

خود قرار می دهند. 

موسیقی کمک می کند تا یک داستان نقل شود 
قدرت موسیقی و صدا بسیار باالست. به ما کمک می کند 
ک��ه محیط اطراف خ��ود را واضح درک کنی��م چه از نظر 
احساسی و چه از نظر فیزیکی، صدا واقعا این قدرت و امکان 

را دارد تا ما را در همان جایی که تعلق داریم قرار دهد. 

برندینگ صدا یک اقدام بین المللی است 
شاید راحت بتوان گفت که جالب ترین قسمت برندینگ 
صدا این است که یک کار بین المللی بوده و در کل دنیا قابل 
اجرا اس��ت و از طرفی نیز یک شناس��ه بین المللی می تواند 
برای برند شما به ارمغان بیاورد. به عنوان مثال شما به ایتالیا 
س��فر کرده اید و در رادیو یک پیام تبلیغاتی را می ش��نوید 
ولی در آخر حتی یک کلمه از آن را نمی فهمید، ولی وقتی 
موسیقی همراه آن را می شنوید، سریعا متوجه می شوید که 

آن تبلیغ مربوط به کدام برند است. 

ایجاد یک برند صوتی موثر
ش��ما به عن��وان یک مدیر برن��د به ای��ن درک و واقعیت 

رس��یده اید ک��ه یک��ی از بزرگ ترین رقابت های ش��ما این 
اس��ت که با راس��تی و درس��تی )صداقت کامل( در تالش 
برای برقراری ارتباط باش��ید. متفاوت بودن و در یک سطح 
ق��راردادن دو عامل مهم یعنی احس��اس و درک به همراه 
قص��د و نیت در دنیای امروز به عنوان یک کلید موفقیت در 
بازار امروزی محسوب می شود. آنچه مصرف کننده می بیند، 
احساس می کند، لمس می کند، دست می زند، تست می کند 
و البته می شنود بایستی به آنچه در ذهن داشته یکی و هم 
طراز باشد. با به کارگیری تالش زیاد و فوق العاده در جهت 
اطمینان از این امر که برند ش��ما ب��ا تمام حواس پنج گانه 
هم تراز باش��د، می توانید با خیال راح��ت پاداش خود را در 

زمینه فروش و محبوب ساختن برندتان به دست آورید. 

محل راه اندازی برندسازی صوتی
نخستین قدمی که بایستی بردارید این است که پی ببرید 
در همین ابتدای کار مش��تری ش��ما از چه طریقی با برند 
ش��ما تعادل پیدا می کند؟ در ادامه ب��ه موارد و محل هایی 
اش��اره می شود که یک برند س��ازی صوتی و آوایی می تواند 

راه اندازی شود.
- در تماس ه��ای تلفنی، هنگامی که مش��تری در حالت 
انتظار قرار داده می شود تا با شخص مورد نظر خود صحبت 
کند، در این هنگام موس��یقی برند شما پخش می شود و در 
ذهن مشتری قرار می گیرد. رادیو، تلویزیون، در فروشگاه ها 
 )پخ��ش فایل های صوت��ی و تصویری(، قس��مت تولیدات
- پخش موسیقی برای پرسنل دفتر - در درون وب سایت، 

کانال یوتیوب یا سایت رسمی سازمان و... 
- رویدادها، مثل سمینارها، همایش ها یا معرفی محصول 

جدید 
توجه داش��ته باش��ید که ممکن اس��ت برخ��ی از این 

موقعیت ه��ا در هم��ان هن��گام آغ��از به کار برند ش��ما 
تاثیرگذار و مورد اس��تفاده نباشند، اما پس از طی چند 
س��ال ام��کان دارد به یک��ی از مهم تری��ن و بزرگ ترین 
راه های تکنولوژیکی دست یابید که از آن باید در جهت 
اهداف برندتان اس��تفاده کنید. حاال از آنجا که شما یک 
فهرس��تی از موقعیت ه��ای مخص��وص در اختیار دارید، 
بایس��تی راهی را پیدا کنید که موسیقی برند خود را در 
تمام کانال ها به صورت اس��توار و ثابت نگه دارید که در 

این خصوص بیش��تر توضیح می دهم. 

ویژگی های موسیقی برندینگ 
مشابه هویت س��ازی بصری، آوا برندینگ نیز زمانی انجام 
می ش��ود که برند می خواهد طیف هوی��ت صوتی را تعیین 
کند. س��ه بخش��ی که یک هویت صوتی را شکل می دهند 
عبارتند از صدا، موس��یقی و صدای محی��ط اطراف که در 
واقع این سه بخش تمام تجربه شنیداری انسان ها را شامل 

می شوند. 

 صدا
صدای یک برند مهم ترین بخش برنامه صدا برندینگ شما 
محسوب می شود. به این دلیل صدا سرعت بیشتری به قرار 

گرفتن برند شما در ذهن مردم می دهد. 
به این ش��کل تصور کنید که ش��ما تلفن را بر می دارید و 
صدای ناآشنایی را می شنوید، شما به صورت خودکار حالت 
دفاع��ی به خود می گیرید اما در صورتی که آن صدا مربوط 
به یکی از اعضای خانواده باشد، حس مثبتی خواهید داشت 
و از این رو تمایل بیشتری نسبت به ادامه مکالمه و ارتباط 
خواهید داشت. حال همین مثال را شما در محیط برند خود 
در نظر بگیرید و خود و مش��تری را در قالب خانواده تجسم 

کنید و موس��یقی را در آن به اجرا در آورید. مطمئنا نتیجه 
مطلوبی خواهید داشت. ۲۰درصد فروش زمانی که مشتری 

در حالت انتظار در پشت تلفن قرار دارد رخ می دهد. 

 موسیقی
برندینگ به همین آس��انی که شما یک طرح نهایی خود 
را درون تبلیغ��ات بیندازید نیس��ت و برندینگ محس��وب 

نمی شود. 
ش��ما باید از ترکیب آهنگی مناس��ب و منظم و یکپارچه 
در جهت تولید موسیقی آشنا در زمان اجرای کمپین خود 
استفاده کنید. مانند کمپانی آئودی، رولکس و مک  دونالد.

 صدای محیط
ص��دای محیط ویژگی اس��ت که حض��ور کمی از خود 
نش��ان می دهد ام��ا می توان آن را به دلیل س��خت بودن 
کنترلش بخش��ید. صداهایی از قبیل ص��دای خیابان ها، 
ص��دای گریه ن��وزاد و... همگی جزئ��ی از صدای محیط 
را ش��امل می ش��وند. به عنوان مثال تصور کنید که ش��ما 
مدیریت رس��تورانی را برعهده دارید که در آن خونگرمی 
و مهربان��ی مهم تری��ن المان ه��ای برندینگ رس��توران 
ش��ما محس��وب می ش��وند. به همین جهت عاقالنه است 
ک��ه صدای محیط را ت��ا حد مینیمم پایین نگه داش��ت. 
در ای��ن خصوص می ت��وان با اس��تفاده از تکنیک حذف 
صداه��ای اضاف��ی، آهنگ محیط را در جه��ت باال بردن 

حس صمیمیت در رس��توران تقویت کرد. 

آئودی؛ پیشرو در برندسازی صوتی
کمپانی خودروسازی آئودی را می توان نمونه ای از برندها 
دانس��ت که این موض��وع را به طور جدی دنب��ال می کند. 
کمپان��ی آئ��ودی به هر زحمتی که ش��ده ص��دای تمامی 
مدل های موتورهای خودروی خود را که تولید کرده ضبط 
کرده. هنگامی که زمان تهیه تبلیغ فرا  می رسد، متخصصان 
صدای خود را دور هم جمع کرده و آنها به راحتی موسیقی 
تبلیغ را با اس��تفاده از آهنگ های خودروها تولید می کنند. 
9۰درص��د تبلیغات تلویزیون��ی این برند دارای موس��یقی 
هستند. گذشته از مزایای موسیقی برندینگ که جلوتر ذکر 
ش��د، این کار آئودی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه ای 
می شود که قرار است برای استخدام تهیه کننده صدا جهت 
تولید آهنگ و موسیقی مخصوص برای هر یک از تیزرهای 

تبلیغاتی اش استفاده شود. 

لوگوی صدا
در جه��ت برندین��گ صوتی ش��ما به ی��ک لوگوی صدا 
احتیاج دارید. لوگوی صدا تکه آهنگ خاصی از صدا است 
ک��ه معموال در آخر تیزر تبلیغاتی پخش می ش��ود که این 
تک��ه آهنگ معموال کمت��ر از پنج ثانیه ب��وده و به خاطر 
سپردن آن بسیار آسان اس��ت. یک آهنگ انتظار مناسب 
می تواند در جهت آگهی برند، به آرامش رساندن مشتریان 
عصبانی در پش��ت تلفن و همچنی��ن فروش تلفنی کمک 
ش��ایانی بکند. البته معم��وال، آهنگ انتظار بیش��تر برای 
بخش خدمات مش��تری استفاده می ش��ود، ولی می تواند 
در هر جایی که از طرف مش��تری ارتباط برقرار می ش��ود 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. 97درص��د از مدیران برند ها بر 
این عقیده هس��تند که موسیقی برای برندینگ آنها بسیار 
کارب��ردی ب��وده و نتیجه بخش اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
المان هایی که باید هنگام مدیریت این ابزار در نظر گرفت، 
فهمیدن و درک این مطلب اس��ت که چه سرعتی در این 
آهنگ اس��تفاده شود. چرا که س��رعت پخش موسیقی به 
راحت��ی می تواند بر احس��اس مش��تری تاثی��ر بگذارد که 
در بیش��تر موارد سرعت پایین بیش��ترین کاربرد را دارد. 
هنگامی که قرار است برای تیزر تبلیغاتی موسیقی انتخاب 
ش��ود، این نکته بس��یار اهمیت دارد که موسیقی با آنچه 
برند شما است و آنچه موضوع تیزر تبلیغاتی است مطابقت 
داش��ته باش��د. به یاد داش��ته باشید که تناس��ب داشتن، 
مهم ترین سالح سری ش��ما محسوب می شود. بنابراین به 
فکر آن پنج ثانیه صدای برند خود باشید و اجازه دهید که 

مردم صدای آن را بشنوند. 

محمد نفر
کارشناس حقوق

سامان سنندجی
متخصص شبکه های اجتماعی 



چند پیشنهاد ارزنده در 
بررسی های بازار

اگر فروش قلب سازمان باش��د بی تردید بررسی های 
بازار یا آنچه به آن Marketing research می گویند 
مغز س��ازمان است. امروز، بسیاری از مدیران فهمیده به 
ارزش بررسی های بازار پیش از آغاز کارهای خود اعتقاد 
دارند و خوشبختانه در ایران نیز بسیاری از مدیران به این 
نتیجه رسیده اند که باید نخست تحقیق کرد و پس از آن 
دست به کار شد و مثال فالن محصول فوق العاده را تولید 
کرد چراکه در بسیاری از وقت ها آنچه برای مدیرعامل یا 
مدیر تولید جذاب، فوق العاده و ارزنده است ممکن است 
از نظر مشتری بی ارزش و بی اهمیت باشد و به زبان ساده 

مشتری تمایلی برای خرید آن نداشته باشد.
داخل پرانتز عرض کنم که البته این قاعده استثناهای 
خود را نیز دارد و هستند برخی مدیران کمیاب و نابغه ای 
که بدون انجام تحقیقات پیش از تولید، محصولی را روانه 
بازار می کنند و موفق هم می  شوند اما اینها نادر هستند.

آنچه باید بدانیم این اس��ت که تحقی��ق پیش از هر 
حرکت در بازار یا کلی تر بگویم زندگی یکی از بایدهاست 
اما پرسش  این است که آیا هر تحقیقی قابلیت استناد و 

به کارگیری را دارد؟
و آیا اگر فالن ش��رکت بزرگ هر سال رقم سنگین و 
قابل توجهی را صرف تحقیق می کند ما هم باید همان 

کار را بکنیم؟
آی��ا انتخ��اب روش های پیچی��ده تحلیل آم��اری و 
گزارش نویسی به معنای باال بودن کیفیت تحقیق است؟

آیا انتخاب یک نمونه آماری چند هزار نفره نش��ان از 
دقت باالی نتایج دارد؟

و یک پرس��ش اساس��ی دیگر اینکه آیا حجم گزارش 
تحقیق نش��ان از کیفیت باالی کار اس��ت؟ اینها و البته 
ده ها پرس��ش دیگر از نکاتی اس��ت که ندانستن آن گاه 
مدی��ران فراوان��ی را در به کارگی��ری و مدیری��ت انجام 
تحقیقات دچار مش��کل می کند.در بررس��ی تحقیقات 
درون سازمانی که عموما درباره پرسنل و محیط کار است 
یا تحقیقات برون س��ازمانی که بیشتر شامل تحقیقات 
بازاریابی )بازاردانی( است شناخت روش تحقیق مناسب 
برای انجام کار از بایس��ته های نخس��تین اس��ت که در 

بسیاری از تحقیقات داخلی مشاهده نمی شود.

انواع روش تحقیق در بازاردانی
جالب اس��ت اگر بدانی��م که در تحقیق��ات بازاردانی 
)بازاریابی( در منابع معتبر و قابل اس��تناد بیشتر از سه 
نوع روش تحقیق گفته نش��ده و جالب تر اینکه یکی از 
آنها )روش تحقیق توصیفی( در بیش از 80درصد موارد 
کاربرد دارد و یادگیری آن تقریبا ما را از سایر روش ها و 

تکنیک ها بی نیاز می کند.
کاتلر و منابعی از این دست این سه نوع روش تحقیق 

را به شرح زیر بیان داشته اند:
1-  روش تحقیق اکتشافی

2-  روش تحقیق علی
3-  روش تحقیق توصیفی

درباره س��ه روش یاد شده در باال به طور خالصه باید 
گفت که تحقیقات اکتشافی در مواردی کاربرد دارد که 
برای نخس��تین بار به دنبال یافتن راه حلی برای مسئله 
هس��تیم و هیچ گونه اطالعات ثانویه ای در کتابخانه ها و 
منابع در دسترس متعارف وجود ندارد و ما ناچاریم مانند 

یک معدنچی به گمانه زنی و اکتشاف بپردازیم.
گفتنی است که خوشبختانه با ظهور اینترنت بسیاری 
از تحقیقات اکتشافی با سهولت بیشتری قابل اجراست.

ام��ا در بررس��ی های علی در حقیقت م��ا تاثیر تغییر 
یک متغیر را روی متغیر دیگر بررس��ی می کنیم. برای 
مثال اگر ما بخواهیم تاثیر تغییر بسته بندی را بر فروش 
بس��نجیم از این روش تحقیق استفاده می کنیم که در 
اینجا بسته بندی متغیر مستقل و فروش متغیر وابسته 
تحقیق اس��ت )یعن��ی متغیر فروش وابس��ته به متغیر 
بسته بندی اس��ت حاال این وابستگی تا چه اندازه است 
و به زبان آمار آیا همبستگی مثبت است، وجود ندارد یا 
اصال منفی است نتیجه ای است که در پایان کار محقق 

باید به آن برسد.(
اما در بررسی های توصیفی که بیشترین کاربرد را در 
این میان دارد ما می خواهیم یک عکس از وضعیت بازار 
یا ش��رکت را در یک تاریخ مشخص به دست بیاوریم و 
در ای��ن راه ما باید بهترین تصوی��ر را با باالترین وضوح 
تصوی��ری و ب��ا ارزان تری��ن روش و در کوتاه ترین زمان 

ممکن به دست آوریم و در اختیار مدیران قرار دهیم.
جالب است بدانیم که در بسیاری از کتاب ها و مقاالت 
جدی در ح��وزه تحقیقات توصیفی تاکید بر س��ادگی 
فرآین��د و دوری از روش ه��ای آم��اری پیچیده و گمراه 
کردن اس��تفاده کننده می شود. زیرا یکی از بیماری های 
رایج در بسیاری از تحقیقات به قول نویسنده ای خوشنام 
)کی کی اربت( جویدن اعداد و بازی کردن با آن اس��ت 
که متاسفانه در بس��یاری از تحقیقات داخلی شاهد آن 
هس��تیم.در بررس��ی های توصیفی توصیه می شود که 
به ج��ای اس��تفاده از نمونه های آماری خیل��ی بزرگ از 
نمونه های کوچک تر ولی باکیفیت اس��تفاده ش��ود و از 

روش های گنگ و بی تاثیر آماری دوری شود.
و خالص��ه اینکه به ه��ر روی تالش برای رس��یدن به 
س��طحی از دان��ش در بخش های گوناگ��ون تحقیق از 
ضروری��ات زندگی حرف��ه ای در دنیای کس��ب و کار از 
گذش��ته تا امروز بوده است. فردوس��ی درباره تحقیق و 
لزوم جست وجو برای آشنا شدن با حقیقت اشعاری دارد 

که در پایان به چند بند از آن اشاره می شود.
چنین گفت با بچه جنگی پلنگ

که ای پر هنر بچه  تیز چنگ
ندانسته در کار تندی مکن

بیندیش و بنگر ز سر تا به بن
به گفتار شیرین بیگانه مرد

به ویژه به هنگام جنگ و نبرد
پژوهش نمای و بترس از کمین
سخن هرچه باشد به ژرفی ببین

نگر تا یکی مهتر تیز مغز
پژوهش چو ننمود در کار نغز
ز نیرنگ دشمن نکرد ایچ یاد
حصاری بدین گونه بر باد داد

فقط یک سوال مشتری را پاسخ 
دهید

فروشندگان موفق می دانند که توضیح طوالنی درباره   
محصول باعث فروش نمی  شود، تنها سوالی که مشتری 
می  خواهد پاس��خ آن را بداند این است که چرا باید آن 
را بخرم یا چرا به آن نیاز دارم. تنها کاری که باید برای 
فروش انجام دهید پاسخ به این سواالت است که از ذهن 
مشتری می  گذرد. با داشتن تجربه کم هم می توان وارد 
دنیای خریدوفروش شد، ولی قسمت آسان کار همین 
جا تمام می ش��ود؛ از این مرحله به بعد، تالش سخت و 
آموزش مستمر برای کسب موفقیت ضروری است. پس 
اگر می خواهید جزو بهترین ها باشید و بهترین نتایج را 
هم به دس��ت آورید، باید راه بهترین ها را بروید، یعنی 
خود را از هر جهت آماده کنید و حتی بیش از حد الزم 

این کار را انجام دهید. 
 همان طور که می دانیم ه��ر چیزی در این دنیا یک 
آفتی دارد. آفت س��المتی، مرض است، آفت یادگیری، 
نس��یان است و بس��یاری از مثال  های ملموس دیگر، از 
ای��ن رو، فصاح��ت و بالغت که از فنون ی��ک بازاریاب 
موفق اس��ت نیز آفاتی دارد، همان ط��ور که زبان آفاتی 
دارد و سخن هم آفاتی دارد. پر حرفی و زیاد گفتن یک 
بازاریاب، نیز هم مانند کوتاه گویی اش، ناپسند و خالف 
بالغت اس��ت. چه این کار از طرفی موجب خستگی و 
مالل مش��تری و شنونده می ش��ود و از طرف دیگر، به 
فصاحت کالم نیز آس��یب می رس��اند و آن را نامطبوع 

می سازد. 
زمانی که مش��تری سوالی را مطرح می کند، احتماال 
توضیحاتی در مورد وضعیتی که باعث به وجود آمدن آن 
سوال شده است، برای ارائه دارد. اجازه دهید که مشتری 
س��وال خود را به طور کامل و ب��دون وقفه ایجاد کردن 
در آن توضیح دهد تا کاماًل متوجه ش��وید که مشتری 
چه می خواهد. برای جلوگیری از زیاده گویی بهتر است 
سوال مشتری را به صورت خالصه برای او تکرار کنید تا 
مطمئن شوید که س��وال و خواسته مشتری را درست 
متوجه ش��ده اید. این تکنیک به مشتری نشان می دهد 
که ش��ما در حال گوش دادن به او هس��تید و به ش��ما 
کمک می کند تا اطالعات را مرور و تأیید کنید. در واقع 
فروشندگی، حرف زدن نیس��ت، آنچه که فروشندگان 
حرفه ای انجام می دهند این است که می آموزند چگونه 
بر میل و وسوسه کنترل نشدنی پُرچانگی و حرافی های 
بی مورد، غلبه کنند و به جای حرف زدن، س��وال کنند. 
این موضوع آن قدر س��اده اس��ت که اغل��ب فراموش 
می شود، اما نشانه یک فروشنده حرفه ای، آمادگی کامل 

و مرور تمام جزییات قبل از هر جلسه است. 

 بهترین فروشندگان آنهایی هستند که به طور مرتب 
مطالبی را که قرار اس��ت بگوین��د و جزییات مربوط به 
محصول را، قبل از هر جلسه با مشتری، مرور و بررسی 
کرده و پیش خ��ود تکرار می کنند. در بعضی معامالت 
نیز یادداش��ت برداری بس��یار کمک کننده اس��ت. بین 
انجام مقطعی یک معامله و کیفیت پرسش هایی که به 
مشکالت مش��تری تأکید دارد، رابطه مستقیمی وجود 
دارد. تنها راه اطمینان از ش��فافیت و ارتباط سواالت با 
موضوع این اس��ت که آنها را قبل از مالقات با مشتری 
روی کاغ��ذ بنویس��ید. جالب اس��ت بدانی��د بعضی از 
موفق ترین فروشندگان متخصص طرح سوال از مشتری 
بوده ان��د. قبل از هر مالقات با مش��تری، چند دقیقه ای 
را صرف مرور و بررس��ی وضعیت فعلی و یادداشت های 
قبل��ی خودتان بکنی��د. با انج��ام ای��ن کار، از افزایش 
فوق الع��اده میزان آمادگی و تأثیرگ��ذاری خود تعجب 
خواهید کرد و مشتری ها نیز همیشه متوجه می شوند 

که شما تکلیف تان را انجام داده اید. 

نظرسنجی اتوبوسی
آیا می دانس��تید نظرس��نجی اتوبوسی نظرسنجی 
اس��ت که از طرف چندین س��ازمان انجام می شود 
که ه��ر ک��دام می توانند ش��امل تع��داد محدودی 
از س��واالت باش��ند؟ س��ازمان ها می توانن��د از یک 
نظرس��نجی نمونه حت��ی زمانی که نی��از آنها برای 
اطالعات محدود اس��ت، اس��تفاده کنن��د. عالوه بر 
این، این نوع از نظرس��نجی ام��کان پخش هزینه ها 
بین چندین س��ازمان را براساس تعداد و پیچیدگی 
سواالت پرسیده شده فراهم می کند. این جنبه مهم 
است، زیرا امکان دسترسی به این نوع از نظرسنجی 
را برای س��ازمان های کوچک تر یا کسانی که بودجه 
محدودت��ری دارن��د، فراه��م می کند. نظرس��نجی 
اتوبوسی غالبا توسط ش��رکت های محقق در زمینه 
بازار که قصد خود را از انجام مطالعه اعالم می کنند 
و به س��ازمان ها این فرصت را می دهند که سواالت 

خود را در نظرسنجی بگنجانند، انجام می شود. 

بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کافه بازاریابی

دیدگاه

سازمان های تولیدی چون معموال 
در آلودگی هوای شهر تاثیرگذارند 
باید برنامه ریزی و اقداماتی را در 

راستای کاهش آلودگی انجام دهند، 
چون درواقع بخشی از آلودگی 

موجود ناشی از فعالیت های همین 
تولیدی ها است

در چند س��ال گذشته آلودگی 
هوا یک��ی از مهم ترین معضالتی 
است که ساکنین کالن شهرها را 
تحت الش��عاع قرار داده است. این 
موضوع تا ان��دازه ای زندگی افراد 
جامع��ه  را درگی��ر خودکرده که 
سازمان های ایرانی را بر این داشته 
که در راستای مسئولیت اجتماعی 
کمپین هایی را در داخل کش��ور 
برگزار کنند. یکی از این کمپین ها 
با ش��عار »سالمت ش��هروندان، 
سالمت زمین« است که شرکت 
دیج��ی کاال آن را برگ��زار ک��رده 
و به همراه س��فارش مش��تریان، 
ماسک های تنفسی فیلترداری را 
به آنها عرضه می کند. این کمپین 
همراه با توصیه های آموزش��ی و 
بهداش��تی برای مخاطبان همراه 
اس��ت در مواقعی که آلودگی هوا 
افزایش پیدا می کند. یکی دیگر از 
مجموعه اقداماتی که سازمان های 
ایرانی در این راستا انجام داده اند 
ارس��ال گلدان های گل توس��ط 
یکی از ش��رکت های ارائه دهنده 
ش��یرآالت ب��ه فروش��گاه ها بوده 
که در راس��تای ایفای مسئولیت 
انجام ش��ده اس��ت.  اجتماع��ی 
مسئله ای که وجود دارد این است 
که سازمان های ایرانی در راستای 
اثربخشی این چنین کمپین هایی 
باید چه اقداماتی را انجام دهند و 
تا چه اندازه برگزاری این کمپین ها 
در راس��تای کاهش آلودگی هوا 

می تواند مثمر ثمر واقع شود؟ 
روشنک دس��تینه، کارشناس 
ارش��د بازاریاب��ی در گفت و گ��و 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
س��ازمان های ایران��ی به عن��وان 
بخشی از جامعه باید در راستای 
کاهش آلودگی ه��وا اقداماتی را 
انج��ام دهند و فکری به حال این 
ش��رایط پیش رو کنند. شرکتی 
مانن��د دیج��ی کاال در راس��تای 
مس��ئولیت اجتماعی اقداماتی را 
انجام داده اس��ت؛ به عنوان نمونه 
حام��ی زمین س��بز یا ب��ه رنگ 
مهربان��ی ب��وده اس��ت. او ادامه 
تولیدی  می افزاید: س��ازمان های 

چون معم��وال در آلودگی هوای 
شهر تاثیرگذارند باید برنامه ریزی 
و اقداماتی را در راس��تای کاهش 
آلودگی انجام دهند، چون درواقع 
بخش��ی از آلودگی موجود ناشی 
از فعالیت ه��ای همین تولیدی ها 
اس��ت. ب��ا توجه به ای��ن موضوع 
سازمان های تولیدی باید در تالش 
باشند که کمپین هایی را در این 
راس��تا النچ کنند. شرکتی مانند 
دیجی کاال نیز در راستای کاهش 
آلودگ��ی اقدامات��ی را النچ کرده 
است و به افرادی که از این شرکت 
محصول��ی را خریداری می کنند، 
ماسک های تنفسی فیلتر داری نیز 

ارائه می شود. 

کمپین هایی برای گروه هدف 
خاص

می کن��د:  اظه��ار  دس��تینه 
س��ازمان های ایران��ی در 
پیاده س��ازی  راس��تای 
کمپین ه��ای  مناس��ب 
این چنینی باید از بس��تر 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
اس��تفاده های مناسبی را 
داشته باش��ند و با توجه 
اینک��ه ش��بکه های  ب��ه 
اجتماعی نس��ل جدیدی 
از وب س��ایت ها است این 
پتانس��یل وجود دارد که 

در  آن  از  ایران��ی  س��ازمان های 
راستای بهبود کمپین های خود 
استفاده های مناس��بی را داشته 
باشند. به صورت کلی شبکه های 
اجتماع��ی مانند اینس��تاگرام و 
تلگرام در حال حاضر با استقبال 
مناسبی از جانب مخاطبان ایرانی 
مواجه شده است و حتی می توان 
گفت که این شبکه های اجتماعی 
بخشی از زندگی مخاطبان ایرانی 
ش��ده که نمی توان آن را نادیده 
گرفت. به همین دلیل با توجه به 
گروه مخاطبی که در شبکه های 
اجتماعی حضور دارند سازمان ها 
را النچ  می توانند کمپین های��ی 
کنند که متناس��ب با این گروه 
هدف باشد. این کارشناس ارشد 
بازاریابی ادامه می دهد: دیجی کاال 
گروه مخاطبان خود را شناخته و 

به همی��ن دلی��ل کمپین هایی 
را متناس��ب با این گ��روه هدف 
النچ کرده اس��ت. به صورت کلی 
کمپین هایی که در ش��بکه های 
اجتماعی النچ می ش��ود معموال 
بسیار  دهان به دهان  تبلیغات  در 
مثمر ثمر واقع خواهند ش��د. از 
طرفی این موضوع تصمیم خرید 
را افزایش می دهد و مخاطبان را 
به دلیل این جایزه ای که ماسک 
تنفسی اس��ت ترغیب به خرید 
بیشتر می کند. در این میان النچ 
هر محصولی مبتنی بر تبلیغات 
آن اس��ت و دیجی  کاال نیز باید 
قب��ل از الن��چ کمپین های خود 
تبلیغاتی را برای آن داشته باشد 
که از ای��ن طری��ق مخاطبان با 
استقبال بیشتری در آن کمپین 

حضور پیدا کنند. 
اطالع رسانی ناقص

دس��تینه خاطرنشان می کند: 
کمپینی که شیرآالت اهرم کیان 
نی��ز النچ کرده بود ب��ا تبلیغاتی 
همراه نبود و مخاطبان ایرانی از 
این موض��وع اطالع پیدا نکردند. 
کوچک تری��ن اقدام��ی ک��ه این 
ش��رکت می تواند انجام دهد این 
موضوع اس��ت که ارائه گلدان به 
فروشگاه های ش��هر تهران را در 
وب سایت خود منعکس کند اما 
متاسفانه در این راستا اقداماتی را 
انجام نداده است. تبلیغات ضعیف 
ای��ن کمپین با ع��دم کارایی آن 
همراه می شود. پیشنهاد می شود 
سازمان هایی که قصد النچ چنین 
کمپین های��ی را دارن��د در مورد 
آن تبلیغات��ی را انجام دهند که 
مخاطبان ایران��ی با این اقدامات 
شرکت آش��نا ش��وند. از طرفی 

در موتورهای جس��ت و جوگر نیز 
هنگام��ی که اس��م کمپین این 
می شود،  جس��ت وجو  ش��رکت 
هیچ گون��ه نام��ی از آن به میان 
نمی آی��د و این در حالی اس��ت 
تمام کمپین های دیجی کاال  که 
به خوب��ی تبلی��غ می ش��ود و در 
نمایان  جست وجوگر  موتورهای 

می شود. 

کمپینی با استفاده از هشتگ
او بی��ان می کند: چندی پیش 
اجتماعی  هش��تگی در ش��بکه 
اینس��تاگرام تحت عنوان »هوادار 
کوچک« راه  افتاده که مخاطبان 
ایرانی متناس��ب ب��ا آلودگی هوا 
پست های مختلفی را به اشتراک 
ایرانی  می گذاشتند؛ سازمان های 
نیز می توانند کمپین هایی را النچ 
کنند که از این گونه هشتگ ها در 
آن استفاده شود. مجموعه 
باع��ث  اقدام��ات  ای��ن 
می ش��ود فروش این گونه 
افزایش  نی��ز  س��ازمان ها 
پیدا کند. این کارش��ناس 
ارش��د بازاریاب��ی اظه��ار 
کلی  به ص��ورت  می کند: 
نیاز نیست که سازمان ها 
در راس��تای هویت خود 
مس��ئولیت اجتماع��ی را 
مثال  به عنوان  ایفا کنند. 
برخ��ی از س��ازمان ها از کودکان 
س��رطانی حمایت می کنند که 
این موضوع در راستای مسئولیت 
و  می ش��ود  تلق��ی  اجتماع��ی 
درواق��ع  اجتماع��ی  بازاریاب��ی 
تغییرات  به  واکنش س��ازمان ها 
اجتماعی اس��ت. س��ازمان ها در 
راهکارهای��ی  هس��تند  ت��الش 
را ب��رای ح��ل این تغیی��رات و 
ایجاد کنند.  معضالت اجتماعی 
فرهاد شهبازی، مدیر  همچنین 
بازاریاب��ی ش��یرآالت اهرم کیان 
در گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
می گوید: شرکت های تولیدکننده 
ش��یرآالت در راس��تای ایف��ای 
مسئولیت اجتماعی می توانند از 
سربی کمتر در داخل شیرآالت 
اس��تفاده کنند؛ چون سربی که 
در برخی شیرآالت مورداستفاده 

ق��رار می گی��رد س��رطان زا بوده 
و ای��ن موضوع تا ح��دی جدی 
اس��ت که وزارت بهداشت برای 
اس��تفاده از س��رب در داخ��ل 
شیرآالت اس��تانداردی را تعیین 
ک��رده اس��ت. ش��رکت هایی که 
بتوانند در راس��تای این موضوع 
از س��رب کمتری استفاده کنند، 
مس��ئولیت  می توانن��د  قطع��ا 
اجتماع��ی خ��ود را به خوبی ایفا 
کنند. ش��هبازی ادام��ه می دهد: 
شرکت های ارائه دهنده شیرآالت 
در راستای ایفای نقش مسئولیت 
ثبت  اجتماعی خ��ود می توانند 
سفارش، ارائه فاکتور و... به صورت 
آنالین و در قالب اپلیکیشن انجام 
دهند که دیگ��ر کاغذبازی های 
س��ازمانی کمت��ر ش��ود و ای��ن 
موض��وع در راس��تای حمایت از 
محیط زیس��ت بس��یار می تواند 
مثمر ثمر باش��د و کاغذ کمتری 
مورداس��تفاده ق��رار می گیرد. او 
اظهار می کند: معموال سازمان ها 
هزینه های زیادی را در راس��تای 
تبلیغ��ات ص��رف می کنن��د که 
این موض��وع درنهایت منجر به 
برند سازی و معرفی برند سازمان 
می ش��ود و هر سازمانی براساس 
بودج��ه ای ک��ه دارد تبلیغات��ی 
را انج��ام می ده��د. در راس��تای 
ایفای  و  برند س��ازی  تبلیغ��ات، 
نق��ش مس��ئولیت اجتماعی ما 
گلدان ه��ای گل را در روز قب��ل 
از می��الد حض��رت محمد)ص( 
به تمامی فروشگاه های ارائه دهنده 
شیرآالت تهران هدیه دادیم. ما با 
توجه به شرایطی که داریم از این 
گلدان ها در راستای اقدامی مقابل 
آلودگ��ی هوای تهران اس��تفاده 
کردی��م و با توجه به این موضوع 
که شعار س��ازمان ما حفاظت از 
محیط زیست اس��ت این اقدام را 
انج��ام دادیم. این گون��ه اقدامات 
در راستای تبلیغات دهان به دهان 
که یک��ی از مهم ترین نوع تبلیغ 
است بس��یار می تواند مثمر ثمر 
واقع شود و مخاطبان ایرانی بانام 

سازمان آشنا می شوند. 

تاثیرات آلودگی هوا بر روند اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان های ایرانی

از ارسال گلدان گل تا اهدای ماسک فیلتردار
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تعریف مفهوم��ی وفاداری برند 
که بیش��تر در تحقیقات وفاداری 
برند اس��تفاده می شود، نخستین 
بار توس��ط جاکوبی مطرح ش��د. 
)خری��د(  رفت��اری  پاس��خ های 
جه��ت دار در ط��ول زم��ان ب��ه 
وس��یله بعضی واحدهای تصمیم 
گیرنده با احت��رام به یک یا چند 
برن��د جایگزین خارج از مجموعه 
برند ه��ا، اب��راز می ش��ود و تاب��ع 
فرآیندهای روانش��ناختی اس��ت. 
بازاریابی آمریکا، وفاداری  انجمن 
ب��ه برند را چنین تعریف می کند: 
مزیت��ی که در آن یک مش��تری 
به ج��ای خریدن یک محصول از 
چندین عرضه کننده، آن را مکرر 
از ی��ک عرضه کنن��ده خریداری 
می کند. دیوید آکر معتقد اس��ت 
وف��اداری ب��ه برند نش��ان دهنده 
می��زان احتم��ال پیوس��تن یک 
مش��تری به برند تج��اری رقیب 
است، مخصوصا هنگامی که برند 
باعث ایج��اد تغییراتی در قیمت 
و ویژگی های محصول ش��ود. در 
تعری��ف وفاداری ما ابتدا باید بین 
تکرار رفتار خرید و وفاداری برند 
تمایز قائل شویم، یعنی عادت به 
معنای تکرار خرید مشتری بدون 
تعهد یا توجه خاص به برند است، 

در حالی که زمان��ی که وفاداری 
ش��کل گرفت، احتم��ال کمتری 
وجود دارد که مصرف کننده تحت 
تاثیر اقدام��ات رقبا نظیر، کاهش 
قیم��ت، تبلیغ��ات و ترفی��ع قرار 
گیرد. بنابرای��ن این نکته اهمیت 
دارد که بازاریابان بتوانند به درک 
درس��تی از چگونگی خلق، ایجاد 
و نگه��داری مفهوم وف��اداری به 
برند برس��ند. در واقع وفاداری نام 
تجاری در گذش��ته اغلب به طور 
س��اده فقط از طری��ق رفتارهای 
تک��رار خری��د از نظ��ر رفت��اری، 
اندازه گیری ش��ده است در حالی 
که وفاداری مشتری به جای اینکه 
با رفتارهای خرید ساده بیان شود 
می توان��د ب��ه طورگس��ترده تری 
م��ورد توجه قرار گی��رد. وفاداری 
برند از دو ج��زء وفاداری رفتاری 
و وفاداری نگرش��ی تشکیل شده 
اس��ت. وفاداری به عالمت تجاری 
مس��تقیما متاث��ر از رضای��ت یا 
نارضایت��ی از آن در ط��ول زمان 
و نی��ز کیفی��ت محصول اس��ت. 
مطالعات نش��ان می دهد افزایش 
رضای��ت مش��تری ب��ه افزای��ش 
وفاداری نگرش��ی مشتری به نام 
تجاری منجر می شود. همان طور 
که بی��ان ش��د تک��رار خرید در 
واقع خری��د مج��دد از یک برند 

اس��ت و تنها رفت��ار خرید مجدد 
بدون در نظر گرفتن درجه تعهد 
مصرف کننده به برند مورد اهمیت 
اس��ت در حالی که وفاداری برند 
ن��ه تنه��ا رفت��ار خری��د مجدد 
مصرف کنن��ده را مورد توجه قرار 
می دهد بلکه حس��اب کاربری و 
س��ابقه رفتار واقعی مصرف کننده 
را م��ورد محاس��به و آنالی��ز قرار 
می دهد به همین دلیل ما دو نوع 
متفاوت از وفاداری برند را بررسی 

می کنیم. 
»دای« دو ش��اخص اق��دام و 
ویژگ��ی را ب��رای وف��اداری برند 
اضافه کرده و وفاداری برند را به 

دو قسمت تقسیم می کند: 
1-  وف��اداری برن��د جعلی 2- 

وفاداری برند حقیقی
در وفاداری حقیقی مش��تریان 
به طور پیوسته عمل تکرار خرید 
را انج��ام می دهن��د و این نوع از 
وف��اداری دارای مش��خصات زیر 

است: 
)یعن��ی  جانبداران��ه 
غیر تصادفی(،پاسخ رفتاری )یعنی 
خری��د(،در ط��ول زم��ان انج��ام 
می پذیرد،   انتخاب با توجه به یک 
یا چند برند جایگزین از مجموعه ای 
از برند های مش��ابه،عملکرد روانی 
)تصمیم گی��ری، ارزیابی( موثر بر 

فرآیندهای منجر به تعهد برند. 
 از ط��رف دیگ��ر در وف��اداری 
جعلی، مشتریان تنها یک انتخاب 
برگزیده را در فروشگاه می خرند. 
یک مصرف کننده وفادار جعلی به 
برند خودش وفادار نیس��ت از این 
رو او در زمان دیگری ممکن است 
از برند دیگ��ری جهت خرید های 
آتی اس��تفاده کند. این دس��ته از 
خریداران فاقد هر گونه دلبستگی 
به برند خودشان بوده و به راحتی 
از برن��د دیگری ک��ه ویژگی های 
برت��ری دارد اس��تفاده می کنند. 
بخ��ش مهم��ی از تعری��ف ما از 
وف��اداری برند واقع��ی تعهد برند 
است و تعهد برند شرط الزم برای 
وفاداری برند واقعی است و یعنی 
متعهد بودن و متصل بودن فرد به 

انتخاب برند خودش. 
تعه��د برن��د )bco( ی��ک ابزار 
تحقیقاتی پیچی��ده، انعطاف پذیر 
و آس��ان ب��رای تحقیقاتی اس��ت 
بی��ن  روان��ی  پیوند ه��ای  ک��ه 
مصرف کنندگان، برند و همچنین 
محص��والت و خدمات را نش��ان 
می دهد و کمک می کند پتانسیل 
کس��ب و نگهداری مش��تریان در 
میان استفاده کنندگان از برند رقبا 
و شناسایی مصرف کنندگان وفادار 
حقیق��ی و جعل��ی را پیش بینی 

کنیم. تعهد برند ما را قادر می سازد 
درجه  وف��اداری برن��د حقیقی را 
مش��خص کنیم. تعهد برند دقیقا 
درک مش��تریان از برندها را نشان 
می دهد و در شناس��ایی پتانسیل 
گروه های ه��دف مختلف و نحوه 
ارتباطات کمک می کند. تعهد برند 
به تبلیغ��ات کارآمد تر و همچنین 
به بهبود بازگش��ت سرمایه گذاری 
در بازاریابی کمک می کند. نتیجه 
اینکه وفاداری برند واقعی براساس 
تعه��د به برند بوده و وفاداری برند 
جعلی مبتنی بر اینرسی. در اولی، 
مصرف کنن��ده وف��ادار حقیقی به 
برند خودش متعهد اس��ت اما در 
دوم��ی، مصرف کنن��ده ب��ا دیدن 
جاذبه های برند دیگر به راحتی به 
سوی آن برند کشیده می شود. در 
اولی وفاداری برند واقعی بر مبنای 
حداکث��ر تعه��د مصرف کننده به 
برند ب��وده و در دومی تکرار خرید 
را ش��اهدیم، نه بر مبن��ای تعهد. 
تعه��د برند م��ا را قادر می س��ازد 
درجه  وف��اداری برن��د حقیقی را 
مش��خص کنیم. تعهد برند دقیقا 
درک مش��تریان از برندها را نشان 
می دهد و اینکه چگونه گروه های 
هدف مختلف بای��د در ارتباطات 
برند مطرح باش��ند. تعهد برند به 
تبلیغ��ات کارآمد تر و همچنین به 
بازگشت سرمایه گذاری در  بهبود 

بازاریابی کمک می کند. 

وفاداری برند جعلی و وفاداری برند حقیقی

امیر کاکایی

بابک بهیعطیه عظیمی
  بازاردان

ملیکا قاصدی
 دانشجوی مدیریت بازرگانی
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )39(
همه اتفاقات خوشایند نیستند

گاهی اوقات شکست در تجارت مدیران روابط عمومی  
را به فردی متعجب و در عین حال عصبی مبدل می سازد 
و کارایی آنان را پایین می آورد. آنان در اکثر موارد به انکار 
یا توجیه شکس��ت می پردازند که فق��ط در بعضی موارد 
کارساز هستند و خبرنگاران و روزنامه نگاران بدون شک 

پیگیر ماجرا خواهند بود. 
در این گونه لحظات شرکت ها چه تدبیری باید در پیش گیرند. 

ایده
گروه های موسیقی همواره در مرکز توجه  هستند و زیر 
ذره بین بودنشان عاملی است که مدیریت روابط عمومی 

آنان را بسیار دشوار می سازد. 
گروه موس��یقی پاپ اس7 یکی از این گروه ها است که 
مدیریت روابط عمومی آن برعهده مرکز مش��اوره هنری 
بود. درسال 2000 این گروه متهم به مصرف مواد مخدر 
شد و مش��اوران آن دریافتند که جلوگیری از انتشار این 
اتفاق عم��ًا بی فایده اس��ت بنابراین طی تماس��ی که با 
خبرگزاری ه��ا و روزنامه های��ی که احتماال ای��ن خبر را 
پوشش می دادند داشتند از آنان خواستار انتشار داستانی 
منصفانه، به دور از هرگونه اغ��راق و کامًا مطابق واقعیت 
شدند. گرچه این ماجرا اتفاقی تلخ بود و وجهه این گروه 
را نزد هوادارانش خدش��ه دار کرد اما صداقت آنان در این 
زمینه که به لطف مدیریت هوش��مندانه مشاورانش��ان 
حاصل شده بود باعث شد تا از وقوع یک فاجعه جلوگیری 

شود. 
گرچه اتفاقات ناخوشایند در هر زمینه هر زمانی بسیار 
بد هستند اما این مسئله را فراموش نکنیم که با مدیریتی 

درست می توان از بدتر شدن آن جلوگیری کرد. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- با مطبوعات صادق باشید. 
- فقط در مواق��ع الزم با مطبوعات و رس��انه ها درگیر 

شوید. 
- رابطه خوب با رس��انه ها اثرات مثبت��ی در دراز مدت 

خواهد داشت. 

خطوط هواپیمایی آالسكا صندلی ها 
را به لوازم جانبی سفر تبدیل می کند

این یک چال��ش برای خط��وط هواپیمایی اس��ت تا با 
وجود استفاده از س��وخت جت، به عنوان یک برند طرفدار 
محیط زیست تصویری مطلوب از خود را در ذهن بینندگان 
به وجود بیاورند اما خط��وط هواپیمایی آالس��کا فراتر از 
مرز های موج��ود می اندیش��د. حاال دیگر این ش��رکت با 

بازیافت صندلی ها به حفظ محیط زیست کمک می کند. 
بازیافت 6 هزار صندلی در هواپیما های بویینگ 900 و 
800 و 737 باعث شد تا روی هش��ت تن صندلی چرمی 
هواپیما عملی��ات بازیافت ص��ورت بگیرد. ب��ا توزیع این 
صندلی میان س��ازمان ها و موسسات مختلف، چند طراح 

خاق آنها را  به اجناس مطابق با مد روز تبدیل کردند. 
ش��رکت طراحی » MariClaRo « کان��ادا با بازیافت 
قطعات هواپیما ه��ای » Air Canada « ، چ��رم آبی و 
خاکستری به کار رفته در آنها را برای تولید یکسری کیف 

بزرگ و کیف پول مورد استفاده قرار می دهد. 
جنس محصول به کار رفته در پروژه فوق بسیار مناسب 
این کار اس��ت. کاور های صندلی های هواپیما ها از جنس 
چرم با کیفیت برای سالیان متمادی همچنان عالی باقی 
 ،MariClaR می مانند. یکی از اصلی ترین ماموریت های
ابراز این واقعیت اس��ت که ش��ما می توانید ضایعات را به 

محصوالتی مفید تبدیل کنید. 
تاری��خ از  تک��ه  ی��ک  پوش��یدن  و   خری��داری 

 Alaska Airlines ی��ا Air Canada به این منظور 
 MariClaRo زمان می برد. برای دریافت هر س��فارش
باید تا پنج هفته صبر کنید. مشاهده کسی که با استفاده 
از ضایعات، کس��ب و کاری مردمی را راه می اندازد، جالب 
و هیجان انگیز اس��ت. با همکاری این طراحان مبتکر، نه 
تنها زباله ها دفن نمی ش��وند بلکه مردم شانس استفاده از 
یک تکه تاریخ آالس��کا را نیز پیدا می کنند. اغلب فرصت 
استفاده از کیفی پیدا نمی شود که پیش از این کیلومتر ها 
س��فر کرده باش��د. با هدف حفظ محیط زیس��ت، آالسکا 
تنها خطوط هواپیمایی داخل��ی در ایاالت متحده آمریکا 
اس��ت که در هر پرواز به بازیافت شیشه، کاغذ، پاستیک 
و آلومینیوم می پ��ردازد. در نتیجه، با کاه��ش بیش از 50 
درصدی ضایعات به ازای هر مسافر از سال 2010 تاکنون، 
نزدیک به 2900 تن مواد بازیافتی بار دیگر مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
www. brandchannel. com

پاس�خ کارش�ناس: اعطای امتیاز یک��ی از روش های 
ورود ب��ه بازاره��ای بین المللی اس��ت ک��ه معم��وال نیاز به 
س��رمایه گذاری ندارد؛ البته این گونه حض��ور در بازارهای 
خارجی با مدت زمان زیادی همراه است و دو طرف قرارداد 
با مس��ئولیت بیش��تری همراه خواهند ش��د و چون نیاز به 

سرمایه گذاری ش��رکت مبدا در این اس��تراتژی کمتر دیده 
می شود، ش��رکت های کوچک نیز در این بازارهای خارجی 
می توانند حضور پیدا کنند. از طرفی این اس��تراتژی بسیار 
سریع و راحت تر است و شرکت  واقع در کشور عراق چون به 
اطاعات محلی به خوبی دسترسی دارد، راحت تر می تواند 

محصوالت را در بازار به فروش رساند. 
این موضوع بسیار حائز اهمیت است که سازمان شما چه 
موضوعی را به عنوان حق امتیاز به ش��رکت عراقی می دهد؛ 

به عنوان نمون��ه برخی از س��ازمان ها حق اس��تفاده از یک 
تکنولوژی یا فرآیند، عائم تجاری، نشر و تکثیر، دانش فنی 
محصول و... را به ش��رکت های خارجی می دهند و ش��رکت 
شما نیز باید در این موضوع تصمیم گیری هایی را انجام دهد. 
پس از مشخص ش��دن این موضوع باید شرکت طرف دیگر 
قرارداد تعهد دهد ک��ه فقط محصوالتی را ک��ه امتیاز آن را 
گرفته است تولید کند یا در قلمرویی که مشخص شده است 

این محصوالت را به فروش برساند. 

اعطای حق امتیاز

پرس�ش: مدیر بازاریابی یكی از ش�رکت های »آی تی« در داخل کشور هستم که قصد ورود به بازار کردستان عراق را دارم. 
مش�اورهای س�ازمان شیوه های مختلفی را در راستای ورود به بازار پیش�نهاد کردند اما بنده بر این باور هستم که از طریق 
اعطای امتیاز به یكی از ش�رکت های موجود در کردس�تان عراق می توان حضور مناسبی را در بازار این کشور داشت. از نظر 
شما این استراتژی تا چه اندازه می تواند مثمر ثمر واقع شود؟ و اعطای امتیاز چه مزایا و معایبی را برای سازمان ما به همراه 

خواهد داشت؟ 

کلینیککسبوکار

یک سال موفق برای نایک چگونه 
کلید خورد؟ 

با وجود عدم اعام رقم درآمدهای نایک در س��ه 
ماهه دوم سال تا 22 دس��امبر 2015 وال استریت 

همچنان این غول ورزشی را دوست دارد. 
بحث بر س��ر موضوع��ات داغ جهان��ی همچنان 
پر رنگ اس��ت و نایک نیز ش��تابان به پیش می راند. 
نایک با اس��تفاده از جایگاه اول خود در زمینه تولید 
کفش و پوشاك ورزشی در سرتاسر جهان و بودجه 
نقدی خالص 4 میلیارد دالری، بر میزان فروش��ش 
در راس��تای نیل به هدف 50 میلیارد دالر در س��ال 

2020 می افزاید.
 فرصت های فروش و حاشیه سود )ما به التفاوت( 
در همه مناطق جغرافیایی، دس��ته ها و جنسیت ها 

همچنان به شکل قبل باقی می مانند. 
البته نایک تا پایان س��ال 2015 فقط روند کنونی 
را طی نکرده اس��ت. این برند با درخش��ش س��تاره 
 ،»Cleveland Cavaliers« بس��کتبال  تی��م 
کایری ایروین��گ، از خ��ط تولید کف��ش جدیدی 
به نام »Kyrie 2« رونمایی کرد. ب��رای تبلیغ این 
محص��ول، ایروینگ از بهترین عملکرد اس��تاد خود 
برای راه اندازی یک کمپین جدی��د بهره می برد که 
در آن او در حالی نمودار یک بازی دیوانه وار را روی 
تخته س��یاه می کش��د که یک عینک ورزشی را به 
چش��م زده، کراوات زده و یک ژاکت کشباف پشمی 

را پوشیده است. 
اوایل ماه دسامبر 2015، نایک به عنوان بزرگ ترین 
معامله در تاریخچ��ه فعالیت های خود، ی��ک قرارداد 
مادام العمر را با لیبورن جیمز امضا کرد. نایک همچنین 
ب��ا رونمای��ی از کفش ه��ای »Kobe 11« در دوران 
بازنشس��تگی کوب��ی برایانت از همراهی ب��ا او لذت 

می برد. 
در همین حال، نایک خ��ود را به عنوان یک مبتکر 
نیز مط��رح می کند. ای��ن برند از برخ��ی کارمندان 
یک وب س��ایت متخصص در زمینه فن��اوری به نام 
»Tech Insider« دعوت کرد تا برای مش��اهده 
جدید تری��ن نس��خه فن��اوری میخ ت��ه کفش های 
ورزش��ی از کمپ اصلی در اورگان بازدید کنند. این 
تیم واقعا از تماش��ای کفش های مجه��ز به فناوری 

جدید نایک هیجان زده ش��د که البته هنوز به بازار 
عرضه نشده بودند.

توج��ه  نای��ک   ،Tech Insider طری��ق  از   
بس��یاری از خریداران کفش را به سوی خود جلب 
کرد. این ش��رکت همچنین به تولید کفش هایی با 
اس��تفاده از فناوری چاپ س��ه بعدی می اندیش��د. 
 نایک چندان از روی��ای چاپ کف��ش در خانه افراد 

دور نیست.
 ای��ن برن��د به ظاهر در خ��ط مقدم ای��ن فناوری 
ایس��تاده و پدیده ف��وق در نظر نایک بس��یار فراتر 
از ایجاد ش��رایط مناس��ب برای چ��اپ کفش های 

مصرف کنندگان توسط خودشان است. 
یک مطالعه توس��ط انجم��ن تجارت انگلس��تان 
ب��رای تبلیغات دیجیت��ال )IABUK( نش��ان داد 
که برای افزودن ب��ه این جو خوش بینان��ه، به گفته 
اداره بازاریابی نایک در انگلس��تان، این برند همراه 
با کوکاکوال، هر دو در حوزه بازاریابی در رسانه های 
اجتماعی پیش��تاز هس��تند. در ادامه 79 درصد از 
پاس��خ دهندگان، به رس��انه های اجتماعی به عنوان 
عامل ب��اال برن��ده میزان آگاه��ی از یک برن��د نگاه 

می کنند.
 این در حالی اس��ت که 75 درصد نی��ز جذابیت 
برند و ترافیک وب را بهترین نمونه کاربرد بازاریابی 

در رسانه های اجتماعی می دانند. 
نقطه مثبت دیگر این ش��رکت فاصله ای است که 
نایک میان خود و سفیر س��ابق برند، سباستین کو، 
می گذارد. این دونده محبوب بریتانیایی در المپیک 
س��ال های 1984 و 1980 میادی در مسابقات دو 
1500 متر مدال طا را ب��ه گردن آویخت اما درگیر 
یک پرونده فساد ش��د. این اتفاق کناره گیری کو از 
جایگاهش در نایک و پرداخت مبلغ 150 هزار دالر 

را در پی داشت. 
www.brandchannel.com

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

مدیریت امروز

آی��ا ب��ه دنب��ال دس��تیابی به 
موفقیت بیشتر و شکست کمتر در 
کسب وکارتان هستید؟ شما و هر 
شخص دیگری در این کره خاکی 
بر کشتی مشترکی سوار شده اید 
و ای��ن نکته مثبتی اس��ت؛ به این 
معنا که نص��ف راه را تاکنون طی 
کرده اید. ق��دم اول در هر تغییری 
تمایل ب��رای ایجاد تغییر اس��ت. 
موفقیت، مثل همه چیزهای دیگر 
در زندگی، طرز تفکری اس��ت که 
در طول زمان یاد گرفته می شود، 
با تمرین گس��ترش می یاب��د و با 
تجربه پردازش می شود. بعضی ها 
بدون نمونه های خوب موفقیت و 
بعضی ها که با روش های موفقیت 
رشد نکرده اند، زمان سختی را برای 
فهمیدن اینکه چگونه واقعا موفق 
می ش��وند، س��پری خواهند کرد. 
با این وجود هرکسی می تواند یاد 
بگیرد که چگونه مانند یک شخص 
موفق بیندیش��د و با فکر کردن به 
روشی که افراد موفق می اندیشند، 
شما هم می توانید موفق شوید. اگر 
می خواهید موفقیت را پیدا کنید و 
سال ها از وجودش بهره مند شوید، 
بنابراین باید ذهن تان را از نو بسازید 
تا موفقی��ت را بس��ازید و حمایت 
کنید. باید یک رؤیا داش��ته باشید 
و از آن حمایت کنید. کس��انی که 
خودش��ان نمی توانند کاری انجام 
دهند، مایلند به ش��ما بگویند که 
ش��ما هم نمی توانید. اگر چیزی را 

می خواهید، آن را به دست آورید.«

پیشرفت تان را روزانه 
بررسی کنید، نه در 

بلندمدت
یک��ی از نخس��تین قدم ها در 
س��اختن یک ذهن موفق تغییر 
تمرکزتان از روی نتایج به دست 
آورده از اف��کار به پیش��رفت های 
حاصل از ط��رز تفکرتان اس��ت. 
یعنی به جای تمرکز روی نتیجه 
به پیشرفت کار بیندیشید. اکثر 
کس��انی که شکست هایش��ان را 
تکرار می کنن��د روی یک وظیفه 
واح��د یا ی��ک موقعی��ت تمرکز 
می کنن��د ت��ا تم��ام موفقیت یا 
شکست زندگی ش��ان را توصیف 
کنند. زمان��ی که ارزش م��ان را 
مقاب��ل فقط ی��ک دس��تاورد در 
زندگی ارزیابی می کنیم، فش��ار 
غیرمنصفان��ه ای روی خودم��ان 
می آوری��م و ریس��ک شکس��ت 
خ��وردن در کس��ب وکارمان را 
ب��اال می بری��م. اگ��ر می خواهید 
ب��ا موفقیت ه��ای بیش��تری در 
زندگی تان مواجه ش��وید، تمرکز 
بیش از حد روی دس��تاوردهای 
بلندم��دت را متوق��ف کنی��د و 
پیش��رفت های  روی  درع��وض 
کوچک��ی که ه��ر روز به دس��ت 
می آوری��د، تمرکز کنی��د. با قرار 
دادن تمرکزت��ان به پیش��رفتی 
ک��ه در کس��ب وکارتان حاص��ل 
می کنید، می توانید فشار حاصل 
از اش��تیاق موفق شدن را کاهش 
دهید. مطمئن باش��ید که آماده 
کسب موفقیت هستید، همچنین 
انعطاف ت��ان را در مواجه��ه ب��ا 
مشکات و موانعی که سر راه تان 

قرار می گیرند، افزایش دهید. 

نگاه تان را به گذشته تغییر 
دهید

وقت های بس��یاری پیش آمده 
که تمام زندگی ت��ان حول محور 
لحظه ها و خاطره هایی گذش��ته 

که تم��ام عمر به دنبال ت��ان بوده 
است. گذشته ما اغلب هیچ چیزی 
نیست، اما یک خاطره تلخ هرگز 
نمی میرد و هرچقدر بیش��تر این 
خاطره تل��خ مربوط به گذش��ته 
را در ذهن م��ان م��رور می کنیم، 
حوادث منفی گذش��ته بیش��تر 
تقویت می ش��وند تا جایی که به 
حقایق��ی ثاب��ت در زندگی م��ان 
تبدیل خواهند شد. گاهی اوقات 

تکان دهن��ده  ح��وادث 
در دوران کودک��ی، مثل 
تنبیه ش��دن یا در کاس 
تمس��خر  م��ورد  درس 
دیگ��ران ق��رار گرفت��ن، 
می توان��د در تعریف تان از 
شرایط و اتفاق های جدید 
تعیین کننده باش��د و در 
نهای��ت تاثی��رش را روی 
شکل گیری شخصیت تان 
نش��ان می دهد. درس��ت 

مثل کس��ی که در دوران مدرسه 
به دلیل احمق بودن مورد تمسخر 
همکاسی هایش قرار می گرفت، 
می توان��د ای��ن ب��اور را این گونه 
تفسیر کند که همکاسی هایش 
آدم ه��ای احمقی هس��تند. باید 
بدانید باوره��ای این چنینی تمام 
طول زندگی به همراه تان خواهد 
ب��ود و ش��خصیت تان را ش��کل 
می دهد. اگ��ر واقع��ا می خواهید 
ذهن تان را ب��رای موفقیت  آماده 
کنید، بعضی وقت ها باید نگاهی 
به گذش��ته و به حوادث تلخی که 
برای تان اتفاق افت��اده، بیندازید. 
باید ت��اش کنید به گون��ه ای به 
ای��ن اتفاقات تل��خ ن��گاه کنید تا 
بتوانید خودتان را تش��ویق کنید 
تا کسی باش��ید که رشد می کند، 
ن��ه کس��ی ک��ه مانع پیش��رفت 
خودش می ش��ود. به عنوان مثال، 
تص��ور کنی��د ی��ک س��خنرانی 
افتض��اح داش��ته اید و دیگران به 
ش��ما خندیده اند، این سخنرانی 
می تواند در دانش��گاه باش��د، در 
محل کارتان ب��رای کارکنان تان 
باشد و. . . دو انتخاب بر سر راه تان 

وجود خواهد داش��ت؛ می توانید 
این روز را ی��ادآوری کنید تا ثابت 
کنید که سخنران خوبی در جمع 
نیستید یا می توانید از آن به عنوان 
یک ی��ادآوری اس��تفاده کنید تا 
یاد بگیرید چگون��ه مهارت های 
س��خنرانی تان را تقویت کنید. به 
یاد داشته باش��ید که نمی توانید 
گذشته را تغییر دهید، اما توانایی 
داری��د که انتخ��اب کنید چگونه 

گذش��ته ، آینده تان را تحت تاثیر 
قرار ده��د. تصمی��م بگیرید که 
از گذش��ته به عنوان یک طرح یا 
برنامه کاری استفاده کنید تا بهتر 
ش��وید، اجازه ندهید این اتفاقات 
به داس��تانی تبدیل شود که بقیه 

زندگی تان را هدایت کند. 

به موفقیت های آینده  
بیندیشید

تجسم فکری و تصویرپردازی 
آین��ده  موفقیت ه��ای  درب��اره 
راه ه��ای ایده آل��ی ب��رای آماده 
ک��ردن ذهن تان در راه رس��یدن 
به موفقیت هس��تند. به راحتی و 
با نشس��تن و فکر ک��ردن درباره 
اینکه چ��ه چی��زی می خواهیم، 
چگونه می توانیم به آن برس��یم 
و چه قدم هایی الزم اس��ت برای 
رس��یدن به آن برداریم. تمام این 
تفک��رات می توان��د ب��ه واقعیت 
تبدیل شدن موفقیت را افزایش 
دهد. اگر نمی توانی��د موفقیت را 
در کس��ب وکارتان متصور باشید 
و اگر نمی توانی��د قدم هایی را که 
باید بردارید ببینید، کار س��ختی 

ب��رای رس��یدن ب��ه اهداف تان 
پیش رو دارید. موفقیتی که به آن 
دست می یابید، با یک ایده شروع 
می ش��ود و با یک ط��رح و برنامه 
ادامه پی��دا می کن��د و درنهایت 
با اجرا کردن همان طرح اس��ت 
که ب��ه واقعیت تبدیل می ش��ود. 
بنابراین کارت��ان را در ابتدا با یک 
ایده آغاز کنید، سپس برنامه هایی 
از کارهایی که باید انجام ش��ود، 
تهی��ه کنی��د. ب��ه وجود 
آوردن برنامه های کوچک 
)چه آنه��ا را دنبال کنید، 
چ��ه نکنی��د( کمک تان 
خواهد کرد تا پتانس��یل 
پنهان درون فرصت ها را 

ببینید. 

اطراف تان را با 
مثبت ها احاطه کنید

فوق الع��اده  راه��ی 
تمرکزت��ان  افزای��ش  ب��رای 
روی موفقی��ت، احاط��ه کردن 
خودت��ان ب��ا کاره��ای مثبت و 
موفقیت اس��ت. زم��ان بگذارید 
و کتاب های��ی درب��اره مدیران و 
کس��ب وکارهای موفق بخوانید، 
به س��خنرانی هایی ک��ه درباره 
رسیدن به موفقیت است گوش 
دهی��د، فیلم ه��ا و ویدئوهایی را 
ببینید که برای تان انگیزه بخش 
اس��ت و در کل کارهایی را انجام 
دهید ک��ه خوش��حالی، انگیزه و 
موفقی��ت را برای تان ب��ه همراه 
بیاورد. فکر ک��ردن به موفقیت، 
تمرک��ز روی آن و در نتیج��ه به 
ف��ردی موفق تبدیل ش��دن کار 
آسانی نخواهد بود، اگر خودتان 
و اطراف ت��ان را با کاره��ا و افکار 
منفی احاط��ه کنی��د. زمان تان 
را ص��رف کنی��د تا ب��ه زندگی و 
کس��ب وکار افراد موف��ق نگاهی 
بیندازی��د و بیندیش��ید. جریان 
ثابت��ی از انگیزه و مش��وق هایی 
را ک��ه برای تان الزم اس��ت وارد 
ذهن ت��ان کنی��د، ای��ن م��وارد 
ب��رای  و  تغذی��ه  را  ذهن ت��ان 

موفقیت آماده می کند. 

یک روال کاری تعریف 
کنید

یک ذهن سازماندهی ش��ده، 
یک ذهن تاثیرگذار اس��ت و یک 
ذهن تاثیرگذار یکی از کلیدهای 
رس��یدن به موفقیت محس��وب 
می ش��ود. روال کاری تاثیرگذار 
باعث می ش��ود که سازمان یافته 
بمانید، کارهای بیش��تری را به 
انجام برس��انید و انجام کارهای 
بیشتر کس��ب موفقیت بیشتر را 
به همراه خواهد داش��ت. سعی 
کنید به کارهای روزمره مدیران 
بزرگ و موف��ق نگاهی بیندازید؛ 
کارهایی مثل تمری��ن و ورزش 
کردن ش��ان، غذای س��المی که 
برنامه های روزانه ای  می خورند، 
ک��ه ب��رای خودش��ان ترتی��ب 
می دهند، طرز تفکری که دارند، 
زمانی که برای خانواده شان قرار 
می دهند و س��ایر مواردی که در 
زندگی ش��ان ب��ه کار می گیرند 
و آنه��ا را ب��ه ف��ردی موف��ق در 
کسب وکارش��ان تبدی��ل کرده 

است. 

خودتان را به چالش بكشید
ذه��ن م��ا اغل��ب در ط��ول 
کش��مکش هایی  و  چالش ه��ا 
ک��ه برای م��ان پی��ش می آید، 
آبدیده ت��ر می ش��ود. توانای��ی 
ذهن در رس��یدگی به استرس، 
کن��ار آمدن ب��ا چالش ه��ا و در 
نهایت پیدا ک��ردن یک راه برای 
ادام��ه دادن مس��یر، مقی��اس 
بزرگی برای اندازه گیری میزان 
موفقیت��ی اس��ت ک��ه تجرب��ه 
خواهیم کرد. روشی فوق العاده 
برای ایج��اد آمادگ��ی در ذهن  
برای رس��یدن به موفقیت این 
است که به طور مداوم ذهن تان 
را به چالش بکش��ید و به دنبال 
راه هایی باشید تا دانش ، تجربه 
و مهارت هایت��ان را گس��ترش 
دهید. مردمی که دائما به دنبال 
کارهای سخت، کارهای موجود 
و کارهای جدید هستند، اغلب 
کس��انی هس��تند که بیشترین 
موفقیت را تجربه می کنند. اگر 
می خواهی��د موفقی��ت را پیدا 
کنید، ذهن تان را تمرین دهید 
تا درون کارهایی ش��یرجه بزند 
که دیگ��ران از امتح��ان کردن 
آن هراس بس��یار دارن��د. برای 
رس��یدن به موفقی��ت کارهای 
بس��یاری می ش��ود انجام داد، 
ام��ا تمرک��ز، وق��ف و آمادگی 
ذهن برای رس��یدن به موفقیت 
نیرومندتری��ن ابزار کس��ب آن 
اس��ت. با زمان گذاش��تن برای 
دوباره شکل دادن خاطرات تان، 
پیش��رفت روزان��ه، ب��ه تصویر 
کش��یدن موفقی��ت در آینده، 
احاط��ه ک��ردن خودت��ان ب��ا 
مثبت ه��ا، تعیین ک��ردن روال 
کاری معین و شهامت به چالش 
کش��یدن خودت��ان می توانید 
ذهن تان را برای موفقیت آماده 
کنید. موفقیت رس��یدن به یک 
مقصد نیس��ت، بلکه طرز تفکر، 
روش��ی برای زندگی، ویژگی ها 
و خصلت های��ی اس��ت ک��ه در 
طول زمان به دس��ت می آورید. 
مهم نیس��ت ک��ه کج��ا بزرگ 
ش��ده اید، چقدر تجرب��ه دارید 
و چ��ه امکانات��ی در اختیارتان 
اس��ت، موفقی��ت از درون ت��ان 
آغاز می شود؛ ذهن تان را تغییر 

دهید. 

چگونه ذهن تان را برای موفقیت آماده کنید

تفکریکهکسبوکارتانرامیسازد

تریبون

از میان خبرها

یکی از نخستین قدم ها در ساختن 
یک ذهن موفق تغییر تمرکزتان 
از روی نتایج به دست آورده از 
افکار به پیشرفت های حاصل از 

طرز تفکرتان است. یعنی به جای 
تمرکز روی نتیجه به پیشرفت کار 

بیندیشید 

دوشنبه
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مونا اشرف زاده



نقشه استراتژی سازمان بورس و 
اوراق بهادار طراحی و تدوین شد

محمد رضا ش��یخ الملوکی، معاون اجرایی س��ازمان 
بورس، از نهایی ش��دن نقشه استراتژی سازمان بورس و 
اوراق بهادار خبر داد. وی گفت: نقشه استراتژی سازمان 
بورس و اوراق بهادار، در راستای رسالت کالن »حمایت 
از حقوق س��رمایه گذاران، س��اماندهی، حفظ و توس��عه 
ب��ازار اوراق بهادار« طراحی و تدوین ش��ده و به تایید و 
تصویب رئیس س��ازمان بورس و اعضای هیات مدیره آن 
رسیده است. وی همچنین اظهار داشت: نقشه استراتژی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار که مبتنی بر مدل کارت 
امتیازی متوازن )BSC( و در چهار وجه دس��تاوردهای 
کلی��دی، مش��تری و ذینفعان، فرآیند ه��ا و قابلیت ها و 
رش��د و یادگیری طراحی شده اس��ت، دارای 60 هدف 
استراتژیک در وجوه چهارگانه است که تمام اولویت های 
راهبردی هفت گانه ابالغی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را پش��تیبانی می کند. معاون اجرایی س��ازمان افزود: در 
راستای پیاده س��ازی کامل مدل کارت امتیازی متوازن 
و به منظور همسو س��ازی اهداف استراتژیک مصوب در 
ابالغیه نقش��ه استراتژی سطح کالن س��ازمان با اهداف 
عملیات��ی معاونت ه��ا، مدیریت ه��ا و ارکان وابس��ته به 
سازمان، فاز شاخص گذاری، تعیین اهداف کمی و تعریف، 
اجرا و پایش برنامه ها و اقدامات اس��تراتژیک، در دستور 

کار بعدی متولیان اجرایی کار در سازمان قرار دارد. 

برق نیروگاه های آبی در بورس 
انرژی قابل  معامله شد

در جریان معامالت بازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران، 
کاالهای متانول پتروشیمی زاگرس، نفتای سبک پاالیش 
نفت تهران، پروپیلن پاالیش نفت ش��ازند و حالل 402 
پاالیش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی و گاز مایع پاالیش 
نفت آبادان و حالل 402 پاالیش نفت اصفهان در رینگ 
بین الملل مورد عرضه قرار گرفتند که کل معامالت صورت 
گرفته روی این کاالها و عرضه های مازاد معادل 12 هزار و 
90 تن به ارزشی قریب به 97 میلیارد و 500 میلیون ریال 
بود. گفتنی است معامالت گاز مایع پاالیش نفت آبادان 
در رینگ بین الملل با ارزشی قریب به 55 میلیارد ریال و 
حجمی معادل 7 هزار تن، بیشترین سهم را از حیث ارزش 
و حجم در کل معامالت این روز بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران از آن خود کرد. همچنین در تابلوی س��لف موازی 
اس��تاندارد برق بازار مشتقه نیز 5 هزار و 504 قرارداد در 
قالب 67 معامله و معادل 114 هزار و 956 مگاوات ساعت 
به ارزشی بیش از 40 میلیارد ریال معامله شد. همچنین در 
آغاز جلسه معامالتی این روز نمادهای بار  پیک، کم باری، 
میان باری و بارپایه روزان��ه 10 بهمن 94، 11 بهمن 94 
و 12 بهمن 94 گش��ایش یاف��ت و در پایان نمادهای بار 
پیک، کم باری، میان ب��اری و بارپایه روزان��ه 16 دی 94 
متوقف شدند. گفتنی است در سمت عرضه هشت نیروگاه 
و در سمت تقاضا هفت شرکت توزیع نیروی برق حضور 
داشتند. همچنین طبق هماهنگی های صورت گرفته با 
وزارت نیرو، نیروگاه های برق آبی متعلق به س��ازمان آب 
و برق خوزستان )شامل نیروگاه های سد دز، سد کرخه، 
سد مارون، سد شهید عباسپور، سد مسجد سلیمان و سد 
کارون 3( مجاز به عرضه در بورس انرژی ایران شده اند و 
از روز 12 دی برای نمادهای تحویلی از بهمن 94 به بعد، 

امکان عرضه و معامله خواهند داشت. 

17هزار و 955 سهامدار در سال 
2015 وارد بورس مصر شدند

بورس مصر توانس��ت در س��ال 2015 میالدی 17 
هزار و 955 س��هامدار جدید را به این بازار جذب کند، 
در حالی که در س��ال 2014 میالدی 21 هزار و 672 
سهامدار وارد این بازار شده بودند. در حدود 14 هزار و 
776 سرمایه گذار سال 2015 میالدی وارد بورس این 
کشور شده اند که حدود 846 نفر سرمایه گذار خارجی 
و حدود 495 نفر س��رمایه گذار عربی بوده اند. در سال 
2015 میالدی تعداد 404 موسس��ه مصری، یک هزار 
و 198 موسس��ه خارجی و 404 موسسه عربی در این 
بازار ثبت نام کرده اند. طبق آخرین آمار منتش��ر شده 
س��االنه در بورس مصر 61 درص��د از کل معامالت در 
س��ال گذشته متعلق به سهامداران حقیقی بوده است 
و سهامداران خارجی حدود 28 درصد از کل معامالت 
ب��ازار را به خود اختصاص داده اند که 20 درصد از آنها 
س��رمایه گذاران غیرعربی و 8 درصد هم س��هامداران 
عربی غیر مصری بوده اند. طبق این آمار، سرمایه گذاران 
خارجی که در بورس مصر فعالیت می کنند 39 درصد 
سرمایه گذاران اروپایی، 29 درصد سرمایه گذاران عرب 
و 20 درصد سرمایه گذاران آمریکایی و کانادایی هستند. 

انتشار عملکرد یک ماهه »ورنا«
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در پایان دوره 
یک ماهه منته��ی به 30 آذر م��اه 94 از بابت فروش 
تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 7 میلیون 
ریال سود شناسایی کرد. این شرکت در ابتدای آذر ماه 
امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام شده 6 هزار و 298 میلیارد و 702 میلیون ریال و 
ارزش ب��ازار 3هزار و 972 میلیارد و 709 میلیون ریال 

در سبد سهام خود داشت. 

کسب یک میلیون ریالی سود 
واگذاری های »وغدیر«

شرکت سرمایه گذاری غدیر در پایان دوره یک ماهه 
منتهی ب��ه 30 آذر ماه 94 از باب��ت فروش تعدادی از 
س��هام چند شرکت بورس��ی معادل یک میلیون ریال 
س��ود شناس��ایی کرد. این ش��رکت در ابتدای آذر ماه 
امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام شده 26 هزار و 768 میلیارد و 893 میلیون ریال 
و ارزش ب��ازار 76 هزار و 718 میلیارد و 923 میلیون 

ریال در سبد سهام خود داشت. 

بورس انرژی

بورس بین الملل

ب��ورس ته��ران در روزهای 
اخیر و با افزایش تقاضا و رشد 
نس��بی قیمت ها، بعد از رشد 
9 واح��دی در روز ش��نبه، در 
دومی��ن روز معامالت��ی هفته 
نی��ز به مس��یر صع��ودی توام 
با احتی��اط خود ادام��ه داد و 
به رش��د 10 واحدی شاخص 
روند  بنابرای��ن  داد،  رضای��ت 
صعودی توام با احتیاط بورس 
ته��ران در حال��ی ادام��ه پیدا 
ک��رد که همچنان س��هم های 
برای شناس��ایی  بازار  کوچک 
مورد  کوتاه م��دت  س��ودهای 
توجه نوس��ان گیران است؛ در 
این میان سهامداران بلندمدت 
در انتظ��ار ارائه گزارش های 9 
ماهه و همچنین عملی شدن 
اجرای برج��ام و لغو تحریم ها 
ب��رای  بتوانن��د  ت��ا  هس��تند 
فعالیت در این ب��ازار تصمیم 
با  کنند.  اتخ��اذ  درس��ت تری 
وجود ادامه نگرانی ها از کاهش 
قیم��ت نف��ت، نمی ت��وان ب��ا 
اطمینان گفت که روند مثبت 
بازار سهام آغاز شده است، اما 
با این حال تحرکات مثبتی در 
ب��ورس تهران دیده می ش��ود. 
در عی��ن ح��ال ب��ازار س��هام 
اغلب حقوقی ها  مانور  ش��اهد 
برای صیانت از ش��اخص های 
منتخب ب��ورس ب��ا معامالت 
بلوکی بود. به عالوه اینکه روند 
معامالت بازار س��هام در حالی 
دنبال ش��د که حق تقدم های 
خرید س��هام به دلی��ل دامنه 
نوسان باالتر نس��بت به سایر 
نمادهای معامالتی برای اغلب 
معامله گ��ران حرف��ه ای ب��ازار 
همچنان از جذابیت برخوردار 

است. 

با گروه های بازار سهام
روز گذش��ته شاخص کل با 
خود  معامالت  مثبت  شروعی 

را آغاز کرد ولی با گذشت یک 
س��اعت از انجام معامالتی کم 
نوسان ش��اخص به بازه منفی 
نزول کرد. ب��ا انجام معامالت 
بلوکی مثب��ت در دقایق آخر، 
ش��اخص کل دوب��اره روندی 
مثب��ت در پی��ش گرفت و در 
ب��ه ثبت  نهای��ت س��بز  پوش 
رس��ید. در این بازار خبرهایی 
مبنی بر برنده ش��دن شرکت 
حمل و نق��ل ت��وکا در مناقصه 
اخیر ف��والد مبارکه ش��نیده 
ش��د. در عین ح��ال در گروه 
عنوان  دی��روز  نیز  حمل و نقل 
 MSC شد که خط کشتیرانی
س��وئیس، دومین خط بزرگ 
کشتیرانی کانتینری دنیا پس 
از گذش��ت 6 س��ال دوباره در 
بندر شهید رجایی پهلوگیری 
کرده اس��ت. در گروه لبنیات 
نیز دیروز اعالم شد که فعاالن 
فرآورده ه��ای لبن��ی حاض��ر 
هس��تند محصوالت خود را با 

15 درصد کاه��ش قیمت در 
اختی��ار دولت یا هر ش��رکتی 
ک��ه می توان��د آن را به قیمت 
بفروش��د  ب��ازار  در  مناس��ب 
واگ��ذار کنن��د. در گروه بانک 
معام��الت منفی آغاز ش��د و 
اواخر بازار ش��اهد آغاز رش��د 
در گ��روه بودی��م و لیدرهای 
گ��روه در دو روز اخی��ر ک��م 
حجم معامله ش��دند. در گروه 
خودرو و ساخت قطعات اکثر 
منفی  خودروی��ی  نماده��ای 
قطعه س��ازان صعودی  اکثر  و 
معامالت را ش��روع کردند، اما 
از اواس��ط بازار نمادهای گروه 
روند صعودی  نی��ز  خودرویی 
کم شیبی داشتند و در نهایت 
تقریباً تمام نمادهای قطعه ساز 
ب��ا صف خری��د معام��الت را 
به پای��ان رس��اندند. در گروه 
فلزات اساس��ی اکث��ر نمادها 
کردند  ط��ی  صعودی  روندی 
و در ب��ازه مثب��ت معام��الت 

در  رس��اندند.  پای��ان  ب��ه  را 
گروه محص��والت غذایی طی 
روزهای اخیر ش��اهد استقبال 
س��رمایه گذاران بودیم و اکثر 
نمادهای گ��روه با صف خرید 
معامالت را به پایان رساندند. 
در گروه انبوه س��ازی معامالت 
نوس��انی بود، ب��ه گونه ای که 
معام��الت منفی آغاز ش��د و 
طی  صعودی  روندی  س��پس 
کرد اما دوباره با کاهش نسبی 

قیمت ها به پایان رسید. 

افت شاخص آیفکس
دی  م��اه  روز  س��یزدهمین 
1394 ب��ا خریدوفروش 161 
میلی��ون ورقه به��ادار در 17 
ه��زار و 27 نوب��ت ب��ه ارزش 
555 میلی��ارد و 210 میلیون 
ریال در بازار فرابورس خاتمه 
یافت. در جریان معامالت، 98 
میلی��ارد و 310 میلیون ریال 
اسناد خزانه اس��المی معامله 

ش��د و به ای��ن ترتی��ب نماد 
اس��ناد خزانه اسالمی »اخزا« 
معام��الت  ارزش  بیش��ترین 
فرابورسی را به خود اختصاص 
داد. آ.س.پ به همراه کیمیای 
زنجان گس��تران و پگاه فارس 
بیشترین افزایش قیمت سهم 
سهام  درحالی که  داش��تند  را 
ش��رکت های قند چهارمحال، 
تدبیرگران فارس و خوزستان 
و بهم��ن لیزینگ ب��ا باالترین 
کاهش قیمت مواجه ش��دند. 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معام��الت در ب��ازار س��هام با 
دادوس��تد 7 میلی��ون و 870 
هزار ورقه بهادار به ارزش 31 
میلی��ارد و 30 میلی��ون ریال 
به نام قاس��م ایران ثبت شد؛ 
ضمن آنک��ه آیفکس با افت 2 
واحدی به رقم 681.46 واحد 

رسید.
شرکت های  نماد  همچنین، 
کیمی��ای  ای��ران،  قاس��م 
زنجان گستران و قند شیروان، 
نماده��ای  پربیننده تری��ن 
دیروز فراب��ورس بودند و اوراق 
تسهیالت مسکن در محدوده 
710 تا 740 هزار ریال معامله 
ش��د.درحالی که ق��رار بود روز 
شنبه بلوک 7.9 درصدی بیمه 
آرم��ان در بازار پای��ه فروخته 
شود اما براساس اعالم شرکت 
مبنی  مرکزی  س��پرده گذاری 
بر خروج س��هام بیمه آرمان از 
ف��روش، عرضه  قابل  وضعیت 
بلوکی این س��هام انجام نشد. 
گفتنی اس��ت، نماد معامالتی 
ش��رکت فرآورده ه��ای غذایی 
و قن��د چهارمح��ال پ��س از 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
به ط��ور فوق الع��اده صاحب��ان 
س��هام و ارائ��ه تصمیم��ات و 
توسعه  معامالتی شرکت  نماد 
فناوری اطالعات خوارزمی پس 
از ارائه اطالعات پیش بینی در 

روز جاری بازگشایی شد. 

مانور حقوقی ها برای حمایت از شاخص های منتخب

پول چرب نوسانگیری در معامالت سهم های خرد

س�نا - ب��ازار س��هام در حالی 
مدتهاست درگیر کاهش قیمت ها 
اس��ت که دالیل مختلفی را برای 
این ام��ر می توان برش��مرد. رکود 
حاکم بر بازار س��هام دالیل زیادی 
دارد ک��ه مهم ترین عامل آن رکود 
اقتص��ادی اس��ت. ب��ورس تهران 
متاث��ر از یک اتفاق نزولی نش��ده 
اس��ت، یک��ی از دالیلی ک��ه برای 
ای��ن موض��وع می توان برش��مرد، 

دول��ت  انقباض��ی  سیاس��ت های 
اس��ت. یکی از دالیل ریزش بورس 
تهران وضعیت نامت��وازن عرضه و 
تقاضا در بازار اس��ت. عالوه بر این 
موضوع عوامل دیگری بازار س��هام 
را درگی��ر کرده ان��د ک��ه باید این 
مشکالت برطرف ش��وند. در حال 
حاضر همه بازارهای سرمایه گذاری 
مانند بازار سهام در رکود هستند. با 
اجرای سیاست های انقباضی دولت 
در اقتص��اد، محص��والت تولیدی 
ش��رکت ها در انبارها باقی مانده و 

فروش نرفته اس��ت، که این اتفاق 
به کاه��ش س��ودآوری بنگاه های 
تولی��دی دامن زده اس��ت. کاهش 
درآمدها و سود بنگاه های بورسی، 
افت قیمت سهام در بازار سهام را به 
دنبال داشته است. در این شرایط 
بازار س��هام نیازمن��د حمایت های 
جدی دولت است. بخشی از رکود 
بازار س��هام نیز به دلیل انتظارات 
مردمی اس��ت. در این شرایط تیم 
باید سیاست های  اقتصادی دولت 
مناس��بی را اتخاذ کند که یکی از 

مهم ترین آنها راهکاری برای کنترل 
نرخ سود به عنوان رقیب جدی بازار 
سهام است. عالوه بر اینها باید ابهام 
صنایع برطرف ش��ود تا بازار بتواند 
ب��ه روند صعودی بازگردد. در حال 
 حاضر بسیاری از افراد می خواهند 
در ب��ورس تهران س��رمایه گذاری 
کنن��د اما منتظر چگونگی اجرایی 
ش��دن برجام هس��تند ت��ا پس از 
مشخص شدن سیاست های پولی 
و بانک��ی و همچنین روان ش��دن 
مبادالت پول��ی میان ایران و دیگر 

کش��ورها، نقدینگی خود را به این 
ب��ازار وارد کنند. آثار رفع تحریم ها 
زمانبر خواهد بود، نمی توان انتظار 
داش��ت ک��ه صنای��ع و بنگاه های 
اقتصادی فع��ال در هم��ه بازارها 
ب��ه یکباره س��ودآور ش��وند، بلکه 
زمان بیش��تری نیاز اس��ت تا ابتدا 
گش��ایش های بانک��ی و همچنین 
تس��هیل در مب��ادالت مال��ی در 
کش��ور اتفاق بیفتد و س��پس آثار 
کاهش قیمت تمام شده بنگاه ها در 
گزارش های شرکت ها نمایان شود. 

مهر- بازار سهام کشورمان این 
روزها در س��کوت و سکون به کار 
خود ادامه می دهد. گرچه نوسانات 
ش��دید بازار س��هام در هفته های 
گذش��ته اتفاق نیفتاده، اما گاهی 
رون��د ب��ازار نزول��ی و گاهی هم 
رک��ودی اس��ت. در روزهای اخیر 
هم گرچه شاهد افزایش شاخص 
هستیم اما این روند بی رمق و کم 
جان اس��ت و شاخص همچنان با 
رش��دهای اندک به فعالیت خود 
ادامه می دهد. فع��االن بازار هم از 
تصمیم��ات و حمایت های دولتی 
ناامید شده اند و همچنان با نگرانی 
و بی��م و امید به روزه��ای آینده 
چش��م دوخته اند و امید دارند که 
با اجرایی ش��دن برجام، بخشی از 
پول های آزادش��ده روانه این بازار 
شود تا شاید جانی دوباره به بورس 

کشورمان دمیده شود. 
بازدهی منفی 2 درصدی 

بورس در 9 ماه
فردی��ن آقابزرگی در مورد روند 
ب��ازار س��هام در 9 ماه��ه ابتدای 
امس��ال گفت: شاخص کل بورس 
که ابتدای امسال را با رقم 62 هزار 
و 900 واح��د آغاز ک��رده بود، در 
حال حاضر به ح��دود 61 هزار و 
700 واحد رس��یده اس��ت و این 
موضوع نش��ان می دهد ک��ه بازار 
س��هام بازدهی منفی 2 درصد را 
در این مدت داش��ته است، اما در 
مجموع شرکت ها و صنایع بورسی 

بازده��ی 50 درص��دی را تجربه 
کردند. این کارش��ناس بازار سهام 
ب��ا تاکید بر اینکه ب��ه این نتیجه 
نمی رسیم که وضعیت کلیه صنایع 
و شرکت های بورسی در این مدت 
نامناسب بوده است، تصریح کرد: 
ارزش روز ب��ورس در حال حاضر 
ب��ه 262میلی��ارد تومان رس��یده 
و ب��ا احتس��اب ارزش فراب��ورس 
به می��زان 45میلی��ارد تومان در 
مجموع ارزش ب��ورس و فرابورس 
)بازار س��رمایه( ب��ه 305 میلیارد 
تومان می رسد. وی گفت: آمارهای 
عملکرد و سود و زیان در 9 ماهه 
ابت��دای امس��ال نش��ان می دهد 
وضعیت ش��رکت ها در این مدت 
تفاوت چندانی با وضعیت 6ماهه 
ابتدای سال ندارد. آقابزرگی عنوان 
کرد: چش��م انداز بورس مناس��ب 
ارزیابی می ش��ود به ش��رط اینکه 
اخب��ار، اتفاق��ات و رویداد خاصی 
در این بازار ص��ورت نگیرد و آثار 
س��نگین تحریم ها کمرنگ شود، 
البته ش��رایط منطقه نگرانی هایی 
را برای فعاالن بازار س��هام ایجاد 
می کند و بازار و سهامداران نسبت 
ب��ه این موض��وع واکنش نش��ان 
می دهند. وی خطاب به مسئوالن 
بورس عنوان کرد که به جای ورود 
و عرضه سهام شرکت های کوچک 
ک��ه یک��ی دو روز پ��س از عرضه 
قیمت شان متعادل یا بعضا منفی 
می شود، شرکت های بزرگ تر و با 

حجم بیشتری را وارد بورس کنند 
ت��ا اگر حداقل س��هامداران نفعی 
نمی برند، بازار سهام مان در سطح 
بین المللی روند مثبتی را داش��ته 
باشد و محدودیت های عرضه های 
اولیه کمتر شود، مثال به جای 10 
درص��د اولیه این رقم به دو درصد 
کاهش یابد. کارشناس بازار سهام 
عنوان کرد: عملیاتی کردن سهام 
خزانه هم می تواند به وضعیت بازار 
سهام کمک کند، زیرا هر شرکتی 
متولی بازارگردانی خود خواهد شد 
و می توان��د خریدوفروش را انجام 
دهد. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا بورس در حال حاضر همچنان 
با رکود مواجه است؟ مطرح کرد: 
بیش از 22 ماه است که شرایط و 
وضعیت بورس همین گونه است و 
گاهی روند نزولی و گاهی رکودی 
اس��ت اما به نظر می رس��د که این 
شیب نزولی دارد، کاهش می یابد 
و به نقطه ایده آل می رسد و بر این 
اساس به نقطه ایده آل و مناسب تر 
می رس��یم و ب��ه س��طح عمومی 
قیمت ها نزدیک تر خواهیم ش��د. 
آقابزرگی، شرایط سه ماهه پایانی 
س��ال را بر تصمیمات سال آینده 
بورس تاثیرگذار دانس��ت و عنوان 
کرد: دیگ��ر دغدغ��ه و نگرانی ها 
نس��بت به مدت یک سال گذشته 
کمتر ش��ده و گرچه چشم اندازها 
روشن است اما هنوز این دغدغه ها 

پایان نیافته است. 

حجم پایین معامالت؛ نگرانی 
جدید بازار سهام

کارش��ناس  س��تاک،  حام��د 
ب��ازار س��هام در ای��ن خصوص 
گف��ت: بررس��ی وضعی��ت بازار 
س��هام از ابتدای س��ال تاکنون 
نش��ان می دهد روزهای پررونقی 
در فروردی��ن م��اه به مناس��بت 
برج��ام داش��ته ایم که ب��ا توجه 
به خوش��بینی هایی ک��ه در بازار 
به وجود آمده بود، ش��اخص کل 
تا میزان 70هزار واحد نیز رش��د 

کرد.
این کارشناس ارشد بازار سهام 
با اش��اره به اینکه ش��اخص کل 
بورس در ابتدای امس��ال حدود 
65 ه��زار واحد بود، اف��زود: اما 
پس از عرضه هایی که از س��وی 
س��هامداران بزرگ در بازار اتفاق 
افتاد، بازار س��هام روند نزولی را 
تا انته��ای خردادماه تجربه کرد، 
همچنی��ن پس از رش��د نس��بتا 
مناس��بی که در تیرماه امس��ال 
اتفاق افت��اد، از آن زمان تاکنون 
روند ب��ازار س��هام به صورت کم 
رونق و ب��ا حجم پایینی در حال 
ادامه مس��یر است. به گفته وی، 
آنچه در ماه های گذشته بیش از 
منفی و قرمز شدن شاخص های 
بازار س��هام نگران��ی فعاالن بازار 
را به همراه داش��ته، حجم بسیار 
پایی��ن معامالت بوده اس��ت به 
نحوی که در برخ��ی از روزهای 

سپری شده، کل حجم معامالت 
خرد بازار س��هام به سطح 100 
میلی��ارد تومان نیز نمی رس��ید. 
س��تاک ادام��ه داد: مجموع این 
عوام��ل در کنار هم باعث ش��ده 
ب��ورس،  س��رمایه گذاران  ک��ه 
روزهای خوشی را سپری نکرده 
باشند و همچنان به امید اجرایی 
ش��دن برجام و بهبود در فضای 
کسب و کار کشور چشم به آینده 
و روزه��ای پررونق بازار س��هام 
کارشناس  این  باش��ند.  داش��ته 
بازار سهام در پاسخ به این سوال 
که آی��ا با توجه به این ش��رایط 
بورس کش��ور دچار رکود اس��ت 
یا خیر؟ اظهار داش��ت: بورس ها 
کل��ی  وضعی��ت  نش��ان دهنده 
اقتصاد هس��تند، به این ش��کل 
اگر وضعیت صنعتی و تولیدی و 
مالی یک جامعه مطلوب باش��د، 
ش��اخص های اقتصادی از جمله 
شاخص بورس روندی رو به رشد 
خواهد داشت. وی عنوان کرد: با 
توج��ه به رکود موجود در فضای 
کس��ب و کار کش��ور، ب��ورس نیز 
روندی رو به رشد نخواهد داشت 
اما در صورت گشایش در فضای 
اقتصادی- سیاسی کشور و ورود 
سرمایه گذاران به عرصه تولید و 
صنعت کش��ور، به نظر می رسد 
که بازار س��هام از حالت س��کون 
خارج ش��ده و روزهای پررونقی 
را در آینده در پیش داشته باشد. 

بازارهای سرمایه گذاری در رکود

نگرانی جدید فعاالن بازار سهام
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مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
س��رمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حالی عنوان 
نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از 
آن خود کرد که توس��عه صنایع بهش��هر در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

7597.36س. توسعه صنعتی
1.4027.02توسعه صنایع بهشهر

7.7285پارس الکتریک
11.0505سیمان قائن

3.6624.99ایرکا پارت صنعت

4.4254.98نسوز پارس
1.5344.92لعابیران

بیشترین درصد کاهش
ش��هد صدرنش��ین جدول بیش��ترین درص��د کاهش 
روز گذش��ته ش��د. صنعتی بوتان در رده دوم این گروه 
ایستاد. ش��کر ش��اهرود و لیزینگ خودرو غدیر هم در 
میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفتند.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.86(8.923شهد

)4.6(2.467صنعتی بوتان
)3.87(1.316شکر شاهرود

)3.75(1.488لیزینگ خودرو غدیر
)3.68(2.719قند لرستان

)3.39(2.903نیروکلر
)3.11(1.462قند نیشابور

پرمعامله ترین سهم
روز گذشته  حق تقدم توسعه معادن و فلزات  پرمعامله ترین 
سهم بازار شناخته شد. سرمایه گذاری صنعت بیمه در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. بانک صادرات ایران و فوالد مبارکه 

اصفهان در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

45.497 9ح . توسعه معادن

38.815 1797س. صنعت  بیمه 
21.061 876بانک صادرات 
18.148 1079فوالد مبارکه
17.728 3534صنایع  آذرآب 
15.840 1210بانک پاسارگاد
15.577 878نورد آلومینیوم 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
س��رمایه گذاری صنع��ت بیمه به خ��ود اختصاص داد. 
صنای��ع آذرآب هم رتبه دوم را به دس��ت آورد. حفاری 
ش��مال و ارتباطات س��یار ایران نیز در رده های باالی 

بیشترین ارزش معامله قرار گرفتند.
جمع معامالت قیمتنام

69.734 1797س.  صنعت  بیمه 
62.657 3534صنایع  آذرآب 
35.283 2874حفاري شمال
32.029 29288ارتباطات سیار
30.780 2065س.  صنعت  نفت 

26.810 2503ماشین  سازي  اراک 
20.185 2534حمل ونقل توکا

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه گذاری صنعت بیمه در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد که صنایع 
آذرآب در این گروه دوم شد. سرمایه گذاری صنعت نفت و 

نورد آلومینیوم در رده های بعدی جای گرفتند.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

17972216س. صنعت بیمه
35341937صنایع آذرآب

20651504س. صنعت نفت
8781193نورد آلومینیوم

2503889ماشین سازی اراک
1540857بانک سینا

2874794حفاری شمال

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته پست 
بانک ایران به دس��ت آورد. محورس��ازان ای��ران خودرو و 
کارخانجات قند قزوین در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

P/Eقیمتنام شرکت
1286643پست بانک

1526509محورسازان ایران خودرو
2319155قند قزوین
4425153نسوز پارس

1327133تکنوتار
1195109الکتریک خودرو شرق

1531109درخشان تهران

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس و گروه 

صنعتی بارز در رده های بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

9981.85سرمایه گذاری اعتبار
7942.38سرمایه گذاری پردیس

31853.11گروه صنعتی بارز
15133.21لیزینگ ایران

10323.35سرمایه گذاری شاهد
18803.35بیمه پارسیان
25233.36سیمان کارون

تلفن مستقیم: 86073274شماره 410 www.forsatnet.ir
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سرمایه گذاری  صندوق های 
مش��ترک از جمل��ه ابزار های 
مالی هس��تند که ب��ه منظور 
کمک به توس��عه و رونق بازار 
س��رمایه طراحی ش��دند تا با 
برخ��ورداری و بهره گی��ری از 
مدیران و کارشناسان خبره و 
حرفه ای بورس و با جمع آوری 
سرمایه های خرد بازار سرمایه 
در فرآین��د معام��ات روزانه 
این ب��ازار مش��ارکت کنند و 
طی دوره مش��خصی بازدهی 
س��رمایه گذاران  به  مناس��بی 
س��رمایه گذاری  صندوق های 

اعطا کنند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
بررس��ی کارنام��ه صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک در هر 
دوره حاکی از عملکرد نامناسب 
مدیران آنهاس��ت؛ مدیرانی که 
همواره مدع��ی حرفه ای بودن 
هس��تند اما تاکنون به گونه ای 
عم��ل کرده اند که هم��گام با 
بازار سرمایه مسیر تحقق زیان 
را س��پری کرده اند و دستاورد 
فعالیت اغلب آنها طی ماه های 
اخیر تنه��ا بازدهی منفی بوده 

است. 
عملک��رد  بررس��ی  ب��ا 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
مش��ترک طی یک م��اه اخیر 
درمی یابیم ک��ه از میان بیش 
از 80 صندوق سرمایه گذاری 
مشترک فعال در بازار سرمایه 
طی مدت مورد بررسی، اغلب 
صندوق ه��ا بازده��ی منف��ی 
را در کارنام��ه خ��ود به ثبت 
رس��اندند و در این میان تنها 
26 صن��دوق بازده��ی مثبت 
خود  سرمایه گذاران  نصیب  را 
صندوق ها  مابق��ی  و  کردن��د 
نی��ز بازدهی منفی به دس��ت 
ب��ه  الزم  البت��ه  آورده ان��د. 
ذک��ر اس��ت ک��ه دو صندوق 
س��رمایه گذاری آگاه و بان��ک 
ملت بازدهی مثبت یا منفی را 
در عملکرد یک ماه اخیر خود 

به ثبت نرساندند.
ب��ر این اس��اس بیش��ترین 
بازده��ی مثب��ت ب��ه می��زان 
توس��ط  بوده که  4.3درص��د 
س��رمایه گذاری  صن��دوق 
مش��ترک ذوب آه��ن ب��ا عمر 
فعالیت 525 روز و دارایی نقد 
11.6درصدی محقق ش��ده و 
به این  ترتیب این صندوق در 
ردیف اول ج��دول رتبه بندی 
کس��ب  نظ��ر  از  صندوق ه��ا 
بازدهی مثبت جای می گیرد. 
در کنار آن می توان به بازدهی 
صندوق  3.1درص��دی  مثبت 
پارسیان با عمر فعالیت حدود 
پنج س��ال و دارایی نقد 17.8 
درص��دی اش��اره ک��رد که به 
موجب آن صندوق مذکور در 
ردیف دوم جدول می نش��یند. 
صن��دوق نواندیش��ان نی��ز با 

کسب بازدهی مثبت حدود 3 
درصدی با عمر کمتر از شش 
س��ال و دارایی نقد حدود 31 
درص��دی جایگاه س��وم را به 

خود اختصاص می دهد. 
صندوق ه��ای  همچنی��ن 
س��رمایه گذاری ب��ازار گردانی 
بانک س��ینا، بان��ک دی و نیز 
اختصاصی بازارگردانی توسعه 
ملی بازده��ی مثبت بین 2 تا 
3 درصدی را محقق ساختند 
ک��ه دارایی نقد س��ه صندوق 
مذک��ور حدودا کمت��ر از 15 
درص��د محاس��به می ش��ود و 
عم��ر فعالی��ت صندوق ه��ای 
بازارگردان��ی بان��ک س��ینا و 
اختصاصی بازارگردانی توسعه 
ملی کمتر از یک سال است. 

ع��اوه بر ای��ن، می توان به 
س��رمایه گذاری  صندوق های 

مهر ش��ریعه، راهنما و ارزش 
کاوان آین��ده اش��اره ک��رد و 
در  را  مذک��ور  صندوق ه��ای 
ک��ه  صندوق های��ی  جرگ��ه 
بازدهی بی��ن 2 تا 3 درصدی 
کس��ب کرده ان��د، ق��رار داد. 
مابق��ی صندوق ها نیز بازدهی 
کمتر از 2 درصدی به دس��ت 
آورده ان��د ک��ه از جمل��ه آن 
صندوق های��ی  از  می ت��وان 
برت��ر  همچ��ون کارآفرین��ان 
مه��ر،  گنجین��ه  آین��ده، 
تهران،  دانش��گاه  نیک��وکاری 
نیک��وکاری  مس��کن،  بان��ک 
خبرگان  هنر،  نیک اندیش��ان 
س��هام، بانک توس��عه تعاون، 
گنجینه رفاه، همیان س��پهر، 

اختصاصی امید و... نام برد. 
ح��ال آنکه همان ط��ور که 
عنوان ش��د اغل��ب صندوق ها 

یعن��ی ح��دود 70 درص��د از 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
مش��ترک ط��ی معام��ات و 
س��رمایه گذاری های ی��ک ماه 
اخی��ر خود همچ��ون ماه های 
قب��ل از آن بازده��ی منف��ی 
به طوری که  محقق س��اختند. 
مق��ام نخس��ت کم بازده ترین 
صن��دوق  ب��ه  صن��دوق 
س��رمایه گذاری دماس��نج ب��ا 
کس��ب بازده��ی منفی حدود 
اختص��اص  درص��دی   11
می یاب��د، عم��ر فعالی��ت این 
و  ب��وده  روز   809 صن��دوق 
دارای��ی نق��د آن 0.4درص��د 

محاسبه می شود. 
افزون ب��ر آن، صندوق یکم 
آبان ب��ا عمر فعالی��ت اندکی 
بیش��تر از یک س��ال و دارایی 
نقد شش درصدی در جایگاه 
دوم ق��رار می گیرد. همچنین 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
نی��ز  و  ص��ادرات  توس��عه 
صن��دوق فام بازده��ی منفی 
حدود 5درصدی را به دس��ت 
آورده اند و ب��ه این ترتیب در 
ردیف های بعدی می نشینند. 

گ��زارش  ای��ن  پای��ان  در 
صندوق ه��ای  می افزای��د، 
حاف��ظ،  س��رمایه گذاری 
کش��اورزی،  بانک  کارگزاری 
و  س��رمایه  تدبیرگ��ران 
ه��ر  نوی��ن  اقتص��اد  بان��ک 
ک��دام بازده��ی منف��ی بین 
4 ت��ا 5 درص��دی را محق��ق 
صندوق ه��ای  س��اخته اند. 
س��رمایه گذاری افتخار حافظ 
و نی��ز نیکان پ��ارس بازدهی 
در  را  درص��دی   4 منف��ی 
عملکرد س��ومین ماه از فصل 
پایی��ز ثبت کرده ان��د. مابقی 
صندوق ه��ا در حالی بازدهی 
منف��ی کمتر از 4 درصدی به 
دس��ت آورده اند که از جمله 
ب��ه صندوق های  آن می توان 
رض��وی، فارابی، بانک س��په، 
فیروزه، نقش جهان، توس��عه 
ملی، معین بهگزین، پیشگام، 

پارس گس��تر و... اش��اره کرد. 

ش��رکت پتروش��یمی زاگرس 
تولیدکننده  بزرگ ترین  به عنوان 
متانول ایران با ظرفیت 3 میلیون 
ازجمل��ه  ت��ن،  300 ه��زار  و 
ای��ن صنعت  مهم  ش��رکت های 
در ای��ران اس��ت. ای��ن مجموعه 
ش��رکت های  س��ایر  برخ��اف 
گروه ک��ه فرآین��دی پیچیده و 
محصوالت نسبتا بیشتری دارند 
با دریافت گاز طبیعی و یوتیلیتی 
به عن��وان خوراک و س��وخت از 
تولید  ب��ه  پتروش��یمی مبی��ن، 
تنها محصول خود یعنی متانول 
می پردازد و ب��ا توجه به مصرف 
ک��م ای��ن محصول در کش��ور و 
عدم توس��عه زنجی��ره تولید این 
م��اده خ��ام، زاگ��رس بی��ش از 
97 درص��د تولیدات خ��ود را در 
بازارهای صادراتی عرضه می کند 
و ارزهای دریافتی را با نرخ بازار 
آزاد تس��عیر می کن��د. به همین 
خاطر فروش و سودآوری شرکت 
به طور کاما مس��تقیم به قیمت 
متانول و نرخ دالر وابس��ته بوده 
و هرگونه نوس��ان در ارزش این 
دو متغیر، س��ود شرکت را تغییر 
می دهد. از این رو زاگرس ازجمله 
شرکت های با ریسک بازار و نرخ 
ارز باال دس��ته بندی می شود، به 
عبارت بهتر در صورت نوس��انات 
ش��دید در قیمت متانول یا نرخ 
ارز، زاگرس توان تغییر را نداشته 
و با نوسانات شدید در سودآوری 

مواجه خواهد شد. 
براساس این گزارش، با توجه به 
افت قیمت نفت از س��ال 2014 و 
کاهش مصرف متانول در مصارف 
ای��ن محصول  س��وختی، قیمت 

به شدت افت کرد. ورود طرح های 
تولید جدید به بازار در س��ال های 
اخیر عرضه متانول را افزایش داده 
و چین نیز به عن��وان بزرگ ترین 
مصرف کنن��ده متان��ول دنیا چند 
طرح تولید خود را رونمایی کرده 
است و برنامه افزایش تولید را دارد. 
افزای��ش عرضه در کن��ار کاهش 
آهن��گ رش��د مص��رف، صنعت 
متانول را نیز همانند سایر صنایع 
با چال��ش بازار مواجه س��اخته و 
تولیدکنندگان برای رقابت در بازار 
صادراتی مجبور به کاهش قیمت 
ش��ده اند. این در حالی اس��ت که 
به دلیل همین مش��کات نسبت 
تولی��د به ظرفیت تولی��د متانول 
در جهان کم شده و همین عامل 
حاشیه سود شرکت های بزرگ را 
کاهش داده است. بر این اساس با 
توجه به رکود اقتصادی در چین و 
کاهش رش��د اقتصادی این کشور 
در کنار افت ش��دید قیمت نفت و 
عدم انتظار رشد قیمت آن در سال 
2016، نمی ت��وان انتظار افزایش 
قیم��ت این محصول را در س��ال 

2016 داشت. 

پتروش��یمی زاگ��رس با توجه 
به س��هم زیاد صادرات از فروش 
شرکت، از تحریم های بین المللی 
آس��یب زیادی دید، به طوری که 
تحریم ه��ا  ب��ا ش��دت گرفت��ن 
همچنی��ن قطعی گس��ترده گاز، 
تولی��د و فروش این ش��رکت در 
س��ال های 91 و 92 ب��ا کاهش 
زی��اد به مح��دوده 2 میلیون تن 
رس��ید، اما با کاهش مش��کات 
ف��روش هم راس��تا ب��ا مذاکرات 
هس��ته ای در س��ال 93، فروش 
ش��رکت افزای��ش 36 درصدی را 
تجربه کرد. البته در این افزایش 
نباید س��هم کاه��ش قطعی گاز 
پتروش��یمی در س��ال مذکور را 
نادیده گرفت. با توجه به مطالب 
گلوگاه های  مهم ترین  ذکرش��ده 
فعلی ش��رکت شامل افت قیمت 
نف��ت و در پی آن اف��ت قیمت 
متان��ول، پایین ب��ودن صادرات 
محصول نس��بت به س��ال 90 و 
مش��کات قطعی گاز خوراک در 
فصل سرد، است. البته به لیست 
چالش های ش��رکت باید افزایش 
پتروش��یمی ها  گاز  خوراک  نرخ 

را نیز اضافه ک��رد. این در حالی 
است که باوجود واگذاری اختیار 
تعیی��ن ن��رخ خوراک ب��ه دولت 
در بودج��ه س��ال 94 و تعیی��ن 
زمانی برای تعیین نرخ خوراک، 
حال چی��زی نمان��ده که الیحه 
بودجه س��ال 95 نیز به مجلس 
ارائه ش��ود و هنوز هم مسئوالن 
مربوطه تصمیم گی��ری در مورد 
این مس��ئله مهم را به هفته های 
بع��د موکول می کنن��د. با توجه 
ب��ه س��رمایه گذاری های صورت 
گرفت��ه در تکمیل فازهای پارس 
جنوبی به نظر می رس��د در سال 
جاری قطعی گاز به حداقل خود 
رسیده و ریسک مشکات تامین 
خوراک کاهش یابد. افت قیمت 
متانول ادامه داش��ته اما باوجود 
افزای��ش ن��رخ دالر در پایی��ز و 
انتظار ادامه آن در زمستان سال 
ج��اری، تا حدی اف��ت قیمت ها 

جبران خواهد شد. 
در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال 
جاری ش��رکت زاگ��رس باوجود 
افزای��ش 12 درص��دی در تولید 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال 

از  بی��ش  نتوانس��ت  گذش��ته، 
4 درصد ف��روش مق��داری خود 
را افزای��ش ده��د و همین عامل 
موجب ش��د میزان ذخیره سازی 
متانول در این ش��رکت افزایش 
یاب��د. همچنی��ن همی��ن عامل 
نش��ان می دهد که بازار همچون 
گذش��ته، کش��ش خرید متانول 
را ن��دارد. ب��ا ای��ن  وج��ود، در 
جاری  سال  ابتدایی  ش��ش ماهه 
صادراتی  ف��روش  ریال��ی  ن��رخ 
متانول در شرکت زاگرس با افت 
8 درصدی نسبت به دوره مشابه 
سال گذش��ته همراه ش��د. این 
در حالی اس��ت ک��ه افت قیمت 
دالری متانول بیش از این بوده و 
بخشی از افت آن با افزایش نرخ 
دالر جبران ش��ده است. زاگرس 
در نخس��تین بودجه خود تولید 
و فروش 2 میلی��ون و 850 هزار 
ت��ن متان��ول را برای س��ال 94 
پیش بین��ی کرده بود که با توجه 
ب��ه افزایش تقاض��ای متانول در 
فصل س��رد به دلی��ل افت تولید 
متانول چین و همچنین احتمال 
برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا در 
فصل زمس��تان، انتظ��ار می رود 
ای��ن ش��رکت بتوان��د این حجم 
از ف��روش را پوش��ش دهد. این 
در حالی اس��ت ک��ه افت قیمت 
متان��ول ت��ا مح��دوده 200  دالر 
و فاصل��ه آن با بودجه ش��رکت، 
موجب می ش��ود که زاگرس در 
تحق��ق بودج��ه خود ب��ا چالش 
جدی مواجه ش��ود. عاوه بر این 
دع��وای بین زاگرس و ش��رکت 
مبی��ن به عن��وان تامین کنن��ده 
یوتیلیتی هنوز هم ادامه داش��ته 
و همی��ن عام��ل ریس��کی مهم 
بر س��ر راه پتروش��یمی زاگرس 

خواهد بود. 

زاگرس در پیچ و خم تحوالت اقتصادی

دوشنبه
1413 دی 1394 مدیریت س�هام

تحلیل

 نگاهی به بورس
و باشگاه های فوتبال

فوتب��ال نوی��ن ب��ا خ��روج از س��اختار س��نتی 
باش��گاه های فوتب��ال و تجاری ش��دن آنها، رونق 
چش��مگیری را به خود دیده اس��ت. اشاره به این 
مهم ضروری اس��ت که بورس ب��ر مبنای اعداد و 
ارقام واقعی یا دس��ت کم نزدیک به شفافیت اداره 
می ش��ود و در مقابل مدیران باش��گاه  های فوتبال 
میان��ه خوب��ی ب��ا شفاف س��ازی ندارند. ب��ا ورود 
باش��گاه ها به بورس، ارزش واقع��ی اقتصادی  آنها 
مشخص می ش��ود و این معموالً آن چیزی نیست 
که اعضا و مدیران باش��گاه ها دوس��ت دارند علنی 
شود. در هر صورت تبدیل باشگاه ها به شرکت های 
سهامی عام و ورود آنها به بورس اوراق بهادار یکی 
از روش های مورد اس��تفاده در توسعه باشگاه ها از 
طریق مشارکت سرمایه گذاران و هواداران اس��ت. 

تعداد باش��گاه های موجود در بورس های مختلف 
اوراق بهادار اروپا به 40 باش��گاه می رس��د و نیمی از 
این باشگاه ها به انگلستان که پیشرو در این امر بوده 
اس��ت اختص��اص دارد. این ایده در حالی از س��وی 
برخی کش��ورها نظیر ایتالیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا 
رونق گرفته اس��ت که این سیس��تم در انگلستان به 
دلیل س��ودآور نبودن باش��گاه ها در بورس، در حال 
تغییر جهت به س��وی روش مشارکت مردمی است 
که براس��اس آن باش��گاه به مالکی��ت اعضای خود 
که همان مش��تریان یا هواداران باش��گاه هس��تند، 

درمی آید. 
تاتنهام نخس��تین باشگاه فوتبال بود که به بورس 
وارد ش��د. سهام این باش��گاه لندنی 13 اکتبر سال 
1983 تنه��ا 20 پنی قیمت داش��ت. اوایل دهه 90 
و پس از ورود منچس��تریونایتد به بازار س��رمایه بود 
که چندین باشگاه دیگر هم تمایل ورود به بورس را 
پی��دا کردند. تا آنجا که در اواخر این دهه یا دقیق تر 
بگوییم در سال 1997 بیش از 20 باشگاه در بورس 
لندن لیس��ت ش��ده بودند و تا پای��ان این دهه، این 
باش��گاه های انگلیس��ی حدود 175 میلیون پوند از 
طریق ورود به بورس به دست آورده بودند. این رونق 
دوام چندانی نداش��ت و پس از مدتی مش��خص شد 
که سرمایه گذاران کمی هس��تند که حاضرند سهام  
فوتبالی خود را برای بلندمدت نگهداری کنند. پس 
قیمت سهام باشگاه ها به زیر قیمت اولیه سقوط کرد 
و باشگاه ها آن موفقیتی را که در پیش بود. به دست 
نیاوردند. با این س��قوط قیم��ت، خریداران جدیدی 
برای باش��گاه ها پیدا ش��دند. مانن��د اتفاقی که برای 
منچس��تریونایتد افتاد و مالکوم گلیزر آمریکایی آن 
را خری��د و بعد هم از بورس لندن خارجش کرد. به 
مرور زمان باشگاه ها یکی یکی از بورس خارج شدند. 
با خروج تاتنهام تنها یک باش��گاه دیگر در ال اس ایی 
باقی ماند و آن هم سلتیک گاسگو از اسکاتلند بود. 
این مسئله در مورد باش��گاه های سایر کشورهای 
اروپایی نیز صادق است. در شاخص ویژه »استاکس 
ی��وروپ فوتب��ال«  )STOXX. COM( که در آن 
باشگاه های سهامی عام اروپا و ترکیه لیست شده اند، 
تنها 23 باشگاه حضور دارند و البته هیچ کدام از این 
باش��گاه ها از جمله المپیک لیون، آ اس رم، آژاکس 
آمستردام و گاالتاسرای اس��تانبول به موفقیت قابل 

توجهی دست پیدا نکردند. 
در آلمان تنها باش��گاه بوروسیا دورتموند سهامی 
عام اس��ت ک��ه آن هم بعد از بح��ران مالی که با آن 
روبه رو شد تصمیم به این کار گرفت. اما حاال ارزش 
س��هام دورتمون��د با وجود موفقیت های چند س��ال 
گذشته یک چهارم ارزش س��هامش هنگام ورود به 

بورس است. 
ب��رای تنها نمونه ه��ای موفقی هم ک��ه مثل دو 
باش��گاه ترکی��ه ای فنرباغچه و بش��یکتاش وجود 
داش��ت، ناگه��ان آن رس��وایی فس��اد و ارتش��ای 
مدیران  اتفاق افتاد و هر دو با محرومیت سه ساله 
مواجه ش��دند و در کلی��ه تورنمنت ه��ا این اتفاق 
موجب سقوط 8 تا 9 درصدی ارزش سهام شان در 
بورس ش��د. با این سقوط س��هام باشگاه فنرباغچه 
35 میلی��ون ی��ورو و بش��یکتاش 15 میلیون یورو 

خس��ارت دیدند. 
عدم موفقیت مالی باش��گاه ها در بورس به دلیل 
ع��دم س��ودددهی و بازدهی مناس��ب مالی ش��ان 
نیست، بلکه یک باش��گاه فوتبال به دلیل نوسانات 
در نتیجه  گی��ری تیم��ش نمی توان��د در بلندمدت 
پرداخت س��ود خوبی را به س��هامدارانش تضمین 
کند. به این دلیل اس��ت که کارشناس��ان مالی نه 
فقط ب��ه س��رمایه گذاران توصی��ه می کنند که در 
سهام باش��گاه های فوتبال س��رمایه گذاری نکنند، 
بلکه حتی به خود باش��گاه ها ه��م می گویند وارد 
بورس نشوند. پروفسور چادویک می گوید:  »ورود 
به بازار س��هام ب��ه معنای زحمت و بوروکراس��ی 
حقوقی بیش��تری هم هس��ت. خیلی از باش��گاه ها 
آمادگی این را نداشتند.« در واقع ورود به بورس، 
به خصوص ب��رای باش��گاه های کوچک، زحمت و 
دردس��ر بیش��تری دارد. هزینه های این دردسرها 
ممکن اس��ت به ارقام میلیون یورویی هم در اروپا 

برسد. 
به عن��وان نمون��ه، باش��گاه اف س��ی می��ل وال 
خروج��ش از بورس را این گون��ه توجیه کرد که 
س��االنه صد هزار پوند صرفه جوی��ی می کند؛ در 
هزینه هایی از قبیل مش��اوره، وکالت، حسابرسی 
و غیره. باش��گاه تاتنهام هم اس��تدالل مش��ابهی 
کرد. مدیران این باش��گاه گفتند قیمت استادیوم 
چند 100 میلیون پوند اس��ت، درحالی که ارزش 
کل باش��گاه در ب��ورس فقط 80 ت��ا 90 میلیون 
پوند بود. ای��ن صحبت با بانک ها را برای گرفتن 
وام دش��وار می کند. باشگاه های دیگر که در حد 
و ان��دازه تاتنه��ام در بورس نبودند ارزش ش��ان 
600 میلیون تا 5/1 میلیارد پوند برآورد می شد. 

گروه بانکی و خودرو هم سبز شدند

ب��ازار س��رمایه در جلس��ه معامات��ی پیش��ین 
بس��یاری از انتظ��ارات را ب��رآورده ک��رد. در این 
جلسه رنگ سبز گس��ترش نسبتا مطلوبی در بازار 
یافته و ش��اخص کل نیز با رشد به کار خود پایان 
داد. ب��ا آغاز این جلس��ه، ش��اخص کل چند واحد 
صعود را تجربه کرد و به س��رعت وارد روند نزولی 
ش��د. با عبور از نیم��ه زمان معام��ات، تقاضا در 
بازار افزایش یافته و ش��اخص کل رویه ای صعودی 
را برگزید. به این ترتیب در این جلس��ه ش��اخص 
کل با رش��دی 10.12 واحدی به رقم 617110.2 
واحد رس��ید. ارزش کل معامات این جلسه بازار 
ح��دود 114 میلیارد تومان بود که در مقایس��ه با 
روز پیش��ین با افزایش��ی حدود 50 درصد همراه 
بوده اس��ت. این ارزش طی 43622 معامله محقق 
ش��د و به این ترتی��ب ارزش میانگین ه��ر معامله 
در رقم 2.6 میلیون تومان محاس��به می ش��ود که 
در مقایس��ه با روز پیش��ین خود از افزایش��ی 30 
درص��دی برخوردار ب��ود. این افزایش ب��ا در نظر 
گرفتن نرخ دخال��ت حقیقی ها در بازار زیاد نبوده 
و می تواند نش��انگر ادامه داشتن روند صعودی این 
روزه��ای بازار باش��د. بازار فراب��ورس ایران اما در 
این جلس��ه ب��ا نزول همراه بود. ش��اخص کل این 
بازار در جلس��ه پیش��ین با 1.9 واحد نزول به رقم 
681.5 واحد رس��ید و ارزش معام��ات این بازار 

حدود 55.6 میلیارد تومان گزارش ش��د. 
دو گروه »بانک ها و موسسات اعتباری« و »خودرو 
و س��اخت قطعات «   که در روز شنبه عاقه ای خاص 
برای گرایش به رنگ قرمز از خود به نمایش گذاشته 
بودند، در جلس��ه معاماتی پیش��ین به سمت رنگ 
سبز متمایل شده و بس��یاری از نمادهایشان به این 
رنگ درآمدند. با این وجود، خودرویی ها نتوانس��تند 
تاثیر مثبتی در ش��اخص کل اعمال کنند و بانکی ها 
نیز 22.64 واحد تاثیر منفی در ش��اخص کل اعمال 
کردند. »شرکت های چند رشته ای صنعتی «   در این 
جلس��ه مخرب ترین گروه بازار بوده و تاثیر منفی ای 
در ح��دود 50 واحد در ش��اخص کل اعمال کردند. 
از س��وی دیگر »مخابرات«،  » محص��والت غذایی و 
آش��امیدنی به جز قند و ش��کر «   و  » ماش��ین آالت و 
دس��تگاه های برقی «   به ترتی��ب با 21.38، 19.91 و 
16.72 واحد تاثیر مثبت در ش��اخص کل، به عنوان 
س��ازنده ترین صنایع این جلس��ه معرفی شدند. نرخ 
دخالت کده��ای حقیقی در معامات روز گذش��ته 
ح��دود 55 درص��د ب��ود. به کام��ی س��اده تر، این 
معامله گ��ران 55 درصد از معامات روز گذش��ته را 
مدیریت می کردند که با توجه به ارزش کل معامات 
در این جلس��ه رقمی نسبتا مطلوب به نظر می رسد. 
از س��وی دیگر، نرخ خرید به فروش حقیقی در این 
جلس��ه در ح��دود یک بود که رقم��ی مطلوب برای 
ادام��ه صعود تلقی می ش��ود. به ای��ن ترتیب به نظر 
می رس��د بازار با این ش��رایط می تواند به رشد خود 

ادامه دهد. 
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد باید در 
این جلس��ه انتظار داشته باشیم رنگ سبز گسترش 
بیش��تری در بازار پیدا کند. با این وجود نمی توان از 
تاثی��ر منفی بعضی از صنایع نیز چشم پوش��ی کرد. 
ب��ه این ترتیب انتظ��ار می رود با آغ��از معامات در 
جلسه معاماتی پیش رو، شاخص کل جفت صعود و 
نزول را تجربه ک��رده و پس از 90 دقیقه در روندی 

صعودی و رو به باال قرار گیرد. 

شنیده ها و شایعات بازار

عرضه ه�ای اولیه: خبره��ا از عرضه های تازه 
در بورس و واگذاری س��هام شرکت های لیزینگ 
نزدی��ک  آین��ده  مل��ت و پتروش��یمی فج��ر در 

حکای��ت دارد. 
حتوکا: شنیده ها از حتوکا حکایت از برنده شدن 
در دو مناقصه تامین و به کارگیری مکانیزم های باالبر 
دایم��ی و م��وردی فوالد مبارک��ه و همچنین حمل 
لوله های فل��زی حفاری جهت مدیریت پش��تیبانی 

ساخت و تامین کاالی شرکت ملی نفت دارد. 
ف�والد: خبرها از فوالدس��ازان حکایت از افزایش 
15درصد تعرفه واردات فوالد دارد که می تواند اثرات 

مثبت بر این گروه داشته باشد. 
حفاری: ش��نیده ها از حفاری ش��مال حکایت از 
تعدیل مثبت سنگین بابت برنده شدن مناقصات در 
می��دان نفتی آزادگان جنوبی و قراردادهای عملیات 

حفاری منطقه ای که انعقاد کرده دارد. 
قطعه س�ازان: براس��اس ش��نیده ها قطعه سازان 
خ��ودرو در گزارش های 9 ماهه وضعیت بهتری را به 

بازار ارسال خواهند کرد. 
کت�وکا: ش��نیده ها از کتوکا حکای��ت از احتمال 

تعدیل مثبت در این نماد دارد. 
وتوس: خبرها حکایت از برگزاری جلس��ه مجمع 
عمومی عادی س��االنه این نماد در روز س��ه ش��نبه 

مورخ 1394/10/22 دارد. 
قاس�م: شنیده ها از قاسم حکایت از آگهی مزایده 

فروش زمین 1126 خود در شهر گرگان دارد. 
خریخت: شنیده ها حاکی از آن است که خریخت 

بعد از آزاد شدن سهام جایزه تعدیل مثبت دارد. 
لپارس: ش��نیده ها از این نم��اد حکایت از فروش 

زمین این شرکت به رایتل دارد. 
وآت�ی: شنیدها از وآتی حکایت از احتمال تعدیل 

مثبت در این نماد دارد. 
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گزارشی از شرایط بازار و وضعیت سرمایه گذاری در صنعت تولید کفش

سرمایه گذاری روی قلب دوم بدن
 چند ایده خوب سرمایه گذاری 

در سال 2016

گزینش بهترین فرصت ها برای شروع یک کسب و کار 
همواره مثل راه رفتن بندبازها روی یک طناب در ارتفاع 
باال است. اما بعضی فرصت ها هم هستند که اگر از آنها 
در زمان خود به خوبی اس��تفاده شود، می توان امیدوار 

بود که راه اندازی یک کسب و کار به موفقیت می رسد. 
هر سال براساس ش��رایط خود فرصت های یکتایی 
برای س��رمایه گذاری در کسب و کارها دارد. شاید نام و 
نش��ان برخی از این فرصت های سرمایه گذاری چندان 
خاص یا نو نباش��ند، ام��ا »در بورس ب��ودن« ویژگی 
مش��ترک تمام��ی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری یک 
س��ال به خصوص است. س��ال 2016 هم درست مثل 
سال های پیش و حتی پس از خود داستانی اینچنینی 
دارد. در این س��ال هم می توان در برخی حوزه ها برای 
س��رمایه گذاری و پیامد آن رسیدن به سود خوب امید 
بیشتری داشت. آنچه پیش روی شماست نگاهی است 
گذرا به فرصت های سرمایه گذاری سالی که تازه از راه 
رس��یده است. در سال 2016 اگر در حوزه هایی که در 
زیر درباره شان توضیحاتی داده می شود سرمایه گذاری 

کنید، احتمال موفقیت تان بیشتر خواهد بود: 
1. س�رمایه گذاری در تج�ارت الکترونیک برای 

صنایع غذایی
استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک اکنون در دنیا 
برای بسیاری از کسب و کارها و خرده فروشی ها به یک 
عادت تبدیل ش��ده است. این ظرفیت دنیای مدرن اما 
هنوز آن طور که باید و شاید راهی به صنایع غذایی باز 
نکرده اس��ت. این ایده اما می تواند خیلی زود در میان 
مش��تری ها و مردم در سراس��ر جهان جای خود را باز 
کند. باالخره گرفتاری های زندگی امروزه باعث ش��ده 
تا خیلی از مردم جه��ان به خرید آنالین مواد غذایی و 

تحویل گرفتن آنها در خانه اقدام کنند. 
س��رمایه گذارانی ک��ه بتوانند نیاز مش��تری را بدون 
اینکه مش��تری از جایش تکان بخ��ورد، فراهم کنند، 
فرص��ت طالیی ای دارن��د که به س��ود قابل توجهی از 

سرمایه گذاری خود برسند. 
نکته بسیار مهمی که سرمایه گذاران در این صنعت 
بای��د به آن توجه کنند، ارائه محصوالت تازه و مرغوب 
به مش��تری اس��ت. وقتی خرید آنالین باشد، می توان 
عکس هایی دلفری��ب و زیبا از مواد غذایی گذاش��ت و 
عکس ه��ا را فروخت! اما اگر می خواهید مش��تری تان 
ثابت بماند و بیشتر شود، مواد غذایی مرغوب بفروشید 
نه عکس های خوش آب و رنگی را که به مدد نرم افزارها 

زیبا می شوند. 
2. س�رمایه گذاری در گیمیفیکیش�ن در ارائ�ه 

خدمات و محصوالت
برای واژه گیمیفیکیشن در فارسی معادل های زیادی 
استفاده شده که هیچ کدام دقیقا گیمیفیکیشن نیست. 
گیمیفیکیشن به معنای استفاده از المان ها و تفکرات 
بازی گونه در خدمات یا زمینه هایی است که هیچ ربطی 

به بازی ندارند. 
گیمیفیکیشن به ظاهر یک نیرنگ است اما استفاده از 
المان ه��ای بازی در زمینه ای که کمترین ربط به بازی 
را دارد، باعث می شود کارمندان انگیزه رشد و پیشرفت 

پیدا کنند و مشتری ها با سرعت بیشتر شوند. 
س��رمایه گذاری روی گیمیفیکیشن یکی از بهترین 
راه ها برای جذاب کردن زمینه های خشک کاری است. 
نکته کلیدی که سرمایه گذاران در گیمیفیکیشن باید 
به آن توجه کنند، س��رمایه گذاری در توسعه نرم افزار 
و س��ایر محصوالت مرتبط با آن اس��ت. اگر نرم افزارها 
درست طراحی ش��ده و توسعه یابند کسب و کارها هم 
به خوبی از این فرصت برای جذاب شدن و لذت بخش 

کردن خدمات خود استفاده می کنند. 
ح�وزه  در  نرم افزاره�ا  در  س�رمایه گذاری   .3

کشاورزی
شرکت های فعال در حوزه کش��اورزی که از نرم افزار 
ب��رای افزایش س��ود مزارع خ��ود اس��تفاده می کنند، 
اکنون در بس��یاری از نقاط دنیا ج��ای خود را به خوبی 
ب��از کرده اند. س��رمایه گذاری در ای��ن نرم  افزارها باعث 
می ش��ود تا از هزینه های فرآیند ایجاد محصول کاسته 
ش��ده و محصوالت بیش��تری نیز تولید ش��ود. این نوع 
سرمایه گذاری در ایران خودمان هم انجام شده اما هنوز 
راه درازی تا اشباع شدن این بازار وجود دارد. وجود این 
نرم افزارها دقت کار کشاورزان را بسیار باال برده و از تلف 
شدن منابع جلوگیری می کند. در آمریکا پیش بینی شده 
که سرمایه گذاری در این بخش از 1/5 میلیارد امروزی به 
2 میلیارد در س��ال 2019 برسد. تازه واردهای این حوزه 
باید خود را برای مواجهه با حجم س��نگینی از اطالعات 
آماده کنند و بتوانند آن را انتقال دهند، هرچند امروزه 

آگاهی کشاورزان بسیار بیشتر شده است. 
4. س�رمایه گذاری در راه ان�دازی باش�گاه های 

ورزشی
ی��وگا، پیالتس، زومبا و ورزش هایی از این قبیل این 
روزها طرفداران بی ش��ماری دارند. انجام این ورزش ها 
برای رهایی از گرفتاری های روزانه اس��ت. شمار رو به 
افزایش مردمی که به فکر س��المتی خ��ود افتاده اند، 
گواه دیگری بر محبوبیت ای��ن ورزش ها در این دوره و 
زمانه است. س��رمایه گذاری برای تاسیس یک باشگاه 
ورزش��ی یکی از بهترین ایده های سرمایه گذاری برای 
س��ال 2016 اس��ت. تازه واردهای این کار، با توجه به 
رقبای زی��ادی که دارند، باید دق��ت کنند که اولویت 
اول شان ایجاد کالس هایی باشد که سالمت افراد را در 

نظر می گیرند. 
5. س�رمایه گذاری در بازی ه�ای ویدئوی�ی که 

براساس رقابت های ورزشی طراحی می شوند
اکنون بازی های ویدئویی بس��یار متنوعی در جهان 
وجود دارد. رقابت این صنعت هم بس��یار داغ است. اما 
نکته کمی فراموش شده در این بین استفاده از ظرفیت 
رقابت های ورزش��ی واقع��ی برای س��اخت بازی های 
ویدئویی اس��ت. س��اختن و ارائه بازی هایی که تمامی 
المان های یک لیگ واقعی را داشته باشند می تواند آن 
بازی را برای مردم یک کش��ور بسیار جذاب کند. مثال 
برای ایرانی ها س��رمایه گذاری برای س��اخت بازی های 
ویدئویی لیگ والیبال ایران با حضور تمامی س��تارگان 

این روزها می تواند یک سرمایه گذاری پرسود باشد. 

پا، عضو مهمی از بدن انسان که با 
عن��وان قلب دوم از آن یاد می کنند 
نی��از به یک پوش��ش روزانه دارد و 
این پوش��ش چیزی نیس��ت به جز 
ی��ک کف��ش راحت و س��الم که در 
ط��ول روز ممکن اس��ت س��اعت ها 

همراه شما باشد. 
 از اهمیت و توجه به کفش همین 
ب��س که عنوان قل��ب دوم را بر آن 
نهاده اند و همه پزش��کان معتقدند 
که اس��تفاده از کفش های نامناسب 
سبب ایجاد فشار نابجا به نواحی پا، 
زانو، کمر و حتی گردن می شود که 
در درازمدت مش��کالت بسیاری را 
برای فرد به وج��ود خواهد آورد. از 
این رو اغلب اهمیت پوش��یدن یک 
کفش مناس��ب بر کس��ی پوشیده 
نیس��ت و حت��ی در مواقعی برخی 
افراد از طریق پوشیدن مستمر انواع 
کفش ه��ای طبی برخی مش��کالت 
مفصل��ی و صافی کف پ��ای خود را 

برطرف می کنند. 
از  یک��ی  به عن��وان  ای��ران 
قدیمی ترین کشورهای تولیدکننده 
انواع کف��ش و پای  پوش به ش��مار 
می آید. انواع کفش های چرم ایرانی 
ن��ه تنه��ا در داخل کش��ور بلکه در 
بازارهای جهانی هم ش��هرت خوبی 
دارند اما نزدیک به یک دهه اس��ت 
که صنعت کف��ش ایران رو به افول 
گذاش��ته و انواع کفش ه��ای ترک 
و چین��ی ب��ازار پرمصرف ای��ران را 
پ��ر کرده ان��د. فعالیت تولی��د انواع 
کفش ه��ای دولتی مانند ملی، بال و 
وین تقریبا به صفر رس��یده و سهم 
خود را ب��ه بخش خصوصی داده اند 
و ای��ن بخش هم آنچن��ان که باید 
و ش��اید از این فرص��ت بهره گیری 
نک��رده و ب��ازار پرمصرف خ��ود را 
به دس��ت چینی ه��ا واگ��ذار کرده 
است. بررسی ها نش��ان می دهد که 
س��االنه ح��دود 150میلیون کفش 
در کش��ور تولید و بیش از دو برابر 
این مقدار به کش��ور وارد می شود، 
 این در حالی است که ظرفیت های 
بسیاری در زمینه تولید انواع کفش 
در کش��ور به خوبی وجود دارد. در 
گزارش امروز به سراغ علی لشگری، 
عض��و هیات نماین��دگان اتاق ایران 
جامع��ه  هیات مدی��ره  رئی��س  و 
متخصص��ان کفش ای��ران رفته ایم 
تا عالوه بر بررس��ی وضعیت کنونی 
مش��کالت  چرایی  کف��ش،  صنعت 
و تهدیده��ای این بخش را پاس��خ 
بگیری��م و چگونگ��ی حضور در این 

بازار را بررسی کنیم. 

سرمایه گذاری های مشترک 
ایران و اروپا

علی لش��گری دالیل متعددی را 
در به وجود آم��دن وضعیت کنونی 
ب��ازار کفش مطرح می کند که یکی 
از این دالیل ب��ه روز نبودن صنعت 
تولیدی کفش در ایران اس��ت. وی 
معتقد است: برای باال بردن کیفیت 

کفش ایران��ی و به روز کردن صنایع 
و ماش��ین آالت این بخش نیاز است 
تا ب��ا علوم روز دنیا پی��ش برویم و 
به منظور توسعه یافتن این صنعت 
در تالش��یم تا با برخی کش��ورهای 
ترکی��ه همکاری ه��ای  و  اروپای��ی 

مشترکی داشته باشیم. 
وی می افزای��د: ب��رای این منظور 
اتحادی��ه  بی��ن  تفاهم نامه های��ی 
صادرکنن��دگان چ��رم آذربایج��ان 
ش��رقی ب��ا کش��ورهای اروپایی در 
ح��وزه انتق��ال دان��ش و تکنولوژی 
منعقد ش��ده اس��ت و در تالشیم تا 
این گونه سرمایه گذاری ها به مرحله 
اجرای��ی برس��د و صنع��ت کف��ش 
ای��ران را زنده کند. این کارش��ناس 
و فعال ب��ازار همچنین تحریم های 
بین الملل��ی علیه ای��ران را یکی از 
مش��کالت این بخش مط��رح کرده 
و می گوید: صنع��ت کفش ایران از 
رقابت های جهانی به دلیل تحریم ها 
ان��واع  و  گرف��ت  زی��ادی  فاصل��ه 
ماش��ین آالت 40س��اله این صنعت 
ت��وان رقابت ب��ا تکنولوژی های روز 
دنی��ا و طرح های نوین را نداش��ت، 
ام��ا در آینده لغ��و تحریم ها موجب 
سرمایه گذاری های هرچه بیشتر در 
این عرصه و همچنین واردات علوم 
تکنولوژی ه��ای روز و ص��ادرات  و 
ایرانی به  هرچ��ه بهت��ر محص��ول 

بازارهای جهانی خواهد شد. 
لشگری آینده صنعت کفش ایران 
را روش��ن می بیند و معتقد اس��ت: 
کفش ایرانی ب��ه دلیل قابلیت هایی 
که دارد به عالوه وجود متخصصان 
کارکش��ته و ظرفیت ه��ای بی نظیر 
نیازمن��د مولفه هایی ب��رای روزآمد 
ش��دن است تا آینده ای روشن برای 

خود بسازد. 
مزیت های صنعت کفش در 

ایران
خص��وص  در  لش��گری،  عل��ی 
مزیت های��ی ک��ه صنع��ت کف��ش 
می توان��د برای تولیدکننده داش��ته 
باش��د، می گوید: بزرگ ترین مزیت 
صنعت کفش در کشور بازار مصرفی 
آن است، در واقع ایرانی ها به کفش 
خ��ود اهمی��ت زی��ادی می دهند و 
دومین کش��ور مصرف کننده  ایران 

کفش در خاورمیانه اس��ت و همین 
مصرف ب��اال می تواند بهترین مزیت 

برای تولیدکننده قلمداد شود. 
ان��واع چ��رم  همچنی��ن وج��ود 
مصنوع��ی و طبیع��ی در کش��ور و 
س��ایر م��واد اولیه مانن��د زیره های 
کف��ش ک��ه توس��ط کارخانج��ات 
پتروش��یمی تهیه می شود به خوبی 
در دسترس هستند که همین مواد 
اولیه در دس��ترس می تواند مزید بر 
علت باش��د برای اف��رادی که قصد 
س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت را 

دارند. 

سرمایه های مورد نیاز
بررس��ی های گروه سرمایه گذاری 

»فرصت امروز« نش��ان می دهد که 
راه اندازی یک مجموعه تولید کفش 
با سرمایه های پایین هم امکان پذیر 
است به گونه ای که اگر میزان تولید را 
مهم ترین مولفه در نظر بگیریم برای 
تولید هر کفش زنانه حدود 50هزار 
تومان س��رمایه اولیه نیاز اس��ت که 
ای��ن مبلغ با توجه ب��ه میزان تولید 
می تواند تا چندی��ن میلیون تومان 
افزایش یاب��د و برای یک کارگاه که 
در روز بتواند 30جفت کفش تولید 

کند یک فضای 20متری هم کافی 
است. اما در خصوص تولید صنعتی 
کفش و راه ان��دازی کارگاه صنعتی 
تولید کفش لشگری می گوید: یکی 
دیگر از مزیت های مهم این صنعت 
این اس��ت که با سرمایه های کم هم 
قابلی��ت تولید وج��ود دارد، در واقع 
باوج��ود صنایع پرهزین��ه ای مانند 
پتروشیمی و فوالد، در صنعت تولید 
کفش ش��ما با س��رمایه های بسیار 
کمتر هم توانایی تولید یک محصول 

مهم و نیاز بازار را خواهید داشت. 
در واقع با سرمایه ای حدود 100 
میلیون تومان ش��ما می توانید یک 
واحد مناس��ب تولید کفش با چرم 
طبیعی ی��ا مصنوع��ی را راه اندازی 

کنی��د. وزارت صنعت هم مهم ترین 
ارگان ب��رای اخ��ذ مج��وز اس��ت و 
در مرحله ه��ای بعد انجمن س��عی 
می کن��د حمایت ه��ای معن��وی و 
آموزشی را از صنعتگران این عرصه 

به عمل آورد. 
وی می گوید: اگرچ��ه ایران مقام 
یازدهم��ی تولید کف��ش در دنیا را 
دارد و ای��ن جای��گاه نس��بتا خوبی 
است اما ما قصد داریم تولید بهتر و 
بیشتری داشته باشیم و فرصت های 
این بخ��ش را بی��ش از پیش برای 
اقتصاد کشور سودآور کنیم و نکته 
مه��م ظرفیت ه��ای بالق��وه در این 
صنعت اس��ت که به جرات می توان 
گف��ت تولید ب��ا ظرفیت س��ه برابر 

کنونی در کشور امکان پذیر است. 

بیشترین صدمه به بازار کفش
در ب��ازار فعل��ی اگرچ��ه اغل��ب 
تولیدکنن��دگان کف��ش از فروش و 
ص��ادرات محص��والت خ��ود راضی 
نیس��تند و واردات مج��از و قاچاق 
بی روی��ه ان��واع کفش ه��ای ترک و 
چین��ی را اصلی تری��ن عامل رکود 
ب��ازار خ��ود می دانن��د ام��ا رئیس 
هیات مدی��ره جامع��ه متخصص��ان 
کفش ایران معتقد اس��ت بیشترین 
ضرب��ه ب��ه صنعت کفش ای��ران در 
بخ��ش کفش ه��ای ورزش��ی بوده 
اس��ت و می افزای��د: واردات بی رویه 
انواع کفش های ورزش��ی بیشترین 
آس��یب را به این صنعت وارد کرده 
و دلیل این مس��ئله هم عدم تولید 
و تمرک��ز تولیدکنن��دگان ب��ه این 
کفش ه��ا اس��ت. لش��گری تصریح 
می کند: در واقع فضای کس��ب و کار 
در کش��ور ما به نفع تولید نیست و 

بهره های بانکی باال، سود تسهیالت، 
غلط  تورم چندرقمی، سیاست های 
دولت و باال بودن نرخ مالیات، همه 
و همه موجب شده تا صنعتگران به 
جای تولید به سمت واردات کشیده 
ش��وند و امروزه بسیاری از صاحبان 
تولید مرد تجارت ش��ده اند. این در 
حالی اس��ت که مزیت های بی شمار 
ای��ن صنعت می توان��د ظرفیت های 
صنعت کش��ور را به فرصت تبدیل 

کند. 

برندینگ و بازاریابی، نخستین 
نشانه گیری تولیدکنندگان

لش��گری در ادام��ه در خص��وص 
ای��ن زمین��ه  ش��روع فعالی��ت در 
می گوی��د: یکی دیگر از مش��کالت 
اساس��ی صنع��ت تولی��د کفش در 
کشور نبود برند مناسب و همچنین 
در  محص��ول  بازاریاب��ی  فق��دان 
بازارهای داخلی و خارجی است که 
برای حل این معضل تولیدکنندگان 
و  بازاریاب��ی  مس��ئله  روی  بای��د 
برندینگ خود نش��انه گیری ویژه ای 
داشته باشند و دولت و رسانه ها هم 
در این خصوص حمایت های الزم را 

از صنعتگران به عمل آورند. 
در واق��ع کف��ش ایران��ی مولف��ه 
اساس��ی مرغوبیت و کیفیت را دارد 
و ب��ا طرح های جدید و کش��ف نیاز 
و س��لیقه بازار به خوب��ی می تواند 
جایگاه مناس��بی در زندگ��ی افراد 
پیدا کند و در کنار این فرصت نیاز 
اس��ت تا محصول با برند مشخص و 
معرفی  ب��ه مصرف کننده  خوش نام 
ش��ود همچنین در بازارهای جهانی 
ای��ران فرصت ه��ای بس��یاری برای 

صادرات پیدا خواهد کرد. 

نقطه شروع

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

500

در بازار فعلی اگرچه اغلب تولیدکنندگان کفش از 
فروش و صادرات محصوالت خود راضی نیستند و 
واردات مجاز و قاچاق بی رویه انواع کفش های ترک 
و چینی را اصلی ترین عامل رکود بازار خود می دانند 

اما رئیس هیات مدیره جامعه متخصصان کفش ایران 
معتقد است بیشترین ضربه به صنعت کفش ایران در 

بخش کفش های ورزشی بوده است

سرنخ

کالف اول

از جمل��ه کارهای��ی که ش��رکت های مرتب��ط با حوزه 
فرا ساحل و شرکت های پروژه های نفت و گاز باید امروز به 
آنها وارد شوند مدیریت و بهره برداری از میدان های نفتی 
در حال بهره برداری یا میدانی هایی اس��ت که سال هاست 
بهره ب��رداری ش��ده اند و ام��روز نیازمند س��رمایه گذاری 

مجددند. 
 در این خصوص مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت 
تأسیس��ات دریایی ایران گفته است: بخش خصوصی باید 

با توان و تنوع بیشتری در پروژه های نفتی و گازی کشور 
به ویژه مدیریت پروژه های نیازمند س��رمایه گذاری مجدد 

وارد شود. 
غالمرض��ا منوچه��ری اف��زود: ای��ن طرح ه��ا ک��ه کم 
ه��م نیس��تند هم اکنون ب��رای بهره برداری بهت��ر نیاز به 
سرمایه گذاری دوباره و بازسازی سکوها و مانند آن دارند. 
منوچهری اظهار کرد: در گذشته به دلیل سرمایه بر بودن 
و نب��ود بخش خصوصی فعال، این طرح ها عرضه نش��ده 
اس��ت اما به زودی عرضه خواهند ش��د و بخش خصوصی 
بای��د بتواند با تنوع بیش��تر در پروژه های نفت و گاز وارد 
ش��ود. مدیرعامل شرکت س��اخت تأسیس��ات دریایی با 
بیان اینکه کار در این حوزه ها گس��ترده تر از ظرفیت ها و 
تصورهاست، افزود: باید تنوع عملیاتی بخش خصوصی و 

توان علمی و فنی آن بیشتر شود. 
بخ��ش نفت، گاز و ان��رژی در ایران که بخش عمده آن 
در ارتباط با حوزه فراس��احلی است جای گسترش زیادی 
دارد اما نیازمند قابلیت، توان و تمرین بیش��تری اس��ت و 
ما هم در این کالف به عالقه مندان به س��رمایه گذاری در 
این بخش ها پیش��نهاد می دهیم با توجه به بس��تری که 

هم اکنون آماده شده است آستین ها را باال بزنند. 

کالف دوم

کالف دوم امروز مژده به طراحان سایت و برنامه نویسان 
در فضاه��ای مجازی اس��ت، در واقع خب��ری مبنی بر دو 
برابر شدن سهم  آی سی تی )فناوری اطالعات و ارتباطات( 
در برنامه ششم توس��عه منتشر شده که می تواند گرایش 
ش��رکت ها و افراد را به راه اندازی سایت در بستر اینترنت 
افزایش داده و فرصت های بس��یاری برای برنامه نویس��ان 

وب ایجاد کند. 
در این خصوص معاون توس��عه و مدیریت ش��بکه ملی 

اطالعات س��ازمان فن��اوری، افزایش ظرفیت هاس��تینگ 
)میزبانی س��ایت در فض��ای اینترن��ت( از طریق حمایت 
از اقتصادی کردن س��رمایه گذاری برای توس��عه ظرفیت 
میزبانی و بهره برداری توسط بخش خصوصی را از اهداف 

نخست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برشمرد. 
به گ��زارش ایرن��ا، علی اصغ��ر انصاری گفت��ه: افزایش 
ظرفیت هاس��تینگ در کش��ور کمک خواهد کرد س��هم 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات در برنامه شش��م توس��عه 

تحقق یابد و رسیدن به این چشم انداز ممکن باشد. 
این مقام مسئول، تعداد سایت هایی که اکنون در ایران 
میزبانی می ش��وند را در حدود 100هزار وب سایت اعالم 
کرد و اف��زود: یکی از برنامه های مه��م وزارت ارتباطات، 
حمایت از اقتصادی کردن س��رمایه گذاری برای توس��عه 
ظرفی��ت میزبانی و بهره برداری توس��ط بخش خصوصی 

است. 
ما ه��م در این کالف با توجه به دوبرابر ش��دن س��هم 
آی س��ی تی در اقتص��اد کش��ور و پیش بینی رون��ق بازار 
کس��ب و کارها در فضای مجازی به برنامه نویسان و فعاالن 
این بازار پیشنهاد می دهیم آمادگی خود را در این زمینه 
افزایش دهند و تبلیغات کافی برای خود در نظر بگیرند. 

از پروژه های نفت و گاز تا پروژه های اینترنتی

تلفن مستقیم: 86073274شماره 410 www.forsatnet.ir

شکوفه میرزایی

ترجمه: سارا گلچین
 inc.com :منبع



در حالی چند روز پیش دنیا آغاز سال 2016 
میالدی را جش�ن گرفت که اقتصاد جهانی و 
آنچه در این اقتصاد به وقوع خواهد پیوست، 
به موضوع روز بس�یاری از محافل و رسانه ها 
تبدیل شده است. سوالی که شاید این روزها 
مطرح باشد این اس�ت که کدام پول در سال 
2016 قوی ترین پول در اقتصاد جهان خواهد 

بود؟ 
در این میان اس�تدالل برخی کارشناسان و 
صاحبنظران این است که با توجه به موفقیت 
آمریکا در فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی و 
رفع چشمگیر مشکل بیکاری، در سال 2016 
دالر یکه تازی بیش�تری نسبت به سایر ارزها 
خواهد داشت. در عین حال نظر برخی فعاالن 
اقتصادی این اس�ت که نمی ت�وان با قاطعیت 
گفت که یک ارز یکه ت�ازی مطلق در اقتصاد 
جهانی خواهد داشت اما در رقابت میان دالر، 
یورو و ی�وان، پیروزی بیش�تری نصیب دالر 

خواهد شد. 
همچنی�ن ای�ن عقی�ده در می�ان فع�االن 
اقتص�ادی وج�ود دارد که قدرتمن�دی دالر 
موجب می شود صادرکنندگان و تجار با تکیه 
بر این پول، برنامه ریزی مناس�ب تری داشته 
باشند. »فرصت امروز« در گفت وگو با تعدادی 
از فعاالن اقتصادی این موضوع را که در سال 
2016 ک�دام پ�ول در اقتص�اد جهانی قوی تر 

خواهد بود، مورد بررسی قرار داده است. 

دوشنبه
1415 دی 1394 کافه مدیران

پیشاهنگی دالر بر سایر ارزها 

اگر بخواهیم به این پرس��ش پاس��خ دهیم که در 
س��ال 2016 میالدی کدام پول نقش قوی تری را در 
اقتصاد جهانی بازی خواهد کرد، باید به این موضوع 
توجه داشته باشیم که در 20سال گذشته آمریکا از 
نظر اش��تغال هیچ گاه شرایطی به این خوبی نداشته 
اس��ت. عمال مش��اهده می کنیم که در کشور آمریکا 
مس��ئله رونق کسب و کار در یک س��ال اخیر نه تنها 
روند عادی به خود گرفته اس��ت، بلکه سیر صعودی 
را طی می کند. چند پارامتر در این مقوله تاثیرگذار 
هس��تند که از جمله آنها توفیق در توافق گروه 5+1 

با ایران بود که آمریکا هدایتگر اصلی آن بود. 
منته��ا از این رهگذر ک��ه دالر روز به روز قوی تر 
می ش��ود، متاس��فانه چیزی نصیب کش��ور ما نشده 
اس��ت و اگر در بر همین پاشنه بچرخد و ما اصرار بر 
حفظ برخی پارامترها مانند پایین نگه داش��تن نرخ 
تورم و در کنار آن بی توجهی به مسئله رکود داشته 
باشیم، متاسفانه سال 2016 را نیز نمی توانیم با امید 

زیادی آغاز کنیم. 
م��ن اعتقاد دارم کماکان در س��ال جدید میالدی 
برتری دالر بر س��ایر ارزها وجود خواهد داشت. البته 
یک سال پیش چین در حال تبدیل شدن به قدرت 
اول اقتصادی دنیا بود و این تصور به وجود آمده بود  
که پول این کشور بتواند به جایگاه باالیی دست پیدا 
کن��د اما با روند منفی ک��ه در پارامترهای اقتصادی 
چین به وجود آمد این پیش داوری هم کمرنگ شد. 
در مجموع من اعتقاد دارم پیش��اهنگی دالر بر سایر 
ارزها در س��ال پیش روی میالدی نیز تداوم خواهد 

داشت. 
اما در مورد این موض��وع که قدرتمندی دالر چه 
تاثیری بر اقتصاد جهانی و اقتصاد س��ایر کش��ورها 
خواهد داش��ت، باید به این موضوع اش��اره کنم که 
بس��یاری از کشورها از قوی ش��دن پول خود خیلی 
اس��تقبال نمی کنن��د، زی��را هر چق��در دالر قوی تر 
شود، صادرات آمریکا را ضعیف تر می کند. اما زمانی 
ب��ود که افزایش قیمت دالر برای کش��ورهایی که با 
آمری��کا کار می کردند و درآمد آنه��ا بر مبنای دالر 
بود تاثیر مثبت می گذاشت. به عنوان مثال زمانی که 
درآمد نفتی کش��ور ما باال بود، از قوی تر شدن دالر 
اس��تقبال می کردیم و به نفع کشور ما بود. بنابراین 
برای کش��ورهایی که اقتصاد خ��ود را بر مبنای دالر 
پایه ری��زی کرد ه ان��د و درآمدهای صادرات��ی آنها از 
دالر نش��ات می گیرد، تقویت دالر س��ودمند اس��ت 

اما در حال حاضر مش��اهده می کنی��م که به حدی 
وضعی��ت قیمت نفت بد اس��ت که تقویت 10 تا 15 
درص��دی دالر هم دردی از م��ا دوا نمی کند. قیمت 
نفت کشورمان به یک س��وم رسیده است ولو اینکه 
ص��ادرات ما 50 درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم 
نمی تواند ضایعه 200 درصدی کاهش قیمت نفت را 
جب��ران کند. در واقع می توانیم بگوییم کش��ورهایی 
که اقتصاد خود را بر مبنای دالر پایه ریزی کرد ه اند، 
به خصوص کش��ورهایی که پایه صادراتی دارند قطعا 
از تقوی��ت دالر و قوی ش��دن اقتصاد آمریکا س��ود 

می برند. 
در م��ورد تاثی��ر قدرتمندی دالر بر ارزش س��ایر 
ارزها نیز باید به این موضوع اش��اره کنم زمانی که از 
قوی بودن دالر صحبت می کنیم به این معنی است 
که س��ایر ارزها هم در مقابل دالر ضعیف می ش��وند 
و ق��درت خود را از دس��ت می دهند. ممکن اس��ت 
برخی ارزها هم روندی غیر از این داش��ته باشند اما 
حداقل این است که زمانی که دالر تقویت می شود، 
تاثیر خ��ود را بر یورو و فلزات گرانبها هم می گذارد. 
قطعا قدرتمندی دالر ب��ر اقتصاد جهانی به خصوص 
کش��ورهایی که دادوس��تد آنها بر مبنای دالر است، 
تاثی��ر می گ��ذارد و برخ��ی کش��ورها به خص��وص 
کش��ورهایی که درآمدهای صادراتی با دالر دارند، از 
این موضوع سود می برند اما برخی کشورها هم ضرر 

می کنند. 
ام��ا بعضا این موضوع مطرح می ش��ود که با توجه 
به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قدرتمند 
ش��دن دالر می توان��د موجب کاهش بیش��تر قیمت 
نفت شود و این مسئله تاثیرات منفی را برای کشور 
ما داش��ته باش��د. قطعا زمانی که دالر قوی می شود 
و ف��روش نفت م��ا بر مبنای دالر ص��ورت می گیرد، 
می توان��د یک��ی از پارامترهایی باش��د که بر کاهش 
قیمت نفت تاثیر داش��ته باشد؛ مسلما چنین اتفاقی 
رخ می دهد، به خصوص اینکه ش��اهد هستیم آمریکا 
در حال تبدیل ش��دن به یکی از صادرکنندگان نفت 
اس��ت. به طور قطع زمانی که دول��ت آمریکا با دالر 
کمتر، س��ود مورد نظر خود را بب��رد بنابراین قدرت 
مانور پیدا می کند که قیمت نفت را مقداری کاهش 
دهد و همان س��ود را داشته باش��د، زیرا دالری که 
به دس��ت می آورد دالر قوی اس��ت و می تواند با آن 
به اهداف اقتصادی خود س��ر و س��امانی دهد. البته 
این موضوع یک پارامتر منفی برای کشور ما است و 
ممکن است فکر کنیم اگر نفت را بشکه ای 35 تا 40 
دالر بفروش��یم، می توانیم از هند، پاکستان و ترکیه 
جنس بیش��تری وارد کنیم ولی قطع��ا از آن طرف 
تاثی��ر منفی خود را می تواند بر قیمت نفت بگذارد و 

این اضافه درآمد را خنثی کند. 

بازی قدرت بر سر نرخ ارز 

ن��رخ ارز از جمله نرخ ه��ای مطرح ح��وزه اقتصاد 
محسوب می شود که با بسیاری از بخش های زیربنایی 
اقتص��اد دولت ها از جمله صادرات و واردات و رش��د 
اقتصادی رابطه مس��تقیم دارد. بر این اس��اس رش��د 
یا ن��زول ارزش ارزهای برتر جهان برای کش��ورهای 
مختلف، اعم از توس��عه یافته، در حال توسعه و حتی 
توسعه نایافته حائز اهمیت است. برخی واحدها مثل 
دالر، یورو، پوند، ین و. . . ش��ناخته شده تر هستند و 
در عناوین خبری بیش از س��ایر ارزها از آنها نام برده 
می ش��ود. علت این اهمیت به قدرت و وسعت کاربرد 
آنه��ا در جهان باز می گردد. اما در طول زمان و بر اثر 
تحوالت اقتصادی، ارزش ارزهای مختلف دچار نوسان 
می شود. بدیهی است جریان های منطقه ای، سیاسی، 
تحوالت بانکی و توس��عه اقتصادی در این نوس��انات 
بی تأثیر نخواهند بود. مثال آشنای این همبستگی به 
رابطه کاهش بهای نفت و صعود نرخ دالر باز می گردد. 
مفس��ران و کارشناس��ان اقتص��ادی، هر س��اله در 
آس��تانه س��ال نوی میالدی به تخمین و پیش بینی 
می��زان موفقیت و قدرت گیری ن��رخ ارزهای مختلف 
می پردازند. در این میان س��ال 2016 میالدی نیز از 

این تفاسیر بی بهره نمانده است. 

دالر و مسیری که صعودی است 
تقریبا در اغلب گزارش های مرتبط با نرخ ارز ردپای 
پررنگ دالر دیده می ش��ود. این مس��ئله ب��ا در نظر 
گرفت��ن این نکته که در بس��یاری از معامالت معتبر 
جهانی از دالر به عنوان ارز مرجع اس��تفاده می ش��ود، 
چندان عجیب به نظر نمی رسد. بنا بر گزارش نشریه 
بیزینس اینس��ایدر، دالر یک��ی از موفق ترین ارزهای 
جهان در طول چهار س��ال گذش��ته تلقی می شود و 
به نظر می رس��د این روند موفقیت قرار نیس��ت قطع 
ش��ود و در طول سال 2016 نیز شاهد روند صعودی 
دالر خواهیم بود. اما عللی که از دید این نشریه برای 
تضمین موفقیت احتمالی دالر در سال 2016 در نظر 

گرفته شده شامل چه مواردی می شود؟ 
*اقتصاد ق��وی ایاالت متحده یک��ی از بزرگ ترین 
دالیل حفظ ارزش دالر اس��ت. اقتصاد آمریکا به ویژه 
در چن��د دهه اخیر که ش��رکای تج��اری موفقی در 
کش��ورهای توس��عه یافته ای چون ژاپن و کشورهای 
اروپای��ی جذب کرده، قدرت زیادی یافته اس��ت. این 
حض��ور موف��ق آمری��کا در عرصه اقتص��اد و تجارت 
بین الملل کمک ش��ایانی به افزایش قدرت دالر کرده 

است 
*ب��ه لطف بخش های وس��یع و نامح��دود تجارت 
آمری��کا، به ویژه در حوزه انرژی و و تولید، تراز تجاری 
این کش��ور در طول س��ال های گذش��ته صعود قابل 
قبولی داش��ته است که این امر ارزش دالر در منطقه 

را ایمن نگه می دارد. 
*در ط��ول چند س��ال اخی��ر آمری��کا تالش های 
متعددی ب��رای کاهش کس��ری بودجه در دس��تور 
کار دول��ت ق��رار داده اس��ت. در نتیج��ه ب��ا تقویت 
زیرساخت های بخش بودجه و کاهش کسری، ارزش 

دالر روندی صعودی طی کرده است.
*موارد متفرقه تری چون وضعیت بازار سهام اروپا و 
قیمت نفت از جمله مواردی هستند که در طول سال 

گذشته، به قدرت گیری دالر کمک کردند. 

تالش های موفق پوند 
آخری��ن پیش بینی های ن��رخ ارز در پایان س��ال 
2015، نش��ان می دهد پوند انگلستان وضعیت رو به 
رشدی خواهد داشت. حرکت آهسته پوند به سمت 
پیش��رفت نه فقط در برابر دالر بلکه در مقایس��ه با 
یورو نیز کامال محسوس است. تحلیلگران اقتصادی 
نش��ریه تلگراف معتقدند پوند به باالترین نرخ صعود 
در برابر یورو در بازه زمانی هفت س��ال اخیر رسیده 
و این صعود در س��ال 2016 ادامه خواهد داشت. اما 
قدرت گرفتن پون��د در برابر کرون دانمارک، فرانک 
سوییس، دالرکانادا و کرون نروژ تاثیراتی محسوس 
ب��ر نرخ بهره و وضعی��ت بانک ه��ای بریتانیا خواهد 
داشت. ش��اید به همین دلیل باشد که ریاست بانک 
ملی انگلس��تان در پیامی تالش برای قدرت گرفتن 
پوند در برابر دالر را مس��ئله ای مهم و در عین حال 

تأمل برانگیز خواند. 

وضعیت نابسامان ین 
در طول س��ال 2013 و ت��ا اواخر 2014 وضعیت 
ین ژاپن در مقایس��ه ب��ا دالر آمریکا چندان تعریفی 
نداشت. در واقع سقوط های مکرر و ضعف ین، برای 
اقتصاد ژاپن ش��رایط ناخوش��ایندی ایجاد کرده بود. 
اما کریس��توفر ویکی هو، تحلیلگر اقتصادی نش��ریه 
دیلی فکس معتقد است، ین در سال 2016 می تواند 
بی جنج��ال و هیاهو به روزه��ای موفقیت باز گردد. 
به عقیده وی، ژاپن به تجدید نظر در سیاس��ت های 
مالی و توسعه همکاری های تجاری نیاز دارد. آن چه 
در طول س��ال گذش��ته ارزش ی��ن را تضعیف کرد، 
مش��کالت بانک مرکزی این کشور و تنگناهای تورم 
بوده اس��ت. بنابراین تغییر موضع در سیاس��ت های 
اقتصادی این کش��ور می تواند به ش��روعی موفق در 

سال نو میالدی منجر شود. 

پیش بینی های نامتعارف 
اگرچه اغلب پیش بینی های نرخ ارز درون مایه ای 
مش��ابه دارن��د، اما در ای��ن میان برخ��ی گزارش ها 
به شدت متفاوت و نامتعارف است. پیش بینی استیون 
جکوبسن، تحلیلگر ارش��د بانک ساکسو کپنهاک از 
جمله همین پیش بینی هاس��ت. وی معتقد اس��ت 
ارزش روبل روسیه تا پایان سال 2016 تا 20درصد 
افزایش را تجربه خواهد کرد. از س��وی دیگر، در این 
سال یورو در برابر دالر تضعیف نخواهد شد و روندی 
صعودی طی خواهد کرد. این در حالی است که دالر 
با نوسان و حتی تضعیف وضعیت درگیر خواهد شد. 
برخی نش��ریات این اظهارنظر ها را نوعی ش��وخی و 

برخی دیگر محتمل دانسته اند. 

آزموده دیدگاه

محمد حس��ین برخ��وردار، مدیرعامل 
ش��رکت دخانی��ات ای��ران معتقد اس��ت 
نمی توان گفت در سال 2016 مطلقا یک 
ارز ق��وی خواهد بود ام��ا در رقابت میان 
دالر، یورو و یوان، پیروزی بیشتری از آن 

دالر خواهد بود. 
در مورد این موضوع که در سال جدید 
میالدی کدام یک از پول ها در اقتصاد 
جهان�ی قوی ت�ر خواهد ب�ود، نظرات 
مختلفی مطرح می ش�ود. به زعم شما 
قدرتمن�دی از آن کدام ی�ک از ارزها 

خواهد بود؟ 
این روندی که نشان می دهد بیانگر آن 
اس��ت که دالر در مقاطع��ی ارز قوی تری 
نس��بت ب��ه یوان و ی��ورو خواهد ب��ود اما 
نمی توان گفت در سال 2016 مطلقا یک 
ارز ق��وی و یکه تاز خواهد بود. در واقع در 
سال 2016 رقابت بین سه ارز یعنی دالر، 

یورو و یوان خواهد بود. 
فکر می کنید در این رقابت کدام یک 
از ارزها پیروز باشد و دالیل شما برای 

استداللی که دارید، چیست؟ 
من فک��ر می کنم در ای��ن رقابت، دالر 
قوی تر باش��د، زیرا آمریکا پس از مدت ها 
از یک رکود بیرون آمده اس��ت. در س��ال 
2008 رک��ود عجیبی بر اقتص��اد آمریکا 
حاکم ش��د که بعدها دامنگی��ر اروپا هم 
ش��د و سپس در کشورهای آسیای شرقی 
مانن��د کره جنوبی و چین این رکود حاکم 
شد. آمریکایی ها زودتر از بقیه کشورها از 
این رکود بی��رون آمدند و احتماال پس از 
این نوبت کش��ورهایی اروپایی است که از 
رکود خارج شوند و سپس نوبت چینی ها 
و کره ای ه��ا خواهد بود. ل��ذا از همین رو 
می توان گفت در س��ال نوی میالدی دالر 
نسبت به یورو و یوان پیشی خواهد گرفت. 
به نظر ش�ما این قدرتمندی دالر چه 

تأثی�ری ب�ر اقتص�اد جهان�ی خواهد 
داشت؟ 

درس��ت اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر 
پیمان ه��ای دوجانب��ه پولی ه��م تدوین 
می ش��ود ول��ی در پیمان ه��ای دوجانبه، 
س��ه جانبه ی��ا چهارجانب��ه، ی��ک پ��ول 
واس��طه ای ه��م می آورند و برای ش��ش 
م��اه احتیاط هایی را ب��ا دالر یا یورو انجام 
می دهند و سپس با پول کشورشان تبادل 
انج��ام می دهن��د. اگر دالر قوی تر ش��ود، 
کش��ورهایی که اجناس مورد نیاز خود را 
مستقیماً با دالر خریداری می کنند، ضرر 

خواهند کرد. 
در ماه های اخی�ر روند قیمت نفت رو 
به کاهش بوده اس�ت. در س�ال 2016 
قدرتمند بودن دالر نس�بت به س�ایر 
ارزها چه تأثیری بر قیمت نفت خواهد 

داشت؟ 
از آنجا که نفت با دالر تبادل می ش��ود، 
بس��یاری از خریدها هم با استفاده از دالر 
انجام می شود و در آنجا تأثیر این موضوع 

مثبت خواهد بود. 
البت�ه تلق�ی برخ�ی ای�ن اس�ت که 
افزای�ش ارزش دالر بر کاهش قیمت 
نف�ت تأثیرگذار خواهد ب�ود و از این 
جهت کشورمان متحمل ضرر و زیان 
خواهد ش�د. این موض�وع را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
در برخ��ی مقاط��ع زمان��ی قیمت نفت 
ت��ا 120 دالر هم افزای��ش یافت و در آن 
زم��ان دالر در برابر پول ه��ای اروپایی هم 
ق��وی بود اما یک مرتبه نفت س��یر نزولی 
خود را تا بشکه ای 40 دالر و 30 دالر طی 
کرد. پس این گونه نیست که اگر دالر قوی 
شود، موجب کاهش قیمت نفت می شود. 
در واقع قیمت نفت بیشتر به سیاست های 

عرضه ربط دارد.

محمود نجفی سهی، مدیر عامل شرکت 
مجان��س معتقد اس��ت کاهش ش��اخص 
بیکاری در آمریکا به کمترین میزان خود 
نشان دهنده این موضوع است که آمریکا 
به ط��ور کامل و ب��ا موفقیت، مس��ائل و 
مش��کالت اقتصادی را پشت سر گذاشته 
اس��ت و بنابراین دالر در سال 2016 پول 
قوی تری نس��بت به س��ایر پول ها خواهد 

بود. 
به نظر ش�ما در س�ال جدید میالدی 
از می�ان دالر، ی�ورو و یوان کدام یک 
نق�ش قوی ت�ری را در اقتص�اد دنی�ا 

خواهد داشت؟ 
برداش��ت من این اس��ت که دالر نقش 
قوی تری خواهد داش��ت. در حال حاضر 
ش��اخص بیکاری در آمری��کا به کمترین 
میزان خود رس��یده اس��ت و این نش��ان 
می دهد آمریکا به طور کامل و با موفقیت، 
مس��ائل و مشکالت اقتصادی را پشت سر 
گذاش��ته اس��ت. ه��ر چند ی��وان را جزو 
ارزهایی قرار دادند که مانند دالر در بازار 
قابل قبول باش��د اما آنچه کشور چین به 
س��مت آن می رود، نشان دهنده آن است 
که رش��د اقتصادی این کشور رو به افت 
است و رفاهی که برای مردم چین ایجاد 
شده، موجب می شود قیمت تمام شده در 
این کش��ور باال برود و مردم خواهان این 
باشند که با دس��تمزد باالتری کار کنند. 
بنابرای��ن اگ��ر این ش��اخص ها را در نظر 

بگیریم دالر قوی تر خواهد بود. 
فکر می کنید این موضوع چه تاثیری 
بر اقتصاد جهانی و اقتصاد کش�ورها 

خواهد داشت؟ 
اگ��ر بخواهند از ای��ن قدرتمندی دالر 
استفاده سیاسی کنند، می تواند تاثیراتی 
داش��ته باشد اما س��وال این است که آیا 
در گذش��ته از این موض��وع که دالر پول 

مطرح بود، اس��تفاده سیاس��ی کرده اند یا 
خیر؟ اگر در گذش��ته برداش��ت سیاسی 
از این موضوع نش��ده باشد، باز هم  چنین 
برداشتی نخواهند کرد اما اگر در گذشته 
چنی��ن اقداماتی ب��رای تاثیرگ��ذاری بر 
اقتصاد دنیا ش��ده باش��د، از این پس هم 

تداوم خواهد یافت. 
اگر به زعم ش�ما دالر، قوی ترین پول 
در اقتصاد جهانی باش�د، چه تاثیری 

بر سایر ارزها خواهد داشت؟ 
ای��ن قدرتمندی دالر موجب می ش��ود 
بیش��تر در مبادالت جهانی مطرح باش��د 
اما نمی تواند بر س��ایر ارزه��ا تاثیر زیادی 
داش��ته باش��د. در واقع این مطرح بودن 
سبب می شود آمریکایی ها هزینه بیشتری 
را بپردازن��د تا پول خ��ود را در مبادالت 

بین المللی حفظ کنند. 
با توجه به کاهش ش�دید قیمت نفت 
در بازارهای جهانی، افزایش ارزش و 
قدرتمندی دالر را دارای چه تاثیری 

بر قیمت نفت می دانید؟ 
با توجه ب��ه اینکه قیمت نف��ت تقریبا 
در همه ج��ا با دالر س��نجیده می ش��ود، 
نمی تواند خیل��ی بر قیمت این ماده موثر 
باشد. البته اگر ارزهای مختلفی در مبادله 
نف��ت مطرح ب��ود، قدرتمند ب��ودن دالر 
می توانست تاثیرگذار باشد اما از آنجا که 
دالر در همه پرداخت های مربوط به نفت 
حاکم است، خیلی نمی تواند تاثیر داشته 
باش��د. در واق��ع در ش��رایطی می توانیم 
بگوییم قدرتمندی دالر تاثیرگذار خواهد 
ب��ود که برابری دالر با س��ایر ارزها خیلی 
تف��اوت کن��د. در حال حاضر عربس��تان 
قیمت نفت را در اوپک پایین آورده است 
برای اینکه نفت ه��ای گران قیمت نتواند 
وارد بازار ش��ود و این موضوع بی ارتباط با 

قیمت دالر است. 

ابوالفضل خاک��ی، مدیر عامل 
صنایع پالس��تیک مرکز و رئیس 
ات��اق بازرگانی قم معتقد اس��ت 
دالر نسبت به سایر پول ها قدرت 
بیش��تری دارد و صادرکنندگان 
می توانند براساس آن برنامه ریزی 

مناسب تری داشته باشند. 
ب�ه نظر ش�ما در س�ال 2016 
می�الدی قوی ترین پ�ول در 
اقتصاد جهانی ک�دام خواهد 
ب�ود و کدام یک از ارزها نقش 
قوی ت�ری را در اقتص�اد دنیا 

بازی خواهد کرد؟ 
قطع��ا ب��ا توجه به ت��رازی که 
دالر نسبت به س��ایر ارزها دارد، 
اصوال نقش اصل��ی را در اقتصاد 
جهانی بازی می کند و در نهایت 
می توانیم بگوییم محوریت ارزها 
را در دنیا دالر خواهد داشت و از 
این جه��ت دالر می تواند بر یورو 

و یوان و س��ایر ارزه��ا تأثیرگذار 
باش��د. اگر دقت کرده باشید، در 
چند ماه گذشته تأثیرگذاری دالر 
بر نوس��انات قیمت س��ایر ارزها 
به خصوص یورو و یوان به گونه ای 
بوده که بیشتر دالر تقویت شده 
اس��ت و در سال میالدی پیش رو 
نی��ز به همین ترتیب خواهد بود. 
در این موضوع که دالر قوی ترین 
پ��ول در اقتصاد جهانی اس��ت، 
تردیدی وجود ن��دارد و با توجه 
ب��ه اینکه تراز ارزی دنیا بیش��تر 
ب��ه س��مت دالر چرب��ش دارد، 
می توانیم بگوییم اگر دالر نسبت 
به ای��ن ارزها ضعف هم داش��ته 

باشد، ضعف موقتی است. 
ای�ن موض�وع ک�ه در س�ال 
جدید میالدی همچنان دالر 
قوی تری�ن پ�ول در اقتص�اد 
جهانی باش�د، چه تأثیری بر 

اقتصاد سایر کشورها خواهد 
داشت؟ 

معیارها به طور کلی براساس 
دالر محاس��به می ش��ود. مبنای 
کارخانجات  و  ش��رکت ها  اصلی 
چه در بخ��ش واردات و چه در 
بخش ص��ادرات و چه در بخش 
تولید دالر اس��ت. اگ��ر تاجری 
بخواهد از چین واردات داش��ته 
باش��د و قصد داشته باشد اقدام 
به گشایش ال سی کند یا خرید 
نق��دی کن��د، می تواند ب��ا یوان 
چین ی��ا حتی ی��ورو ای��ن کار 
را انج��ام ده��د اما ب��رای اینکه 
ریس��ک نداشته باش��د، باز هم 
تمایل تاجران بر این اس��ت که 
خریدهای خ��ود را با دالر انجام 
دهند. در مجموع در حال حاضر 
می دهند  ترجیح  صادرکنندگان 
محاسبات خود را بر مبنای دالر 

انج��ام دهند، زیرا دالر نس��بت 
به س��ایر پول ها قدرت بیشتری 
می توانند  صادرکنندگان  و  دارد 
برنامه ری��زی  آن  براس��اس 

مناسب تری داشته باشند. 
برخ�ی معتقدن�د قدرتمن�د 
بودن دالر در اقتصاد جهانی، 
ب�رای  را  بیش�تری  زمین�ه 
کاهش قیم�ت نفت به وجود 
م�ی آورد و ب�ه ای�ن ترتیب 
ای�ن جه�ت،  از  کش�ور م�ا 
متحمل ضرر و زیان بیشتری 
می شود. نظر شما در رابطه با 

این موضوع چیست؟ 
م��ا بای��د برخ��ی برخورده��ا 
را ب��ه فال نی��ک بگیری��م، زیرا 
زمان��ی ک��ه دالر ثب��ات نرخی 
تأثیرگ��ذاری آن  پیدا می کن��د 
روی ن��رخ محصوالت��ی ک��ه ما 
خری��داری می کنیم ب��ه نفع ما 

خواه��د ش��د. یعن��ی زمانی که 
دالر گران می ش��ود، یورو پایین 
می آید و خرید ماش��ین آالت یا 
مواد اولیه از کش��ورهای اروپایی 
ن��رخ پایین تری خواهد داش��ت. 
ولی به عقیده م��ن قیمت نفت 
ارتب��اط چندانی با قیمت دالر و 
یورو ن��دارد و فقط در این میان 
برخ��ی برخورده��ای سیاس��ی 
انجام می ش��ود و برخی کشورها 
از ای��ن تنش ه��ا به��ره الزم را 
می برن��د و انبارهای نفت خود را 
پ��ر و در واقع حاکمی��ت بازار را 
از آن خ��ود می کنند. به عبارت 
دیگر س��ازمان هایی مانند اوپک 
و کش��ورهایی ک��ه دس��تی در 
ص��ادرات نف��ت دارند، بیش��تر 
برنامه ه��ای  می کنن��د  ت��الش 
خود را در بازار مس��لط و منافع 

بیشتری را نصیب خود کنند. 

محمدحسین برخوردار: 
یک ارز، یکه تاز مطلق نخواهد بود 

محمود نجفی سهی: 
غلبه آمریکا بر مشکالت، حاکی از قدرتمندی دالر است 

ابوالفضل خاکی: 
صادرکنندگان براساس دالر برنامه ریزی مناسب تری دارند

شماره 410 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

المیرا اکرمی

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت احمد پورفالح
مدیر عامل شرکت سکو ایران 

در سال 2016 کدام پول قوی تر خواهد بود؟ 

 پادشاهی دالر
بر اقتصاد جهان 



بلک بری به سرویس دهی در 
پاکستان ادامه می دهد

شـرکت بلک بری 
ــرده  ــام کـــ اع
ــاف  برخ ــت  اس
ــی های خود در  ــرای عرضه گوش ــکاتی که ب مش
ــت، همچنان به  ــا مواجه بوده اس ــتان با آنه پاکس

فعالیت در این کشور ادامه می دهد. 
ــرکت  ــتان از ش ــت پاکس ــوالی دول ــاه ج در م
ــت تا اطاعات کاربرانش، از جمله  بلک بری خواس
ــتقیماً  ــوای پیامک ها را مس ــل و محت آدرس ایمی
ــام آباد اعام  ــن دولت قرار دهد. اس در اختیار ای
ــن اطاعات برای مقابله با جرائم و  کرده  بود به ای

تروریسم احتیاج دارد.
ــدار  ــتان همچنین به بلک بری هش  دولت پاکس
ــود که در صورت عدم موافقت به همکاری،  داده  ب
اجازه ارائه خدمات در این کشور را نخواهد داشت. 
ــکاتی  ــته هم با مش ــرکت که در گذش این ش
ــی،  عرب ــده  متح ــارات  ام ــد،  هن در  ــی  اینچنین
ــاه  ــود، م ــده ب ــه رو ش ــزی روب ــتان و اندون عربس
ــری در مورد  ــه تصمیم گی ــامبر اعام کرد ک دس
ــه آخر ماه  ــتان را ب ــه کار در پاکس ــان دادن ب پای
ــنبه اعام  ــت. بلک بری روز پنجش موکول کرده اس
ــود صرف نظر  ــت خ ــتان از درخواس  کرد که پاکس

کرده است. 
ــرکت بلک بری در وباگی  مارتی بیرد، رئیس ش
نوشت: »پس از مذاکرات سازنده، دولت پاکستان 
ــرکت(  ــود صرف نظر کرد و  )ش ــت خ از درخواس
 بلک بری تصمیم گرفت تا به فعالیش در پاکستان 

ادامه دهد.«
ــرای قبول  ــتان ب ــن از دولت پاکس وی همچنی
ــری نمی تواند  ــرکت بلک ب ــردن این اصل که ش ک
اطاعات کاربرانش را در اختیار دیگران قرار دهد، 

تشکر کرد.

متوقف شدن خدمات اینترنت 
رایگان فیس بوک در مصر 

ــوک برای  ــد فیس ب طرح جدی
ــع اینترنت رایگان به مردم  توزی
ــورهای در حال توسعه در  کش

کشور مصر معلق شد. 
ــورها این امکان  ــردم برخی کش ــن طرح به م ای
ــه فیس بوک  ــو رت رایگان ب ــا به ص ــد ت را می ده
ــی دسترس ــر  دیگ ــایت های  وب س ــی  برخ  و 

 داشته باشند. 
ــه این طرح اصل بی طرفی  منتقدان معتقدند ک
ــاس این اصل  ــوال می برد. براس اینترنت را زیر س
ــیون فدرال ارتباطات آمریکا  که به تصویب کمیس
ــرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت  رسیده، ش
باید در زمینه توزیع ترافیک وب بین همه کاربران 

یکسان رفتار کنند. 
ــر از دو ماه  ــاالت مص ــن همراه اتص ــبکه تلف ش
ــت را در اختیار  ــرویس رایگان اینترن ــته س گذش
مشتریانش گذاشته است. براساس آمار فیس بوک 
3 میلیون مصری از این سرویس استفاده کرده اند 
ــتین بار  که از این تعداد یک میلیون نفر برای نخس

آناین شده بودند. 
ــن می گویند که  ــرح همچنی ــن ط ــدان ای منتق
ــبکه های  ــده  اینترنت و ش ــرکت های توزیع کنن ش
تلفن همراه نباید به مشتریان شان امکان دسترسی 

ارزان تر یا رایگان به برخی وب سایت ها بدهند. 
ــت که سرویس رایگان  ــتین باری نیس این نخس

فیس بوک با مشکل مواجه شده  است. 
ــبکه های تلفن  ــامبر دولت هند از ش در ماه دس
ــت تا این طرح را در کشور به تعلیق  همراه خواس

در آورند. 
ــرکت فیس بوک در یادداشتی در  ــخنگوی ش س
روزنامه انگلیسی Times of India در پاسخ به 
ــت: »به جای استقبال از طرحی  منتقدان گفته اس
ــرویس  ــه توزیع کنندگان اجازه می دهد تا س که ب
ــات رایگان در اختیار مردم قرار دهند،  )این  خدم
ــد که این طرح  ــتباه ادعا می کنن منتقدان( به اش

حق انتخاب کمتری به مردم می دهد.« 
وی همچنین می افزاید: »این طرح هیچ منفعت 

اقتصادی برای فیس بوک به همراه ندارد.«  

ــال 2015 میادی 95 درصد از دولت های جهان در کنفرانس آب  درماه دسامبر س
ــیدند. با پایان سال 2015 و ورود به سال  و هوایی در پاریس به یک توافق اقلیمی رس
ــت که چگونه می توانند  ــیاری از شرکت ها مطرح شده اس ــوال برای بس جدید این س
براساس توافق جدید همزمان با کاهش اثرات محیطی، رشد اقتصادی هم داشته باشند. 
ــبی برای این سوال پیدا کنند. این  ــیاری از شرکت ها سعی کرده اند پاسخ مناس بس
ــرکت ها متفق القول به این نتیجه رسیده اند که بدون داشتن حمایت سیاستی قوی  ش

قادر به ارتقا ی قابل ماحظه فعالیت های شان نخواهند بود. 
ــاغل و دولت ها باید از مرحله  ــت که تمرکز مش ــاب این  موضوع، واضح اس با احتس

حمایت و تشویق به پیاده سازی و اجرا تغییر پیدا کند. 
ــوالت جدید یا اجرای  ــرمایه گذاری در محص ــازی می تواند از طریق س ــن پیاده س ای
ــد. طرح های مطرح شده در کنفرانس پاریس  ــعه پایدار باش طرح های محلی برای توس
ــاس تخمین آژانس انرژی بین المللی 16.5 تریلیون دالر تا سال 2030 هزینه  که براس
در بر خواهد داشت، به احتمال زیاد به ابزاری حیاتی برای شرکت ها تبدیل خواهد شد. 
کاخ سفید آمریکا پیش بینی کرده است که هزینه های افزایشی یک درجه ای گرمایش 
زمین تا سال 2030 به 700 میلیارد دالر خواهد رسیدو فشار این هزینه ها بر شرکت ها 

احساس خواهد شد. 

هزینه احتمالی تغییرات آب و هوایی برای شرکت ها 
ــم می خورد، از درجات  ــن حاال هم به چش ــرات آب و هوایی همی ــرات مالی تغیی اث
ــود غبار در اندونزی و بحران آب در کالیفرنیا.  ــاک آلودگی در دهلی و پکن، وج خطرن
این هزینه ها در سراسر محدوده شاخص های اقتصادی گسترده خواهد بود. برای مثال 
ــکات اساسی زیرسا ختی روبه رو شده است  ــطح دریا، میامی با مش در پی باال رفتن س
ــت که  ــرایطی اس ــل در حال ایجاد مدل های مالی جدیدی برای مقابله با ش و در مقاب

سیستم های مالی گذشته جوابگوی آن نخواهد بود. 
ــرکت ها  ــتری به ش ــته قدرت پیش بینی بیش در نظر گرفتن این هزینه های ناخواس
ــرکت ها  ــا مقابله کنند. برخی ش ــکات با آنه ــا بتوانند در صورت بروز مش ــد ت می ده
ــافت از همین حاال میزان کربن تولیدی درون سازمانی شان را  ــرکت مایکروس مانند ش
محاسبه کرده و سعی می کنند تا آن را کاهش دهند. مایکروسافت می گوید این طرح 
ــده  و این شرکت  ــرکت تا 7.5 میلیون تن ش ــبب کاهش گازهای گلخانه ای این ش س

توانسته است 10 میلیون دالر در سال ذخیره کند. 

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر ارزیابی شرکت ها 
ــرمایه گذاری و راهبردها  بخش خدمات مالی در حال پاالیش و تصحیح معیارهای س
جهت مواجهه با تغییرات آب و  هوایی است و شرکت ها باید دقت کنند که چگونه این 
ــان در بورس تأثیر بگذارد. برخی  ارزیابی ها و مطالعات می توانند بر عملکرد و ارزش ش
 Citi و Goldman Sachs شرکت ها چون شرکت چند ملیتی سرمایه گذاری بانکی
ــت های محیطی و مدیریت ریسک اجتماعی خود را به روز کرده اند تا  به تازگی سیاس

عوامل آب و هوایی و محیطی را در راهکارهای سرمایه گذاری خود بگنجانند. 

آیا کارمندان متوجه ارتباط تغییرات آب و هوایی با شغل شان هستند؟ 
ــونامی اخبار و اطاعات، آگاهی از تأثیرات آب و هوایی افزایش یافته است.  با وجود س
آموزش کارمندان و کارگران در مورد تأثیر آب و هوا بر فعالیت های شغلی شان مستلزم 
ــمی و  ــرایط برای تعامل و مکالمات رس ــی پایدار، فراهم آوردن ش ــعه و دسترس توس

غیر رسمی در همه سطوح است. 
ــرکت ها و اینکه چگونه هر یک  ــتن ارتباط بین تغییرات محیطی و تولیدات ش دانس
ــذارد، برای کارمندان به امری  ــل کاری می توانند روی محیط طبیعی تأثیر بگ از عوام

حیاتی تبدیل خواهد شد. 

آیا بخش های مختلف با یکدیگر در تعامل هستند؟ 
ــدن با تغییرات آب و هوایی هستند تعامل  ــرکت هایی که خواهان سازگار ش برای ش
ــت. تیم ارتباطات سرمایه گذاری شرکت ها باید  ــیار مهم اس بین بخش های مختلف بس
ــائل مهم به صورت  ــا بتوانند در مورد مس ــند ت ــازار در ارتباط نزدیک باش ــا بخش ب ب
منسجم تر تصمیم گیری کنند. مدیران و مسئوالن شرکت ها برای تصمیم گیری درست 
باید درک درستی از اینکه چگونه تغییرات آب و هوایی می توانند بر سیاست های خرید 
و تدارکات و رشد بازار تأثیر بگذارند، داشته باشند. از این طریق آنها می توانند به این 
نتیجه برسند که چگونه می توانند ساختار و راهبردهای شرکت های شان را با تغییرات 

آب و هوایی سازگار کنند.
منبع: گاردین

سهم شرکت ها در کاهش مشکالت آب و هوایی 

ــا را به گونه ای  ــق کاره ــان موف کارآفرین
ــبت به دیگران انجام می دهند.  متفاوت نس
ــول جادویی در کار  ــت هیچ فرم در حقیق
ــی خاقیت و  ــه تنها پای کم ــت، بلک نیس

نوآوری در میان است.
ــر  اخی ــزارش  گ در   Xero ــه  موسس  
ــر  ــن برتر در سراس ــود 2000 کارآفری خ
ــرار داده و پنج  ــی ق ــان را مورد بررس جه
ــاوت میان آنها  ــا را که باعث تف عادت آنه
ــزارش خود با  ــود، در گ ــران می ش و دیگ
ــت.  اس آورده    Make or Break ــام  ن
ــی ــه این پنج عادت را مورد بررس  در ادام

 قرار می دهیم. 

توجه به زندگی شخصی
برخاف آنچه مردم در مورد کارآفرینان 
ــن دارند، این افراد  و مدیران موفق در ذه
تمام طول هفته را پشت میزهای دفترشان 
ــپری نکرده و دائم در حال تاش و کار  س

طاقت فرسا نیستند. 
  Xero ــنجی موسسه در واقع در نظر س
ــق  موف ــان  کارآفرین ــد  58 درص ــدود  ح
ــب به زندگی  معتقد بودند که توجه مناس
ــاث با خانواده  ــخصی و گذراندن تعطی ش
ــتقیم دارد و  ــا تاثیر مس ــت آنه در موفقی
ــه بدون  ــد بودند ک ــز معتق ــد نی 53 درص
ــار خانواده در  ــات در کن ــدن تعطی گذران
ــرای کار کردن  ــول هفته انگیزه کافی ب  ط

ندارند.
ــت برنامه ریزی  ــر اهمی ــر بیانگ ــن ام  ای
ــخصی در نظر  متعادل بین کار و زندگی ش

کارآفرینان موفق است. 
ــع در دنیای امروز اختصاص دادن  در واق
ــاعات روز به کارکردن ماک کسب  کل س
ــت  ــت و این تصمیمات درس موفقیت نیس
است که تفاوت میان افراد موفق و دیگران 

را مشخص می سازد. 
ــاص دادن زمان  ــتا اختص در همین راس
ــیدگی به  ــتراحت و رس ــب برای اس مناس
ــما  ــن امکان را به ش ــخصی ای کارهای ش
ــتری به گرفتن  ــا تمرکز بیش ــد تا ب می ده
ــوزه فعالیت های  ــم در ح ــات مه تصمیم

کاری تان بپردازید. 

توجه به مدیریت مالی
ــکل در میان کارآفرینان  شایع ترین مش
نحوه مدیریت منابع مالی است. بسیاری از 
کارآفرینان تازه کار و کم تجربه بر اثر عدم 
ــب منابع مالی با مشکاتی  مدیریت مناس
ــان نقدینگی و به تبع  از قبیل کمبود جری
آن کمبود موجودی سرمایه دست و پنجه 

نرم می کنند. 
ــت تا  ــئله بهتر اس ــن مس ــرای حل ای ب
ــبت به اصول اولیه حسابداری  حدودی نس
ــر خودتان  ــد. حتی اگ ــدا کنی ــی پی آگاه
ــرکت تان  ــاب های ش ــی حس ــه حسابرس ب
نمی پردازید، باز هم آگاهی مختصر نسبت 
ــئله می تواند به شما کمک کند  به این مس
ــرکت را تحت نظر داشته  تا حسابداران ش
ــتباهات احتمالی را  و تا حدودی جلوی اش

بگیرید. 
ــر بودن  ــران وقت گی ــال نگ ــن ح در عی
ــید. در واقع  ــی نیز نباش ــه حسابرس پروس
امروزه نرم افزارهای بسیاری برای مدیریت 
ــب و کارهای کوچک وجود  حساب های کس
ــی  ــما در بررس ــد به ش ــه می توان دارد ک
ــیاری  ــرکت تان کمک بس ــاب های ش  حس
ــتفاده از  ــه اس ــب اینک ــه جال ــد. نکت بکن
ــی است که  ــابداری روش نرم افزارهای حس
ــان موفق آن را  ــدود 65 درصد کارآفرین ح
انجام می دهند و این درحالی است که تنها 
14 درصد کارآفرینان شکست خورده از این 

روش سود می برند. 

سرمایه گذاری برای بهبود کسب و کار
ــی از  ــق هیچ ترس ــرمایه گذاران موف س
ــه منظور  ب ــاد  ــغ زی ــرمایه گذاری مبال س
ــد. در واقع  ــود ندارن ــب و کار خ بهبود کس
ــابداری،  ــتفاده از نرم افزار حس عاوه بر اس
ــته  ــه طور پیوس ــق ب ــرمایه گذاران موف س
ــوالت و  ــود کیفیت محص ــال بهب ــه دنب ب
ــرکت، ارتباط با مشتریان، نحوه  خدمات ش
ــندگان  فروش و  ــان  کارکن ــرویس دهی  س
ــی خود  ــای تبلیغات ــن کمپین ه و همچنی

هستند.
ــود  ــان باعث می ش ــگاه آن ــن طرز ن  ای
ــت محصوالت و  ــر کیفی ــه روز ب ــا روز ب ت
ــع آن تعداد  ــان و به تب خدمات شرکت ش
ــود و این درحالی  مشتریان شان افزوده ش
ــرکت ها برای ادامه کار  ــایر ش است که س

خود با مشکات فراوان مواجه هستند. 

توجه به قدرت تاثیرگذاری 
تکنولوژی های جدید

ــتفاده  کارآفرینان موفق دائم به دنبال اس
ــن  ــتند. ای ــد هس ــای جدی از تکنولوژی ه
ــکان انجام کارها را به طور  تکنولوژی ها ام
ــا می دهد.  ــاده و راحت تر به آنه ــیار س بس
ــان موفق در  ــع 86 درصد کارآفرین در واق
ــده بر اهمیت استفاده  نظر سنجی انجام ش
ــای جدید به منظور افزایش  از تکنولوژی ه

تولید شرکت تاکید داشتند. 
ــا برای  ــوع تکنولوژی ه ــن ن محبوب تری
ــب  ــه ترتیب نرم افزارهای کس ــن افراد ب ای
ــاوری پرداخت تلفن  ــد(، فن کار )49درص
ــد( و ابزارهای برنامه ریزی  همراه )32درص

کسب و کار )26درصد( است. 
عاوه بر اهمیت استفاده از تکنولوژی های 
ــق بر لزوم تفکیک  جدید، کارآفرینان موف
ــز توجه خاصی  ــتراحت نی ــان کار و اس زم
دارند. حدود 30درصد این افراد زمان هایی 
ــپری می کنند،  ــواده خود س ــه با خان را ک
ــود را  ــپ تاپ های خ ــت و ل ــل، تبل موبای

خاموش می کنند. 

نترسیدن از کمک خواستن
 ،Xero ــه ــنجی موسس ــاوه بر نظرس ع
ــان می دهد،  ــات معتبر دیگر نیز نش مطالع
ــب کارآفرینان موفق در مواقع موردنیاز  اغل
ــت  ــرس و ناراحتی از ارائه درخواس هیچ ت
ــا از همه  ــد. آنه ــران ندارن ــک به دیگ کم
ــک گرفتن  ــود برای کم ــای موج گزینه ه
ــابداران،  ــواده، حس ــای خان ــل اعض از قبی
ــه مهم تر  ــته و از هم ــان کارکش کارشناس

سرمایه گذاران استفاده می کنند. 
ــتر کارآفرینان موفق از  درحالی که بیش
ــتقبال کرده  دریافت کمک های دیگران اس
ــتند؛ نکته  ــدت نیز به دنبال آن هس و به ش
ــت هایی از  جالب عدم ارائه چنین درخواس
سوی کارآفرینان تازه کار و به طور دقیق تر 

ناموفق است.
ــاب برای موفقیت در دنیای   با این حس
ــخص کارآفرینی  ــب و کار و به طور مش کس
ــت از تمامی امکانات موجود بهره  بهتر اس
ــت  برده و خجالت و ترس از ارائه درخواس

کمک از دیگران را کنار بگذارید. 

5 عادت کارآفرینان موفق

حضور در صدر لیست ثروتمندان آمریکایی کار آسانی نیست و تنها کسانی می توانند 
ــند. براساس گزارشی  ــته باش ــاالنه، 265 میلیون دالر درآمد داش ــند که س به آنجا برس
ــت پردرآمدترین  ــرده، 400 نفر اول لیس ــر ک ــرویس درآمد داخلی آمریکا منتش که س
مالیات دهندگان آمریکایی، در مجموع در سال 2013 میادی 106 میلیارد دالر درآمد 
ــت که  ــور آمریکا. این در حالی اس ــادل 1.2 درصد درآمد کل کش ــته اند. یعنی مع داش
میانگین درآمد مردم معمولی آمریکا در همان سال، تنها 61 هزار و 700 دالر بوده است. 
یک تفاوت عمده دیگر بین مردم عادی و آن 400 نفر در آمریکا هم این است: بیشتر 
ــطه شغل شان نیست. دستمزدها و پاداش های این 400نفر به صورت  درآمد آنها به واس
میانگین 31 میلیون دالر بوده که بخش کمی از درآمد میانگین آنها به شمار می رود. در 
مقابل عمده درآمد آنها از فروش سهام، اماک و دیگر منابع مشابه به دست آمده است. 
این افراد البته دستی هم بر کارهای خیریه دارند و به صورت میانگین 33 میلیون دالر 

برای این کارها اختصاص داده اند. این مبلغ 12 درصد درآمد آنها بوده است. 
ــبت به سال گذشته کمی افت داشته است اما اصاح  درآمد میانگین این 400 نفر نس
ــال 2012 به خاطر فرار از قوانین  ــید. بسیاری از ثروتمندان آمریکایی در س نگران نباش
مالیاتی سختگیرانه  در به دست آوردن درآمد بیشتر محتاط شده بودند. در انتهای سال 
ــت کردند تا در قوانین مالیاتی  ــره و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا موافق 2012 کنگ

تغییراتی ایجاد کنند تا در درازمدت مالیات بیشتری از ثروتمندان حاصل شود. 
با این حال از همین 400 نفر مبلغ زیادی به عنوان مالیات گرفته شده است، به صورت 
ــر یعنی به صورت میانگین 61 میلیون دالر برای هر کدام از آنها. مالیاتی که این  دقیق ت
ــهروندان این کشور  ــت که دولت آمریکا از ش افراد داده اند، 22.9 درصد تمام مالیاتی اس
ــبت به سال 2002 که تنها 16.9 درصد از کل مالیات کشور  ــت. این مبلغ نس گرفته اس
بوده رشد چشمگیری داشته است. با این حال همچنان کمتر از 30 درصدی است که در 

سال 1995 از ثروتمندان آمریکایی گرفته شده است. 
منبع: سی ان ان

ثروتمندان آمریکا، 23 درصد مالیات این کشور
 را تأمین می کنند
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جدول امروز

ارزش روبل روسیه از آغاز سال2016 با 15 درصد کاهش روبه رو بوده است. اقتصاددانان معتقدند جلوگیری از سیر نزولی ارزش روبل به دلیل پایین بودن قیمت نفت، تحریم های 
اقتصادی اعمال شده از سوی غرب و ناکارآمدی سیاست های بانک مرکزی این کشور غیرممکن به نظر می رسد.

دور دنیا

تلفن مستقیم: 86073283شماره 410 www.forsatnet.ir

قیمت بلیت قطار 
قیمت )ریال(واگنمقصدمبدا

407.000صبا )تندرو-اتوبوسی(مشهدتهران

163.500شش تخته لوکس مهتاباراکتهران

552.000پلور سبزشیرازتهران

125.500شش تخته لوکسکاشانتهران

207.000لوکس اتوبوسی صبایزدتهران

716.000غزال بنیادبندرعباستهران

ترجمه: علی آل علی
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