
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسللامی صبح سه شنبه در 
دیدار آقای  »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی دولت افغانسللتان، 

مسئله  »اتحاد اقوام« در افغانستان را مهم ترین راه عاج...

دیدار رئیس اجرایی دولت افغانستان با رهبر انقالب

  راه عالج افغانستان اتحاد اقوام

و وحدت مسئوالن است

محمدباقر نوبخت، سللخنگوی دولت معتقد 
است که سرمایه گذاران خارجی همچنان برای 
فعالیللت در ایللران مصمم هسللتند و اختاف 
میان ایران و عربسللتان تاثیر منفی بر این روند 

نخواهد گذاشت. 
او حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان 
در ایران را از »آن دسللت مسللائل«ی خوانده 
که در جهان بی سللابقه نیست و تاکید می کند 
که این مسللائل سللبب نخواهد شد تا کسی به 
ایللن فکر بیفتد که کشللور مقتللدری همچون 
جمهوری اسللامی ایران »جای سرمایه گذاری 
نیسللت.« نوبخللت با لحنللی قاطللع می گوید: 
»مطمئن باشللید در آینده تیم های }اقتصادی{ 
بیشللتری به ایران می آیند.« اگرچلله می افزاید: 
»این روش های متوحشانه در شأن ملت بزرگ ما 
نیست. این رفتارها برای جمهوری اسامی ایران 
که از یک قواعد بین المللی پیروی می کند و ملت 

بزرگی همچون ایران شایسته نیست.« 
سللخنگوی دولت با اشللاره به حضور هیات 
سیاسللی- تجاری دانمارکی در ایران می گوید: 
»همیللن االن یک هیللات بلندپایلله اقتصادی 
در کشور هسللتند و ما باید نشللان بدهیم که 

ایران مدنیللت و توانمندی امنیت الزم را برای 
سللرمایه گذاری دارد.« نوبخللت دربللاره میزان 
درآمدهای نفتللی و یارانه پرداختللی به مردم 
توضیح می دهد که »مقدار دریافتی ها از محل 
فروش نفللت بین 53 تا 54 هزار میلیارد تومان 
بوده و میزان یارانه پرداختی تا پایان سللال نیز 

به 41تا42 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.«
سللخنگوی دولت اظهار می کند: »پیش بینی 
مختلللف  در عرصه هللای  بللرای سللرمایه گذار 
کاما قابل درک اسللت و ما با توجه به شللرایط 
پسللاتحریم می توانیللم انتظار داشللته باشللیم 
کلله سللرمایه گذاری های خارجللی و داخلی در 
بخش های مختلف صورت گیرد، قطعا با افزایش 
این سللرمایه گذاری ها فرصت های شغلی جدید 
آفریده می شللود و بسیاری از نیروی کار آماده ما 
که عمدتا نیروی کار تحصیلکرده است می توانند 

بازار کار را برای فعالیت شان پیدا کنند.«
به گفته سللخنگوی دولت، ورود نمایندگان 
خودروسللازان خارجللی بلله ایللران همراسللتا 
بللرای رشللد  تعییللن شللده  بللا محورهللای 
اقتصادی بوده اسللت. این شللرکت ها از طریق 
سرمایه گذاری مشللترک و اختصاصی به تولید 

خودرو در کشور خواهند پرداخت،  البته تمامی 
ایللن خودروها بللرای بازار داخلللی ایران تولید 
نمی شللوند بلکه محصوالت تولید شللده راهی 
بازارهای منطقه می شللوند، چرا که ایران تاش 
می کند تا »بازارهای بیشللتری« در کشورهای 
دیگر داشللته باشللد.  وی با اعام اینکه قیمت 
نفت در بودجه سللال95 بیللن 35 تا 40 دالر 
تعیین شللده، می افزاید: البتلله هیچ یک از این 

اعداد هنوز نهایی نشده است. 
نوبخللت می گویللد: »درآمد نفتی مللان را با 
دو پارامتللر شللکل می دهیم؛ پارامتر نخسللت 
میللزان نفت}تولید شللده یا فللروش رفته{ و 
دیگری قیمت نفت اسللت. در شللرایط تحریم 
میللزان فللروش مللا سللقف دارد و یک میلیون 
بیشللتر نیسللت اما در شللرایط پسللاتحریم ما 
سللقفی نداریم و می توانیم بیللش از 2 میلیون 
و 350 هزار بشللکه نفت صادر کنیم. ما مصمم 
هسللتیم که بازار خودمللان را بازیابی کنیم، از 
همین رو هم کشللورهای دیگللری که در این 
مقطع تحریم سللهم ما را گرفته اند باید سللهم 
ما را پس بدهند. با توجه به این شرایط بودجه 
را به قسمی تنظیم کرده ایم که محقق بشود.« 

آمارهای ارائه شللده از سللوی گمللرک ایران 
نشان می دهد در 9 ماه منتهی به پایان آذرماه 
1394 ارزش صللادرات ایللران 32 میلیللارد و 
ارزش واردات 30 میلیارد دالر بوده اسللت. این 
حجللم از داد و سللتد در شللرایطی که با رکود 
صللادرات مواجه هسللتیم و با توجلله به رکود 
اقتصاد کشور نشان می  دهد که تجارت خارجی 
از پایه هللای اقتصللاد ایران به حسللاب می آید. 
طراحللان برناملله ششللم توسللعه و همچنین 
اقتصاددانان ایرانی باورشان این است که عبور 
از رکود فعلی و به طور کلی رسللاندن کشللتی 
اقتصللاد ایران به نقطه امن کلله با هر تاطمی 
دچار رعشلله نشللود بدون توسللعه صللادرات 
ناممکن است. تبدیل نرخ ریال ایران به ارزهای 
معتبر جهانی برای توسعه صادرات و همچنین 

تجارت خارجی و البته قیمت های نسبی کاالها 
و خدمللات تولیدشللده در ایران بللا خارج یک 
متغیر بسیار بااهمیت اسللت. با توجه به اینکه 
الیحه بودجه سال 1395 تهیه شده و روزهای 
آخر تصمیم گیری درباره آن است، توجه به نرخ 
ارز را باید در دسللتور کار جللدی برای مطالعه 
عمیق قرار داد و از تکرار اشللتباه های پیشللین 
اجتنللاب کرد. بزرگ ترین اشللتباه این اسللت 
کلله با توجه بلله تفاوت نرخ تللورم ایران و نرخ 
تورم جهانی، بخواهیم بللا اهداف غیراقتصادی 
نللرخ ارز را در اندازه ای پایین تللر از اندازه بازار 
تثبیللت کنیللم. تعیین نرخ زیر 3 هللزار تومان 
در پیش نویللس الیحه بودجه 1395 آنطور که 
گفته می شللود یک تصمیم غیراقتصادی است 
و با واقعیت های اقتصاد ایران سللازگاری ندارد. 

واقعیت اقتصاد ایران این نیسللت که بخواهیم 
دالر را با اراده سیاسی در نقطه ای نگه داریم که 
به توسللعه صادرات آسیب برسد. شرایط مبهم 
در تعیین نرخ ارز و نامعلوم بودن آینده اصولی 
این متغیر مهم توسعه صادرات در استان فارس 
روندی کاهنده را تجربه کرده و زنگ خطر را به 
صدا درآورده است. نرخ ارز غیرواقعی و خارج از 
واقعیت هللا عاوه بر اینکه تعادل در قیمت های 
نسللبی را افزایش می دهد، می تواند منبع رانت 
و فسللاد باشللد و به انحراف فعالیت های سالم 
منجر شللود. در شللرایطی که توسعه صادرات 
به عنوان یکی از پیشللران های عبور از رکود و 
یکی از رفتارهای سالم سللازی اقتصاد ایران در 
کانون توجه اسللت، نباید اشتباه درباره نرخ ارز 

را دوباره انجام داد. 

اگرچه ابهامات سیاسللی و اقتصادی در انتظار 
سللال نوی میادی هسللتند، اما خبر خوب این 
اسللت که اقتصاد جهانی در سللال 2016 قطعا 
رشللد می کند.  تنهللا یک شللوک منفی عظیم 
ماننللد یللک بحران مالللی جهانی دیگللر یا یک 
جنگ میان ابرقدرت ها ممکن است رشد اقتصاد 
جهانی را متوقف کند. بللا این همه اقتصاددانان 
در نظرسنجی فایننشیال تایمز پیش بینی کردند 
اقتصاد جهانی 2.8 درصد در سللال 2016 رشد 
می کنللد که باالتر از نرخ 2.6 درصدی در سللال 

2015 خواهللد بود. این پیش بینللی قابل قبول 
بلله نظر می رسللد، امللا تفاوت هللای اقتصادی و 

ریسک های نزولی متعددی را مستتر می کند. 
تقریبا همه اقتصادهای با درآمد باال به رشللد 
بازگشته اند. پیش بینی می شللود اقتصاد منطقه 
یورو در مقایسه با نرخ 1.5 درصد در سال 2015، 
به میزان 1.7 درصد در سللال 2016 رشد کند. 
اقتصللاد انگلیللس 2.3 درصد و اقتصللاد آمریکا 
2.5 درصد رشللد خواهد کرد. پایان دوران رونق 
کاال به ویژه فروپاشللی قیمت نفت، ریسللک های 

پیچیللده ای ایجاد کللرده اسللت. کاهش قیمت 
کاالها، بازپرداخت بدهی شرکت های تولیدکننده 
کاال را دشللوار می کند. همچنین درآمد دولتی را 
کمتر کرده و کسری مالی در اقتصادهای متکی 
به صادرات کاال را افزایش می دهد. از سوی دیگر 
کاهش قیمت کاال درآمد واقعی مصرف کنندگان 
را باال می برد. در سللطح کشللوری، کشللورهای 
استرالیا، کانادا، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی 
بازندگان بزرگی هستند درحالی که منطقه یورو، 

ژاپن، چین و هند برنده هستند. 

سخنگوی دولت: 

کسی برای سرمایه گذاری در ایران تردید نکرده است

درباره نرخ ارز اشتباه را تکرار نکنیم

اقتصاد جهانی در سال 2016 چگونه خواهد بود؟ 
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قاب اقتصادسرمقـاله
درباره نرخ ارز

اشتباه را تکرار نکنیم

آمارهای ارائه شللده از سوی گمرک ایران نشان 
می دهللد در 9 ماه منتهی به پایان آذرماه 1394 
ارزش صادرات ایران 32 میلیارد و ارزش واردات 
30 میلیارد دالر بوده است. این حجم از داد و ستد 
در شللرایطی که با رکود صادرات مواجه هستیم 
و با توجه به رکود اقتصاد کشللور نشللان می  دهد 
کلله تجارت خارجی از پایه هللای اقتصاد ایران به 

حساب می آید. طراحان برنامه ششم...

 هیجان رفع تحریم ها
به بورس رسید

نفوذ به کانال 62 هزار واحدی

شللاخص کل بللورس اوراق بهللادار در جریان معامات 
روز سلله شنبه بازار سللهام، با 327 واحد رشد در ارتفاع 
62 هزار و 55 واحدی ایسللتاد. این اتفاق در شللرایطی به 
وقوع پیوسللت که بورس تهران در دومین سللالروز روند 
ریزشللی خود، بللا افزایش قیمت اکثر سللهام شللرکت ها 
مواجه شللد و بعد از مدت ها رکود، رشللد قابل توجهی را 
تجربه کرد. بازار سللهام بللازاری پرهیجان بود که در آن 
تکاپوی خریداران برای شناسایی سهام ارزان شرکت های 
بزرگ به چشللم می خللورد. بازاری که بللرای تداوم روند 

خللود به روزهای آینده چشللم دوخته اسللت. گرچه آغاز 
روزشمار بازار سهام برای عادی شدن روابط مالی و پولی 
کشللور و از سللرگیری فعالیت مبادالت سللوییفت بانکی 
و از سللوی دیگر زمزملله ورود نقدینگی جدید از سللوی 
برخی سرمایه گذاران به افزایش انگیزه خریداران در بازار 
انجامیده اسللت؛ بللازاری که برای مطمئن شللدن منتظر 
تللداوم تقویت حجللم و ارزش واقعی معامات سللهام در 
روزهای آینده است، چرا که همچنان نگرانی ها از کاهش 
قیمت نفت و نیز گزارش های 9 ماهه شللرکت ها در بازار 

وجود داشللته و بورس تهران از کمبود شللدید نقدینگی 
رنج می برد. به نظر می رسللد روند مثبت بورس علتی جز 
نزدیک شللدن به زمان لغو تحریم ها در نیمه دوم دی ماه 
و ورود سللرمایه گذاران خارجی نداشللته باشد؛ امری که 
موجب ایجاد جو مثبت در بورس و سللبز شللدن شاخص 
کل بورس بعد از مدت ها رخوت و رکود شللده اسللت. اما 
باوجود ارزندگی قیمت ها و همچنین تمایل سللهامداران 

به خرید سللهم، قضاوت در مورد آغاز روند رو 
به رشللد بورس و همچنین ورود نقدینگی...

آلودگی هوا در تهران به جز پیامدهای 
بهداشتی، هزینه مالی زیادی هم دارد 

 هر نفسی که
فرو می رود چند؟ 

وقتی صحبت از آلودگی هوا می شود، ناخودآگاه تصویر 
دو شهر پکن و دهلی در ذهن مردم دنیا نقش می بندد. 
اما این دو شهر تنها شهرهای بدنام در زمینه آلودگی 
هوا نیستند.  از جمله شللهرهایی که بامشکل آلودگی 
هوا دسللت و پنجه نرم می کند، تهران است. آلودگی 
هوای تهران در ماه های گذشته به دلیل سرد شدن هوا 
به اوج خود رسیده است. جمعیت 14 میلیونی تهران ...
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وزیر امور خارجه دانمارک در جمع فعاالن اقتصادی ایران و کشورش

غرب به دنبال استحکام 
روابط با ایران است
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حاش��یه  در  نی��رو  وزی��ر 
مدیران  همایش  پانزدهمی��ن 
ارشد وزارت نیرو از اختصاص 
700 میلی��ارد توم��ان اعتبار 
برای توسعه انرژی تجدیدپذیر 
در کش��ور خب��رداد. به گفته 
دبی��ر انجم��ن علم��ی انرژی 
خورش��یدی، این رق��م برای 
تحقق اهداف دولت در زمینه 
کاه��ش کربن به می��زان 12 

درصد کافی نیست. 
معصومه ابتکار در کاپ 21 
اجالس س��ران برای تغییرات 
آب و هوای��ی، به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کشورهای جهان وعده داد 
که در صورت لغ��و تحریم  ها، 
ایران مصرف کربن خود را به 
میزان 12 درصد کاهش دهد. 
کورش شوری، دبیر انجمن 
در  انرژی خورش��یدی  علمی 
گفت وگ��و ب��ا »فرصت امروز« 
بی��ان می کن��د: ب��رای تحقق 
اهداف��ی ک��ه دول��ت در این 
اجالس وعده داده، ساالنه باید 
6 تا 8 هزار م��گاوات نیروگاه 
جدید ایج��اد کنیم. وی ادامه 
می ده��د: ب��رای ایج��اد ه��ر 
مگاوات نی��روگاه فتوولتاییک 
در کش��ور نیاز ب��ه 5میلیارد 
تومان اعتبار داریم. در نتیجه 
ساالنه 30 تا 40 هزار میلیارد 
ایجاد  ب��رای  اعتب��ار  توم��ان 
نیروگاه های خورش��یدی باید 
صرف ش��ود. ب��رای تولید هر 
ان��رژی  نی��روگاه  کیل��ووات 
تجدیدپذیر به اشکال مختلف 
ه��م بی��ن 3/5 ت��ا 4 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است. 
دبی��ر انجمن علم��ی انرژی 

خورش��یدی عنوان می کند: با 
تومانی  میلی��ارد   700 اعتبار 
که وزیر نیرو در بودجه س��ال 
گرفته اس��ت،  نظ��ر  در   95
حدود 140 م��گاوات نیروگاه 
ایجاد  می ت��وان  خورش��یدی 

کرد. 
در  می کن��د:  اضاف��ه  وی 
جلس��اتی ک��ه برای توس��عه 
انرژی تجدیدپذیر در کش��ور 
برگزار ش��ده، در نظ��ر داریم 
س��االنه 5هزار مگاوات انرژی 
ایجاد  کش��ور  در  تجدیدپذیر 

شود. 
البت��ه به این س��خنان باید 
عدم تخصی��ص کامل بودجه 
را هم اضافه کنیم. با توجه به 
اینکه درص��د تحقق بودجه با 
رقم پیش��نهادی آن در قانون 
بودجه متفاوت اس��ت، ممکن 
اس��ت در پای��ان س��ال 95، 
همین رقم ان��دک پیش بینی 
ش��ده در بودج��ه به توس��عه 
ان��رژی تجدیدپذیر اختصاص 

نیابد.  

تهران صاحب نیروگاه 
خورشیدی می شود

ش��وری در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که آی��ا ب��ا توجه به 
خ��ط  و  زمی��ن  محدودی��ت 
زیس��ت محیطی،  قرمزه��ای 
تاکنون نیروگاه های تجدیدپذیر 
برای مکان یابی با مشکل مواجه 
ش��ده اند ی��ا خی��ر، می گوید: 
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 
در راستای اهداف منابع طبیعی 
در زمینه ترس��یب کربن بوده 
و مش��کلی از نظر تامین زمین 

نداریم. 
وی ادامه می دهد: هر سیستم 
یک کیلووات��ی فتوولتاییک، از 

انتشار یک تن دی اکسیدکربن 
جلوگیری می کن��د. به همین 
دلی��ل اداره کل منابع طبیعی 
نشس��ت  در  ته��ران  اس��تان 
مش��ترکی که با حضور مجید 
نامج��و، رئیس انجم��ن انرژی 
خورش��یدی برگزار شد، 350 
هزار هکتار عرصه برای احداث 
نیروگاه فتوولتاییک در اختیار 
انجمن ق��رار داده اس��ت. البته 
س��اخت نیروگاه توسط بخش 

خصوصی انجام می شود. 
به گفته ش��وری، بازگش��ت 
س��رمایه اولیه در نیروگاه های 
نی��روگاه  از  بیش��تر  ب��ادی 
نتیجه  در  اس��ت،  خورشیدی 
بخ��ش خصوص��ی راحت ت��ر 
می تواند برای س��رمایه گذاری 
در این بخش، وارد عمل شود. 

تامین 3دهم درصد انرژی 
کشور با بودجه 95

هاشم اورعی، رئیس انجمن 
ان��رژی بادی هم با اش��اره به 
پتانسیل های باالی ایران برای 
ایجاد مزارع ب��ادی، می گوید: 
حداکث��ر مصرف برق کش��ور 
در پیک بار، ح��دود 71 هزار 
اگر  ثبت شده اس��ت.  مگاوات 
بخواهی��م ع��دد پیش��نهادی 
وزارت نی��رو در بودجه 95 را 
برای س��اخت نی��روگاه بادی 
صرف کنی��م، فقط 150 هزار 
مگاوات نیروگاه می توان ایجاد 

کرد. 
وی ادامه می دهد: این رقم 
حدود س��ه دهم درصد از کل 
ان��رژی مصرف��ی در پیک بار 
اس��ت. با چنین رقمی ساالنه 
فق��ط می توانی��م نی��از 100 
هزار خانوار )با در نظر گرفتن 
مصرف یک کیلوواتی برای هر 

خانواده( را تامین کنیم. تولید 
150م��گاوات برق ب��ادی در 
مقابل 51 ه��زار مگاوات برق 
مصرفی در زم��ان پیک، عدد 

ناچیزی است. 
حمید چیت چیان وزیر نیرو 
دی��روز در جم��ع خبرنگاران 
با اش��اره ب��ه تعهد ای��ران در 
کاه��ش گازهای گلخانه ای، از 
انرژی های تجدیدپذیر  توسعه 
با ایجاد 7هزار و 500مگاوات 

نیروگاه، در کشور خبرداد. 

پیشنهاد ایجاد صندوق 
توسعه انرژی تجدیدپذیر

رئیس انجم��ن انرژی بادی 
می گوی��د: براس��اس تعهدات 
کاه��ش  زمین��ه  در  دول��ت 
گازه��ای گلخانه ای، دولت در 
برنامه شش��م باید حداقل 10 
درصد کل مصرف را از طریق 
تامین  تجدیدپذیر  انرژی های 
س��االنه  حداقل  یعن��ی  کند. 
هزار م��گاوات ب��رق از طریق 
منابع��ی نظیر باد، خورش��ید، 
زمین گرمای��ی و غیره تامین 
شود. دولت برای دستیابی به 
اهداف��ی که تعیین کرده، باید 
س��االنه 5هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری انجام دهد. 
وی اضاف��ه می کن��د: دول��ت 
می تواند به جای سرمایه گذاری 
مستقیم، پول خود را برای تشویق 
بخش خصوصی به منظور اجرای 
پروژه به شیوه دیگری هزینه کند. 
مثال ب��ا کمک سیس��تم بانکی 
پول برق تجدیدپذیر را از طریق 
اعتباراتی که دارد، پرداخت کند. 

اورعی بی��ان می کند: دولت 
بای��د موانع بخ��ش خصوصی 
برای توسعه انرژی تجدیدپذیر 

را از پیش روی آنها بردارد. 

به اعتقاد وی، دیوان ساالری 
حاکم ب��ر کل کش��ور و عدم 
مرک��زی،  بان��ک  هم��کاری 
ش��بکه بانکی و بازار س��رمایه 
بخ��ش  س��رمایه گذاران  ب��ا 
خصوص��ی دو مش��کل عمده 
فع��االن ان��رژی تجدیدپذی��ر 

است. 
وی تاکی��د می کن��د: وزارت 
نیرو باید با شبکه بانکی مذاکره 
و آنها را متقاعد کند که با بخش 
خصوصی برای س��رمایه گذاری 
در زمین��ه ان��رژی تجدیدپذیر 
همکاری کنند. برای این منظور 
بهتر اس��ت اعتبارات خود را در 
بانک س��پرده گذاری کند تا با 
مش��ارکت بانک ها برای بخش 
خصوصی تسهیالت الزم فراهم 

کند. 
اورع��ی می گوید: ب��ا وجود 
نو،  ان��رژی  بودن  اولوی��ت دار 
تاکنون صندوق توس��عه ملی 
حت��ی ی��ک ریال اعتب��ار هم 
برای توس��عه این ان��رژی در 
اختیار بخ��ش خصوصی قرار 
این  بر  گروه��ی  نداده اس��ت. 
باورن��د ک��ه کم کاری ه��ا ب��ه 
دلی��ل نبود پ��ول در صندوق 
توسعه ملی است و گروه دیگر 
می گوین��د پ��ول در صندوق 
توس��عه ملی وج��ود دارد اما 
ب��ه قدری مراحل کار دش��وار 
است که دریافت اعتبار از این 
صن��دوق را طوالنی و دش��وار 
روندی  چنی��ن  در  می کن��د. 
س��رمایه گذار خسته شده و از 

ادامه کار منصرف می شود. 
وی به دولت پیش��نهاد داد 
تا با استفاده از تجارب وزارت 
انرژی  توس��عه  نفت، صندوق 
ایجاد  کش��ور  در  تجدیدپذیر 

کند. 

کارشناسان در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کردند

بودجه 95 اهداف دولت 
در زمینه کاهش کربن را محقق نمی کند

براساس اعالم نهاد قانون گذاری 
و هماهنگی شرکت های بیمه در 
چین، بیش از 40 ش��رکت بیمه 
چینی ب��ا اختص��اص 6 میلیارد 
را  س��رمایه گذاری  دالر، شرکت 
تاس��یس کرده اند ک��ه هدف از 
س��رمایه گذاری  آن  راه ان��دازی 
در پروژه ه��ای انرژی و توس��عه 
زیرساخت های آن در کشورهای 

دیگر است. 
به گ��زارش خبرگزاری رویترز 
و براس��اس اطالعیه کمیس��یون 
بیمه  ش��رکت های  قانون گذاری 
چی��ن ک��ه در وب س��ایت آن 
منتشر ش��د، این شرکت جدید 
 China Insurance  « ک��ه 
ن��ام   »  Investment Ltd
دارد، با س��رمایه گذاری در پروژه 
س��اخت  دالری  27میلی��ارد 
 Yamal ترمین��ال ال ان ج��ی
افزایش امنیت  در روسیه زمینه 
انرژی چین را فراهم خواهد کرد. 
ان  ال  گاز  تولی��د  ترمین��ال 
براساس  روس��یه   Yamal جی 
گرفته  ص��ورت  برنامه ریزی های 
قرار است از سال 2017 میالدی 

ب��ه مرحل��ه تولید وارد ش��ده و 
ش��امل س��ه خط لوله با ظرفیت 
تولید 5/5 میلیون تُن گاز ال ان 

جی در سال است. 
برای  چینی ه��ا  برنامه ری��زی 
پ��روژه  در  س��رمایه گذاری 
ص��ورت  حال��ی  در   Yamal
می پذی��رد ک��ه پی��ش از ای��ن 
روس��یه ب��ه دلیل درگی��ری در 
جنگ داخل��ی اوکرای��ن و تیره 
ش��دن روابطش با غرب و درپی 
آن اعم��ال تحریم های اقتصادی 
از س��وی آمریکا و اتحادیه اروپا 

علیه آن، در تامین سرمایه الزم 
جهت تکمیل و راه اندازی پروژه 

مذکور دچار مشکل شده بود. 
همی��ن  در  اس��ت  گفتن��ی 
س��رمایه گذاری  ش��رکت  رابطه 
Silk Road Fund  چی��ن با 
یورو  میلی��ون  اختص��اص 700 
ب��ه ای��ن پ��روژه، 9/9 درصد از 
س��هام آن را در اختی��ار گرفته 
اس��ت. الزم ب��ه ذکر اس��ت که 
وام دهن��دگان چینی قرار اس��ت 
اعتب��ار الزم  دالر  میلی��ارد   12
 Yamal را ب��رای تحقق پ��روژه

فراهم کنند. 
براساس اطالعات منتشر شده، 
 China شرکت س��رمایه گذاری
 Insurance Investment
Ltd  در منطق��ه آزاد تج��اری 
شانگهای قرار دارد و 46 شرکت 
چین��ی  خصوص��ی  و  دولت��ی 
س��هامداران آن محسوب شده و 
میزان سهام هریک از آنها کمتر 

از 4 درصد است. 
کمیس��یون  اع��الم  طب��ق 
قانون گذاری شرکت های بیمه در 
این شرکت سرمایه گذاری  چین، 

ت��ازه تاس��یس رقم��ی مع��ادل 
1/2 میلی��ارد یوان س��رمایه ثبت 
شده در اختیار داشته و قصد دارد 
از طریق خرید سهام شرکت های 
دیگ��ر در خ��ارج مرزه��ای چین 
ک��ه صنایع در ح��ال ظهور نظیر 
ش��رکت Big Data که در حوزه 
انرژی ه��ای پ��اک و رایانش ابری 
فعالیت می کند، سرمایه های خود 

را افزایش دهد. 
نخس��تین  راس��تا  ای��ن  در 
ش��رکت،  ای��ن  س��رمایه گذاری 
تامی��ن اعتب��ار مالی م��ورد نیاز 
 China Merchants شرکت 
  Steam Navigation
پروژه ه��ای  تحق��ق  به منظ��ور 
ساخت بندر در سریالنکا، ترکیه 
و جیبوت��ی خواهد ب��ود. گفتنی 
است براساس اطالعیه مذکور که 
در سایت کمیسیون قانون گذاری 
چی��ن  در  بیم��ه  ش��رکت های 
 China منتش��ر شده، ش��رکت
 Insurance Investment
Ltd  ی��ک موافقت نام��ه تجاری 
ب��ه ارزش 100 میلی��ارد ی��وان 
در چین به امضا رس��انده اس��ت 
که 60 میلی��ارد از این مبلغ در 
زمینه بازسازی شهری و توسعه 
زیرساخت ها هزینه خواهد شد. 

شرکت های بیمه چینی به دنبال سرمایه گذاری در ترمینال ال ان جی Yamal روسیه

بینالملل

نخستین قرارداد پتروشیمی با شرکت های 
بین المللی فروردین 95 امضا می شود

پیشتازی آلمانی ها

معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی گفت: تصور 
می کنم، فروردین س��ال آینده نخستین قراردادهای 
صنعت پتروشیمی با شرکت های بین المللی به امضا 
برس��د؛ پیش بینی می ش��ود آلمانی ها زودتر از سایر 

شرکت ها اقدام به امضای قرارداد کنند. 
عباس ش��عری مقدم در گفت وگو ب��ا ایرنا درباره 
زم��ان امضای ق��رارداد ب��ا س��رمایه گذاران خارجی 
صنعت پتروشیمی ایران، افزود: به جز بحث سیاسی 
برج��ام، ای��ن ش��رکت ها می خواهند از بازنگش��تن 

تحریم ها مطمئن شوند. 
ش��عری مق��دم خاطرنش��ان ک��رد: ش��رکت های 
س��رمایه گذار نگران��ی دارن��د و می خواهند مطمئن 

شوند که تحریم ها دوباره بازنمی گردد. 
وی ب��ا بیان اینکه بانک ها نیز قصد دارند اطمینان 
یابن��د تحریم ها ب��ه راحتی اعمال نمی ش��ود، اظهار 
داشت: شرکت های خارجی از تحریم ها ضرر زیادی 
کرده ان��د و می خواهند تضمینی بگیرند که تحریم ها 

دوباره بازنگردد. 
به گزارش ایرنا، شعری مقدم پیش از این نیز گفته 
بود: شرکت های آلمانی در مجموع 12 میلیارد یورو 
ب��رای س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی ایران 
پیش��نهاد کرده اند که پس از لغ��و تحریم ها اجرایی 

می شود. 
وی افزوده بود: پیش از این ش��رکت های خارجی 
از حض��ور در ایران هراس داش��تند ام��ا در ماه های 
گذش��ته مذاکراتی را با ایران آغاز و چند پیش��نهاد 
برای مشارکت در طرح های صنعت پتروشیمی ارائه 
کردند. وی با بیان اینکه آلمانی ها دو پیشنهاد بزرگ 
به ایران ارائه کرده اند، اضافه کرد: یک شرکت بزرگ 
آلمانی برای سرمایه گذاری به میزان 8میلیارد یورو و 
شرکتی دیگر برای یک پروژه 4میلیارد یورویی اعالم 

آمادگی کرده است. 
ظرفیت کنونی تولید ساالنه محصوالت پتروشیمی 
ایران 60 میلیون تن اس��ت و کش��ورمان می خواهد 
ب��ا جذب مناب��ع جدید مالی توس��ط ش��رکت های 
بین المللی و تکمیل واحده��ای نیمه کاره، ظرفیت 
تولید را به 180 میلیون تن در سال افزایش دهد. 

هند مابقی طلب نفتی ایران را به 
روپیه می پردازد

ایران و هند توافق کردند با کنار گذاشتن دالر تمام 
بدهی نفتی باقی مانده هند به ایران به روپیه پرداخت 

شود. 
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندین اکسپرس، 
هن��د و ایران در ت��دارک برای تج��ارت آینده خود به 
واحد های پولی دو کشور توافق کردند که دالر را کنار 
گذاشته و طرف هندی تمام بدهی باقی مانده نفتی خود 

به ایران را به روپیه پرداخت کند. 
بدهی نفتی هند به ایران که 6.5 میلیارد دالر است 
55 درصد کل بدهی نفتی این کشور به ایران را تشکیل 
می دهد و بر این اس��اس این پول به روپیه در حساب 
شرکت ملی نفت ایران در بانک های هندی واریز خواهد 

شد. 
مناب��ع آگاه می گوین��د: کارها برای تواف��ق با ایران 
به منظور پرداخت بدهی نفتی به روپیه در جریان است. 
مناب��ع آگاه گفتن��د: وزارت دارای��ی هن��د در حال 
ارائه پیش��نهادی در خصوص توق��ف معافیت مالیاتی 

پرداخت هاست. 
پاالیشگاه های هندی از سال 2013 زمانی که مسیر 
پرداخت پول نفت ایران از طریق هالک بانک ترکیه به 
دلیل تحریم های آمریکا و اروپا بس��ته شد 45درصد از 
طلب نفتی ایران را ب��ه روپیه در بانک UCO  کلکته 

واریز می کنند. 
توافق پرداخت پول نیازمند اصالحاتی است، چرا که 
معافیت مالیاتی مربوط به توافق قبلی در ژانویه 2012 
اس��ت که تنها 45درصد پرداخت ه��ا به روپیه صورت 
می گرفت. در بودجه سال 2013-2012 پاالیشگاه های 
هندی از نگه داشتن مالیات 40درصدی در پرداخت ها 

به شرکت ملی نفت ایران معاف شدند. 
منابع آگاه گفتند: بانک IDBI که به دلیل نداشتن 
شعبه های خارجی از تحریم های جهانی مصون مانده 
است، اجازه دارد یک حساب مشترک افتتاح کرده که 
در آن 4میلیارد دالر برای واردات غیرنفتی ایران از هند 

واریز خواهد شد. 
2.5میلیارد دالر باقی مانده طلب نفتی ایران در 

بانک UCO کلکته واریز می شود. 
یک منبع آگاه گفت: یکی از گزینه های مورد بررسی 
پرداخ��ت 150 میلیون دالر وام به ایران برای توس��عه 

بندر چابهار از طریق بانک UCO است. 
ای��ن مناب��ع افزودن��د: ای��ران قص��د دارد از این 
حس��اب های روپیه ای در بانک های هندی به عنوان 
پشتوانه ای برای انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی 
اس��تفاده کند و زمانی که تحریم ها لغو ش��وند، سهم 
بزرگی از این پ��ول از طریق تبدیل به یورو به ایران 

وارد خواهد شد. 
سیاس��ت تبدیل ارز بخش��ی از طرح دو کش��ور در 
آس��تانه افزایش قابل توجه تجارت دوجانبه پس از لغو 

تحریم هاست. 
دو طرف در تدارک یک توافق تجارت حرفه ای و کار 
روی افزایش فعالیت های بانکی هستند و وزارت دارایی 
هند تایید کرده که ایران از فهرس��ت موارد حس��اس 

خارج شود. 

3شرط وزارت نیرو برای 
حضورخارجی ها در ایران پس از 

رفع تحریم ها

وزیر نیرو گفت: شرکت های خارجی چنانچه تامین 
مالی )فاینانس( پروژه ها، انتقال فناوری و امکان حضور 
ایران در بخش��ی از بازارهای جهان��ی را فراهم کنند، 
می توانند در بازار بزرگ کشورمان پس از رفع تحریم ها 

حضور یابند. 
به گزارش ایرنا، حمی��د چیت چیان در پانزدهمین 
همایش مدیران ارش��د وزارت نیرو در محل پژوهشگاه 
ای��ن وزارتخانه اظهار داش��ت: نزدیک ش��دن به زمان 
اجرایی شدن توافق برجام، قرار داشتن در آستانه برنامه 
ششم توسعه و شرایط خاص اقتصادی کشور از جمله 
مسائلی است که مس��ئوالن را ملزم می سازد تالش ها 
و فعالی��ت خ��ود را مضاعف کنند. به گفت��ه این مقام 
مسئول، اجرایی س��ازی توافق برجام و برداشته شدن 
تحریم ها به معنای رونق اقتصادی کشور نیست، بلکه 

موانع اصلی پیش روی اقتصاد برداشته می شود. 
وی تصری��ح کرد: رون��ق اقتصادی کش��ور در گرو 
عملکرد مدیران، مسئوالن و آحاد جامعه است و ایران 
از وابس��تگی اقتصادی به درآمدهای نفتی رنج می برد، 
اما توانمندی آن وجود دارد که این تهدید را به فرصت 

مبدل سازیم. 
وزیر نی��رو تصریح کرد: امروز ش��رکت های توانمند 
ایران��ی در بخش ه��ای آب و برق خدم��ات خود را به 
بیش از 40 کش��ور جهان ص��ادر می کنند و با حضور 
در مناقصه ه��ای بین الملل��ی در رقابت کیفی و قیمت 
تمام ش��ده از رقبا پیشی می گیرند. وی حضور مدیران 
ش��رکت ها و مقام های دولت��ی از نقاط مختلف جهان 
پس از امضای توافق برجام )تیرماه( در تهران را یادآور 
شد و گفت: امروز دنیا با رکود اقتصادی روبه رو شده و 
بازار بزرگ ایران مورد توجه آنها برای عرضه خدمات و 

محصوالت است. 
ب��ه گفته چیت چیان، مدیران و اعضای هیات مدیره 
شرکت ها در استان و شهرستان ها باید از تفکر ستادی 
و اجرای صرف برنامه های س��تاد و ش��رکت های مادر 
تخصصی پرهیز کرده و برای تامین مالی فعالیت های 
خود و واس��پاری آن به بخ��ش خصوصی برنامه ریزی 
داشته باش��ند. به گفته این مقام مسئول، شرکت های 
آبفا تاکنون با عملکردی مناسب توانسته اند 97 قرارداد 
را امض��ا کنند که بخش خصوصی اف��زون بر 44 هزار 

میلیارد ریال در آنها سرمایه گذاری کرده است. 
وی خواس��تار توج��ه ب��ه کیفیت، دق��ت در قیمت 
تمام ش��ده و هزینه های خدمات ارائه ش��ده از س��وی 
شرکت های آب و برق شد. وزیر نیرو تصریح کرد: خرید 
ب��رق مصرف کنندگان بزرگ ب��ا دیماند )بهای قدرت( 
بیش از پنج مگاوات از بورس انرژی، اقدام بزرگی است 
که اجرایی شده و عالوه بر آن وزارت نیرو امکان انعقاد 
قرارداد دو جانبه بین خریداران و فروش��ندگان برق را 
فراهم کرده اس��ت. وی خواس��تار افزای��ش درآمدها و 
وصول مطالبات، کاهش هزینه ه��ای اجرای طرح ها و 
استفاده حداکثری از س��رمایه گذاری ها و تامین مالی 
)فاینانس های( خارجی در اجرای پروژه ها به خصوص با 

اجرایی شدن برجام شد. 

اجرای 100 طرح آب و فاضالب در 
دست بخش خصوصی

مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گف��ت: در ح��ال حاضر، بیش از 100 طرح توس��ط 
بخ��ش خصوص��ی ب��ا اعتباری بی��ش از 4 ه��زار و 

500میلیارد تومان در حال اجرا است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، حمیدرضا جانباز با اش��اره به 
قان��ون ش��رکت آب و فاضالب که موجب تش��کیل 
ش��رکت های اقتصادی خودگردان شده است، اظهار 
ک��رد: این قان��ون یکی از موفق ترین قوانینی اس��ت 
که توانس��ته موج��ب افزایش بیش��تر جذب بخش 

خصوصی شود. 
وی با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به این بازار 
می تواند موجب افزایش بهره وری ش��ود، گفت: طی 
س��ال های اخیر بخش فاضالب روستایی نیز به این 
ش��رکت ها ملحق ش��ده و در حال حاضر 77 درصد 
از جمعیت روستایی را تحت پوشش خدمات رسانی 

داریم. 
مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
با اش��اره ب��ه اعتب��ارات ملی بخ��ش آب و فاضالب 
روس��تایی اظه��ار ک��رد: در قانون س��ال 92 میزان 
اعتب��ارات این ح��وزه صفر بوده که در س��ال جاری 
این میزان 2هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. 

جانباز دلیل این امر را انتخاب خوب ش��رکت های 
آب و فاضالب کش��ور در جذب نیروی انسانی عنوان 
و اظهار کرد: توانمندس��ازی نیروی انس��انی یکی از 
مواردی بود که همیشه مورد توجه شرکت های آبفا 

قرار گرفته است. 
وی با اش��اره به قانون تش��کیل شرکت های آب و 
فاض��الب اظهار ک��رد: قانون ایجاد تس��هیالت برای 
بخش آب و فاضالب نیز زمینه سرمایه گذاری بخش 
غیردولتی را فراهم آورد و باعث ش��د که ش��رکت ها 

بتوانند در این زمینه موفق باشند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 98درصد 
تجهیزات در داخل کش��ور س��اخته می شود، اظهار 
کرد: افزای��ش تع��داد تصفیه خانه ه��ای فاضالب از 
11باب در ابتدای کار به 159 باب در حال حاضر از 

دیگر دستاوردهای این صنعت بوده است. 

نیرو

آب

پتروشیمی

نفت

لیال مرگن

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز
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م��د و طراح��ی در صنعت 
اهمیت  از  ام��روزه  پوش��اک، 
زی��ادی برخ��وردار اس��ت اما 
این مقوله در صنعت پوش��اک 
م��ا همچن��ان مغف��ول مانده 
کارشناس��ان  برخ��ی  اس��ت. 
ای��ن باورند ک��ه صنعت  ب��ر 
پوش��اک ای��ران ب��ا توجه به 
تولیدکنن��دگان ب��ا س��ابقه و 
مش��هور، همچنان از داش��تن 

برند محروم است. 

برندهای ما شبیه سازی 
می کنند

مدی��ر  جعف��ری،  ش��اهرخ 
تولی��دی  ش��رکت  عام��ل 
بُن در گفت و گو  پوشاک ِس��له 
ام��روز«، ط��رح،  »فرصت  ب��ا 
س��ه  را  س��بک  و  کانس��پت 
ج��زء  اصلی هر برند دانس��ته 
و می گوی��د: »ب��ا احت��رام به 
تولید کنندگان فعال کشورمان 
باید اذعان کرد که در صنعت 
پوش��اک ایران ما هن��وز برند 
به معنای واقع��ی نداریم. اگر 
هم کس��ی ادع��ا می کند باید 
کلکس��یون، ط��رح و س��بک 

خودش را ارائه دهد.«
»بیش��تر  می افزای��د:  وی 
ط��رح  از  م��ا  برنده��ای 
خارج��ی  س��بک های  و 
زمانی  می کنند.  شبیه س��ازی 
ه��م ک��ه ب��ازار را در دس��ت 
در  اندکی  تغیی��رات  گرفتند، 
اما  می کنند  ایج��اد  طرح ه��ا 

صاحب سبک نیستند.«
جعفری ادامه می دهد: »در 
صنعت پوشاک کشور طراحی 
ب��ه معن��ای ص��رف نداریم و 
این یعنی اص��ا صاحب برند 
نیس��تیم. دلی��ل آن هم فقر 
علم��ی در این بخش اس��ت. 
نش��ان های  و  م��ارک  البت��ه 
ش��ده  ش��ناخته  و  مش��هور 

داریم. هنوز در دانش��گاه های 
ما در رش��ته پوشاک استادان 
از پوش��اک اق��وام مختلف در 
می گویند  گذش��ته  دوره های 
ام��ا خلق س��بک و طراحی را 

کسی آموزش نمی دهد.«
وی در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه چرا از طراح��ان ایرانی که 
در خ��ارج از کش��ور تحصی��ل 
کرده اند، اس��تفاده نمی ش��ود، 
و  س��رمایه گذاران  می گوی��د: 
تولیدکنندگان ما ش��اید برای 
خرید ماشین آالت یک میلیارد 
بهره برداری  هزینه کنند چون 
مالی از آن را حس می کنند اما 
استخدام یک طراح متخصص 
را که طرح هایش در دراز مدت 
نتای��ج مالی ب��ه هم��راه دارد، 
قبول نمی کنن��د. البته ما این 
کار را آغ��از کرده ای��م و در حد 
توان مالی مان وارد برندس��ازی 
و طراح��ی ش��ده ایم، اما هنوز 
صاحب س��بک نش��ده ایم. وی 
تاکید می کند: برای اس��تخدام 
مشاور برنامه ریزی در برندسازی 
پوشاک کسی را پیدا نکرده ایم، 
چون بیشتر مشاوران برندسازی 
م��ا در بخ��ش مواد غذای��ی و 
ش��وینده ها هس��تند و در این 
زمینه تبحر دارند. پوش��اک در 

کشور ما همچنان به چشم یک 
کاالی لوکس حساب می شود. 

 تولیدکنندگان ایرانی 
به روز نیستند

ش��هرام صالحی ن��وع پرور، 
مدیر عامل ش��رکت پوش��اک 
تولیکا، در گفت و گو با »فرصت 
ام��روز«، ضمن ابراز تاس��ف از 
نبود صنعت م��د و طراحی در 
تولید پوشاک داخلی می گوید: 
تولیدکنن��دگان  ش��وربختانه 
ایرانی به وی��ژه در بخش تولید 
پوش��اک بانوان توجه چندانی 
ب��ه نیازه��ای ب��ازار ندارن��د و 
به روز نیس��تند. در این بخش 
باید بیشتر به سمت تحقیق و 
پژوهش در زمینه شناخت مد 

روز دنیا حرکت کنیم. 
وی می افزاید: در بخش دانش 
فنی و اس��تفاده از ماشین آالت 
م��درن و به روز دنی��ا نیز دچار 
مش��کل هستیم، از سوی دیگر 
دول��ت نی��ز برنامه ریزی ه��ای 
م��دون و هدف دار ب��رای این 
صنعت ن��دارد. واقعیت صنعت 
پوشاک ما این است که از دنیا 
بسیار عقب هس��تیم، غافل از 
اینکه ظرفیت های بسیار باالیی 

در این بخش وجود دارد. 

واردات 5/5 میلیارد دالری 
پوشاک در سال

صالحی با اش��اره ب��ه آمارها 
در این بخش، تصریح می کند: 
م��ا س��االنه ح��دود 7 میلیارد 
دالر مصرف پوش��اک در کشور 
داریم که از ای��ن میزان حدود 
5/5 میلی��ارد دالر )99 درصد( 
به ص��ورت رس��می و قاچ��اق 
وارد می ش��ود. این آمار نش��ان 
می دهد، چه می��زان فضا برای 
کار داریم اما در بخش طراحی 
و مد فقیریم و در بهترین حالت 

توان تولید 25 درصدی داریم. 

آینده روشن است
مدیرعام��ل ش��رکت تولیکا، 
ب��رای  روش��ن  آین��ده  نوی��د 
صنع��ت پوش��اک می ده��د و 
می گوی��د: م��ا ب��ه دوران پس 
از تحری��م امیدواری��م و اگر در 
اقتصاد ایران کارشکنی نکنند، 
صنع��ت پوش��اک و توریس��م 
اقتصاد  موتور محرکه  می تواند 
کش��ور باشد. به ش��رط اینکه 
به خود  تولیدکنندگان داخلی 
آیند و به جای کپ��ی کاری از 
دس��ت هم، نیم نگاهی هم به 
صنع��ت طراحی و برندس��ازی 
داشته باشند وگرنه باز هم بازار 

پوشاک را به ترکیه می بازیم. 

کپی کاری 85 درصدی در 
صنعت پوشاک

محم��ود نبوی، مدی��ر عامل 
رئی��س  و  س��یلون  ش��رکت 
ص��ادرات  و  تولی��د  اتحادی��ه 
نس��اجی و پوش��اک ای��ران، از 
نب��ود واحده��ای طراحی و مد 
در بیش��تر واحده��ای تولیدی 
پوش��اک کش��ور خبر می دهد 
و به »فرصت ام��روز« می گوید: 
ح��دود 85 درص��د از صنای��ع 
تولید پوش��اک بخ��ش طراحی 
ندارن��د و مدیران ای��ن واحدها 
با س��فر به کش��ورهای صاحب 
س��بک، نمونه های مورد نظر را 
خریداری و س��پس کپی کاری 
می کنن��د. برخ��ی از آنها هم با 
توجه به سلیقه مردم، دستکاری 
اندک��ی روی طرح ها می کنند و 
به بازار می فرس��تند. وی اظهار 
می کن��د: در بخ��ش لباس های 
زنان��ه و بچه گانه، م��دل پارچه 
صددرص��د در طراحی س��هیم 
است و با توجه به اینکه صنعت 
نس��اجی ما این توانایی را ندارد 
که ب��رای نمونه، س��فارش 2 تا 
3 هزار متری پارچه در طرح های 
خواس��ته ش��ده را تولید کند، 
بنابراین همه بخش های صنعت 
باید با هم توسعه یابند. به بیانی 
دیگر صنعت پوشاک لکوموتیو 
نس��اجی اس��ت و وقتی فروش 
خوب باشد، تمامی بخش ها نیز 
به حرک��ت در می آیند و چرخ 
می چرخد.  همزم��ان  صنع��ت 
نبوی در خصوص مطالعات بازار 
پوشاک نیز می گوید: واحدهای 
ب��زرگ تولیدی بخش مطالعات 
بازار را در کارشان لحاظ کرده اند 
اما وجود انواع پوشاک وارداتی و 
بی توجهی دولت در س��ال های 
گذش��ته به این صنعت موجب 
داخلی  تولیدکنندگان  تضعیف 

شده است. 

طراحی و مد، بخش مغفول مانده صنعت پوشاک ایران

در پوشاک برند نداریم  پگاه، مجوز صادرات لبنیات به روسیه را 
دریافت کرد

آغاز صادرات از 30 دی

مدیرعامل ش��رکت صنایع ش��یر ایران از موفقیت 
ش��رکت متبوعش برای صادرات محصوالت لبنی به 
کش��ور روس��یه خبر داد و گفت: نخستین محموله 
محصوالت لبنی این ش��رکت 30 دی ماه به روسیه 

صادر خواهد شد. 
عل��ی رومی در گفت وگو با پایگاه خبری س��ازمان 
توس��عه تجارت، ضمن بیان این مطلب خاطرنش��ان 
کرد: چهار ش��رکت پگاه فارس، ته��ران، گلپایگان و 
اصفهان پ��س از ممیزی های انجام ش��ده، توس��ط 
بازرسان سازمان دامپزشکی ایران و روسیه و با تایید 
کیفی و فرآینده��ای تولیدی پگاه موفق به اخذ کد 
IR و مجوز صدور محصوالت تولیدی خود به روسیه 
شده اند و عاوه بر این، ممیزی چهار شرکت تولیدی 
دیگر پگاه نیز انجام و در حال طی مراحل الزم برای 

صدور مجوز هستند. 
وی ادام��ه داد: فرآیند دریافت مجوز از یک س��ال 
پی��ش آغاز ش��ده و از 20 ژانوی��ه )30 دی( صدور 
محصوالت پ��ودری، انواع پنی��ر و برخی محصوالت 

استریل شده به روسیه آغاز می شود. 
ای��ن صادرکنن��ده نمونه ملی درباره بازار روس��یه 
گفت: بازار روس��یه بازار بزرگی اس��ت و با توجه به 
تحریم ه��ای اروپا علیه این کش��ور فرصت مغتنمی 
در اختی��ار تولیدکننده ه��ای ایرانی ق��رار گرفته که 

صادرات خود به این کشور را افزایش دهند. 
رومی ب��ر مقبولیت محصوالت لبنی ایران در بازار 
روسیه تاکید و تصریح کرد: تاکنون با توجه به حضور 
محصوالت شرکت پگاه  در نمایشگاه ها، همایش ها و 
پنل های روسیه، محصوالت لبنی این شرکت در این 

کشور محبوبیت الزم را به دست آورده است. 
وی در پایان از پیگیری های سازمان های ذی ربط 
و به ویژه س��فارت جمهوری اسامی ایران در روسیه 
که نقش تعیین کننده ای در صدور این مجوز داشتند 

قدردانی کرد. 

منفعت بازار لبنیات از قطع روابط با 
عربستان

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: عمده ترین مشتری 
محص��والت لبنی ایران، کش��ور ع��راق و پس از آن 
افغانستان است که مس��لما قطع روابط دیپلماتیک 
ایران با برخی کش��ورهای عرب��ی نمی تواند در روند 
صادرات��ی محصوالت لبنی خللی ایجاد کند، بلکه به 

نفع ایران تمام خواهد شد. 
رض��ا باک��ری در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: 
در چنی��ن ش��رایطی ممکن اس��ت ع��راق به عنوان 
بزرگ ترین مش��تری، واردات لبنی��ات و حتی دیگر 
محص��والت کش��اورزی اش را از کش��ورهایی مانند 
عربس��تان و ترکیه محدود یا قط��ع کند و تقاضای 

بیشتری برای محصوالت ایرانی داشته باشد. 
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: یکی از نگرانی هایی 
ک��ه هم اکنون در زمین��ه صادرات لبنی��ات و دیگر 
محصوالت کش��اورزی به عراق وج��ود دارد، کاهش 
درآمدهای نفتی این کشور در پی سقوط قیمت نفت 
اس��ت که بی��م آن می رود قدرت خری��د عراق برای 

محصوالت کشاورزی ایرانی نیز کاهش پیدا کند. 

نعمت زاده پیشنهاد کرد
همکاری ایران برای ساخت شهرک 

صنعتی در افغانستان و تشکیل 
شرکت صادراتی کشاورزی مشترک

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ب��ر آمادگی ایران 
برای ساخت شهرک صنعتی در افغانستان و تشکیل 
شرکت صادراتی کش��اورزی مشترک بین دو کشور 

تاکید کرد. 
 »محمدرض��ا نعم��ت زاده« در دی��دار »همای��ون 
رس��ا« وزیر تج��ارت افغانس��تان اف��زود: می توانیم 
زیره، کنجد، پس��ته، کش��مش و س��ایر محصوالت 
کش��اورزی راهبردی را که به وفور در هر دو کش��ور 
کشت می شود، به طور مشترک به کشورهای هدف 

شناسایی شده صادر کنیم. 
نعم��ت زاده اف��زود: جمه��وری اس��امی ایران در 
زمین��ه آموزش ب��ه بخش های دولت��ی و خصوصی 
افغانس��تان دارای تجربه هایی است که می تواند آن 
را به راحتی ب��ه صنعتگران و بازرگانان افغانس��تان 
انتقال دهد. به گفت��ه او، آمادگی کامل برای انتقال 
تجارب صنعتی ایران به افغانس��تان وجود دارد. وزیر 
صنعت، معدن وتجارت افزود: ایران می تواند با ایجاد 
ش��هرک های صنعتی در کش��ور افغانس��تان به طور 
مس��تقل یا به طور مشارکتی، زمینه اشتغال جوانان 
افغان و بازگش��ت به میهن خود را فراهم کند.  وزیر 
تجارت افغانس��تان گفت: جمهوری اس��امی ایران 
یک��ی از بزرگ ترین ش��رکای بازرگانی افغانس��تان 
محس��وب می شود. همایون رس��ا گفت: ایجاد برخی 
خط��وط تولید صنعتی در افغانس��تان با توجه به وفور 
مواد خام، انرژی ارزان قیمت و نیروی انس��انی فراوان 
زمینه همکاری جمهوری اس��امی ایران با این کشور 
را فراهم می کند. وی همچنین تسهیل صدور روادید و 
ضمانت نامه های بانکی برای بازرگانان افغانستان، حذف 
مقررات دس��ت و پاگیر، زمینه س��ازی برای دسترسی 
آس��ان کامیون داران افغان به س��وخت، رفع مانع های 
گمرکی در بندرهای ایران و ظرفیت س��ازی در بخش 

صنایع افغانستان را در این زمینه موثر دانست. 

صنعت صادرات

تولید
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مولود غالمی

وزارت صنعت ضعف های خود را به 
بورس کاال نسبت می دهد

ضعف های وزارت صنعت باعث شده تا شرکت های 
پتروشیمی نهایت استفاده را از فضای جدید ببرند.

هوش��نگ پارس��ا، عضو صنایع همگن پاس��تیک 
کش��ور در گفت وگو ب��ا ایلنا و در واکن��ش به ادامه 
برخ��ی تاش ها ب��رای خروج معام��ات محصوالت 
پتروش��یمی از بورس کاال گف��ت: اگر این موضوع را 
ریش��ه یابی کنیم به دو ضعف بزرگ وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می رسیم که امروز برخی با نیت های 

خاص این ضعف ها را به بورس نسبت می دهند. 
وی اف��زود: ای��ن دو ضعف ش��امل ع��دم حمایت 
وزارت صنعت از صنای��ع تکمیلی و همچنین انجام 
ندادن وظایف کنترل��ی و نظارت های این وزارتخانه 

بر سامانه ثبت نام بهین یاب است. 
ای��ن عض��و صنای��ع همگن پاس��تیک ب��ا بیان 
اینکه ای��ن ضعف های وزارت صنعت باعث ش��ده تا 
شرکت های پتروش��یمی نهایت استفاده را از فضای 
جدی��د ببرند، افزود: امروز برخ��ی افراد به بهانه های 
مختلف از اختیاری شدن عرضه مواد پتروشیمی در 
بورس کاال س��خن می گوین��د، اتفاقی که تبعات آن 
در س��ال های قبل برای تولید و صنعت کشور تجربه 
ش��ده است. همچنین از آنجا که صنایع پایین دستی 
نقش عم��ده و مهمی در صنایع اصل��ی دارند با هر 
تصمیم اش��تباهی می توان ض��رر بزرگی به پایه های 

اصلی اقتصاد زد. 
پارسا اظهار داشت: اگر عرضه محصوالت در بورس 
کاال اختیاری ش��ود، در وهله نخست قیمت و عرضه 
کاالها با مش��کل مواجه و رون��د تولید نیز با معضل 
روبه رو می ش��ود. البته ناگفت��ه نماند که بورس کاال 
نی��ز ضعف هایی در قوانین خود دارد اما این ضعف ها 
قابل حل است؛ در این بین نباید با خروج محصوالت 
پتروش��یمی از بورس زمینه ایجاد رانت و فس��اد در 

فروش و عرضه محصوالت ایجاد شود. 
 عض��و انجمن صنای��ع همگن پاس��تیک تصریح 
کرد: بازهم تاکید می کنم که مش��کل اساسی صنایع 
تکمیلی دیده نش��دن از س��وی وزارت صنعت است، 
در ش��رایطی که این صنایع در چند س��ال گذشته با 
وج��ود محدودیت های بین المللی عملکرد قابل قبولی 
داشته اند، اما در این میان فقط صنایع باالدستی هستند 
که مورد حمایت قرار می گیرند و قدرت تصمیم گیری 
و اظه��ار نظر دارند. به گفته پارس��ا، تاش های وزارت 
صنعت برای خروج معامات از بورس کاال باعث ش��ده  
امروز برخی پتروش��یمی ها بخشی از مواد را در بورس 
و مابقی را به شکل مس��تقیم و آزاد به فروش  رسانند 
که این موضوع موجب ایجاد فساد و در نهایت متضرر 
شدن صنایع تکمیلی شده است که همه این مشکات 
به دلیل نظارت ناکافی در سیس��تم ثبت نام بهین یاب 

وزارت صنعت است. 

سرپرس��ت اداره صنعت، معدن و تجارت 
خمین گفت: کار اس��تخراج کانس��نگ از 
معدن طای این شهرس��تان بعد از توقف 

بیش از یک سال از سر گرفته شد. 
محمدرضا سلیمانی، در گفت و گو با ایرنا 
افزود: علت متوقف شدن کار باطله برداری 
و اس��تخراج کانس��نگ کاه��ش نقدینگی 
سرمایه گذاران، تکمیل تجهیزات و امکانات 

و برخی اختافات داخلی سهامداران بود. 
وی ادام��ه داد: با رف��ع این موانع و نصب 
تجهیزات مدرن، استخراج کانسنگ با قوت 
بیش��تری از سر گرفته ش��ده و پیش بینی 
می شود ساالنه یک میلیون و 650 هزار تن 
باطله از معدن اس��تخراج ش��ود که از این 
می��زان باطله برداری س��االنه 200 هزار تن 

ماده معدنی استحصال شود. 
وی ادام��ه داد: تاکنون 250 میلیارد ریال 
در این معدن سرمایه گذاری شده که برای 
تکمیل کارخانه در دست احداث این معدن 

به 500 میلیارد ریال تسهیات نیاز است. 
س��لیمانی افزود: کارهای مقدماتی برای 
اخ��ذ تس��هیات در حال انجام اس��ت و با 
پرداخت تسهیات ضمن افزایش نقدینگی 
و س��رمایه در گردش کارخانه اس��تحصال 

طای این معدن نیز تکمیل می شود. 
وی بی��ان ک��رد: ب��ا بهره ب��رداری از این 
کارخانه در ح��ال اح��داث در کنار معدن 
طای خمین، طا به روش هیپ لیجینگ 
)روش اس��تخراج از محلول باردار لیچ شده 

که حاوی فلزباشد( استحصال می شود. 
وی ابراز امیدواری کرد که با از سر گیری 
استخراج و اکتشاف، ذخایر بیشتری از مواد 
معدنی و طا در این شهرستان کشف شود. 
سلیمانی ادامه داد: با انجام عمل فرآوری 
طا، شهرستان خمین به یکی از قطب های 
تولید فلزات گرانبها تبدیل می شود و معدن 
طای ای��ن منطق��ه یک��ی از ذخیره های 

ارزشمند کشور است. 
وی اضاف��ه ک��رد: معدن ط��ای خمین 
نخستین معدن در س��طح استان مرکزی 
اس��ت ک��ه از س��ال 1390 کار اکتش��اف 
آن آغ��از ش��د و بهره برداری رس��می آن با 
سرمایه گذاری 50 میلیارد ریال از سه سال 
پیش آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: 
میزان ظرفیت اس��تخراج ماهانه این معدن 
در پروان��ه آن 180 ه��زار تن م��اده معدنی 
پیش بینی ش��ده اس��ت. سرپرس��ت اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان خمین 
ادامه داد: معدن طای این شهرستان دارای 
1/5میلیون تن ظرفیت و با خلوص عیار 36 
و سه صدم گرم در تن است که در مقایسه 
با مع��ادن طای جهان رق��م قابل توجهی 

است. 
وی اف��زود: هم این��ک 85 نفر در معدن 
طای خمین به غیر  از دفتر مرکزی به کار 
اشتغال دارند که با از سرگیری کار استخراج 
و جاده سازی، شاغان این واحد به 120 نفر 

افزایش می یابد. 

استخراج کانسنگ از معدن طالی خمین 
از  سر گرفته شد
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مه��م  محوره��ای  از  یک��ی 
مدیران  هم اندیش��ی  نشس��ت 
عامل بانک ها در بانک مرکزی 
که در هفته جاری برگزار شد، 
س��اماندهی موسس��ات مالی و 
اعتباری غیر مجاز بود. در حالی 
ک��ه برخی تحلیل ه��ا حاکی از 
آن ب��ود ک��ه پ��س از ماجرای 
تحص��ن  و  می��زان  موسس��ه 
براب��ر  در  آن  س��پرده گذاران 
مجلس و بان��ک مرکزی، روند 
برخورد با موسس��ات غیر مجاز 
با یک وقفه جدی روبه رو شده 
و از س��رعت س��ابق برخوردار 
بان��ک  کل  رئی��س  نیس��ت، 
مرکزی در این نشست بار دیگر 
از ع��زم خود برای س��اماندهی 
و  گفت  غیر مج��از  موسس��ات 
اکبر کمیجان��ی، قائم مقام وی 
اعالم کرد که با هماهنگی های 
»بعید  ش��ده  انج��ام  قضای��ی 
می دان��د« موسس��ات مال��ی و 
اعتب��اری غیر مج��از بتوانند با 
اس��تفاده از حربه های��ی چون 
س��ود بیش��تر اقدام ب��ه جذب 
سپرده های بیشتر کنند. اما این 
اظه��ارات کمیجان��ی در حالی 
اس��ت که برخی کارشناس��ان 
بانکی با انتقاد از عملکرد بانک 
مرکزی در این ب��اره معتقدند 
که موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مج��از همچنان به تخلفات 

خود ادامه می دهند. 
عملکرد این دوره بانک 
مرکزی بهتر بوده است

ق��دم،  ثاب��ت  س��هراب 
کارش��ناس بانکی در این باره 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مج��از همچن��ان تخل��ف 
می کنن��د و این موضوع کامال 
واضح اس��ت. به نظر می رسد 
این س��خن قائم مق��ام بانک 
فضای  تاثی��ر  تحت  مرک��زی 

جلسه بوده است. 
وی افزود: موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز به دلیل 
نظارت ناپذی��ر بودن و فعالیت 
در حیطه های��ی ک��ه تح��ت 
نظ��ارت و دسترس��ی قانونی 
بانک مرکزی نیست می توانند 
با اعالم نرخ س��ودهای بسیار 
باال عمال یک سیس��تم ربوی 

را در کشور به اجرا گذاشته و 
شرایطی را به وجود آورند که 
با وجود ریس��ک های موجود، 
دهند  ترجیح  س��پرده گذاران 
که پول شان را به جای بانک ها 

به این موسسات بسپارند. 
تاکید  بانکی  این کارشناس 
کرد: بان��ک مرک��زی در این 
دوره در قبال موسسات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز عملکرد 
نس��بتا بهت��ری نس��بت ب��ه 
دوره های گذشته داشته است. 
در ای��ن دوره بانک مرکزی از 
طرفی فشار رسانه ای سنگینی 
را به موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز وارد کرد و توانس��ت 
از ای��ن طریق به آگاه س��ازی 
در  س��پرده گذاران  و  م��ردم 
این م��ورد بپ��ردازد که قطعا 
مقام��ات  هش��دارهای  ای��ن 
ب��ر می��زان  بان��ک مرک��زی 
س��پرده گذاری م��ردم در این 
موسس��ات تاثیر گذار است اما 
از آن مهم تر به اجرا گذاشتن 
طرح��ی ب��ود ک��ه در آن از 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 

غیر مجاز خواس��ته ش��د برای 
ت��داوم فعالیت خ��ود در نظام 
بانک��ی باید با ایجاد ش��رایط 
و اس��تانداردهای الزم و اخذ 
مج��وز فعالیت س��ازوکاری را 
به وجود بیاورن��د که فعالیت 
آنه��ا تح��ت نظ��ارت بان��ک 
مرکزی ق��رار گیرد. این طرح 
موجب ش��د ک��ه بخش��ی از 
موسس��ات غیر مجاز به حیطه 
نظارت پذیری و فعالیت قانونی 

وارد شوند. 
ثابت ق��دم ادام��ه داد: ای��ن 
بود،  تهاجمی  طرح��ی  طرح، 
چراک��ه خروج��ی منطقی اش 
این ب��ود ک��ه در صورتی که 
موسسه ای نتواند سرمایه خود 
را به اندازه کفایت برس��اند و 
ترازنام��ه و صورت ه��ای مالی 
خود را به گونه ای تنظیم کند 
براس��اس اس��تانداردهای  که 
مال��ی بانک مرکزی باش��د و 
م��واردی از این قبی��ل، بانک 
آن  فعالی��ت  بای��د  مرک��زی 
موسس��ه را غیر قانون��ی اعالم 
کند، ام��ا درس��ت زمانی که 

این طرح در نقطه عطف خود 
ق��رار گرفته بود و موسس��ات 
مل��ی و اعتب��اری غیر مج��از 
شدیدا تحت فشار قرار گرفته 
بودند، ماجرای موسسه میزان 
موجب ش��د که بانک مرکزی 
بار دیگر ب��ه روش محتاطانه 
خود بازگ��ردد و درب��اره این 
موسسات دست به عصا رفتار 

کند. 
میکروب هایی که بهداشت 

نظام بانکی را تهدید 
می کنند

کارشناس  سبحانی،  حمید 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت امروز« درپاس��خ به 
این پرس��ش که آیا پرداخت 
نرخ س��ود بانکی باال از سوی 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
است  ش��ده  متوقف  غیر مجاز 
یا خیر؟ گفت: این موسس��ات 
همچن��ان اقدام ب��ه ارائه نرخ 
و  می کنن��د  ب��اال  س��ودهای 
تف��اوت چندان��ی در نحوه و 
آنها  پرداخ��ت س��ود  ش��یوه 
دیده نمی ش��ود. شاید منظور 

قائم مق��ام بان��ک مرکزی این 
باش��د که این برنامه بناس��ت 
اج��را ش��ود و ای��ن برخ��ورد 
قضایی صورت می گیرد که در 
باید شفافیت های  این صورت 
ب��ه  و  گی��رد  ص��ورت  الزم 
نظ��ام بانک��ی و مش��تریانش 

اطالع رسانی شود. 
وی افزود: فلس��فه وجودی 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مج��از در ای��ن اس��ت که 
نرخ س��ودهای باال بپردازند تا 
جدیدی  س��پرده های  بتوانند 
جذب کنند. اگر بانک مرکزی 
موفق ش��ود این حربه مهم را 
از دست موسس��ات غیر مجاز 
نزدی��ک  آین��ده  در  درآورد، 
با موج��ی از ورشکس��تگی ها 
ای��ن موسس��ات روب��ه رو  در 

می شویم. 
تاکید  بانکی  این کارشناس 
ک��رد: در واقع نرخ س��ود باال 
زمین��ه مس��اعدی اس��ت که 
در نظام بانک��ی میکروب های 
ق��ادر  غیر مج��از  موسس��ات 
ش��ده اند رش��د و تکثیر پیدا 
کنند، ح��ال اگر ای��ن زمینه 
مس��اعد از آنها سلب شود این 
میکروب ها ضعیف و به تدریج 
نابود می ش��وند و اقدام بسیار 
مهمی در راس��تای بهداش��ت 
قضای��ی وکاس��تن از تخلفات 
ص��ورت  کش��ور  در  بانک��ی 

می گیرد. 
س��بحانی ادام��ه داد: بانک 
مرکزی برای کاهش نرخ سود 
بانکی به ش��دت تحت فش��ار 
است و دستگاه ها و ارگان های 
مختلف ب��رای این موضوع به 
بانک مرکزی فش��ار می آورند 
اما تاکن��ون بانک مرکزی زیر 
ب��ار این موضوع نرفته اس��ت، 
چرا که به درس��تی احس��اس 
می کند که موسسات غیر مجاز 
می توانن��د از فرص��ت کاهش 
نرخ سود بانکی توسط بانک ها 
اس��تفاده کنند و به سودهای 
سرش��اری برس��ند. به همین 
دلی��ل بعید نیس��ت که بانک 
مرک��زی ب��ا همکاری س��ایر 
دس��تگاه ها برنام��ه ای ب��رای 
غیر مجاز  با موسسات  برخورد 
در دست داش��ته باشد و باید 
منتظ��ر رخدادهای��ی در این 

باره باشیم. 

بانک مرکزی وعده داد، موسسات غیر مجاز زیر بار نرفتند 

غیرمجازهاهنوزسودهایغیرقانونیمیپردازند

بانک مرک��زی مکانیزم تعیین 
نرخ سود بانکی را پس از سال ها 
ناگه��ان تغییر داده و براس��اس 
بانک،  ای��ن  تصمیم گیری ه��ای 
تعیین نرخ س��ود بانکی از طریق 
کاهش نرخ س��ود بازار بین بانکی 
و تغییر نس��بت س��پرده بانک ها 
ص��ورت خواهد گرف��ت و دیگر 
این بانک به صورت مس��تقیم در 
تعیین نرخ س��ود بانکی دخالتی 

نخواهد داشت. 
بان��ک  راهکاره��ای  از  یک��ی 
مرک��زی، کاه��ش نرخ س��ود از 
طریق کاهش نرخ س��ود در بازار 
بین بانکی اس��ت به این نحو که 
مس��ئوالن این بان��ک می گویند 
در نتیجه اقدامات ما، نرخ س��ود 
ب��ازار بین بانکی که اوایل س��ال 
در محدوده نزدیک به ۳۰ درصد 
س��یر می ک��رد، در چن��د هفته 
گذش��ته ب��ه ۲۲ درص��د و اخیرا 
ه��م به زی��ر ۲۱ درص��د کاهش 
یافته اس��ت. آنها راهکار دیگر را 
اجازه ش��ورای پ��ول و اعتبار به 
بانک مرکزی برای تعیین نسبت 
س��پرده قانونی بانک های تجاری 
در مح��دوده ۱۰ ت��ا ۱۳ درص��د 

اعالم می کنند. 
به گ��زارش مه��ر، ام��ا اینکه 
این گونه اقدامات بتواند نرخ سود 
بانکی را کاهش دهد، از س��وی 
کارشناس��ان مورد تردید است و 
حتی برخی اعضای شورای پول 
و اعتب��ار بر این عقیده هس��تند 
که بان��ک مرکزی بای��د هر چه 
س��ریع تر برای تعیین نرخ سود 
بانکی مناس��ب و کاهش آن در 
بازار، گزارش عملکرد بانک ها در 
این زمینه را به اعضای شورا ارائه 

کند یا اعضای شورا براساس آن 
تصمیم��ات الزم را اتخ��اذ کنند 
که البته تاکن��ون چنین اتفاقی 

نیفتاده است. 

تعیین کف نرخ سود برعهده 
بانک مرکزی است

حیدر مستخدمین حسینی در 
گفت وگو با مهر، درباره تصمیمات 
بانک مرکزی برای تغییر مکانیزم 
تعیین نرخ س��ود بانک��ی گفت: 
براس��اس قانون پول��ی و بانکی و 
قان��ون عملیات بانک��داری بدون 
ربا، تعیین کف نرخ س��ود بانکی 
از وظای��ف بانک مرکزی اس��ت. 
بنابراین بان��ک مرکزی نمی تواند 
خ��ود را از تصمیم گی��ری ب��رای 
تعیین نرخ سود بانکی مبرا بداند، 
بنابراین باید کف نرخ سود بانکی 
را تعیین کن��د و تعیین نرخ های 
باالت��ر از آن را ب��ر عهده بانک ها 

بگذارد. 
معاون اس��بق وزی��ر اقتصاد و 
رئیس کل بان��ک مرکزی افزود: 
پس از آن بانک ها هم با بررس��ی 
شرایط، مکانیزم نرخ سود بانکی 
به منظ��ور تجهی��ز و تخصیص 
مناب��ع را ترس��یم کنن��د تا نرخ 
س��ود مورد نظر و مطلوب شکل 
گی��رد. به ای��ن ص��ورت که هر 
بانکی به صورت مجزا نرخ سود را 
برای خود تعیی��ن کند یا اینکه 
تصمیم گیری ه��ا در ای��ن زمینه 
توس��ط مدیران عامل بانک ها در 
ش��ورای عالی بانک ه��ا و کانون 
بانک های خصوصی اتخاذ شود و 
در مورد آن توافق صورت گیرد. 
وی نس��بت ب��ه اینک��ه بانک 
از  حاض��ر  ح��ال  در  مرک��زی 

تعیین این نرخ س��ر باز می زند 
و پیش از این این گونه نبوده و 
و شورای  مرکزی  بانک  همواره 
پول و اعتبار نرخ س��ود را برای 
می کردن��د،  تعیی��ن  بانک ه��ا 
انتقاد کرد و اف��زود: چرا بانک 
مرکزی در شرایط فعلی تعیین 
نرخ س��ود را بر عه��ده بانک ها 
آن هم به شکلی دیگر از طریق 
کاه��ش نرخ س��ود ب��ازار بین 
بانکی و غیره سپرده است، این 
در حالی است که بانک مرکزی 
از ابت��دا به موضوع نرخ س��ود 

بانکی ورود کرده اس��ت. 
این کارش��ناس مس��ائل پولی 
افزود: ش��ورای پول  و اقتصادی 
و اعتب��ار در جلس��ه ای ک��ه در 
اردیبهش��ت ماه امس��ال برگزار 
کرد و بانک مرکزی اطالع رسانی 
آن را انج��ام داد، قرار بود که هر 
س��ه ماه یکبار ی��ک بازنگری در 
نرخ های سود بانکی صورت گیرد 
و در ای��ن خص��وص تجدیدنظر 
ش��ود ام��ا االن وارد س��ه ماهه 
پایانی س��ال ش��ده ایم اما هنوز 
بازنگ��ری و تجدیدنظری صورت 
نگرفت��ه اس��ت و بان��ک مرکزی 
و ش��ورای پ��ول و اعتب��ار هیچ 
تصمیمی در این زمینه به عمل 

نیاورده اند. 
مستخدمین حسینی به توافق 
نرخ  ب��رای کاه��ش  بانک��داران 
س��ود بانکی به می��زان ۲ درصد 
پیش از این اش��اره و بیان کرد: 
بان��ک مرک��زی چ��را در مقطع 
فعلی تصمی��م گرفته  حس��اس 
اس��ت ک��ه کاهش نرخ س��ود را 
ب��ه نحو دیگ��ری انج��ام دهد و 
تصمیمات و نتایج توافق حاصله 

در جلسه مدیران عامل بانکی را 
نپذیرفتند، این در حالی اس��ت 
ک��ه مدی��ران عام��ل بانک ها در 
جلس��ه خود به تصمی��م نهایی 
برای کاهش نرخ س��ود رس��یده 

بودند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ح��ال 
اینکه طبق قوانین بانک مرکزی 
و ش��ورای پول و اعتب��ار متولی 
تعیین نرخ س��ود بانکی هستند 
و کف نرخ س��ود را شورای پول 
و اعتب��ار بای��د تعیی��ن کن��د و 
مکانی��زم بعدی توس��ط بانک ها 
صورت گیرد. به عبارت دیگر در 
این بخش نگاه کارشناس��ی این 
اس��ت که مدیران بانک ها با یک 
نگاه مشترک می توانند نرخ سود 
حداکث��ر را که می توان��د متغیر 
باش��د، براس��اس عقد مشارکت 
مدنی تعیین کنن��د و بانکداری 
بدون ربا هم بر این ش��یوه تاکید 

کرده است. 
کل  رئی��س  اس��بق  مع��اون 
بان��ک مرکزی و وزی��ر اقتصاد 
عقود  براساس  کرد:  خاطرنشان 
مدنی،  مش��ارکت  در  اس��المی 
تعیین نرخ سود مثال ۲۴ درصد 
در ابتدای دوره خالف اس��ت و 
باید در پای��ان دوره این اتفاق 
در  کار  نتیج��ه  زی��را  بیفت��د، 
انتها هنوز مش��خص نیست، به 
نرخ س��ود  تعیین  دیگر  عبارت 
ابتدای دوره خالف  حداکثر در 

است. 
 نرخ سود 

2درصد باالتر از تورم
وی در پاس��خ ب��ه اینکه نرخ 
س��ود بانکی مناسب در شرایط 
فعلی اقتصاد چه نرخی اس��ت، 

اظهار داش��ت: نرخ سود بانکی 
بای��د ۲ درصد ب��االی نرخ تورم 
باش��د و ای��ن ن��رخ معق��ول و 
مطل��وب اس��ت، ای��ن ۲ درصد 
هم برای این اس��ت که ممکن 
است اش��تباهاتی در محاسبات 
نرخ تورم صورت گرفته باش��د، 
یعن��ی این ۲ درص��د هم به این 
دلیل است که شاید در ضرایب 
تعیی��ن ن��رخ تورم اش��تباهاتی 

صورت گرفته باش��د. 
مس��تخدمین  گفت��ه  ب��ه 
حس��ینی، یک نکته مهم تعادل 
بخش��یدن بین نرخ تورم و نرخ 
سود بانکی است. اگر نرخ سود 
بانک��ی زیر ن��رخ تورم باش��د، 
می شوند  متضرر  سپرده گذاران 
و رانت به وجود می آید و تجهیز 
و  اش��کال می شود  منابع دچار 
کاهش  م��ردم  خری��د  ق��درت 
می یاب��د و اگر نرخ س��ود باالی 
بازارها  باش��د س��ایر  تورم  نرخ 
سرمایه گذار  و  می شوند  متضرر 
انگی��زه  و  می ش��ود  کمرن��گ 
بانک ها برای س��رمایه گذاری از 
بی��ن می رود، بنابرای��ن بهترین 
بینابین  راه تعیی��ن نرخ س��ود 
اس��ت که یک تعادلی بین نرخ 
سود بانکی و تورم حاصل شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: تعیین 
۲ درص��د ن��رخ س��ود باالتر از 
هم  ۲ درص��د  ای��ن  که  ت��ورم 
اش��تباهات  کردن  لحاظ  برای 
نرخ  محاس��بات  در  احتمال��ی 
تورم اس��ت، راهکار و راهگشا 
در  می ش��ود  باع��ث  و  اس��ت 
ب��ازار  مانن��د  بازاره��ا  س��ایر 
و...  تولی��د  بخ��ش  س��رمایه، 

س��رمایه گذاری ش��کل بگیرد. 

حیدر مستخدمین حسینی 

نرخ سود باید 2 درصد باالتر از تورم باشد

چهارشنبه
16 دی 1394 پول و بانک4

گزارش 2

خبرنــامه

 وقفه 7ساله 
در ارتباط شبکه بانکی با دنیا

رئی��س پژوهش��کده پولی و بانکی ب��ا تاکید بر اینکه 
تحریم ها منجر به وقفه هفت س��اله در ارتباط ش��بکه 
بانکی با دنیا شد، تاکید کرد که صنعت بانکداری کشور 

راهی جز پیشرفت در بانکداری الکترونیکی ندارد. 
به گزارش ایرنا، علی دیواندری دیروز )سه شنبه( در 
نشست خبری پنجمین همایش بانکداری الکترونیک 
ونظام های پرداخت افزود: در جامعه ما روزانه بیش از 
میلیون ها تراکنش الکترونیکی انجام می شود که این 
حجم با اس��تفاده از بس��تر آی تی )فناوری اطالعات( 
می تواند منجر به ارتقای این حوزه ش��ود. وی بس��تر 
آی تی را بخش مهمی در ارائه خدمات بانکی دانست 
و گفت: نظام بانکی کشور با حجم زیاد تراکنش های 
الکترونیک��ی، راه��ی ب��ه جز پیش��رفت در بانکداری 
الکترونیک��ی ن��دارد، ضمن اینکه هم��ه اتفاقاتی که 
در فض��ای آی ت��ی رخ می دهد، ب��ر بانکداری اثرگذار 
اس��ت. دبیر پنجمین همای��ش بانکداری الکترونیک 
و نظام ه��ای پرداخ��ت گف��ت: بانک ها ب��ا بانکداری 
الکترونی��ک، روش های نوی��ن کنترل پول های نوین 

و خدمات نوین را به کار می گیرند. 
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه روش های س��نتی بانکی در 
بانک های مرکزی دنیا دیگر اس��تفاه نمی شود، افزود: 
بانک های مرکزی دنیا با استفاده از صنعت بانکداری 
الکترونیکی، نظارت و کنترل شبکه بانکی و بازارپول 
را انج��ام می دهن��د. دیوان��دری با اش��اره به برگزاری 
پنجمی��ن همایش بانک��داری الکترونیک و نظام های 
پرداخت در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه امس��ال گفت: 
در همای��ش س��االنه نظام های پرداخ��ت و بانکداری 
الکترونیک��ی ب��ه دنبال نیازه��ا و معرفی راهبردهای 
نوین این صنعت در کش��ور هس��تیم. وی افزود: در 
یک مقطع خاص تاریخی قرار گرفته ایم؛ در این مقطع 
گشایش هایی بعد از دوران تحریم ایجاد می شود، لذا 

توجه به بانکداری الکترونیک ضروری است. 

 جدیدترین اخبار از تامین مالی
وام 25 میلیونی خودرو

بان��ک مرکزی تاکنون منابع الزم برای تامین مالی 
79 هزار دستگاه خودرو فروخته شده با وام ۲5 میلیون 
تومانی را به حساب بانک های عامل واریز کرده است 
تا در اختیار خودروس��ازان قرار گرفته و خودروهای 

تعهد شده را تحویل دهند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اکنون حدود دوم��اه از اجرای 
ط��رح ف��روش خودرو با وام ۲5 میلیون تومانی که در 
قالب سیاست اعتباری بانک مرکزی در بسته خروج 
از رکود بود گذش��ته اس��ت؛ طرحی که بر اس��اس آن 
بانک مرکزی منابعی را تعهد کرد تا با همکاری وزارت 
صنعت و خودروسازان حدود ۱۱۰ هزار دستگاه با ارائه 
تسهیالت به متقاضیان به فروش رفته تا با خالی شدن 
انب��ار خودروس��ازان و ایج��اد تحرک در این بخش، تا 
حدی به ایجاد رونق تولید و خروج از رکود کمک کند. 
جدای از انتقاداتی که نسبت به این طرح مطرح شد، 
در نهایت استقبال از آن به حدی بود که در شش روز، 
فرصت ثبت نام به اتمام رس��ید و خودروس��ازان حدود 
۱۳۰ هزار خودرو یعنی ۲۰ هزار دستگاه باالتر از میزان 
توافق ۱۱۰ هزارتایی ثبت نام و تعهد ایجاد کردند. بانک 
مرکزی نیز با وجود تمامی مذاکرات و رایزنی های انجام 
شده از سوی وزارت صنعت و خودروسازان، درخواست 
تامین مالی تعهدات مازاد را به دالیلی از جمله ممانعت 
از تاثیرگذاری در تورم نپذیرفت و بعد از تکمیل شدن 
مدارک و اسناد خودروسازان و تحویل به بانک های عامل 
و به دنبال آن ارس��ال به بانک مرکزی، تامین مالی وام 
۲5 میلیونی از هفته اول آذرماه آغاز ش��د. آن طور که 
کریمی، سخنگوی بانک مرکزی با ارائه آخرین آمار اعالم 
کرده است، در حال حاضر بانک مرکزی حدود ۱7۲۰ 
میلیارد تومان بابت تامین مالی وام ۲5 میلیون تومانی 
خودرو به حساب بانک های عامل واریز کرده تا در اختیار 
بانک های عامل برای پرداخت به خودروسازان قرار گیرد. 
ب��ه گفت��ه وی، این ۱7۲۰ میلیارد تومانی که در اختیار 
خودروسازان قرار گرفته منابع الزم برای تحویل 79 هزار 
و 69 خودروی تعهد ش��ده اس��ت که البته در این مدت 
به تدریج و براساس مدارکی که بانک های عامل به بانک 

مرکزی ارسال کرده اند واریز شده است. 
براساس این طرح، خودروسازان باید اسناد ناشی از 
فروش خودرو )از جمله چک یا سفته( را تکمیل و به 
بانک های عامل یعنی تجارت، س��په، ملت، پارسیان، 
صادرات تحویل داده تا مراحل واریز منابع طی شود. 
وام ۲5 میلیون��ی )ت��ا حداکث��ر 8۰ درصد قیمت( با 
سود ۱6 درصد و بازپرداخت بین چهار تا هفت ساله 
در اختیار خریدار قرار گرفت. بانک ها اسناد دریافتی 
از خودروس��از را به بانک مرکزی ارائه کرده و با س��ود 
۱۴ درصد تنزیل می کنند و منابع دریافتی یکجا در 
اختیار ش��رکت خودروس��از قرار خواهد گرفت. بنابر 
این گزارش، با واریز منابع الزم برای حدود 79 هزار 
دس��تگاه خودرو، اکنون خودروس��ازان باید این تعداد 
را تحوی��ل دهن��د، در عین حال ک��ه حدود ۳۱ هزار 
واحد دیگر نیز باید با ارائه اسناد تامین مالی تحویل 
ش��وند. ۲۰ هزار خودروی که شرکت های خودروساز 
برخالف توافق، مازاد فروخته اند نیز بر عهده خود این 
شرکت هاست و بانک مرکزی در این رابطه مسئولیتی 

نخواهد داشت. 

نرخ دالر بانکی به مرز 30 هزار و 
150 ریال رسید

بان��ک مرکزی ن��رخ بانک��ی ۳9 ارز را ب��رای روز 
سه ش��نبه اعالم کرد، بر این اس��اس قیمت ۱۲ ارز 
نس��بت به روز دوش��نبه افزایش و قیمت ۲۴ واحد 
پولی کاهش داش��ته است، همچنین نرخ سه ارز نیز 
تغیی��ری نکرد و دالر آمریکا به مرز ۳۰ هزار و ۱5۰ 

ریال رسید. 
به گ��زارش ایرنا، نرخ دالر آمریکا با هش��ت ریال 
رشد ۳۰,۱۴9 ریال، پوند انگلیس با شش تومان افت 
۴۴,۳88 ری��ال و یورو ب��ا 6۴ ریال کاهش ۳۲,6۲5 

ریال تعیین شدند. 

نرخنــامه
دالر 3,678 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را ۳,678 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

9۴۱,5۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۴,۰۲۰ توم��ان و هر پوند نیز 
5,۴6۰ توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
۴8۰,۰۰۰ توم��ان و ه��ر رب��ع س��که ۲6۴,۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱7۲,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی ۱8 عیار96,۲۳۰ 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازار های 

جهانی ۱۰,799 دالر بود. 

 هسته گزینش بانک ملی ایران 
در باالترین رتبه سیستم بانکی

هس��ته گزینش بانک مل��ی ایران موفق به کس��ب 
باالتری��ن رتبه در بین هس��ته های گزینش سیس��تم 
بانکی شد. براساس ارزیابی های هیأت مرکزی گزینش 
بانک ها در سال 9۴، هس��ته گزینش بانک ملی ایران 
در میان هس��ته های گزینش ش��بکه بانکی با کس��ب 
بیش��ترین امتیاز، برای دومین سال متوالی حائز رتبه 

اول شد. 

بانک صادرات از طرح کلیک 
رونمایی کرد 

بان��ک صادرات ای��ران با ه��دف تروی��ج فرهنگ 
اس��تفاده از بانکداری الکترونیکی، طی مراس��می با 
حض��ور اس��ماعیل ل�له گانی، مدیر عام��ل و جمعی 
از مدی��ران عالی این بانک از ط��رح کلیک رونمایی 
ک��رد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
این بانک در راس��تای ارج نه��ادن به نقش و جایگاه 
مش��تریان، افزای��ش رضایتمن��دی آن��ان و تروی��ج 
خدمات بانکداری الکترونیکی، طرح کلیک، باش��گاه 

مش��تریان را آغاز کرد. 
براس��اس این طرح کلیه مشتریان حقیقی که دارای 
حداقل یک حس��اب در این بانک هستند یا نسبت به 
افتتاح حساب اقدام می کنند، با استفاده از درگاه های 
غیرحض��وری  تراکنش ه��ای  انج��ام  و  الکترونیک��ی 
می توانن��د اقدام به کس��ب امتیاز کنن��د. این گزارش 
می افزاید: امتیاز هر فعالیت در طرح کلیک براس��اس 
جدول جامع امتی��ازی بخش بانک��داری الکترونیکی 
 مندرج در وب س��ایت باش��گاه مش��تریان به نش��انی

club.bsi.ir محاس��ب ش��ده و مش��تریان گرام��ی 
می توانند با مراجعه به س��ایت یادشده ضمن ثبت نام 
در باش��گاه مش��تریان امتیاز قابل کسب از هر فعالیت 
در طرح کلیک را مش��اهده کنند و از جوایز این طرح 
 ۱۰۰ ،IX35 ش��امل دو دس��تگاه خودروی هیوندای
عدد کم��ک هزینه خرید لپ ت��اپ، ۲۰۰ عدد کمک 
هزینه خرید گوشی هوشمند، ۲۰۰ عدد کمک هزینه 
خری��د تبلت و ۲۰۰ عدد کمک هزینه خرید س��اعت 

مچی هوشمند برخوردار شوند. 
گفتنی اس��ت قرعه کشی این طرح که از 8 دی ماه 
س��ال جاری شروع و تا 8 تیر ماه سال آتی ادامه دارد 
همزمان با عید س��عید فطر مورخ ۱6تیر ماه سال آتی 

انجام می شود. 
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قیمتنوع ارز 

۳,678 دالر آمریکا

۴,۰۲۰یورو اروپا

5,۴6۰پوند انگلیس

۱۰۱۰درهم امارات

۱,۲7۰لیر ترکیه

578یوان چین

۳۱ین ژاپن

۲,7۰۰دالر کانادا

   ۳,695 فرانک سوییس

۱۲,۱5۰دینار کویت

985ریال عربستان

۳۰5دینار عراق

57 روپیه هند

895رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۰,799اونس طال

۴۱7,۳۰۰مثقال طال

96,۲۳۰هر گرم طالی ۱8 عیار

9۴۲,۰۰۰سکه بهار آزادی

9۴۱,5۰۰سکه طرح جدید

۴8۰,۰۰۰نیم سکه

۲6۴,۰۰۰ربع سکه

۱7۲,۰۰۰سکه گرمی

نسیم نجفی
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رئیس اتاق بازرگانی تهران  گفت: 
مناسبات تجاری ما در دوران تحریم 
به ناچار با شرق بود، اما در پساتحریم 
می خواهیم مراودات تجاری مان را به 

غرب سوق دهیم

قاچاق تلفن همراه از نحوه و میزان 
مالیات سرچشمه می گیرد

کریمی  غالمحس��ین 
خراسانی، رئیس اتحادیه 
دس��تگاه های مخابراتی، 
ارتباط��ی و لوازم جانبی 
و  چال��ش  مهم تری��ن 
اتحادیه  این  مش��کالت 
را قاچ��اق تلف��ن همراه 
دانس��ته و معتقد است 

باید عزم جدی برای حل این مشکل وجود داشته باشد. 
گفت وگ��وی »فرص��ت ام��روز« را با رئی��س اتحادیه 

دستگاه های مخابراتی بخوانید: 
یکی از مشکالتی که همواره صنف شما نسبت به آن 
اعتراض دارند، قاچاق تلفن همراه است، اقدامی در 

این خصوص داشته اید؟ 
چالش اصلی صنف ما درباره تلفن همراه و مش��کالت 
آن اس��ت، به گون��ه ای ک��ه اتحادی��ه ح��دود 50 پرونده 
ش��کایت از مشتریان تلفن همراه دارد که از نوع و قیمت 
خدمات ارائه شده، گران فروشی، خدمات غیر منطقی و. . . 
شکایت دارند که همه از مشکل قاچاق این محصول نشات 
می گیرد. اتحادیه با برخورد و دادن تذکرات الزم و جریمه 
متخلفان، در جهت حل این مش��کالت ت��الش کرده اما 

متأسفانه هیچ نتیجه قابل قبولی نداشته است. 
منشاء این مشکل از عملکرد وزارت صنعت، معدن و 

تجارت یا ستاد مبارزه با قاچاق کاال است؟ 
متول��ی ای��ن ام��ر وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز، س��ازمان حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��ده و اتحادی��ه اس��ت ک��ه همه 
ت��الش می کنن��د ای��ن مش��کالت رف��ع ش��ود، ام��ا 
 متأس��فانه تاکن��ون نتیج��ه جام��ع و کامل��ی حاصل 
نش��ده است. از طرفی منش��ا این مشکل را می توان در 
دریاف��ت مالیات ه��ای بیش از حد هم پی��دا کرد، زیرا 
مالیات به حدی کمرش��کن است که فروشنده ترجیح 
می دهد به جای پرداخت مالیات و هزینه  های جانبی و 
عوارض و... جنس خود را به صورت قاچاق با هزینه ای 

کمتر خریداری کند. 
پیگیری هایی هم در این زمینه داشته اید؟ 

بله. بارها جلساتی در وزارتخانه، اتحادیه و سازمان امور 
مالیاتی داشته ایم، اما نتیجه ای عملی و قابل توجه نداشته ایم. 
با توجه به اینکه بخش اعظمی از قاچاق تلفن همراه از مالیات 
 سرچش��مه می گیرد، بازهم اقدام جدی و عملی صورت 

نگرفته است. 

گمرک های استان بوشهر رتبه اول 
صادرات کشور را کسب کرد

 ناظر گمرک های اس��تان بوشهر گفت: این استان در 
زمینه صادرات کاال رتبه اول کش��ور را به دست آورد. به 
گزارش ایرنا، احم��د پورحیدر افزود: از مجموع صادرات 
کل کش��ور در یک سال اخیر که حدود 40 میلیارد دالر 
گزارش ش��ده 20 میلیارد دالر آن متعلق به گمرک های 
اس��تان بوشهر اس��ت. وی گفت: دراجرای سیاست های 
دول��ت تدبی��ر و امید، اقتص��اد مقاومت��ی و برنامه های 
گمرک ایران س��امانه جامعه امور گمرکی در60 گمرک 
کشورساماندهی شده و این سامانه در پنج گمرک استان 
ازجمل��ه دیلم برای رف��اه حال فعاالن اقتص��ادی انجام 
می ش��ود. ناظر گمرک های استان بوش��هر افزود: هدف 
اصل��ی از راه ان��دازی این اقدام س��امانه جامعه مدیریت 
درترخیص کاال بوده اس��ت. وی با بیان اینکه برای رونق 
گمرک باید زیرس��اخت ها وجود داشته باشد، گفت: در 
مدت 15 روز آینده کار بازبینی زیرس��اخت ها با حضور 

کارشناس مربوط دربند در دیلم اجرا خواهد شد. 
پورحیدر در پاس��خ به مس��ائل و مش��کالت تعاونی 
لن��ج داران و فع��االن اقتص��ادی دیلم مبنی ب��ر نبود 
سیس��تم های رایان��ه ای اف��زود: تم��ام سیس��تم های 
نرم افزاری و س��خت افزاری و دیتا درگمرک بندر دیلم 

راه اندازی می شود. 

 توانگری مالی بیمه دی
افزایش یافت

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای ارتقای 
س��طح توانگری بیمه دی را از س��طح چهار به سطح سه 
اعالم کرد. به گزارش روابط عمومی، براساس نامه شماره 
94/402/50681 مورخ 94/10/06 بیمه مرکزی حسب 
بررس��ی و کنترل انجام شده و پس از اعمال اثرات تجزیه 
سنی مطالبات در محاسبات، نسبت توانگری مالی بیمه 
دی برای دوره شش ماهه اول سال 94 به سطح سه ارتقا 

پیدا کرد. 

عرضه اینترنتی بازی زنگ زندگی
نس��خه موبایل بازی »زنگ زندگی« که با اس��تقبال 
بس��یار خوب مخاطبان روبه رو شده است، هم اکنون از 
طریق س��ه فروش��گاه اینترنتی به صورت رایگان قابل 
دانلود اس��ت. نس��خه موبایل بازی »زنگ زندگی« که 
با اس��تقبال بس��یار خوب مخاطبان روبه رو شده است، 
هم اکنون از طریق س��ه فروش��گاه اینترنتی به صورت 
رایگان قابل دانلود است. به گزارش روابط عمومی بیمه 
معلم، Class of Life بازی هیجان آوری است که به 
سفارش شرکت بیمه معلم طراحی شده است. این بازی 
قصد دارد مخاطبانش را که بیشتر در رده سنی کودک 
و نوجوان هس��تند در فازهای بعدی با مفاهیم بیمه ای 
آش��نا کند. مدت زیادی از عرضه مستقیم این بازی در 
سایت شرکت بیمه معلم نگذش��ته، اما استقبال از آن 
روی سایت شرکت بیمه معلم بسیار خوب بوده است. با 
این حال هم اکنون این بازی در فروشگاه های  »بازار«،  
»مایک��ت« و  »پارس هاب« نیز در دس��ترس اس��ت و 

تاکنون بیش از 3 هزار بار دانلود شده است. 

ترکان: قشم قطب زیست فناوری 
مناطق آزاد است

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد کش��ور گفت: قش��م در توزیع و تقس��یم بندی 
قطب های فن��اوری به عنوان قطب زیس��ت فناوری 
مناط��ق آزاد دی��ده ش��ده و پارک زیس��ت فناوری 
 خلی��ج فارس این جزی��ره نمادی ب��رای این بخش 

است. 
اکب��ر ت��رکان در گفت وگو ب��ا ایرنا اف��زود: پارک 
زیس��ت فناوری خلیج فارس نقطه عطفی در رشد و 

شکوفایی فناوری های نوین در قشم است. 
وی ادام��ه داد: ب��رای توس��عه این بخ��ش قطعه 
380 هکت��اری اختصاص یافته اس��ت که 40 هکتار 
در مرحل��ه نخس��ت به ش��رکت های دان��ش بنیان 
اختص��اص می یابد و در ص��ورت تکمیل، بخش های 
 بعدی نیز به ترتیب در اختیار فعاالن این حوزه قرار 

می گیرد. 
ت��رکان اج��رای ای��ن طرح ه��ا را گام��ی مهم در 
جه��ت چه��ار ماموری��ت رهب��ر معظم انق��الب در 
مناطق آزاد ش��امل ش��تاب گیری و گسترش تولید، 
انتق��ال فناوری های پیش��رفته، توس��عه صادرات و 
تأمین نیازهای کش��ور ارزیاب��ی کرد که هریک نماد 

برجسته ای در قشم محسوب می شوند. 
ت��رکان اضاف��ه ک��رد: در ح��وزه گردش��گری نیز 
ظرفیت ه��ای  ب��ا  مناس��ب  فض��ای  هکت��ار   500
بی نظیری همچون احداث پیس��ت آفرود، کارتینگ 
و اسب س��واری پیش بینی شده و قس��متی از آن به 

بهره برداری رسیده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه بازدی��د از واحده��ای صنعتی 
گفت: روند اح��داث کارخانه تولید مواد بهداش��تی 
آرایشی قشم پیش��رفت های خوبی داشته است و تا 
 دو ماه آینده قس��متی از این طرح ب��ه بهره برداری 

می رسد. 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه 
طرح ساخت سکو و جکت دریایی نیز آماده بارگیری 
اس��ت، افزود: برای نخستین بار در جهان لنج 2هزار 
تنی در قش��م طراحی و توسط کشتی سازان قشمی 

ساخته شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن لنج به منظ��ور صادرات 
به کش��ور س��ومالی ساخته شده اس��ت، گفت: تمام 
محصوالت این کارخانه 100 درصد صادراتی است و 

می توان آن را باعث افتخار کشور دانست. 
ت��رکان ب��ا اش��اره ب��ه بازدی��د از رون��د احداث 
پاالیش��گاه های کوچک در قش��م گفت: این طرح ها 
از پیشرفت قابل توجهی برخوردار هستند و به زودی 
شاهد دستاوردهای خوبی در این عرصه خواهیم بود. 
جزیره قش��م با ح��دود یک ه��زار و 500 کیلومتر 
مربع وس��عت، ش��امل 300 کیلومت��ر مربع منطقه 
آزاد و یک ه��زار و 200 کیلومت��ر مربع منطقه ویژه 

اقتصادی است. 

اصناف

گمرک

بیمه

مناطق آزاد

نف��ره  هی��أت تج��اری 120 
وزی��ر  هم��راه  ب��ه  دانمارک��ی 
امورخارجه این کش��ور با فعاالن 
خصوص��ی  بخ��ش  اقتص��ادی 
ایران پای میز مذاکره نشس��تند 
و تفاهمنام��ه امضا کردن��د. روز 
گذش��ته مذاکرات تجار و فعاالن 
اقتصادی دو کش��ور ب��ا تاخیری 
نیم ساعته ش��روع شد؛ تأخیری 
که کریستین جنس��ن وزیر امور 
خارجه دانم��ارک آن را به گردن 
گرف��ت. جنس��ن که از جلس��ه 
ریاست جمهوری می آمد، اهمیت 
مذاکرات��ش را با روحانی و خوش 
معاشرتی رئیس جمهوری ایران 
را دلی��ل این تأخی��ر عنوان کرد. 
وزیر امور خارجه دانمارک تاریخ 
روابط دیپلماسی و تجاری ایران 
با غرب را ق��وی و قدیمی خواند 
و نتیجه مذاکرات��ش را در تهران 
امید بخش عنوان ک��رد. او ایران 
را یک ب��ازار خ��وب و مهم ترین 
بازیگ��ردان خاورمیان��ه و قدرت 
منطقه برش��مرد. جنسن گفت: 
ایران عالئم روشنی به دنیا نشان 
داده و غرب  می خواهد روابط مان 
را با شما مس��تحکم کنیم. وزیر 
امور خارجه دانمارک در نشست 
فع��االن اقتص��ادی کش��ورش با 
ایران از گذش��ته روابط دو کشور 
ی��اد کرد و ادام��ه داد: دانمارک و 
ایران 80 سال روابط دیپلماتیک 
دارند و شرکت های مهم و بزرگ 
کشور ما از سال ها پیش در ایران 
فعالیت دارند. ما می توانیم با تکیه 
کردن ب��ر همکاری های قدیمی 
روابط جدیدی را رقم زده و آن را 
گسترش دهیم. کریستین جنسن 
به فعالیت های شرکت های بزرگ 
دانمارکی در ایران اش��اره کرد و 
گفت: مهم ترین ش��رکت های ما 
در فعالیت های مشترک در کشور 
شما 1000 کیلومتر راه آهن، 250 
پل و بیش از 400 تونل ساخته اند 
که می تواند نشان دهنده صالحیت 
شرکت های ما برای کار در کشور 
شما باشد. وی شرکت های حاضر 
در هیات دانمارکی را شرکت های 

تاریخ ساز کش��ورش عنوان کرد. 
وزیر امورخارجه دانمارک تجارت 
را مهم ترین فعالیت های بش��ری 
و آن را صل��ح آمی��ز و متمدنانه 
 تعبیر کرد که می تواند یک بازی 
برد-ب��رد می��ان ملت ها باش��د. 
این مقام ارش��د دولتی دانمارک 
حوزه ه��ای ان��رژی، مواد غذایی و 
کش��اورزی و تکنولوژی ه��ای نو 
را از زمینه ه��ای مناس��ب برای 
او  همکاری دوکش��ور دانس��ت. 
گفت: ش��رکت های دانمارکی در 

حوزه س��رمایه گذاری، در 
سطح جهانی راه حل هایی 
ارائ��ه می دهن��د و مایلند 
این راه حل ها را در اختیار 
دهن��د.  ق��رار  ایرانی ه��ا 
همچنین به گفته وی این 
کشور مایل است در زمینه 

س��اخت پل های بزرگ و کوچک 
و تونل با ایران همکاری مشترک 
داشته باشد.  رئیس اتاق بازرگانی 
تهران میزبان این نشس��ت، دهه 
90 را دوره خ��وب همکاری های 
مشترک ایران با دانمارک عنوان 
کرد. مسعود خوانساری از تأسیس 
نخستین کارخانه شیر در ایران، 
بی��ش از پنج دهه پیش توس��ط 
دانمارکی ها به نیکی یاد کرد. وی 
همچنین به تأس��یس نخستین 
کارخان��ه پنیر در ایران توس��ط 
متخصصان این کشور اشاره کرد و 
گفت: ما امروز عالوه بر تأمین نیاز 

داخلی پنیر به تمامی کشورهای 
منطق��ه پنی��ر ص��ادر می کنیم. 
خوانساری این تاریخچه را زمینه 
مناس��بی برای افزایش همکاری 
میان تجار و فعاالن اقتصادی دو 
کشور دانست و با انتقاد از میزان 
حجم تجاری میان کشور گفت: 
متأس��فانه حجم تجاری میان ما 
و دانمارک بین سال های 2007 
ت��ا 2014 بی��ن 160 ت��ا 170 
میلیون دالر بوده که در س��طح 
توانمندی دو کش��ور نیست. وی 

فن��اوری، ان��رژی و گردش��گری 
را از مهم تری��ن حوزه ه��ای مهیا 
برای س��رمایه گذاری مش��ترک 
ب��ا دانمارکی ها دانس��ت و گفت: 
مناس��بات تجاری م��ا در دوران 
تحری��م به ناچ��ار با ش��رق بود، 
ام��ا در پس��اتحریم می خواهیم 
م��راودات تج��اری م��ان را ب��ه 
غرب س��وق دهیم. خوانس��اری 
ات��اق ته��ران را آماده ه��ر گونه 
سرمایه گذاری مشترک، مشاوره و 
راهنمایی، رفع موانع تجاری برای 
دانمارکی ه��ا اعالم ک��رد. معاون 
صنعت  کنفدراس��یون  مدیرکل 

دانمارک که صاحب��ان صنایع و 
ش��رکت های دانمارکی را در این 
س��فر همراهی می کرد، به روابط 
یک دهه اخیر کش��ورش با ایران 
اشاره کرد و گفت: ما به همراه 60 
کمپانی و بعد از 10سال به ایران 
آمدیم؛ شرکت هایی که در کشور 
ما مهم ترین هستند و این نشانه 
اهمی��ت ایران برای کس��ب و کار 
صنایع ما است. توماس باستراپ 
گفت: امیدوارم این 10 سال وقفه 

هرگز تکرار نشود. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت 
ام��روز«، همایش توس��عه 
همکاری های تجاری ایران 
و دانمارک با شعار »ایران، 
بزرگ ترین رخداد اقتصادی 
آینده« روز گذشته در هتل 
پارسیان آزادی برگزار شد. 
اتاق بازرگانی تهران میزبان 120 
نفر از تجار و صاحبان 58 شرکت 
مه��م دانمارک��ی در حوزه ه��ای 
پ��اک،  فناوری ه��ای  ان��رژی، 
حمل ونق��ل دریایی لجس��تیک، 
بهداشت و درمان، صنایع غذایی، 
کش��اورزی و خدمات رسانی بود، 
که کریس��تین جنسن، وزیر امور 
خارج��ه دانم��ارک در رأس این 
هی��ات، تج��ار و صاحبان صنایع 
کش��ورش را همراه��ی می کرد. 
دیگ��ر حاضران در این نشس��ت، 
توماس باستراپ، معاون مدیر کل 
کنفدراس��یون صنعت دانمارک، 

دتی آنان سفیر دانمارک در ایران 
و محمودبریمانی مدیرکل شمال 
و شرق اروپا در وزارت امور خارجه 
بودند. همچنین در این نشست در 
حضور وزیر امور خارجه دانمارک، 
تفاهمنامه ای به امضای اتاق تهران 
و کنفدراسیون صنعت دانمارک 
رسید. براس��اس این تفاهمنامه 
بخش خصوصی دو کش��ور برای 
گسترش همکاری ها و حضور هر 
چه بیشتر تجار و صنعتگران ایران 
و دانم��ارک در تم��ام زمینه های 
اقتصادی مش��ترک و حضور در 
نمایش��گاه ها مهیا خواهند کرد. 
این گروه نخستین هیات خارجی 
هستند که در س��ال نو میالدی 
با ات��اق تهران پای می��ز مذاکره 
نشستند. براساس گزارش سفارت 
ایران در دانمارک، همکاری های 
اولی��ه در زمینه اح��داث راه آهن 
سراس��ری ایران توس��ط شرکت 
کمپساکس در دهه 30، صنعت 
سیمان، راهسازی و صنایع لبنی 
بوده است. نخستین کارخانه شیر 
پاستوریزه تهران با همکاری های 
دانمارک بیش از 40 س��ال قبل 
راه اندازی شده اس��ت. تداوم این 
همکاری، نقش برجس��ته ای در 
پنیر  تحقق خودکفای��ی صنایع 
کشور داشت و سبب شد تا از سال 
1375 واردات پنیر به کلی قطع 
ش��ود. در حال حاضر، در بیش از 
80 ش��هر ایران ماش��ین آالت و 
تجهیزات تولید مواد لبنی ساخت 

دانمارک وجود دارد.
زمین��ه مه��م دیگ��ر فعالیت 
ش��رکت های دانمارکی در ایران 
حوزه صنعت س��یمان است که 
ارزش پروژه ه��ای اجرا ش��ده از 
سوی شرکت اف ال اسمیت تنها 
در یک دهه گذش��ته، به صدها 
میلیون دالر می رسد. همچنین 
ش��رکت های داروی��ی دانمارک 
مث��ل نوونوردیس��ک در زمینه 
تولید هورمون رش��د و انسولین 
و ش��رکت هالدرتاپسو در زمینه 
نفت و پتروشیمی در ایران فعال 

هستند.

وزیر امور خارجه دانمارک در جمع فعاالن اقتصادی ایران و کشورش

غرب به دنبال استحکام روابط با ایران است

رئی��س گروه مالی گردش��گری گفت: 
شعار ملی گردشگری و برند گردشگری 
ایران باید اولوی��ت اول حضور در فضای 

جهانی باشد. 
به گزارش ایس��نا، مه��دی جهانگیری 
رئیس گروه مالی گردش��گری با اشاره به 
نقش مهم صنعت گردش��گری در رشد و 
توس��عه اقتصادی گفت: برای حضور در 
بازاره��ای جهان��ی چ��اره ای نداریم، جز 
اینکه برند گردشگری ایران را در فضای 

بین المللی مطرح کنیم. 
بین الملل��ی  کنفران��س  در  ک��ه  وی 
ایران سخن می گفت، افزود:  گردشگری 
اعتب��ار هر کاالی��ی در برند آن اس��ت، 
هرچن��د در این حوزه بای��د برندهایی را 
که داریم به دنیا معرفی کنیم و مس��لما 
در صورت رفع موانع صنعت گردشگری، 
این صنع��ت برای ای��ران درآمد ارزی و 

اقتصاد پایدار را همراه خواهد داشت. 
جهانگی��ری با اش��اره به توس��عه برند 
محص��والت گردش��گری عن��وان ک��رد: 
بزرگ ترین چالش در این عرصه خدمات 
و بهره وری است، بنابراین ما باید شهامت 
ورود به بازارهای جهانی را داشته باشیم 
تا از تکنولوژی و تجهیز اس��ت آن کمک 
بگیریم. در فضای��ی که تکنولوژی حرف 
اول را می زن��د ب��دون تجهیز ب��ه علم و 

تکنولوژی روز دنیا محو می شویم. 
رئیس گروه مالی گردشگری در ادامه 
اظهار داش��ت: همچنین باید مسیر ورود 
برندهای جهانی را به کشورمان باز کنیم 

و همان طور که در دیپلماس��ی سیاسی 
ب��ه موفقیت هایی رس��یدیم، مس��لما در 
دیپلماس��ی اقتص��ادی نیز ح��رف برای 

گفتن داریم. 
وی افزود: ایران هراسی و عدم امنیت 
بزرگ ترین آسیب به صنعت گردشگری 
کش��ورمان اس��ت، بنابراین حاکمیت و 
دول��ت باید ب��ا توجه به ش��رایط جدید 
برای معرفی ایران بیشتر تالش و هزینه 
کنند. ما نیز به عن��وان فعاالن خصوصی 
از دول��ت و ش��خص آقای س��لطانی فر و 
رحمان��ی موح��د درخواس��ت داری��م تا 
برند گردش��گری را به عن��وان یک مولفه 

اقتصادی در دنیا مطرح کنند. 
جهانگیری با اش��اره به عضویت بانک 
گردش��گری و ش��رکت س��رمایه گذاری 
 UNWTO میراث فرهنگی در سازمان
عنوان کرد: از سازمان جهانی جهانگردی 
تش��کر می کنم و امیدوارم که بتوانیم با 
تالش گسترده گام های خوبی در توسعه 
بیش��تر صنع��ت گردش��گری در ای��ران 

برداریم. 
رئی��س گروه مالی گردش��گری ضمن 
اش��اره ب��ه ل��زوم حض��ور فع��ال بخش 
خصوص��ی در اقتص��اد کش��ور گفت: ما 
بای��د آمادگی  فعاالن بخ��ش خصوصی 
کام��ل ب��رای حضور مؤثر و مس��تمر در 
صحنه اقتصادی داخلی و خارجی داشته 
باشیم. اکنون زمانی است که باید بخش 
خصوص��ی دیپلماس��ی اقتص��ادی را به 

عهده بگیرد. 

چن��د ماهی بود ک��ه اپراتور های تلفن 
همراه، به مناسبت ها و طرح های مختلف 
ویژه ای برای مش��ترکان خود فعال کرده 
بودند ک��ه براس��اس آن مکالمات درون 
شبکه ای مش��ترکان برای مدتی رایگان 
انجام می ش��د. اما دیروز خبرهایی مبنی 
بر حذف این طرح به گوش می رسید که 
پیگیری های خبرن��گار  »فرصت امروز« 
از مس��ئوالن س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباط��ات رادیویی از صح��ت این خبر 

حکایت کرد. 
البته مش��ترکانی ک��ه در حال حاضر 
از چنی��ن طرح هایی اس��تفاده می کنند 
می توانند ت��ا پایان زمان بس��ته رایگان 

خ��ود، از آن بهره مند ش��وند اما پس از 
انقضای بس��ته دیگر امکان تمدید آن را 

نخواهند داشت. 
ب��ه گفته مس��ئوالن رگوالتوری مجوز 
ارائ��ه ط��رح مکالم��ات رای��گان درون 
ش��بکه ای قرار بود برای س��ه ماهه فعال 
باش��د و حاال این مدت به پایان رس��یده 

است. 
مج��وز  از  رگوالت��وری  مس��ئوالن 
اپراتور ها خبر  طرح ه��ای جایگزین ب��ه 
دادن��د ک��ه براس��اس آن اپراتورها این 
بس��ته ها را در قالب ارائه مکالمه، پیامک 
و اینترن��ت هم��راه رای��گان در اختی��ار 

مشترکان خود قرار می دهند. 

 شعار ملی گردشگری 
باید اولویت حضور در فضای جهانی باشد

مکالمات نامحدود همه اپراتور ها مسدود شد

طرح های جایگزین در راه 

ساناز کالهدوز
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حمل و نقل

آغاز پرداخت ۵۰ هزار وام نوسازی 
بافت فرسوده

پرداخت ۵۰ هزار فقره تسهیالت نوسازی بافت فرسوده 
بانک مسکن آغاز شده که سهم استان تهران از این تعداد 
۶ هزار فقره است، استان های البرز و مرکزی با ۷۰۰ فقره 

وام کمترین سهم را در اعطای وام مذکور دارند. 
ب��ه گزارش تس��نیم، در تس��هیالت نوس��ازی بافت 
فرس��وده ش��هری که پرداخت آن از سوی بانک مسکن 
آغاز شده، سهم استان تهران ۶۰۰۰ فقره )12 درصد( 
است. اس��تان های آذربایجان شرقی، مازندران، گیالن، 
فارس، همدان و اصفهان به ترتیب با سهمیه 4۵۰۰ فقره 
تس��هیالت، 4۰۰۰، 3۰۰۰، 21۰۰، 3۰۰۰ و 2۰۰۰ در 
رده های بعدی به لحاظ تعداد تسهیالت ارائه شده،  قرار 
دارند. در این بین البرز و مرکزی هر کدام با ۷۰۰ فقره 
تسهیالت جزو استان هایی هستند که کمترین میزان 

وام به آنها تعلق گرفته است. 

بخش مسکن را ابتر کرده اند
دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان با اشاره به اینکه 
تولی��د و تقاض��ا باید همزمان تقویت ش��ود، گفت: باید 
عالوه بر کنترل تورم، صنعت ساختمان هم رونق پیدا 
کند.  فرش��ید پورحاجت در گفت وگو با مهر با اش��اره 
ب��ه اینک��ه اقتصاددانان بر این موضوع تاکید دارند که 
مسکن پیشران اقتصاد است، گفت: صنعت ساختمان 
بای��د ب��ه حرکت دربیاید و همان طور که دیده ش��ده، 
تمام ابزارهایی که در این مدت استفاده کردند، چون 
در حوزه مس��کن نبود، نتوانس��ت رونق و رش��د را در 
اقتص��اد ب��ه وجود بیاورد.  وی با بیان اینکه نمی دانیم 
چ��را ای��ن بخش را ابتر کرده اند، افزود: معتقدم حوزه 
مسکن تاوان تورم را می دهد، ضمن آنکه اگر رکودی 
هست، باید این بیماری آسیب شناسی شده و مشکل 
تورم را حل کند.  دبیر کانون سراسری انبوه سازان با 
اعالم اینکه االن زمانی است که باید تحرک در بازار 
مسکن شروع شود، اظهار داشت: در حال حاضر باید 
طرف تقاضا و تولید با یکدیگر تقویت شود و همزمان 
به پیش برود، چرا که اگر تولید و تقاضا را با یکدیگر 
دیدیم، موفق خواهیم بود.  پورحاجت ادامه داد: اگر 
این دو را در کنار یکدیگر در نظر نگیریم باز هم دچار 
مشکل خواهیم شد، بنابراین باید فرمولی پیدا کنیم 
که در این شرایط موجود عالوه بر کنترل تورم، صنعت 
س��اختمان ه��م رون��ق پیدا کن��د.  وی بهترین زمان 
فعالیت تولیدکنندگان را در زمان کنترل تورم دانست 
و گفت: زمانی که بازار در ثبات اس��ت، ما بیش��ترین 
س��ود را برده ایم، چراکه عرضه و تقاضا با هم تناس��ب 

داشته اند و مردم برای خرید تحت فشار نبوده اند. 

عمر مفید ساختمان در اروپا 
۵برابر ایران است

رئیس اس��بق سازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت: 
در حال��ی عم��ر مفید س��اختمان در ایران بین 2۵ تا 
3۰ سال است که عمر مفید ساختمان در کشورهای 

اروپایی به 1۵۰ سال می رسد. 
نظ��ام الدی��ن برزگری در گف��ت وگو با ایرنا یکی از 
عوام��ل پایی��ن بودن کیفیت و عمر مفید س��اختمان 
را پایی��ن ب��ودن کیفیت مصالح عن��وان کرد و افزود: 
حدود یک هزار نوع مصالح ساختمانی شامل گروه های 
اصلی و فرعی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار 
می گیرد که بسیاری از این مصالح، از استانداردهای 
الزم برخوردار نیست. وی افزود: اگرچه رعایت اصول 
ایمن��ی در ساخت و س��از و نظ��ارت بر آن از مهم ترین 
عوامل ساختمان س��ازی مطلوب به شمار می رود، اما 
کیفی��ت مصالح مصرفی و چگونگی انتخاب و مصرف 
آنه��ا نی��ز از جمله دالیل بهبود کیفیت ساخت و س��از 
محس��وب می شود.  برزگری اضافه کرد: در سال های 
گذش��ته به ویژه در دهه 9۰، س��ازمان ملی استاندارد 
بی��ش از ۵ه��زار م��ورد از تولیدکنن��دگان مصال��ح 

ساختمانی را تحت پوشش استاندارد قرار داد. 
وی عرضه مصالح نامرغوب، پایین بودن استفاده از 
مصالح استاندارد، کم توجهی سازمان ها و نبود نظام 
کنترلی بهینه بر تولید را ازجمله مشکالت این بخش 
برش��مرد و گفت: امروزه، موضوع اس��تاندارد مصالح 
به صورت جهانی مطرح اس��ت؛ استانداردها در جهان 
به گونه ای تدوین می شوند که مکمل استاندارد جهانی 
باش��ند؛ به همین س��بب، میزان اس��تفاده و مقاومت 
بس��یاری از مصالح س��اختمانی مانند بتن، با توجه به 
وضعیت محیط و شرایط آب و هوایی تعیین می شود. 

 امکان افزایش ظرفیت ترانزیت
از ایران تا ۵۵ میلیون تن در سال

 معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و 
شهرس��ازی با بیان اینکه براساس برآورد کارشناسان 
امکان افزایش ظرفیت ترانزیت از مس��یر ایران تا ۵۵ 
میلیون تن در س��ال وجود دارد، گفت: برای تس��هیل 
ترانزی��ت از کش��ور باید موان��ع فیزیکی و غیر فیزیکی 
برداش��ته ش��ود و با حفظ مراقبت های امنیتی تعداد 

مداخله گران در ورود و خروج کاال را کاهش داد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، امیر امینی ب��ا بیان اینکه عالوه 
بر توس��عه زیرس��اخت های حمل و نقلی، وزارت راه و 
شهرسازی به دنبال توسعه نرم افزاری، هوشمند سازی 
حمل و نق��ل، کاهش تعرفه های جابه جایی بار، کاهش 
زم��ان توق��ف ب��ار در مرزها و جلوگیری از اعمال اخذ 
روادی��د مضاعف برای رانن��دگان حمل و نقل جاده ای 
اس��ت، اظهار کرد: جمهوری اس��المی ایران به عنوان 
ه��اب منطقه به لحاظ جغرافیایی بهترین نقطه برای 

عبور کاالها از طریق دریا و جاده است. 
وی اف��زود: وج��ود بن��ادر ش��مالی و جنوبی و چند 
کریدور در شرق و غرب کشور نیز نمونه های بارزی از 
توان و ظرفیت حمل ونقلی ایران است که با همکاری 
کمیس��یون اقتصادی- اجتماعی آس��یا- پاس��یفیک 
س��ازمان مل��ل )UN -SCAP( بیش از پیش فعال 
می شود.  معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر 
راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران در 
مسیر کریدور شرقی-غربی از آسیای میانه به اروپا و 
کریدور شمالی - جنوبی از بندر هند به سن پترزبورگ 
روسیه قرار دارد بنابراین از موقعیت جغرافیایی بسیار 

ممتازی برخوردار است. 
امینی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت ترانزیت 
3۰ میلیون تن بار از مس��یر ایران وجود دارد، گفت: 
متاسفانه به خوبی از این ظرفیت استفاده نمی شود که 
بخشی از آن به تنش های منطقه ای مربوط می شود. 
وی با بیان اینکه براساس برآورد کارشناسان امکان 
افزای��ش ظرفی��ت ترانزیت از ایران تا ۵۵ میلیون تن 
در س��ال وج��ود دارد، اضاف��ه کرد: باید برای ترانزیت 
بارهای��ی که از س��مت غرب چین منتقل می ش��وند 
برنامه ری��زی کرد و راهبرد مش��خص برای تس��هیل 
عبور و مرور کاالهای ترانزیتی از مسیر ایران داشت. 
مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد حمل و نقل وزیر راه و 
شهرس��ازی ادامه داد: برای تس��هیل ترانزیت از کشور 
باید موانع فیزیکی و غیر فیزیکی برداش��ته ش��ود و با 
حف��ظ مراقبت ه��ای امنیتی تع��داد مداخله گران در 
ورود و خروج کاال را کاهش داد تا عالوه بر توس��عه 
ظرفیت ه��ای حمل و نق��ل داخل کش��ور به توس��عه 

حمل و نقل منطقه نیز کمک کرد. 

درخواست تاسیس ۴ ایرالین 
جدید به سازمان هواپیمایی

مع��اون عملی��ات هوان��وردی س��ازمان هواپیمایی 
کش��ور از تعیین حداقل کفایت سرمایه برای فعالیت 
ایرالین ها تا پایان دی ماه خبر داد و گفت: این میزان 
بسته به نوع فعالیت پروازی هر ایرالین متفاوت است. 
به گزارش ایس��نا، محمد خداکرمی درباره آخرین 
وضعیت تعیین حداقل کفایت س��رمایه برای فعالیت 
ایرالین ها براس��اس دس��تورالعمل تاسیس و فعالیت 
ش��رکت های هواپیمایی اظهار کرد: طبق دس��تورات 
اکی��د وزیر راه و شهرس��ازی تعیی��ن حداقل کفایت 
س��رمایه برای فعالیت شرکت های هواپیمایی توسط 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری در حال بررس��ی است 
و حداکث��ر ت��ا پایان دی ماه ای��ن رقم حداقل کفایت 

سرمایه اعالم می شود. 
وی درب��اره می��زان کفایت س��رمایه نیز گفت: این 
میزان بسته به نوع فعالیت پروازی هر ایرالین متفاوت 
است به این ترتیب که ممکن است ایرالینی در نظر 
داش��ته باش��د با ناوگان کوچک فعالیت کند بنابراین 
میزان کفایت س��رمایه این ایرالین با ایرالینی که در 
مسیرهای پروازی بین قاره ای با ناوگان بزرگ فعالیت 
می کند متفاوت خواهد بود. معاون عملیات هوانوردی 
سازمان هواپیمایی کشور افزود: براساس انواع فعالیت 
ایرالین ها اعم از منطقه ای، چارتری و برنامه ای حداقل 

کفایت سرمایه مورد نظر مشخص می شود. 
وی همچنین درباره تاس��یس چند ایرالین جدید 
گفت: طی حدود 1۰ ماه گذشته درخواست بیش از 
4۰ شرکت هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری 
اعالم شده اما با توجه به دستورالعمل تاسیس و فعالیت 
شرکت های هواپیمایی، داشتن حداقل کفایت سرمایه 
یکی از الزمات ایرالین ها اس��ت، بنابراین متقاضیانی 
که نمی توانند کفایت مالی خود را به اثبات برس��انند 
نمی توانند مجوز موافقت اصولی برای تاسیس ایرالین 
و به تبع آن اس��تفاده از تس��هیالت بانکی و صندوق 
توس��عه مل��ی را دریافت کنند چراک��ه اولویت دولت 

حمایت از شرکت های هواپیمایی فعلی است. 
مع��اون عملی��ات هوان��وردی و ام��ور بین المل��ل 
س��ازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بسیاری از 
درخواست های دریافتی برای تاسیس ایرالین جدید 
با هدف اس��تفاده از تس��هیالت است به پایگاه خبری 
وزارت راه گفت: از بین متقاضیان فقط چهار متقاضی 
اصلی تاس��یس ایرالین جدید هس��تند و کفایت مالی 
آنها ثابت شده است و با ورود آنها طی یک تا دو سال 
آینده شاهد افزایش ناوگان هوایی با سن قابل قبول 
خواهیم بود. این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی 
کش��وری در پاس��خ به این س��وال ک��ه ایرالین های 
متقاضی تاس��یس در چه مرحله ای قرار دارند، گفت: 
از بی��ن چهار ایرالی��ن متقاضی، تاکنون یک ایرالین 
موف��ق ب��ه دریافت مجوز موافقت اصولی از س��ازمان 

هواپیمایی کشوری شده است. 
خداکرمی با اشاره به اینکه با اجرای آزادسازی نرخ 
بلی��ت هواپیم��ا تغییر و تحوالت در صنعت هوانوردی 
ب��ه س��رعت رخ نمی ده��د بلکه نیازمند زمان اس��ت، 
ادامه داد: باید در مرحله اول، میزان بهره وری بعد از 
آزادسازی نرخ بلیت برای سرمایه گذاران اثبات شود. 
ضمن اینکه در دنیا هم ابتدا آزادس��ازی اجرا ش��ده 
سپس با تنوع خدمات نسبت به افزایش کیفیت، رشد 

ظرفیت و اشتغال زایی در صنعت اقدام شده است. 

عمران

در حال��ی ک��ه امی��دی ب��ه 
رون��ق مس��کن تا پایان س��ال 
جاری وجود ندارد، مس��ئوالن 
و کارشناسان مسکنی از ادامه 
وضعیت رکود در س��ال آینده 
خب��ر می دهند، در این صورت 
ب��ازار مس��کن وارد چهارمین 
س��ال رکود خود خواهد ش��د 
و این در حالی اس��ت که س��ه 
سیاس��ت اعتب��اری در ح��وزه 
مس��کن اجرایی ش��ده اس��ت 
و ب��ازار منتظ��ر تاثیر گ��ذاری 
سیاس��ت های پول��ی در دولت 
و ب��ه دنبال آن افزایش قدرت 

خرید مردم خواهد بود. 
سیاس��ت های مس��کنی در 
س��ال اول دولت یازدهم صرف 
طراحی و بازنگری های مقررات 
در ح��وزه س��اختمان و انجام 
مذاک��رات ب��ا حوزه های پولی 
و مال��ی ش��د و البته ایده های 
مس��کن اجتماع��ی، مس��کن 
حمایت��ی و اجاره دولتی طرح 
و در دس��تور کار دول��ت ق��رار 
گرف��ت و عم��ال در س��ال اول 
برنام��ه ای به اجرا نرس��ید، اما 
در س��ال دوم نخس��تین گام 
اجرایی برداش��ته ش��د و ارائه 
تس��هیالت ۵۰ میلیون تومانی 
برای بافت فرس��وده از س��وی 
دول��ت اب��الغ و در پایان همان 
س��ال به بانک ها ابالغ ش��د اما 
در س��ال سوم موج جدیدی از 
سیاست های اجرایی در آستانه 
ورود ب��ه بازار ق��رار گرفت که 
یک��م  حس��اب  افتت��اح  آن 
پس ان��داز برای اعطای وام های 
8۰ میلی��ون تومانی و افزایش 
س��قف وام سپرده ممتاز تا ۶۰ 
میلی��ون تومان، دو سیاس��ت 
ابالغ ش��ده و عملیات��ی ش��ده 
دولت در بازار مس��کن بود که 
هر چند مقدمات اجرایی شدن 
این سیاس��ت ها انجام شده اما 
هی��چ ی��ک از این تس��هیالت 
عملیات��ی و وارد بازار مس��کن 
نش��ده اس��ت و در حال حاضر 
حوزه مس��کن س��ومین سال 

رکود را می گذراند. 
ح��ال اینک��ه کارشناس��ان 
معتقدن��د س��ال آین��ده ه��م 
نمی ت��وان انتظ��ار ورود ب��ازار 
مسکن به دوره رونق را داشت 
و س��ال 9۵ هم همچنان سال 

رکود مسکن خواهد بود. 
مسکن همچنان در کما

ه��ر چن��د کارشناس��ان و 
مسئوالن پیش بینی می کردند 
که مس��کن در س��ال 94 وارد 
دوره رون��ق ش��ود ام��ا ای��ن 
آب  از  درس��ت  پیش بین��ی 
درنیام��د و حج��م معام��الت 
افزایش نیافت. رئیس اتحادیه 
امالک اس��تان ته��ران چندی 
پی��ش در ای��ن ب��اره گفته بود 
ک��ه هر چند می��زان معامالت 
تا پایان تابستان روند صعودی 
داشت اما با وارد شدن به فصل 
پایی��ز با افت معامالت نس��بت 
به ش��ش ماه اول سال و مدت 
مش��ابه سال گذش��ته مواجه 
شدیم و وضعیت موجود هم تا 
پایان سال ادامه خواهد داشت. 
حال اینکه برخی کارشناسان 
معتقدن��د ای��ن رکود به س��ال 
آینده هم سرایت می کند. ایرج 
رهبر، رئیس کانون سراس��ری 
انبوه س��ازان در گف��ت وگ��و با 
»فرصت امروز« درباره وضعیت 
بازار مسکن در سال 9۵، گفت: 
هیچ نشانه ای از شروع دوره رونق 
در سال آینده دیده نمی شود و 

انتظار خروج بازار رکود در بین 
فع��االن این حوزه و بازار وجود 
ندارد، بنابراین مس��کن س��ال 
آینده هم در رکود خواهد ماند. 
وی با اشاره به اقدامات عملیاتی 
دولت برای ایجاد رونق در بازار 
مس��کن ادامه داد: ت��ا به امروز 
هیچ یک از سیاست های دولت 
تاثیری در بازار نگذاش��ته است، 
چراک��ه تس��هیالت به دس��ت 
مصرف کننده نرس��یده اس��ت 
و ای��ن پروس��ه طوالن��ی برای 
عملیات��ی ک��ردن اعتب��ارات، 
وقت کش��ی می کن��د و باع��ث 
س��نگین تر ش��دن فضای رکود 

می شود. 
رئی��س کان��ون سراس��ری 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  انبوه س��ازان 
ناکارآم��دی راهکاره��ای ارائه 
شده از سوی دولت گفت: دولت 
باید بپذیرد که سیاست هایی را 
که برای خروج مسکن از رکود 
در نظ��ر گرفته اس��ت، توانایی 
مقابل��ه با مش��کالت موجود را 
ندارند. س��قف اعتبارات بسیار 
کم است و شرایط دسترسی به 
این تسهیالت هم سختگیرانه 
طراحی ش��ده است. وی تاکید 
ک��رد: تنه��ا قش��ری می تواند 
از ای��ن تس��هیالت و راهکارها 
برای خانه دار ش��دن اس��تفاده 
کند که درآمد ماهانه آن توان 
پرداخت اقساط قابل توجه این 
تس��هیالت را داش��ته باشد که 

این قشر هم سهم عمده ای در 
بازار ندارد. 

رهب��ر یک��ی از راهکارهای 
تس��هیالت  ک��ردن  کارآم��د 
دوره  افزای��ش  را  پرداخت��ی 
بازپرداخت عنوان کرد و گفت: 
معتقدم در کنار افزایش سقف 
وام های خرید مسکن باید دوره 
بازپرداخت ه��ا هم افزایش یابد 
و ام��کان دریاف��ت وام هایی با 
دوره بازپرداخ��ت 2۰ ت��ا 2۵ 
س��اله ب��رای متقاضیان وجود 

داشته باشد. 
اقبال بلند کم متراژها در 

سال آینده 
 یکی از مهم ترین پیامدهای 
رک��ود ب��ازار مس��کن، کاهش 
تولی��د اس��ت ک��ه یک��ی از 
محکم تری��ن عالئ��م وقوع آن 
در ب��ازار، کاهش میزان صدور 
پروانه های ساختمانی است به 
طوری که گزارش های رسمی 
مرکز آمار نشان می دهد میزان 
صدور پروانه های س��اختمانی 
در تابستان سال گذشته چیزی 
حدود 22 درصد کاهش داشت. 
ح��ال اینکه مدیرکل اقتصاد و 
برنامه ریزی مس��کن وزارت راه 
و شهرس��ازی معتقد است این 
عالئم در بازار می تواند بس��یار 
خطرناک باشد. علی چگنی در 
گف��ت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
ب��ا بیان اینکه اگر روند موجود 
ادامه داشته باشد به طور قطع 

ب��ازار با مش��کل کمبود عرضه 
مواجه می ش��ود، گفت: زمانی 
بازار به تعادل می رسد که بین 
عرض��ه و تقاضا تناس��ب وجود 

داشته باشد. 
از  یک��ی  داد:  ادام��ه  وی 
پیامده��ای رکود کاهش تولید 
است که منجر به کاهش عرضه 
و در نتیجه افزایش قیمت ها و 
ادامه دار ش��دن رکود می شود. 
چگن��ی ورود بازار مس��کن به 
دوره رون��ق را من��وط بر تغییر 
ش��رایط دانس��ت و ادامه داد: 
ممکن اس��ت در س��ال آینده 
عالئم خروج از رکود دیده شود. 
همچنی��ن احم��د ج��وکار، 
کارش��ناس ب��ازار مس��کن در 
گف��ت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
ب��ا بیان اینکه خب��ری از رونق 
مس��کن در سال آینده نیست، 
اقدام��ی  مهم تری��ن  گف��ت: 
ک��ه باع��ث افزای��ش معامالت 
و  ت��وان  افزای��ش  می ش��ود، 
قدرت خرید مردم اس��ت که با 
س��قف وام های موجود بعید به 
نظر می رس��د ک��ه دولت بتواند 
ق��درت خری��د را افزایش بدهد 
این در حالی اس��ت که با توجه 
ب��ه رکودی که بر اقتصاد حاکم 
اس��ت، امکان پس ان��داز برای 
م��ردم ه��م وجود ن��دارد.  وی 
ادامه داد: به نظر نمی رس��د که 
تغییری در سیاست های دولت 
ب��رای حمایت از تولید و عرضه 
و همچنی��ن بخش تقاضا انجام 
ش��ود، چراکه هنوز منابع بانکی 
تقویت نشده اند مگر اینکه ورود 
پول ه��ای بلوک��ه ش��ده بتواند 
مناب��ع بانک��ی را تقوی��ت کند. 
ج��وکار با اش��اره ب��ه وضعیت 
ب��ازار مس��کن در س��ال آینده 
ادام��ه داد: معتق��دم خانه های 
کم متراژ شانس بیشتری برای 
فروش داش��ته باشند و تمرکز 
ب��ازار ه��م روی  بازاریاب��ی  و 
واحده��ای مس��کونی کوچک 
خواهد بود و اگر تسهیالت هم 
به دس��ت مصرف کننده برسد، 
قدرت خرید مردم در حوزه کم 

متراژها عملیاتی می شود. 

رئیس س��ازمان نظام مهندسی 
درباره اظهارات مس��ئوالن وزارت 
راه وشهرس��ازی مبن��ی بر اینکه 
برج س��ازی در منطقه 22 تهران 
خ��ارج از ط��رح تفصیل��ی بوده 
و ای��ن حج��م از ساخت و س��از 
غیر قانون��ی اس��ت، گفت: وزارت 
راه و شهرس��ازی هن��وز ضواب��ط 
بلندمرتبه س��ازی را اب��الغ نکرده 
که شهرداری در صدور مجوزها بر 
این مقررات و ضوابط استناد کند. 
حبیب اهلل بیطرف در گفت و گو 
ب��ا ایلنا با بی��ان اینکه مقررات و 
ضواب��ط بلند مرتبه س��ازی هنوز 
اب��الغ نش��ده اس��ت ک��ه بتوان 
براس��اس آن نس��بت ب��ه صدور 
مج��وز یا عدم صدور مجوز اقدام 
ک��رد، اظهار ک��رد: طرح تفصیلی 
ه��م اجازه م��ی داد که در منطقه 

22 برج سازی انجام شود. 
وی در پاس��خ به این سوال که 
یعن��ی در ط��رح تفصیلی تعریف 
ش��ده است که منطقه 22 چنین 
بلند مرتبه س��ازی  برای  ظرفیتی 
ط��رح  ای��ن  در  گف��ت:  دارد؟ 
ظرفی��ت ساخت و س��از تعریف و 
مجوزه��ا هم به ص��ورت موردی 
توس��ط کمیس��یون ماده ۵ صادر 
ش��ده است.  رئیس سازمان نظام 
مهندس��ی اس��تان تهران تاکید 
ک��رد: در حال حاضر باید ضوابط 
بلند مرتبه سازی ابالغ شود و البته 
وزارت راه و شهرسازی هم اعالم 
ک��رده ک��ه این ضوابط و قوانین و 

مقررات به زودی ابالغ می شود. 
وزارت  اگ��ر  داد:  ادام��ه  وی 
ضواب��ط  شهرس��ازی  و  راه 
بلند مرتبه س��ازی را اع��الم کند 

بس��یاری از مشکالت و خأل های 
قانون��ی رفع می ش��ود و تدوین و 
اب��الغ این ضواب��ط هم از وظایف 
وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت. 
البت��ه ش��هرداری می توان��د ب��ا 
توج��ه به ط��رح تفصیلی ش��هر 
ب��ه این پروژه ها مج��وز ندهد اما 
ب��ه هر ح��ال ش��هرداری هم راه 
قانون��ی ب��رای دادن مجوزه��ا را 
پیدا کرده اس��ت.  بیطرف با بیان 
اینکه س��ازمان نظام مهندسی در 
مراحل س��اخت، نظارت و ایمنی 
و محاس��بات فنی و رعایت اصول 
نم��ای س��اختمان ورود می کند 
و نق��ش دارد، گف��ت: در ای��ن 
می��ان س��ازمان نظام مهندس��ی 
هیچ نقش��ی ندارد و ش��هرداری 
بای��د  راه وشهرس��ازی  وزارت  و 

پاسخگو باشند. 

رئیس س��ازمان نظام مهندسی 
ادامه داد: سازمان نظام مهندسی 
در بخش پایین دستی و در مرحله 
نظ��ارت از نحوه ساخت و س��ازها 
ورود می کن��د. ضواب��ط را وزارت 
راه و شهرس��ازی بای��د تعیی��ن و 
ابالغ کند و شهرداری هم نسبت 
ب��ه صدور ی��ا عدم صدور مجوزها 
تصمیم می گیرد. در این پروس��ه 
س��ازمان نظام مهندس��ی نقشی 
و وظیف��ه کارشناس��ان  ن��دارد 
س��ازمان نظام مهندس��ی بعد از 
این مراحل ش��روع می شود و آن 
هم نظارت بر مسائل فنی و کیفی 
اس��ت.  بیطرف با تاکید بر اینکه 
امکان حذف ش��هرداری از پروسه 
ص��دور مجوزهای ساخت و س��از 
غیر ممکن است، گفت: شهرداری 
ب��ه ط��ور قانونی مس��ئول صدور 

پروانه ها و مجوزهای ساخت و ساز 
اس��ت اما ضوابط و مقررات حاکم 
بر آن را وزارت راه و شهرس��ازی 
بای��د اب��الغ کن��د.  وی ادامه داد: 
مقررات ملی ساختمان را هم باید 
وزارت راه وشهرسازی به تصویب 
برس��اند و نظام مهندسی مسئول 

اجرای این مقررات است. 
بیطرف همچنین درباره آخرین 
وضعیت پروژه ایران زمین گفت: 
این پروژه در توقیف دادگاه است تا 
طبق قانون به فروش برسد و ریال 
این پروژه به وزارت نفت داده شود 
اما از لحاظ برقراری ایمنی حفظ 
وضعی��ت موج��ود باید بگویم که 
نظام مهندسی پیگیری های الزم 
را انجام داده است که ایمنی گود 
این پروژه برقرار باش��د تا مراحل 

فروش انجام شود. 

ضوابط بلند مرتبه سازی وجود ندارد تا مانع از برج سازی شود

»فرصت امروز« وضعیت اقتصاد مسکن در سال آینده را بررسی می کند 

مسکن همچنان بر خط رکود 
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نازیال مهدیانی 

طی نام��ه مکت��وب مدی��رکل ایرالین 
س��عودی به مدیرکل فرودگاه بین المللی 
مشهد، پروازهای ش��هر شیعه نشین دمام 
به مشهد مقدس از دیروز رسما قطع شد. 
ب��ه گزارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی، مدی��رکل ایرالین س��عودی 
ب��ه  مکت��وب  نام��ه ای  ط��ی  ای��ران  در 
 ف��رودگاه بین المللی مش��هد لغو پروازهای
دم��ام- مش��هد را ت��ا اطالع ثانوی رس��ما 
اع��الم ک��رد. در نامه ایرالین س��عودی به 
فرودگاه بین المللی مشهد آمده است: »به 
 دلیل ش��رایط موجود سیاس��ی پروازهای
دمام - مشهد تا اطالع ثانوی لغو است.« بر 
اساس این گزارش، پیش از این تنها چهار 
پرواز از عربستان به ایران در مسیر پروازی 

دمام- مش��هد توس��ط ایرالین سعودی در 
هفته انجام می شد. پروازهای دمام- مشهد 
س��عودی ایرالین روزهای شنبه، یکشنبه، 
سه شنبه و پنجشنبه انجام می شد، به این 
ترتی��ب که طب��ق برنامه س��اعت 12 وارد 
فرودگاه بین المللی مشهد می شد و ساعت 
13:3۰ نیز این فرودگاه را به مقصد ش��هر 
شیعه نش��ین دمام ترک می ک��رد که فعال 
به دلیل ش��رایط موجود سیاسی دو کشور 

پروازهای یادشده به حالت تعلیق درآمد. 
پی��ش از ای��ن نی��ز پروازهای ش��رکت 
هواپیمایی ماهان در مسیر مشهد - دمام 
برق��رار بود که به دلیل کمبود مس��افر از 
3 دی ماه 94 توس��ط ش��رکت هواپیمایی 

ماهان ابطال اعالم شد. 

ایران و عربستان خطوط هوایی خود را قطع کردند
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عرضه مدل جدید نیسان باوجود 
رکود بازار

خودروس��از ژاپنی نیسان با وجود بحران اقتصادی 
در برزیل، 185 میلی��ون دالر برای تولید یک مدل 

جدید در این کشور سرمایه گذاری می کند. 
به گزارش ایس��نا، کارلوس گ��ون، مدیرعامل این 
خودروساز اعالم کرد: نیسان در کارخانه اش در غرب 
ریودو ژانیرو، یک خودروی جدید خواهد س��اخت و 

از برزیل به بازار جهانی صادر می کند. 
به گفته مدیرعامل نیس��ان، این شرکت ظرف سه 
سال آینده 185 میلیون دالر برای تولید مدل جدید 

سرمایه گذاری خواهد کرد. 
وی پیش بین��ی ک��رد ای��ن س��رمایه گذاری 600 
ش��غل جدید در کارخانه ریسند که در سال 2014 

راه اندازی شد، ایجاد می کند. 
براس��اس گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، برزیل در 
رکود اقتصادی و بحران سیاس��ی اس��ت و به گفته 
مدیرعامل نیسان، بازار خودروی این کشور در سال 

گذشته 25 درصد کوچک شد. 
با وجود اینکه 2015 سال خوبی برای برزیل نبود 
اما نیس��ان با وجود فروش کمتر، موفق شد سهمش 

را در این بازار گسترش دهد. 

افزایش خودروهای خودران 
آزمایشی فورد

فوردموت��ور با هدف س��رعت بخش��یدن به روند 
طراحی خودروهای تمام اتوماتیک، قصد دارد ش��مار 
خودروهای خودران آزمایشی خود را به 30 دستگاه 

افزایش دهد. 
به گزارش ایس��نا، فورد در آس��تانه آغاز نمایشگاه 
مصرف��ی (CES)  در  الکترونیک��ی  محص��والت 
الس وگاس این خبر را منتشر و اعالم کرد از حسگر 

کم هزینه LiDAR استفاده خواهد کرد.
به گفت��ه مدیران صنع��ت خ��ودرو، هزینه باالی 
چنین حس��گرهایی ک��ه به عنوان چش��م خودروی 
خ��ودران عمل می کنند، یکی از موانع فنی برای راه 

یافتن خودروهای خودران به بازار است. 
فورد اعالم کرد نخستین خودروسازی است که از 
این حسگر که ساخت شرکت ولودین است، استفاده 
می کند. این حسگر جایگزین اسکنرهایی خواهد شد 
که بر سقف خودروهای مورد آزمایش برای طراحی 

خودروهای خودران مورد استفاده قرار می گیرند. 
این خودروساز 20 دستگاه فورد فیوژن هیبریدی 
به ناوگان خودروهای آزمایشی که شامل 10 خودرو 
اس��ت، خواهد افزود و آنها را در جاده های کالیفرنیا، 

آریزونا و میشیگان تست می کند. 
خودروس��ازان رقیب ه��م خودروهای آزمایش��ی 
خ��ود را در جاده های خصوص��ی و عمومی آزمایش 
می کنند. شرکت گوگل از سال 2009 از خودروهای 
مختلف ازجمله خودروهای ساخت خود برای تست 

خودران استفاده می کند. 
براس��اس گ��زارش رویترز، ف��ورد همچنین اعالم 
ک��رده با ش��رکت س��ازنده پهپاد دی ج��ی ای برای 
برگزاری مسابقه طراحی سیستم های ارتباطی پهپاد 
به خودرو با اس��تفاده از سیس��تم های ارتباطی فورد 

اف 150 همکاری خواهد کرد. 
ش��رکت کنندگان در این مس��ابقه سیس��تمی را 
طراح��ی خواهند کرد که به کارکنان س��ازمان ملل 
امکان می دهد برای بررس��ی مناط��ق فاجعه دیده از 
آن اس��تفاده کنند. برنده این مسابقه 100 هزار دالر 

جایزه دریافت می کند. 

پس از شراکت گوگل و فورد
لیفت و جنرال موتورز 

هم همکار شدند
پس از انتش��ار اخبار همکاری فورد و گوگل برای 
س��اخت خودروهای خودران، اکن��ون جنرال موتورز 
اع��الم کرد که ی��ک ش��راکت جدید را با ش��رکت 
تاکسی سرویس موبایلی لیفت به راه انداخته است. 

به گزارش ایسنا به نقل از لفتلین نیوز، این شراکت 
ب��رای ایجاد یک ناوگان از تاکس��ی های خودران در 

اختیار خواهد بود. 
دان آم��ان، رئی��س هیات مدی��ره جنرال موت��ورز 
می گوی��د: م��ا آین��ده حمل و نقل ف��ردی را مرتبط، 
یکپارچه و خودکار می بینیم. ما معتقدیم با همکاری 
جنرال موت��ورز و لیفت می توانیم این چش��م انداز را 

سریع تر کنیم و با موفقیت به اجرا در آوریم. 
براساس این قرارداد، جنرال موتورز 500 میلیون 
دالر در ش��رکت تاکسی س��رویس آنالی��ن لیف��ت 
سرمایه گذاری خواهد کرد و در عوض این خودروساز 

یک کرسی در هیات مدیره لیفت خواهد داشت. 
یک��ی از بخش های مهم این ش��راکت اس��تراتژیک 
توسعه مشترک یک شبکه از خودروهای کرایه خودران 
است. اگرچه هنوز جزییات بیشتری در این باره منتشر 
نش��ده اما به نظر می رس��د جنرال موتورز عالقه مند به 

حضور در صنعت تاکسیرانی روباتیک است. 
به ع��الوه جنرال موت��ورز یک��ی از تأمین کنندگان 
خودروهای ش��رکت لیف��ت از طریق مراک��ز اجاره 
خودرو در سراس��ر آمریکا خواهد شد. جزییات مفاد 

قرارداد اجاره خودرو مشخص نشده است. 
لیفت یک اپلیکیشن برای افرادی است که تمایل 
ویژه ای به دریافت تاکس��ی و راننده خصوصی بدون 
هیچ زحمت��ی دارند. کارب��ران صرفا با اس��تفاده از 
اپلیکیش��ن این س��رویس، مب��دا و مقص��د خود را 
مش��خص کرده و چن��د دقیقه بعد ی��ک خودرو در 
انتظارش��ان اس��ت. ظهور این آژانس های آنالین که 
تاکسی داران را تقریبا بیکار کرده تاکنون اعتراضات 

زیادی به همراه داشته است. 

شورای رقابت: پرونده 650 میلیون 
یورویی انحصار و تبعیض نبوده است

رئیس شورای رقابت از پایان بررسی پرونده 650 
میلی��ون یورویی واردات نهاده های دامی درجلس��ه 
دی��روز ش��ورا خبر داد و گف��ت: ش��ورای رقابت به 
ای��ن نتیجه رس��ید که ی��ک نوع امتیاز به ش��رکت 
دریافت کننده اعطا ش��ده ام��ا انحصار و تبعیضی در 
کار نبوده اس��ت. ضمن اینکه شاکی 20 روز فرصت 

اعتراض دارد. 
رضا شیوا روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره 
جلس��ه ش��ورای رقابت که به بررس��ی پرونده رانت 
650 میلی��ون یورویی واردات نه��اده دامی پرداخته 
بود، افزود: شورای رقابت سه جلسه در ارتباط با این 

پرونده برگزار کرد. 
وی افزود: در جلس��ه های گذش��ته، از ش��اکیان، 
نمایندگان بان��ک مرکزی و وزارت صنعت دعوت به 
عمل آمد و آنها پاسخگوی پرسش های اعضای شورا 

بودند. 
رئیس ش��ورای رقابت ادامه داد: در جلس��ه دوم، 
س��ه ش��رکتی که مدعی بودند امتیاز در اختیار آنها 
قرار نگرفته نیز دعوت ش��دند و آنها اظهارات خود را 

مطرح کردند و به پرسش ها پاسخ دادند. 
ش��یوا افزود: در جلسه دیروز، از مسئوالن شرکتی 
که از اعتبار650 میلیون یورو استفاده کردند، دعوت 
ش��د و آنها نیز به پرس��ش های اعضای ش��ورا پاسخ 

دادند. 
وی گفت: ش��اکیان مدعی بودند که س��ه ماده از 
فص��ل نه��م و اصل 44 قان��ون اساس��ی در رابطه با 

وظایف شورای رقابت باید بررسی شود. 
فصل نهم اصل 44 قانون اساس��ی به  »تس��هیل 

رقابت و منع انحصار« اشاره دارد. 
رئیس ش��ورای رقابت افزود: در بررس��ی ش��ورای 
رقاب��ت، بند س��ه ماده 44 ک��ه در آن آمده اس��ت  
»تحمیل ش��رایط تبعیض آمیز در معامالت همسان 
ب��ه طرف های تج��اری«، مورد احراز اعضای ش��ورا 

قرارنگرفت. 
وی گفت: همچنین بند هفت ماده 44 که محدود 
کردن دسترس��ی اف��راد خارج از قرارداد اس��ت نیز 

توسط اعضای شورا احراز نشد. 
ش��یوا گفت: ماده 45 بند  »ج« درباره  »تبعیض 
در ش��رایط معامله« و به معنای قائل ش��دن شرایط 
تبعیض آمیز در ش��رایط معامله برای افراد در شرایط 
یکس��ان است که آن هم برای اعضای شورای رقابت 
احراز نش��د. رئیس ش��ورای رقابت افزود: همچنین 
م��اده 52 که در آن آمده اس��ت  »هرگونه کمک و 
اعطای امتیاز دولتی، ریالی، ارزی و معافیت و مشابه 
آن، ب��ه صورت تبعیض آمیز به ی��ک یا چند بنگاه یا 
چند ش��رکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل آن 

در رقابت شود، ممنوع است« نیز بررسی شد. 
وی گفت: در مورد ماده 52 بحث بس��یار مفصلی 
انجام ش��د و در مورد بخش نخست آ ن که  »اعطای 
امتیاز به یک ش��رکت اس��ت«، اعضای ش��ورا رأی 
مثبت دادند و براین اساس نتیجه گرفتند که امتیاز 
به ش��رکت داده ش��ده اس��ت زیرا اگر می خواستند 
چنین اتفاق��ی نیفتد، باید برای امض��ای توافق نامه 

اطالع رسانی عمومی می شد. 
ش��یوا افزود: بنابراین توافق نامه برای بهره گیری از 
امتیاز 650 میلیون یورو فقط با یک ش��رکت بسته 

شده بود. 
رئیس ش��ورای رقابت ادام��ه داد: بخش دوم ماده 
52 یعنی  »اس��تفاده از 650 میلی��ون یورو موجب 
تس��لط یا اخالل در بازار ش��ده باشد«، برای اعضای 

شورا محرز نشد. 
وی افزود: بنابراین اعضای ش��ورا تأیید کردند که 
امتیاز تبعیض آمیز به یک شرکت داده شده اما اینکه 
این امتیاز س��بب تسلط در بازار یا اختالل در رقابت 

شده است برای اعضای شورای رقابت احراز نشد. 
ش��یوا گفت: این پرونده در ش��ورای رقابت بسته 
ش��د و ش��اکی به مدت 20 روز می تواند درخواست 

تجدیدنظر کند. 

شورای رقابت بین الملل

چهارشنبه
167 دی 1394 خودرو

حرک��ت ب��ه س��مت تولید 
محص��والت صادرات محور در 
صنع��ت خ��ودرو، راه نج��ات 
آین��ده این صنع��ت در ایران 
اس��ت. این موضوعی است که 
کارشناس��ان و فعاالن صنعت 
خودرو ام��روز به آن معترفند 
و این گونه که به نظر می رسد 
ق��رار اس��ت با تمرک��ز بر این 

بخش به پیش بروند. 
محص��والت  ت���ولی�����د 
ابت��دای  از  صادرات مح��ور، 
س��ال گذش��ته هم از س��وی 
و  یازده��م  دول��ت  رئی��س 
ه��م وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت باره��ا م��ورد تأکید 
قرار گرف��ت. این تأکید زمانی 
رنگ جدی تر ب��ه خود گرفت 
ک��ه توافق هس��ته ای ایران با 
پن��ج قدرت جهانی نتیجه داد 
و از همی��ن رو روزنه ه��ا برای 
بازش��دن دروازه های بازارهای 
تازه جهان��ی به روی کاالهای 
ایرانی پررنگ تر ش��د. صنعت 
به عنوان  نی��ز  ایران  خودروی 
یکی از پیشران های اقتصادی 
و صنعتی که آمارها می گویند 
سال گذشته بیشترین نقش را 
در افزایش رشد اقتصادی ایفا 
کرده، از این تأکیدات مستثنا 
نبوده و با توجه به گستردگی 
آن و میزان انتقاداتی که امروز 
به این صنعت وارد می ش��ود، 
به نظر می رس��د بیش از سایر 
صنایع نی��از به حرکت به این 

سمت دارد. 
اه��رم دیگری ک��ه بر تولید 
محص��والت صادرات مح��ور و 
بازارگشایی خودروسازان فشار 
م��ی آورد، حج��م ب��ازار ایران 
اس��ت که با توجه ب��ه میزان 
برنامه های  در  ک��ه  تولی��دی 
توس��عه ای برای تولید خودرو 
گرفت��ه  نظ��ر  در  در کش��ور 
ش��ده، بی��ش از پی��ش مهم 
جل��وه می کند. اما حاال که در 
بین المللی  همایش  س��ومین 
صنع��ت خودروی ای��ران قرار 
و  ص��ادرات  موض��وع  اس��ت 
در  بین المللی  همکاری ه��ای 
این صنعت، مورد بررسی قرار 
گیرد، چند نکته قابل بررسی 
اینکه کارنامه  است؛ نخس��ت 
در  ای��ران  خ��ودروی  صنعت 

صادرات چگونه است؟ 

فرصت هایی که از دست 
رفت

فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو، در ای��ن زمین��ه به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
و  ایران خودرو  »ش��رکت های 
س��ایپا در بازاره��ای خارجی 
خیلی ناموف��ق نبوده اند. مثال 
 82 س��ال  در  ایران خ��ودرو 
در روس��یه و غ��رب ترکی��ه 
مش��تریان خوبی برای سمند 
زمانی که خط  دقیقا  داش��ت، 
ای��ن  در  نی��ز  ال90  تولی��د 
کشورها تأسیس شده بود اما 
سمند به راحتی در این بازارها 
به فروش می رسید. همچنین 

سایپا اکنون در عراق به خوبی 
محصوالتش را می فروشد.«

نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
عض��و هیات مدی��ره انجم��ن 
کارش��ناس  و  قطعه س��ازان 
در  نی��ز  خ��ودرو  صنع��ت 
ای��ن زمین��ه در گفت وگ��و با  
می کند:  بیان  »فرصت امروز« 
»کارنام��ه صنع��ت خودروی 
ایران در صادرات بد نیس��ت. 
در دهه 80 تجربه های موفقی 
در ص��ادرات خ��ودرو وج��ود 
داشته اما تحریم ها و تبلیغات 
منف��ی که علیه ای��ن صنعت 
ص��ورت  کش��ور  داخ��ل  در 
را  گرفت، ص��ادرات محصول 
با مش��کل مواجه ک��رد. مثال 
صنعت خودروی ایران در اوج 
صادرات به عراق بود که یکی 
از مسئوالن وقت، خودروهای 
م��رگ  ارابه ه��ای  را  ایران��ی 
خوان��د و همین موضوع باعث 

ترس طرف مقابل ش��د.«
او م��ی اف��زای����د: »نقل و 
انتقال پول و زیرس��اخت های 
دیگ��ر  جمل��ه  از  صادرات��ی 
ترمزگیره��ای صادرات بودند، 
مثال ما بازار صادراتی داشتیم 
اما زیرساخت های حمل و نقلی 
مهی��ا نب��ود. امیدواری��م ب��ا 
عملیات��ی ش��دن برج��ام این 

مشکالت مرتفع شود.«
همچنی���ن امی��رحس���ن 
علم  دانشگاه  اس��تاد  کاکایی، 
و صنع��ت در گف��ت و گ��و با  
با بیان اینکه  »فرصت امروز« 
برنامه ریزی  ب��ه  نیاز  صادرات 

دارد، تصری��ح می کن��د: »در 
م��ا  صادرات��ی  برنامه ه��ای 
آینده نگری  و  ثب��ات  هیچ گاه 
ماندن  برای  نمی ش��ود.  دیده 
در ی��ک ب��ازار نیاز ب��ه ایجاد 
تن��وع، تأمین نیازه��ای بازار 
و گس��ترش خدم��ات پس از 
ف��روش اس��ت که اص��وال در 
برنامه های صادراتی ما به این 
موارد توجه نمی شود و بازار از 

دست می رود.«
او درب��اره کارنامه صادراتی 
ای��ران،  خ��ودروی  صنع��ت 
توضیح می دهد: »حرکت های 
صادراتی خوبی انجام ش��د اما 
هیچ کدام به ایجاد تراز مثبت 
و ارزآوری چشمگیر نینجامید. 
البت��ه ای��ن نتیج��ه حاص��ل 
میانگین این اتفاق اس��ت زیرا 
باید مجموعه س��رمایه گذاری 
با میزان س��وددهی سنجیده 

شود.«

آفریقا بازار مناسب و 
دست نخورده

بازارس��ازی یکی از نیازهای 
ج��دی صنعت خودروی ایران 
اس��ت و وزارت صنعت دولت 
متول��ی  به عن��وان  یازده��م 
ای��ران  خ��ودروی  صنع��ت 
دس��ت کم در ح��رف تأکی��د 
جدی برای بازارگش��ایی دارد. 
اکن��ون ای��ن پرس��ش مطرح 
اس��ت که با توجه به کیفیت 
خودروه��ای ایران��ی و نب��ود 
تن��وع کاف��ی در محص��والت 
بازارها می توانند  ایرانی، کدام 

به عنوان اه��داف تازه انتخاب 
ش��ده و در عین حال سودده 

باشند؟ 
نجفی من��ش، در پاس��خ به 
این پرس��ش اظه��ار می کند: 
»خودروس��ازان م��ا باید تنوع 
را در تولی��د محصوالت خود 
در دس��تور کار ق��رار دهند تا 
بتوانند بازارهای جدید داشته 
باش��ند. البته بازارهای آفریقا 
برای  اکنون ش��رایط خوب��ی 
ص��ادرات خودروه��ای ایرانی 

دارند.«
این ب��اره  در  نی��ز  کاکای��ی 
معتقد اس��ت: »م��ا نمی توانیم 
با ای��ن محصوالت ب��ه یکباره 
وارد بازاره��ای اروپایی یا حتی 
بازارهای آسیای شرقی بشویم. 
بلکه باید به س��مت بازارهایی 
برویم که کمتر دس��ت خورده 
و نوظه��ور هس��تند، به وی��ژه 
بازاره��ای آفریق��ا که بس��یار 
پتانس��یل باالیی دارند و اکنون 
مورد توجه خودروسازان بزرگ 

دنیا نیز قرار گرفته اند.«
بع��د از مدت ه��ا رک��ود در 
بحث ص��ادرات و باز نش��دن 
ب��خت خ��ودروس����ازان در 
ت��ازه، حرکت های  بازاره��ای 
مبتن��ی ب��ر بازارگش��ایی در 
این صنعت دیده می ش��ود که 
به گفت��ه کارشناس��ان اگر از 
تجربیات گذشته درس گرفته 
شود و برنامه ریزی های درست 
راهبر باش��ند، چش��م صنعت 
خودروی ایران به عروس های 

تازه روشن خواهد شد. 

بازارگشایی راهی به سوی توسعه

بختخودروسازانایرانیبابازارهایتازهبازمیشود

پیش بینی هیوندای و کیا برای کمترین میزان رشد فروش در 10 سال  آینده 

براس��اس پیش بینی های صورت گرفته 
از سوی شرکت های هیوندای و کیاموتورز 
کره جنوب��ی، ای��ن دو غول خودروس��ازی 
کره ای با توجه به کاهش شدید تقاضا در 
چین، کمترین میزان رشد فروش خودرو 
در 10س��ال آینده را برای خود پیش بینی 

کرده اند. 
به گزارش بلومبرگ از س��ئول، »چونگ 
مون��گ کو« که همزمان مدیرعامل هر دو 
ش��رکت خودروسازی محس��وب می شود 
در س��خنرانی خ��ود به مناس��بت س��ال 
جدی��د میالدی و در جم��ع کارکنان این 
دو خودروس��از کره ای اعالم کرد: مجموع 
فروش خودروهای دو ش��رکت هیوندای و 
کیاموتورز در س��ال 2016 به 8 میلیون و 
130 هزار دس��تگاه خواهد رسید، این در 
حالی اس��ت که این رقم در سال گذشته 
میالدی 8 میلیون دس��تگاه بوده اس��ت. 
گفتنی اس��ت براساس اطالعات ارائه شده 
این میزان رش��د فروش خودرو از س��ال 
2006 به این س��و، کمترین میزان رش��د 

برای کیا و هیوندای محسوب می شود. 
در همین ارتباط دو غول خودروس��ازی 
کره ای در دو بیانیه جداگانه هدف گذاری 
خود برای س��ال 2016 می��الدی را اعالم 
کردند. بر این اس��اس ش��رکت هیوندای 
اعالم کرده است که این شرکت قصد دارد 
ت��ا 5/01 میلیون خودرو در س��ال 2016 
تولید کند. این در حالی است که این رقم 
ب��رای کیاموتورز 3/12 میلیون دس��تگاه 

عنوان شده است. 
هدف گذاری دو خودروس��از مذکور در 
حالی اعالم می ش��ود ک��ه هیوندای و کیا 
برای نخس��تین بار در س��ال گذش��ته و از 
سال 2008 میالدی به این سو، نتوانستند 
تولیدات ش��ان را به دلیل کاهش ش��دید 

تقاض��ا در بازار خودروی چین، روس��یه و 
برزی��ل مطابق هدف گذاری ه��ای صورت 

گرفته به فروش برسانند. 
در میان پیش بینی ه��ا و ارائه آمارهای 
از س��وی خودروس��ازان کره ای،  مختلف 
هیوندای قصد دارد تا برند جنسیس خود 
را ب��ه منظ��ور افزایش ف��روش و تصاحب 
س��همی از ب��ازار خودروه��ای لوکس، به 
برندی مس��تقل و لوکس بدل س��ازد. در 
مقاب��ل ش��رکت کیاموت��ورز نی��ز از قصد 
خود برای آغ��از تولی��د خودروهای خود 
در مکزی��ک به منظ��ور تحریک تقاضا در 

منطقه آمریکای جنوبی خبر داد. 

کاهش تقاضا در چین
در همین رابطه آقای چونگ مدیرعامل 
ش��رکت های هیوندای و کیاموتورز اعالم 
کرد: »به دلیل کاهش نرخ رش��د اقتصاد 
چی��ن، پایین بودن ن��رخ بنزین و افزایش 
ن��رخ بهره در آمریکا، رش��د میزان فروش 
خودروهای این دو شرکت در سال جدید 

همچنان کند خواهد بود.«
گفتنی اس��ت که بازار خ��ودروی چین 
بزرگ تری��ن ب��ازار خودروس��ازان کره ای 
محسوب شده و به دلیل کاهش نرخ رشد 
اقتصادی این کش��ور، می��زان تقاضا برای 
خودروهای کره ای در ب��ازار چین در 11 
ماه نخست س��ال 2015 با کاهش مواجه 
شد. اما پس از اعالم دولت چین مبنی بر 
کاهش میزان فروش هدف به نصف، تقاضا 

برای خودروهای کره ای افزایش یافت. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه هیون��دای و 
کیاموتورز هنوز آمار فروش مربوط به ماه 

دسامبر خود را منتشر نکرده اند. 

سایت تولید خودرو در چین و مکزیک
کیاموتورز دیگر خودروس��از کره ای در 
حال توس��عه ظرفیت تولید خود در چین 

و آغ��از تولید خودرو در س��ایت مکزیک 
 خود اس��ت. این ش��رکت قصد دارد مدل
 Forte Compact خ��ود را در مکزیک 
تولی��د کرده و آن را به کش��ورهایی نظیر 

آمریکا و آمریکای جنوبی صادر کند. 
در ای��ن رابط��ه »کی��م جی��ن وو« از 
 کارشناسان حوزه صنعت خودرو در شرکت
 » Korea Investment & Securities«
در ارتباط با وضعیت فروش دو خودروساز 
کره ای اظهار داش��ت: »می��زان فروش در 

س��ال 2016 میالدی برای هردو شرکت 
افزای��ش خواه��د یاف��ت.« وی ادامه داد: 
»موضوع دیگری که باید در س��ال 2016 
می��الدی مورد توجه قرار داد نحوه حضور 
برند جنس��یس در بازارهای اصلی خودرو 
مانند آمری��کا و نحوه برخورد مش��تریان 
با آن اس��ت. موضوع دیگر س��رعت عمل 
کی��ا در تولید محصوالت خود در س��ایت 
خودروس��ازی خ��ود در مکزی��ک خواهد 

بود.«
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آزمون فقهای مجلس خبرگان بدون حضور سیدحسن خمینی برگزار شد
ابهام درباره حذف سید حسن خمینی از انتخابات

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح سه شنبه در دیدار آقای  »عبداهلل عبداهلل« رئیس 
اجرایی دولت افغانس��تان، مس��ئله  »اتح��اد اقوام« در 
افغانس��تان را مهم ترین راه عالج مش��کالت این کشور 
خواندند و با اش��اره به س��وابق و ظرفیت ه��ای فراوان 
همکاری ایران و افغانستان خاطرنشان کردند: جمهوری 
اس��المی ایران  »امنیت، آرامش و پیشرفت افغانستان« 

را  »امنیت و پیشرفت« خود می داند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحس��ین ابتکار تش��کیل 
دولت وحدت مل��ی و اظهار امیدواری در خصوص حل 
مش��کالت افغانستان افزودند: ان ش��اءاهلل دولت وحدت 
ملی ش��کل حقیق��ی و واقعی پیدا کن��د، زیرا راه عالج 
مشکالت افغانستان، ایجاد وحدت واقعی در میان اقوام 

و مسئوالن است. 
رهبر انقالب با اشاره به سابقه همزیستی مسالمت آمیز 
ش��یعه و س��نی و اقوام مختلف افغانس��تان گفتند: ما 
از قدی��م مردم افغانس��تان را به عن��وان مردمی صبور، 
قان��ع، س��خت کوش و دیندار و برخ��وردار از ذوق ادبی 

می شناس��یم اما اختالفات اقوام و زمینه های دوگانگی 
هر ملتی را ضعیف می کند. 

ایشان با یادآوری حمایت های ایران از ملت افغانستان 
از جمل��ه مخالفت منحصر به فرد جمهوری اس��المی با 
اشغالگری ش��وروی و حمایت از مجاهدان افغانستانی، 
افزودند: جمهوری اسالمی اکنون نیز در کنار افغانستان 

و میزبان حدود 3 میلیون نفر از اتباع آن است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای حضور 16 هزار دانش��جو 
فرصت��ی  را  ای��ران  در  افغانس��تانی  فارغ التحصی��ل  و 
ارزش��مند برای افغانس��تان برش��مردند و خاطرنش��ان 
کردن��د: دولت افغانس��تان باید با تعیین مش��وق هایی، 
ای��ن دانش آموخت��گان را برای بازگش��ت و خدمت به 

کشورشان ترغیب کند. 
رهبر انقالب، با اش��اره به ظرفیت ها و امکانات فراوان 
ایران در بخش های علمی، فنی و اقتصادی و همچنین 
وج��ود منابع طبیع��ی و انس��انی غنی در افغانس��تان 
افزودند: افزایش س��طح همکاری ها به نفع هر دو طرف 
اس��ت و باید با صمیمیت و هم��کاری، برخی اختالفات 

نظیر مسئله آب های مرزی حل شود. 
ایش��ان با انتقاد از سیاس��ت منزوی کردن مجاهدین 
افغانس��تان در سال های گذش��ته تأکید کردند: منزوی 
کردن مجاهدین ب��ا عناوینی نظیر  »جنگ س��االران« 
سیاست غلطی است و در کشوری که در معرض تهاجم 
نظام��ی و فتنه ای فراگیر قرار دارد، خ��ود مردم باید با 

روحیه مجاهدت آماده دفاع از کشورشان باشند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، قدرت نداش��تن در دفاع 
از خ��ود را زمینه س��از ورود و دخالت بیگانگان خواندند 
و افزودند: دیدیم که آمریکایی ها در افغانس��تان چقدر 
انسان ها را کشتند و ضررهای زیادی وارد کردند و هنوز 

نیز دست بر نمی دارند. 
رهبر معظم انقالب با تحس��ین روحیه مقاومت مردم 
افغانستان در مقابل اش��غالگری و تجاوزات  »انگلیس، 
ش��وروی و در س��ال های اخیر آمریکا«، گفتند: روحیه 
مقاومت و دینداری در مردم افغانس��تان بسیار عمیق و 
در تاریخ معروف اس��ت که هیچ اشغالگری نتوانسته در 

افغانستان دوام بیاورد. 

آزمون خب��رگان رهبری صبح سه ش��نبه 
در دبیرخان��ه مجلس خب��رگان رهبری واقع 
در میدان رس��الت قم آغاز ش��د. شرکت در 
ای��ن آزمون برای تعدادی از ثبت نام  کنندگان 
نمایندگی مجل��س خبرگان رهب��ری، جزو 
ش��رایط اح��راز صالحی��ت در نظ��ر گرفته 
ش��ده بود. به گزارش تسنیم، حجت االسالم 
امجد، حجت االس��الم سیدحس��ن خمینی، 
و  آقاتهران��ی  مرتض��ی  حجت االس��الم 
حجت االس��الم رس��ول منتجب نیا از جمله 
ش��خصیت های سرشناسی هس��تند که در 
آزمون حاضر نش��دند. روز دوش��نبه سیامک  
ره پی��ک، مع��اون اجرای��ی و ام��ور انتخابات 

شورای نگهبان ضمن اش��اره به نحوه دعوت 
از داوطلب��ان مجلس خب��رگان رهبری برای 
ش��رکت در آزمون علمی اجتهاد، بیان کرده 
بود که ش��ورای نگهب��ان از طری��ق پیامک 
به داوطلبان واجد ش��رایط برای ش��رکت در 
آزمون علمی اطالع رس��انی کرده است. پیش 
از این ش��ورای نگهبان با ص��دور اطالعیه ای 
اع��الم کرده ب��ود که کلیه کس��انی که برای 
شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
ثبت ن��ام کرده اند به جز اعضای فعلی مجلس 
خبرگان رهبری و نیز کسانی که در گذشته 
در آزمون اجتهاد که از طرف شورای نگهبان 
برگزار ش��ده ش��رکت ک��رده و از نظر علمی 

تأیید ش��ده اند، باید در آزمون علمی اجتهاد 
شرکت کنند. نجات اهلل ابراهیمیان، سخنگوی 
شورای نگهبان در مصاحبه مطبوعاتی تأکید 
کرده بود: براساس ضوابط اعالم شده، شرکت 
نک��ردن در آزمون اب��زار الزم را ب��رای احراز 
شرایط علمی از فقها می گیرد و آنان ابزار الزم 
برای اظهارنظر و احراز شرط اجتهاد نخواهند 
داش��ت و با فقدان این ش��رط، این داوطلبان 
دیگر نمی توانند بقیه فرآیند انتخاباتی را طی 
کنند. به همین س��بب و به دلیل حضور پیدا 
نکردن سیدحسن خمینی در آزمون خبرگان، 
رسانه ها خبر از انصراف ایشان از کاندیداتوری 
مجل��س خبرگان دادند. یک منبع نزدیک به 

بیت امام اما به ایس��نا گفته اس��ت: به گفته 
حجت االسالم و المسلمین سیدعلی خمینی 
دعوت رس��می از سیدحس��ن خمینی، برای 
ش��رکت در آزمون علمی خب��رگان به عمل 
نیامده است و ایش��ان پیامک یا دعوتنامه ای 
در این رابط��ه دریافت نکرده اند. او همچنین 
گفت که سیدحسن خمینی در زمان برگزاری 
آزمون علم��ی خبرگان س��ر کالس درس و 
مش��غول تدریس ب��وده اس��ت. او همچنین 
گفت که سیدحسن خمینی از کاندیداتوری 
در انتخاب��ات خبرگان انصراف نداده اس��ت و 
هرگونه خبر دیگری برخ��الف آنچه تاکنون 

اعالم شده قویا تکذیب می شود. 

حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن روحانی در دیدار با 
کریس��تین ینس��ن وزیر امور خارج��ه دانمارک با اش��اره به 
اعدام ش��یخ نمر، رهبر ش��یعیان عربس��تان به دلیل انتقاد از 
دولت ریاض، اظهارداش��ت: پاسخ انتقاد نباید سربریدن باشد 
و امیدواریم کش��ورهای اروپایی که همواره به مس��ئله حقوق 
بش��ر واکنش نش��ان می دهند، در این زمین��ه هم به وظایف 
حقوق بش��ری خود عمل کنند. رئی��س جمهوری با تأکید بر 
اراده جمهوری اس��المی ایران برای روابط خوب با همسایگان 
گفت: طبیعی است که جنایت علیه حقوق اسالمی و انسانی، 
عکس العمل افکار عمومی را در پی خواهد داشت. البته دولت 
عربستان برای اینکه بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر 
دینی در کش��ور خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی 
زده و رابطه سیاس��ی خود را با جمهوری اس��المی ایران قطع 

کرده اس��ت، درحالی که بی تردید هی��چ گاه این گونه اقدامات 
نمی تواند آن جنایت بزرگ را بپوش��اند. ایران بهترین راه حل 
را برای رفع اختالف بین کشورها مذاکره و دیپلماسی می داند 
و ش��رایط امروز منطقه به گونه ای است که همه کشورها باید 
برای مبارزه با تروریس��م با یکدیگر همکاری و رایزنی داشته 
باشند و معتقدیم کشورهای منطقه با اتحاد می توانند منطقه 
را از خطرات تروریسم پاکسازی کنند. او همچنین با اشاره به 
برخی اقدامات ضروری برای ریشه کنی تروریسم اظهار داشت: 
در مبارزه با تروریس��م اول باید کش��ورهایی که به هر نحو به 
تروریس��ت ها کمک می کنند، تحت فشار قرار بگیرند. مخفی 
نیست که چه کشورهایی به گروه های تروریستی کمک های 
مالی می کنند، چه کسانی از تروریست ها نفت می خرند و چه 
کش��ورهایی سالح و تجهیزات در اختیار آنها قرار می دهند یا 

مرزه��ای خود را برای عبور و مرور تروریس��ت ها از گوش��ه و 
کنار جهان باز گذاش��ته اند. روحانی تصریح کرد: مسئله دیگر 
در مبارزه با تروریس��م این است که باید در این موضوع کامال 
جدیت داشته و از همه امکانات تبلیغاتی، اطالعاتی و عملیاتی 
خود علیه تروریست ها استفاده کنیم. تفاوتی وجود ندارد فردی 
که مورد تهاجم تروریست ها قرار گرفته دارای چه ملیت، دین و 
مذهبی است، لذا مهم است که موضع گیری واحدی نسبت به 
همه انسان هایی که بی گناه کشته می شوند، اتخاذ شود. اسالم 
دینی اس��ت که صددرصد با ترور و تروریس��م مخالف است و 
باید توجه داشت که قضاوت نادرست برخی از رسانه ها نسبت 
به اس��الم باعث می شود که تروریست ها بتوانند از بین جوامع 
سربازگیری کنند و این مسئله دامی است که خود تروریست ها 

پهن کرده اند و نباید در آن گرفتار شد. 

روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه دانمارک: 
عربستان نمی تواند جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند؛ پاسخ انتقاد سر بریدن نیست

سیدش��هاب الدین چاوشی، معاون سیاسی و اجتماعی 
اس��تاندار تهران درباره وضعی��ت کاندیداتورهای مجلس 
گفت: 2 هزار و 573 نفر از مجموع 2 هزار و 734داوطلب 
نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در ش��ش حوزه انتخابیه استان تهران از سوی هیأت های 

اجرایی تأیید صالحیت شدند.
و  اصالح طل��ب  ش��خصیت های  و  چهره ه��ا  اس��امی 
اصولگرایی ک��ه در گفت وگو با ایلنا از تأیید یا عدم تأیید 
خود در هیات های اجرایی خبردار ش��ده بودند، به ش��رح 

ذیل است: 
تأیید صالحیت شده ها

الی��اس حضرتی، ج��واد اطاعت و ابوالفضل ش��کوری 
از س��وی هیات ه��ای اجرایی تأیید صالحیت ش��دند و 
این س��ه فعال سیاس��ی اصالح طلب به ایلن��ا گفته اند، 
مناب��ع اولی��ه از تأیی��د صالحی��ت آنها خب��ر داده اند. 
محمدجواد حق ش��ناس که ب��رای ورود به مجلس دهم 
ش��ورای اس��المی ثبت نام کرده بود، از تأیید صالحیت 
خود از س��وی هیأت اجرای��ی خبر داد. این عضو حزب 
اعتمادمل��ی گف��ت در تماس��ی تلفن��ی ب��ه او گفته اند 
که تأیید صالحیت ش��ده اس��ت. سیدحسن رسولی از 
چهره های اصالح طلبی اس��ت که خب��ر تأیید صالحیت 

خ��ود را به ایلنا داد. نام محمدرض��ا عارف، معاون اول 
دولت اصالحات نیز در میان تأیید صالحیت ش��ده ها از 
س��وی هیات های اجرایی دیده می شود. مهدی نادمی، 
عضو ش��ورای عالی اصالح طلبان با اع��الم اینکه نام او 
در میان تأیید صالحیت ش��ده های انتخابات قرار دارد، 
گف��ت: برخالف اخبار منتش��ر ش��ده در فضای مجازی 
خوش��بختانه تاکنون نوعا اخباری که از رد صالحیت ها 
منتشر شده اس��ت، صحت نداشته است و به طور مثال 
آقای��ان حج��ج اس��الم منتجب نی��ا، رهام��ی و جناب 
آقایان مهندس رس��ولی و مهن��دس حمید عارف تأیید 
صالحیت شده اند غالمرضا انصاری عضو کنونی شورای 
شهر که برای ورود به مجلس دهم ثبت نام کرده است، 
نیز از تأیید صالحیت ش��ده ها در مرحله نخست است. 
محس��ن مهرعلیزاده، س��یدمحمود میرلوحی و مرتضی 
مبلغ از دیگر افرادی هس��تند که نام ش��ان در فهرست 
اف��راد تأیی��د صالحیت ش��ده دی��ده می ش��ود. جالل 
جاللی زاده، فعال سیاس��ی اصالح طلب و نماینده ادوار 
مجلس ب��ه ایلنا خب��ر داد که صالحیت وی از س��وی 
هیات های اجرایی تأیید شده است. حسین کاشفی نیز 
ب��ه ایلنا گفت، از ادامه رقابت در دهمین دوره انتخابات 

مجلس انصراف داده است. 

اسامی رد صالحیت  شده ها
یداهلل طاهر نژاد از سوی هیات های اجرایی رد صالحیت 
ش��د. وی عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران اس��ت 
ک��ه از حوزه چال��وس ثبت نام کرده بود. حمید رس��ایی 
از چهره هایی اس��ت ک��ه خبر رد صالحیت وی ش��نیده 
می ش��ود. خود او در س��ایت شخصی اش نوش��ته به رغم 
اینکه استعالم های او از مراکز چهارگانه مثبت بوده، او را 
ردصالحی��ت کرده اند. یک منبع آگاه به ایلنا گفت: جواد 
خیابانی مجری تلویزیون رد صالحیت ش��ده است، ظاهرا 
مش��کلی که باعث رد صالحیت این مجری ورزشی شده، 

اشکال در مدرک تحصیلی او بوده است. 
افرادی که هنوز به آنها خبر داده نشده است

فاطمه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه 
از عدم اطالع خود نسبت به نظر هیات های اجرایی خبر داد و 
گفت: چیزی تاکنون به من ابالغ نش��ده اس��ت و از کانال های 
غیر رس��می هم مطلبی در این باره نش��نیده ام و پیگیری هم 
نمی کنم. نصرت اهلل تاجیک، سفیر پیشین کشورمان در اردن 
گف��ت که هنوز خبری در م��ورد وضعیت صالحیتش به وی 
نداده اند. در مورد وضعیت بررس��ی صالحیت فیاض زاهد، به 
گفته خودش، هنوز خبری به او نداده اند. حس��ن غفوری فرد 
نیز اعالم کرد که هنوز از تأیید یا رد صالحیتش بی اطالع است. 

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

در پی قطع ارتباط دپیلماتیک بین ایران و عربس��تان، 
ش��خصیت های متفاوتی در جهان موضع گیری کردند. در 
آخرین اظهارنظرها »فرانک والتر اش��تاین مایر« وزیر امور 
خارجه آلمان در مصاحبه با ش��ماره روز سه شنبه روزنامه 
پرتیراژ »بیلد« در پاس��خ به اینکه آیا احتمال بروز جنگ 
بین ایران و دولت س��عودی وجود دارد، گفته است: تمام 
خاورمیانه به ویژه ایران و عربس��تان س��عودی تا اندازه ای 
مدیون ما هستند، زیرا جامعه بین الملل سال هاست برای 
آرام کردن مناقش��ه های به هم گره خورده منطقه فعالیت 

می کند. 
اش��تاین مایر در ادامه مصاحبه خود در پاس��خ به اینکه 
تش��دید بحران چه تاثیری می تواند در مب��ارزه با داعش 
داش��ته باشد، گفت: من بس��یار امیدوارم این هرج و مرج 
حتی االمکان هر چه زودتر تمام شود و عقالنیت غلبه کند 
و ریاض و تهران روی این مسئله مهم یعنی خنثی کردن 
مناقشه های نظامی در س��وریه، یمن و سایر نقاط منطقه 
با هدف تقویت راه حل های سیاس��ی تمرکز کنند تا از این 

طری��ق فعالیت ه��ای داعش خنثی ش��ود. در دیگر اظهار 
نظر »ژوزف دانفورد« رئیس س��تاد مشترک ارتش آمریکا 
گفته است: فرقه گرایی سرمنشا بی ثباتی است و ما آشکارا 
نگران اقدام عربس��تان در اعالم قطع روابط دیپلماتیک با 
ایران هستیم و با جدیت، تبعات چنین تصمیمی را دنبال 
می کنی��م. دانفورد به دنبال نشس��ت فرماندهی نیروهای 
آمریکا در آفریقا و اروپا در اشتوتگارت آلمان به خبرنگاران 
گفت: هنوز بسیار زود اس��ت که درباره اختالفات ایران و 
عربس��تان به هر گونه تصمیم گیری نظامی دس��ت یابیم. 
دانفورد افزود: داعش، چالش��ی اس��ت که بیشتر توجهات 
را در منطقه به خود معطوف کرده، اما روش��ن اس��ت که 
چالش های فرقه ای قبل از پیدایش داعش وجود داشته و 
با اعالم قطع روابط عربس��تان با ایران پر رنگ شده است. 
همچنین در ادامه اقدام هم پیمانان عربستان، خبرگزاری 
رس��می کویت )کونا( به نقل از ی��ک منبع آگاه در وزارت 
خارجه این کشور اعالم کرد کویت سفیر خود را از تهران 

فراخوانده است. 

آخرین اظهار نظرهای غرب درباره روابط ایران و عربستان

  وزارت خارجله عراق اعلالم کرد، با 
وجود اعدام شیخ نمر و نارضایتی بغداد 
از ایلن اقدام سلعودی ها، علراق قصد 
ندارد روابلط خود را با عربسلتان قطع 

کند یا در آن تغییری دهد. 
  کامرون نخسلت وزیر انگلیس سلفر 
از پیش تعیین شلده خود به عربسلتان 
سلعودی را بلرای حداقل سله ملاه به 

تعویق انداخت. 
مقامات رژیم صهیونیستی شیخ خضر عدنان، از رهبران جنبش جهاد اسالمی 

را تنها یک ساعت پس از بازداشتش آزاد کردند
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سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت پس از سخنرانی 
در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور در جمع خبرنگاران و در 
پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر »وضعیت طرح 
تحول س��المت در بودجه سال ۹5« تصریح کرد: وضعیت این 
طرح در بودجه س��ال آینده هنوز نهایی نشده است. طبعا این 
موضوع برای همه دستگاه ها و از جمله وزارت بهداشت که درگیر 
یکی از مهم ترین برنامه های اجتماعی نظام در حوزه س��المت 
مردم است، جای نگرانی است. امیدواریم به نحوی بودجه تقدیم 
مجلس شود و مجلس نیز به شکلی رسیدگی کند که این نگرانی 

به مردم منتقل نشود. 

وزیر بهداش��ت همچنین در خصوص نقش ائمه جمعه 
در حوزه سالمت گفت: نقش ائمه جمعه در حوزه سالمت 
کلی��دی و محوری اس��ت. او با اش��اره ب��ه وظیفه وزارت 
بهداش��ت در حوزه بهداشت عمومی و رابطه صمیمی ائمه 
جمعه با مردم تصریح کرد: با توجه به تاثیرپذیری مردم از 
خطبه های نماز جمعه حتما خطبا و ائمه جمعه می توانند 
در جه��ت کاهش بیماری ها به ما کمک ش��ایانی کنند. او 
این کم��ک را منجر به کاهش هزینه ه��ای دولت در این 
زمینه دانس��ت و در پایان یادآور ش��د: حضور بنده نیز در 

این جلسه به جهت استمداد در این زمینه بود. 

نگرانی وزیر بهداشت از وضعیت طرح تحول سالمت

   سلرهنگ محمدمهدی کاکوان، رئیس 
پلیس فتای تهران بزرگ اعالم کرد، پرونده 
»سوشلا مکانی« به پلیس فتا ارجاع نشده 

است. 
  بلا رأی اعضای شلورای شلهر قطعه 

مشلاهیر در سلازمان بهشت زهرا )س( 
ایجاد می شود. 

با تصویب شورای اسالمی شهر تهران استفاده از شومینه گازسوز و زغال سوز 
در تهران ممنوع شد
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شهاب حسینی، بازیگر سینمای ایران در نامه سرگشاده 
درباره اس��تعفای خود از سمت مشاور جشنواره فیلم فجر 
توضیح داد. متن نامه بدین ش��رح است: »پذیرش سمت 
مش��اور دبیر جش��نواره س��ی وچهارم فیلم فجر در خالل 
مش��غله کاری ام، صرفا به این دلیل بود که تصور می کردم 
در ای��ن دوره، وج��ود نگاهی نو و اندیش��ه ای تازه موجب 
عدم تکرار اشتباهات گذشته و رفع نواقص دوره های قبل 
خواهد ش��د، چراکه در دوره های پیشین، وجود نواقص و 
اش��تباهات بود که آن مهم را از ذات جشنواره بودن خود 
دور کرده و عمال آوردگاه حواش��ی بعضا تاس��ف بار کرده 
بود. اما متاسفانه، موضع گیری دبیر جشنواره سی وچهارم 
فیلم فجر در قبال فیلم »آش��غال های دوست داشتنی« و 

اط��الق اصطالح »معضل« به این اثر ک��ه با مجوز قانونی 
وزارت محترم ارشاد ساخته شده و طی چند دوره گذشته 
در محاق بدبینی و س��یاه نگری ق��رار گرفته، امری قابل 
تامل بوده و نش��انگر بطالن تصورات پیش��ین بنده است. 
این در حالی اس��ت که تهیه کننده و کارگردان فیلم آقای 
محس��ن امیر یوس��فی، صبورانه و بدون ایجاد حواش��ی، 
طی س��ه س��ال اخیر به لح��اظ روحی، م��ادی و معنوی، 
فش��ار و خس��ارات زیادی را متحمل شده است. اینجانب، 
سیدش��هاب الدین حسینی به عنوان بازیگر فیلم مذکور در 
جهت کاهش معضالت دبیر محترم جش��نواره فیلم فجر، 
بدین وس��یله از سمت مشاور جشنواره سی وچهارم، اعالم 

انصراف و کناره گیری می کنم.« 

شهاب حسینی از مشاور بودن در جشنواره فجر ۳۴ استعفا داد

 فعالیت رسلمی شلبکه تهران سیما 
که قلرار بود همزملان با میلالد پیامبر 
اکلرم)ص( آغلاز شلود به دلیلل برخی 
مشکالت زیرساختی، مالی و تولیدی تا 

زمان نامعلوم به تعویق افتاد. 
 حمیدرضا حاتمی، به عنوان سرپرست 
گلروه ادب و هنلر شلبکه چهار سلیما 

منصوب شد. 

عموهای فیتیله ای بعد از توقف برنامه »فیتیله« درصدد گسلترش فعالیت 
خلود در فضای مجازی هسلتند و احتمال دارد نوروز بلا برنامه ای تازه به 

تلویزیون بیایند
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باش��گاه رئال مادرید اعالم کرد با رافا بنیتس، سرمربی 
تی��م اول این باش��گاه، قطع همکاری ک��رده و زین الدین 
زیدان به عنوان جانش��ین او انتخاب شده است. فلورنتینو 
پرز، رئیس باش��گاه رئال مادرید با اع��الم این خبر گفت: 
»اعالم می کنم که رافا بنیتس از رئال مادرید اخراج شده 
اس��ت. اجازه بدهید اعالم کنم که او ی��ک حرفه ای تمام 
عیار اس��ت. مایلم از او به خاطر تالش هایش در این چند 
ماه به عنوان سرمربی رئال تشکر کنم. هیات مدیره باشگاه 
تصمیم گرفت تا زیدان را به عنوان س��رمربی انتخاب کند. 
حاال زیدان باید با این چالش س��ازگار شود. او از حمایت 
ما و پش��تیبانی هواداران برخوردار اس��ت. م��ا از اینکه او 
را به عن��وان س��رمربی جدیدم��ان داریم، احس��اس غرور 

می کنیم. او می داند که نشس��تن روی این نیمکت چقدر 
س��خت اس��ت. او این بازیکنان را به خوبی می شناس��د و 
ب��ا حضور او به عن��وان کمک مربی، ما لی��گ قهرمانان را 
فتح کردی��م. برای او غیرممکن وجود ن��دارد« زیدان که 
همراه همسر و چهار فرزندش در سالن کنفرانس سانتیاگو 
برنابئو برای تحویل گرفتن حکم هیات مدیره رئال مادرید 
حضور یافته بود؛ به خبرنگاران گفت: می خواهم از رئیس 
باشگاه به خاطر این مس��ئله که فرصت مربیگری در رئال 
را نصی��ب من کرد قدردانی کنم. ما بهترین تیم و بهترین 
هواداران دنی��ا را داریم. قصد دارم نهایت توانم را به خرج 
ده��م تا بتوانیم در انتهای فصل به قهرمانی برس��یم و در 

این راه بهترین تالش هایم را خواهم کرد. 

زیدان سرمربی رئال مادرید شد

تیم   مهلدی رحمتلی، دروازه بلان 
فوتبلال اسلتقالل می گویلد دوسلت 
ندارد درباره بازگشلتش بله تیم ملی 

صحبت کند. 
 فدراسلیون فوتبال املارات حمایت 
خود را از موضع گیری سلعودی ها برای 
بلازی کردن با تیم هلای ایرانی در لیگ 
قهرمانان آسلیا در یک کشلور بی طرف 

اعالم کرد. 
جان رابرتس، مدافع پیشین تیم فوتبال آرسنال که در سال ۱۹۷۱ به آرسنال 
کمک کرد تا دو جام قهرمانی را باالی سر ببرد، در سن ۶۹ سالگی درگذشت
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موج جدید گرایش برندها به 
استفاده از جایزه

به نظر می رسد دوباره برندهای ایرانی انبارهای شان 
مملو از کاال ش��ده که به هر روش��ی ب��رای فروش آن 
رو می آورند. معلوم نیس��ت چرا ای��ن کاالها به راحتی 
فروش نمی روند که چنین برندهایی برای عرضه آنها به 
استفاده از شیوه های تبلیغاتی پروموشنی گرایش پیدا 
می کنند. شیوه تبلیغاتی که تقریبا امسال حس و حال 
خود را از دست داده بود و کمتر برندی سراغ استفاده 
از آن می رفت. با تغییر این رویکرد اکثر کارشناس��ان 
تبلیغ��ات گم��ان می کردن��د ک��ه برنده��ای داخلی 
ذهنیت ش��ان نسبت به تبلیغات تغییر کرده و دیگر به 
این صنعت فقط به چشم فروش محصوالت شان آن هم 
به سرعت و آنی نگاه نمی کنند. در این دوره که برندها 
دست از سر شیوه تبلیغات پروموشنی برداشته بودند 
و هرازچند گاهی آگهی ه��ای خالقانه ای را می دیدیم 
که نش��ان از آن داش��ت که برندها ب��رای تبلیغات از 
مشاوران یا شرکت های تبلیغاتی راهکارهای خالقانه ای 
را طلب می کنند. هرچند در همین دوره حذف شیوه 
پروموش��نی، موج کپی کارهای به طور گسترده شیوع 
پی��دا کرده ولی باز به نظر کپ��ی کاری و درگیر کردن 
ذهن مخاطب و جلب نظر آن به برند به مراتب بهتر از 
شیوه جایزه دار و ترغیب آن به زور به سمت برند است. 
مطمئنا گرایش دوباره برندها به اس��تفاده از این شیوه 
یعنی جای��زه دادن روی کیفیت محصوالت آنها تاثیر 
خواهد گذاشت و باز نگاه مشتریان نسبت به تبلیغات 
به س��ال های قبل باز خواهد گش��ت. س��ال هایی که 
مشتریان نگاه بدبینانه ای به تبلیغات داشتند و تبلیغات 
را فقط وسیله ای به منظور فروش محصوالت بی کیفیت 
برندهای ایرانی می دانستند و گمان شان براین بود که 
برندهایی تبلیغ می کنند که محصوالت خوبی ندارند 
اما کسب سود بیشتر موضوع مهم تری نسبت به تغییر 
تفکر مشتریان نسبت به تبلیغات است. کسب سودی 
که برندهای ایرانی برای رس��یدن به آن اقدام به انجام 

هزار و یک شیوه می کنند. 

ارسال کد برابراست با گرفتن جایزه 
 با نزدیکی به پایان سال، برندها یکی پس از دیگری 
ش��روع به اکران آگهی هایی کرده اند که در همگی آنها 
س��که ها و اسکناس هایی به هوا پرتاب شده و بازیگری 
با لبخند به مخاطبان نوی��د جایزه ای ویژه را می دهد؛ 
جایزه ای که مخاطب با ارس��ال کد روی بسته بندی و 
طی مراحل سخت شاید به آن دست یابد. در این راستا 
یک��ی از برندهای حوزه نوش��یدنی آگهی تلویزیونی را 
اکران کرده که معلوم نیست سازنده آن ضریب هوشی 
مخاطبانش را چند فرض کرده است، چون طراحان آن 
هنوز فکر می کنند که نخستین برندی هستند که از این 
شیوه استفاده کرده اند و به راحتی می توانند مخاطبان را 
جذب خود کنند. این آگهی مانند کارتون های دهه 60 
به شیوه فتوانیمیشن ساخته شده و بازیگران در آن با 
همان حال و هوا با یکدیگر صحبت می کنند. این آگهی 
با حرکت یک پسر آغاز می شود که به دنبال ماشینش 
در یخچال و کابینت های آشپزخانه می گردد. پسر دائم 
می گوید: ماشینم ماشینم. البته در این آگهی خانمی 
نی��ز در نقش مادر بازی می کند که وقتی پس��ر جوان 
در یخچال به دنبال ماشینش می گردد به او می گوید: 
به دنب��ال چی می گردی؟ خانم بازیگ��ر در حالی این 
جمالت را می گوید که لبخند تمام صورتش را پوشانده 
و لحظه ای نیز نسبت به کاری که پسر می کند، احساس 
نگرانی بروز نمی دهد. آگهی با پیدا کردن بس��ته بندی 
آبمیوه توسط پسر به پایان می رسد و گوینده می گوید 
با ارس��ال کد درج شده روی بسته بندی برنده ماشین 
فالن شوید. این آگهی نیز مانند هزاران آگهی ای که به 
این شیوه ساخته می شود، هدفی جز ترغیب مخاطبان 
برای شرکت در قرعه کشی ندارد. هدفی که بارها باعث 
ضدتبلیغ برای برندها شده و عاملی برای از دست دادن 

مخاطبان بیشتر خواهد شد. 

ویروسی خطرناک در مقابل ارائه آگهی های 
خالقانه 

 اس��تفاده از این ش��یوه مانند ویروس به س��رعت 
از برن��دی به برندی در حال س��رایت کردن اس��ت؛ 
ویروس��ی خطرناک ک��ه مجددا جل��وی خالقیت و 
ارائ��ه آگهی های هدفمند و متفاوت را خواهد گرفت 
و برن��د دیگ��ر ترغیب به هزینه ک��ردن برای اجرای 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی متفاوت نخواهد ش��د. اکثر 
برندها وقتی از ش��یوه جایزه دادن در تبلیغات ش��ان 
اس��تفاده می کنند، دیگر برایش��ان مهم نیس��ت که 
شرکت تبلیغاتی از چه راهکار تبلیغاتی برای ساخت 
آگهی های شان استفاده می کند. برای آنها فقط مهم 
این است که در آگهی با صدای بلند فریاد زده شود 
»جای��زه جایزه«. به هرحال اس��تفاده از این ش��یوه 
امتحان خود را در کشورمان پس داده و برندها باید 
با بررس��ی عملکرد برندهایی که قبال از این ش��یوه 
اس��تفاده کرده اند، نس��بت به اقدامات جدیدش��ان 
تجدی��د نظر کنن��د. چون بس��یاری از مخاطبان در 
اواخر اجرای این ش��یوه توس��ط برندها در سال های 
گذش��ته به طورکل��ی اعتماد خود را نس��بت به آنها 
از دس��ت داده بودن��د و تمایلی به ش��رکت در این 
مسابقات نداشتند و گمان می کردند که برندها قصد 
فریب آنها را دارند. برخی از مخاطبان در این راس��تا 
ش��روع به تبلیغات دهان به دهان علیه برخی برندها 
ک��رده بودند. در نتیج��ه برندها بهتر اس��ت جلوی 
آس��یبی که شاید در آینده ببینند را سریع تر بگیرند 
و سعی کنند که با شیوه های خالقانه تری مخاطبان 
را به س��مت خود جذب کنند ت��ا نتایج بهتری را از 

اجرای شیوه های تبلیغاتی خود بگیرند. 

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

تعاونی اعتباری Sicredi- شعار: شما در حال حاضر اعتبار ما را دارید، تنها کاری که الزم است انجام دهید  این است که تایید همسرتان را بگیرید!

ایستگاه تبلیغات

 60 اثر تبلیغی برتر کشور 
هفته آینده معرفی می شوند

 برترین آثار تبلیغاتی کش��ور هفته آینده و در قالب 
جش��نواره ملی تبلیغ��ات در مرکز همایش های صدا و 
س��یما معرفی خواهند ش��د. علی فروزفر، دبیر هیات 
داوران نخستین جش��نواره ملی تبلیغات با اعالم این 
مطلب افزود: آثار دریافتی به دبیرخانه جش��نواره هم 
اینک در حال بررسی است و پس از بررسی های الزم و 
درصورت احراز شرایط اختصاصی، روز یکشنبه بیستم 
دی ماه 60 اثر برتر معرفی خواهند ش��د. وی افزود: به 
20 اث��ر اول ش��اهین طالیی، به 20 اثر دوم ش��اهین 
نقره ای و به 20 اثر س��وم، دیپل��م افتخار اعطا خواهد 
ش��د. وی با اشاره به وزن علمی و تجربی باالی هیات 
داوران جش��نواره گف��ت: 46 داور باتجرب��ه و با دانش 
باال، در هشت گروه تخصصی، آثار دریافتی را براساس 
اس��تانداردهای علمی بررسی می کنند. وی با اشاره به 
اینکه زمان ارس��ال آثار به دبیرخانه جش��نواره پایان 
یافته است، گفت: آن دسته از سازمان ها و شرکت های 
تبلیغاتی که قبال با دبیرخانه هماهنگی کرده اند تا 15 

دی ماه می توانند آثار خود را تحویل دهند. 

نگاهی به تبلیغات اینستاگرامی دنت

کمرمقوشتابزده
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چن��دی پیش در صفحه اینس��تاگرامی یکی از برندهای 
حوزه موادغذایی تصویری از یک آگهی منتش��ر شد که در 
آن فقط هش��تگی به همراه س��ه نقطه طراحی ش��ده  بود. 
برند دنت با انتش��ار این تصویر در صفحه اینستاگرامی اش، 
مقدم��ات تبلیغ��ات و معرفی محصول تازه خ��ود را فراهم 
کرده اس��ت. دنت برای محصول ت��ازه خود نام »صبخامه« 
را انتخاب و بر حس��ب آن هش��تگی را در نظر گرفته است. 
ای��ن برند برای معرفی و تبلیغات ای��ن محصول در فواصل 
کم آگهی هایی را اکران کرده که در آن بخش��ی از محصول 
و بس��ته بندی رمزگشایی شده است. برای مثال، در یکی از 
آگهی ها جمله »یعنی چی میتونه باشه؟!« را به همراه تصویر 
بس��ته بندی محصولی بدون لیبل منتش��ر کرده بود. دنت 
ب��ا این کار تا حدودی توانس��ته بود ذهن مخاطبان صفحه 
اینستاگرامی خود را درگیر کند اما شیوه تیزینگی که دنت 
ب��رای معرفی انتخاب کرده آنچنان طوالنی نبود و این برند 
به س��رعت از محصول خود رونمایی و اعالم کرد که کاالیی 
را به سبد خود اضافه کرده است. البته این سرعت عمل به 
ح��دی بود که دنت فرصت کند فورا برای تبلیغات بیش��تر 
این محصول مسابقه ای مشابه مس��ابقه های اکثر برندهای 
حوزه خود برای مخاطبانش تعریف کرده و از آنها درخواست 
کن��د که به همراه محصول تازه عکس��ی را بیندازند و برای 
این شرکت بفرستند. با این توصیفات »فرصت امروز« قصد 
دارد، جنبه های مختلف اقدام تبلیغاتی دنت را برای محصول 
جدیدش مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. براین اساس سراغ 
میالد اسالمی زاد، مش��اور تبلیغاتی و کارشناس دیجیتال 
مارکتینگ رفته ایم. اس��المی زاد عالوه بر پاس��خگویی به 
س��واالت مختلف درباره نحوه معرفی و اقدام تبلیغاتی دنت 
در اینستاگرام به بررسی عملکرد دنت در عرصه رسانه های 

دیجیتال نیز پرداخته که در ادامه این گزارش می خوانید. 

کمپینی دیجیتال که برند را سر زبان ها انداخت 
میالد اس��المی  زاد، درباره حضور و شیوه بهره برداری برند 
دنت از شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام می گوید: 
دنت یکی از قدیمی ترین برندهای ایرانی  اس��ت که س��عی 
دارد از ظرفیت های فضای مجازی، به خصوص ش��بکه های 
اجتماعی برای ترویج جایگاه برند و جذب مشتریان بیشتر 
بهره ببرد. حضور این برند در شبکه های اجتماعی با کمپین 
پر سرو صدای »من هم هستم« آغاز شد. دنت در این کمپین 
همکاری مش��ترکی را با بنیاد کودک داشت. در آن کمپین 
قرار بر این ب��ود که با هر الیک مخاطبان و ثبت نام آنها در 
س��ایت مخصوص کمپین، این برند مبلغ��ی را به این بنیاد 
کمک کند. این کمپین موافقان و مخالفان بسیاری داشت و 
همین کمپین و موضوع، باعث »سر زبان ها افتادن« این برند 
شد و براساس همین جنبه می توان کمپین من هم هستم 

را موفق دانست. 

فعالیتی سالم در اینستاگرام 
اسالمی زاد درباره نحوه فعالیت برند دنت در اینستاگرام 
می گوید: برند دنت به عنوان یکی از شرکت های تابعه برند 
دنون فرانس��ه )صاحب امتیار برندهای دنت و آب معدنی 
دماوند( فعالیتی س��الم را در اینستاگرام دنبال می کند و 
طی مدت فعالیت خود توانس��ته قری��ب به 5000 کاربر 
واقعی را جذب کند. هرچند به طور میانگین سطح تعامل 
کاربران با محتوای تولیدی چندان باال نیست، یعنی این 
برن��د یک الیک/کامنت را ب��ه ازای 60 کاربر از آن خود 
کرده است. اما به هرحال چندان هم دور از انتظار نیست 

که این تعامل در آینده نزدیک افزایش یابد. 

معرفی مرحله به مرحله محصول در صفحه اینستاگرام 
 این کارشناس درباره کمپین تبلیغاتی تازه دنت که در 
رسانه اینس��تاگرام اکران شده می گوید: چندی است که 
دنت کمپین جدید خود را برای معرفی محصول تازه اش 
آغاز کرده است. این برند برای معرفی محصولش از شیوه 
تیزینگ اس��تفاده کرده، یعنی طراحان هر روز یک پست 
در صفحه اینستاگرام گذشته و بخشی از تصویر محصول 

را رمزگش��ایی می کردن��د. البت��ه طراحان ای��ن کمپین 
کاربران خ��ود را تا اعالم ماهیت و ن��ام محصول چندان 
منتظ��ر نگذاش��تند و به س��رعت از محصول ت��ازه دنت 
رونمایی کردند. به نظرم یکی از علل تعجیل در رونمایی، 
نام و ماهیت محصول این برند بود که کاربران چندان که 
باید و شاید نسبت به آن استقبال نشان ندادند و کمتر از 
20 کامنت برای سه پست گذاشته شده  و به نوعی تعداد 
کمی از مخاطبان این برند نس��بت به نام صبخامه یعنی 

نام محصول جدید دنت عکس العمل نشان دادند. 

مشکالت کمپین اینستاگرامی محصول 
اسالمی زاد می گوید: کمپین تبلیغاتی دنت با اشکاالتی 
روبه رو اس��ت. این اش��کاالت را می توان ب��ه چهار بخش 
تقسیم بندی کرد: یک: دنت در این کمپین بعد از رونمایی 
محصول از کاربران خود خواسته که از محصول جدید در 
س��ر میز صبحانه عکس گرفته و ارسال کنند و طی زمانی 
که از اعالم این خبر گذشته تا تاریخ 5 دی ماه 1394 فقط 
6 تصویر از این مسابقه منتشر شده که تصاویر منتشر شده 
تماما به خود دنت مربوط اس��ت و توسط خود این شرکت 
به نمونه گرفته ش��ده و در صفحه گذاش��ته ش��ده است. 
آن طور که از کامنت های مخاطبان مشخص است، محصول 
ت��ازه دنت هنوز به خوبی توزیع نش��ده و مصرف کنندگان 
شهرس��تانی عم��ال به آن دسترس��ی ندارن��د، یعنی دنت 
مخاطبان را در حالی به شرکت در مسابقه دعوت کرده که 
هن��وز محصول را ندیده و از آن خریداری نکرده اند. دو: به 

نظر می رس��د که این کمپین یا مسابقه برای دنت اهمیت 
و اولویت چندانی نداشته است، چرا که نه محتوایی جذاب 
و گیرا برای آن تولید ش��ده و نه برای آن س��روصدایی به 
پا ش��ده اس��ت. البته این موضوع از تع��داد مخاطبانی که 
با محتوای مس��ابقه تعامل داش��ته اند نیز ب��ه راحتی قابل 
تشخیص است. سه: از اشکاالت دیگر این کمپین کیفیت 
پایین طراحی و عدم اس��تفاده از جاذبه های بصری محتوا 
برای انتقال پیام است. چهار: به نظرم، مهم ترین اشکال این 
کمپین این است که دقیقا مشخص نیست که تا چه میزان 
محص��ول جدید یک کمپانی تجاری ب��رای مصرف کننده 
اهمیت دارد؟ یا چرا مخاطب باید مشتاق آن باشد که بداند 
محصول جدید شرکت چیست؟ به نوعی برای این کمپین 
مخاطب شناسی دقیقی نش��ده است. تمامی این اشکاالت 
ناش��ی از عدم دقت در انتخاب موضوع کمپین است، عدم 
دقت��ی که باعث ش��ده مخاطب قابل توجه��ی جذب این 
کمپین نشود و سایر مخاطبان نیز از عدم استقبال کمپین 
متعجب ش��وند. این چرخه باعث خواهد ش��د که کمپین 
بیش از آنکه در خدمت پیش��برد اهداف برند باشد موجب 

تخریب وجهه آن در دید مخاطب شود. 

انتخاب هشتگی هوشمندانه و با سیاست گذاری 
صحیح

اسالمی زاد در پاسخ به این سوال که آیا هشتگی که تحت 
عنوان صبخامه برای این کمپین طراحی شده می تواند، روی 
جذب مخاطبان بیش��تر تاثیرگذار باش��د یا خیر، می گوید: 

عمال طراحی هش��تگی برای این کمپین صورت نگرفته و 
شرکت از نام خود محصول به عنوان هشتگ استفاده کرده  
است. البته این شکل استفاده از نام محصول نه اشتباه است 
و نه اتفاق��ی نو در عرصه طراحی کمپین های دیجیتال. در 
مجموع می توان گفت صبخام��ه در مقام یک نام تجاری و 
نه هشتگ انتخاب هوشمندانه ای  است. اسم محصول تازه  به 
واسطه قرابت آوایی با کلمه صبحانه به نظرم برای مخاطبان 

جالب توجه خواهد بود. 
اسالمی زاد در پایان می گوید: همان طور که پیش تر گفتم 
به طورکلی نمی توان اقدامات اخیر دنت را در اینستاگرام در 
قالب یک کمپین تعریف کرد، ش��ش پست و 20 کامنت و 
تقریبا یک هفته از طرح مسئله تا رونمایی از نام تجاری فاصله 
زیادی نیست. احتماال کمپین اصلی، مسابقه عکاسی از میز 
صبحانه است که باید منتظر باشیم و ببینیم آیا گردانندگان 
این اکانت برنامه ای ب��رای ترویج این کمپین دارند یا خیر. 
به عن��وان نکته آخر باید بگویم اگر برندها برای کمپین های 
دیجیتالی خود از هش��تگی هوشمندانه و با سیاست گذاری 
صحیح استفاده کنند، می توان انتظار داشت که کمپین های 
آنها با اس��تقبال روبه رو و به طور ویروسی در فضای مجازی 
منتش��ر شود. انتخاب هشتگ مناس��ب موضوعی است که 
معموال برندهای ایرانی به آن توجه خاصی ندارند، چون به 
هرحال این موضوع آنچنان مهم است که باید برای آن وقت 
و هزینه  مش��خصی صرف شود. متاسفانه در ایران کمتر به 
اینکه رس��الت اصلی هشتگ چه هس��ت و چه کاربردهایی 

)مضاف بر ایندکس شدن( دارد، پرداخته می شود. 

نرگس فرجی

حسین محمدیان



انواع طرح های تحقیق در تحقیقات 
بازاریابی

همان طور که در یادداش��ت های گذش��ته اش��اره 
ش��د، تعریف مس��ئله در تحقیقات بازاریابی و ایجاد 
رویکرد مناس��ب در موفقیت یک پروژه نقش بسزایی 
دارد. مرحل��ه بعدی تنظیم ط��رح تحقیقاتی مفصل 
برای دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده است. در این 
یادداشت و یادداش��ت های آتی به بررسی انواع طرح 

تحقیق پرداخته خواهد شد. 
طرح های تحقیق در تحقیقات بازاریابی به دو دسته 
کلی اکتشافی و قطعی )استنتاجی( تقسیم می شوند. 
البت��ه طرح ه��ای قطعی خود به دو دس��ته توصیفی 

)طولی و مقطعی( و علّی تقسیم می شوند. 
ابت��دا اجازه دهی��د دید مناس��بی از طرح تحقیق 
ارائه ش��ود. طرح تحقیق در واقع شامل برنامه کاری 
اس��ت که براساس آن داده ها جمع آوری، اندازه گیری 
و تحلی��ل می ش��وند. ط��رح تحقیق به کارشناس��ان 

تحقیقات بازار با طرح این سواالت کمک می کند: 
1- آی��ا برای حل مش��کل باید تکنی��ک مصاحبه، 
مش��اهده، آزمایش و غیره انجام داد یا ترکیبی از آنها 

نیز می تواند مفید باشد؟ 
2- آیا تحلیل باید کیفی باشد یا کمی؟ 

3- آی��ا مطالعه عمیق با نمونه ه��ای کوچک موثر 
است یا مطالعه کم عمق از نمونه های بزرگ تر؟ 

در واقع طرح تحقیق نقشه و مسیری برای به انجام 
رس��اندن پروژه م��ورد نظر اس��ت و جزییات مراحل 
اساسی فرآیند را تشریح می کند. اجرای طرح تحقیق 
باید باعث شود همه اطالعات مورد نیاز حل مسئله به 
دست آید البته باید توجه داشت فرآیند طرح تحقیق 
پیش تر با تعریف مس��ئله آغاز شده و پس از آن سایر 
مراح��ل مانن��د تدوی��ن چارچوب تحلیل، س��واالت 
تحقیق، فرضیه ها و اطالعات مورد نیاز دنبال می شود. 
ممکن است برای یک مسئله تحقیقات بازاریابی در 
عین حال چندین طرح مناس��ب باشد اما یک طرح 
تحقیق خوب به ش��ما تضمی��ن می دهد اطالعاتی را 
که برای حل مشکل جمع آوری کرده اید به دردبخور 

و سودمند است. 
طرح تحقیق اکتشافی 

این نوع تحقیق به منظور کش��ف موقعیت مسئله 
تحقیق صورت می گیرد که برای کس��ب اندیش��ه و 
بینش درباره مس��ئله ای که مدیر و پژوهش��گر با آن 
روبه رو می ش��ود مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان 
س��اده هدف تحقیقات اکتشافی فراهم آوردن بینش 
و درک در خص��وص ی��ک موض��وع اس��ت. در واقع 
تحقیقات اکتش��افی زمانی انجام می گیرد که بخش 
تحقیقات بازار شرکت متوجه می شود مشکلی وجود 
دارد اما هنوز چرایی آن را نیافته است. به طور مثال، 
ممکن است تحقیق اکتشافی درباره اینکه چرا برخی 
مش��تریان از صابون های تولید ش��ده توسط شرکت 
ایکس ناراضی هس��تند با تحلیل ش��کایات مشتریان 
در محل تماس های ضبط ش��ده آغاز شود. یا ممکن 
اس��ت مدیر یک شرکت متوجه شده باشد فروش در 
ی��ک منطقه کاهش پیدا کرده ام��ا هنوز دلیل آن را 

نمی داند. 
تحقیق اکتشافی را می توان برای هر یک از اهداف 

زیر به کار برد: 
1- تنظیم مس��ئله یا تعریف دقیق آن: فرض کنید 
مدی��ر بخش تحقیقات بازار ش��رکت آدیداس به این 
موضوع فکر می کند که چرا سهم بازار این شرکت در 
ایتالیا از نایک پایین تر است. تحقیق اکتشافی ممکن 
اس��ت مشخص کند این س��هم بازار کم به دلیل آن 
اس��ت که تصویر ذهنی برند آدیداس به اندازه نایک 

نیست. 
2- شناس��ایی س��ایر اقدامات: اقدامات دیگر برای 
بهینه س��ازی تصویر ذهنی از آدیداس ممکن اس��ت 
شامل بهبود کیفیت محصول، افزایش بودجه تبلیغات 
تلویزیون��ی، توزیع محصول در فروش��گاه های لوکس 
خود ش��رکت، افزایش قیمت لباس ه��ا و کفش های 

ورزشی و غیره باشد. 
3- ایج��اد فرضی��ه: فرضی��ه جالب این اس��ت که 
خری��داران پرمصرف کفش های ورزش��ی نس��بت به 
خریداران کم مصرف، بیش��تر به برند توجه می کنند. 
دیگر آنکه خریداران پرمصرف نسبت به خریداران کم 

مصرف، تصویر ذهنی ضعیف تری از آدیداس دارند. 
4- متمایز کردن متغیرهای مهم و ارتباطات برای 
آزمودن بیش��تر: تایی��د افراد مش��هور می تواند تاثیر 

مثبتی بر تصویر ذهنی از آدیداس داشته باشد. 
5- کسب بینش برای ایجاد رویکرد مسئله: تصویر 
ذهن��ی از برند متغیری مرکب اس��ت که تحت تاثیر 
کیفیت محصول، اس��تراتژی قیمت گ��ذاری و تصویر 
ذهنی از فروش��گاه هایی که محص��ول در آنها توزیع 

می شود و نحوه آگهی و تبلیغات است. 
6- تعیین اولویت برای تحقیقات بیش��تر: آدیداس 
ممک��ن اس��ت بخواهد رفت��ار خری��داران پر مصرف 

کفش های ورزشی را بررسی کند. 
ب��ا توجه به م��وارد ف��وق می توان نتیج��ه گرفت 
تحقیقات اکتش��افی را می توان در هر مرحله از روند 
تحقیق و نیز زمانی که پژوهش��گر از وضعیت مسئله 

مطمئن نیست به کار برد. 
در یادداش��ت های آت��ی به بررس��ی دقیق س��ایر 
طرح ه��ای تحقیق و ابزارهای هر یک از آنها پرداخته 

خواهدشد. 
ارتباط با نویسنده: 

hamedbakhtiarii@gmail.com

بازاریابی، کار تیم است نه یک نفر

بازاریابی موفق، ماندگار و بزرگ هرگز توس��ط یک 
نفر انجام نمی ش��ود، همیش��ه توس��ط یک تیم انجام 
می شود. مفهوم کار تیمی در حقیقت آنقدر ساده است 
ک��ه اغلب مردم فهم آن را بس��یار عادی می پندارند و 
همین مس��ئله که آنها با این ف��رض، کار تیمی انجام 
می دهند مشکل س��از اس��ت، چراکه آنها در اصل کار 

گروهی انجام می دهند. 
به طور معم��ول هر بازاریاب تجرب��ه حضور در یک 
جلس��ه و ایف��ای نقش در آن یا مواجه��ه با یک گروه 
جدید از همکاران و انجام کار جمعی را داشته است، اما 
اینها صرفا مثال هایی از گروه های کاری اند. تیم درواقع 
به یک گروه کاری گفته می شود که تمامی شرایط یک 
تیم واقعی را داراست و اعضای آن کامال به شکوفایی و 
موفقیت یکدیگر متعهد هستند. این تعهد به رشد تیم 
بازاریابی منجر می ش��ود. یک تیم بازاریابی که دارای 
قدرت اجرایی باالست، مشخصا تمامی کارها را بهتر از 
تیم های دیگر انجام می دهد و تمام انتظارات منطقی 
اعضا را برآورده می سازد. باید درک صریح و روشنی در 
مورد دلیل تشکیل تیم داشت، یعنی اینکه تیم با چه 

هدفی تشکیل شده است. 
در ی��ک تیم بازاریابی به منظ��ور هدایت و مدیریت 
کارها، حضور افراد کاردان و ماهر ضروری است. باید به 
این نکته توجه داشت همیشه نخبگان از نظر اخالقی و 
رفتاری، توانایی همکاری و تشریک مساعی را که الزمه 
دوام و بقای یک تیم اس��ت ندارن��د و افراد نیرومند و 
ماهر نیز، اغلب همراهان خوبی برای یک تیم نیستند. 
البته این حالت مشکل خاصی ایجاد نمی کند مگر در 
ش��رایطی که گروه تصمیم می گیرد به طور جدی در 
قالب یک تیم بازاریابی واقعی کار کند. در تشکیل یک 
تیم بازاریابی افرادی که می توانند به سرعت و به نحوی 
کارآمد تش��کیل تیم دهند و در قال��ب آن کار کنند، 
با س��وق یافتن فعالیت  ها به س��وی پروژه های تیمی و 
نیروهای کاری ویژه، در آینده بسیار مورد نیاز خواهند 

بود. 
می ت��وان اعض��ای یک تی��م بازاریابی را ب��ه منزله 
بازیگران��ی در نظ��ر گرفت که در آن ب��ه ایفای نقش 
می پردازند. الگوی رفتاری ه��ر یک از اعضا به گونه ای 
است که کمک می کنند تا دیگران، صرف نظر از میزان 
استعداد خود، نقش مؤثرتری در تیم داشته باشند. این 
افراد بیش از هر چیز به تیم و کارگروهی می اندیشند. 
به طور کلی می ت��وان ویژگی های زیر را برای بازیگران 
ی��ک تیم بازاریابی بیان کرد که ب��ا بهره گیری از آنها، 

نقش تیمی خود را به خوبی بازی خواهند کرد. 
 یک تیم بازاریابی موفق به تعداد کمی از افراد گفته 
می ش��ود که دارای مهارت های تکمیل کننده یکدیگر 
بوده و دارای مقاصد، اهداف و رویکردی مشترکند که 
برمبنای آنها به هم پیوند می خورند و به یکدیگر تکیه 
می کنند. درنتیجه، اعضای تیم به یکدیگر وابس��ته اند 
یعنی ع��دم فعالیت یک عضو از تیم، باعث عدم انجام 
کار تیمی می ش��ود. درواق��ع کار آنها اث��ر متقابل بر 
یکدیگر می گذارد و در نهایت منجر به فروش بیش��تر 
می ش��ود. اما گروه های کاری، گروهی از افراد هستند 
که با یکدیگر کار می کنند و از راهنمایی یک نفر بهره 
می برند. در این گروه ها کار شخصی بیشتر نمود دارد. 
اگر فرصت یا نیاز عملکردی مهمی که الزمه تیم شدن 
چند بازاریاب در یک سازمان است وجود نداشته باشد، 
آن را گروه می نامند. اعضا در ابتدا برای تبادل اطالعات، 
مشارکت می کنند و با سعی فراوان از دیدگاه های خود 
برای تصمیم گیری در جهت کمک به هم گروهی ها در 
راستای فعالیت ش��ان بهره می گیرند. ولی به طورکلی، 
در گروه های کاری، قصد، هدف عملکردی یا محصول 
مش��ترکی وجود ندارد که مس��تلزم رویکرد تیمی یا 

مسئولیت متقابل باشد. 

همکاری بنیاد لینوکس با بزرگ ترین 
شرکت های فناوری برای توسعه 

خدمات سازمانی
بنی��اد لینوک��س از آغ��از همکاری ه��ای جدی��د با 
ش��رکت های بزرگ مالی و فناوری خبر داد تا به کمک 
آنها بتواند خدمات خود را توس��عه دهد و از واحد پولی 

بیت کوین هم در معامالت بزرگ پشتیبانی کند. 
 به گ��زارش رایورز، بنیاد لینوکس اعالم کرد که این 
همکاری ها یک چارچوب کاری جدید در مقیاس بزرگ 

مبتنی بر سیستم های متن باز ارائه می دهد. 
براساس بیانیه منتشر شده از سوی بنیاد لینوکس، 
این همکاری های گس��ترده، نسل جدید خدمات در 
عرصه تش��خیص هویت کاربر را نی��ز ارائه می دهد و 
امکاناتی را برای مفقود ش��دن کارت های اعتباری در 
اختیار شرکت ها می گذارد.  بنیاد لینوکس می کوشد 
به کمک این ش��رکت ها اس��تاندارد جدیدی را برای 
نق��ل و انتقال داده های س��ازمانی تعری��ف کند و از 
این طریق اس��تاندارد خود را در سراسر جهان مورد 
اس��تفاده قرار دهد. جیم زملین، مدیر بنیاد لینوکس 
در ای��ن خص��وص توضیح داد: »ش��رکت های بزرگ 
توزیع کننده خدمات مالی و فناوری با صنایع مختلف 
در حال همکاری هس��تند و از خدمات بانکی گرفته 
تا سیستم های حمل ونقل و اینترنت اشیا، در گستره 

کاری آنها قرار دارد.« 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی
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ترجمه: سارا گلچین

حامد بختیاریعطیه عظیمی
 کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی

1( استفاده دونالد 
ترامپ از توییتر برای 

صحبت مستقیم با 
مردم آمریکا

چ��ه از آق��ای ترام��پ 
چ��ه  بیای��د  خوش ت��ان 
متنفر باش��ید، نمی توانید 
چش��م های  س��ادگی  به 
خود را ب��ه روی کمپینی 
بازاریاب های حرفه ای  که 
او برای��ش راه انداختن��د، 
حالی ک��ه  در  ببندی��د. 

اظهارنظره��ای جنجالی این نام��زد جمهوریخواه انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
موج��ی از بح��ث و حتی نف��رت را در میان مردم جه��ان ایجاد ک��رده، توانایی او در 
دور زدن رس��انه ها و صحبت مس��تقیم با طرفدارانش را نمی ت��وان نادیده گرفت و به 
س��ادگی از کنارش گذشت. بازاریاب هایی که رقبای ش��ان هنوز هم همان حرف های 
قدیمی را زده و به همان روش های گذشته پایبندند، باید رویکرد مستقیم و خالی از 
حاش��یه گویی های ترامپ را مطالعه کنند. هیچ چیز اگر نباشد، بازاریابی ترامپ برای 
خودش در بازار درهم برهم سیاست مثل توفان های موسمی و فصلی است که در یک 

جزیره در حوزه دریای کارائیب می آید. 

3( برگرکینگ 
پرچم صلح را برای 
مک دونالد باال برد

برگرکین��گ که  برن��د 
رقی��ب سرس��ختی برای 
ب��ه  ش��مار  مک دونال��د 
می آی��د، در روز جهان��ی 
صلح یعنی 21 س��پتامبر 
ی��ک پیش��نهاد جالب به 
رقیب همیش��گی اش داد 
و ب��ه ای��ن ترتیب تالش 
ک��رد ت��ا ب��ه مک دونالد 

نزدیک ش��ده و پرچم س��فید صلح را باال بب��رد. برگرکینگی ها پیش��نهاد تولید یک 
محصول مش��ترک ب��ا مک دونالد را به این غول برگری دادن��د. حرکت برگرکینگی ها 
بس��یار درخشان و خالقانه بود، اگرچه از سوی مک دونالدی ها رد شد. پیشنهاد تولید 
محصول مشترک از سوی برگرکینگ باعث شد که چرخه های خبری از پی هم برای 
برگرکینگ ش��کل بگیرند. رد این پیش��نهاد از سوی مک دونالد هم دیگر دلیل به سر 
زبان افتادن نام برگرکینگ بود. نتیجه نهایی این کار پوشش بی شمار و ارزش بی حد 

و حصر برای برگرکینگی ها بود. 

4( ابتکار تولید کننده 
بی پول نوشیدنی برای 

دیده شدن
ی��ک ش��رکت تولی��د 
بریتانی��ا  در  نوش��یدنی 
چون نمی توانست از پس 
برای  خ��ود  هزینه ه��ای 
در  آگهی  هزین��ه  تامین 
بربیاید، دست  سوپر بول 
به ابت��کار جالبی زد. این 
از  اینکه  ب��رای  ش��رکت 
تبلیغات در  هزینه گزاف 

سوپر بول رهایی یابد، از اوبری پالزا، بازیگر آمریکایی درخواست حمایت کرد. آنها با 
کمک هم ویدئویی ساختند که از دیگر برندها می خواست تا در هزینه ساخت آگهی 

شریک شوند. 
این ویدئو که کاری درخشان، خنده دار، بامزه و شدیدا تاثیرگذار بود، توانست 900هزار 
بیننده را در یوتیوب به خود جذب کند. این خاطرجمعی از توجه مخاطبان باعث شد که 

آنها 4/5 میلیون دالر برای یک آگهی 30 ثانیه ای در سوپر بول خرج کنند. 

5( جیغ های 
دسته جمعی برای یک 

بستنی مساله دار
 BlueBell بس��تنی 
تم��ام  ش��د  مجب��ور 
قفس��ه  از  را  محصوالتش 
جم��ع آوری  فروش��گاه ها 
کند. این اقدام به دس��تور 
»مرک��ز ف��درال کنترل و 
پیش��گیری از بیماری ها« 
و در پی مرگ س��ه نفر بر 
اثر مصرف این بستنی که 

به ظاه��ر آلوده به باکتری لیس��تریا بوده، صورت گرفت. این برند ب��رای بازیابی خود و 
بازگرداندن بس��تنی هایش به قفسه فروش��گاه ها روی بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
حس��اب ویژه ای باز کرد. شفاف س��ازی دقیق شرکت درباره علت اتفاق و مطلع ساختن 
مش��تریان از تازه ترین تحوالت، برنامه ریزی برای بازگش��ت به قفسه ها و چگونگی طی 
ش��دن این فرآیند و همچنین رو به جلو بودن فرآیند اصالح محصوالت باعث ش��د تا 

وفاداری هوادارانش پایدار باقی بماند. 
بس��یاری از طرف��داران این برند به فیس بوک هجوم بردند و یادداش��ت هایی در باب 
حمایت از ادامه فعالیت این شرکت و نیز بازگشتن بستنی ها به بازار در سریع ترین زمان 

ممکن نوشتند. این نمونه ای فوق العاده از یک مدیریت بحران درست و درمان است. 

6( کمپین چریکی 
آمازون برای جذب 

بیننده
چریک��ی  کمپی��ن 
آم��ازون راه افت��اد برای 
اینکه مردم را به س��مت 
سریال تلویزیونی تازه اش 
 The Man« ن��ام  ب��ه 
 »In High Castle
جذب کن��د. این کمپین 
و  درخش��ان  همزم��ان 
توهین آمی��ز ب��ود. ای��ن 

نمایش بر اس��اس این فرض ش��کل گرفته بود که ژاپن و آلمان در جنگ جهانی دوم 
پیروز ش��ده اند و نیاز به بازاریابی درس��تی برای دس��تیابی به موفقیت دارند. بنابراین 
بازاریابان آمازون 206 نقطه از ش��هر نیویورک و متروی میدان تایمز این ش��هر را پر 
از نمادهای نازی و امپراتوری ژاپن کردند. چندان غافلگیرکننده نبود که این کمپین 

بسیاری از نیویورکی ها را به خود جذب کند. 
آمازون با این کمپین توانس��ت ماموریت ج��ذب بیننده را برای خود به خوبی انجام 

دهد. 

7( کمپینی برای از 
بین بردن شکاف 

نسل ها
کمپینی که بازاریاب های 
چارلز شواب راه انداختند، 
توانس��ت با ی��ک تیر، دو 
بزند. جامعه هدف  نشان 
ای��ن کمپی��ن خالقان��ه 
بعد  س��ال های  متولدان 
دوم  جهان��ی  جن��گ  از 
)دوران اوج رشد جمعیت 
در غرب( و بچه هایش��ان 

بودند. این آگهی توجه نس��ل اول را به خود جلب کرد؛ نس��لی که درباره بازنشستگی 
س��واالت کافی آنها پرسیده نش��ده بودند. از سوی دیگر توجه نسل 30 سال به باالها 
هم به این کمپین جلب ش��د؛ نسلی که اکنون نیاز به پس انداز و یادگیری چم و خم 

آن داشتند. این کمپین راه بسیار درستی برای جذب مخاطب حداکثری بود. 

8( کمپین بازاریابی 
عاشقانه شرکت رولون

خیل��ی  روزه��ا  ای��ن 
س��خت به نظر می رس��د 
که بتوانی��د بدون گوگل 
کردن ب��ه اطالعات مورد 
نظرت��ان دس��ت یابید یا 
چی��زی از خودتان به جا 
گذارید. اما شرکت رولون 
کمپینی  در سال 2015 
راه انداخ��ت ک��ه در آن 
دس��ت ب��ه تالش های��ی 

برای دس��تیابی به تعریفی از دنیای عشق زد. وبسایت »Love is On« این شرکت 
سازنده لوازم آرایشی و بهداشتی، از همه دعوت کرده بود که داستان های عاشقانه شان 
را با دیگران به اشتراک بگذارند؛ داستان هایی که در تلویزیون بزرگ میدان تایمز هم 
به نمایش درآمدند، ستونی به قلم یک کارشناس با عنوان »عشق حاال آغاز می شود« 
در مجله کاسموپولیتن درباره اش نوشته شد و ایده های عروسی رویایی را هم به دنبال 

خود به همراه داشت. 

UFC )2 مبارزه را میان 
مردم کشاند

 ،UFC مبارزه قهرمانی نهایی
س��ازمان برگزاری مسابقات 
هنره��ای رزم��ی ترکیب��ی 
در  زی��ادی  پیش��ینه  ک��ه 
برگ��زاری رقابت های رزمی 
تالش  دارد، هیچ  ترکیب��ی 
خارق الع��اده ای ب��رای گرم 
تن��ور مب��ارزه میان  کردن 
هول��ی هلم و روندا روِس��ی 
نک��رد. ام��ا ب��ه ج��ای آن 

ویدئوه��ای جالبی س��اخت که 400 هزار بیننده در یوتی��وب به خود جذب کرد. یو اف 
س��ی سپس روِس��ی را به تاک شوی الن دی جنرس فرستاد. تیزر تبلیغاتی که خانم الن 
برای این مبارزه کننده توییت کرد، 50 میلیون دنبال کننده را با خود همراه کرد. مبارزه 
اصلی روی آنتن PPV رفت. PPV نوعی از برنامه های تلویزیونی است که عالقه مندان 
باید مشترک آن تلویزیون شوند و هزینه تماشای آن برنامه را از قبل بپردازند. این برنامه 
توانست 1 میلیون مخاطب یا به عبارت درست تر مشتری را جذب خود کند. این روش 

بازاریابی سازمان مبارزه قهرمانی نهایی بود. 

9( کمپین نتفلیکس برای مرخصی زایمان برای پدرها
هیچ کس فکر نمی کرد برنامه ای که نتفلیکس برای تغییر دادن روند بازی در برنامه 
مرخصی زایمان پدرها ارائه کرد، منش��ا انقالبی در این زمینه شود. این کمپین آنقدر 
هوش��مندانه بود که آمازون هم نس��خه ای از آن را کپی کرد ب��ه این امید که تصویر 
موج��ود از اوض��اع و احوال کنونی محیط  های کار را عوض کن��د. بهتر از ما می دانید 
که اصوال کمپینی موفق اس��ت که دیگر بازاریاب های قدرتمند یک نسخه از آن کپی 

کنند. 

س�ال 2015 را می ت�وان گنجین�ه کمپین ه�ای 
ارزش�مند بازاریابی نامید که از مرزهای همیشگی 
و تکراری گذش�تند و افق تازه ای ب�رای بازاریابی 

دنی�ا گش�ودند. وب س�ایت معتب�ر Inc.com در 
پایان این س�ال اقدام به معرف�ی برخی از بهترین 
کمپین های بازاریابی کرده اس�ت ک�ه در گنجینه 

ساختن از سال 2015 نقش داشتند. 
ای�ن کمپین ه�ا آمدند ت�ا آگاهی ایج�اد کنند، 

اعتبارها را افزایش دهند و به فروش برندها کمک 
کنند. در ای�ن کمپین ها خالقیت های جالبی دیده 
شده است؛ از کمک گرفتن آقای ترامپ آمریکایی 
از شبکه های اجتماعی گرفته تا تالش برگرکینگ 

برای آشتی با مک دونالد. 

inc.com :منبع



برای مطالعه 371 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )40(
برگزاری مناظره

کمپین های اعتراض آمی��ز مهارت خاص��ی در ایجاد 
دردس��ر برای کارخانه های مختلف و محصوالت ش��ان 
دارند. بدون شک بزرگ ترین نوع این کمپین ها، کمپین 
حفاظت از محیط زیست اس��ت. کمپین های محافظت 
از محیط زیس��ت خودش��ان را در مقام ی��ک گروه مهم 
می دانند که در تالش ب��رای محافظت از س��یاره زمین 
هستند. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع محیط زیست 
کمتر کسی توان س��رزنش آنان به خاطر فعالیت شان را 
دارد. چنین کمپینی کارخانه ها را با دردس��رهای زیادی 
روبه رو می کند به همین دلی��ل اغلب با واکنش خصمانه 
کارخانه ها مواجه می شود اما باید توجه داشت که حمله 
مستقیم کارخانه ها به دلیل ماهیت بشر دوستانه ای که 
این کمپین دارد به طور حتم با شکس��ت مواجه خواهد 
شد. در عوض ایجاد شک و شبهه در مورد میزان پایبندی 
این کمپین به وظایفش و همچنی��ن صداقت آن با مردم 
موضوعی اس��ت که می تواند محافظان محیط زیست را 
به چالش کشانده و موفقیت را برای کارخانه ها به ارمغان 

بیاورد. 
ایده

در طول ده��ه 80 می��الدی تحقیقات انگلیس��ی ها 
مش��خص کرد که الی��ه ازن در قطب جنوب به ش��دت 
آس��یب دیده و به اصطالح سوراخ شده اس��ت. الیه ازن 
به دلیل نقش��ی که در حفاظت از زمین در برابر نور ماورا 
بنفش و پرتوهای کیهانی ایفا می کند اهمیت زیادی دارد. 
عالوه براین تحقیقات انگلیسی ها نشان داد که علت اصلی 
سوراخ ش��دن الیه ازن اس��تفاده از گازها »سی اف سی« 
اس��ت. در ابتدا کارخانه هایی که به طور گس��ترده از این 
گاز اس��تفاده می کردند تصمیم گرفتند تا در یک برنامه 
تلویزیونی در م��ورد اهمیت ای��ن گاز در صنایع مختلف 
صحبت ک��رده و در واقع مردم و کمپین محیط زیس��ت 
را به تغییر تصمیم برای ح��ذف این گاز ترغیب کنند. اما 
ش��رکت روابط عمومی »باما« به کارخانه ها توصیه کرد 
ت��ا در برنامه تلویزیون��ی خود به جای تأکی��د بر اهمیت 
گاز »سی اف س��ی« به ش��رح اقداماتی که در آینده برای 
کاهش و حذف تدریجی این گاز از محصوالتش��ان دارند 
بپردازند. در واقع ش��رکت باما با توصی��ه خود موقعیت 
کارخانه ه��ا را از موضع منف��ی به موض��ع مثبت تغییر 
داد. عالوه بر این ش��رکت باما در گف��ت و گو های خود با 
مقامات دولتی زمینه اعطای تسهیالت به کارخانه ها به 
منظور حذف گازهای مضر را فراهم کرد. با اطالع مردم از 
اقدامات کارخانه ها کمپین های محیط زیست نیز ضمن 
ابراز رضایت از تصمیم کارخانه ها آمادگ��ی خود را برای 

همکاری با آنان اعالم کردند. 
آنچه باید در عمل انجام دهیم

  -س��عی کنید به جای مخفی کردن ایرادات وارده به 
شما آنان را اصالح کنید. 

- اگر ایراد شما توس��ط رقیب تان گرفته شود واکنش 
شما بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. در این مواقع 
هرگونه اشتباهی که از شما س��ربزند می تواند به معنای 
تقدیم کردن بخش اعظمی از مشتریان تان به رقبا باشد. 

پس در اخذ هر تصمیمی دقت کافی به خرج دهید. 
- اگر شما توسط شخص یا شرکتی نیرومند تر از خود 
مورد انتقاد و حمله قرار گرفتید نیاز دارید تا به همه نشان 
دهید که در برابر انتقادهای آنان پاسخ های قانع کننده در 

اختیار دارید. 

افت ارزش سهام اپل برای نخستین 
بار پس از 7 سال

س��هام اپل همواره برای کس��انی که به دنبال س��هام 
سودده بوده اند یک س��هام ایده آل بوده است، اما با اتمام 
روز پنجشنبه و در نتیجه به پایان رسیدن سال میالدی 
۲0۱۵، برای اپل و س��هامدارانش اتفاقی افتاد که از سال 

۲008 به بعد بی سابقه بوده است. 
به گزارش زومیت، با پایان سال ۲0۱۵ اپل پس از هفت 
سال برای نخس��تین بار با افت ارزش س��هام مواجه شد. 
سهام کاپرتینویی ها با اتمام سال ۲0۱۵ به مقدار ۱0۵.۲۶ 
دالر رسید که در قیاس با آغاز سال افت ۴.۶۴ درصدی را 
نشان می دهد. این افت سهام به معنای از دست رفتن ۵۷ 
میلیارد دالر س��رمایه این غول دنیای فناوری بوده است. 
حاال اپل حدود ۶00 میلیارد دالر ارزش دارد. بیش��ترین 
مقدار ارزش س��هام در س��ال ۲0۱۵ متعلق به ماه آوریل 
و همزمان با معرفی اپل واچ بوده اس��ت که باعث صعود 
س��هام اپل به مقدار ۱۳۴.۵۴ دالر شد، اما کاهش ۲۱.۷۶ 
درصدی ارزش س��هام از آن ماه باعث ش��د ت��ا اپل برای 
نخستین بار پس از س��ال ۲008 شاهد افت ارزش سهام 

خود نسبت به آغاز سال باشد. 
در هفته های گذشته برخی تحلیلگران در مورد وقوع 
این اتفاق و نرس��یدن فروش آیفون به مقدار پیش بینی 
شده، هش��دار داده بودند و حتی ش��ایعاتی مبنی بر کم 
شدن کارگران اضافه کار فاکس کان نیز به گوش می رسید 
که حکایت از کم شدن تولید آیفون ها داشت. با این حال 
افت ارزش سهام اپل یک لرزش کوچک در مسیر طوالنی 
پیش روی این کمپانی اس��ت. زمانی که اپ��ل وارد بازار 
بورس شد، ارزش س��هامی معادل ۱۶.۲۳ دالر داشت که 

ارزش آن طی این سال ها ۶۵0 درصد رشد داشته است. 

پاس�خ کارش�ناس، دکتر حمیدرضا قاضی مقدم: 
رس��انه  به عنوان یکی از ابزارهای بس��یار موثر و تاثیرگذار 
برای فرهنگ س��ازی، آم��وزش، اطالع رس��انی و در نهایت 
رفتارسازی ش��ناخته ش��ده و از ظرفیت های زیادی برای 
تحقق این هدف برخوردار است. در واقع اجرای هر کمپینی 
نیازمند بس��تر ابزارهایی برای اجراس��ت و در این خصوص 
رس��انه، خواه رس��انه های چاپی نظیر روزنامه ها و مجالت، 

خواه رس��انه های صوتی و تصویری نظیر تلویزیون و رادیو 
و خواه رس��انه های مج��ازی نظیر ش��بکه های اجتماعی، 
مجله های مجازی و سایت های اطالع رس��انی و... به سبب 
تنوع و تعدد مخاطبان برای انتقال پیام این کمپین بس��یار 
س��ودمند خواهند ب��ود. در این می��ان آنچه مهم اس��ت، 
انتخاب سبدی مناسب از رسانه ها برای پوشش حداکثری 
مخاطبان از اقش��ار و گروه ها و ویژگی های رفتاری متفاوت 
اس��ت، به نحوی که بتوان��د روی تم��ام گروه های مخاطب 
اثر کافی را به همراه داشته باش��د. چون در غیر این صورت، 
بازهم امکان مغفول ماندن گروه ی��ا گروه هایی از مخاطبان 

این نوع محصوالت و افت اثربخشی کمپین های اینچنینی 
وجود خواهد داش��ت. در این خصوص البت��ه توجه به این 
نکته نیز حائز اهمیت است که به سبب حجم باالی کمپین 
اجرا ش��ده در کش��ور و زوایای مختلف آنه��ا از حیث عمق 
اثرگذاری، مدت، گس��تره، تنوع مخاطبان و به تبع آن باال 
بودن هزینه رفتارس��ازی های اجتماعی انتخاب رس��انه از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و در این باره کس��ب وکارها 
باید براس��اس اهداف و زوایای کمپین های خود که قبال به 
آنها اشاره ش��د، اقدام به انتخاب رس��انه های مختلف برای 

کمپین های خود کنند. 

تبلیغات فرهنگی

پرس�ش: مدی�ر کس�ب وکاری در ح�وزه توزیع محص�والت فرهنگی هس�تم. در این باره در تالش�م کمپین�ی را در جهت 
فرهنگ س�ازی مخاطبان طراحی کنم. برای کمپین می خواهم از رس�انه های مختلفی اس�تفاده کنم. راهنمایی بفرمایید که 

استفاده از رسانه های مختلف چه کمکی به انتقال پیام تبلیغاتی کسب وکارم خواهد کرد؟ 
کلینیککسبوکار

وای از دست پز عالی و جیب خالی! 

وقت��ی مطالعاتم را درب��اره عادت ه��ای پولدارها 
شروع کردم، یک پرس��ش در ذهنم به شدت پررنگ 
بود: چ��را بعضی از آدم ه��ا پولدار هس��تند و بعضی 

دیگر نیستند؟ 
برای پاسخ به این پرسش پنج سال وقت گذاشتم 
و بی��ش از ۳۵0  مصاحبه انجام دادم و س��رانجام به 

پاسخ پرسشم دست یافتم. 
یکی از ارزش��مند ترین چیزهایی ک��ه پس از این 
تالش پنج س��اله و انجام تعداد بی شماری مصاحبه 
به آن رس��یدم، این بود که تنه��ا دو راه برای پولدار 

شدن وجود دارد. 
۱-  زیر بار قرض نروید و ب��رای روز مبادا پس انداز 

کنید )کمتر از درآمدتان خرج کنید(
۲-  منابع ت��ان را گس��ترش دهی��د )بیش��تر از 

خرج تان درآمد داشته باشید(
برای اکثریت قریب ب��ه اتفاق جامع��ه که حاضر 
نیستند دس��ت به ریس��ک زده و منابع مالی شان را 
گسترش دهند، تنها یک راه باقی می ماند و آن این 
اس��ت که کمتر از درآمدی که دارن��د، خرج کنند. 
نمی خواهم ش��ما را با توضیح اضاف��ات در این باره 
خسته کنم. طبعا از مفهوم »قرض« کامال پیداست 

که قصه از چه قرار است. 
ام��ا دوس��ت دارم یک��ی از خصلت های فق��را را 
برای تان بگویم که در طول مطالعاتم به آن دس��ت 
یافتم. در میان عامه م��ردم این خصلت به »پز عالی 
جیب خالی« معروف اس��ت، اما من می خواهم اسم 
دیگری روی ای��ن ع��ادت بگ��ذارم و آن »همرنگ 

جماعت شدن« است. 
بنابراین در همین جا می توان��م یکی از مهم ترین 
توصیه های خ��ود را درباره پول که حاصل س��ال ها 
کار تحقیقاتی است به ش��ما ارائه کنم: از فقری که 
نتیج��ه همرنگ جماعت ش��دن یا همان چش��م و 

هم چشمی است بپرهیزید. 

تاثیرگیری از عوام
ما بس��یاری از عادت ها و حت��ی خصلت های مان 
را از عوام تاثیر می گیریم ک��ه در محیط اطراف مان 
حضور پررنگ دارند: پدر و م��ادر، معلمان، خانواده، 
دوس��تان، همکاران، همس��ایه ها، مربی ه��ا، افراد 
مش��هور و... آنچه م��ن در تحقیقاتم به آن رس��یدم 
این ب��ود ک��ه بس��یاری از ما هرگ��ز حتی ب��ه این 
خصلت که کمت��ر از درآمدمان خ��رج کنیم، حتی 
فکر هم نکرده ایم. اینطور به نظر می رس��د که افراد 
انگشت شماری حاضر به صحبت کردن درباره پول 

هستند. 
در نتیج��ه، احتم��ال بس��یار زیادی وج��ود دارد 
که بس��یاری از افراد که با آنها در ارتباط هس��تید، 
به اندازه خودتان در زمینه مدیریت پول با مش��کل 
مواج��ه باش��ند. خیلی از آنه��ا احتم��اال عادت ها و 
خصلت های نادرس��تی در زمینه هزینه  و پس انداز 
دارند. همین عادت ه��ا و تاثیرپذی��ری از آنها باعث 

می شود که شما هم با طناب آنها به چاه بروید. 
پول یک شب بیرون رفتن با دوستان ممکن است 
س��ر از ۱00 هزار تومان درآورد. همی��ن ۱00 هزار 
تومان ی��ا پول ه��ای بی م��وردی که ب��رای بعضی 
خرج ه��ای اضاف��ی در تعطیالت هزینه  می ش��ود، 
همگی می توانند بخشی از س��رمایه شما باشند که 
تحت تاثیر عادت های غلط هزینه ای دود ش��ده و به 

هوا می روند. 

روابط میان ثروتمندان
در م��ورد اینکه دوس��تان تان ی��ا اطرافی��ان آنها 
می توانن��د چ��ه تاثیراتی بر ط��رز فکر ش��ما راجع 
به پ��ول، کارهای روزان��ه مرتبط ب��ا آن، هزینه ها و 
پس اندازها داشته باش��ند، خوب فکر کنید و دقیق 
ش��وید. اگر گرفت��ار دس��ت ودل بازی های بیهوده 
هس��تید، االن فرصت خوبی اس��ت که تغییراتی در 

این روند ایجاد کنید. 
میلیونره��ای  پررن��گ  نش��انه های  از  یک��ی 
خودس��اخته ای که من درباره ش��ان مطالعه کردم، 
تالش آگاهانه ش��ان ب��رای ارتباط برق��رار کردن با 
کس��انی بود که مثل آنه��ا فکر می کردن��د. اگر یک 
رابطه نزدیک به دس��ت ودل بازی های بیهوده منجر 
می ش��د، آنها رابطه ش��ان را ب��ا آن ش��خص کمتر 
کرده و س��عی می کردند از آن ف��رد دوری کنند یا 

دست کم کمتر گرم بگیرند. 
اگ��ر خواهان دس��ت یافتن ب��ه عادت های خوب 
پولی هس��تید، به ارتباط با کس��انی نی��از دارید که 
چنین عادت های را در درون خود نهادینه کرده اند. 
عالوه ب��ر آن، بای��د از کس��انی که مثل چس��ب به 
عادت های غلط پول��ی چس��بیده اند، دوری کنید. 
اگر همه ارتباط هایی که دارید با کس��انی باش��د که 
عادت های پولی ش��ان درس��ت و خوب اس��ت، این 
احتمال بسیار زیاد می ش��ود که بتوانید عادت های 
خوب پولی آنه��ا را به عادت های خ��وب پولی خود 

تبدیل کنید. 

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

مسیر ثروت

صنعت نشر تابعی از بازار ایران 
اس��ت اما نابس��امانی موجود در 
بازار نشر تماما مربوط به ساختار 
اقتصادی ایران نیس��ت. مشکل 
صنعت نشر در ایران به حرفه ای 
نبودن صاحبان نشر بر می گردد. 
ب��رای همی��ن نویس��ندگی در 
ایران شغل محس��وب نمی شود 
و نویس��نده نمی تواند با نوشتن 
امرار معاش کن��د. در صورتی که 
اگر سازوکار چاپ و نشر به صورت 
حرفه ای انجام شود نویسندگی 
نیز می تواند یک ش��غل خوب و 

پردرآمد باشد. 
تولید و توزیع کت��اب در ایران 
حرفه ای نیست و اصوال مدیران 
نش��ر در ای��ران اف��راد حرفه ای 
نیس��تند. اگر از تعداد معدودی 
از ناش��ران که رویکرد حرفه ای 
به تولی��د و توزیع کت��اب دارند 
بگذریم بیش��تر ناش��ران بدون 
تجربه و تخص��ص در این حرفه 
فعالیت می کنند. به همین دلیل 
پایین آمدن تیراژ کت��اب تا مرز 
۳00 نسخه بیش از آنکه مربوط 
ب��ه کتاب نخوانی م��ردم ایران و 
سازوکارهای نابس��امان اقتصاد 
ای��ران باش��د ناش��ی از رویکرد 

اشتباه ناشران ایرانی است. 

مدیریت صنعتی ورشکسته
تولی��د و توزی��ع کت��اب یک 
صنعت اس��ت و ای��ن صنعت در 
بازار داخل��ی و خارجی می تواند 
دادوستد داشته باشد اما واقعیت 
تلخ این روزهای نشر ایران نشان 
می دهد که کت��اب در بازار ایران 
خریدار ندارد و ب��ه همین دلیل 
باید صنعت نش��ر را در وضعیت 
کنونی صنعتی ورشکسته تلقی 
کرد. در صورتی که صنعت نش��ر 
می تواند با رویکرد حرفه ای نه تنها 
به درآمد صاحبان این کسب و کار 
بیفزاید بلکه در رشد اقتصاد ملی 

نیز سهیم باشد. 
تولی��د و توزیع کت��اب مانند 
بس��یاری از کااله��ای مصرفی 
تابع قانون و نظام بازار اس��ت. اما 
به راس��تی چند درصد از ناشران 
با رعای��ت اصول و قوانی��ن بازار، 
کتاب تولید می کنن��د؟ عموما 
روند تولید کتاب در ایران بدین 
ش��کل اس��ت که نویس��نده ای 
حرف��ه ای کتاب��ی را در خل��وت 
خود نوشته یا تالیف کرده است 
و آن را ب��رای چاپ و انتش��ار به 
ناش��ر ارائه می کند. ناشر پس از 
بررس��ی محتوای متن کتاب با 
توجه به اینکه نویسنده صاحب 

فکر و قل��م اس��ت در صورتی که 
نس��بت نزدیکی میان محتوا با 
موضوع فعالیت نش��ر خود بیابد 
با نویسنده قرارداد می بندد و آن 
کتاب را پس از اخذ مجوز رسمی 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منتش��ر می کند. بنابراین کافی 
است نویسنده صاحب فکر و قلم 
چند کتاب منتش��ر کرده باشد، 
در این ص��ورت می تواند از میان 
انبوه چند هزار ناش��ر به راحتی با 
یک ناشر قرارداد نش��ر ببندد تا 
ناشر برای چاپ و توزیع کتاب او 

سرمایه گذاری کند. 
ش��یوه تولید و توزیع کتاب در 
ایران به همین س��ادگی اس��ت. 
بنابرای��ن من اغلب به دوس��تان 
جوان می گویم هی��چ گاه نگران 
چاپ و انتشار کتاب خود نباشند 
ب��رای اینکه ب��ازار نش��ر کامال 
س��نتی و براس��اس رابطه های 
قدیم��ی دادوس��تد می ش��ود. 
از این رو نویس��نده هوشمند در 
ایران هیچ گاه نباید نگران تولید 
و انتش��ار کتاب باش��د. حتی در 

زمان رک��ود اقتصادی و 
فعال نبودن ب��ازار ایران و 
ورشکستگی صنعت نشر 
ایران هن��وز امکان چاپ 
و انتش��ار کتاب ب��ا تیراژ 

پایین امکان پذیر است. 
بدانیم  بای��د  بنابراین 
ک��ه فرآین��د تولی��د و 
توزیع کت��اب در صنعت 
نشر ایران س��نتی است 
س��ازوکارهای  دارای  و 

اقتصادی نیس��ت. در ایران تنها 
تع��داد مع��دودی از ناش��ران به 
صنعت نشر به عنوان یک فعالیت 
حرفه ای مدرن نگاه می کنند به 
همین خاطر رویکرد آنها با تولید 
و توزیع با جامعه س��نتی نش��ر 
ایران تفاوت هایی دارد که همین 
تفاوت ه��ا منج��ر ب��ه موفقیت 
ای��ن صنع��ت  بیش��ترآنها در 

می شود. 

فقدان نیازسنجی اقتصادی
مش��کلی که در تولید و توزیع 
کتاب در ای��ران وج��ود دارد به 
نوع مدیریت نش��ر بر می گردد. 
مدیران نشر توانایی نیازسنجی 
اقتص��ادی در زمین��ه کت��اب را 
ندارن��د، بنابراین م��الک عمده 
در انتش��ار یا عدم انتش��ار صرفا 
ب��ه محت��وا ب��ر می گ��ردد. اگر 
نویس��نده ای کتاب ارزشمندی 
بنویسد قطعا در یک بازه زمانی 
کوتاه چاپ و منتش��ر می ش��ود. 
در صورتی ک��ه این یک اش��تباه 
استراتژیک است برای اینکه هر 

کتابی در زمانی خری��دار دارد و 
نمی توان به صرف خوب بودن به 

چاپ و انتشار آن اقدام کرد. 
ناشر ایرانی برای تالیف کتاب 
دارای برنامه بازار نیست. از این رو 
باوج��ود اینک��ه صنعت نش��ر و 
تولید کتاب با نوش��تن و تحقیق 
و مطالعه ارتباط دارد برای چاپ 
و انتشار کتاب در ایران مطالعات 
و تحقیقات بازار انجام نمی شود. 
حال آنک��ه س��ازوکار حرفه ای 
تولید کتاب باید بر پایه مطالعات 
و تحقیقات باشد به همین خاطر 
کتاب هایی که در ایران منتش��ر 
می شوند بیش از آن براساس نیاز 
بازار و تقاضای خوانندگان باشد 
ناش��ی از عالقه مندی ناشران به 

چاپ و نشر آن کتاب هاست. 
 داستان غم انگیز تولید و توزیع 
کتاب از جایی ش��روع می ش��ود 
که به دلیل رفت��ار غیر حرفه ای 
ناشر به عنوان سرمایه گذار تولید 
و توزیع کت��اب، نوش��تن نیز از 
مدار کس��ب و کار حرفه ای خارج 

می شود. 

باوج��ود اینک��ه بس��یاری از 
ش��غل  را  نویس��ندگی  اف��راد 
نمی دانن��د، تص��ور می کنم اگر 
س��ازوکارهای نش��ر، حرفه ای و 
براساس نیاز سنجی بازار صورت 
گی��رد نه تنه��ا صنعت نش��ر از 
ورشکس��تگی نج��ات می یاب��د 
بلکه نویسندگان نیز می توانند با 
رویکرد حرفه ای نوشتن را شغل 
قلمداد کنند و از ای��ن طریق به 
شکل آبرومندانه ای امرار معاش 

کنند. 
 مشکل کس��ب و کار در ایران 
به مدیریت کس��ب و کار و نبود 
س��ازوکارهای علمی و حرفه ای 
مرب��وط می ش��ود. کتاب��ی که 
تالیف و منتش��ر می شود عالوه 
بر اینکه حاصل تفکر و دسترنج 
ماه ها یا سال ها تالش نویسنده 
اس��ت، با س��رمایه ناش��ر تولید 
و نش��ر می ش��ود بنابراین برای 
اینکه س��رمایه تولید در بخش 
توزیع ب��ا ن��رخ س��ود منطقی 
برگردد نیاز به سیس��تم منظم 

تولید و توزیع است. 

فقدان سیستم تولید
 در صنعت نشر ایران سیستم 
و روش تولید وجود ندارد و ناشر 
براس��اس س��ازوکارهای ب��ازار، 
کتاب را تالیف نمی کند. ناش��ر 
به جای اینک��ه در ب��ازار کاالی 
فرهنگی نقش فعالی داشته باشد 
با عملک��رد غیرحرف��ه ای نقش 
منفعلی از خود ب��ه جا می گذارد 
بنابراین زمانی که ب��ازار خریدار 
خوبی داشته باش��د او کتاب را با 
توجه به برآورد ش��فاهی با تیراژ 
باال منتش��ر می کند و زمانی که 
ب��ازار در رکود باش��د کتاب ها با 
تیراژ پایین منتش��ر می ش��وند. 
انگار بود یا نبود ناشر چندان مهم 
تلق��ی نمی ش��ود در صورتی که 
ناشر عالوه بر سرمایه گذاری در 
روند تولید و توزی��ع حضور دارد 
اما حض��ور او حضوری منفعالنه 

است. 
تولید و توزیع کت��اب در ایران 
زمان��ی می تواند به عن��وان یک 
کاالی فرهنگ��ی در بازار خریدار 
داش��ته باش��د که عم��ال مانند 
همه کاالهای ب��ازار تابع 
نظام دادوس��تد باشد. آیا 
تولید کننده م��واد لبنی 
ب��ا شناس��ایی نیازهای 
ب��ازار وقت��ی دریابد که 
فرض��ا محصول ماس��ت 
موس��یر مش��تری ندارد 
دوب��اره آن را تولید و وارد 
بازار می کن��د؟ آیا وقتی 
گوشی های  تولید کننده 
موبایل در دنی��ا با توجه 
ب��ه شناس��ایی ب��ازار دریابد که 
فالن مدل گوش��ی نیاز ب��ازار را 
رفع نمی کند آی��ا به تولید همان 
گوش��ی می پردازد؟ آی��ا تولید 
وابسته بازار نیست و آیا نباید قبل 
از تولید بازار هدف با نیاز سنجی 
ش��ود؟  شناس��ایی  دقی��ق 
چند درصد از ناشران ایران وقتی 
می خواهند کتاب��ی تولید کنند 
درباره بازار آن کتاب و برگش��ت 
سرمایه به ش��کل حرفه ای عمل 
می کنند و با نیاز سنجی درست 
و تحقیق و مطالعه مکتوب با آمار 
و ارقام به این نتیجه می رسند که 
کتاب تولید بشود یا کتاب تولید 

نشود؟ 
چند درصد از ناش��ران ما برای 
تولید کتاب در ایران به نام کتاب، 
نام نویس��نده، نام ط��راح جلد، 
نام ویراس��تار، ن��ام نمونه خوان و 
نام صفح��ه آرا توج��ه می کنند؟ 
چند درصد از ناشران نوع و جنس 
کاغذ کتاب را براساس بازار هدف 
انتخاب می کنن��د؟ چند درصد 
از ناش��ران به انتخاب قلم و فونت 

کت��اب ب��رای ف��روش اهمیت 
می دهند؟ چند درصد از ناشران 
به نقش و اهمیت طراحی جلد در 
فروش باور دارن��د؟ چند درصد از 
ناشران قبل از تولید به بازارهای 
توزیع غیر سنتی فکر می کنند؟ 
چند درصد از ناش��ران ب��ا مقوله 
استراتژی قیمت گذاری کتاب در 
ایران آشنا هستند؟ چند درصد از 
ناشران به پشت جلد کتاب توجه 
می کنند؟ چند درصد از ناش��ران 
به تعداد صفحات و تناسب آن با 
محتوا توجه دارن��د؟ چند درصد 
از ناش��ران ب��رای ب��ازار خارجی 
کت��اب، برنامه حرف��ه ای از قبل 
تدوین ش��ده دارند؟ چند درصد 
از ناش��ران برای بازاریابی کتاب 
از ش��یوه های م��درن اس��تفاده 
می کنند؟ چند درصد از ناش��ران 
ب��ه بازارس��ازی کت��اب توج��ه 
نش��ان می دهند؟ چند درصد از 
ناش��ران تیراژ کتاب را براس��اس 
نیاز سنجی علمی برای هر کتاب 
تعیین می کنند؟ و ده ها و صدها 
س��وال دیگر که نش��ان می دهد 
که ناش��ران ایران با تولید و نشر 
کتاب به شکل س��نتی برخورد 
می کنند و باید خدای را ش��اکر 
باش��یم که هنوز صنعت نش��ر با 
چنین رویکردی ب��ا تیراژ ۳00 تا 
۵00 نسخه منتشر می شود. هر 
صنعتی با چنین رویکرد سنتی 
باید تاکنون از گردونه بازار حذف 

می شد. 
رویک��رد س��نتی ناش��ران در 
تولی��د و توزی��ع کتاب س��بب 
می شود که نویسندگی در ایران 
ش��غل محس��وب نش��ود. برای 
کش��وری با جمعیت 80 میلیون 
نفر، تی��راژ کتاب ۳00 نس��خه 
اس��ت. بنابراین اگر ناش��ر برای 
تولی��د و توزی��ع هر کت��اب به 
س��وال های باال با استفاده از تیم 
کارشناسی جواب درستی بدهد 
می توان��د برنامه درس��تی برای 

تولید و فروش داشته باشد. 
شکی نیس��ت که تیراژ ۳00 
نس��خه ای ب��رای جامع��ه 80 
میلیونی تاس��ف آور است اما این 
امکان وج��ود دارد تا ناش��ران با 
مدیریت درست س��ازوکار نشر 
و تهیه و تدوی��ن برنامه بازاریابی 
و شناس��ایی بازار ه��ای هدف و 
مش��تریان هدف در بازار کتاب 
و نیاز س��نجی و امکان س��نجی 
اقتصادی تیراژ کت��اب در ایران 
را تا ۳0 هزار نس��خه ب��اال ببرند. 
مشکل نشر کتاب در ایران صرفا 
خوانندگان نیستند، مشکل نبود 
مدیریت حرفه ای کسب و کار در 

تولید و نشر کتاب است. 

راهکارهای مدیریتی موثر بر فرآیند تولید و توزیع کتاب در ایران

کسب و کاری که خریدار ندارد

تریبون

از میان خبرها

تولید و توزیع کتاب یک صنعت 
است و این صنعت در بازار داخلی 
و خارجی می تواند دادوستد داشته 
باشد اما واقعیت تلخ این روزهای 

نشر ایران نشان می دهد که کتاب در 
بازار ایران خریدار ندارد و به همین 
دلیل باید صنعت نشر را در وضعیت 
کنونی صنعتی ورشکسته تلقی کرد

چهارشنبه
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واگذاری 40 میلیون ریال سهم 
دولتی در بورس طی آذرماه

در نهمین ماه امسال تعداد 100 هزار سهم دولتی به 
ارزش 0.04 میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی 
در بورس اوراق بهادار فروخته ش��ده اس��ت. همچنین 
براس��اس آمار ش��رکت بورس، این س��ازمان در آبان، 
مهر، ش��هریور، مرداد، تیر و فروردین امسال به ترتیب 
فروش��نده تعداد 3 میلیون و 100 هزار سهم دولتی به 
ارزش 22 میلیارد و 700 میلیون ریال، 400 هزار سهم 
به ارزش 300 میلیون ریال، یک میلیون س��هم دولتی 
ب��ه ارزش 2 میلی��ارد ریال، 3 میلیون س��هم دولتی به 
ارزش 17 میلی��ارد ریال، یک میلیون س��هم دولتی به 
ارزش یک میلیارد ریال و 80 میلیون س��هم دولتی به 
ارزش 144 میلی��ارد ریال در بورس بوده و در خرداد و 
اردیبهش��ت ماه نیز سهمی توسط خصوصی سازی در 

بورس واگذار نشده است. 

کشف قیمت 1550 ریالی »شتوکا« 
در بازار فرابورس

20 درصد از س��هام شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان 
دیروز با قیمت هر سهم یک هزار و 550 ریال وارد بازار 
دوم فرابورس شد. عرضه اولیه در نماد شتوکا در قالب 
14 میلیون سهم از مجموع 70 میلیون سهم این شرکت 
بود که 6 میلیون و 500 هزار سهم آن برای معامله گران 
آنالین در نظر گرفته ش��ده و از ساعت 12:40 به ازای 
هر نفر یک هزار سهم اختصاص یافت. شرکت توکا رنگ 
فوالد سپاهان با 70 میلیارد ریال سرمایه به فعالیت در 
زمینه تولید رنگ و انواع پوشش های صنعتی مشغول 
است و در س��ال مالی 94 به ازای هر سهم 293 ریال 

سود پیش بینی کرده است. 

عرضه ٢0٦ هزار تن محصول در 
بورس کاال

ت��االر صادراتی و داخلی ب��ورس کاالی ایران 15 دی 
ماه، ش��اهد عرضه بیش از 206 هزار تن انواع کاال است. 
76 هزار تن انواع قیر شرکت نفت جی، 14 هزار تن انواع 
قیر ش��رکت قیر آکام، پنج هزار تن قیر 6070 ش��رکت 
انرژی تجارت سام، 1500 تن قیر 6070 شرکت ایزونام، 
یک ه��زار تن قیر 6070 ش��رکت قیران پخش س��تاره 
ایرانی��ان به همراه 100 تن قیر 6070 و 100 تن عایق 
رطوبتی شرکت بام گس��تران روی تابلوی عرضه رفت. 
در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 
53 هزار و 525 تن انواع ماده پلیمری و 44 هزار و 100 
تن انواع قیر روانه تاالر معامالتی شد. شرکت آلومینیوم 
ای��ران نیز با یک هزار تن بیل��ت 6063-7، یک هزار تن 
ش��مش هزار پون��دی 99. 8 و 1060 تن انواع ش��مش 
آلیاژی در ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی حضور 
یافت. تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 60 تن شمش 
آلیاژی شرکت آلیاژ و ریخته گری فناوری ذوب گلپایگان 
ب��ود. در تاالر محص��والت کش��اورزی، 6513 تن ذرت 
خوزستان، موجودی انبارهای شاداب دانه، دانه طالیی، 
بنوت، توس��عه کش��ت ذرت 1، بنوار ناظر، آزادی، غرب 
کرخه، س��یبلی 1و2، توسعه کشت شوش، سیدعباس، 
وحدت، آبگرمک، حسینیه، شهید رجایی و عقیلی، در 
قالب گواهی س��پرده کاالیی عرضه ش��د. عالوه بر این، 
600 تن روغن خام سویا و یک هزار تن گندم دروم روی 
تابل��وی عرضه رفت. در مجموع، بی��ش از 206 هزار تن 
انواع کاال راهی تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران شد. 

نخستین عرضه نفت سفید شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی

در جریان معامالت ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
کاالهای برش سنگین، پنتان و نیتروژن مایع پتروشیمی 
تبریز، حالل 402 پاالیش نفت کرمانشاه، حالل 402 و 
410 پاالیش نفت شیراز و نیتروژن پتروشیمی مبین در 
رینگ داخلی و نفت گاز )گازوییل( ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران به مقص��د ترکیه از محل انبار 
نفت تبریز مورد عرضه قرار گرفتند. کل معامالت صورت 
گرفت��ه روی این کاالها و عرضه های مازاد معادل 1323 
تن به ارزش��ی قریب به 12 میلیارد و 432 میلیون ریال 
بود. در مجموع ارزش کل معامالت این روز بورس انرژی 
ایران به 14 میلیارد و 425 میلیون ریال بالغ شد. در جلسه 
معامالتی روز سه ش��نبه در رینگ بین الملل، نخستین 
عرضه نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران برای مقصد عراق )اقلیم کردستان( در دو حجم هزار 

و پنج هزار تنی عرضه شد. 

کسب 1185٦ میلیون ریال سود 
واگذاری »وصنا« طی یک ماه

ش��رکت س��رمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 
وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها را در دوره یک ماهه 
منتهی به 30 آذرماه 94 به صورت حسابرس��ی نشده 
منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر 
ای��ران در دوره یک ماهه منتهی ب��ه 30 آذرماه 94 از 
بابت واگذاری تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورسی 
معادل 11 میلیارد و 856 میلیون ریال سود کسب کرد. 

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه »خگستر«
ش��رکت گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو 
ص��ورت وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره 
یک ماه��ه منتهی ب��ه 30 آذرم��اه 94 را به صورت 
حسابرس��ی نشده منتش��ر کرد. ش��رکت گسترش 
س��رمایه گذاری ای��ران خ��ودرو در دوره ی��ک ماهه 
منتهی به 30 آذرم��اه 94 از بابت واگذاری تعدادی 
از س��هام چند ش��رکت بورسی هیچ س��ود و زیانی 

شناسایی نکرد. 

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

اوراق  بورس  ش��اخص کل 
به��ادار در جری��ان معامالت 
روز س��ه ش��نبه بازار سهام، 
در  رش��د  واح��د   327 ب��ا 
 55 و  ه��زار   62 ارتف��اع 
واحدی ایس��تاد. ای��ن اتفاق 
پیوست  به وقوع  در شرایطی 
که بورس ته��ران در دومین 
س��الروز روند ریزش��ی خود، 
با افزایش قیمت اکثر س��هام 
ش��رکت ها مواجه ش��د و بعد 
از مدت ها رکود، رش��د قابل 
بازار  توجهی را تجرب��ه کرد. 
بود  پرهیجان  بازاری  س��هام 
تکاپوی خریداران  آن  در  که 
ارزان  سهام  شناس��ایی  برای 
به چشم  بزرگ  ش��رکت های 
می خ��ورد. بازاری ک��ه برای 
تداوم رون��د خود به روزهای 
آینده چش��م دوخته اس��ت. 
بازار  روزش��مار  آغ��از  گرچه 
ش��دن  عادی  ب��رای  س��هام 
روابط مالی و پولی کش��ور و 
مبادالت  فعالیت  سرگیری  از 
س��وییفت بانکی و از س��وی 
نقدینگی  ورود  زمزم��ه  دیگر 
برخ��ی  س��وی  از  جدی��د 
افزایش  ب��ه  س��رمایه گذاران 
انگی��زه خری��داران در ب��ازار 
انجامیده اس��ت. ب��ازاری که 
ب��رای مطمئن ش��دن منتظر 
ت��داوم تقویت حجم و ارزش 
واقع��ی معام��الت س��هام در 
روزهای آینده است، چرا که 
همچن��ان نگرانی ها از کاهش 
قیمت نفت و نیز گزارش های 
9 ماه��ه ش��رکت ها در بازار 
وجود داش��ته و بورس تهران 
نقدینگی  ش��دید  کمب��ود  از 
رنج می برد. به نظر می رس��د 
روند مثب��ت بورس علتی جز 
نزدیک ش��دن به زم��ان لغو 
تحریم ه��ا در نیم��ه دوم دی 
م��اه و ورود س��رمایه گذاران 

خارجی نداش��ته باشد؛ امری 
ایج��اد جو مثبت  که موجب 
ش��دن  س��بز  و  ب��ورس  در 
ش��اخص کل ب��ورس بعد از 
مدت ها رخوت و رکود ش��ده 
اس��ت. اما باوج��ود ارزندگی 
تمایل  همچنین  و  قیمت ه��ا 
س��هامداران به خرید س��هم، 
قض��اوت در م��ورد آغاز روند 
رو به رشد بورس و همچنین 
ورود نقدینگ��ی مجدد به این 
ب��ازار زود اس��ت و باید برای 
موض��وع  ای��ن  از  اطمین��ان 
اندکی صب��ر کرد. گرچه روز 
گذش��ته بازار س��هام با غلبه 
تقاضا بر عرضه س��هام به ویژه 
از س��وی معامله گران حقیقی 
هم��راه ش��د و ش��اخص کل 
وارد کان��ال 62 هزار واحدی 
 62055 نقط��ه  در  و  ش��د 
واحد ایس��تاد. به این ترتیب 
معام��الت ب��ورس ته��ران با 
افزایش تقاضا برای گروه های 

خودرویی و غذایی آغاز شده 
این  و صف های خری��د برای 

گروه ها تشکیل شد. 

با گروه های بازار سهام
گروه بان��ک با روندی مثبت 
و صع��ودی آغ��از ب��ه کار کرد 
اما رش��د چندانی در این گروه 
اتفاق نیفتاد. در گروه خودرو و 
س��اخت قطعات روند معامالت 
از همان دقایق آغازین صعودی 
ب��ود و با گذش��ت زمان اندکی 
شاهد تشکیل صف های خرید 
در اکث��ر نمادهای گروه بودیم. 
نماده��ای گ��روه محص��والت 
اخی��ر  روزه��ای  در  غذای��ی 
پرتقاض��ا هس��تند و دیروز نیز 
اکث��را با صف خری��د معامالت 
را به پایان رس��اندند. نمادهای 
گروه حمل و نقل که در صورت 
برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا از 
گروه های پیش��تاز بازار بورس 
خواهند ب��ود دیروز هم روندی 

صع��ودی و پرحجم داش��تند. 
خلیج  بین المللی  حمل و نق��ل 
ف��ارس تنها نم��اد منفی گروه 
ب��ود.  معام��الت  پای��ان  در 
نخس��تین  گروه انبوه س��ازی 
گروهی بود که روند مثبت در 
پیش گرفته و اکثریت نمادهای 
آن در صف خرید قرار گرفتند 
ک��ه از دالیل توجه بازار به این 
گ��روه می توان ب��ه ریزش های 
و  گذش��ته  ماه ه��ای  ش��دید 
رس��یدن س��هام به قیمت های 
ارزنده اش��اره ک��رد. معامالت 
گروه پرحجم بود به طوری که 
ب��ا معامله 8.6 میلیون س��هم 
س��خت آژند بیش��ترین حجم 

معامالت را داشت. 

رشد 5.5 واحدی شاخص 
آیفکس

معامالت 14 دی ماه 1394 
بازار فرابورس با خریدوفروش 
280 میلی��ون و 650 ه��زار 

ورق��ه به��ادار در 19 ه��زار و 
432 نوبت به ارزش 2 هزار و 
590 میلی��ارد و 350 میلیون 
ریال ب��ه اتمام رس��ید. گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانی��ان بیش��ترین حج��م و 
ارزش معام��الت بازار س��هام 
را ب��ا داد و س��تد 16 میلیون 
و 980هزار س��هم ب��ه ارزش 
24میلیارد و 910میلیون ریال 
نم��اد  و  ک��رد  خ��ود  آن  از 
ش��رکت های قاسم ایران، قند 
زنجان  کیمی��ای  و  ش��یروان 
پربیننده تری��ن  گس��تران 
نماده��ای فراب��ورس بودن��د. 
همچنی��ن آیفک��س در پایان 
س��اعت معام��الت ب��ا ثب��ت 
رش��د 5.5 واح��دی ب��ه رقم 
686.97 واحد رس��ید. سهام 
مرجان کار در کنار کی بی سی 
و پگاه فارس بیشترین افزایش 
قیمت را داش��تند و در سوی 
شرکت های  سهام  بازار،  دیگر 
مس تکن��ار، بهمن لیزینگ و 
قند ش��یروان با بیشترین افت 
قیم��ت روب��ه رو ش��د. عالوه 
ب��ر ای��ن، بیش��ترین حج��م 
معام��الت ETF ب��ه صندوق 
س��رمایه گذاری اعتماد آفرین 
خریدوف��روش  ب��ا  پارس��یان 
4میلیون و 480 هزار س��هم 
اختص��اص یافت و بیش��ترین 
بازار اوراق  حجم معامالت در 
با درآمد ثاب��ت هم متعلق به 
دادوستد 49 هزار و 929ورقه 
اس��ناد خزان��ه اس��المی بود 
ضم��ن اینکه ن��رخ ب��ازده تا 
سررسیداین اوراق در پایان با 
19 درصد رش��د به 26 درصد 
رس��ید. در پای��ان معام��الت 
نماد معامالتی ش��رکت زرین 
معدن آس��یا جه��ت برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان س��هام در 
روز چهارشنبه 16 دی1394 

متوقف شد. 

نفوذ به کانال ٦٢ هزار واحدی

هیجان رفع تحریم ها به بورس رسید

تس�نیم- پن��ج س��ال پیش 
در دی م��اه س��ال 89، همزم��ان 
نمایش��گاه  چهارمی��ن  ب��ا 
تخصص��ی بورس، بان��ک، بیمه و 
معامالت  سامانه  خصوصی سازی، 
برخ��ط )آنالین( با هدف توس��عه 
بازار سرمایه و س��هولت و عدالت 
در معامالت و همچنین س��امانه 
تاالر مجازی بورس ایران با هدف 
توس��عه فرهنگ س��هامداری در 
کشور با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی افتت��اح و از تمبر یادبود 
بورس نیز رونمایی شد؛ سامانه ای 
که ح��اال پن��ج س��ال از عمر آن 
می گذرد و بخش قابل توجهی از 
معامالت بازار سرمایه از طریق آن 
انجام می شود. به باور کارشناسان، 
معامالت آنالین یا معامالت برخط 
تح��ول   ،)online Trading(
بزرگ��ی در خریدوفروش س��هام 
در ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار به 
ش��مار می آید که ضم��ن افزایش 

نقدش��وندگی، مقدمات توسعه و 
رونق روزاف��زون بازار بورس را نیز 
فراهم می کند. همچنین این نوع 
معامالت، فرآیندی است که طی 
آن س��رمایه گذار به طور مستقیم 
خریدوف��روش س��هام را از طریق 
بس��تر اینترنت انج��ام می دهد و 
س��فارش ها پس از ثبت توس��ط 
سرمایه گذار به سیستم معامالتی 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران ی��ا 
فرابورس ایران برای انجام معامله 
ارس��ال می ش��ود. افزون ب��ر این، 
در معامالت برخط، س��رمایه گذار 
می توان��د به صورت آنالی��ن آمار 
مربوط ب��ه نمادها، ش��اخص ها و 
همچنین سه سفارش اول را برای 
خریدوفروش سهام رصد و نسبت 
ب��ه خریدوفروش نم��ادی خاص 
اق��دام کند. ب��ر این اس��اس باید 
گفت این تجرب��ه، در حالی امروز 
پای به پنج س��الگی می گذارد که 
بورس های پی��ش رو دنیا بیش از 
20 سال است که معامالت برخط 
را راه اندازی و اس��تفاده کرده اند و 

این اتفاق عالوه بر مزایای بی شمار 
خود موجب شده تا تاالر فیزیکی 
دیگر به تاریخ بپیوندند و روزهای 
خلوت��ی را س��پری کنن��د. اما به 
اس��تفاده  تاریخی س��ابقه  لحاظ 
Online Trading  در دنی��ا به 
س��ال 1995 میالدی برمی گردد 
که برای نخس��تین ب��ار معامالت 
برخط در ایاالت متحده راه اندازی 
ش��د و به تدریج در مدت کوتاهی 
کشورهای پیش��رو مانند بریتانیا، 
تایوان، ک��ره، چین، هنگ کنگ و 
دیگر کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه ش��روع به استفاده از 
این فناوری نوی��ن کردند. به این 
ترتیب، در این بازارها تبادل تمام 
سفارش��ات خریدوفروش س��هام 
به ص��ورت الکترونیک ش��د و این 
تغییرات باعث ش��د بازار سهام در 
طول س��ال های 2000 تا 2009، 
رش��د 700 درص��دی را در تعداد 
معامالت تجربه کرد. بر این اساس 
برخ��ی کارشناس��ان معامالت بر 
خط ی��ا Online Trading  را 

دسترسی سریع، آسان و مطمئن 
سرمایه گذاران به سامانه معامالت 
بازاره��ای اوراق به��ادار همانن��د 
 )TSE( بورس اوراق بهادار تهران
و فرابورس ایران )OTC( تعریف 
می کنند که ای��ن ارتباط برخط، 
همیش��ه و در همه ج��ا و حتی از 
طریق تلفن های همراه هم وجود 
دارد. از س��وی دیگ��ر ب��ه نوعی 
امکان اش��تباه کردن در معامالت 
ک��م می ش��ود، چ��ون در معامله 
برخط دس��تور خرید یا فروش به 
طور مستقیم توسط خود مشتری 
وارد می ش��ود و خطای معامله گر 
ی��ا پذی��رش از می��ان م��ی رود و 
بدون مراجعه  مش��تری می تواند 
س��فارش های  کارگ��زاری،  ب��ه 
خریدوف��روش اوراق به��ادار را به 
س��رعت انجام ده��د و معامالت 
کام��ال مکانی��زه و همه ام��ور با 
استفاده از بسترهای امن مخابراتی 
در کس��ری از ثانیه انجام می شود. 
همچنین با اس��تفاده از معامالت 
برخط سرمایه گذار مطمئن است 

ک��ه س��فارش او دقیق��ا در زمان 
م��ورد نظر وارد س��امانه معامالت 
می ش��ود؛ اطالعاتی ک��ه دریافت 
می کن��د لحظه ای اس��ت و هیچ 
تاخیری ندارد و اف��رادی زودتر از 
او به این اطالعات دسترسی ندارند 
و این باع��ث بهبود فضای رقابتی 
می ش��ود. از آنجا که مس��ئولیت 
ارسال س��فارش با خود مشتریان 
میان  احتمالی  اختالفات  اس��ت، 
کارگزاری و مشتریان در خصوص 
زمان ورود سفارش حذف می شود. 
تصمیم گیری خریدار و فروشنده 
متاثر از اطالع��ات و تحلیل خود 
آنهاس��ت چون تمام کنترل های 
الزم قبل از ارس��ال س��فارش به 
س��امانه معامالت انجام می شود، 
ریس��ک انجام نش��دن معامله در 
س��امانه معامالت آنالین بس��یار 
کم می شود و به سبب دسترسی 
بهتر مشتریان به سامانه معامالت، 
س��رمایه گذاری تسهیل شده و به 
همین دلیل فعاالن جدید به بازار 
خواهند آمد و بازار توسعه می یابد. 

ایسنا - بازارهای سهام آسیا در 
معامالت روز جاری و در شرایطی 
که بازارهای س��هام چین پس از 
شروع افتضاح سال نو اندکی بهبود 
پیدا کردند، به س��ختی توانستند 
به ثبات دس��ت پیدا کنند. بانک 
مرک��زی چی��ن نقدینگ��ی قابل 
توجهی به میزان 20 میلیارد دالر 
را به بازارهای پولی داخلی تزریق 
کرد ت��ا هزینه های اس��تقراض را 
پایین نگه دارد. همچنین س��قف 
ی��وان را اندکی باالتر از حد انتظار 
تعیین کرد. ش��اخص سی اس ای 
300 که بزرگ ترین ش��رکت های 
شانگهای و ش��نزن در آن حضور 
دارند پس از س��قوط 7درصدی، 
در معامالت روز جاری 0.7 درصد 
باالتر ایستاد. ش��اخص شانگهای 
کامپوزیت بین سقوط و صعود در 
نوسان بود و آخرین بار 0.5 درصد 
باال رفت. ش��اخص نیک کی 225 

ژاپ��ن ب��ا 0.4 درصد کاه��ش، در 
18374.39 واحد ق��رار گرفت و 
با  استرالیا  اس اند پی/ ای اس ایکس 
1.6 درصد کاه��ش، به 5186.30 
واحد رسید. کسپی کره جنوبی با 
افزایش، در 1930.37  0.6 درصد 
واحد قرار گرفت در حالی که هانگ 
س��نگ خنگ کن��گ 0.1 درصد 
نزول ک��رد و به 21315.36 واحد 
رس��ید. بازارهای سهام در آسیای 
جنوب ش��رقی عملکرد یکسانی 
نداشتند. براساس گزارش رویترز، 
ش��اخص  ام اس س��ی ای بازارهای 
س��هام آس��یا- اقیانوس��یه مثبت 
ش��د و 0.3 درص��د باال رف��ت. در 
وال استریت، ش��اخص های بزرگ 
تحت تاثیر نگران��ی از آمار تولید 
ضعیف چین و آمریکا و همچنین 
تجدید نگرانی ها نسبت به کندی 
اقتص��اد جهان��ی، منفی ش��دند. 
 1.58 روز  داوجون��ز  ش��اخص 

درصد، اس��تاندارد  ان��د پورز 500 
به می��زان 1.53 درص��د و نزدک 
کامپوزی��ت 2.08 درصد افت کرد. 
شاخص اس��تاکس اروپا 600 که 
روز گذش��ته با بزرگ ترین کاهش 
در یک ماه گذش��ته روبه رو ش��د، 
در پی صعود ش��اخص سی اس ای 
300 به می��زان 1.1 درصد صعود 
ک��رد. بازارهای س��هام جهان روز 
گذش��ته در واکنش به آمار تولید 
ضعی��ف در چی��ن و آمری��کا، در 
نخستین روز معامالت سال 2016 
شروع درخش��انی نداشتند.ریزش 
ش��دید بازارهای س��هام چین در 
روز دوش��نبه مقامات این کش��ور 
را واداشت که معامالت را متوقف 
کنند. از س��وی دیگر تنش ها در 
خاورمیانه هم س��رمایه گذاران را 
آش��فته کرد. عربس��تان سعودی 
در واکن��ش به حمل��ه معترضان 
به س��فارتش در ته��ران و انتقاد 

ایران از اعدام یک روحانی ش��یعه 
برجسته، روابط دیپلماتیک خود را 
با ایران قطع کرد. با توجه به اینکه 
عربس��تان و ایران دو تولیدکننده 
ب��زرگ نف��ت هس��تند، بازارهای 
نفت از این نگران خواهند بود که 
وخامت وضعیت سیاس��ی در این 
منطقه، عرضه جهانی نفت را مورد 
تهدید قرار دهد. سیاس��ت گذاران 
مالی هم نسبت به وضعیت پیش 
آمده واکنش نش��ان دادند و یک 
مق��ام وزارت دارای��ی کره جنوبی 
اظهار کرد، در صورت لزوم دولت 
برای ثب��ات بازارها اق��دام خواهد 
کرد. س��وئد هم ب��ه رئیس بانک 
مرکزی این کش��ور برای کاهش 
ارزش کرون و باال بردن فشارهای 
تورمی، اختی��ار داد. بانک مرکزی 
اروپ��ا هم در پی آمار ضعیف تورم 
آلمان، برای اقدامات بیشتر تحت 
فشار قرار گرفته است. در بازارهای 

ارزی، ی��ورو ک��ه روز گذش��ته به 
پایین ترین سطح یک ماه گذشته 
در براب��ر ارز آمری��کا ن��زول کرده 
ب��ود، 1.0825 دالر معامله ش��د. 
دالر در براب��ر س��بدی از ارزهای 
بزرگ ثاب��ت ب��ود و در 98.872 
واح��د ق��رار گرف��ت. دالر که روز 
دوش��نبه در برابر ین ژاپن کاهش 
یافته بود، بخش��ی از این کاهش 
را جبران کرد و ب��ه 119.49 ین 
افزایش یافت. قیمت نفت که روز 
گذشته بازار پرنوسانی داشت، روز 
جاری افزایش یاف��ت. نفت برنت 
برای تحویل در فوریه با 29 سنت 
افزای��ش، ب��ه 37.51 دالر در هر 
بشکه رسید. درحالی که نفت خام 
آمری��کا ب��ا 27 س��نت افزایش، 
37.03 دالر در ه��ر بش��که بود. 
ه��ر اونس طال برای تحویل فوری 
ب��ا 0.2 درصد افزای��ش، به 1076 

دالر رسید. 

»معامالت برخط« بورس 5 ساله شد

بازارهای سهام جهان در جست وجوی ثبات

چهارشنبه
16 دی 1394 1٢

دریچه

بورس بین الملل

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
سرمایه گذاری ساختمان در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که 

لبنیات کالبر در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.97314.31سرمایه گذاری ساختمان
1.6385لبنیات کالبر

5.6915تولیدی شیشه رازی
5.5714.99پگاه خراسان

4.0374.99ایرکا پارت صنعت
5.8474.99لبنیات پاک

9.4234.99داروسازی اکسیر

بیشترین درصد کاهش
فوالد خراس��ان صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش روز گذش��ته شد. فوالد خوزس��تان در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. کاشی س��ینا و روز دارو هم در میان 

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

)12.83(4.260فوالد خراسان
)4.75(2.308فوالد خوزستان

)3.94(3.464کاشی سینا
)3.53(5.391روز دارو

)3.25(2.534سیمان کارون
)2.93(5.636پتروشیمی فارابی

)2.89(4.072قند پیرانشهر

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته توس گس��تر  پرمعامله ترین سهم بازار 
ش��ناخته ش��د. پارس خودرو خ��ودرو در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. حق تقدم ایران خ��ودرو و صنایع آذرآب 

در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

33.290 2340 توس گستر

30.687 855پارس  خودرو
29.666 653ح . ایران  خودرو
26.224 3857صنایع  آذرآب 
23.863 3163حفاري شمال

22.160 1914بانک ملت
22.094 921بانک تجارت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را روز گذشته 
صنایع آذرآب به خود اختصاص داد. توس گستر هم رتبه 
دوم را به دست آورد. حفاری شمال و ایران ترانسفو نیز در 

رده های باالی بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

101.140 3857صنایع  آذرآب 
77.893 2340 توس گستر

75.479 3163حفاري شمال
58.691 10098ایران  ترانسفو

56.879 6869گروه مپنا
51.084 5904سخت  آژند
42.411 1914بانک ملت

بیشترین سهام معامله شده
صنایع آذرآب در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دست آورد که حق تقدم ایران 
خودرو در این گروه دوم ش��د. س��رمایه گذاری صنعت 

بیمه و پارس خودرو در رده های بعدی جای گرفتند.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

38571971صنایع آذرآب
6531670ح. ایران خودرو
19691575س. صنعت بیمه

8551506پارس خودرو
19141400بانک ملت

8821303بانک صادرات
28711103نفت بندرعباس

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. محورس��ازان ایران 
خ��ودرو و کاش��ی حاف��ظ در جایگاه های بع��دی قرار 

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت
1384692پست بانک

1618539محورسازان ایران خودرو
4853167نسوز پارس
2320155قند قزوین

1440144تکنوتار
1301118الکتریک خودرو شرق

1600114درخشان تهران

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 
پردی��س و گ��روه صنعتی بارز در رده ه��ای بعدی قرار 

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

10481.94سرمایه گذاری اعتبار
8052.41سرمایه گذاری پردیس

33123.23گروه صنعتی بارز
15403.27لیزینگ ایران
25343.38سیمان کارون
19273.43بیمه پارسیان
31323.46سیمان کارون
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مهدی حاجی وند
کارشناس بازار سهام
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چهارشنبه
1613 دی 1394 مدیریت س�هام

فانوس دریایی: بخش دوم 
 نگرش درست به فعالیت

در بازار سرمایه

در بخ��ش گذش��ته در ای��ن مورد بحث و بررس��ی 
کردی��م ک��ه اصل و ریش��ه افزای��ش قیمت ها باید بر 
مبنای س��ودآوری ش��رکت ها بنا شود. درحقیقت اگر 
کس��ب وکاری در عملکرد خود دارای رشد سودآوری 
باش��د، اف��راد عالقه من��د ب��ه س��رمایه گذاری میزان 
کس��ب سود در این کس��ب وکار را درمقایسه با دیگر 
فرصت های سرمایه گذاری بررسی کرده و برای خرید 
سهام مورد نظر اقدام می کنند و بدین سان با افزایش 
تقاضا، قیمت ها رشد خواهند کرد. البته برعکس این 

مورد هم صادق خواهد بود. 
در این بخش به بررسی عامل اصلی موفقیت در بازار 
س��رمایه می پردازیم و آن نکته ای نیس��ت جز نگرش 
درست به نحوه فعالیت در بازار سرمایه وبورس. به طور 
کلی ایجاد یک نگرش درست به فرآیند سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه، اصلی ترین نقش را در موفقیت یک 
سرمایه گذار در این بازار ایفا می کند. مفهوم نگرش به 
زبان ساده، نوع نگاه شما به یک مسئله را بیان می کند. 
اینک��ه در م��ورد یک موضوع چگون��ه فکر می کنید. 
متأس��فانه اگر از افرادی که تازه وارد بورس ش��ده اند، 
این س��وال را بپرس��ید که چرا وارد این بازار شده اید، 
ش��ما در بیش��تر مواقع با این جواب مواجه می شوید 
که »آمده ام پولدار شوم«. عموما هجوم افراد تازه کار 
هم زمانی به بازار اتفاق می افتد که بازار طی یکی، دو 
سال قبل، رشد بسیار زیادی کرده است و پس از اینکه 
افراد از رادیو و تلویزیون و دوس��تان و آش��نایان اخبار 
بازدهی ها را ش��نیده اند، بدون هیچ تحقیق، دارایی ها 
و پول های دوران بازنشستگی خودرا به این بازار وارد 
می کنند تا به اصطالح پولدار شوند و حتی زمانی که از 
آنان می پرسیم، حاال چقدر می خواهی پول دربیاوری 
)هدف(، جواب این اس��ت که هرچه بیش��تر بهتر. در 
حقیقت این جواب بیان می کند که این افراد هیچگونه 
نگرش درستی به این کسب وکار نداشته و هیچگونه 
هدف و برنامه مشخص برای فعالیت وکسب سود در 
ای��ن ب��ازار ندارند.  درحقیقت نگرش درس��ت به بازار 
سرمایه بیان این مفهوم است که این بازار مکانی برای 
زود پولدار شدن نیست، بازار سرمایه نیازمند آموزش 
درس��ت و ش��ناخت کافی و صرف زمان برای رش��د و 
توس��عه س��رمایه است. فعالیت در بازار سرمایه نیاز به 
برنامه ری��زی دقی��ق 5 تا 7 س��اله به همراه آموزش و 
یادگیری اصول و فنون سرمایه گذاری و کسب مهارت 
دارد. س��رمایه گذاران باید برای دوره زمانی یاد ش��ده 
اهداف و اس��تراتژی های مربوطه را برای رس��یدن به 

اهداف کسب سود، به درستی تعیین کنند. 
به عن��وان مثال اگر ش��ما بتوانید با پتانس��یل های 
موج��ود در ب��ازار س��رمایه، س��االنه س��رمایه خود را 
30درص��د و به ط��ور مرک��ب رش��د دهید، س��رمایه 
ش��ما ظرف هفت س��ال حدودا 6 برابر خواهد ش��د. 
بدین س��ان ش��ما می توانید برای هردوره دلخواه پنج، 
هفت و 10ساله یا بیشتر برنامه ریزی کنید. ذکر این 
نکته ضروری است که حتما باید نگرش شما نسبت 
به فعالیت در این کسب وکار همانند کشاورزان باشد، 
یعنی باید نگاه کاشت، داشت و برداشت داشته باشیم. 
تحقیقات در سراس��ر دنیا نشان می دهد اکثر افرادی 
ک��ه ای��ن نوع تفکر را در خود پرورش داده اند، در این 
بازار موفق بوده اند.  ما باید در ابتدا آموزش های الزم 
برای فعالیت در این بازار را کسب کرده و متناسب با 
روحیه ریسک پذیری خود یک برنامه درست ودقیق، 
برای رسیدن به اهداف مالی شخصی تدوین کنیم. در 
بخش بعدی به تشریح قصد و نیت افراد سرمایه گذار 
ب��رای س��رمایه گذاری در بازار ب��ورس می پردازیم، تا 
بتوانی��م جای��گاه و عالقه خود و روش مناس��ب برای 

فعالیت در این بازار را شناسایی کنیم. 

معاون توسعه بازار شرکت فرابورس اعالم کرد 
یک درخواست از پیمانکاران برای 

نخستین سررسید اسناد خزانه اسالمی
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس با اشاره به نزدیک 
شدن زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی در اسفندماه 
از پیمانکاران خواس��ت برای دریافت کد س��هامداری به 

کارگزاری های عضو فرابورس مراجعه کنند. 
به گزارش بورس پرس، در پی عرضه و کشف قیمت 
نخستین اسناد خزانه اسالمی که 8 مهر سال جاری 
برای نخستین بار در تاریخ 48 ساله بازار سرمایه ایران 
انجام شد، 400 هزار ورقه 100 هزار تومانی اوراق با 
نماد »اخزا1« و سررسید 24 اسفند توسط پیمانکاران 
عمدت��ا وزارت راه و نی��رو از طریق حدود 10 کارگزار 
عرضه و به بهای 90 هزار و 500 تومان کشف قیمت 
شد. در این رابطه رضا غالمعلی پور، معاون توسعه بازار 
شرکت فرابورس با بیان اینکه از مهرماه امسال و طبق 
قان��ون بودجه 93، هزار میلیارد تومان اس��ناد خزانه 
اس��المی در فرابورس پذیرش ش��ده و تاکنون بیش از 
194 میلیارد تومان معامله انجام ش��ده، گفت: از آن 
زمان تاکنون بازار ثانویه برای دادوستد این اسناد در 
بازار ابزارهای نوین مالی ش��کل گرفته اس��ت.  وی با 
اش��اره ب��ه اینکه پیمان��کاران در صورت نیاز فوری به 
نقدینگ��ی می توانند اس��نادی را که دریافت کرده اند 
قب��ل از سررس��ید در فرابورس بفروش��ند، افزود: در 
س��ه ماه گذش��ته استقبال زیادی از سوی پیمانکاران 
و س��رمایه گذاران ب��رای خریدوفروش اس��ناد خزانه 
اس��المی رخ داده و ای��ن رون��د مثبت همچنان رو به 

افزایش است. 
وی فرآیند عرضه اسناد خزانه از سوی دولت را یک 
فرآیند تدریجی دانست و اضافه کرد: مبلغ اسمی اسناد 
خزانه اس��المی در سررسید نهایی توسط خزانه داری 
کل کش��ور تأمین و از طریق ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین 

دارندگان اسناد خزانه اسالمی واریز خواهد شد. 

آموزش 

دریچه

ویروسی خطرناک در چرخه تولید
در س�ال های اخیر رکود اقتصادی فش�ارهای زیادی 

را بر چرخه های تولید وارد کرده و اوضاع ش�رکت ها را 
بیش ازپیش بحرانی ساخته است. در این اوضاع رکودی 
برخی از شرکت های کوچک و با بنیه کم مجبور به توقف 

تولید شده اند و شرکت های با بنیه باال روند خود را کج دار 
و مریز پیش می برند. فشارهای تورمی سال های گذشته 
در ح�ال حاض�ر نمود پیداکرده اس�ت و کاهش درآمد 

واقعی بخش خصوصی در کنار کاهش جدی درآمدهای 
دولت، ناش�ی از کاهش صادرات و قیمت نفت، منجر به 

تعمیق چرخه رکود کشور شده است. 

نظام تامین مالی معیوب است
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سیدیاسر مهرآور
محقق و تحلیلگر بازار سرمایه و سایت تحلیلی ارشن سمانه جامعی

کارشناس بازار سرمایه

نمودار1

نمودار 3نمودار 2

فشار رکود بر شرکت ها
 به گواه آمار، اقتصاد کشور در سال 1393 
از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود اما با 
ریزش قیمت نفت، طولی نکش��ید که دوباره 
به همان حال رکود برگشت. قیمت نفت خام 
که در طول سال های 1384 تا 1392 به طور 
متوس��ط برابر 83 دالر بود، از تابس��تان سال 
1393 به ش��دت رون��د نزولی به خود گرفت، 
به طوری ک��ه تا دی ماه 93 ح��دود 60 درصد 
سقوط کرد و به حدود 40 دالر در هر بشکه 
تنزل یافت. درنتیجه کاهش قیمت نفت، درآمد 
حاص��ل از صادرات نفتی کش��ورهای نفتخیز 
ازجمل��ه ایران در فصل چهارم س��ال 1393 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 50 درصد 
کاهش یافت و این کاهش در ش��رایط حاضر 
ادامه داش��ته و با اتفاقات جدید روی داده در 
بازار نفت همچون افزایش نرخ بهره آمریکا و 
بازگش��ت مجدد نفت ایران به بازار، ظن افت 
قیم��ت حتی تا 20 دالر نیز می رود. وضعیت 
اقتصادی ایران از زمستان 1393 تنها منتهی 
به کاهش شدید قیمت نفت نبود بلکه در آن 
زمان کشور با تحریم های شدید نفتی، تجاری 
و بانکی نیز مواجه بوده است. درنتیجه از بعد 
درآمدهای دولتی به عنوان بزرگ ترین بخش 
مص��رف کل اقتص��اد در ایران، کاهش قیمت 
نف��ت و کاهش صادرات به خاطر تحریم ها به 

تعمیق رکود دامن زده است. 
ام��ا بخش دیگ��ر اقتصاد ی��ا همان بخش 
خصوص��ی و م��ردم نیز در ای��ن رکود نقش 
مهمی را بر عهده داشته اند. شیب بیشتر رشد 
تورم از رش��د درآمدهای افراد در س��ال های 
اخی��ر، موجب کاهش ش��دید ق��درت خرید 
ش��ده اس��ت. همچنین کاهش زیاد تورم در 
دولت تدبیر و امید، در کنار انتظارات ش��کل 
 گرفته در مورد توافق هسته ای و تصور مردم 
بر ارزان ش��دن هرچه بیش��تر کاالها، موجب 
تاخیر در فرآیند تصمیم به خرید شده است. 
هم��ه این عوامل در کنار هم، موجب کاهش 
سطح تقاضای کل و رکود اقتصاد شده است. 
تعمیق رکود در سال های اخیر توان شرکت ها 
را به ش��دت ک��م کرده و موج��ودی انبارها را 

افزایش داده است. 
به ط��ور خالصه باید گفت، در حال حاضر، 
اقتص��اد ایران با چند پدیده مهم یعنی رکود 
نس��بی بخش های مختل��ف اقتصاد، کاهش 
تولید و کاهش فروش، افزایش انباش��ت کاال 
در انباره��ا، کاه��ش مصرف بخش خصوصی 
و دولتی و تقاضا در بازار، فش��ار مالی و نیاز 
ش��رکت ها و واحدهای اقتصادی به نقدینگی 
و پول و... مواجه اس��ت. برای مثال براس��اس 
آمار غیررس��می موجودی انبار فوالدس��ازان 
به 3 میلیون تن رس��یده است. برخی صنایع 
همچون س��یمان عالوه بر مش��کالت داخلی 
از مش��کالت کاه��ش تقاض��ا در منطقه نیز 
رن��ج می برد به طوری که در چند س��ال اخیر 
موج��ودی انب��ار این صنعت افزایش بس��یار 
زیادی داش��ته و شرکت ها به شدت با مشکل 
مواجهند و بس��یاری از شرکت ها تولید خود 
را کاهش داده اند. برای مثال س��یمان آبیک 
باوجود راه اندازی خط س��ه تولید، هنوز هم 
ت��وان تولید و فروش را در خود نیافته و تنها 

هزینه های خط را می پردازد. 
افزایش هزینه های مالی در سایه رکود 

اقتصادی
افزای��ش رکود اقتص��ادی و کاهش فروش 
ش��رکت ها موج��ب کاهش ت��وان نقدینگی 
بنگاه های اقتصادی ش��ده اس��ت. مشکالت 
س��رمایه در گردش ب��ه دلیل کاهش فروش 
و افزایش موجودی انبار، ش��رکت ها را ناگزیر 
ب��ه تامین مالی کرده اس��ت. در اقتصادهای 
توس��عه یافته و نظام ه��ای مالی پیش��رفته، 
بنگاه ه��ا ب��رای تامی��ن س��رمایه در گردش 
ب��ا طی��ف زی��ادی از ابزارهای پول��ی و مالی 
مواجهند. اما در ایران به دلیل عدم توس��عه 
بازار س��رمایه و تنوع ان��دک ابزارهای مالی، 
بخ��ش عمده ای از ب��ار تامین مالی بر دوش 
نظام بانکی بوده اس��ت. به طوری که در سال 
93 بیش از 85درصد تامین مالی توسط نظام 

بانکی صورت گرفته است. 
با نگاهی به عملکرد بانک مرکزی می توان 

فهمی��د، در کن��ار کاه��ش ت��ورم و 
هزینه ه��ای تولی��د، تس��هیالت 
اخی��ر  س��ال های  در  بانک ه��ا 
داش��ته  قابل توجه��ی  افزای��ش 
و ب��ا رش��د 61 درص��د از 2360 
هزار میلی��ارد ری��ال در س��ال92 
ب��ه 3800 هزار میلی��ارد ریال در 
س��ال 94 رس��یده اس��ت. بنا بر 
آم��ار منتشرش��ده توس��ط بانک 
مرک��زی، تس��هیالت پرداخت��ی 
بانک ها طی پنج ماهه اول س��ال 
1394 ب��ه بخش ه��ای اقتصادی 
مبل��غ 1276  هزار میلی��ارد ریال 
اس��ت که در مقایسه با پنج ماهه 
اول س��ال گذش��ته مبلغ 141.2 
هزار میلی��ارد ریال )معادل 12.4 
درصد( افزایش داش��ته است. در 
ای��ن  بین بخش خدمات و صنعت 

و معدن بیشترین تقاضا را از تسهیالت بانکی 
داشته اند.)نمودار2( 

نگاه��ی ب��ه ترکی��ب نی��از بنگاه ه��ا برای 
تامین مالی، نش��ان از نقش باالی س��رمایه 
در گ��ردش دارد. در پنج ماهه ابتدایی س��ال 

جاری 63درصد از تقاضای بنگاه ها 
معطوف به وام سرمایه در گردش 
بوده اس��ت. در ای��ن  بین بخش 
صنعت و معدن به دلیل مشکالت 
بیش��تر، 82درص��د از وام ه��ای 

دریافتی خود را به تامین س��رمایه 
در گ��ردش اختص��اص 

داده اس��ت. افزای��ش 
دریافتی  تس��هیالت 
در کنار کاهش سطح 
تولید و قیمت فروش 

محص��والت بنگاه ها به 
دلیل مشکالت رکود، سهم 

هزینه ه��ای مالی از کل هزینه ها 
را افزایش داده و نس��بت هزینه 
مال��ی به س��ود عملیاتی رش��د 

زیادی داشته است.)نمودار3(
افزایش وام های در گردش

همان ط��ور ک��ه بیان ش��د، کاهش 
تولی��د و همچنین کاهش ف��روش و افزایش 
انباشت کاال در انبارها، موجب کاهش توانایی 
بازپرداخت وام ها توس��ط بنگاه های اقتصادی 
می ش��ود. در این ش��رایط بدهی بخش تولید 
ب��ه بانک ه��ا افزایش یافته و نس��بت وام های 
غیر جاری به  کل تسهیالت در بانک ها افزایش 
خواه��د یافت. یکی از راه های فرار بانک ها از 
این مقوله ب��ه گردش درآوردن وام ها خواهد 
بود. گرچه آمار رس��می از میزان وام های در 

گ��ردش در نظ��ام بانکی در دس��ترس عموم 
ق��رار ندارد اما برآورد کارشناس��ان نش��ان از 

رش��د حجم قابل  توجه این نوع تسهیالت در 
نظ��ام بانکی دارد. درنتیج��ه بخش زیادی از 
نقدینگی کش��ور شامل این دسته تسهیالت 
ب��وده و این موضوع به معن��ای عدم افزایش 
توان مال��ی بنگاه ها به طور حقیقی و افزایش 
معوقات بانکی اس��ت. به بی��ان واضح تر پس 

از بح��ران مال��ی، به دلیل رکود صنایع هم در 
عرصه بین الملل و هم در اقتصاد ایران، بنگاه ها 
با زیان هایی مواجه شدند و برای ادامه حیات 
به فکر گرفتن تس��هیالت از بانک افتادند اما 
غافل از اینکه توانایی پیشین برای پس دادن 
وام ه��ا را ندارند، درنتیجه وام های در 
گ��ردش بانک ها افزای��ش یافته و 
تبدیل به مطالبات ش��ده است. 
نمودار1 روند افزایشی مطالبات 

بانک ها را نشان می دهد. 
ش��رایط به وجود آمده درنتیجه 
رکود، تبعاتی به شرح زیر 
را ب��رای بانک ه��ا به 

همراه دارد: 
اف��زای����ش    -1
بانک ه��ا  مطالب��ات 
و مطالبات مش��کوک 

الوصول
2-  کاهش توان وام دهی بانک ها

3-  کاهش توان پرداخت سود 
به سپرده گذاران.

رقابت بانک ها در جذب 
سپرده

افزایش مطالبات معوق بانکی منجر 
به کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام 
بانکی شده است که در نهایت موجب عدم توان 
پرداخت سود سپرده گذاران خواهد شد. عالوه 
بر مطالبات، رکود بخش سرمایه گذاری از جمله 
مس��کن موجب انجماد در س��رمایه گذاری ها 
ش��ده و بخ��ش زی��ادی از دارایی های بانک ها 
پش��ت در بس��ته رکود، زندانی شده است. در 
نتیج��ه با افزایش ریس��ک نقدینگی و کاهش 
ت��وان پرداخت س��ود س��پرده، تنه��ا راه فرار 

برای بانک ها جذب س��پرده بیش��تر است. این 
ام��ر موجب ایج��اد رقابت منفی در بانک ها در 
جذب س��پرده بیش��تر از دو راه شده است. راه 
اول و ساده تر ورود به بازار بین بانکی و جذب 
سپرده از این طریق است. با توجه به نیازهای 
ضروری در این بخش در س��ال های گذش��ته 
شاهد رشد نرخ سپرده گذاری بین بانکی حتی 
به بیش از 30 درص��د نی���ز بودیم. البته باال 
ب��ودن نرخ جریمه اض��افه ب�رداش��ت از بانک 
مرکزی به این مسئله بیشتر دامن زده و منجر 
به افزایش نرخ ها شده است. در این  بین برخی 
بانک ها از آب گل آلود ماهی گرفته و سعی در 
باال بردن نرخ بین بانکی برای س��پرده گذاری 
وجوه مازاد خود داشتند. با ورود بانک مرکزی 
به بازار س��پرده های بی��ن بانکی )هرچند این 
ورود می توانس��ت خیل��ی زودتر اتفاق بیفتد(، 
در هفته های اخیر ش��اهد کاهش نرخ س��ود 
س��پرده بی��ن بانکی بودیم ک��ه می تواند خبر 
مس��اعدی باش��د. راه دوم برای تامین سپرده، 
پرداخت سودهای باالتر و جذب سپرده از بین 
اقش��ار مردم است. باوجود اصرار بانک مرکزی 
ب��ر کاهش نرخ س��ود بانکی هم��راه با تورم و 
کاه��ش 2 درص��دی این نرخ در اردیبهش��ت 
س��ال جاری، همچنان بانک ها در بازار سیاه و 
با عناوین مختلف نرخ س��ودهای باالتر از نرخ 
مصوب را پیش��نهاد می دهن��د. در نتیجه نرخ 
هزین��ه پ��ول در بانک ها افزایش جدی یافته و 
نرخ سود تسهیالت بسیار باالست. در این  بین 
نهاده��ای پولی غیرمجاز بازار را دچار ناآرامی 
بیش��تری کرده اس��ت و باوجود صحبت های 
مکرر مس��ئوالن و بانک مرکزی هنوز هم این 
موسس��ات ب��ه کار خود ادام��ه می دهند. این 
موسس��ات برای جذب سپرده، نرخ های باالیی 
را پیشنهاد کرده و کار را برای بانک های مجاز 

سخت کرده اند. 
ناتوانی دولت در تحقق هدف کاهش 

نرخ سود بانکی همگام با تورم
دول��ت یازده��م از ابت��دای ب��ه روی کار 
آم��دن وع��ده کاهش ن��رخ س��ود بانکی به 
هم��راه کاه��ش تورم را داده اس��ت، اما گذر 
زمان عدم تحقق این رؤیا را نش��ان می دهد. 
نرخ باالی هزینه پول در بانک ها و مشکالت 
س��اختاری نظام بانکی از جمله نسبت باالی 
مطالب��ات غیر ج��اری، در کنار ادامه فعالیت 
موسس��ات پولی غیرمجاز، راه کاهش واقعی 
نرخ سودس��پرده را بس��یار س��خت و دشوار 
ک��رده اس��ت. دولت در راهب��ردی جدید به 
بازار سپرده بین بانکی ورود کرده که کاهش 
نرخ سپرده در این بازار می تواند نوید شروع 

مقدمات این هدف باشد. 
نتیجه گیری

رکود اقتصادی در سال های اخیر به دلیل 
کاه��ش تقاض��ای کل، مش��کالت زیادی را 
ب��رای بخش های مختل��ف تولید ایجاد کرده 
اس��ت. در شرکت های بورس��ی نیز براساس 
آخری��ن گزارش ها، ش��اهد کاهش فروش و 
افزایش موجودی انبار هس��تیم که همه این 
عوامل توان مالی ش��رکت را به شدت کاهش 
داده اس��ت. درنتیجه ش��رکت ها برای تامین 
نیازه��ای خ��ود ب��ه تامین مال��ی از بانک ها 
رو آورده و ب��ه دلی��ل مش��کالت مالی توان 
بازپرداخ��ت بدهی ه��ای خ��ود را نخواهند 
داشت. این عامل موجب انجماد دارایی های 
بانک ها شده و مطالبات را افزایش داده است. 
بخش قابل  توجه تس��هیالت بانکی ش��امل 
وام ه��ای در گردش بوده و ش��رکت هایی که 
حجم باالیی از این نوع تس��هیالت دارند در 
دریافت تس��هیالت با مش��کل جدی مواجه 
ش��ده اند. کاه��ش جریان های نق��د ورودی 
نظام بانکی و بازار سیاه سپرده ایجادشده از 
سوی برخی موسسات پولی مجاز و غیرمجاز، 
نرخ های پیشنهادی جذب سپرده را باالبرده 
و هزین��ه تامین پول بانک ها را افزایش داده 
اس��ت. درنتیج��ه هزینه تامین تس��هیالت 
برای بنگاه ها بس��یار باال ب��وده و هزینه های 
مالی همچون یک انگل س��ود ش��رکت ها را 
می مک��د. این اتفاق مج��ددا بر تعمیق رکود 
دامن زده و چرخ های تولید را این بار از بعد 
عدم امکان تامین امکانات تولید رقم خواهد 
زد. ای��ن دور باطل را می توان چرخه معیوب 
تامین مالی نامگذاری کرد و تا زمانی 
که این چرخه ادامه داش��ته باشد 

مشکالت پابرجا خواهد بود. 
به طور خالصه می توان گفت نرخ 
باالی س��ود سپرده بانکی که رکود 
اقتصادی یکی از موانع جدی بر سر 
راه کاهش آن اس��ت و این هدف را 
برای دولت تقریبا به رؤیا بدل کرده! 
از دو بعد بر بازار سرمایه اثر گذاشته 
اس��ت. اول اینک��ه موجب افزایش 
شدید هزینه های مالی شرکت ها و 
کاهش سودآوری شده و به تعمیق 
رک��ود دامن زده اس��ت، دوم اینکه 
ب��ازده منفی بازار س��رمایه در کنار 
بازار امن سپرده بانکی، موجب کوچ 
سرمایه و نقدینگی از بورس به بانک 
ش��ده و کاه��ش نقدینگی موجب 

رکود جدی در بورس شده است.
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گزارشی از وضعیت و چگونگی سرمایه گذاری در بازار سنگ های ساختمانی 

کلید حل معمای صنعت سنگ های ساختمانی
تولید دو محصول غذایی سودآور

کالف اول

استفاده از گوشت پرنده ها با توجه به برتری هایی 
که نسبت به گوشت انواع احشام دارند در سال های 
اخی��ر م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت از این رو در 
اغلب نقاط کش��ور با توجه به ش��رایط آب و هوایی 
و فرصت های س��رمایه گذاری، تولید و پرورش انواع 
پرندگان رواج یافته است. بلدرچین یکی از انواع این 
پرنده هاس��ت که هم گوش��ت آن دارای ویژگی های 
منحصربه ف��ردی اس��ت و ه��م ش��رایط پ��رورش و 
نگه��داری آن به دلیل عدم نیاز به مس��احت زیاد و 
س��رمایه گذاری زی��اد، مورد توجه بس��یاری از افراد 
ق��رار می گیرد. از این رو ش��روع س��رمایه گذاری در 
پرورش این پرنده به کارآفرینان پیش��نهاد می شود، 
اما در خصوص محل احداث سرمایه گذاری، با توجه 
به اقلیم ای��ن پرنده برخی مناطق خاص پیش��نهاد 
می ش��ود. در این خص��وص معاون بهب��ود تولیدات 
دامی س��ازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفته 
اس��ت: لرس��تان به لحاظ تولید گوش��ت بلدرچین با 
تولید ساالنه 300 تن پس از یزد در رتبه دوم کشور 
ق��رار دارد. با توجه به نی��از به محیط پرورش از نظر 
مس��احت و نیاز به س��رمایه گذاری کمتر و بازگشت 
سرمایه سبب شده سرمایه گذاری در صنعت پرورش 

بلدرچین روز به روز توسعه  یابد. 
وی افزود: لرس��تان پتانس��یل اح��داث واحدهای 
جدید پ��رورش بلدرچین در قالب طرح توس��عه به 

ظرفیت 480 هزار قطعه را نیز دارد. 
نجی��ب زاده همچنین از حمایت جهاد کش��اورزی 
استان از پرورش دهندگان بلدرچین خبر داد و گفت: 
براس��اس سیاس��ت ها و راهبردهای جهاد کشاورزی 
از س��رمایه گذاران در بخ��ش پ��رورش بلدرچی��ن 
حمایت هایی نظیر اختصاص تس��هیالت بانکی برای 
توسعه، تکمیل و تجهیز واحدها نیز صورت می گیرد. 

کالف دوم

زعفران به عنوان محصولی ارزش��مند  در جهان مورد 
اقبال بسیاری قرار می گیرد. این گیاه با توجه به اقلیم 
خاصی که دارد در بس��یاری کش��ورهای دنیا قابلیت 
کش��ت ندارد. ایران به عنوان یکی از معدود کشورهایی 
که در خصوص کشت زعفران شانس بزرگی آورده، اما 
کش��ت زعفران در ایران هم همراه با مشکالت خاصی 
قابلیت کش��ت دارد. از مهم ترین مش��کالت آن همان 
شرایط آب و هوایی خاصی است که در معدود مناطقی 
از ایران وجود دارد. بالطبع در هر کجای این آب و خاک 
که قابلیت کشت این محصول وجود داشته باشد نیاز به 
سرمایه گذاری با توجه به قیمت باالی کشت و برداشت 

این محصول، احساس می شود. 
از طرف��ی با توجه به اینکه کش��ت زعفران کش��تی 
اقتصادی اس��ت و با تأمین الزامات و اصالح ساختاری 
کشاورزی در کنار به کارگیری طرح های نوین می توان 
زمینه را برای تولید این محصول در بخش کش��اورزی 
فراه��م کرد از این رو کارشناس��ان با بررس��ی مناطق 
مختلف ایران برخی مناطق را خیلی دورتر از خراسان 
به عنوان منطقه مناس��ب برای کشت زعفران پیشنهاد 
داده اند که در س��ال های اخیر ش��روع به کش��ت این 
محصول کرده اند. اس��تان مرکزی به عنوان یکی از این 
مناطق، با توجه به آب و هوایی که دارد به عنوان منطقه 
مناسب کشت در حال فعالیت است. حمایت های جهاد 
کش��اورزی با پرداخت وام و تس��هیالت به کارآفرینان 
برای کشت و فراوری زعفران می تواند در شرایط کنونی 
یکی از فرصت های خوب برای س��رمایه گذاری در این 

استان باشد. 

س��نگ به عنوان یکی از نخس��تین مصالح 
ساختمانی از هزاران سال پیش مورد استفاده 
قرار می گرفته، این جسم سخت با ویژگی های 
منحصربه فردی چون تحمل فشار، مقاومت در 
برابر کش��ش، نفوذپذیری و پای��داری در انواع 
مختل��ف آن از گذش��ته تا به امروز اس��تفاده 

می شود. 
در دهه های اخیر ب��ه دلیل به وجود آمدن 
مصالح س��بک تر و با سهولت استفاده آسان تر 
مانند آج��ر، اس��تفاده از س��نگ در زیربنای 
س��اختمان تقریبا به صفر رس��یده اما جایگاه 
س��نگ در ان��واع س��ازه های س��نگین مانند 
تونل ه��ا، پل ها و حتی مهم ت��ر از آن در نمای 
س��اختمان و برای کف و پله ه��ا همچنان به 
قوت خود برجاس��ت. سنگ های ساختمانی را 
که به عنوان نما و برای پله ها و کف ساختمان 
ب��ه کار گرفت��ه می ش��وند به ص��ورت قطعات 
بزرگ س��نگی از معدن اس��تخراج کرده و در 
کارگاه های س��نگ بری برش می دهند، سپس 
آن را س��اب و جال می دهند تا در کاربردهای 
مختلف قابل استفاده باش��د.  امروزه استفاده 
از ان��واع این س��نگ ها مخصوصا ب��رای نمای 
س��اختمان بسیار مرسوم اس��ت و با توجه به 
اینکه کش��ور ما یکی از تولیدکننده های انواع 
این سنگ هاست در گزارش امروز قصد داریم 
تا وضعی��ت س��رمایه گذاری و همچنین بازار 
س��نگ های ساختمانی را بررسی کنیم، از این 
رو به سراغ حسن فاطمی مقدم، رئیس کانون 
کارآفرینان استان خراس��ان شمالی رفته ایم، 
این کارآفری��ن که خود سال هاس��ت در بازار 
سنگ های س��اختمانی فعال اس��ت به عنوان 
مدیر شرکت سنگ جهان نمای پارت در چند 
م��اه اخیر یک خالقیت در زمینه س��نگ های 
س��اختمانی به کار گرفته ک��ه در نوع خودش 
می توان��د دریچه ت��ازه ای را به س��مت آینده 

سنگ های ساختمانی باز کند. 

تولید سنگ های ساختمانی 
فاطمی مق��دم در خص��وص پروس��ه تولید 
س��نگ های س��اختمانی می گوید: سنگ های 
ساختمانی از فرآورده های سنگ های طبیعی 
به وجود می آیند و پروس��ه تولید این سنگ ها 
به این صورت اس��ت که قطعات بزرگ سنگی 
که از معدن به دس��ت می آورند و به نام سنگ 
قله معروف است نباید زیر تیغه برش خرد شود 
و هرچه این قطعات بزرگ تر باشند کاربردی تر 
هس��تند. سنگ قله را از معدن به وسیله دیلم، 
انفج��ار یا برش جدا می کنند و بس��ته به نوع 
جن��س و کارب��رد آن در کارگاه ب��ه وس��یله 
عملیات مکانیکی آماده می کنند. س��پس در 
کارگاه ب��ا توجه به نیاز و مصرف آن همچنین 
ب��ا در نظر گرفتن اهمیت و مرغوبیت س��نگ 
آن را ب��رش داده و جال می دهند. س��نگ های 
ساختمانی با نام های سنگ الشه ، سنگ قواره، 

سنگ بادبر و سنگ پالک معرفی می شوند. 

وضعیت بازار سنگ
این فعال ب��ازار در ادامه می گوید: وضعیت 
بازار سنگ به طور کامل به بازار مسکن وابسته 

است و رکودی که این چند سال اخیر دامنگیر 
بازار مس��کن شده سنگ کاران را از پا درآورده 
اس��ت. از طرفی بخش زیادی از س��نگ هایی 
که در س��ال های دورتر به کشورهای اروپایی 
صادرات می شد به دلیل تحریم ها بخش زیادی 
از بازار خود را از دس��ت داده و سنگ هایی هم 
ک��ه به کش��ورهایی چون عراق و افغانس��تان 
صادر می شد با مش��کالت امنیتی که در این 
کش��ورها به وجود آمده و رکود بازار مس��کن 
در آنجا، تمام این ذخایر روی دس��ت معدن و 

کارگاه های سنگ بری مانده است. 
فاطمی مق��دم ک��ه خ��ود یک��ی از فعاالن 
اقتصادی اس��ت، می گوید: به نظر من ورود به 
این بازار با شرایط کنونی مثبت نیست و حتی 
بخش زیادی از تولیدکنندگان در حال خروج 
از بازار هس��تند و می توان گفت در سال های 
اخی��ر از مجم��وع 40هزار نف��ری صنعتگران 
سنگ بیش از 10هزار کارگاه تعطیل شده اند 
یا ب��ا نصف ظرفیت خود فعالی��ت می کنند و 
مواردی که گفته شد تنها بخشی از مشکالت 
این صنعت اس��ت. وی تصری��ح می کند: نبود 
ماش��ین آالت و تکنولوژی ه��ای ب��ه روز، عدم 
ایده پ��ردازی و به کار گی��ری خالقیت، وجود 

دالالن و حلقه های مفقوده و بدتر از همه عدم 
فرهنگ تولید در کش��ور دس��ت به دست هم 

داده اند تا بسیاری از صنایع زمین بخورند. 

سنگ کاالی مصرفی نیست
کارشناس��ان تولید س��نگ معتقدند به رغم 
اینکه س��نگ جزو مصالح ساختمانی است اما 
به دلیل عمر باالیی ک��ه دارد به عنوان کاالی 
مصرفی شناخته نمی شود و کاربرانی که قصد 
تعمیرات منازل خود را دارند اغلب دس��تی به 
سنگ ساختمان نمی زنند و تمام تمرکز خود 
را روی کابینت، دیوار و در نهایت نوسازی کف 
خانه معطوف می کنند و همین مسئله موجب 
شده که نوسازی و تعمیرات منزل بازاری برای 
سنگ کاران نداشته باشد و کلید حل معضالت 
به دست بازار تولید مسکن باشد. فاطمی مقدم 
معتقد اس��ت کاشیکاران بخشی از بازار سنگ 
را تسخیر کرده اند و در این خصوص می گوید: 
ح��دود 70 درصد م��ردم برای نم��ا و پله های 
خود از س��نگ های ساختمانی بهره می گیرند 
و 30درصد مابقی بازاری اس��ت که به دس��ت 
کاشیکاران افتاده است. در واقع کاشیکاران با 
الگوبرداری از طرح های سنگ، دست به تولید 

کاشی و سرامیک هایی با طرح سنگ می زنند 
و م��ردم هم به خاطر کمت��ر بودن قیمت این 
کاال ها آن را جایگزین سنگ در خانه می کنند 
این در حالی است که این کاشی و سرامیک ها 
عمری کمتر از پنج سال دارند و از نظر کیفی 

اصال قابل رقابت با سنگ نیستند. 

چین و ترکیه، پدران سنگ منطقه
مدیر ش��رکت س��نگ جهان نمای پارت در 
خصوص بازارهای جهانی مصرف کننده سنگ 
می گوید: در س��ال های اخیر چین و ترکیه با 
تولید متنوع س��نگ های س��اختمانی و با به 
کار گیری علوم و طرح های روز دنیا توانسته اند 
جایگاه ویژه ای در بازار سنگ برای خود دست 
و پا کنند. این در حالی است که ایران با وجود 
منابع معدنی مناسب می توانست رتبه باالتری 
از این دو داش��ته باشد، اما در کشور ما وجود 
مالیات های باال، نرخ س��ود نجومی تسهیالت، 
بهره ه��ای بانکی و در کل تمام سیاس��ت های 
غلط ضد تولیدی موجب ش��ده تا قیمت تمام 
ش��ده محصول باال باش��د و محص��ول نهایی 
قابلی��ت رقابت خ��ود را در بازارهای جهانی از 

دست بدهد. 

تمام مزیت های مغفول مانده صنعت 
سنگ

فاطمی مقدم در خصوص مزیت هایی که این 
صنعت در کشورمان دارد، می گوید: همان طور 
که پیش تر از این هم عنوان شد وجود معادن 
سنگ در کشور بزرگ ترین مزیت این صنعت 
اس��ت،  همچنی��ن بخش عمده ماش��ین آالت 
و تجهی��زات م��ورد اس��تفاده در کارگاه های 
سنگ بری در کشور تولید می شوند و به خوبی 
در دس��ترس هس��تند. به عالوه برخی از انواع 
سنگ های ایرانی کیفیت بی نظیری دارند که 
می تواند بس��یار مورد توجه بازارهای صادراتی 

باشد. 

سرمایه های یک واحد تولیدی
فعاالن ب��ازار س��نگ در حالت اس��تاندارد 
بی��ن 3تا 4میلی��ارد تومان س��رمایه اولیه در 
کارش��ان گذاش��ته اند ک��ه فاطمی مق��دم در 
این خص��وص می گوید: یک واحد س��نگبری 
در کمتری��ن حال��ت خود نیاز ب��ه 5هزار متر 
زمین برای کارگاه و یک هزار متر س��وله برای 
نگهداری خواهد داش��ت که هزینه این متراژ 
زمی��ن ب��ا توجه به ش��هر و منطق��ه متفاوت 
است، همچنین تاسیس��اتی چون آب، برق و 
گاز ح��دود 500 میلیون تومان س��رمایه برای 
تجهی��ز کارگاه هزین��ه می خواه��د و نزدیک 
ب��ه یک ونیم میلیارد تومان هم س��رمایه برای 
خرید ماش��ین آالت نیاز است. این مبلغ صرف 
راه ان��دازی خط برش س��نگ، خ��ط کالیبره 

کردن، ساب، کوره و... می شود. 

راه حل ماجرا
این کارش��ناس در آخ��ر می گوید: ظرفیت 
تولید انواع سنگ هایی که در بازار امروز موجود 
هس��تند با توجه به نبود ب��ازار مصرف و رکود 
بازار مسکن نیاز به سرمایه گذاری بیشتر ندارد 
ام��ا خالقیت در این کار ش��اید بتواند راه حل 
ماجرا باش��د، ورود تکنولوژی های نو و تامین 
نیاز بازارهای صادراتی می تواند موجب خروج 
این صنعت از رکود باشد. وی تصریح می کند: 
مثال نوآوری که ما در کارمان به وجود آوردیم 
تولید سنگ های دورنما و یک ورنما است، در 
واقع یک سری دیوار تولید کرده ایم که عالوه 
بر اینکه نمای س��اختمان هستند دیوار هم به 
حساب می آیند و موجب کاهش هزینه ها برای 
کاربر با حفظ مقاومت و کیفیت می ش��وند به 
عالوه بهره وری را باال برده و موجب می ش��وند 
از س��نگ و مصالح به صورت بهینه اس��تفاده 
ش��ود. البته ما در خص��وص این کاالی خاص 
به بازارهای داخلی دلخوش نیس��تیم، چرا که 
اغلب فرهنگ ایرانی حاضر به ریسک استفاده 
از محصوالت نوآور و تازه نیس��ت و کشورهای 
دیگر مانند آلمان، استرالیا، کانادا و حتی عراق 
و کویت که ما در حال مذاکره با آنها هستیم از 
این گونه خالقیت ها استقبال می کنند. به نظر 
من شاید با به کارگیری این گونه خالقیت ها و 
تولید محصوالت جدید بت��وان در این عرصه 
خود را نگه داشت و سودآور بود. البته در کنار 
همه اینها حمایت دولت و کاهش هزینه های 
تولی��دی نیاز اس��ت ت��ا صنعتگ��ران بتوانند 

فعالیت های ارزآور داشته باشند. 

خبر

سرنخ

نیاز بخش تخت بیمارستانی به 
52هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری

دکتر صدرالس��ادات، معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در نشست 
مش��ترک معاونان درمان و توس��عه دانشگاه های علوم 
پزشکی با موضوع فرصت های سرمایه گذاری در حوزه 
س��المت گفت: اگر در بازه پنج ساله بخواهیم نیازهای 
تخت بیمارس��تانی را رفع کنیم باید س��الی 10 هزار 
میلیارد تومان وارد حوزه س��المت کنیم، در حالی که 
اعتبارات مصوب ما حدود 1000 میلیارد تومان است، 
یعنی کسری 9 هزار میلیارد تومانی در سال داریم که 
حتما باید بخش خصوصی را وارد کنیم. وی افزود: نیاز 
به 52 ه��زار میلیارد تومان س��رمایه گذاری در بخش 
تخ��ت بیمارس��تانی داریم. وی با اش��اره به ش��اخص 
ی��ک و هفت دهم درصدی حال حاضر نس��بت تخت 
بیمارستانی در کشور گفت: در صددیم این شاخص را 
به دو و شش دهم درصد برسانیم و برای رسیدن به این 
ش��اخص 70 هزار تخت جدید می خواهیم تا به تعداد 
160 هزار تخت برسیم. معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداشت با بیان اینکه هم اکنون 97 هزار تخت 
درحال بهره برداری داریم، گفت: 55هزار تخت فرسوده 

و 38 هزار تخت در حال ساخت داریم. 

نقطه شروع

انتخاب ی��ک پروژه س��رمایه گذاری س��ودآور و بزرگ 
چی��زی اس��ت ک��ه در غری��زه همه م��ا وج��ود دارد اما 
پیچیدگی های فرآیند س��رمایه گذاری به عنوان یک عامل 
بازدارنده عمل می کند اما جای تعجب نیست که همه ما 
به عنوان س��رمایه گذاران بالقوه زمان��ی را صرف تحلیل و 
ارزیابی فلس��فه و فرآیند سرمایه گذاری، تعیین استراتژی 
کنی��م. بنابراین می ت��وان گفت هر س��رمایه گذار به طور 
ناخودآگاه زمان��ی را صرف درک فرآیند س��رمایه گذاری 
می کن��د. ای��ن عامل به عن��وان دورنمایی برای ش��ناخت 

مسائل سرمایه گذاری به چند دلیل حائز اهمیت است. 
یک��م اینکه رون��د س��رمایه گذاری به تش��ریح مراحل 
ایجاد یک کس��ب و کار و دنبال کردن روش��ی برای درک 
و تنظیم ریس��ک موجود در بازار می پ��ردازد و باطراحی 
سیستمی برای ارزیابی عملکرد فرآیند تخصیص سرمایه 
به طرح های س��ودآور را منجر می سازد از این لحاظ یک 
س��رمایه گذار دارای تفک��ر اقتص��ادی و ه��وش مالی باال 
همواره س��عی می کند بایک افق دید گس��ترده مسائل را 
بررسی کند و در تحلیل های خود ارزش ذهن چندبعدی 

را مدنظر قرار می دهد. 
دوم اینکه درک روند سرمایه گذاری درک یک ساختار 
است که اجازه می دهد تا سرمایه گذاران با درک صحیحی 
از منابع، استراتژی های مختلف سرمایه گذاری چندبعدی 
را فراهم کنند، با انجام این کار یک فرآیند سرمایه گذاری 
با ساختار مختص به خود و شخصی تر شکل می گیرد که 
به سودآوری و شکست ناپذیری یک فرآیند سرمایه گذاری 
کم��ک می کند بنابراین چیزی ک��ه در کتاب ها و مقاالت 
سرمایه گذاری به عنوان استراتژی و فرآیند تعریف می شود 
تنها یک س��اختار کلی است که شما را در شخصی سازی 

یک فرآیند همراهی می کند. 
سوم اینکه بسیاری از استراتژی ها روی کاغذ خوب عمل 
می کنند ولی در دنیای واقع نمی توانند همان عملکرد را به 
نمایش بگذارند، دلیل این است که تمام یا بخشی از عوامل 
تحت کنترل روی کاغذ در دنی��ای واقع به عوامل غیر قابل 

کنترل تبدیل می شوند بنابراین درک فرآیند سرمایه گذاری 
این قابلیت را به شما می دهد تا این عوامل را ارزیابی کنید و 
تا حد ممکن خطای تخمین را کاهش دهید بنابراین ریسک 

تصمیمات یک سرمایه گذار به حداقل می رسد. 
چهارم اینکه در بهترین حالت ش��ما یک دانش آموخته 
اقتصاد، مدیریت مالی یا بازرگانی هستید که می خواهید 
عملک��رد ب��ازار را برای اخ��ذ تصمیمات س��رمایه گذاری 
و تعیین مس��یر آینده مش��خص کنید ام��ا در این حالت 
ه��م باید به عن��وان یک ف��رد درکی ش��خصی از فرآیند 
س��رمایه گذاری و همه عوامل مؤثر برافزایش سرمایه خود 
داشته باشید. این نکته چیزی نیست که در دانشکده های 
اقتصاد و مدیریت به شما تدریس شود بلکه تلفیقی است 
از سطح هوش مالی، هوش هیجانی، منابع، تجربه، دانش 
و بس��یاری از عوامل دیگر که برای ش��ما شخصی سازی 
ش��ده است هرچند بخشی از این عوامل را باید در همین 
دانش��کده ها بیاموزید اما آنچیزی که به دس��ت می آورید 
تمام آن چیزی نیست که نیاز دارید و باید داشته باشید. 
 بنابرای��ن درک یک فرآیند برای س��رمایه گذاری امری 
ضروری اس��ت. این مس��ئله حتما چیزی فراتر از مراحل 
سرمایه گذاری اس��ت که از انتخاب ایده شروع می شود و 

به سیستم مانیتورینگ برای مراقبت و ارتقای آن چیزی 
که به دس��ت آورده اید ختم می شود. بنابراین مراحل زیر 
را می توانید بخشی از درک فرآیند سرمایه گذاری حساب 
کنید س��پس اطالعات زیر تنها یک دید کلی برای درک 

فرآیند سرمایه گذاری ایجاد می کند. 
ایده

از دید کلی فرآیند کس��ب ایده به عنوان نخس��تین گام 
برای ش��روع یک فرآیند سرمایه گذاری محسوب می شود. 
درک صحی��ح از ایده عاملی اس��ت که تنه��ا از طریق به 
اش��تراک گذاری اطالعات در زمان واقعی و به طور مداوم 
حاص��ل می ش��ود ای��ن موضوع ب��ه کش��ف فرصت های 
س��رمایه گذاری بالقوه منجر می ش��ود. بنابراین درک این 
مس��ئله ضروری اس��ت که ش��ناخت از تغییرات و عوامل 
محیطی نخس��تین نکته ای اس��ت که درک درس��تی از 
ش��ناخت فرصت به ش��ما می دهد که می تواند به رش��د 

پایدار منجر شود. 
تحقیقات و اتصال به بازار 

بخشی از فرآیند سرمایه گذاری در حلقه اتصال ایده به 
بازار و آزمون های ارزیابی و تحلیل بازار تکمیل می ش��ود 
بنابرای��ن تحقیقات زمانی ارزش��مند به نظ��ر می آیند که 

ای��ده ای در فرآین��د تجاری س��ازی و رون��د حرکت برای 
اتص��ال ب��ه بازار شکس��ت می خ��ورد. ش��ناخت کامل از 
نیاز سنجی بازار، مشتریان، شرکت های همکار و مکمل و 
جانشین های احتمالی محصول، توزیع کنندگان و. . . باید 

در این گام مدنظر قرار گیرد. 
ساخت نمونه اولیه و تست بازار

کس��ب و کار ش��ما در هرزمینه ای که باشد این موضوع 
مهم است که نسخه اولیه کامال منطبق بر نیاز بازار و آن 
چیزی که در کاغذ ترس��یم کرده اید باش��د برای این کار 
الزم اس��ت تیم تخصصی برای تعیی��ن قابلیت های تولید 
داش��ته باشید و تس��ت اولیه بازار را برای ادامه کار انجام 

دهید. 
مالحظات نقدینگی

س��طح ورود به بازار و میزان س��هم بری از کل تقاضای 
موجود تنها در س��ایه توانمندی های دانش��ی و خأل های 
بازاری به دس��ت نمی آی��د، بنابراین هم��واره مالحظات 
نقدینگی و ش��یوه های تأمین مالی باید مدنظر قرارگیرد، 
یکی از دالیل شکس��ت در س��رمایه گذاری عدم توجه به 
چگونگی کارکرد سیس��تم های مالی اس��ت. پول حرکت 
س��یال دارد و همان طور که با هدایت در مسیر درست و 
ارزیابی مناس��ب می تواند مفی��د و مؤثر عمل کند، با یک 

خطای کوچک به نابودی همه چیز منجر خواهد شد. 
مانیتورینگ و رصد بازار 

 نکته ای که س��رمایه گذاری را رش��د یابن��ده و قابل ارتقا 
می کند، شناخت فرصت های تازه است. سوال اینجاست که 
در دنیای مدرن عمر یک سیس��تم چقدراست؟ یک فرصت 
سرمایه گذاری چه مدت زمانی سود آور خواهد بود؟ طبیعتا 
پاسخ به یک محدوده زمانی منتج می شود، این همان چیزی 
اس��ت که ش��ما را مجبور می کند پویایی سیستم خود را با 

شناخت و شکار فرصت های جدید حفظ کنید. 
نکته ای که باز هم به آن تأکید داریم این است که درک 
فرآیند س��رمایه گذاری آشنایی و اطالع از هیچ یک از این 
عوامل نیس��ت، همه این ن��کات به عالوه همه ویژگی ها و 
مهارت هایی که برای شماست و در مواردی قابل ارتقا نیز 

است درک فرآیند سرمایه گذاری را می سازد. 

چرا درک فرآیند سرمایه گذاری ضروری است؟ 

تلفن مستقیم: 86073274شماره 412 www.forsatnet.ir

عباس نعیم امینی 

شکوفه میرزایی

حس��ن فاطمی مق��دم به عنوان یکی از فعاالن بازار س��نگ در 
خصوص نیاز س��نگبری های امروز و پتانسیلی که می توان آن را 
به یک سرمایه گذاری مناسب تبدیل کرد، می گوید: سگمنت یا 
الماسه، یکی از تیغه های سنگبری ها است که بیش از 90درصد 
نیاز بازار به این الماس��ه ها از کش��ورهایی چ��ون آلمان، ترکیه، 

ایتالیا و چین وارد می شود، این در حالی است که می توان تولید 
این تیغه های مصرفی را در کش��ور به راه انداخت و آن را تبدیل 
به یک فرصت س��رمایه گذاری ک��رد. وی می افزاید: این تیغه ها 
از فوالد تولید می ش��وند و قابلیت برش انواع س��نگ های نرم و 

سخت را دارند. 

»سگمنت« نیاز بازار امروز سنگ



چهارشنبه
1615 دی 1394 قاب اقتصاد

چطور هوا را پاک کنیم؟ 
آلودگی ه��وا عمدت��ا نتیجه فعالیت های انس��ان 
اس��ت و ما نقش بزرگی در این پدیده ش��وم داریم. 
کاره��ای کوچکی که ما در زندگی روزمره مان انجام 
می دهیم،  شاید از نظر خودمان چندان مهم نباشند 
اما در مجموع آلودگی هوا را در سراس��ر دنیا بیشتر 
می کند. نتیجه افزایش آلودگی هوا هم ش��کننده تر 
شدن وضعیت سالمتی انسان در تمامی قاره هاست. 
آژانس محیط زیس��ت اروپا که فعالیت زیادی در 
حمایت از محیط زیس��ت قاره س��بز دارد، پنج کار 
س��اده اما حیاتی را به ش��هروندان در سراس��ر دنیا 
پیش��نهاد کرده است که رعایت آنها، می تواند نقشی 

تعیین کننده در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. 
استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی

یک راه حل خوب برای س��فرهای درون ش��هری، 
استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی یا خودروهای 
چندسرنشین است. اگر هر شهروند به جای استفاده 
از وس��ایل حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو 
از خودروی ش��خصی تک سرنش��ین اس��تفاده کند، 
چند برابر بیش��تر باعث ایجاد مخرب های الیه اوزن 
می ش��ود و 30بار بیشتر گاز مخرب دی اکسیدکربن 

تولید می کند. 
پیاده روی و دوچرخه سواری 

45 درص��د م��واد مخ��رب الی��ه اوزن و 38 درصد 
ذرات معل��ق در اروپ��ا به واس��طه حمل و نقل تولید 
می ش��وند. به صورت میانگین، مس��افت یک سفر از 
هر س��ه سفری که ما با ماشین انجام می دهیم فقط 
دو کیلومتر اس��ت. در این م��وارد، جایگزین کردن 
اس��تفاده از خودرو با پیاده روی یا دوچرخه س��واری 
نه تنه��ا به کاهش ترافیک کم��ک می کند که باعث 

کاهش آلودگی هوا هم می شود. 
اگر مجبور هستید از ماشین استفاده کنید...! 

مطمئن باشید که باد تایرهای تان تنظیم هستند. 
اگ��ر فش��ار باد تایرها فق��ط نیم واحد کمتر باش��د، 
ماش��ین به 5 درصد سوخت بیش��تر نیاز خواهد داد 

و آلودگی بیشتری تولید خواهد کرد. 
حرکت با کولر روش��ن 30 درصد مصرف بنزین را 
افزایش می دهد. حرکت با شیش��ه پنجره های پایین 

فقط 5 درصد مصرف سوخت را باال می برد. 
روشن گذاشتن ماشین بی حرکت برای گرم شدن، 
50 درصد مصرف س��وخت را بیشتر می کند. اما اگر 
به محض روشن ش��دن ماشین حرکت کنید،  موتور 
ماش��ین خیلی زود به دمای مناسب برای کار کردن 

خواهد رسید. 
اس��تفاده از باربند روی سقف ماش��ین مصرف را 
20 تا 30 درصد افزایش می دهد. دوچرخه ها را بهتر 

است به صندوق عقب ماشین ببندید. 
اگر می خواهید ماش��ین بخری��د، از میزان مصرف 
س��وخت آن قب��ل از خری��د آگاه ش��وید. ب��ا خرید 
خودروهایی که دوس��تدار محیط زیس��ت هس��تند 
ه��م در مصرف س��وخت صرفه جوی��ی می کنید هم 

آالینده های کمتری تولید می کنید. 
محصوالت محلی بخرید

انتقال کاالها و محصوالت از یکسوی دنیا به سوی 
دیگر، در مقایسه با انتقال محصوالت محلی آلودگی 
بیشتری تولید می کند. سعی کنید محصوالت محلی 
بخری��د و در رژیم غذایی محصوالت فصل را در نظر 
بگیرید. تولی��د و حمل و نقل این محصوالت آلودگی 

کمتری تولید می کند. 
در مصرف برق صرفه جویی کنید

ل��وازم الکترونی��ک خ��ود-  تلویزی��ون، کامپیوتر، 
دی وی دی- را در حالت اس��تندبای قرار ندهید. آنها 
را کام��ال خام��وش کنید و به ای��ن طریق 10 درصد 
در مص��رف ب��رق صرفه جویی کنی��د. از المپ های 
کم مصرف اس��تفاده کنی��د و در خرید ل��وازم برقی 
خانگ��ی، محصوالتی را انتخاب کنید که برچس��ت 
مص��رف انرژی A دارند. مصرف برق کمتر به معنای 
تولی��د نیروی کمتر و در نتیج��ه تولید آالینده های 
کمت��ری اس��ت که ب��ه خاطر مصرف س��وخت های 

فسیلی وارد هوا می شود. 

آلودگی هوا،  عامل 
مرگ زودرس 7 میلیون انسان

س��ازمان بهداش��ت جهانی در گزازش��ی که سال 
گذشته منتشر کرده، گفته است که در سال 2012، 
7میلیون انس��ان-  یک مرگ در هر هشت مرگ- به 
خاط��ر آلودگی ه��وا جان خود را از دس��ت داده اند. 
یافته ه��ای این گزارش نش��ان می دهد ک��ه میزان 
مرگ و میر وابسته به آلودگی هوا نسبت به گذشته 
دو برابر ش��ده و پیشنهاد کرده اس��ت که با کاهش 
آلودگی هوا، جان میلیون ها انس��ان در سراس��ر دنیا 

حفظ شود. 
ای��ن گ��زارش به ص��ورت ویژه ب��ه ارتب��اط بین 
آلودگی ه��ای داخل��ی و خارجی با بیم��اری  عروقی 
اشاره کرده است. سرطان هم بر همین اساس رابطه 

نزدیکی با آلودگی هوا دارد. 
یافته ه��ای این گ��زارش به واس��طه اس��تفاده از 
فناوری ه��ای م��درن در تحقیق های بیش��تر درباره 
آلودگی به دس��ت آمده اند. سازمان بهداشت جهانی 
گفته است که در سال 2012، بیشترین مرگ و میر 
ناش��ی از آلودگی هوا در منطقه جنوب شرق آسیا و 
منطقه پاس��یفیک غربی رخ داده است و 3.3 میلیون 
نفر به خاطر آلودگی های داخلی و 2.6 میلیون نفر به 
خاطر آلودگی های خارج��ی جان خود را در این دو 

منطقه از دست داده اند. 
خانم دکتر فالویا بوس��ترو، معاون بخش سالمت 
خان��واده و ن��وزاد س��ازمان بهداش��ت جهانی در 
ای��ن باره گفته اس��ت : »پاک ک��ردن هوایی که ما 
آن را نفس می کش��یم باعث می ش��ود که ریسک 
بیماری ه��ا بی��ن زن��ان و ن��وزادان و گروه ه��ای 
آس��یب پذیر کاهش پیدا کند. زنان فقیر و نوزادان 
هزینه زیادی ب��رای آلودگی های داخلی می دهند 
چون زمان بیش��تری را در خانه می گذرانند و دود 
بیش��تری را از اجاق های زغالی و چوبی استنشاق 

می کنند.«

دور دنیا

وقت��ی صحب��ت از آلودگی هوا می ش��ود، 
ناخ��ودآگاه تصویر دو ش��هر پکن و دهلی در 
ذهن م��ردم دنیا نقش می بن��دد. اما این دو 
شهر تنها ش��هرهای بدنام در زمینه آلودگی 

هوا نیستند. 
از جمله ش��هرهایی که بامش��کل آلودگی 
هوا دس��ت و پنجه نرم می کند، تهران است. 
آلودگی هوای تهران در ماه های گذش��ته به 
دلیل سرد شدن هوا به اوج خود رسیده است. 
جمعی��ت 14 میلیونی ته��ران از هر فرصتی 
ب��رای در  خان��ه مان��دن و مص��ون ماندن از 

آلودگی هوا استفاده می کنند. 
میزان ب��االی آلودگی در پایتخت کش��ور 
باعث ش��ده تا دولت م��دارس را در روزهای 
معینی تعطی��ل کند و به طرح زوج و فرد از 

در  خانه روی آورد. 
با آنکه محاصره ش��دن این شهر در کوه ها 
جل��وی ورود باده��ای پاکی��زه را ب��ه تهران 
می گیرد، اما دالیل آلودگی این کالن ش��هر 

به این موضوع ختم نمی شود. 
اس��تاندارد نبودن س��وخت توزیعی، تردد 
خودروه��ای فرس��وده، نب��ود وس��ایل نقلیه 
عمومی کافی و وارونگی هوا از جمله مواردی 
اس��ت که در س��ال های گذش��ته از س��وی 
کارشناس��ان به عنوان عوامل آلودگی هوا نام 

برده  شده اند. 
محمدباق��ر قالیباف، ش��هردار ته��ران روز 
ش��نبه بزرگ ترین عامل ایج��اد آلودگی هوا 
در ته��ران را ت��ردد خودروه��ا و به خصوص 
خودروهای فرس��وده اعالم کرد. به گفته وی 
با آنکه براس��اس قانون خودروهای فرس��وده 
اجازه ت��ردد در ش��هر ته��ران را ندارند، اما 
خودروهایی با عمر 40 س��ال و کامیون های 
دودزا با عمری باالی 35 سال در سطح شهر 

دیده می شوند. 
وی همچنین اعالم کرد که س��االنه 800 
ه��زار تن آالینده وارد هوای تهران می ش��ود 

که ح��دود 82 درصد این آالینده ها توس��ط 
مناب��ع متح��رک مث��ل وس��ایل حمل و نقل 
ش��خصی، غیر ش��خصی و موتورس��یکلت                              ها 

تولید می شوند. 
ناکارآمدی وس��ایل حمل و نق��ل عمومی و 
وابس��تگی مردم به اس��تفاده از ماشین های 
شخصی از دیگر عواملی است که در افزایش 

آلودگی هوای تهران تأثیر بسزایی دارد. 
بنا به گفته قالیباف علی رغم احتیاج ش��هر 
تهران به 11هزار دستگاه اتوبوس تنها 6 هزار 

دستگاه در تهران وجود دارد. 
وی ع��دم اج��رای قانون در دس��تگاه های 
ذی رب��ط را عامل جدی ناکارآمدی در مقابله 

با آلودگی هوا دانست. 
هزینه های آلودگی هوا 

تأثی��رات آلودگی هوا بر س��المت تنها به 
خارش چش��م، سرفه و صدای گرفته محدود 
نمی ش��ود. هرساله تعداد زیادی از افراد جان 
خود را بر اثر آلودگی هوا از دس��ت می دهند 
یا در بیمارستان ها بستری می شوند. کسانی 
ک��ه مدت طوالن��ی در مع��رض آلودگی هوا 
قرار دارند با مش��کالتی چون پیری زودرس 
و کاه��ش عملک��رد ریه، ب��روز بیماری هایی 
چون آسم، برونش��یت، آمفیزم )بیماری حاد 
ریوی( و احتماال س��رطان روب��ه رو خواهند 
شد. به عالوه این افراد عمدتا از عمر کوتاهی 

برخوردار خواهند بود. 
البته این موضوع کامال روش��ن اس��ت که 
تأثی��ر آلودگی هوا ب��ر بیمارانی که از عارضه 
قلب��ی یا ری��وی رنج می برند، افراد مس��ن و 

کودکان بیشتر است. 
براساس اعالم خبرگزاری ها، میزان افرادی 
که ب��ه دلی��ل بیماری های تنفس��ی و قلبی 
ناش��ی از آلودگ��ی هوا در ته��ران جان خود 
را از دس��ت داده اند امسال با افزایش روبه رو 
بوده اس��ت. اما آمار دقیقی از تعداد این افراد 
در دست نیست. با اینکه بسیاری از منابع از 

آم��ار باالی افرادی که ب��ه دلیل آلودگی هوا 
بستری شده یا جان خود را از دست داده اند، 
خبر می دهند، اما مسئوالن کشور صحت این 

آمارها را رد می کنند. 
دکتر هاش��می، وزیر بهداش��ت در ابتدای 
ای��ن ماه اع��الم کرد، می��زان م��رگ و میر 
امسال نسبت به س��ال های گذشته افزایشی 
نداشته است. وی تأکید کرد مانند سال های 
گذشته میزان مرگ و میر در فصل زمستان 
ب��ا افزایش آلودگی هوا از ماهانه 140 نفر به 
200 نفر می رسد. وی آمار ارائه شده از سوی 
منابع مختلف نس��بت به تع��داد باالی افراد 
بستری ش��ده یا مراجعه کننده به اورژانس را 
به دلیل بیماری ها و مشکالت ایجاد شده به 
دلی��ل آلودگی هوا رد ک��رد و گفت این آمار 

غیر قابل استناد هستند. 
احمد صادق��ی، رئیس س��ازمان مدیریت 
بح��ران ش��هر ته��ران م��اه گذش��ته وزارت 
بهداش��ت را ب��ه کوتاه��ی در برابر مس��ئله 
آلودگی هوا و س��کوت در این زمینه محکوم 

کرده  بود. 
وی اعالم کرده  بود، وزارت بهداش��ت هیچ 
عکس العملی در قبال مش��کل آلودگی هوا از 
خود نش��ان نمی ده��د و در آگاهی دادن به 
مردم درم��ورد اینکه آلودگی هوا چه تأثیری 

بر سالمت آنها می گذارد کوتاهی می کند. 
تأثی��رات منف��ی آلودگ��ی هوا ب��ه خطر 
انداخت��ن س��المت افراد محدود نمی ش��ود. 
آلودگ��ی هوا ب��ر اقتصاد کش��ورها هم تأثیر 

می گذارد. 
علی ایرانپور، عضو کمیس��یون کش��اورزی 
مجلس ش��ورای اسالمی روز پنجشنبه اعالم 
کرد، تعطیلی مکرر ادارات و مدارس به دلیل 
آلودگی هوا به طور قطع موجب تولید هزینه 
در اقتصاد کش��ور می ش��ود. محمد حسینی 
صدر، دیگ��ر نماینده مجلس گ��ردش مالی 
اقتص��اد ایران را در ی��ک روز بالغ بر 1500 

میلی��ارد تومان اعالم کرده و معتقد اس��ت، 
تعطیل��ی کالنش��هری چون ته��ران بیش از 
70 درص��د این میزان گردش مالی را مختل 
می کند. ب��ه گفته وی عالوه ب��ر هزینه های 
مال��ی، تعطیل��ی ناگهان��ی ادارات تهران به 
روابط بین الملل، س��المت مردم و برنامه های 

اقتصادی کشور آسیب می زند. 
جمشید پژویان، اقتصاددان می گوید برای 
محاس��به هزینه آلودگی هوا بر اقتصاد کشور 
عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود. وی 
از جمله ای��ن عوامل به هزینه های بیماری و 
بهداشتی افراد و بازماندن آنها از فعالیت های 
کاری روزانه اشاره کرده  است. وی همچنین 
معتقد است، هزینه های جانبی آلودگی هوا، 
مث��ل هزینه های��ی که بر اثر ای��ن معضل به 
دوش ارگان های مختلف از جمله ش��هرداری 
می افت��د، بای��د در اندازه گی��ری هزینه های 

اقتصادی آلودگی هوا به حساب بیاید. 
ب��ه گفت��ه وی کش��ورها بای��د هزینه های 
محیط زیستی شان را در میزان تولید ناخالص 
خود محاسبه کنند. اما تعداد کشورهایی که 

تاکنون این کار را کرده اند، محدود است. 
حفاظ��ت  س��ازمان   2006 س��ال  در 
محیط زیس��ت چی��ن اع��الم ک��رد، تخریب 
محیط زیس��ت ب��ه ان��دازه 10درص��د تولید 
ناخال��ص ای��ن کش��ور ب��رای پک��ن هزینه 

برداشته است.  در 
در سال 2014 مقامات چین اعالم کردند 
این کشور حاضر است رش��د تولید ناخالص 
این کش��ور را فدای محیط زیست کنند. این 
مقامات در گزارش��ات رس��می خ��ود عنوان 
کردند، دولت این کشور تمهیدات مربوط به 
حل مش��کل آلودگی هوا و محیط زیس��ت را 
جدی خواهد گرفت، حتی اگر این تمهیدات 
س��بب کاهش رشد تولید ناخالص این کشور 

شود. 
پژوی��ان می گوید: »برای به دس��ت آوردن 

هزینه ه��ای آلودگ��ی ه��وا بر اقتص��اد، باید 
تک ت��ک م��وارد ب��ا روش های خ��اص خود 
محاس��به ش��وند و در میزان تولید ناخالص 

کشور در نظر گرفته شود.«

تحریم ها و تشدید آلودگی هوا 
برخ��ی مس��ئوالن و کارشناس��ان وج��ود 
افزای��ش  عوام��ل  جمل��ه  از  را  تحریم ه��ا 
آلودگی  ه��وا و ناکارآمدی دول��ت در مقابله 
ب��ا آن می دانند. تحریم های اعمال ش��ده از 
س��وی غ��رب محدودیت های��ی را در زمینه 
تولیدات  بین الملل��ی،  مال��ی  تراکنش ه��ای 
نظامی و واردات و صادرات برای کشور ایجاد 
کرد. ب��ا آنکه ایران در مقاب��ل این تحریم ها 
مقاومت کرد اما یکی از اثرات این محدودیت 
 را می توان در آسمان تهران و برخی شهرهای 

دیگر ایران چون اصفهان دید. 
با آنکه ایران از جمله  کشورهایی است که از 
بیشترین مخازن باالی نفت برخوردار است، 
اما در تولید مواد پاالیش شده از جمله بنزین 
تا چند س��ال گذشته به کش��ورهای اروپایی 
وابستگی داشته اس��ت. با اعمال تحریم های 
بین الملل��ی بر ایران و ایج��اد محدودیت در 
ص��ادرات و واردات محص��والت نفتی، ایران 
به فکر تولید بنزی��ن در داخل افتاد. کیفیت 
بنزین تولید شده در ایران پایین بود و همین 
باعث شد تا در شهرهای بزرگ، آلودگی هوا 
به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند. حاال 
با برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا، دولت جدید 
می تواند با واردات و به روزکردن فناوری های 
تولید بنزین، در این بخش از آلودگی بیشتر 

هوا جلوگیری کند. 
همچنی��ن ب��ه دلی��ل تحریم ها، ای��ران از 
دسترسی به بس��یاری از فناوری های به روز 
مح��روم بود و به همین دلیل، نمی توانس��ت 
صنای��ع آالینده خود را در راس��تای کاهش 

آلودگی به روز کند. 

آلودگی  هوای داخلی و خارجی هرساله 
مبل��غ 1.05 دالر تریلی��ون ب��ه اقتص��اد 

کشورهای اروپایی آسیب می رساند. 
مقدار زی��ادی از این رقم را هزینه 600 
ه��زار مرگ زودرس و بیماری های ناش��ی 
از آلودگ��ی هوا تش��کیل می دهد. به گفته 
س��ازمان بهداشت جهانی این مبلغ معادل 
ی��ک دهم می��زان تولید ناخال��ص تمامی 

اتحادیه اروپا در سال 2013 است. 

براس��اس آم��ار این س��ازمان، کش��ور 
انگلی��س به تنهای��ی از 83میلی��ارد دالر 
هزین��ه اقتص��ادی مرتبط ب��ا آلودگی هوا 
رنج می برد. این می��زان معادل 3.7درصد 
تولید ناخالص ملی انگلیس است، کشوری 
که بنا بر گزارش های س��االنه شاهد مرگ 
29هزار تن از ش��هروندانش بر اثر آلودگی 

هوا بوده است. 
گ��زارش  در  ش��ده  ذک��ر  آماره��ای 

»هزینه ه��ای اقتص��ادی آلودگ��ی هوا بر 
س��المت در اروپا« آمده است که به گفته 
سازمان بهداشت جهانی نخستین گزارشی 
است که حاکی از هزینه های مرگ و میر و 
بیماری ها در اثر آلودگی هوا در 53 کشور 

اروپایی است. 
آلودگ��ی ه��وا در س��ال 2010، 145 
میلی��ارد دالر ب��ر اقتصاد کش��ور آلمان 
هزینه داشته اس��ت که معادل 4.5درصد 
از تولی��د ناخالص این کش��ور اس��ت. در 
عین حال این آلودگ��ی هزینه ای حدود 
فرانس��ه  برای کش��ور  53میلی��ارد دالر 
داش��ته ک��ه مع��ادل 2.3درص��د درآمد 
ناخالص این کشور اس��ت. در این میان 
کش��ور بلغارس��تان باالتری��ن هزینه را 
محاسبه  براس��اس  شده اس��ت.  متحمل 

این کشور  بهداش��ت جهانی،  س��ازمان 
29.5درصد درآم��د ناخالص داخلی اش 
را ص��رف هزینه های م��رگ و میر های 

ناشی از آلودگی هوا کرده است. 
کریس��تین فریس باخ، دبیر کمیسیون 
اقتص��ادی اروپایی س��ازمان مل��ل، در ماه 
آوری��ل اعالم کرد: »کاهش آلودگی هوا به 
یک اولویت اقتصادی تبدیل شده اس��ت.« 
وی گفت: 51 کش��ور در تالش برای پیدا 
کردن راه حل های مش��ترک برای کاهش 
آلودگ��ی ه��وا و مقابله با این مش��کل در 
چارچوب کمیس��یون اقتص��ادی اروپا در 
سازمان ملل هستند. وی همچنین افزود: 
تالش در زمینه کاه��ش آلودگی هوا باید 
با قوت بیش��تر و گس��ترده تر و در تمامی 

کشورها و مناطق صورت بگیرد. 

آلودگی هوا در تهران به جز پیامدهای بهداشتی، هزینه مالی زیادی هم دارد 

هر نفسی که فرو می رود چند؟ 

آلودگی هوا در اروپا 

لطمه سنگین به اقتصاد سبز 
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سریال داشبوردی در ولوو
ولوو برای آن دس��ته از 
مشتریانش که عالقه مند 
به دیدن فیلم و ویدئو و 
 پیگیری سریال هستند، یک امکان جدید و جالب ارائه 

کرده است. 
ای��ن ش��رکت خودروس��ازی به کمک اریکس��ون 
تلویزیون ه��ای اینترنتی تازه ای را در ماش��ین ها کار 
می گذارد ک��ه به مس��افران خودرو اج��ازه می دهد 
مث��ل زمانی ک��ه در خان��ه روی کاناپه ل��م داده اند، 
 قس��مت جدی��د س��ریال محبوب ش��ان را تماش��ا 

کنند. 
ای��ن فناوری جدی��د در واقع ی��ک صفحه نمایش 
اس��ت که در پش��ت داش��بورد طرف مس��افر تعبیه 
مس��افران  داش��بورد،  چرخان��دن  ب��ا  و  می ش��ود 
 ی��ک تلویزی��ون نس��بتا ب��زرگ در ماش��ین خ��ود 

خواهند داشت. 
این ایده واقعاً هیجان انگیز اس��ت اما مس��ئله این 
اس��ت که آیا در س��رعت های باالی رانندگی، امکان 
اینک��ه تلویزی��ون ب��ه صورت پیوس��ته ب��ه اینترنت 
پرس��رعت وصل باشد وجود دارد؟ این مشکل بزرگ 
را ولوو با همکاری اریکسون غول آی تی اسکاندیناوی 
ح��ل کرده اس��ت. براس��اس طرح مش��ترک این دو 
ش��رکت مشهور، قرار است اریکس��ون تلویزیون های 
مخصوص��ی ب��ا فناوری ه��ای پیش��رفته ب��رای ولوو 
تهی��ه کن��د تا خیال مس��افران ماش��ین های ولوو از 
 باب��ت قطع نش��دن تلویزیون هن��گام حرکت راحت 

باشد. 
ای��ن فناوری این ط��ور کار می کند ک��ه تلویزیون 
خودرو به ص��ورت اتوماتیک برنامه ه��ای تلویزیونی 
قط��ع  در ص��ورت  ت��ا حت��ی  را ضب��ط می کن��د 
 لحظ��ه ای اینترن��ت، پخ��ش برنامه ه��ای تلویزیونی 

قطع نشود. 

مدیرعامل فیس بوک روبات 
شخصی می سازد

م��ارک زوکرب��رگ، 
مدیر عامل فیس بوک 
درص��دد اس��ت در 
س��ال جدید میالدی روباتی برای خود بس��ازد. وی 
ک��ه هر س��ال یک ه��دف را برای تحقق بخش��یدن 
انتخ��اب می کند امس��ال تصمی��م گرفته  اس��ت تا 
ی��ک دس��تیار مصنوعی ب��رای خود تولی��د کند که 
 ب��ه وی در کاره��ای خان��ه و در دفت��ر کار کم��ک 

کند. 
با اینکه این مدی��ر میلیاردر در ابتدا ابتکار خود را 
ش��خصا امتحان می کند اما انتظار می رود در صورت 
موفق ب��ودن، این روبات برای اس��تفاده عموم تولید 

شود. 
زوکرب��رگ پیش بین��ی می کن��د که ای��ن روبات 
توانایی ش��ناختن صورت دوس��تانش را داشته باشد 
و بتوان��د پس از ش��ناختن آنه��ا را ب��ه داخل خانه 
ی��ا مح��ل کار وی راهنمای��ی کن��د. وی همچنین 
انتظ��ار دارد ک��ه ای��ن روبات مصنوعی به همس��ر و 
فرزن��دش کمک کن��د، دس��تیار او در کارهای دفتر 
کار باش��د و یک برنامه ش��ناخت صدا داش��ته باشد 
 ت��ا بدین طری��ق دس��تورات وی را دریاف��ت کند و 

انجام دهد. 
همان ط��ور ک��ه گفته ش��د ای��ن نخس��تین باری 
نیس��ت که زوکربرگ برای خودش هدف و چالش��ی 
معین کرده اس��ت. سال گذش��ته وی زبان ماندارین 
آموخ��ت، هر م��اه دو کتاب خواند و ه��ر روز با یک 
فرد جدید آش��نا ش��د. این بار نی��ز وی در به تحقق 
رس��اندن تصمیم��ش مصم��م اس��ت و ب��ه احتمال 
زی��اد دنبال کنندگان و هوادارانش را در طول س��ال 
 از می��زان و چگونگ��ی پیش��رفت این ط��رح مطلع 

می کند. 
با اینکه این ط��رح در حال حاضر تنها یک چالش 
شخصی برای مدیرعامل فیس بوک است، اما می توان 
آن را نخس��تین قدم برای یک تحول بزرگ دانست. 
ای��ن طرح می توان��د تغییر مهم��ی در زندگی مردم 

عادی در درازمدت ایجاد کند. 

نگرانی از سیس��تم مالی چین دولت این کش��ور را وادار کرده اس��ت قدم های عملی 
برای حمایت بردارد. دولت این کش��ور در نخستین اقدام عملی، نزدیک به 20 میلیارد 
دالر به سیس��تم مالی کش��ور تزریق کرده است. کاهش رش��د اقتصادی چین از سال 
گذش��ته به سال جدید رس��یده است و دوش��نبه بازارهای این کشور 7 درصد سقوط 
داش��تند. روز سه شنبه هم بازارها باال و پایین داشتند و شرکت های بازار با افت ارزش 
در س��هام مواجه ش��دند. گزارش ها از چشم انداز نامناس��ب اقتصادی در چین در سال 
جدید و همین طور باالگرفتن تنش های سیاسی در خاورمیانه عامل بی ثباتی بازارها در 
چین بوده اند. سقوط سهام شرکت های چینی در بازار چنان شدید بود که دولت چین 

برای نخستین بار از یک راهکار مخصوص شرایط اضطراری استفاده کرد. 
بازارها در چین آخرین ماه سال گذشته میالدی، بعد از سقوط بی سابقه در تابستان 

به ثبات رسیده بودند. در تابستان، میلیاردها ضرر در بازارهای چین ثبت شده بود. 
بعد از آن اتفاق ها، بانک مرکزی چین نرخ بهره را کاهش داد و قوانین مالی را اصالح 
کرد. یکی از راهکارهای آنها این بود که سهام با حمایت پول دولت خریدوفروش شوند. 
در واقع بسیاری از خریدها توسط »تیم ملی« چین که گروهی از سرمایه گذاران مورد 

حمایت دولت هستند انجام شده است. 
آخری��ن اقدام دولت چین، تزریق میزان نس��بتا زیادی پول به بازار بوده اس��ت. این 

راهکار، در راستای همان سیاست قبلی حمایت دولتی از بازار است. 
در تمام��ی گزارش های بین المللی درباره ش��رایط اقتصاد در س��ال جدید میالدی، 
چین به عنوان کش��ور قدرتمندی که با کاهش رش��د اقتصادی مواجه اس��ت معرفی 
ش��ده اس��ت. دولت چین هم اخیرا اعتراف کرده که با کاهش رش��د اقتصادی مواجه 
و دس��تورهای بنی��ادی در این باره صادر کرده اس��ت. یکی از راهکاره��ا برای جبران 
کاهش رش��د اقتصادی، توقف طر های زیرس��اختی در این کشور است. تزریق پول به 
سیستم مالی چین هم در چارچوب سیاست های کالن این کشور است تا کاهش رشد 
اقتصادی را جبران کند. رش��د اقتصادی چین در س��ال گذشته به زیر 7درصد رسیده 
اس��ت و حاال در آسیا، این هند است که رشد بیشتری از نزدیک ترین رقیب اقتصادی 

خود خواهد داشت.

دولت چین، پول تزریق می کند

با فرا رس��یدن سال جدید میالدی بسیاری 
از کارآفرین��ان در حال گ��ذران تعطیالت و 
اس��تفاده هرچه بهت��ر از ای��ام تعطیل خود 
هس��تند و خ��ود را آماده س��ال جدید کاری 
می کنن��د در ای��ن بین اف��رادی نی��ز یافت 
می ش��وند که هنوز مش��غول انج��ام کارهای 
عقب مانده 2015 و س��ر و س��امان دادن به 
آنها هستند. این دسته از افراد با برنامه ریزی 
نابجا و ناکارآمد ش��رکت خود را در ش��رایط 
بد قرار داده ان��د و به علت آنکه فرصت کافی 
جهت برنامه ریزی نداش��ته اند از عرصه رقابت 
به احتم��ال زیاد جا خواهن��د ماند. در عصر 

حاض��ر هی��چ چی��ز به 
مه��م  زم��ان  ان��دازه 
نیس��ت و کارآفرین��ان 
تمرکزش��ان  تمام  باید 
و  جدی��د  س��ال  روی 
وقای��ع پی��ش روی آن 
باش��د. در ای��ن مقال��ه 
قص��د آن داریم تا پنج 
نکت��ه ای ک��ه می تواند 
ش��ما را در برنامه ریزی 
بهت��ر و موثر ت��ر یاری 
کن��د معرف��ی کنیم تا 
بتوانی��د موفقیتی بیش 
از س��ال های گذشته به 

دست آورید. 
1- هدف اصلی سال 

جدید را مشخص 
سازید

بهتر اس��ت قب��ل از 
شروع سال جدید اقدام 

به تهی��ه پنج رویدادی که بای��د برای تان در 
س��ال 2016 رخ دهد، کنید. این موارد باید 
واضح و روشن، قابل دسترس و ملموس باشد. 
نخس��تین نکته ای ک��ه باید بدانی��م پذیرش 
واقعیت اس��ت. پذیرش واقعی��ت یعنی اینکه 
ما در نهای��ت باید چیزهایی را که نمی توانیم 
یا نمی خواهیم تغیی��ر دهیم بپذیریم و روی 
چیزهایی که می توانی��م و می خواهیم تغییر 

دهیم، تمرکز کنیم. 
پس از تهی��ه آن می توانی��د جزییاتی را به 
سلیقه و با توجه به نیاز خود بدان اضافه کنید. 
این موارد درواقع اهداف فرعی هستند که در 
مس��یر دس��تیابی به پنج هدف اصلی خود به 
آنان نیز دست خواهید یافت. مشخص ساختن 
اهداف ب��ه مانند چراغی جادویی راه ش��ما را 
مش��خص خواهد ساخت و ش��ما را در مسیر 

کسب موفقیت کمک خواهد کرد. 
2- روش های خود را مورد ارزیابی قرار 

دهید
شروع س��ال نو بهترین بهانه جهت ارزیابی 

دوباره سیس��تم و روش های مورد اس��تفاده 
در ش��رکت تان اس��ت. این کار باعث می شود 
تا روش ه��ای کهنه را کنار گذاش��ته، در آن 
تغیی��ر ایجاد کرده ی��ا آنان را ب��ا روش های 
نوین که باعث می ش��وند تا در وقت و انرژی 
صرفه جویی ش��ود جایگزین س��ازید تا بدین 
ترتیب عملکرد شرکت خود را بهبود بخشید. 
اتخاذ ش��یوه درس��ت و کارآمد شما را در 
بهتری��ن و س��ریع ترین مس��یر موفقیت قرار 
خواه��د داد و فرام��وش نکنی��د در بررس��ی 
روش های خود نخس��تین قدم کنار گذاشتن 
شیوه ها و روش های ناکارآمدی است که مانع 
موفقیت شما در سال های گذشته شده است. 

3- برای خود نماینده ای انتخاب کنید
صاحبان کس��ب و کار همواره درگیر حجم 

کاری زی��ادی هس��تند و همی��ن امر باعث 
می ش��ود تا زم��ان کمتری ب��رای کارهای 
ش��خصی یا متفرقه خود داش��ته باش��ند و 
در ص��ورت آنکه بنا به دالیل مختلفی نظیر 
بیم��اری نتوانند در ش��رکت حض��ور یابند 

کارکنان دچار س��ردرگمی خواهند ش��د. 
در همی��ن راس��تا الزم اس��ت ب��رای خود 
نماینده ای از بین کارکن��ان انتخاب کنید تا 
کاره��ا را در غیاب ش��ما پیش ب��رد و بدین 
ترتی��ب کارها به تعوی��ق نیفت��د و البته در 
این مس��یر الزم است تابهترین شخص را که 
دارای تجرب��ه کافی و توانای��ی رهبری الزم 

است بیابید. 
در همین راس��تا بهتر است ابتدا مسئولیت 
چند کار س��اده را به وی دهید تا نس��بت به 
میزان توانای��ی و قابیلت ه��ای وی اطمینان 
حاص��ل کنی��د. این ام��ر باعنوان جانش��ین 
پروری امروزه بس��یار مرس��وم اس��ت و اگر 
خواهان موفقیت هس��تید باید به این امر نیز 

توجه خاص داشته باشید. 

4- کارهای جدید انجام دهید
س��ال جدی��د بهترین زمان جه��ت انجام 
کاره��ای جدی��د و ارتق��ای س��طح تجاری 
است. در این راستا استفاده از تکنولوژی ها 
و برنامه های جدید ضروری به نظر می رسد 
و بهترین زمان جه��ت اعمال این تغییرات 
در ش��رکت آغاز سال نو است. این تغییرات 
می تواند در سطوح اداری، مالی، شبکه های 
اجتماع��ی، تبلیغ��ات، بازاریابی ش��رکت و 
به ط��ور کلی تمامی بخش های ش��رکت رخ 

دهد. 
ب��ا این کار اب��زار الزمه را ب��رای حضوری 
پرق��درت در بازار خواهید داش��ت و این امر 

ضامن رشد شرکت شما خواهد بود. 
5- راهکارهای جدیدی برای غافلگیری 

مشتریان خود در 
سال 2016 بیابید

یافتن هر  پای��ان  ب��ا 
س��ال کارآفرینان موفق 
به فکر حفظ مش��تریان 
تعدادش��ان  باالبردن  و 
خواهند افت��اد. غافلگیر 
ک��ردن و ایج��اد حس 
رضایت باعث می ش��ود 
تا مش��تریان به شرکت 
وفادارت��ر بمانن��د و در 
است  راستا الزم  همین 
ب��ه روش ه��ای نش��ان 
ک��ه  اهمیت��ی  دادن 
مشتریان برای تان دارند 
ب��ه خوب��ی فک��ر کنید 
و فرام��وش نکنی��د که 
فرصتی طالیی  امر  این 
مش��تری مداری  جهت 
هرچ��ه بهتر اس��ت. در 
واقع ش��ما باید با مشتریان خود آنگونه رفتار 
کنید که دوس��ت داری��د با خودت��ان نیز به 

همان صورت رفتار شود. 
به همی��ن خاطر ایجاد ح��س رضایت از 
ش��رکت نزد مش��تری بای��د از اولویت های 
مه��م ه��ر ش��رکت باش��د. گرچ��ه همواره 
می ت��وان مش��تریان را غافلگیر کرد و برای 
ای��ن کار محدودی��ت زمانی تعریف نش��ده 
اس��ت، ام��ا پیون��د دادن آن با ی��ک اتفاق 
خوب می تواند تاثیر بیش��تری داشته باشد. 
س��ال نو، زمانی ک��ه اف��راد در تعطیالت به 
س��ر می برن��د بهترین زمان جه��ت اجرایی 
س��اختن آن اس��ت و فرام��وش نکنی��د که 
خالقی��ت و ش��یک ب��ودن دو فاکتور اصلی 
در زمین��ه غافلگیری محس��وب می ش��وند. 
البته ای��ن امر بدین معنا نیس��ت که صرفا 
نیازمند صرف هزینه های زیاد باش��ید بلکه 
تنها کافی است نش��ان دهید که با توجه به 
ش��رایط و امکانات خود نهایت تالش تان را 

برای جلب رضایت آنان صورت داده اید. 

قیمت خودرو 

5 ترفند موثر جهت ارتقای کسب و کار در سال 2016

گوش��ی های تلفن همراه حاال دیگر نه برای صحبت کردن با دوستان و خانواده که برای 
خبررسانی کاربرد دارند. از وقتی اپلیکیشن تلگرام امکان ایجاد کانال را فراهم کرد مخاطبان 
ایرانی از طرفداران پروپاقرص کانال شدند. در دنیایی که با خبر احاطه شده  ایم، هر روز به 
کانال های جدیدی دعوت می ش��ویم. کانال های تلگرام از سفر تا لباس فروشی و از انتشار 

اخبار در یک حوزه خاص تا انتشار پرسرعت جوک و لطیفه را در برمی گیرد. 
ایرانی ها 14 میلیون از جمعیت 35 میلیونی اعضای شبکه تلگرام را تشکیل می دهند، اگر 
چه مهم ترین دلیل برای اشتیاق به استفاده از این شبکه را می توان سرعت، استفاده آسان 
و مهم تر از همه »فیلتر نش��دن« دانست، اما اشتیاق ناگهانی و فراوان به تاسیس کانال در 
این ش��بکه را می توان در تمایل افراد به »سخن گویی«  جست وجو کرد. »تک صدایی« یا 
استفاده از امکان یک طرفه سخن گفتن از جمله عاداتی است که در ایران ریشه دارد، پس 
می توان همین تمایل را به عنوان قوی ترین عامل در جذب افراد به ش��بکه تلگرام دانست. 
هجوم به تاسیس کانال نشان داد که بازار بسیار خوبی در این زمینه وجود داشته که تا پیش 
از تلگرام هیچ شرکتی آن را به خوبی شناسایی نکرده بود، بنابراین هیچ نوع سرمایه گذاری 
نیز در این زمینه نه تنها از س��وی ش��رکت های خارجی که از سوی شرکت های ایرانی هم 
انجام نشده بود. تلگرام وقتی وارد بازار شد بدون حضور رقیب توانست تمامی مشتریان را 
از آن خود کرده و کاالی مورد نیاز را در اختیارش��ان قرار بدهد تا س��رانجام بازار را تسخیر 
کند. مطالعه بازار به معنای افزایش تعداد مشتری معموال حلقه مفقوده صنعت و تولید ایران 
است، اگر کار اصلی مدیران بازاریابی را تعریف نیازهای مصرف کنندگان به منظور تدوین و 
اجرای استراتژی ها و برنامه های بازاریابی با هدف تامین نیازهای مشتریان بدانیم. برای انجام 
این کار دستیابی مدیران به اطالعات مربوط به مشتریان، رقبا و دیگر نیروهای موجود در 

بازار امری ضروری است. 
»شناسایی فرصت های تازه«، »شناسایی فرصت های ویژه«، »مطالعه رفتار خریدار« 
و... از جمل��ه کارهایی اس��ت که در مطالعه بازار انجام می ش��ود و ب��ا تجزیه و تحلیل 
اطالع��ات به دس��ت آم��ده می توان برای آین��ده تولید و صنعت در یک رش��ته خاص 
برنامه ری��زی کرد و تصمیم گرفت. از س��وی دیگر، مطالعه نیازهای مردم برای طراحی 
و تولی��د یک کاالی جدید نیز می تواند به تولید محصولی بینجامد که بازار را تس��خیر 
خواهد کرد. تلگرام در هنگام ایجاد فرصت »تاس��یس کانال« به خوبی توانس��ت همان 
کاالی��ی را که مردم ای��ران در انتظارش بودند تولید کند و در اختیارش��ان قرار بدهد، 
اما کار به همین جا ختم نش��د و مراحل کامل تری را هم از س��رگذراند. در نخس��تین 
مرحله تاس��یس کانال تع��داد اعضای کانال مح��دود به 250 نفر بود که بس��یاری از 
گروه ها به س��رعت به مرحله تکمیل ظرفیت رس��یدند، در این مرحله مدیران کانال ها 
اقدام به تاس��یس کانال های جدیدی با همان نام کردن��د مثال »گروه همیاری« که به 
تکمیل ظرفیت رس��ید بالفاصله »گروه همیاری 1« راه افتاد و محتوای منتش��ر شده 
در هر دو گروه یکس��ان بود. برنامه ریزان تلگرام پس از اینکه مشکل کاربران در زمینه 
محدودی��ت ظرفیت اعض��ا در کانال ها را دریافت کردند در یک ب��ازه زمانی کوتاه این 
مش��کل را برطرف کردند و محدودیت تعداد اعضا را ابتدا به یک هزار عضو )در مرحله 
نخست( رس��اندند و پس از آن نیز به طور کلی محدودیت تعداد اعضا برداش��ته شد. به 
این ترتیب تلگرام توانس��ت نیازهای مشتری/مخاطبان ایرانی خود را به سرعت برطرف 

کند تا همچنان در میان ایرانیان محبوبیتش را حفظ کند. 
در گام بعدی، استفاده کنندگان ایرانی از تلگرام برای انجام تبلیغات انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی اس��تفاده کردند. در حالی که کمتر از هفت هفته تا انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی زمان داریم فعالیت های کاندیداهای مجلس به شکل محسوسی در 
تلگرام شکل گرفته و کانال های تبلیغاتی تاسیس شده است. اگر چه کاندیداها در بازه 
زمان��ی ثبت نام تا احراز هویت اجازه هیچ نوع فعالیت تبلیغاتی را ندارند اما کانال های 
تلگرام به روش های غیرمستقیم فعال هستند و به کار تبلیغات مشغولند. اقبال تلگرام 

در کشور ما نه از سوی مردم عادی، بلکه از سوی کاندیداها نیز بسیار بلند است. 
با قطع / اختالل چند س��اعته در تلگرام طی هفته ج��اری نه تنها برای مردم عادی 
که برای کس��انی که کارهای تبلیغاتی کاندیداه��ا را انجام می دهند نگرانی های زیادی 
به وجود آمد و این پرس��ش در برخی جمع ها مطرح ش��د که »اگر تلگرام قطع ش��ود 
چگونه می توان برای  آن جایگزین مناس��ب یافت؟« معنای دیگر این سوال قدرتنمایی 

تلگرام در میان شبکه های اجتماعی است که مدام مردم را به خود می خوانند. 
م��ردم ایران همچنان به »تک گویی«  عالقه مند هس��تند و بازار تلگرام همچنان گرم 
خواهد ماند، اما نباید از این نکته هم غافل ش��د که با مش��کالتی که برای دسترسی به 

رسانه ها وجود دارد، تلگرام جایگزینی مناسبی در این باره خواهد بود. 

بیایید کانال تاسیس کنیم

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

مدرسه مدیریت

نگاه آخر

جدول امروز

تنش های سیاسی بین ایران و عربستان سعودی که از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت در دنیا هستند، باعث شده تا قیمت جهانی نفت باال برود. بر اساس گزارش یو اس ای تودی، 
قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت در قطع رابطه دیپلماتیک  این دو کشور، 4 درصد افزایش یافت و به هر بشکه 36 دالر و 88 سنت رسید.

دور دنیا

تلفن مستقیم: 86073283شماره 412 www.forsatnet.ir

مترجم امیر آل علی 
entrepreneur.com :منبع

مینا شهنی
روزنامه نگار

قیمت نمایندگی )تومان(قیمت بازار آزاد )تومان(مشخصات خودرو مدل خودرو شرکت سازنده 

-1.000.000.000موتور 3.5 لیتری BMW X5 3.52014بی ام  دبلیو 

200.000.000219.600.000هیبربدیلکسوس CT200 Hلکسوس 

-305.000.000مانیتور بزرگبنز C20مرسدس بنز 

136.000.000139.920.000دیزلیتویوتا هایلوکس تویوتا 

-6950.000.000 سیلندر پورشه پانامراپورشه 

76.500.00078.600.000مدل 2015 تیپ 6هیوندای i20هیوندای 
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