
سال 2016 شروع شد ولی هنوز چند روز از شروع آن نگذشته بود که 
خاطرات تلخ آغاز س��ال 2014 را به سرمایه گذاران در بازارهای جهانی 
یادآور ش��د.  در سال 2014 با آغاز سال جدید،  سیاست گذاران چین 

برای خروج از کند شدن اقتصاد خود و تقویت صادرات...

چگونه بحران اقتصادی چشم بادامی ها 
اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد؟

آوار چینی بر بازار سرمایه ایران

ریاست محترم بانک مرکزی هفته گذشته اعالم 
کرد:  » نرخ متوس��ط دالر در یک ساله منتهی به 
آذر امس��ال به 3419 تومان رسید که نسبت به 
رقم متوس��ط 12 ماه قب��ل  )3162 تومان( 8.2 
درصد رش��د نش��ان می دهد. تجربیات گذش��ته 
نشان دهنده این اس��ت که با اراده بانک مرکزی 
نرخ ارز تعیین نمی ش��ود و این بازار است که نرخ 
را تعیین می کند. بانک مرکزی تنها از شوک های 
هیجانی نس��بت به قیمت ارز جلوگیری به عمل 
م��ی آورد، که خوش��بختانه در این زمینه نتیجه 
عملکرد مثبت بوده اس��ت.« در این زمینه توجه 

به چند نکته ضروری به نظر می رسد: 
1- ن��رخ ارز  )به ویژه نرخ دالر( از متغیرهای 
بس��یار تعیین کنن��ده در تصمی��م گیری های 
اقتص��ادی و انتظ��ارات تورمی اس��ت و فعاالن 
اقتص��ادی به ش��دت تحوالت ب��ازار را پیگیری 
می کنن��د. کوچک تری��ن نوس��ان ای��ن ب��ازار 
فعالیت های ج��اری و آتی آنه��ا را تحت تأثیر 
قرار می دهد. بنابراین راجع به نرخ دالر مقایسه 
نقط��ه به نقط��ه اهمیت بیش��تری نس��بت به 
مقایسه نرخ متوس��ط دارد. شاید برای بررسی 
متوسط قیمت تمام ش��ده کاالهای بنگاه های 
اقتص��ادی در یک دوره، این مقایس��ه منطقی 
باشد اما برای تحلیل کلی بازار و بررسی اثرات 
افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران مقایس��ه نقطه 
به نقطه مناس��ب تر اس��ت. نرخ براب��ری دالر با 
رش��دی برابر 17.3 درصد از رقم 31750 ریال 

در اوایل مهر م��اه 93 به 37250 ریال در 20 
دی ماه 94 رس��یده که رقم باالیی اس��ت. این 
تضعی��ف ارزش پول ملی در زمانی کمتر از 15 

ماه کمتر از یک شوک به شمار نمی آید. 
2- در همه کش��ورهای دنیا و با هر گرایش و 
مکتب اقتصادی حاکم، مسئوالن بانک مرکزی 
نس��بت به تحوالت نرخ ارز حساسند و با توجه 
به سیاست های برگزیده شده برای کشورشان، 
نوس��انات بازار را با استفاده از ابزارهای مرسوم 
مانن��د نرخ س��ود بانکی، مدیری��ت معامالت و 
خریدوفروش اوراق متن��وع و حتی در مواقعی 
تزری��ق و جم��ع آوری ارز از ب��ازار، مدیری��ت 
می کنند. این گفته که بانک مرکزی در تعیین 
ن��رخ ارز نقش��ی ن��دارد و تنها از ش��وک های 
هیجان��ی جلوگی��ری می کند ب��رای اهل نظر 
منطقی به نظر نمی رس��د. ضمن اینکه در خود 
این اظهار نظر پارادوکس مشاهده می شود. اگر 
واقعا بانک مرکزی توان تأثیرگذاری در نرخ ارز 
را ندارد، از ش��وک های هیجان��ی هم نمی تواند 
جلوگی��ری کند. اما واقعا این طور نیس��ت و در 
اقتصاد ه��ای س��رمایه داری هم بان��ک مرکزی 
ب��ا ابزارهایی که در اختی��ار دارد نرخ ارز را به 
س��مت نرخ مطلوب و هماهنگ با سیاست های 

کالن اقتصادی آن کشور هدایت می کند. 
3- متأسفانه این شائبه در میان کارشناسان 
و فع��االن اقتصادی وجود دارد که افزایش نرخ 
ارز در ش��رایط کنونی ب��ه تأمین مخارج دولت 
کمک می کند و لذا اراده ای محکم برای کنترل 
ن��رخ ارز در بازار وجود ندارد. البته بعید به نظر 

می رس��د که کارشناس��ان بدنه دول��ت به این 
موضوع واقف نباش��ند که ب��ا افزایش نرخ ارز، 
فشار افزایش نقدینگی و به تبع آن فشار تورمی 
به وجود خواهد آمد و مخارج دولت نیز به تبع 
آن رشد می کند و کسری بودجه تشدید خواهد 
ش��د. به این ترتی��ب با ی��ک دور باطل مواجه 

می شویم که خروج از آن مشکل خواهد بود. 
4- برخی از کارشناسان اعتقاد دارند براساس 
رابطه برابری قدرت خرید می بایس��ت به اندازه 
تفاوت ن��رخ تورم داخلی تا متوس��ط نرخ تورم 
کشورهای طرف تجاری، پول ملی تضعیف شود 
و چون در س��ال های گذش��ته تا قبل از شوک 
سال 91 ارزش پول ملی برای یک دوره طوالنی 
ثابت بود ولی کشور تورم باالیی را تجربه کرده 
اس��ت، الجرم می بایست نرخ ارز افزایش یابد تا 
به تعادل برس��یم. در درس��تی این موضوع که 
مبنای علم��ی دارد تردیدی نیس��ت، اما روش 
انج��ام آن و مدیریت کاه��ش ارزش پول ملی 
مورد سوال است. کشور هنوز از شوک ناشی از 
افزایش نرخ ارز از 1000 تومان به 3000 تومان 
رهایی نیافته است و به اعتقاد کارشناسان یکی 
از دالیل رکود فعلی نیز همین ش��وک اس��ت. 
ای��ن کاهش ارزش پول مل��ی باید در یک دوره 
معق��ول و به صورت مدیریت ش��ده اتفاق بیفتد 
ن��ه به صورت یکباره و در طول مدت زمان کم. 
اگر این روند ادامه یابد بازگشت رونق به اقتصاد 
کش��ور به تعویق خواهد افت��اد و برای رهایی از 
رکود نیاز به اتخاذ سیاس��ت هایی پرهزینه برای 

کشور خواهیم داشت. 

سومین نشست از سلسله جلسات راهبردهای 
اقتصاد ایران روز گذش��ته با حض��ور دکتر جواد 
صالحی اصفهانی، اس��تاد دانش��گاه در آمریکا و 
محمود سریع القلم اس��تاد دانشگاه عالمه برگزار 
ش��د. ای��ن دو اقتصاددان با بررس��ی مش��کالت 
س��اختاری در اقتصاد ای��ران راهکارهایی را برای 
فع��االن بخش خصوصی و حض��ور این بخش در 
مسیر توسعه کشور ارائه کردند. جواد اصفهانی در 
این نشس��ت بخش خصوصی را به تولید سرمایه 
انس��انی توصیه کرد. این تحصیلکرده دانش��گاه 
هاروارد نقش دولت را همیش��ه در ابتدای مسیر 
توسعه مهم عنوان کرد چراکه ایجاد زیرساخت ها 
را ب��ر عهده دارد. اصفهانی گف��ت: به موازاتی که 
اقتصاد پیشرفت می کند، نقش دولت کمرنگ تر 
ش��ده و اینجاس��ت که کار بخش خصوصی آغاز 
می ش��ود. این استاد دانش��گاه دولت را برخالف 
بخش خصوصی در این مس��یر منسجم دانست و 
توضی��ح داد: بخش خصوصی بخش های مختلف 
و مج��زا ازهم دارد ک��ه با هم رقابت می کنند، اما 
زمانی که اقتصاد یک کشور را به دست می گیرند 
باید با هم همکاری کنن��د. به گفته وی دولت و 

بخش خصوصی باید در توسعه همگام شوند. این 
اقتصاددان ادام��ه داد: دولت کارش را انجام داده 
و حاال این ت��وپ را به بخش خصوصی پاس داده 
و ای��ن بخش باید کارش را نه در س��طح بنگاه یا 

صنعت که در سطح ملی انجام دهد. 
این اس��تاد دانشگاه گفت: برخالف اینکه گفته 
می شود ایرانی ها در انجام دادن کار جمعی ضعیف 
هس��تند، اما من کمی خوش بین هس��تم و فکر 
می کنم هر جا چند ایرانی به این نتیجه برس��ند 
یک کار بهتر اس��ت گروهی انجام شود راهش را 
پیدا می کنند. اصفهانی ادامه داد: بخش خصوصی 
باید بتواند کار جمعی انجام دهد و بخش��ی عمل 
نکند. به گفته وی در ایران ارتباط بخش صادرات 
و واردات قطع است اما در کشورهای دیگر همگام 
حرکت می کنند. وی جایگزین شدن نفت به جای 
بهره وری را از موانع جهانی ش��دن ایران دانست 
که در دهه 1340 به رغم رشد سریع ناکام ماند. 
این اقتصاددان ایرانی تولید نیروی انسانی و به کار 
گرفتن آنها را از ضرورت ها برای بخش خصوصی 
خواند. اصفهانی دولت و بخش خصوصی را به همراه 
شدن در مدیریت بازارها براساس اصول توسعه و 

الگوهای داخلی توصیه کرد. این اقتصاددان گفت: 
نقش بخش خصوصی در ایجاد دانش سیاست های 
مستقل و عمومی بسیار کلیدی است. وی تعدد 
اظهارنظر و فقدان تحقیق را از مشکالت اساسی 
در ایران عن��وان کرد. اصفهانی خطاب به فعاالن 
بخش خصوصی گفت: در بسیاری کشورها بیشتر 
پژوهش ه��ا در دانش��گاه های خصوص��ی انجام 
می ش��ود، اما در ایران این طور نیس��ت. در حال 
حاضر بخش خصوصی باید بخشی از هزینه هایش 
را برای تولید این کاالی عمومی اختصاص دهد. 
به گفت��ه وی، بخش خصوصی نقش راهبردی در 
اقتصاد دانش محور داشته و باید تولید دانش کرده 
و در سیاس��ت گذاری ها مش��ارکت جدی داشته 

باشد. 
محمود سریع القلم سخنرانی اش را با تشریح 
الیه های تصمیم گیری در کش��ور ش��روع کرد. 
این اس��تاد دانش��گاه گفت: دو الیه حاکمیتی 
و دولتی س��اختار اصلی کش��ور ما را تش��کیل 
می ده��د و نقش دول��ت در تصمیم گیری های 

کالن بسیار اندک است. 
ادامه در صفحه 3

لزوم مدیریت نرخ ارز

اقتصاددانان در اتاق تهران نقش بخش خصوصی در آینده توسعه اقتصادی ایران را بررسی کردند 

بخش خصوصی زمانی در اولویت قرار می گیرد که توسعه در اولویت باشد
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برای مدیرانسرمقـاله
لزوم مدیریت

 نرخ ارز

ریاس��ت محت��رم بانک مرکزی هفته گذش��ته 
اع��الم ک��رد:  » نرخ متوس��ط دالر در یک س��اله 
منتهی به آذر امس��ال به 3419 تومان رسید که 
نسبت به رقم متوسط 12 ماه قبل  )3162تومان( 
8.2درصد رش��د نشان می دهد. تجربیات گذشته 
نش��ان دهنده این اس��ت که با اراده بانک مرکزی 
نرخ ارز تعیین نمی ش��ود و این بازار است که نرخ 
را تعیین می کند. بانک مرکزی تنها از شوک های 
هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل...
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وزیر راه، مسکن و شهرسازی در صبحانه کاری اتاق ایران:

به جای یارانه خواهان 
رقابت باشید

برج سازی یک گام تا توقف
7 ضابطه جدید برای بلندمرتبه سازی اعالم شد 

در ش��رایطی ک��ه با توجه به وضعی��ت نه چندان مطلوب 
زندگ��ی در ته��ران عمال آینده ساخت و س��ازها در پایتخت 
به ش��دت تحت الش��عاع قرار گرفته، به نظر می رس��د وزارت 
راه وشهرس��ازی به عنوان اصلی ترین منتقد ماه های گذشته 
نسبت به مدیریت شهری و نحوه فروش تراکم این بار گامی 

مهم را در این عرصه برداشته است. 
اگ��ر در ماه ه��ای گذش��ته خط و نش��ان های بعضا تند و 
قاطع آخوندی و معاونانش در این زمینه کار را برای تداوم 
برج س��ازی در تهران س��خت کرده بود، حاال به نظر می رسد 
قبل از قطعی کردن برنامه شش��م توس��عه که بناس��ت در 
آن وظای��ف و حیطه کاری کمیس��یون م��اده 5 تغییر کند، 
وزارت راه گامی مهم برای مقابله با س��اخت طرح های بلند 

در تهران برداشته است. 
روز گذش��ته ش��ورای عالی شهرسازی و معماری مشروح 
ضواب��ط بلندمرتبه س��ازی در ته��ران را اعالم کرد که از این 

پس برای س��اخت بناهای بلند در این ش��هر تنها باید به آن 
اس��تناد شود. براس��اس آنچه از سوی این شورا اعالم شده، 
تمامی برج هایی که در تهران ساخته می شوند باید از فیلتری 
هفتگان��ه عب��ور کرده و در بخش ه��ای مختلف جواب هایی 
قانع کننده داش��ته باش��ند تا امکان تخصیص مجوز به آنها 

به وجود بیاید. 
توج��ه ب��ه بع��د جمعیتی پایتخت نخس��تین بند از این 
ضوابط اس��ت. اساس��ا جمعیت فعلی تهران 10 میلیون و 
570 ه��زار نفر برآورد ش��ده و ازاین رو ب��ا توجه به اینکه 
650 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده ش��ده و از س��قف 
مدنظر باالتر رفته، فعال بلندمرتبه سازی را در تهران مجاز 
نمی دان��د. پ��س از آن نیز در بندهای دیگر ش��ورای عالی 
شهرس��ازی به لزوم بررس��ی دقیق ب��رای افزایش ایمنی 
س��ازه های بلند، توج��ه به کریدورهای ب��اد در پایتخت، 
مناب��ع آب و محدودی��ت بلندمرتبه س��ازی در تهران مگر 

نق��اط خ��اص مدنظر قرار گرفته اس��ت. توج��ه به هویت 
معماری ایرانی – اسالمی و رصد آخرین گزارش وضعیت 
بلندمرتبه س��ازی در ته��ران نیز از دیگ��ر اقدامات مطرح 
ش��ده از سوی شورای عالی شهرسازی است. گزارشی که 
نش��ان می دهد در حال حاضر 908 س��اختمان بلندمرتبه 
در ته��ران وج��ود دارد که از این تعداد 665 س��اختمان 

بیش از 12 طبقه بلندی دارد. 
هرچند نمی توان انتظار داشت در شرایطی که دستگاه های 
م��وازی در عرصه شهرس��ازی فعالیت می کنند، این ضوابط 
بتواند به تنهایی گره گش��ا باش��د اما صحبت قطعی شورای 
عالی شهرس��ازی از این موارد نش��ان از جدی شدن وزارت 
راه ب��رای کنت��رل و در صورت ل��زوم ممنوع کردن برج های 
جدید حکایت دارد؛ مس��ئله ای که کارشناسان اعتقاد دارند 
تنه��ا با داش��تن ی��ک نگاه قطعی و همه جانب��ه می توان در 

مقابل آن ایستاد. 

راهکارهای مدیریتی در حوزه شبکه نمایش خانگی

تجارت فرهنگی با 
سریال های خانگی

 در جهان ام��روز تولید و عرض��ه کاالهای فرهنگی 
س��هم بس��زایی در افزایش تولید ناخالص ملی دارد. 
بسیاری از کشورهای پیشرفته س��هم بزرگی در بازار 
فرهنگ��ی جهان دارند و ه��ر س��اله میلیاردها دالر از 
طریق تولید و صادرات کاالهای فرهنگی ذخیره ارزی 
مناسبی برای خود به دست می آورند. تولید و صادرات 
محصوالت فرهنگی در ایران به عنوان یک کسب و کار 
حرفه ای دیده نشده است و باوجود اینکه انقالب ایران 

یک انقالب فرهنگی است اما نتوانست در تولید و...
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فمووال میزبان ایران خودرو و سایپا در آفریقا 

شریک 2 خودروساز 
ایرانی در الجزایر کیست؟
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دکتر محمدرضا قدیمی
مدیر مسئول

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

هیل
 س

یه
سم

دکتر محمدرضا قدیمی
مدیر مسئول



دوشنبه
21 دی 1394

تلفن مستقیم: 86073290شماره 416 www.forsatnet.irنفت و نیرو 2

وزارت نفت در گام نخس��ت 
شش  بومی سازی  قراردادهای 
گروه از گروه های ده گانه کاالی 
صنع��ت نفت از ش��رکت های 
داخل��ی ضمانت ه��ای ریال��ی 
و ارزی مطالب��ه ک��رده اس��ت 
ک��ه تامین ای��ن ضمانت ها به 
دلیل ع��دم حمایت بانک های 
داخلی غیرممکن ش��ده تا این 
قراردادها با وجود تعیین سقف 

اعتبار قرارداد نهایی نشوند. 
در ح��ال حاض��ر، ٦٥درصد 
نف��ت  صنع��ت  هزینه ه��ای 
ب��ه تجهی��زات مربوط اس��ت. 
این رو، بومی س��ازی ساخت  از 
قطع��ات و تجهی��زات صنعت 
نف��ت می توان��د در پیش��برد 
اه��داف این صنعت راهگش��ا 
باش��د. بارها از سوی مسئوالن 
نفتی اعالم ش��ده که تحریم ها 
نتوانست صنعت نفت کشور را 
فل��ج کند و پ��ارس جنوبی را 
نماد بارورش��دن استعدادهای 
درونی کش��ور دانس��ته اند. به 
همین دلی��ل، وزارت نفت در 
فراخوان��ی در مهرم��اه س��ال 
گذش��ته از همه س��ازندگان و 
تولیدکنندگان فعال در حوزه 
ساخت برای عقد قراردادهای 
الزم س��اخت اق��الم گروه های 
ده گان��ه کاال و تجهیزات مورد 
نیاز صنعت نفت دعوت کرد. 

سرچاهی  تجهیزات  ساخت 
و تجهی��زات رش��ته تکمیلی 
درون چاهی، ساخت پمپ های 
درون چاه��ی، س��اخت انواع 
)صخره ای،  حف��اری  مته های 
الماس��ه، مغزه گیری(، ساخت 
انواع شیرهای کنترلی، ایمنی 
و تجهی��زات جانبی، س��اخت 
انواع لوله ها )ش��امل لوله های 
جداری بدون درز از 3. 8تا 13 
این��چ با درز از 20 اینچ تا 30 
 ،CRA این��چ لوله های مغزی
لوله ه��ای حف��اری و لوله های 
جریان��ی ب��دون درز ب��االی ٦ 
اینچ(، ساخت الکتروموتورهای 
انفج��ار و دور متغیر، س��اخت 
)توربی��ن،  دوار  ماش��ین های 
پروژه  پمپ ه��ا(،  کمپرس��ور، 
س��اخت ف��والدی آلی��اژی و 
CRYOGENICS، پ��روژه 
س��اخت ابزارهای اندازه گیری 
در حف��اری و پ��روژه س��اخت

ه�وش���م�ن�د،  PIGه���ای 
پروژه های ده گانه را تش��کیل 
می دهند. بعد از گذشت بیش 
از یک س��ال، محمدرضا مقدم 
مع��اون وزی��ر نفت ب��ا هدف 
ق��رار دادن جه��ش در انتقال 
تکنول��وژی، اع��الم می کن��د: 
تاکن��ون قراردادهای س��اخت 
و بومی س��ازی ش��ش گ��روه 

از گروه ه��ای ده گان��ه کاالی 
صنعت نفت نهایی شده است. 
درب��اره چن��د و چ��ون این 
پدی��دار،  رض��ا  قرارداده��ا 
رئی��س اس��تصنا و نماین��ده 
بخش خصوص��ی در تجهیزات 
صنع��ت نف��ت در وزارت نفت 
با اش��اره به مکاتبات گس��ترده 
ب��ا وزارت نف��ت ب��رای معرفی 
ش��رکت های عض��و انجمن، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»قرارداده��ا در ش��رف نهایی 
ش��دن هس��تند و هنوز نهایی 
نش��ده و از آنجا که شرکت های 
داخل��ی با مش��کالتی از جمله 
مواج��ه  مال��ی  ضمانت ه��ای 
شده اند، مادامی که این مسائل 
ح��ل و فصل نش��ود، قراردادها 

نهایی نخواهند شد.«
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
ش��رکت های خارج��ی نیز در 
عقد قراردادهای خود با وزارت 
نف��ت با این مش��کالت مواجه 
می افزای��د:  »بدون  هس��تند، 
ش��ک ای��ن مش��کل مختص 
داخلی هاست، زیرا شرکت های 
خارجی کاالی ساخته شده را 
دارند و ما باید کاال را بس��ازیم 
و این دش��واری کار داخلی ها 
است. تمایل وزارت نفت برای 
انعق��اد ای��ن قراردادها جدی 
است، اما قوانین دست و پاگیر 
هستند اگرچه قانون تکلیف را 
ب��رای وزارت نفت مش��خص 

کرده است.«
عضو اتاق بازرگانی تهران، در 
پاس��خ با اینکه با این قراردادها 
می توان امیدوار بود که 10 قلم 
کاالی استراتژیک صنعت نفت 
توس��ط داخلی ها تامین ش��ود، 
می گوی��د: »در بند 3 و 4 قانون 
بهبود فضای کسب و کار تکلیف 
ش��ده که باید از داخلی ها خرید 
ش��ود و در ص��ورت نبود کاال از 

خارج تهیه ش��ود، حتی الزامی 
ب��رای ش��رکت خارج��ی برای 
جوینت ش��دن با شرکت ایرانی 
مطرح شده، با این وجود ضمانت 
اجرای��ی،  منوط به اراده مدیران 

نفتی است.«
براس��اس گفته این نماینده 
بخش خصوص��ی، قیمت ه��ا از 
شرکت های داخلی برای انعقاد 
قراردادها گرفته ش��ده و حتی 
نف��رات اول تا س��وم نیز تعیین 
ش��ده اس��ت. قراردادها مابین 
کارفرما و سازنده محرمانه است. 
نکته اصلی در این قراردادها 
این اس��ت ک��ه تمام��ی اقالم 
م��ورد  نف��ت  باالدس��تی  در 
اس��تفاده قرار خواهد گرفت و 
ش��رکت هایی که هم اکنون در 
صف انتظار برای انعقاد قرارداد 
هس��تند، مس��یر پیچیده ای را 
ش��رکت هایی  کرده اند؛  ط��ی 
ک��ه عمدتا طل��ب هنگفتی از 
کارفرمایان نفتی دارند. پدیدار 
در ای��ن باره نیز معتقد اس��ت: 
»بیش��تر ش��رکت های عض��و 
انجم��ن س��ازندگان تجهیزات 
صنع��ت نف��ت از وزارت نفت 
طل��ب دارند. برای دریافت این 
بدهی و نحوه پرداخت جلسه ای 
با مسئوالن ارشد نفتی داشتیم 
ک��ه خروجی آن ای��ن بود که 
فعال پولی نیس��ت و تضمینی 
نی��ز برای پرداخت وجود ندارد 
و قول��ی ه��م نمی دهیم با این 
وج��ود ش��رکت های داخل��ی 
نیز نمی توانند ش��کایت کنند 
و همچن��ان ب��ا ای��ن ش��رایط 
کار  نفت��ی  کارفرمای��ان  ب��ا 

می کنند.«

آخرین وضعیت قراردادها
براس��اس تالش های صورت 
گرفت��ه از روند انعق��اد قرارداد 
در  داخل��ی  ب��ا ش��رکت های 

ش��ش گ��روه اساس��ی صنعت 
نفت، مش��خص ش��د ک��ه در 
گ��روه مته های حف��اری، برای 
ش��رکت   PDC مته ه��ای 
همراه پوش��ش با اعتبار ٥.10 
میلی��ون ی��ورو، ش��رکت ابزار 
برقی با اعتب��ار8 میلیون یورو 
انتخاب ش��ده اند، همچنین در 
بخش مته ه��ای RCOK نیز 
تهران  سیلندر س��ازی  شرکت 
ب��ا اعتب��ار٦2 میلی��ارد تومان 
و جه��اد دانش��گاهی اه��واز با 
اعتبار4٥ میلیارد تومان انتخاب 
ش��ده اند. در بخ��ش تجهیزات 
سرچاهی و رشته تکمیلی درون 
چاهی، پمپ های درون چاهی و 
سرچاهی، ابزارهای اندازه گیری 
در حفاری نیز بازگشایی پاکات 

مالی در حال انجام است. 

ضمانت نامه بانکی معضل 
جدی

مدیرعامل  تبریزی،  محمود 
تهران  شرکت سیلندرس��ازی 
با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا وجود 
انتخاب ما به عنوان شرکت در 
بخش مته های RCOK هنوز 
ق��راردادی ب��ا ما منعقدش��ده 
اس��ت، ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »از ما ضمانت های 
ریال��ی می خواهن��د. ما اعالم 
کردیم که ت��وان این تضمین 
را نداری��م، زیرا باید خط تولید 
این مته ایجاد شود که این کار 
به س��رمایه 40 میلیون دالری 
نی��از دارد این در حالی اس��ت 
که ش��رکت ما ب��رای قرارداد، 
٦2 میلی��ارد تومان��ی باید 2٥ 
درص��د ضمان��ت بانکی و 10 
درص��د حس��ن انج��ام کار به 
وزارت نف��ت بپ��ردازد که این 

رقم 218 میلیارد می شود.«
وی با بیان اینکه دو س��ال 
است که موضوع ضمانت های 

ج��دی  مش��کل  بانک��ی 
تولیدکنندگان داخلی ش��ده، 
نسبت به حل آن اقدام جدی 
ص��ورت نمی گیرد، می افزاید: 
»با حجم ب��االی محصوالتی 
که در داخل تولید می ش��ود، 
خارج��ی  ش��رکت های  از 
خری��داری می ش��ود، این در 
حالی اس��ت که می شود این 
اعتبار را برای حل مش��کالت 
ک��ه  ک��رد  هزین��ه  داخل��ی 

خروجی باالی��ی نی��ز دارد.«
این فع��ال بخش خصوصی 
معتقد اس��ت که باید با تعامل 
مش��کالت را شناسایی و حل 
ک��رد، ام��ا ب��رای کار گام��ی 

برداشته نمی شود. 
سیامک صمیمی دهکردی، 
نایب رئیس انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت بااشاره 
به اینک��ه در بخش پمپ های 
درون چاهی شرکت کرده ایم، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»م��ا نیز مش��کل ضمانت های 
بانک��ی داریم و اع��الم کردیم 
اگر وزارت نفت ضمانت بانکی 
ریال��ی ن��ه ارزی از ما بخواهد 
ی��ا ضمانت ه��ای صندوق های 
نوآوری را که متعلق به شرکت 
دانش بنیان اس��ت بپذیرند ما 
مش��کلی نخواهیم داش��ت اما 
درخواس��ت ما پذیرفته نشده 

است.«
وی می افزای��د: »بانک ها در 
دادن ضمانت نامه مشکل دارند 
و ضمان��ت ارزی را اصال قبول 
نمی کنن��د و تالش های ما نیز 
در این بخش برای برداش��تن 
این نوع ضمانت ها نتیجه بخش 

نبوده است.«
حس��ین  ب��اره  ای��ن  در 
خرم��ی، عض��و هیات مدی��ره 
ش��رکت هم��راه پوش��ش نیز 
موج��ود  مش��کالت  درب��اره 
ب��رای نهایی ش��دن قراردادها 
می گوید:  »فرصت ام��روز«  به 
»ق��رار اس��ت ب��ا ش��رکت ما 
ق��راردادی ب��ا اعتب��ار ٥.10 
میلیون یورو منعقد ش��ود که 
مش��کل اصلی ما نی��ز تامین 
ضمانت ه��ای ارزی اس��ت که 
خوش��بختانه با همکاری وزیر 
نف��ت ای��ن ضمان��ت نامه به 
ضمانت ریالی تبدیل ش��ده و 
م��ا باید مبلغ 4 میلیارد تومان 
به حساب واریز اولیه کنیم که 
موجودی کافی وجود ندارد.«

گام  »در  می افزای��د:  وی 
نخست باید 10درصد از حسن 
انج��ام کار را واریز کنیم که با 
تبدیل ش��دن ضمانت نامه به 
ریال مبلغ 440 میلیارد تومان 
بای��د به عن��وان ضمان��ت نامه 
پرداخت ش��ود که 90 درصد 

آن سفته خواهد بود.«

سنگ بزرگ در گام اول بومی سازی 6 گروه کاالی استراتژیک نفتی 

ضمانت نامه بانکی نفس بخش خصوصی را گرفت

اقتص��اد  ارش��د  کارش��ناس 
انرژی ب��ا بیان اینکه مدل جدید 
قرارداده��ای نفتی دارای انعطاف 
خوب��ی اس��ت، گفت: مدل جدید 
قرارداده��ای نفت��ی، بهتر از بیع 
متقاب��ل ب��وده و جایگزین خوبی 

برای آن به شمار می رود. 
به گزارش وزارت نفت، نرس��ی 
قربان با بیان اینکه تالش زیادی 
برای تنظی��م قراردادهای جدید 
نفت��ی )IPC( توس��ط کمیت��ه 
بازنگ��ری قراردادهای نفتی انجام 
شده است، افزود: مشکالتی که در 
قراردادهای موسوم به »بای بک« 
وج��ود داش��ت، در این ق��رارداد 

وجود ندارد. 
وی درباره حضور ش��رکت های 
خارج��ی ب��رای س��رمایه گذاری 
در ای��ران در قال��ب م��دل جدید 
قرارداده��ای نفتی گفت: حضور 
ش��رکت های خارج��ی در ایران 
وابس��ته ب��ه مس��ائل منطقه ای 
این گون��ه  و  اس��ت  سیاس��ی  و 
نیس��ت ک��ه تنه��ا با ی��ک مدل، 
س��رمایه گذارخارجی ب��ه ای��ران 

بیاید. 
این کارش��ناس ارش��د اقتصاد 
ان��رژی با تاکید بر اینکه مس��ائل 
تحریم ه��ا بای��د ح��ل ش��ود و 
مس��ائل منطقه ای نیز تا حدی به 
س��رانجام برسد، اضافه کرد: مدل 
جدی��د قراردادهای نفتی خوب و 

انعطاف پذیر اس��ت که در شرایط 
موج��ود یکی از بهترین راهکارها 
ب��ود.  وی ب��ا بی��ان اینکه در دنیا 
مدل های دیگری نیز وجود دارد، 
ادام��ه داد: مقدار جذب س��رمایه 
خارجی با مدل جدید قراردادهای 
نفتی، به مس��ائل سیاسی بستگی 

دارد. 
قرب��ان درب��اره توانای��ی بخش 
خصوص��ی ب��رای هم��کاری ب��ا 
ش��رکت های خارج��ی نیز گفت: 
بای��د فرص��ت حضور ب��ه بخش 
خصوص��ی داده ش��ود و اج��ازه 
ندهن��د بخ��ش دولتی ی��ا نیمه 
دولت��ی با فش��ارهای غیرمنطقی 

جای آنها را بگیرند. 

این کارش��ناس ارش��د اقتصاد 
انرژی افزود: اگر اجازه فعالیت به 
شرکت های بخش خصوصی داده 
ش��ود و همان حمایتی که دولت 
از بخش دولتی انجام می دهد، بر 
بخش خصوصی نیز اعمال ش��ود، 
امکان موفقیت زیاد وجود دارد. 

وی با بیان اینکه ش��رکت های 
معتب��ر بین الملل��ی ب��ا حض��ور 
ش��رکت های ایرانی در کنار خود 
موافق��ت خواهند ک��رد، افزود: با 
کاه��ش قیمت نفت در بازارهای 
جهان��ی ش��رکت های خارج��ی، 
به دنب��ال پایی��ن آوردن هزین��ه 
هس��تند که ش��رکت های داخلی 
می توانن��د در ای��ن زمینه به آنها 

کمک کنند. 
حض��ور  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
ایران��ی می توان��د  ش��رکت های 
ش��رایط مذاکره ب��رای در اختیار 
گرفتن پروژه را برای شرکت های 

خارجی تسهیل کند. 
این کارش��ناس ارش��د اقتصاد 
ان��رژی ادامه داد: حضور نیروهای 
متخص��ص داخل��ی می توان��د به 
ش��رکت های خارج��ی بدون نیاز 
ب��ه آوردن نیروهای متخصص از 

خارج کشور کمک کند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، همای��ش 
بین الملل��ی رونمای��ی از م��دل 
جدی��د قرارداده��ای نفتی ایران 
روزهای هفتم و هش��تم آذرماه با 

حضور نمایندگان 137 ش��رکت 
بین المللی از کش��ورهای مختلف 

در تهران برگزار شد. 
ای��ن همایش مورد اس��تقبال 
ش��رکت های بین المللی فعال در 
صنع��ت نفت ایران و جهان واقع 
ش��د، به طوری که ش��رکت های 
معتب��ر نفت��ی، ب��رای اط��الع از 
مف��اد این مدل جدی��د قرارداد، 
نمایندگان��ی را ب��ه ته��ران اعزام 

کردند. 
کارشناس��ان در نشس��ت های 
تخصص��ی همای��ش ی��اد ش��ده 
جزییات مدل جدید قراردادهای 
نفت��ی ای��ران )IPC( را ب��رای 
نماین��دگان داخل��ی و خارج��ی 
شرکت های نفتی تشریح کردند. 
همچنی��ن در جریان برگزاری 
ای��ن همایش، ٥2 می��دان نفتی 
و گازی ای��ران ب��ا ه��دف جذب 
مناب��ع مالی و فناوری های جدید 
به نمایندگان ش��رکت های نفتی 

داخلی و خارجی معرفی شد. 
انتق��ال فن��اوری و ش��فافیت 
مال��ی یک��ی از مهم ترین مباحث 
 )IPC( جدی��د  قرارداده��ای 
به ش��مار م��ی رود که براس��اس 
آن ق��رار اس��ت در قرارداده��ای 
در  ایران��ی  کارشناس��ان  ت��ازه، 
کنار ش��رکت های س��رمایه گذار 
خارج��ی ق��رار گیرند تا با آخرین 
فناوری های روز دنیا آشنا شوند. 

انعطاف پذیری در قراردادهای جدید نفتی 

قراردادهای جدید نفتی، جایگزین مناسبی برای مدل قراردادی بیع متقابل است

قراردادها

نیرونفت

منابع هندی خبر دادند
موافقت مشروط وزارت دارایی هند 
با معافیت مالیاتی طلب نفتی ایران

وزارت دارایی هند اعالم کرد: اگر ایران تمامی طلب 
نفتی خود را به روپیه هندی دریافت کند، این پول را 

از مالیات معوقه سنگین معاف خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، پس از اینکه تحریم های آمریکا 
و اتحادی��ه اروپا علیه تهران، کانال های پرداخت پول 
واردات نفت را مسدود کرد، 4٥ درصد از واردات نفت 
هند از ایران از ژانویه سال 2012 به روپیه پرداخت 
شد و پاالیشگاه های هندی نتوانستند مابقی این پول 
را پرداخ��ت کنن��د و پس از حصول توافق هس��ته ای 
میان ایران و قدرت های جهانی که تسهیل تحریم های 
هسته ای را به دنبال داشت، امکان پرداخت این بدهی 
فراهم ش��د. براساس گزارش بیزینس استاندارد هند، 
ایران در ژوئن سال گذشته موافقت کرد تمامی طلب 
نفتی خود را به روپیه دریافت کند، اما خواهان معافیت 

40درصد مالیات معوق شد. 
ی��ک مق��ام بلندپایه دولت هن��د اظهار کرد: وزارت 
دارایی با چنین معافیتی موافق است. به گفته این مقام 
هندی، بودجه س��ال 2013-2012 پاالیش��گاه های 
هندی را از پرداخت مالیات معوق در زمان پرداخت 
4٥ درصد از بدهی نفتی ش��ان به ایران معاف کرد و 
این مزیت شامل تسویه بدهی 100 درصدی به روپیه 
خواهد بود. در حال حاضر پاالیشگاه های هندی 8.٥ 

میلیارد دالر به ایران بدهکارند. 
براس��اس این گ��زارش، کابینه برای معافیت طلب 
نفتی شرکت ملی نفت ایران از پرداخت مالیات باید 
موافقت کند، با این همه اکنون که کانال های پرداخت 
به دالر آمریکا و یورو در آستانه گشوده شدن هستند، 
ایران ممکن است دیگر تمایلی به دریافت کل طلب 

نفتی خود به روپیه نداشته باشد. 
تحریم های نفتی و بانکی علیه ایران پس از توافق 
هس��ته ای جامعی که ژوییه س��ال گذشته میان ایران 
و قدرت های جهان امضا شد، ممکن است ماه جاری 
برداشته شوند. به گفته منابع هندی، ایران از ژانویه 
سال 2012 از پول فروش نفت که به روپیه دریافت 
کرده، برای پرداخت پول واردات کاال از هند استفاده 
کرده اس��ت و قصد دارد از تمامی طلب نفتی که به 
روپیه دریافت می کند برای منظور مش��ابه اس��تفاده 
کن��د. روپی��ه در بازارهای بین الملل��ی آزادانه مبادله 
نمی ش��ود. وزارت دارایی هند در مارس س��ال 2012 
با صدور بیانیه ای، پرداخت 4٥ درصد از بدهی نفتی 
به ایران به روپیه را از هرگونه مالیاتی معاف کرده بود. 
ایران پنجمین صادرکننده بزرگ نفت به هند است 
که در نیمه اول سال مالی 201٦-201٥ حدود ٦.٥3 
میلی��ون ت��ن نفت به این کش��ور فروخت. ایران ٦.٦ 
درصد از .3٦99 میلیون تن نفت وارداتی به هند در 

فاصله آوریل تا سپتامبر را تامین کرد. 
ای��ران تا س��ال 2011-2010 دومین صادرکننده 
ب��زرگ نف��ت به هند پس از عربس��تان س��عودی بود 
و 12 درص��د از نی��از نفت��ی هند را تامین می کرد، اما 
دهل��ی ن��و پس از اعمال تحریم ها علیه تهران، میزان 

خرید نفت از ایران را کاهش داد. 

نگرانی از صادرات نفت
و فرآورده های نفتی 

صادرکنن��دگان  اتحادی��ه  هیات مدی��ره  عض��و 
فرآورده های نفتی با توجه به اختالفات سیاسی میان 
ایران و عربستان، از روند صادرات نفت و فرآورده های 

نفتی در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی کرد. 
س��یدحمید حس��ینی، عضو هیات مدیره اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفتی در گفت وگو با 
»فرص��ت امروز«، با اش��اره به اینک��ه بهبود روابط 
ای��ران با عربس��تان می توانس��ت در افزایش قیمت 
نفت و کاهش جنگ میان اعضای اوپک موثر باشد، 
گف��ت: بح��ران روابط ایران و کش��ورهای عربی در 
افزایش قیمت نفت تاثیر مس��تقیم خواهد داش��ت. 
متاس��فانه کش��ورهای عربی در راستای حمایت، به 
عربستان پیوستند، آنچه حائز اهمیت است افزایش 
قیم��ت نف��ت از بحران ه��ای منطق��ه و آغاز جنگ 

احتمالی اس��ت. 
وی با اش��اره به اینکه ش��رایط خوبی نداریم، گفت: 
قاعدتا کش��ور زیان زیادی از قطع روابط خواهد دید، 
زیرا مشکالت متعددی برای صادرات و ورود و خروج 
کش��تی ها ایجاد خواهد ش��د. ضرری که کشور از این 
مح��ل خواهد دید، در مقایس��ه ب��ا چند دالر افزایش 
قیمت بسیار زیاد است.  حسینی، ضمن محکوم کردن 
حمله به س��فارت عربس��تان، تصریح کرد: متاس��فانه 
تندروهای داخلی و کسانی که تابع احساسات و تابع 
منافع برخی جناح ها هس��تند، س��عی می کنند برای 
دول��ت مانع آفرین��ی کنند که دراین زمینه تاحدودی 
موف��ق بودند. در ش��رایط کنونی مردم انتظار اجرای 
برجام را دارند تا روابط بین المللی بهبود یابد اما شاهد 
آسیب دیگری شدیم و قطعا با سرعت نمی توان روابط 

دیپلماسی را بهبود بخشید. 
وی در پاس��خ به اینکه در صورت پیوس��تن عمان 
و ام��ارات ب��ه جمع متحدان عربس��تان و عدم اجرای 
برجام چه میزان ش��رایط برای ایران سخت تر خواهد 
شد، می افزاید: برای کشور امارات روابط اقتصادی از 
روابط سیاسی مهم تر است و کشور عمان نیز به این 
جری��ان نمی پیوندد. در منطقه پرتنش زندگی کردن 
سخت است و نباید بهانه ای برای تحمیل جنگ ایجاد 
کرد، افزایش تنش ها به نفع ایران نیست، زیرا کشور 
نمی تواند بیش از این هزینه بدهد آنچه مس��لم اس��ت 

منطقه در شرایط ویژه به سر می برد. 

عضو کمیته علمی رویداد آب و انرژی: 
 آینده متعلق به انرژی خورشیدی 

است 
عضو کمیته علمی رویداد آب و انرژی گفت: آینده 
انرژی در دنیا متعلق به استفاده از انرژی خورشیدی 

است و ایران پتانسیل خوبی در این زمینه دارد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، 
دکتر »مهدی احس��ان« با بیان این مطلب که انرژی 
ی��ک برنامه ری��زی کلی در هر مملکتی اس��ت، اظهار 
داش��ت: برای بسترس��ازی صادرات انرژی در قدم اول 
باید برنامه ریزی انرژی انجام شود که این برنامه ریزی 
تمام��ی صورت ه��ای تولید انرژی و نیازها را بررس��ی 
کرده و بر آن اساس مشخص می کند که تا چند سال 
آینده روی کدام انرژی ها و چقدر باید برنامه ریزی کرد. 
 او ادامه داد: در تمام دنیا از جمله در کشور ما روند 
تولید، انتقال و توزیع حالت انحصاری دارد که یا در 
دست دولت یا در اختیار شرکت خصوصی است، اما 
از چند س��ال گذش��ته تصمیم گرفته ش��د که برق را 
به بازار بیاورند و از حالت انحصاری خارج کنند. این 

قضیه ورود مسائل اقتصادی را در برق ایجاد کرد. 
وی ادامه داد: براساس نمودار میزان مصرف انرژی 
از س��ال 2000 تا 2100، انرژی خورش��یدی انرژی 
قاب��ل توجه��ی در جه��ان خواهد بود، هر چند اکنون 
زیاد پراهمیت نیست، ولی در دهه های آینده پررنگ 
خواهد شد.  احسان با بیان اینکه آینده برای استفاده 
از انرژی خورش��ید اس��ت، ادامه داد: کشورهای غربی 
پیشرفت خوبی در این زمینه داشتند و کشور ما هم 
فعالیت هایی داشته است، ولی موانع و هشداری وجود 
دارد و آن اینکه اگر بخواهیم خیلی این انرژی را رایج 
کنیم، ما واردکننده سلول های خورشیدی می شویم و 
بازار ما از این سلول های خورشیدی چینی پر بشود. 
 او ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که حجم باالیی 
از کانورترها در محل های غیر قابل اعتماد س��اخته و 
وارد بازار شود؛ البته در این مورد وزارت نیرو در حال 
کار و فعالیت اس��ت.   احس��ان ادامه داد: برق تولید 
شده با انرژی خورشیدی یا باد را به قیمت حدود900 
توم��ان ب��ه ازای هر کیلووات س��اعت از تولیدکننده 
می خ��رد، ام��ا تعرفه برقی که به وزارت نیرو پرداخت 
می شود، هر کیلووات ساعت حدود ٦0 تومان است. 
او با بیان اینکه پتانس��یل ایران برای توس��عه انرژی 
خورش��یدی و بادی بس��یار خوب اس��ت، ادامه داد: 
س��ازمان انرژی های نو و مرک��ز تحقیقات نیرو منابع 

خوبی برای کسب اطالعات در این زمینه هستند. 

ساخت بیش از یک هزار قطعه 
نیروگاهی بومی سازی شده است

دبیر انجمن صنفی نیروگاه های ایران )اصنا( ساخت 
بیش از یک هزار قطعه نیروگاهی را »گام بزرگ صنعت 

برق کشور« برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. 
 »حسین مهریان«، در گفت وگوی اقتصادی با ایرنا 
اف��زود: تاکنون نزدی��ک به یک هزار قطعه نیروگاهی 
س��اخت داخل شناس��ایی ش��ده که به زودی فهرست 
آنه��ا ب��ه همراه نام س��ازندگان از طری��ق یک درگاه 

اطالع رسانی منتشر خواهد شد. 
وی این اقدام را سبب افزایش فرصت های صادراتی 
دانس��ت و گف��ت: پ��س از انق��الب و در دوران جنگ 
تحمیل��ی از تحوی��ل قطعه های نیروگاه��ی به ایران 
جلوگیری شد؛ بنابراین تولید شماری از این قطعه ها 
در دس��تور کار ق��رار گرف��ت.  دبی��ر انجم��ن صنفی 
نیروگاه های ایران اضافه کرد: بمباران نیروگاه ها در آن 
دوران نیز سبب شد نیاز به قطعه های یدکی نیروگاهی 
در کشور افزایش یابد که صنعت برق توانست با کمک 
بخش خصوصی بسیاری از این قطعه ها را بومی سازی 
کن��د.  مهریان گف��ت: پیش از واگذاری نیروگاه ها به 
بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی، همه 
آنها با مالکیت دولت زیر نظر ش��رکت مادرتخصصی 

توانیر اداره می شد. 

مخالفت مجلس با برداشت از صندوق 
توسعه ملی برای بهینه سازی آب شرب

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با برداش��ت 
٥00 میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای 

بهینه سازی آب شرب روستایی مخالفت کردند. 
به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلس��ه علنی 
روز یکشنبه مجلس به بررسی ماده)7( طرح توسعه و 
بهینه سازی آب شهری و روستایی در کشور که برای 
بار س��وم از کمیس��یون عمران با اصالحاتی به صحن 
علنی بازگشت موافقت و این ماده را حذف کردند. 

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در جریان بررسی 
این ماده با اخطار و با استناد به اصل 110قانون اساسی 
گفت: در متن این ماده جهت استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی سه سال زمان داده شده، در حالی که رهبر 
معظم انقالب برای برداشت از صندوق مجوز داده اند که 

فقط 20 درصد می توان از آن برداشت کرد. 
وی یادآور ش��د: در متن ماده ارجاعی از کمیس��یون 
عم��ران مجل��س آمده که هرس��ال معادل ریالی ٥00 
میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.  
علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با وارد 
دانستن اخطار توکلی این اخطار را به رأی نمایندگان 
گذاشت که نمایندگان نیز با 113 رأی موافق، 41رأی 
مخالف، 18 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر 

در جلسه با این اخطار موافقت کردند. 
الریجان��ی گف��ت: با تصمیم نمایندگان این ماده به 

طور کامل حذف می شود. 
براس��اس ماده 7 که در گزارش کمیس��یون عمران 
آمده اس��ت: به مدت س��ه سال از ابتدای برنامه ششم 
توسعه جمهوری اسالمی ایران هر سال معادل ریالی 
٥00 میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی پس 
از درج در بودجه ساالنه به صورت تسهیالت با تضمین 
دول��ت ب��ه اجرای طرح های آب رس��انی روس��تایی، 
فاضالب ش��هری، اصالح ش��بکه و کاهش هدررفت 
اختص��اص می یابد تا با معرفی ش��رکت های ذی ربط 
وزارت نی��رو در اختی��ار پیمان��کاران بخش خصوصی 

قرار گیرد. 

الهه ابراهیمی
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فعاالن معدن کش��ور »رونق 
پروژه های عمرانی« و »خروج 
از رکود صنعت خودروسازی« 
را مهم تری��ن راهکارها برای از 
بی��ن بردن کس��ادی حاکم بر 

بخش معدن می دانند. 
انوشیروان دلیریان، مدیرفنی 
شرکت مجریان توسعه معادن 
آس��یا در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« درب��اره اینک��ه اگ��ر 
ساخت و س��از در شرایط فعلی 
باق��ی بماند و ام��کان افزایش 
وج��ود  عمران��ی  پروژه ه��ای 
نداش��ته باشد، چه شرایطی در 
انتظ��ار مع��ادن و مواد معدنی 
خواه��د بود؟ می گوید: »اغلب 
کارشناس��ان معتقدند فعاالن 
این بازار ش��رایط بهتری را در 
س��ال 95 تجربه خواهند کرد. 
در حال حاضر با توجه به اینکه 
تع��ادل عرض��ه و تقاضا برهم 
خ��ورده، راه حل اصلی تحریک 
تقاض��ا در صنایع تاثیرگذار بر 
س��ایر مش��اغل و صنایع است. 
زی��را هنگام��ی که مش��تری 
برای س��اختمان های س��اخته 
ش��ده و آم��اده وج��ود ندارد و 
ساخت و س��از جدیدی صورت 
نمی گی��رد، ب��ه ط��ور حتم بر 
معادن و بازار مواد معدنی تاثیر 

مستقیمی خواهد داشت.«
می افزای��د:  ادام��ه  در  او 
»اگ��ر رونق قاب��ل توجهی در 
صنایع��ی مثل خودروس��ازی 
و ساخت و س��از ک��ه ب��ه طور 
مس��تقیم ب��ا مع��دن و م��واد 
معدن��ی س��ر و کار دارد وجود 
داشته باش��د، معدن و صنایع 
معدن��ی م��ا هم با رونق روبه رو 
خواهد شد و کم کم این چرخه 
از رکود خارج شده و به حرکت 

درمی آید.«
دلیری��ان ب��ا تایید س��ازوکار 
انتخابی دولت برای خارج کردن 

صنایع از رکود می گوید: »از نظر 
من مس��یر فعلی دولت، باوجود 
نظ��ر بس��یاری از فع��االن این 
عرصه، درس��ت است زیرا دولت 
صنایعی را هدف خود قرار داده 
که بیش��ترین جامع��ه آماری را 
دارد. پرداخت تسهیالت از سوی 
دول��ت برای خرید خودرو باعث 
ایج��اد رونق در این بازار خواهد 
ش��د و در پی آن تحرک جدی 
در فوالد و به تبع آن در س��نگ 
آه��ن و... ایج��اد خواهد کرد. بر 
همین اس��اس اگر تسهیالتی به 
بخش ساختمان بدهند به طور 
حتم گچ، سیمان، پوکه معدنی 
و... که از جمله مواد مصرفی در 
صنعت ساخت و ساز است رونق 
یافت��ه و می توان ب��ه رونق بازار 
مواد معدنی امیدوار بود. اما اگر 
این اتفاقات رخ ندهد باید شاهد 
نابودی معدن در کشور باشیم.«

ادامه کاهش قیمت 
سنگ آهن در سال 2016

رضا اشرف اصفهانی، مشاور 
مدیرعام��ل ش��رکت میتک��و 
)شرکت توسعه معادن و صنایع 
معدن��ی خاور میانه( نیز درباره 
اینک��ه راه ح��ل موج��ود برای 
شکس��تن قفل رکود در معادن 
و ب��ازار مواد معدنی چیس��ت؟ 

اظه��ار می کند: »به طور حتم 
دول��ت بای��د ب��ا مکانیزم هایی 
خاص به کمک ش��رکت هایی 
ک��ه ت��وان کمت��ری در ای��ن 
بخ��ش دارن��د، بیای��د و طبق 
بحران هایی  موجود،  تجربیات 
ک��ه زنجیره ف��والد درگیر آن 
می ش��ود، طوالن��ی نیس��ت و 
پس از گذشت یک تا دو سال 
ح��ل خواهد ش��د. اما در حال 
حاض��ر بحران جهانی اس��ت و 
قیمت س��نگ آه��ن با کاهش 
جهانی روبه رو اس��ت که طبق 
پیش بین��ی کارشناس��ان، این 
کاهش قیمت در س��ال 2016 

هم ادامه خواهد داشت.«
او در ادام��ه می افزای��د: »در 
شرایطی که با مازاد تولید فوالد 
در کش��ور مواجه هستیم باید 
برخ��ی اقدامات خاص صورت 
گیرد، از جمله اینکه در درجه 
نخست، قانون ضد دامپینگ و 
تعرف��ه 60 تا 70 درصدی قرار 
دهی��م. س��پس ب��ا ممنوعیت 
واردات، هزینه های��ی از جمله 
مالیات، حقوق دولتی و... برای 
دوره معین��ی متوقف یا کاهش 
یابد تا این بحران حل ش��ود و 

تسلیم شرایط نشویم.«
اش��رف اصفهان��ی درادام��ه 
می گوی��د: »از طرف��ی قیمت 

تمام ش��ده محصوالت در سایر 
کشورها بسیار پایین تر از کشور 
ماس��ت که می توان استرالیا را 
نمون��ه خوبی در این زمینه نام 
ب��رد، زی��را قیمت تمام ش��ده 
پایی��ن یک��ی از مزای��ای قابل 
توجه در صادرات است که این 
موض��وع موجب افزایش تقاضا 
برای س��نگ آهن این کش��ور 
ش��ده اس��ت و به دلیل اینکه 
اغلب مواد با حجم باالیی صادر 
می ش��ود، این ارقام در مجموع 

اهمیت باالیی دارد.«

دولت هزینه ها را کاهش 
دهد

رازی،  ش��کوهی  مه��رداد 
مدیرعامل ش��رکت استخراج و 
فرآوری مواد اولیه شیش��ه در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
درب��اره ای��ن موض��وع گفت: 
»متاس��فانه مش��کل اصلی ما، 
بی توجه��ی دولت به ش��رایط 
معدن��داران در این برهه زمانی 
اس��ت. دولت در ش��رایطی که 
رک��ود ج��دی در ای��ن حوزه 
وج��ود دارد؛ ب��ه جای کاهش 
هزینه های��ی مث��ل مالی��ات، 
اص��رار ب��ر دریاف��ت آن دارد و 
قصد دارد کاستی های ناشی از 
کاهش قیمت نفت را از طریق 

دریافت مالیات از سایر بخش ها 
از جمله معادن دریافت کند که 
متاسفانه جز نابودی این بخش 
نتیجه دیگری نخواهد داشت.«
او درادام��ه می گوی��د: »در 
ش��رایطی ک��ه فروش معادن و 
مواد معدنی به ش��دت کاهش 
یافته، دولت می تواند با کاهش 
هزینه ها، به بهبود این ش��رایط 
کم��ک کن��د ام��ا در غیر این 
ص��ورت م��ا ش��اهد تعطیلی 
مطلق بخش معدن در کش��ور 

خواهیم بود.«
ش��کوهی با بیان اینکه خانه 
مع��دن ای��ران و ات��اق بازرگانی 
جلساتی با وزارت اقتصاد درباره 
این موضوع داشته اند، می افزاید: 
»با وجود این جلسات هیچگونه 
اق��دام ج��دی ص��ورت نگرفته 
و ش��اهد ناب��ودی ای��ن صنعت 
هس��تیم. ذهنیت غلطی وجود 
دارد ک��ه درآمده��ای معدن��ی 
می توان��د جایگزین نفت باش��د 
ام��ا از نظر من غلط اس��ت زیرا 
مع��ادن م��ا تنه��ا یک درصد از 
تولی��د ناخالص مل��ی را تامین 
می کند، پس نمی توانیم خیلی 
روی این موضوع حساب کنیم. 
از طرفی به دلیل ارتباط مستقیم 
معادن و بازار مواد معدنی با سایر 
صنایع، اگر این بخش روی پای 
خود نایس��تد، سایر صنایع هم 
نمی توانند ادامه فعالیت داشته 
باشند. در صورت ادامه این روند 
این حوزه نابود خواهد ش��د، در 
ش��رایطی که مس��ئوالن هیچ 

توجهی به این بخش ندارند.«
در شرایطی که در صنایع مادر 
مثل ساختمان رکود حاکم است 
خریدوفروش قابل توجهی ندارد 
ک��ه این موض��وع منجر به عدم 
تقاض��ا در بخ��ش معدن و مواد 
معدنی ش��ده که اگر بی توجهی 
ب��ه این حوزه ش��ود، با تعطیلی 
مطل��ق معادن و م��واد معدنی 

مواجه خواهیم شد. 

دولت به فکر معدنداران نیست

شکستن قفل رکود معادن در گرو رونق صنایع مادر شهرک های صنعتی لرستان 
مستعد سرمایه گذاری

فرزاد محمدی، مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی لرس��تان گفت: 80 درصد شهرک ها و نواحی 
صنعتی اس��تان زیرس��اخت های الزم برای حضور و 

فعالیت سرمایه گذاری را دارند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
لرستان، محمدی از ایجاد زیرساخت های مخابراتی و 
رفع مش��کل اینترنت و فیبر نوری در این ش��هرک ها 
خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت و نقش زیرساخت 
مخابراتی برای س��هولت کس��ب و کار و تاثی��ر آن در 
ورود ب��ه بازارهای جهانی، ایجاد این بس��تر ها به طور 
ویژه پیگیری ش��د. در این راستا امسال تاکنون برای 
پنج ش��هرک حدود 9 میلیارد ری��ال قرارداد مخابراتی 
منعقد ش��ده و پیگیری برای رفع مش��کل اینترنت و 
زیرساخت های مخابراتی هشت شهرک نیز انجام شده 
اس��ت.  محمدی افزود: در این راستا مقرر شد شرکت 
مخاب��رات عملیات اجرایی و تحوی��ل پروژه های فیبر 
نوری ش��هرک صنعتی الشتر و ناحیه صنعتی مرزیان، 
اج��را و تحویل پروژه ه��ای فیبر نوری ش��هرک های 
صنعتی دورود دو و اشترینان طی دو ماه آینده و اجرا 
و تحویل پروژه های شبکه داخلی شهرک های صنعتی 
خرم آباد یک، الیگودرز و بروجرد تا پایان س��ال انجام 
ش��ود.  وی گفت: تامین زیرساخت های الزم از جمله 
آب، برق، گاز و تلفن برای شهرک ها و نواحی صنعتی 
از جمله وظایف ش��رکت ش��هرک های صنعتی است.  
به گفت��ه محم��دی از 19 ش��هرک و ناحیه صنعتی 
قابل واگذاری در اس��تان لرس��تان ح��دود 80 درصد 
دارای تمام��ی امکانات زیربنایی اولیه جهت اس��تقرار 
متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی بوده که از این تعداد 
14 ش��هرک دارای زیرس��اخت مخابراتی و 9 شهرک 

دارای فیبر نوری هستند. 

مازندران آماده جذب 
سرمایه گذاری های خارجی است

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران 
با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی 45 میلیون دالر 
در شهرک های صنعتی استان سرمایه گذاری کردند، 
گف��ت: ش��رایط ب��رای س��رمایه گذاری خارجی در 

مازندران مهیا است. 
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی مازندران، سیدمصطفی موسوی اظهار کرد: 
شهرک های صنعتی اس��تان با دارا بودن زیرساخت 
و ش��رایط اقلیم��ی خ��اص، بس��تر مناس��ب برای 

سرمایه گذاری خارجی است. 
وی اضاف��ه کرد: هف��ت واحد تولی��دی و صنعتی 
با مالکیت س��رمایه گذاران خارجی در ش��هرک های 
صنعتی بش��ل سوادکوه، شهدای محمودآباد، کیاسر، 
نوشهر و س��اری یک مس��تقرند که در زمینه تولید 
قطعات خ��ودرو، صنایع غذای��ی، پنجره UPVC و 
الم��پ LED فعالیت می کنند. موس��وی مهم ترین 
مزیت ش��رکت س��رمایه گذاری خارجی در استان را 
ایجاد فض��ای رقابتی و تبادل تکنولوژی و اس��تفاده 
از تجربیات س��رمایه گذاران دانست و افزود: 526 نفر 
نیز در این واحدها اش��تغال دارند.  وی بیان داشت: 
سه س��رمایه گذار خارجی از کش��ورهای سوییس و 
آلم��ان نیز به صورت میدانی از ش��هرک های صنعتی 
بابلسر، جویبار و ش��هرک صنعتی ناحیه یک ساری 
بازدی��د کردند. به گفته موس��وی آن��ان قصد انجام 
س��رمایه گذاری در بخ��ش ف��رآوری طی��ور دارن��د.  
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی مازندران 
اظهار داشت: سرمایه گذاری خارجی باعث تحرک در 
بخش تولید، باال رفتن اشتغال، رشد تجارت خارجی، 
بهبود سطح زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی را به 
همراه دارد.  موسوی ادامه داد: با کمک دستگاه های 
اجرای��ی، هرچ��ه بیش��تر بتوانیم س��رمایه خارجی 
در اس��تان جذب کنیم، ش��اهد رونق و شکوفایی و 

اشتغالزایی در مازندران خواهیم بود. 

صدور 691 پروانه بهره برداری در 
شهرک های صنعتی قزوین

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قزوین 
گف��ت: تاکن��ون 691 واحد تولیدی در ش��هرک ها 
و نواح��ی صنعتی اس��تان موفق ب��ه دریافت پروانه 

بهره برداری و فعالیت شده اند. 
عبدالقه��ار ناصح��ی در گفت و گ��و با ایرن��ا افزود: 
بیش��ترین تعداد واحد به بهره برداری رسیده با 311 
واحد مربوط به شهرک صنعتی لیا است. وی به آمار 
واحدهای دارای پروانه بهره برداری در سایر شهرک ها 
و نواح��ی صنعت��ی قزوین نیز پرداخ��ت و گفت: در 
ش��هرک صنعتی کاس��پین 154 واحد، آراسنج 79 
واح��د، خرمدش��ت و ناحیه صنعتی دانس��فهان هر 
دو 46 واح��د و حیدری��ه 42 واح��د دارای پروان��ه 
بهره برداری هس��تند. این مس��ئول اضاف��ه کرد: در 
ناحیه صنعتی آوج نیز ش��ش واحد، شهرک صنعتی 
حکیمیه چهار واحد و شهرک صنعتی آبیک نیز سه 
واحد دارای پروانه بهره برداری هس��تند.  مدیرعامل 
شرکت ش��هرک های صنعتی قزوین گفت: واحدهای 
دارای پروان��ه بهره ب��رداری در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی استان در 446 هکتار زمین مستقر هستند.  
وی سرمایه گذاری مربوط به واحدهای تولیدی دارای 
پروانه بهره ب��رداری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
استان قزوین را 15 هزار میلیارد ریال خواند و افزود: 
اشتغال مربوط به این واحدها نیز 20 هزار نفر است. 

صدور مجوز تاسیس سومین مزرعه 
پرورش ماهیان خاویاری در آستارا

 رئی��س اداره ش��یالت بندر مرزی آس��تارا از صدور 
مجوز تاسیس سومین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری 

شهرستان خبر داد. 
صادق خاصی پور در گفت و گو با ایس��نا اظهار کرد: 
این مزرعه به مساحت یک هکتار، در روستای قره سو 
از توابع بخش لوندویل احداث می ش��ود که زمین آن 
از س��وی منابع طبیعی و آبخیزداری به س��رمایه گذار 
بخ��ش خصوص��ی تحوی��ل داده ش��د. وی ادامه داد: 
س��رمایه گذار پروژه در حال حاضر، مش��غول تس��طیح 
زمین، حصارکشی و ایجاد تاسیسات است. خاصی پور 
با اش��اره به اینکه با بهره برداری از این پروژه وس��عت 
مزارع پرورش ماهیان خاویاری شهرستان تا سه هکتار 
افزایش یافته است، افزود: میزان تولید گوشت ماهیان 
خاویاری شهرس��تان  )گونه فیل ماهی( در حال حاضر 
70 ت��ن اس��ت ک��ه با بهره برداری از پ��روژه جدید، به 
100 تن افزایش می یابد. وی در بخش دیگر س��خنان 
خود به اس��تحصال خاویار در این مزارع اش��اره کرد و 
توضیح داد: با توجه به اینکه زمان طبیعی استحصال 
خاویار فیل ماهی پس از ش��ش الی هفت س��ال است، 
در آینده ش��اهد برداش��ت نخستین محصول خاویار از 
نخستین مزرعه احداث شده در شهرستان خواهیم بود. 
رئیس اداره شیالت بندر مرزی آستارا در بخش پایانی 
سخنان خود از مستعد بودن اراضی ساحلی شهرستان 
برای پرورش انواع آبزیان س��خن گفت و خاطر نش��ان 
کرد: امیدواریم با حمایت های صورت پذیرفته ش��اهد 

سرمایه گذاری بیشتر در این بخش باشیم. 

امسال 8 هزار تن ماهی گرمابی در 
گنبدکاووس تولید می شود

رئیس اداره شیالت گنبدکاووس از پیش بینی تولید 
8هزار تن انواع ماهی گرمابی دراین شهرس��تان خبر 
داد و گفت: برداشت ماهی تا پایان امسال ادامه دارد. 
غالمحس��ن قزاق در گفت و گو با ایرنا اظهار داش��ت: 
گنب��دکاووس ب��ا این می��زان تولید ماه��ی، افزون بر 
50 درصد تولید ماهیان گرمابی استان گلستان را دارد. 
وی گف��ت: هم اکن��ون در شهرس��تان گنبدکاووس 
افزون بر 200 مزرعه و آب بندان پرورش ماهی گرمابی 

با اشتغال زایی مستقیم یک هزار نفر فعال است. 
قزاق بابیان اینکه بخشی از ماهیان گرمابی تولیدی 
در گنبدکاووس در اس��تان گلس��تان مصرف می شود، 
اضافه کرد: بیشتر ماهیان تولیدی نیز به خارج استان 

صادر می شود. 
وی به قیمت ماهیان گرمابی اش��اره نکرد اما اظهار 
داش��ت: قیمت ماهیان براس��اس شرایط بازار )عرضه و 

تقاضا( و شرایط آب و هوایی متغیر است. 

صنایع غذاییصنایع کوچک

شماره 416 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز

مدیرکل جهاد کش��اورزی استان بوشهر 
گفت: در اجرای س��امانه های نوین آبیاری 
کش��ت گن��دم، تاکن��ون 600هکت��ار از 
کشتزارهای این استان زیر پوشش آبیاری 

تحت فشار قرار گرفته است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، محمدتقی منوچهری 
در حاشیه کارگاه آموزشی ویژه کشاورزان 
پیشرو و کارشناسان جهاد کشاورزی استان 
بوش��هر در دشتس��تان در گفت وگو با ایرنا، 
افزود: اجرای س��امانه های نوین آبیاری در 
اراضی کش��ت گندم درمصرف بهینه آب و 
افزایش بهره وری از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت ک��ه در این ارتب��اط توجه جدی به 

توسعه این کار در استان شده است. 
وی اضاف��ه کرد: در س��ال زراعی جاری 
ح��دود 95ه��زار هکت��ار از اراضی اس��تان 

بوش��هر زیر کش��ت گندم رفته که 16هزار 
و 500هکت��ار آب��ی و 78هزار و500 هکتار 

دیم است. 
وی اضاف��ه کرد: امس��ال ب��ا نزوالت جوی 
مناس��ب ک��ه ت��ا ای��ن موقع از س��ال حدود 
200میلی مت��ر بارندگی داش��ته ایم و حدود 
47درصد نس��بت به س��ال گذشته افزایش 
نش��ان می ده��د، اگر تداوم داش��ته باش��د 
پیش بینی می شود برداشت مناسبی در سال 
زراعی جاری در سطح استان داشته باشیم. 
مدیرکل جهادکش��اورزی استان بوشهر 
بیان کرد: جهادکش��اورزی اس��تان بوشهر 
برای حمایت در زمینه کشت و تولید گندم 
حدود 12هزار و 500 تن بذر گندم گواهی 
و بوجاری ش��ده با فعالیت پنج ش��رکت در 

اختیار کشاورزان قرار داده است. 

 600هکتار گندمزار استان بوشهر
به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شد

بخش خصوصی زمانی در اولویت قرار می گیرد
 که توسعه در اولویت باشد

ادامه از صفحه یک
 اس��تاد دانش��گاه عالمه به مسئله های 
دول��ت یازدهم اش��اره ک��رد و گفت: 90 
درصد بودج��ه صرف هزینه ه��ای جاری 
می ش��ود. 89 درصد آب صرف کشاورزی 
می ش��ود درحالی که این بخش 15 درصد 
درآمد ناخالص ملی را تش��کیل می دهد و 
در بسیاری از شاخص های اقتصادی رتبه 
کش��ور ما باالی 100 اس��ت. به گفته این 
اقتص��اددان، دولت با مس��ئله های واقعی 
دس��ت و پنجه نرم می کند و حاکمیت با 

مسائل امنیتی و موجودیتی. 
 وی گف��ت: بحث ق��رارداد اجتماعی در 
ایران به وجود این دو الیه در ساختار کشور 
برمی گ��ردد. اینکه چه فرآین��دی باید طی 
ش��ود تا مجموعه دولت و حاکمیت مسائل 
را نزدی��ک به هم ببینند نه اینکه اختالفات 
جدی فلس��فی داشته باش��ند. مثل اینکه 
امنیت کشور چطور تأمین می شود؟ با قدرت 

نظامی باالتر یا درآمد سرانه بیشتر؟ 
به گفت��ه س��ریع القلم، بهتری��ن روش 
برای رس��یدن ب��ه اجماع مل��ی، دیالوگ 
برق��رار ک��ردن، بحث کردن، وارد ش��دن 
دانش��گاه ها در مس��ائل کالن ملی و فعال 

شدن رسانه هاست. 
سریع القلم گفت: در ایران همه دولت ها 
متوجه شدند که ایران بدون روابط پایدار 
بین الملل��ی نمی توان��د اقتص��اد مل��ی را 
مدیری��ت کند. به گفت��ه وی، دولت ها در 
س��ه دهه گذش��ته دریافتند اگر سیاست 
خارجی بر ریل الزام رش��د و توس��عه قرار 

نگیرد، اقتصاد پیش��رفت نمی کند چرا که 
سیاس��ت خارجی تعامل و ب��ه دنبال آن 

ثروت تولید می کند. 
ای��ن دو مجموع��ه واقعیت در کش��ور 
ما اس��ت و ق��رارداد اجتماعی ی��ه این بر 
می گردد که چ��ه پروس��ه هایی باید طی 
شود که این دو مجموعه مسائل را نزدیک 
ب��ه هم ببینن��د. باید در اقتصاد سیاس��ی 

کشور گفتمان ملی ایجاد شود. 
این اقتصاددان توسعه یافتگی را یک بحث 
تصمیم گیری در س��طح حاکمیت ها دانست 
و گفت: تاریخ اروپا نش��ان می دهد جامعه که 
قوی ش��د حاکمیت را عوض ک��رد اما بعد از 
جنگ جهانی دوم می بینید در بیشتر کشورها 

حاکمیت ها تصمیم به پیشرفت گرفتند. 
ب��ه گفته وی، اص��ول توس��عه یافتگی 
جهان��ی و الگوهای توس��عه بومی، محلی 
و ملی هس��تند. این استاد دانشگاه گفت: 
بخش خصوص��ی زمان��ی در اولوی��ت قرار 
می گیرد که توس��عه در اولویت باشد. این 
درحالی است که در ایران، هدف متمرکز 
و اصلی، توس��عه نیس��ت. وی نگاه بخشی 
به مس��ائل را در ایران، پایین بودن سطح 
همکاری و حاکم نب��ودن صنعت و تولید 
را در فضای کش��ور از دیگر موانع توسعه 

برشمرد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز« پیش از این 
نشس��ت های راهبردهای اقتص��اد ایران با 
حض��ور فرهاد نیل��ی، محم��د طبیبیان، 
موسی غنی نژاد، محمد ستاری فر، سعید 

لیالز و هاشم پسران برگزار شده بود. 



موسس��ات مالی و اعتباری 
و  کارکرده��ا  و  غیر مج��از 
مضرات آنه��ا این روزها بیش 
از هر بانک دیگری مورد توجه 
محافل اقتص��ادی قرار گرفته 
این  اخت��ال  ایج��اد  اس��ت. 
موسس��ات در سیس��تم نظام 
بانک��ی و جلوگیری از کاهش 
بانک��ی به عنوان  ن��رخ س��ود 
ای��ن  تهدیدکنن��ده،  عامل��ی 
موسسات را به عنوان پدیده ای 
بانک��ی  خطرن��اک در نظ��ام 
تهرانفر،  کشور درآورده است. 
بانک مرکزی  معاون نظ��ارت 
درب��اره تعداد این موسس��ات 
معتقد است: برآورد اولیه من 
این است که حدود 4تا 5هزار 
صندوق قرض الحسنه داریم و 
حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی 
اعتبار سالم یعنی تعاونی هایی 
کارمن��دی،  اعتب��ار  نظی��ر 
کارگ��ری و صنعتی که بیرون 
از محیط کار خودش��ان دیده 
نمی ش��وند. بر این اس��اس با 
احتس��اب ح��دود 5۰ تا ۶۰ 
تعاون��ی اعتب��ار آزاد که مورد 
پذیرش نب��وده و باید مراحل 
انحال، تبدیل یا ادغام را طی 
کنن��د حدود ۷هزار موسس��ه 
مال��ی و اعتب��اری در کش��ور 

وجود دارد. 
ط��رح  چندی��ن  تاکن��ون 
و الیح��ه در مجل��س ب��رای 
این موسسات به  س��اماندهی 
تصویب رس��یده اس��ت اما با 
این وجود بخ��ش کوچکی از 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مجاز تح��ت نظارت بانک 
مرک��زی درآمده ان��د و باق��ی 

موسس��ات ب��ه فعالیت ه��ای 
مخرب خود ادام��ه می دهند. 
ام��ا در ای��ن می��ان پرس��ش 
مهم این اس��ت ک��ه راز بقای 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
بانک��ی  نظ��ام  در  غیر مج��از 
چگون��ه  آنه��ا  و  چیس��ت 
بانکی  نظ��ام  در  توانس��ته اند 

رشد و تکثیر پیدا کنند؟ 

خطری مهم تر از سود بانکی
کارش��ناس  بغزیان،  آلبرت 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گفت: ای��ن گونه نیس��ت که 
ما فکر کنیم موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مج��از ابتدا به 
وج��ود آمدند و بع��د از چند 
س��ال بان��ک مرک��زی و همه 
فهمیدند که این موسسات در 
اقتصاد کش��ور چه کرده اند و 
به ابعاد مش��کات آنها آگاهی 
یافته باشند. بانک مرکزی در 
دوره های گذش��ته از عملکرد 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مجاز اطاع داشته است و 
با علم به اینکه این موسسات 
چ��ه مضرات��ی ب��رای اقتصاد 
کشور دارند اجازه داد که این 
موسسات گسترش پیدا کنند 
و نتیجه این رویکرد این شده 
که موسسات مالی و اعتباری 
غیر مج��از پول ه��ای هنگفتی 
ناس��الم  چرخه ه��ای  وارد  را 
ای��ن  و  کرده ان��د  اقتص��ادی 
نقدینگ��ی تبعات تورمی برای 

کشور به وجود آورده است. 
موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مج��از با اس��تفاده از یک 
بستر مناسب قانونی توانستند 
در کشور رش��د و تکثیر پیدا 

کنن��د و ب��دل به موسس��اتی 
ش��وند که س��ازوکارهای یک 
داش��ته  را  تمام عی��ار  بان��ک 
باش��ند و بتوانن��د در عرص��ه 
با س��ایر  بانکی  فعالیت ه��ای 
بانک های قدیمی و ریشه دار 

کشور به رقابت بپردازند. 
این موسس��ات ابتدا توسط 
افراد ب��ازاری و امث��ال آنها با 
اه��داف عام المنفعه تاس��یس 
ش��ده بودند ام��ا رفته رفته از 
اهداف اولیه شان فاصله گرفتند 
و کارکرده��ای بانک��ی پی��دا 
کردن��د. اما چیزی که در نظام 
بانکی ایجاد اشکال کرد این بود 
که در قانونی که پس از انقاب 
تحت عنوان قان��ون بانکداری 
بدون ربا به تصویب رس��ید و 
موسسات مالی و اعتباری هم 
تح��ت عنوان همی��ن قانون با 
اسامی خاص شروع به فعالیت 
کردند، پیش بینی نشده است 
که کارکرد این موسس��ات که 
خ��ارج از دایره نظ��ارت بانک 
مرک��زی هس��تند چگونه باید 
باش��د و همین ابهام ش��رایط 
بغرنج��ی را در ب��ازار پول��ی و 
مالی کش��ور ایجاد ک��رد. این 
موسسات به دلیل اینکه تحت 
نظارت بانک مرکزی نیس��تند 
و ب��ه همی��ن دلی��ل س��پرده 
قانون��ی ن��زد بان��ک مرک��زی 
ندارن��د می توانند گردش مالی 
سنگینی داشته باشند. بنابراین 
حتی اگر فرض بگیریم که در 
این موسس��ات فعالیت بانکی 
غیر قانون��ی نمی ش��ود همین 
موضوع کافی اس��ت تا رأی به 
مضر بودن موسس��ات مالی و 
اعتباری غیر مج��از برای نظام 
بانکی کش��ور بدهی��م چون با 

این ش��رایط آن نظم بانکداری 
در کشور را به هم زده اند. 

اعتباری  موسس��ات مالی و 
غیر مجاز با سودهای باالیی که 
پیشنهاد می دهند نظام بانکی 
کش��ور را به چالش کشیده اند 
و ش��رایطی را رق��م زده اند که 
می توان از آن به مسابقه سود 
با ه��دف جذب س��پرده های 
بیشتر یاد کرد. اما نکته مهم تر 
این اس��ت که این موسس��ات 
منابع جمع شده از سپرده های 
م��ردم را در چ��ه جایی صرف 
می کنند. این موضوعی اس��ت 
که دغدغه آفرین است و حتی 
از موض��وع اول ه��م اهمی��ت 
بیش��تری دارد. وقت��ی ی��ک 
فرضی  غیر مجاز سود  موسسه 
25 درصدی می دهد در مقابل 
تس��هیاتی با ن��رخ 3۰درصد 
می دهد. این تسهیات به جای 
اینک��ه وارد فعالیت های مثبت 
اقتص��ادی ش��ود در کاره��ای 
دالل��ی و غیر مفی��د اقتصادی 

هزینه می شود. 

زمانی که غیر مجازها مفید 
بودند

نوری��ان،  حمی��د  دکت��ر 
کارش��ناس اقتص��ادی هم در 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
گفت: در ابتدای ش��کل گیری 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
تصوری  کسی  شاید  غیر مجاز 
از ابع��اد خطرات��ی ک��ه ای��ن 
موسس��ات می توانستند برای 
باشند،  اقتصاد کشور داش��ته 
نداش��ت. اقتص��اد برآم��ده از 
خرابی ه��ای جن��گ نی��از به 
نقدینگی داش��ت و موسسات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 

سازوکارهای  با  می توانس��تند 
تسهیات  به راحتی  فراقانونی 
بدهن��د البته این تس��هیات 
با س��ودی باالتر از س��ودهای 
مص��وب و قانون��ی ب��ود اما با 
ای��ن ح��ال ای��ن تس��هیات 
نیازه��ای اقتص��ادی را تامین 
موسس��ات  بنابراین  می ک��رد 
مالی و اعتب��اری غیر مجاز در 
آن دوره به عنوان مزاحم تلقی 

نمی شدند. 
وی اف��زود: چن��دی بعد با 
ورود ب��ه ده��ه ۸۰ ب��ود که 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
ج��ی و محم��د رس��ول اهلل به 
مش��کل خوردن��د و منجر به 
اعت��راض س��پرده گذاران آنها 
و برخی حواش��ی شد. پس از 
توجه  رفته رفته  این موض��وع 
همه به ابعاد مشکات فعالیت 
فراقانونی این موسسات جلب 
ش��د و آنها از شکل موسساتی 
مفی��د ب��ه ح��ال اقتص��اد به 
موسس��اتی مضر و مخل نظم 

نظام بانکی درآمدند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
س��اماندهی  ک��رد:  تاکی��د 
اعتب��اری  و  مال��ی  موس��ات 
ب��ه  باتوج��ه  غیر مج��از 
گس��تردگی آنها با مش��کات 
و دش��واری هایی روبه رو است. 
باید دس��تگاه هایی که از این 
از  موسسات حمایت می کنند 
نگاه کاسب کارانه و درآمدزایی 
ب��ه ای��ن موسس��ات دس��ت 
بردارن��د. ش��رایط اقتص��ادی 
دس��تگاه ها  همه  ب��ه  بحرانی 
آس��یب می زند. نگاه بخش��ی 
داش��تن و تنها مصلحت یک 
دستگاه و اداره را دیدن منجر 

به همین وضعیت می شود. 

ارزی می گویند   تحلیلگ��ران 
که ب��ا وج��ود افزایش ش��دید 
بان��ک  ب��ازار،  در  ارز  قیم��ت 
مرکزی س��کوت اختی��ار کرده 
و ب��ازار را ب��ه حال خ��ود رها 
کرده اند و ب��ه نظاره گران ارزی 

تبدیل ش��ده اند. 
به گ��زارش مه��ر، قیمت دالر 
در س��ه روز اخی��ر ب��ا افزای��ش 
معناداری مواجه ش��ده و قیمت 
ای��ن ارز مرجع ب��ه باالترین حد 
خود طی چند سال اخیر رسیده 
به طوری ک��ه ن��رخ دالر در بازار 
آزاد هم اکنون ب��ه 3۷35 تومان 

رسیده است. 
فع��االن ب��ازار ارز و برخ��ی از 
مطرح  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
می کنن��د که بانک مرکزی عما 
نس��بت به افزایش قیمت ارز در 
بازار س��کوت اختی��ار کرده و به 
نظاره گ��ر بازار ارز تبدیل ش��ده، 
در اص��ل بازار ارز ب��ه حال خود 
رها ش��ده و یک ن��وع بی تفاوتی 
از س��وی بانک مرکزی نس��بت 
ب��ه افزای��ش قیمت ها مش��اهده 

می شود. 
تحلیلگران ارزی می گویند که 
بانک مرکزی ی��ک نوع بازی ارز 
را آغاز کرده و نسبت به موضوع 
ب��ازار  در  ارز  قیم��ت  افزای��ش 
واکنش��ی از خود نشان نمی دهد 
و ورودی به ساماندهی قیمت ها، 

وضعیت و بازار ارز نمی کند. 
در عین ح��ال، اختاف قیمت 
دالر در بازار آزاد با نرخ رس��می 
آن به باالترین حد خود رس��یده 
به طوری که قیمت مبادله ای دالر 
روز یکشنبه 3۰۱5 تومان اعام 
ش��ده و این تفاوت نرخ به ۷2۰ 

تومان رسیده است. 
حسینی  مس��تخدمین  حیدر 
ب��ا مه��ر درباره  در گفت وگ��و 
قیمت  افزایش  دالیل  مهم ترین 
ارز در ب��ازار در روزه��ای اخیر 
گفت: مهم تری��ن دلیل افزایش 
قیم��ت ارز )دالر( طی روزهای 
گذش��ته تامین کس��ری بودجه 
دولت در ماه های پایانی س��ال 
اس��ت، ب��ه همین دلی��ل بانک 
مرکزی و دولت نس��بت به این 

افزایش بی تفاوت هس��تند. 
معاون اس��بق وزی��ر اقتصاد و 
بان��ک مرک��زی اف��زود: مقامات 
بانک مرکزی در ماه های گذشته 
که ب��ا افزای��ش قیم��ت ارز در 
بازار مواج��ه بودی��م، وعده ها و 
قول هایی برای تعدیل نرخ ارز در 
بازار دادند و دالیلی نیز برای آن 
مطرح کردن��د، آخرین دلیل هم 
این بود ک��ه می گفتند به خاطر 
اربعی��ن حس��ینی و س��فرهای 
مربوط ب��ه آن تقاضای ارزی در 
بازار زیاد ش��ده و این نیاز منجر 

به افزایش نرخ شده است. 

وی اف��زود: مس��ئوالن بان��ک 
مرک��زی قول دادند ک��ه پس از 
س��پری ش��دن اربعین حسینی، 
نرخ ارز به نقطه تعادلی برسد اما 
واقعیت این است که برای تامین 
مالی نس��بت ب��ه ای��ن افزایش 
ن��رخ از خ��ود بی تفاوتی نش��ان 
می دهند، همچنی��ن بهانه قطع 
رابطه با برخی کش��ورهای عربی 
ط��ی روزه��ای اخیر نی��ز دلیل 
دیگری اس��ت که ب��رای افزایش 

نرخ ارز عنوان شده است. 
خاطرنش��ان  اقتص��اددان  این 
ک��رد: واقعیت این اس��ت ارزی 
که مردم متقاضی آن هس��تند، 
فق��ط ۷ درصد اس��ت و در اصل 
تقاض��ای اصل��ی م��ردم در بازار 
فقط همین میزان اس��ت و مردم 
تنها ب��رای دریافت همین میزان 
ارز به بازار ارز مراجعه دارند. در 
عین حال اربعین حسینی و ایام 
ژانوی��ه به اتمام رس��یده و دیگر 
دلیل خاصی ب��رای این افزایش 

قیمت ها وجود ندارد. 
اشاره  با  حسینی  مستخدمین 
ب��ه همی��ن مطل��ب ک��ه تامین 
مالی پایان سال مهم ترین دلیل 
افزایش قیمت ارز در بازار است، 
گف��ت: در عین حال قیمت نفت 
ب��ه مح��دوده 3۰ دالر کاه��ش 
یافت��ه و در اص��ل قیم��ت نفت 
ب��ه پایین تری��ن حد خ��ود طی 

س��ال های اخیر رس��یده و اینها 
بهان��ه ای اس��ت که باعث ش��ده 
ن��رخ ارز به حال خود رها ش��ود 
و از طریق آن بخش��ی از کسری 

بودجه دولت تامین شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: این در 
حال��ی اس��ت که قطع��ا افزایش 
قیم��ت ارز آث��ار تورم��ی در پی 
خواهد داشت و آثار آن هم اکنون 
بر نرخ س��که نیز مشهود و باعث 
افزایش قیمت سکه در بازار شده 
اس��ت، بنابراین تا زمانی که ارز 
وضعیت یک ب��ازار چندجانبه را 
به خود نگیرد و در انحصار دولت 
باش��د وضعی��ت ب��ه همین گونه 

خواهد بود. 
به گفت��ه معاون اس��بق وزیر 
اقتص��اد و بان��ک مرک��زی، این 
در حالی اس��ت که ارز کاما در 
انحصار دولت است و تماما بانک 
مرک��زی نمایندگ��ی آن را دارد. 
این اتفاق از قبل قابل پیش بینی 
از  بس��یاری  به طوری ک��ه  ب��ود 
از جمله  اقتصادی  کارشناس��ان 
بنده نس��بت به اینکه قیمت ارز 
در ماه های پایانی س��ال افزایش 
خواه��د یافت و دول��ت و بانک 
مرک��زی عاقه مند هس��تند که 
نرخ ها در این بازار تا پایان س��ال 
افزایش یابد، هش��دار داده شده 

بود. 
این کارش��ناس مسائل پولی و 

بانکی در پاس��خ به س��وال دیگر 
مهر مبن��ی بر اینکه آی��ا برنامه 
یکسان س��ازی نرخ ارز که توسط 
بانک مرکزی اجرایی خواهد شد 
و وعده آن داده ش��ده دلیلی بر 
افزای��ش قیمت ها اس��ت؟ گفت: 
خیر، اختافی که هم اکنون بین 
نرخ رس��می و آزاد دالر ش��کل 
گرفت��ه، بی��ش از ۶۰۰ توم��ان 
شده، این در حالی است که این 
اختاف قیمت قبل از این کمتر 
از ۶۰۰ توم��ان هم بود، بنابراین 
اینکه افزای��ش قیمت دالر برای 
اس��ت  ارز  ن��رخ  یکسان س��ازی 

صحت ندارد. 
رویکرد  حسینی،  مستخدمین 
فعل��ی دولت و بان��ک مرکزی را 
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ذکر 
کرد و افزود: پیش از این شرایط 
بهتری برای یکسان س��ازی نرخ 
ارز داش��تیم و تف��اوت نرخ دالر 
آزاد و رس��می پایین تر از میزان 
مذک��ور ب��ود، بنابرای��ن دلی��ل 
افزایش قیمت ارز یکسان س��ازی 

نرخ نیست. 
معاون اس��بق وزی��ر اقتصاد و 
مرکزی خاطرنش��ان کرد:  بانک 
در صورتی یکسان سازی نرخ ارز 
تحقق می یابد که فاصله نرخ های 
ارز در ب��ازار آزاد ب��ا نرخ ه��ای 
رسمی کم و کمتر شود نه اینکه 

هر روز بیشتر و بیشتر شود. 

بانک مرکزی بازار ارز را رها کرد

دوشنبه
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خبرنــامه

ماجرای ناکامی اختالس 
860میلیاردی از یک بانک

بع��د از اختاس 3۰۰۰ میلیارد تومانی معروف در 
تاریخ اقتصادی کش��ور که پ��ای چند بانک در میان 
بود، این بار یکی از این بانک ها تا پای اختاس حدود 

۱۰۰۰ میلیارد تومانی پیش رفت. 
اخت��اس  آث��ار  هن��وز  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
3۰۰۰میلی��اردی ک��ه در س��ال ۱39۰ از آن پرده 
برداش��ته ش��د از میان نرفته و حتی برخی متهمان 
آن پای محاکمه ننشس��ته اند که شبکه بانکی بازهم 
درگیر تهدید به اختاس��ی نزدیک به یک سوم رقم 

قبلی شد. 
اخیرا معاونت اقتصادی وزارت اطاعات گزارش��ی 
در حوزه تخلفات اقتصاد کان منتش��ر و اعام کرد 
که بان��دی درصدد اخت��اس و انتق��ال مبلغ ۸۶۰ 
میلیارد تومان از یکی از بانک ها برای تبدیل به ارز و 
خروج از کشور بوده اند که با همکاری مدیریت عامل 
و حراس��ت بانک و تاش س��ازمان اطاعات استان 

تهران دستگیر شدند. 
ای��ن گ��زارش وزارت اطاع��ات مه��ر تأییدی بر 
اع��ام چندی پیش وزارت اقتص��اد و دارایی بود در 
رابط��ه با اقدام باند بزرگی که قصد سوءاس��تفاده از 
حس��اب های بانک ملی را داشتند که البته کشف و 

دستگیر شدند. 
ماج��را بر این قرار ب��ود که در تاری��خ 3۰ تیرماه 
امسال گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل 
ش��د که حاکی از قصد یک باند کاهبردار با هدایت 
از خارج از کش��ور برای سوءاس��تفاده از حساب های 
بانک ه��ا ازجمل��ه بانک مل��ی بود که ای��ن موضوع 
بافاصله از س��وی حراس��ت بانک ملی به س��ازمان 
اطاعات اس��تان تهران منعکس ش��د و طی حدود 
س��ه ماه با مدیریت بانک ملی و همکاری حراس��ت، 
بازرس��ی بان��ک و س��ازمان اطاعات اس��تان تهران 
اقدام��ات و تماس ه��ای آنها مورد رص��د قرار گرفته 

است. 
این باند در روزهای ابتدایی آبان ماه قصد داشت 
ک��ه از طریق معاون یکی از ش��عب بان��ک، مبالغ 
کانی را به حس��اب چن��د صرافی جه��ت انتقال 
بعدی به حس��اب های دیگر واریز کند که با توجه 
به تمهیدات قبلی بانک، تمام حس��اب ها مس��دود 
و اعض��ای آن توس��ط س��ازمان اطاع��ات تهران 
بازداش��ت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه 
اطاع��ی از کنترل و نظارت بانک ملی و س��ازمان 

اطاعات تهران نداش��تند. 
ای��ن در حالی اس��ت که ب��رای اف��راد عامل این 
سوءاس��تفاده و خان��واده آنها ویزای ش��ینگن جهت 
خروج از کش��ور نیز اخذ شده بود و قصد داشتند با 
استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه 

را تکمیل کنند و از کشور خارج شوند. 
آن ط��ور ک��ه وزارت اقتص��اد و وزارت اطاعات 
اع��ام کرده اند ب��ا تدابیری از س��وی بانک ملی و 
همچنین مشارکت سازمان اطاعات استان تهران 
این ماجرا خنثی ش��ده و بانک ملی از اختاس��ی 
ح��دود ۱۰۰۰ میلی��ارد تومانی ک��ه نزدیک بود با 
مش��ارکت یکی از معاونین ش��عب آن انجام شود، 

گریخت. 
در حال��ی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
بانک های کش��ور بار دیگر تهدید به سوء اس��تفاده 
بزرگ شد که در ماجرای اختاس 3۰۰۰ میلیارد 
تومانی هم در کنار بانک های دیگر درگیر، متضرر 
ش��ده بود به طوری که طبق آخری��ن خبرها هنوز 
ه��م تمامی طلب ای��ن بانک از گروه آریا کس��ب 

نشده است. 
آن طور که پیش تر همت��ی، مدیرعامل بانک ملی 
اعام کرده اس��ت بدهی مه آفرید خس��روی یکی از 
معض��ات بانک ملی محس��وب می ش��ود که در دو 
بخش قابل بررس��ی اس��ت؛ اول بدهی شرکت های 
گروه منصور آریا اس��ت که ربطی به اختاس ندارد 
و خود ش��رکت ها از ش��عبه مرکزی بان��ک ملی وام 
گرفتند و باید تس��ویه ش��ود، اما بخش دیگر مربوط 
ب��ه پرون��ده اختاس مه آفرید خس��روی اس��ت که 
با حک��م کیفری مبلغ آن ت��ا ۱۰5۰ میلیارد تومان 
برآورد می ش��ود و باید با بررسی وضعیت شرکت ها 
آن را تهاتر کنیم. این در حالی است که اصل بدهی 
۱۰5۰ میلیارد تومان بوده و اگر قرار باشد فرع آن را 
در نظر بگیریم به همین میزان به آن اضافه می شود 
ول��ی حکم دادگاه کیفری ب��وده و فرعی را به دنبال 

ندارد. 

مقررات احراز صالحیت مدیران 
عامل موسسات اعتباری اصالح شد

تبصره  )2( ماده  )۶(  »دستورالعمل احراز و سلب 
صاحی��ت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
مؤسس��ات اعتباری« اصاح و به شبکه بانکی اباغ 

شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کمیسیون 
مقررات و نظارت مؤسس��ات اعتب��اری این بانک در 
نوزدهمین جلس��ه م��ورخ ۱394/9/۸ مق��رر کرد، 
تبصره  )2( ماده  )۶(  »دس��تورالعمل احراز و سلب 
صاحی��ت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
مؤسس��ات اعتب��اری« موضوع بخش��نامه ش��ماره 
9۰.۱3۷593 م��ورخ ۱394.۶.۱5 و اصاحیه ه��ای 

پس از آن به شرح زیر اصاح  شود: 
»چنانچه فرد پیش��نهادی جهت تصدی س��مت 
مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره مؤسس��ات اعتباری 
حائ��ز ح��د نص��اب الزم در مصاحب��ه تخصص��ی 
کمیسیون نش��ود، معرفی مجدد وی برای بار اول 
تا س��ه ماه پس از تاریخ مصاحب��ه قبلی، برای بار 
دوم تا ش��ش ماه پ��س از تاری��خ مصاحبه قبلی و 
برای دفعات بعد تا یکس��ال پس از تاریخ مصاحبه 
قبلی میس��ر نخواهد بود.« در این بخشنامه تأکید 
شده اس��ت واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن 

نظارت کنند. 

نرخنــامه
دالر3,733 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3.۷33 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

9۶۱.5۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 4.۰۷۰ تومان و هر پوند نیز 5.42۸ 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 4۸5.۰۰۰ تومان 
و هر ربع سکه 2۶۶.۰۰۰ تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرمی ۱۷2.۰۰۰ تومان خریدوفروش شد و هر گرم طای 
۱۸ عیار9۸.2۰۰ تومان قیمت خورد. هر اونس طا هم در 

بازار های جهانی ۱۱.۰4۸ دالر بود. 

از برگزیدگان جشنواره فیلم های 180 
ثانیه ای بانک پاسارگاد تجلیل خواهد شد

آخرین جلسه هیات داوران و هیات  اجرایی نخستین 
جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد برگزار شد و 
تصمیم گیری نهایی جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم 
اختتامیه این جشنواره، در تاریخ 2۶ دی ماه و در محل 

سالن همایش های برج میاد تهران صورت گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی، 
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی بانک، با اعام این 
خبر گفت: نخستین جشنواره فیلم کوتاه بانک پاسارگاد 
از خ��رداد س��ال جاری، طی فراخوان��ی، فعالیت خود را 
در س��ه محور اصلی »محیط   زیس��ت و منابع طبیعی«، 
»تکری��م خانواده و حق��وق اجتماعی«، »معرفی یکی از 
ویژگی های بانک پاسارگاد« و یک بخش جنبی با عنوان 
»ارسال ایده ها« آغاز کرد. وی ادامه داد: در پی استقبال 
کم  نظیر عاقه مندان و هنردوس��تان، مهلت ارس��ال آثار 
به این جش��نواره تا پایان ش��هریور ۱394 تمدید ش��د و 
بیش از 5 هزار نفر در این جش��نواره ثبت نام کردند که 
در نهایت ۱۸94 فیلم و 5۰۰ ایده به دبیرخانه جشنواره 
ارس��ال ش��د. در ارزیابی این آثار که توسط فیلمسازان و 
هنرشناس��ان بنام کشور همچون کمال تبریزی، روح اهلل 
حج��ازی، دکتر حس��ن بلخ��اری و دکتر محمود دهقان 
صورت گرفت، 3۰۰ اثر و52 ایده انتخاب شد و از میان 
آث��ار منتخ��ب در هر بخش، تعداد ۱۰ اثر برگزیده ش��د. 
رفیعی تصریح کرد: نظر به استقبال کم نظیر عاقه مندان، 
طبق موافقت مدیرعامل بانک پاسارگاد، مقرر شد به کلیه 
ش��رکت کنندگان در جشنواره سهام بانک پاسارگاد اعطا 
ش��ود. همچنین نفرات برگزیده در هر بخش در صورت 
ادامه تحصیل، بدون هیچگونه تعهدی، مانند برگزیدگان 
بورس��یه بانک پاسارگاد در هشت دوره کنکور سراسری، 

بورسیه خواهند شد. 
 

بانک صادرات تا پایان آذر 6 هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحسنه 

ازدواج پرداخت کرده است
بان��ک ص��ادرات ای��ران در راس��تای اش��اعه فرهن��گ 
قرض الحسنه و کمک به افراد نیازمند جامعه تا پایان آذرماه 
س��ال جاری حدود ۶ هزار میلیارد ریال وام قرض الحس��نه 
ازدواج و تهیه جهیزیه به متقاضیان پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 
در جهت انجام رسالت های اجتماعی و کمک به اقشار کم 
درآمد جامعه تا پایان دی ماه س��ال جاری مبلغ 5 هزار 
و 9۷۶ میلی��ارد ری��ال ب��ه زوج های جوان این مرز و بوم 
پرداخت کرده اس��ت. همچنین مبلغ پرداختی از س��وی 
این بانک به زوج های جوان در سال 93 مبلغ۱۰هزار و 
۷4۱ میلیارد ریال بوده اس��ت که در مجموع 2۶3 هزار 
نفر از تسهیات ازدواج و تهیه جهیزیه این بانک بهره مند 
ش��ده اند. براس��اس این گزارش، در 9 ماهه گذشته افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( برای تامین 
ش��غل و اش��تغالزایی از ۶۸۱میلی��ارد ریال تس��هیات 
بان��ک صادرات اس��تفاده کرده ان��د.  بانک صادرات ایران 
با هدف ایفای رسالت های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه 
محرومی��ت زدای��ی و در راس��تای سیاس��ت های دولت 
مب��ادرت به پرداخت تس��هیات ب��ه گروه های مختلف 

کرده است. 

بانکنامه
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قیمتنوع ارز 

3.۷33دالر آمریکا

4.۰۷۰یورو اروپا
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وقتی که بانک مرکزی 
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وزیر ارتباطات دوباره راهی مجلس 
می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان برای 
پاس��خگویی به س��واالت 13 نماینده مجلس امروز 

راهی مجلس می شود. 
به گ��زارش  »فرصت امروز«، محم��ود واعظی قرار 
است به سواالت نمایندگان کمیسیون  صنایع و معادن 
و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در مورد 
ارس��ال پیامک های انبوه به طور همزمان پاس��خ دهد. 
این س��ومین بار است که نمایندگان، وزیر ارتباطات را 
در س��ال جاری به مجلس می کشانند. وزیر ارتباطات 
در فروردین س��ال 94 به صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی رفت تا درباره دالیل توسعه پهنای باند اینترنت 
بدون پیوست فرهنگی در شرایطی که هنوز شبکه ملی 
اطالعات توسعه نیافته است، پاسخ دهد که در نهایت 
نمایندگان قانع نشدند و به محمود واعظی کارت زرد 
دادند. وی بار دیگر در خرداد ماه سال جاری برای پاسخ 
به سوالی درباره قطع و یکطرفه شدن تلفن های همراه 
اول و عدم تعیین تکلیف وضعیت کارگزاران مخابرات 
روس��تایی راهی مجلس ش��د که در نهایت توانست با 

پاسخ های خود، نمایندگان را قانع کند. 

بناهای تاریخی کردستان به 
بخش خصوصی واگذار می شود

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری کردس��تان از واگذاری بناهای تاریخی 
اس��تان جه��ت تبدی��ل ب��ه س��ایر کاربری ه��ا ب��ه 

بخش خصوصی خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحس��ن علوی افزود: 
فرآیند واگ��ذاری 20 بنای تاریخی از س��وی صندوق 
احیاء در 12 اس��تان کشور آغاز ش��ده است و در این 
راستا استان کردستان نیز بناهایی را به صندوق احیاء 
ب��رای واگذاری ب��ه بخش خصوصی و تغیی��ر کاربری 
معرفی کرده اس��ت. وی با بیان اینکه واگذاری بناهای 
تاریخی با حفظ بافت تاریخی می تواند در حفظ، احیاء 
و نگهداری این بناها بس��یار حائز اهمیت باشد، گفت: 
هم اکنون در اس��تان کردس��تان تعداد یک بنا  )منزل 
احمدی( قابلیت واگذاری ب��ه بخش خصوصی را دارد.  
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کردس��تان اظهار امیدواری کرد که سرمایه گذارانی از 
اس��تان بتوانند این بنا را به محلی برای کس��ب و کار و 
ایجاد اشتغال برای جوانان تبدیل کنند. وی همچنین 
بر لزوم پیگیری جدی اعتبارات، رفع موانع و مشکالت 
موجود، توسعه صنایع دستی، ساماندهی اماکن تاریخی 
و همچنین توس��عه گردشگری و رفع کاستی های این 

سازمان تأکید کرد. 

ارتباطات

گردشگری

وزیر راه، مسکن و شهرسازی روز گذشته 
صبحانه را ب��ا بخش خصوصی در اتاق ایران 
خورد؛ جلس��ه ای که با آرام ش��دن پچ پچ و 
رد و بدل کردن اخباررس��می و غیر رسمی 
از مجل��س و دول��ت و یادداش��ت ک��ردن 
سوال ها و خواسته ها از نماینده دولت شروع 
ش��د. این صبحانه کاری نه تنها س��فره دل 
بخش خصوص��ی را ب��از کرد، که بیش��تر از 
آن نارضایت��ی دولت هم مط��رح بود، گالیه 
دولت از خ��ودش و بخش خصوصی. عباس 
آخون��دی ریش��ه خش��ک اقتصاد ای��ران را 
هدف گرف��ت و آب پاکی را هم بردس��تان 
بخش خصوصی ریخت؛ از نفوذ اندیش��ه های 
اقتصادی ناکارآمد و نهادینه ش��ده در ایران 
گفت و از اتاق انتقاد کرد که چرا واکنش��ی 
به این اشتباهات ندارد، چرا اتاق نمی خواهد 
مس��تقل شده و رقابت کند و از دولت یارانه 

تولید می خواهد. 
وزیر راه، مس��کن و شهرسازی سخنانش 
را ب��ا عنوان »دوران جان س��ختی اندیش��ه 
سوسیالیزم و س��رگردانی بازار« شروع کرد؛ 
اندیشه ای که به نظر وی در 90 سال گذشته 
در اقتص��اد جا خوش کرده اس��ت. به گفته 
وی قیمت گ��ذاری، تفتیش اس��عار، تثبیت 
قیمت ه��ا و قیمت ارز مس��ئله همیش��گی 
اقتصاد کشوربوده و هست. آخوندی به نقل 
از یکی از مورخان کشور، بررسی ورود تجدد 
و مدرنیته به کش��ور را الزم��ه برنامه ریزی 
برای رونق و توسعه اقتصاد کشور دانست و 
گفت: عمده این اندیشه بعد از شکست ایران 
از روس است، بنابراین عمده ترین آشنایی ما 
با غرب و اندیشه های جدید پیش از آنکه با 
غرب اروپایی باش��د با غرب روسی است. به 
گفته وی، بس��تر ایران به لحاظ فقر مادی و 
فقر دانش برای رشد اندیشه های چپ آماده 
بود و نگاهی به سیاست های اقتصادی ایران 
نشان می دهد در دوره جدید همیشه در حل 
مسائل راهکارهایی با گرایش سوسیالیستی 
به کار گرفته ش��ده است. آخوندی گفت: در 
سال 1305 مسئله ای مانند تسعیر نرخ ارز، 
مب��ادالت ارزی و. . . مط��رح می ش��ود و به 
دنبال آن نخستین قانونی که وضع می شود 
قانون اس��عار خارجی در سال 1308 است. 
بالفاصله برخی بازرگانان اعتراض می کنند. 

اتفاقی که می افتد این است که قانون اسعار 
خارجی ب��ا قانون تفتیش اس��عار که مانند 
س��ازمان حمایت از مصرف کنن��ده امروزی 
بوده بیش��تر تثبی��ت می ش��ود و بالفاصله 
در س��ال 1309 م��ا قان��ون دولت��ی کردن 
تج��ارت خارجی را داریم. وزیر راه، مس��کن 
و شهرس��ازی این تاریخچ��ه را بیان کرد تا 
بگوید هیچ وقت اندیشه ها برای حل مشکل 
متک��ی بر بازار نبود. ب��ه گفته وی، در ایران 
جامعه و بازار رویکرد روشنی برای حل فقر، 
مدیریت اقتصاد ملی نداشته است. آخوندی 
گف��ت: در آن دوره بیش��ترین اعتراضات به 
ای��ن قوانی��ن در دولت ص��ورت می گرفت. 
ب��ه گفت��ه وی، این نوع اندیش��ه ت��ا دوران 
محمدرضا پهلوی هم ادامه یافت و از انقالب 
س��فید هم به عنوان نمونه آشکار آن نام برد. 
آخوندی ادامه داد: اقتصاد ما در تمام دوران 
تا به امروز بر همین اس��اس ب��وده و بازار و 
بخش خصوصی هم هیچ حس واقعی نسبت 

به این ماجرا از خود نشان نداده است. 
وزیر راه، مس��کن و شهرس��ازی حل این 
مس��ئله را به چگونگی برخ��ورد بازار و اتاق 

بازرگانی مرتبط دانست و گفت: این اندیشه 
مانع بزرگ رس��یدن به توس��عه ملی است 
و ب��ه دلیل مش��کالت اقتصاد ای��ران، حتی 
بخش خصوص��ی هم که مدعی بازار اس��ت، 

وضعیت روشنی ندارد. 
وی اج��رای بد سیاس��ت های اص��ل 44 و 
هدفمندی یارانه ها را از مشکالت مهم اقتصاد 
ایران برش��مرد و گفت: به محض ابالغ اجرای 
سیاست های این اصل، سهام عدالت را مطرح 
کردند که این موضوع س��بب شد همه اثرات 
مثبت سیاس��ت های اص��ل 44 نادیده گرفته 
ش��ود و در حال��ی که س��هام عدال��ت برای 
3میلیون نفر مشمول ش��ده بود تعداد آن به 
39 میلیون نفر افزایش یافت و این مسئله بازار 
را س��رگردان کرد. آخوندی رفتار اتاق وقت و 
بخش خصوصی را در ابالغ سیاست های اصل 
44 برخالف انتظارش منفعل عنوان کرد و با 
اش��اره به هدفمندی یارانه ها گفت: اصل این 
قانون برای اصالح قیمت انرژی بود، اما با کسر 
بودج��ه در اول راه مواجه ش��د و نکته مهم تر 
اینکه اتاق خواستار یارانه تولید شد، درحالی 
که یارانه تولید یعنی وابسته کردن کل اقتصاد 

به دولت. آخوندی قوی شدن بخش خصوصی 
را ب��ا وجود س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها و 
حمایت از تولید بعید دانس��ت و از اتاق انتقاد 
کرد که چرا تا به حال خواس��تار انحالل این 
سازمان نشده اس��ت. وی با بیان اینکه هنوز 
میزان بدهی دولت روشن نیست، گفت: معلوم 
اس��ت در عدم ش��فافیت عده ای منافع دارند. 
از ای��ن بدهی ها چرا فق��ط 381هزار میلیارد 
تومان اعالم ش��ده و تنها بده��ی پیمانکاران 
درش��ت نمایی می ش��ود که بیش از 15هزار 
میلیارد تومان نیست. بقیه بدهی ها کجاست؟ 
رئی��س اتاق ای��ران میزب��ان صبحانه روز 
گذش��ته نی��ز در این جلس��ه ش��کل گیری 
خصوصی س��ازی واقعی را در برنامه شش��م 
از توقع��ات ای��ن ات��اق عن��وان ک��رد و ب��ا 
اش��اره به دی��دگاه وزی��ر راه در حمایت از 
بخش خصوص��ی، واگذاری منطقی و اصولی 
پروژه های نیم��ه تمام را از ای��ن وزارتخانه 
خواستار ش��د. محس��ن جالل پور در پاسخ 
به انتقادات مطرح ش��ده از س��وی وزیر راه 
و شهرس��ازی به فع��االن اقتص��ادی گفت: 
مدرنیت��ه در ایران در ظاه��ر اتفاق افتاده و 

منابع خدادادی ک��ه در اقتصاد دولت بوده، 
در راه های غیر از توسعه هزینه شده است. 

رئیس اتاق گفت: در برنامه ششم توسعه نیز 
انتظار می رود کوچک سازی دولت با توجه به 
باورهای وزیر به بخش خصوصی، از وزارت راه 
و شهرسازی شروع ش��ود و این وزارتخانه در 
خصوصی سازی پیشگام ش��ود. به گفته وی، 
خدمات فنی و مهندس��ی در ایران بسیار باال 
اس��ت اما به دلیل رکود قابل استفاده نیست 
و انتظار بخش خصوصی این اس��ت که دولت 
ش��رایط را برای حضور پیمان��کاران ایرانی در 

سایر کشورها فراهم کند. 
جالل پور پیش��نهاد دیگری هم داش��ت، 
او گف��ت: تعری��ف پروژه ه��ای جدی��د در 
دول��ت امکان پذیر نیس��ت اما م��ا به عنوان 
ک��ه  دادی��م  پیش��نهاد  بخش خصوص��ی 
پروژه های��ی را ابداع کرده، طرح و ایده برای 
آن ارائ��ه دهی��م و وزارت راه به عنوان یک 
دس��تگاه حاکمیتی، با انج��ام آنها موافقت 
ک��رده ت��ا از ابتدا ت��ا انتهای کار از س��وی 

بخش خصوصی اجرایی شود. 
رئیس پارلم��ان بخش خصوصی ایران در 
پاس��خ به طرح این س��وال از سوی وزیر راه 
که چ��را اتاق خواهان ج��دی رقابت پذیری 
نیس��ت، گف��ت: قوانین و مصوب��ات دولتی 
برخالف رقابتی ش��دن و توسعه بوده است 
و بخش خصوصی فرصتی برای حضور جدی 

در اقتصاد نداشته است. 
به گزارش »فرصت امروز« جلسه صبحانه 
کاری هی��أت رئیس��ه اتاق ایران ب��ا وزیر راه 
صبح دوش��نبه با حضور فع��االن اقتصادی، 
صنعتگران و بازرگانان عضو اتاق برگزار شد. 
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، وزیر 
راه از حمایت کنندگان جدی بخش خصوصی 
در دولت اس��ت و این بخش امیدوار است در 
خصوصی س��ازی با کمک مش��ورت های این 
وزیر گام های بلندی برداش��ته شود. فعاالن 
بخش خصوص��ی در ای��ن جلس��ه ب��ه بیان 
مشکالت ش��ان پرداختند. برخورد نامناسب 
برخی معاونین ای��ن وزارتخانه در واکنش به 
انتقادات بخش خصوصی و عدم دسترسی به 
وزیر برای حل مش��کالت، ارائه راهکار برای 
خصوصی س��ازی و... از انتقادات مطرح شده 

در این جلسه بود. 

وزیر راه، مسکن و شهرسازی در صبحانه کاری اتاق ایران:

به جای یارانه خواهان رقابت باشید
رئیس پارلمان بخش خصوصی: قوانین و مصوبات دولتی برخالف رقابتی شدن و توسعه است
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حمل و نقل

 افزایش سقف وام جعاله 
در دستور کار بانک مرکزی 

حام��د مظاهری��ان، مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 
گفت: سیاس��ت های خروج مس��کن از رکود وزارت راه 
و شهرس��ازی در دو ح��وزه عرضه مح��ور و تقاضامحور 

متمرکز شده است. 
حامد مظاهریان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی، درب��اره تعداد واحدهای مس��کونی 
م��ورد نیاز در س��ال های آین��ده اظهار کرد: با توجه به 
مطالع��ات طرح جامع مس��کن تا افق ۱۴۰۴ س��االنه 
حدود یک میلیون واحد مس��کونی در کشور مورد نیاز 
است که با استفاده از این مطالعات، برنامه پیش روی 
تولیدکنندگان مس��کن در دهه آینده روش��ن و شفاف 
است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با اشاره به تالش های دولت برای خروج بخش مسکن 
از رکود با اس��تفاده از ظرفیت های قانونی و اقتصادی 
کش��ور و تدوین برنامه ای جامع برای دس��تیابی به این 
مهم گفت: سیاست های خروج مسکن از رکود وزارت 
راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه محور و تقاضامحور 
متمرکز شده است. وی سپس به تشریح سیاست های 
عرضه مح��ور بخ��ش مس��کن پرداخ��ت و تاکید کرد: 
»افزایش تس��هیالت تا ۱۰۰ میلیون تومان«، »استفاده 
از سرمایه گذاری خارجی در دوره پسابرجام«، »احیای 
دارایی ه��ای بانک مس��کن به منظ��ور افزایش قدرت 
وام دهی«، »تقویت ش��رکت های پس انداز منطقه ای« 
و »راه ان��دازی صندوق ه��ای زمین و س��اختمان« اهم 
برنامه های وزارت راه و شهرس��ازی در حوزه حمایت از 
سمت عرضه است. وی ادامه داد: دیگر برنامه حمایتی 
وزارت راه و شهرس��ازی از تقاضای مس��کن، حمایت از 
توس��عه صندوق پس انداز مس��کن یکم بانک مسکن و 
تسهیالت ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی این بانک است؛ 
همچنین افزایش سقف وام جعاله و اخذ مجوز لیزینگ 
مسکن از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در 

دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. 

اخذ مالیات خانه های خالی از 
فروردین ۹6

قائ��م مقام س��ازمان امور مالیات��ی از اخذ مالیات از 
خانه های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و گفت: در 
سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای 

مشابه برای خانه های خالی اخذ می شود. 
قاسم پناهی در گفت و گو با تسنیم، در مورد دریافت 
مالیات از خانه های خالی و اینکه چه تعداد خانه خالی 
در کشور وجود دارد، اظهار داشت: براساس اطالعات و 
آم��اری ک��ه از مراجع دریافت کردیم، حدود ۱۶میلیون 
واحد مسکونی در کشور وجود دارد و اینکه چه بخشی 
از آن خالی است؛ آماری که سایت ها و در نهایت مراجع 
ذی ربط اعالم کردند حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد 
مسکونی است. وی با اشاره به مصوبه 3۱تیر ماه ۱3۹۴ 
مجلس و اصالحی که بر قانون مالیات  های مستقیم انجام 
شد، افزود: در ماده 5۴ مکرر لحاظ شد که از واحدهای 
مسکونی خالی بتوانیم مالیاتی دریافت کنیم. قائم مقام 
سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: قانون گذار تکلیف کرد 
که وزارت راه و شهرسازی شش ماه پس از تصویب قانون، 
سامانه  امالک و اسکان کشور را ایجاد کند که از طریق 
آن بتوان تمام واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و... را 
شناسایی کرد تا واحدهای مسکونی خالی در این سامانه 

شناسایی و به سازمان مالیاتی اعالم شود. 
پناهی ادامه داد: اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی از ابتدای س��ال ۱3۹5 اس��ت، ولی از س��ال دوم و 
از اول فروردین ماه س��ال ۱3۹۶ از واحدهای مس��کونی 
خالی مالیات اخذ خواهیم کرد.  وی تصریح کرد: سال 
اول اجرای قانون )سال۱3۹۶( نصف و معادل یک دوم 
مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم 
یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از 
س��ال س��وم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره امالک 
مشابه مالیات اخذ می کنیم. پناهی در خصوص اجرای 
این قانون و تاثیر آن در بازار مسکن، اظهار کرد: هدف از 
این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای 
مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی 
اس��ت که واحد مس��کونی دارند، آن را عرضه کنند و 
اف��رادی که واحد مس��کونی عرض��ه کنند، هم اکنون تا 
۱5۰متر مربع از معافیت برخوردار می شوند و می توانند 
از معافیت برخوردار باشند. قائم مقام رئیس سازمان امور 
مالیاتی تاکید کرد: اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد 
و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمی شود و باید مالیات 

آن را پرداخت کند. 

ایرالین ها منتظر اجرای برجام
رئیس سازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 
ایرالین ها منتظر اجرای برجام برای واردات هواپیما 
هستند، گفت: درخواس��تی برای ورود هواپیماهای 

روسی به کشور نداشته ایم. 
عل��ی عاب��دزاده، در گفت وگو با مه��ر در خصوص 
واردات هواپیم��ا به کش��ور اظهارداش��ت: در برنامه 
ش��رکت های هواپیمایی اس��ت که هواپیما به کشور 
وارد ش��ود و هم اکن��ون ایرالین ها در ح��ال مذاکره 
با ش��رکت های تولید کننده ی��ا لیزینگ های هواپیما 

هستند. 
وی با بیان اینکه اغلب شرکت ها منتظر روز اجرای 
برجام هستند تا بتوانند مذاکرات خود را به سرانجام 
برسانند، گفت: شرکت های هواپیمایی اقدامات خود 
را در ای��ن زمینه انجام داده اند و فقط در انتظار این 
هس��تند تا با رفع تحریم ها، هواپیماها را به کش��ور 

وارد کنند. 
رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری در خصوص 
ورود هواپیماهای روسی به کشور تصریح کرد: همه 
کش��ورها به دنبال این هس��تند که بازار ایران را به 
دس��ت بیاورند، اما هنوز درخواستی در این زمینه از 

سوی ایرالین ها به ما ارجاع نشده است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره خبرهایی که 
از س��وی منابع روس��ی مبنی بر خرید هواپیماهای 
توپولف و س��وخو از سوی شرکت های ایرانی منتشر 
می ش��ود، افزود: هنوز درخواستی در خصوص خرید 
این هواپیماها به سازمان هواپیمایی نیامده است، اما 

اگر به ما اعالم کنند، رسیدگی می کنیم. 

لغو پروازها ضرری سه جانبه دارد
معاون س��ابق س��ازمان هواپیمایی ب��ا بیان اینکه 
در فرآین��د لغو پروازها نمی توان تنها یک کش��ور را 
متضرر دانس��ت، تاکید کرد: در کنار کش��ور مبدا و 
مقص��د، مردم و مس��افرانی که به دلی��ل نبود پرواز 
نمی توانند به برنامه هایش��ان برس��ند نیز ضلع سوم 

زیان دهی را تشکیل می دهند. 
علیرضا منظری در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: 
با لغو پروازهای بین المللی بین ایران و عربس��تان و 
ایران و بحرین قطعا ش��رایطی به وجود خواهد آمد 
که هر دو کش��ور متضرر خواهند ش��د، اما از سوی 
دیگر نیز می توان گفت این تصمیم ضروری اس��ت، 
زیرا در شرایطی که روابط دیپلماتیک بین دو کشور 
لغو می شود، نمی توان انتظار تداوم پروازها را داشت. 
وی اضافه کرد: از گذش��ته حمل ونقل هوایی یکی 
از اصلی ترین وس��یله ها برای برق��راری ارتباط بین 
کش��ورهایی بوده که قصد دارند روابط شان را حفظ 
کنند، از این رو شاید در فضایی که روابط دیپلماتیک 
قطع شده تداوم فرآیند پروازها قدری سخت باشد. 

منظری با بی��ان اینکه نمی توان اهمیت پروازهای 
مس��تقیم با کش��ور عربس��تان را تنها به شهر دمام 
خالص��ه کرد، توضیح داد: اگر بنا باش��د قطع روابط 
سیاس��ی دو کش��ور به پروازهای حج نیز رس��یده و 
باعث توقف آنها ش��ود، قطعا آمار مس��افران هوایی 

ایران کاهش خواهد یافت. 
معاون سابق سازمان هواپیمایی ادامه داد: در سال 
گذشته طبق آمار نزدیک به 2 میلیون مسافرت حج 
بین ایران و عربس��تان اتفاق افتاده که این رقم قطعا 
در وضعیت اقتصادی ایرالین هایی که نسبت به این 
پروازها مبادرت ورزیده اند تاثیری مس��تقیم خواهد 
داشت، البته هنوز تکلیف قطعی این پروازها مشخص 
نیست و باید دید در آخر دو کشور چه تصمیمی در 
این رابطه اتخاذ خواهند کرد. وی در پاس��خ به این 
سوال که آیا لغو تحریم ها و ورود ایرالین های جدید 
می تواند تاثیری بر بهبود پروازهای بین المللی ایران 
داش��ته باش��د، گفت: در ابتدا باید مشخص کرد که 
ایرالین ه��ای جدید آیا قصد دارند، در ایران ش��عبه 
زده و پروازه��ای داخلی داش��ته باش��ند یا به حوزه 

پروازهای بین المللی نیز ورود خواهند کرد. 
منظری خاطر نشان کرد: اگر حضور ایرالین ها به 
حوزه دوم اختصاص پیدا کند، قطعا برای آنها امری 
مثب��ت خواهد بود که جای خالی ایرالین های عربی 
در منطقه را بگیرند، اما تا زمان ورود قطعی ش��ان به 
فضای هوایی ایران نمی توان تصمیمی قطعی در این 

رابطه گرفت. 

پشتیبانی از دولت برای خروج از 
نظام قیمت گذاری

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی 
با اشاره به اینکه بخش خصوص نیاز به شفاف سازی 
قوانی��ن دارد، گف��ت: از دولت برای خ��روج از نظام 

قیمت گذاری پشتیبانی می کنیم. 
به گزارش ایرنا، سیدحسن موسوی نژاد در مراسم 
صبحانه کاری فعاالن اتاق بازرگانی ایران با وزیر راه 
و شهرسازی با تاکید بر اینکه شفاف سازی قوانین و 
مقررات از موضوعات مهمی است که بخش خصوصی 
ب��ه آن نیاز دارد، گفت: بخش خصوصی نیاز دارد که 
مقررات ثابت و شفاف داشته باشد تا در این شرایط 

بتواند سیاست های درستی را اجرایی کند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه موضوع دوم، رعای��ت قوانین 
موجود اس��ت، اظهار داش��ت: بخش دیگر این است 
که وزارت راه و شهرس��ازی سیاست گذاری متمرکز 
انج��ام دهد، چ��را که برخ��ی رده ه��ای پایین تر از 
وزارتخانه سیاس��ت گذاری همس��و ب��ا وزارت راه و 
شهرسازی ندارند. رئیس انجمن صنفی شرکت های 
حمل و نقل ریلی ادام��ه داد: موضوع بعدی پرداخت 
هزینه یکسان توسط ش��قوق حمل و نقل است، زیرا 
در بخش های مختلف، هزینه های متفاوتی پرداخت 
می شود در حالی که باید این نظام پرداخت هزینه ها 
اصالح شود. موس��وی نژاد با بیان اینکه ما پشتیبانی 
جدی از دول��ت برای خروج از نظ��ام قیمت گذاری 
داریم، اظهار داشت: حمل و نقل تقاضای فصلی دارد 
و بس��یار به قیمت گذاری حس��اس اس��ت، بنابراین 
هرگونه مداخله دولت، این بخش را تحت تاثیر قرار 

می دهد و مشکالت جدی ایجاد می کند. 

عمران

در ش��رایطی که با توجه به 
مطلوب  نه چن��دان  وضعی��ت 
زندگ��ی در تهران عمال آینده 
پایتخ��ت  در  ساخت و س��ازها 
به ش��دت تحت الش��عاع ق��رار 
گرفت��ه، ب��ه نظ��ر می رس��د 
وزارت راه وشهرسازی به عنوان 
اصلی تری��ن منتق��د ماه ه��ای 
گذش��ته نس��بت به مدیریت 
ش��هری و نح��وه فروش تراکم 
ای��ن بار گام��ی مهم را در این 

عرصه برداشته است. 
اگ��ر در ماه ه��ای گذش��ته 
خ��ط و نش��ان های بعضا تند 
و قاط��ع آخوندی و معاونانش 
در ای��ن زمین��ه کار را ب��رای 
ت��داوم برج س��ازی در ته��ران 
س��خت کرده بود، حاال به نظر 
می رس��د قبل از قطعی کردن 
برنامه ششم توسعه که بناست 
در آن وظای��ف و حیطه کاری 
کمیس��یون ماده 5 تغییر کند، 
وزارت راه گام��ی مه��م ب��رای 
مقابل��ه ب��ا س��اخت طرح های 
بلند در تهران برداشته است. 

روز گذش��ته ش��ورای عالی 
شهرسازی و معماری مشروح 
ضواب��ط بلندمرتبه س��ازی در 
ته��ران را اع��الم ک��رد که از 
این پس برای س��اخت بناهای 
بلن��د در ای��ن ش��هر تنها باید 
به آن اس��تناد ش��ود. براساس 
آنچه از س��وی این شورا اعالم 
ش��ده، تمام��ی برج های��ی که 
در تهران س��اخته می ش��وند 
بای��د از فیلتری هفتگانه عبور 

ک��رده و در بخش های مختلف 
داشته  قانع کننده  جواب هایی 
باشند تا امکان تخصیص مجوز 

به آنها به وجود بیاید. 
توج��ه ب��ه بع��د جمعیت��ی 
پایتخت نخس��تین بند از این 
ضوابط اس��ت. اساسا جمعیت 
فعلی تهران ۱۰ میلیون و 57۰ 
هزار نفر برآورد شده و ازاین رو 
با توجه به اینکه ۶5۰ هزار نفر 
به جمعیت تهران افزوده شده 
و از س��قف مدنظر باالتر رفته، 
فع��ال بلندمرتبه س��ازی را در 
ته��ران مج��از نمی داند. پس 
از آن نی��ز در بنده��ای دیگ��ر 
ش��ورای عالی شهرس��ازی به 
ل��زوم بررس��ی دقی��ق ب��رای 
س��ازه های  ایمن��ی  افزای��ش 
بلن��د، توجه ب��ه کریدورهای 
ب��اد در پایتخ��ت، منابع آب و 
محدودی��ت بلندمرتبه س��ازی 
در ته��ران اش��اره ک��رده مگر 
نق��اط خ��اص مدنظ��ر ق��رار 
گرفت��ه باش��د. توجه به هویت 
معم��اری ایرانی – اس��المی و 
رص��د آخرین گزارش وضعیت 
ته��ران  در  بلندمرتبه س��ازی 
نی��ز از دیگر اقدام��ات مطرح 
ش��ده از سوی ش��ورای عالی 
شهرس��ازی است. گزارشی که 
نش��ان می دهد در حال حاضر 
۹۰۸ س��اختمان بلندمرتبه در 
ته��ران وج��ود دارد که از این 
تعداد ۶۶5 س��اختمان بیش از 

۱2 طبقه بلندی دارد. 
هرچن��د نمی ت��وان انتظ��ار 
ک��ه  ش��رایطی  در  داش��ت 
در  م��وازی  دس��تگاه های 

عرص��ه شهرس��ازی فعالی��ت 
می کنن��د، ای��ن ضوابط بتواند 
به تنهایی گرهگش��ا باش��د اما 
صحبت قطعی ش��ورای عالی 
شهرس��ازی از این موارد نشان 
از جدی شدن وزارت راه برای 
کنت��رل و در ص��ورت ل��زوم 
ممن��وع کردن برج های جدید 
حکای��ت دارد؛ مس��ئله ای که 
کارشناس��ان اعتقاد دارند تنها 
با داش��تن یک ن��گاه قطعی و 
همه جانب��ه می توان در مقابل 

آن ایستاد. 

معمایی به نام کمیسیون 
ماده 5 

ی��ک عضو ش��ورای ش��هر 
تهران معتقد است در صورتی 
که هم��ه دس��تگاه ها بتوانند 
براس��اس طرح تفصیلی عمل 
را  مجوزهای ش��ان  و  ک��رده 
در همی��ن راس��تا ارائه کنند، 
رون��د  مقاب��ل  در  می ت��وان 
برج س��ازی ایستاد. در غیر این 
ص��ورت، نیاز ب��ه تصمیماتی 
جدی تر وجود خواهد داشت. 

در  قناعت��ی  ابوالفض��ل 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« با 
بیان ای��ن مطلب تصریح کرد: 
هرچند نمی ت��وان تقصیرهای 
مدیری��ت ش��هری را نادی��ده 
گرفت اما مس��ئله این اس��ت 
ک��ه قطع��ا تم��ام تقصیرها به 
گردن ش��هرداری یا نهادهای 
اینچنین نب��وده و خود دولت 
نیز در رس��یدن شرایط تهران 
به اوض��اع امروزی مقصر بوده 

است. 

وی ب��ه حض��ور گس��ترده 
نمایندگان دولت در کمیسیون 
ماده 5 اش��اره کرد و گفت: در 
این کمیس��یون اگ��ر طرحی 
بخواه��د مجوزی فراتر از آنچه 
پیش بینی ش��ده دریافت کند، 
قطع��ا باید رأی کمیس��یون را 
داشته باش��د. در شرایطی که 
در این کمیس��یون شهرداری 
تنها یک رأی داشته و نهادهای 
دولتی و معاونان برخی از وزرا 

نیز در آن حق رأی دارند. 
قناعت��ی اضافه ک��رد: قطعا 
ق��دری  اینک��ه  از  صحب��ت 
فعالیت ه��ای این کمیس��یون 
م��ورد بازنگ��ری ق��رار گیرد، 
می توان��د در راس��تای کنترل 
برخی پروژه ها کمک حال باشد 
اما آنچه مهم است باقی ماندن 
کمیسیون ماده 5 در مدیریت 
شهری است. زیرا قطعا در شهر 
اتفاق��ات و مس��ائلی به وجود 
می آید که نیاز به حضور فوری 
کارشناسان دارد و کمیسیون 
ماده 5 تنها بخشی است که در 
مواقع این چنینی می توان روی 

آن حساب باز کرد. 
محمد عدالت خواه، کارشناس 
مسکن در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« به اتفاق های منفی که 
در زم��ان برپای��ی کمیس��یون 
م��اده5 افتاده اش��اره ک��رده و 
معتقد اس��ت اگر ام��روز وزارت 
راه یا شورای عالی شهرسازی تا 
ای��ن حد به دنبال بهبود اوضاع 
ته��ران  در  بلندمرتبه س��ازی 
هس��تند، قطعا عملکرد منفی 
ای��ن کمیس��یون و مجوزهای 

گس��ترده ای که در ساخت و ساز 
ارائه شده، نقش داشته است. 

عملک��رد  وی  گفت��ه  ب��ه 
مدیری��ت  در  نادرس��ت 
ف��روش تراک��م و ارائه مجوز 
ساخت و س��از باعث شده پس 
از چند س��ال تهران به محلی 
غیر قابل سکونت تبدیل شود 
ت��ا جای��ی ک��ه می بینید اگر 
منطق��ه 22 به عنوان ریه های 
تنفس��ی ش��هر مطرح بود، با 
گذش��ت زمانی کوت��اه فقط 
برج های��ی بلند ب��دون عبور 
هوا آن را تشکیل داده است. 
وی با بیان اینکه شهرداری ها 
برای عمل��ی کردن پروژه های 
ب��زرگ خ��ود نیاز ب��ه در نظر 
گرفت��ن مناب��ع مال��ی دائمی 
دارن��د، خاطرنش��ان ک��رد: تا 
زمانی که ما نتوانیم یک درآمد 
ش��هری مناسب و دائمی برای 
ش��هرداری ها در نظ��ر بگیریم 
حرکت در مس��یر فعلی ادامه 

خواهد داشت. 
ب��ا ت��داوم رون��د کاهش��ی 
ص��دور مج��وز ساخت و س��از 
در ته��ران و پیگی��ری دوباره 
شهرس��ازی  عال��ی  ش��ورای 
درب��اره ل��زوم مدیریت جدی 
در  ش��اید  بلندمرتبه س��ازی، 
آین��ده تغییراتی اساس��ی در 
مجوزهای جدید اتفاق بیفتد، 
هرچند باید دید ضوابط جدید 
ارائه ش��ده از سوی این شورا 
ت��ا چه حد می تواند در عرصه 
عمل تأثیر گذار باش��د؛ سوالی 
ک��ه آینده زندگی در تهران به 

آن وابس��ته خواهد بود. 

7 ضابطه جدید برای بلندمرتبه سازی اعالم شد 

برج سازی یک گام تا توقف 

خبـــر
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جواد هاشمی 

ب��ا  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر  مع��اون 
بی��ان اینک��ه پیمان��کاران و راهس��ازان 
هی��چ  ب��ه  ورود  از  بخش خصوص��ی 
پروژه ای اس��تقبال نمی کنن��د و به پول 
گرفت��ن از دولت ع��ادت کرده اند، گفت: 
بخش خصوصی کارمند دولت شده است 
و اگر دولت پول نداش��ته باش��د، ریسک 

ورود ب��ه پ��روژه را نمی پذیرن��د. 
علی نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت 

و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور 
در گفت و گ��و ب��ا ایلنا با تاکی��د بر اینکه 
راهس��ازان و پیمانکاران بخش خصوصی 
خود را وابسته به دولت می دانند، اظهار 
پروژه های  واگ��ذاری  اجازه  قانون،  کرد: 
نیمه تم��ام به بخش خصوصی را می دهد 
اما بخ��ش خصوصی خود را وابس��ته به 
دول��ت می دان��د و ت��ا دول��ت اعتباری 
تخصی��ص ندهد به هی��چ پروژه ای ورود 

نمی کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه سیاس��ت دولت، 
ش��روع پروژه جدید نیس��ت، ادام��ه داد: 
آماده واگ��ذاری پروژه ه��ای نیمه تمام به 
بخش خصوصی هستیم اما بخش خصوصی 

می خواهد همچنان کارمند دولت باشد. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: 
طب��ق قان��ون الح��اق تنظیم بخش��ی از 
پروژه ها  مالی دول��ت می توانیم  مقررات 
ب��ه بخ��ش  را  نیمه تم��ام  و طرح ه��ای 
خصوص��ی واگذار کنیم و چندین بار هم 
درباره این واگذاری ها با شرایط مناسب 
فراخوان زده ایم اما راهس��ازان استقبال 

نمی کنند. 
ن��ورزاد ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه بخ��ش 
پیمان��کاری هنوز ی��اد نگرفته اس��ت که 
بای��د تامین مالی پروژه ه��ا را هم بر عهده 
بگیرد، گفت: بخش خصوصی وابس��ته به 
دولت شده و اگر دولت توانست اعتباراتی 
تخصیص دهد، وارد پروژه می شوند و اگر 

پول نداشته باشد هم کاری نمی کنند. 
وی ادامه داد: در حال حاضر راهس��ازان 
با توج��ه به قانون تنظی��م می توانند وارد 
طرح ه��ای نیمه تمام ش��وند و خودش��ان 
س��رمایه گذاری و خودشان هم با شرایطی 
که در قانون مش��خص ش��ده و آیین نامه 
اجرایی آن هم آمده، بهره برداری کنند اما 
عادت کردند که کارمند دولت باش��ند و با 

دولت کارمندی کار کنند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید 
بر اینکه بخش خصوصی به معنای واقعی 
در این بخش فعال نیس��ت، گفت: وقتی 
که پ��ول نفت ب��ه 27 دالر می رس��د به 
طور قطع دولت ب��ا محدودیت های مالی 
قاب��ل توجه��ی مواجه می ش��ود بنابراین 
س��رمایه گذاران و بخ��ش خصوصی برای 
تجهی��ز منابع مال��ی و تنوع بخش��ی به 

تامین مالی فکر اساس��ی کنند. وی ادامه 
داد: در حال��ی که تس��هیالت قانونی هم 
اما  فراهم کرده ایم  برای س��رمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی و پیمان��کاران حاضر به 
هیچ گونه ریس��کی نیس��تند. ن��ورزاد با 
بیان اینک��ه بخش خصوصی کش��ورمان 
در این حوزه می توانند از تجربیات بخش 
خصوص��ی ترکیه و هند اس��تفاده کنند، 
گف��ت: تامین مال��ی از طری��ق بانک ها، 
تامین مالی از طری��ق راه اندازی صندوق 
توس��عه پروژه های زیرس��اختی از سوی 
دول��ت، ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی 
به صورت اعطای مجوز س��رمایه گذاری تا 
۱۰۰درصد، ش��راکت عمومی- خصوصی 
)PPP(  در تامی��ن مالی زیرس��اخت ها 
از جمله تجربه کش��ور هن��د برای بهبود 

تامین مالی طرح های نیمه تمام اس��ت. 
وی با اشاره به راهکارهای برون رفت از 
مشکالت و چالش های طرح های نیمه تمام 
در ترکیه، اظهار کرد: اولویت بندی طرح ها 
ج��ذب  فیزیک��ی،  پیش��رفت  براس��اس 
س��رمایه گذاری خارج��ی ب��رای تکمی��ل 
طرح ه��ای نیمه تم��ام از طری��ق امضای 
قرارداد توسعه و حفاظت از سرمایه گذاری 
با 5۶ کشور و تضمین های سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی شامل معافیت از حقوق 
و عوارض گمرکی واردات ماش��ین آالت و 
تجهیزات و معافیت مالیاتی سرمایه گذار، 
معافی��ت مالیات��ی ارزش اف��زوده ب��رای 
خرید ماش��ین آالت و تجهی��زات وارداتی 
ی��ا محل��ی و ارائه خدمات پوش��ش بیمه 
خارجی  مس��تقیم  سرمایه گذاری  ریسک 
در طرح های عمرانی و همچنین ش��راکت 
عموم��ی- خصوص��ی )PPP( در تامی��ن 
مالی زیرساخت ها از راهکارهای برون رفت 
از مش��کالت طرح های نیمه تم��ام ترکیه 

است. 

بخش خصوصی به پول گرفتن از دولت عادت کرده  است
معاون وزیر راه و شهرسازی:
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آکورا، هوندا کراس اوور جدید 
معرفی می کند

هوندا موتور ژاپن در راس��تای اصالحات گس��ترده 
و احیای برند لوکس آکورا، امس��ال یک کراس اوور 

کوچک جدید در چین عرضه می کند. 
به گزارش ایس��نا، احیای آکورا یکی از بزرگ ترین 
چالش های��ی اس��ت ک��ه تاکاهیرو هاچیگ��و از زمان 
انتصاب به سمت مدیرعاملی هوندا در سال گذشته، با 
آن روبه رو است. این برند تالش کرده خود را به عنوان 
یک برند لوکس اسپورت و کیفیت باال معرفی کند. 
آک��ورا از ی��ک دهه قبل که وارد چین ش��د، برای 
رقابت با ب ام و و آئودی به س��ختی تالش کرده است 
اما سال گذشته اندکی بیش از 4هزار خودرو در این 
کش��ور فروخت در حالی که ب ام و 460 هزار دستگاه 
و آئودی 554 هزار دس��تگاه خودرو فروخت. فروش 
آکورا در آمریکا هم که س��ه دهه قبل وارد آن ش��د 
چندان موفق نبوده و طبق آمار مؤسسه تحقیقاتی ای 
اچ اس، موفق نشد رکورد 201 هزار خودرو در سال 
2006 را بش��کند. فروش س��ال گذش��ته این برند به 
179 هزار خودرو رسیدکه نصف میزان فروش ب ام و 
و برند لکس��وس تویوتا موتور بود.  براس��اس گزارش 
رویت��رز، تالش آکورا برای احی��ا با تولید یک کراس 
اوور کوچک آغاز خواهد شد که در کارخانه مشترک 
این برند با گروه خودروسازی گوانگژو تولید می شود. 
یک س��خنگوی هوندا در چین اظهار کرد: آکورای 
جدید ویژه بازار چین طراحی شده و تعهد این شرکت 

در قبال مصرف کنندگان چینی را نشان می دهد. 
انتظار می رود مدل جدید آکورا 30 هزار دستگاه در 
س��ال فروش داشته باشد. اگرچه بعید است این مدل 
پیش از نمایش��گاه خ��ودروی پکن در آوریل رونمایی 
شود اما احتماال هوندا در نمایشگاه خودروی دیترویت 
اش��اراتی درباره امکانات و طراحی این خودرو خواهد 
داش��ت.  مدیری��ت هون��دا که در ح��ال حاضر گرفتار 
بحران فراخوان ایربگ های مرگبار ساخت تاکاتا شده، 
به خوبی می داند اگر اصالح برند آکورا شکست بخورد 
به سرنوشت برند لوکس فورد موتور دچار خواهد شد 
که در سال 2010 پس از سال ها فروش اندک، برچیده 

شد. 
بخشی از مشکل هویتی آکورا این است که تفاوت 
چندان��ی می��ان مد ل ه��ای این برند ب��ا خودروهای 
معمول��ی هون��دا وجود ندارد. در م��دل جدید آکورا 
برای بازار چین، تالش ش��ده این مش��کل رفع شود و 
ع��الوه ب��ر آن، این مدل مجهز به فناوری های لوکس 
بیشتر و امکاناتی مانند موتور چهار سیلندر توربوشارژ 

و جعبه دنده 10 سرعته خواهد بود. 

 رونمایی بوییک چینی 
جنرال موتورز

جنرال موتورز با امید به اس��تقبال آمریکایی ها از 
خودروی تولید چین، شاس��ی بلند بوییک انویژن را 

رونمایی می کند. 
به گزارش ایس��نا، بزرگ ترین خودروس��از آمریکا 
قص��د ن��دارد این خ��ودرو را بی س��روصدا وارد بازار 
کند بلکه قرار اس��ت جدیدترین شاسی بلند بوییک 
در جش��ن باشکوهی در آس��تانه نمایشگاه خودروی 
دیترویت معرفی ش��ود تا حداکثر پوش��ش رسانه ای 

را داشته باشد. 
مال��ی پک، مدی��ر بازاریابی آمریکای��ی بوییک به 
خبرگزاری فرانسه گفت: ما انتظار داریم معرفی این 
خودرو موفقیت بزرگی باش��د. این خودرو از کیفیت 
باالی��ی برخوردار ب��وده و مجهز به فن��اوری ایمنی 

پیشرفته است و طراحی زیبایی دارد. 
تصمیم جن��رال موت��ورز ب��رای واردات انویژن 
از چی��ن ک��ه ب��رای نخس��تین بار از س��وی یک 
خودروس��از بزرگ انجام می گیرد، انتقاداتی را در 
آمری��کا برانگیخت��ه و احتماال یک��ی از موضوعات 
مط��رح در مب��ارزات انتخابات ریاس��ت جمهوری 

س��ال 2016 خواهد بود. 
اتحادی��ه »یونایتد اوتو ورکرز« که برای س��اخت 
انویژن در آمریکا البی کرده بود، تصمیم برای واردات 
آن از چین را س��یلی بر ص��ورت مالیات دهندگانی 
توصی��ف کرد ک��ه پس از بحران مالی س��ال 2008 
پول شان صرف نجات جنرال موتورز ورشکسته شد. 
به گفته یک اس��تاد دانش��گاه کالیفرنی��ا، جنرال 
موت��ورز از یک ده��ه قبل که برای نخس��تین بار از 
مکزی��ک خ��ودرو وارد ک��رد، راه طوالن��ی پیموده 
و سیس��تم هایی دارد ت��ا اطمین��ان حاص��ل کنند 
خودروه��ای تولی��د چی��ن طب��ق اس��تانداردهای 

آمریکایی و جهانی هستند. 
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، واردات انویژن 
از چین برای جنرال موتورز کامال معقول اس��ت زیرا 
این شرکت سال گذشته بیش از 1.2 میلیون بوییک 
در چین فروخت و در مقابل تنها 223 هزار دستگاه 

بوییک در آمریکا به فروش رسید. 
این خودروس��از آمریکایی با در نظرگرفتن پایین 
آم��دن قیم��ت نفت ک��ه تقاض��ای باالی��ی را برای 
مدل های کراس اوور و پیکاپ در آمریکای ش��مالی 
به وجود آورده است، قصد دارد ساالنه 30 تا 40 هزار 

دستگاه خودرو از چین وارد کند. 

خبر بینالملل

دوشنبه
217 دی 1394 خودرو

دو هفت��ه پیش بود ک��ه ایران خودرو 
اع��الم ک��رد ب��دون س��رمایه گذاری به 
الجزای��ر می رود تا ص��ادرات محصوالت 
دنا، سورن، رانا و آریسان را در بازار این 
کشور آفریقایی امتحان کند. پیش از این 
سایپایی ها با 25 درصد سرمایه گذاری پا 

به این بازار گذاشتند. 
ای��ران خودرو برخالف س��ایپا، الجزایر 
را ب��ه عنوان ب��ازار صرفا صادراتی انتخاب 
کرده و ش��ریک خودش در این بازار را که 
مسئولیت مونتاژ محصوالتش را به عهده 
خواهد داشت، معرفی کرده است. شریک 
ایران خودرو در الجزایر شرکت »فمووال« 
است که پیشنهاد احداث یک خط مونتاژ 
کامل شامل سالن های رنگ، بدنه و مونتاژ 
را نی��ز ب��ه ایران خودرو داده و مقرر ش��ده 
تا س��رمایه گذاری توسط طرف الجزایری 
ص��ورت  گی��رد. البت��ه منابع فرانس��وی 
می گویند که همین شرکت، شریک سایپا 
نیز هست. اما شریک دو خودروساز ایرانی 
در الجزایر کیس��ت؟ چقدر س��ابقه دارد و 
با چه شرکت هایی همکاری داشته است؟ 
آنگونه که منابع فرانس��وی می گویند، 
ش��رکت فمووال شریکی جوان است که 
نخس��تین وارد کننده برند های چینی به 
ب��ازار الجزایر بوده اس��ت. گروه فمووال 
فعالیت خود را از س��ال 2001 با تولید 
یدک کش ها و ماش��ین آالت صنعتی و 
در راس��تای پاسخگویی به نیازهای ملی 
الجزایر آغاز کرد. پس از آن این شرکت 
موف��ق ش��د فعالی��ت خود را ب��ه تولید 
ماشین های سنگین و دیگر ماشین های 
باربری با کیفیت و قیمت مناس��ب ارتقا 

دهد. 
س��ومین مرحله از پیش��رفت و توسعه 
این شرکت، ساخت ماشین های سبک با 
همکاری یکی از برندهای قدیمی چینی 
به نام Geely و نیز با همکاری شرکت 
خودروس��ازی ایرانی بود. بدین معنا که 
سابقه همکاری ایران خودرو با فمووال به 
سال 2007 برمی گردد، خودروی سمند 
و پارس، برای نخس��تین بار با مشارکت 
فم��ووال ب��ه بازار الجزایر وارد ش��ده اند. 
این قرارداد در س��ال 2007 تنظیم شد 

و مطابق با آن شرکت فمووال حق مونتاژ 
اتوبوس های ایرانی را پیدا کرد. طبق این 
قرارداد این شرکت می توانست هر کدام 
از مدل های س��اخته ش��ده در ایران را 
مونتاژ و تولید کند؛ س��ابقه همکاری که 
مس��ئوالن وقت ای��ران خودرو دیزل آن 
را موفق می دانند. فربد زاوه، کارش��ناس 
صنعت خودرو و از مدیران پیشین ایران 
خودرو دیزل، پیش از این در این باره به 
»فرصت ام��روز« گفته بود: »حدود 10 
س��ال پیش که من در ایران خودرودیزل 
فعالی��ت داش��تم، طرف ه��ای الجزایری 
بارها به ایران س��فر کرده و درخواس��ت 
صادرات خودروهای ایرانی را داشتند، در 
آن زمان ما مینی بوس، اتوبوس و کامیون 
در الجزایر به صورت س��ی بی یو )محصول 
نهایی(، فروختیم و تجربه خوبی بود، زیرا 

الجزایر بازار بی دردسری بود.«
یک��ی دیگ��ر از برندهای��ی که همزمان 
توسط این شرکت وارد الجزایر شد و رشد 
و توسعه پیدا کرد برند چینی لیفان بود که 
به شکل مدرن و با تکنولوژی آلمان تولید 
می شد و به عنوان یکی از ابزارهای تجاری 

فوق العاده شناخته شد. 
اما شرکت فمووال در دوره ای، شریک 
نارنجی پوش��ان جاده مخصوص هم بوده 
است. این شرکت تصمیم گرفت آخرین 
برندی را که به کشور وارد می کند از ایران 
انتخاب کند و به همین دلیل با شرکت 
سایپا قرارداد همکاری بسته و خودروی 
پراید kia را به مشتریان الجزایری عرضه 
ک��رد. اما همه قراردادهای فمووال با دو 

خودروس��از ایرانی ب��ه دلیل باال گرفتن 
تحریم ها به دست فراموشی سپرده شد. 
درسال 2014 ابتدا شرکت رنو فرانسه 
و پس از آن ش��رکت خودروس��ازی پژو 
اق��دام به تاس��یس ش��رکت در الجزایر 
کردن��د. پ��س از آن دومین قرارداد این 
ش��رکت با کشور چین و برند لیفان بود 
که طی آن مقرر شد در سال 2015 این 
برند 3000 خودرو را به بازار این کشور 
عرضه کند. س��ومین کشور هدف ایران 
بود و ش��رکت فمووال تصمیم گرفت با 
دو شرکت خودروسازی ایرانی قراردادی 
منعقد کند. مسئول گفت وگو و نماینده 
گروه فمووال درباره پیش��رفت مذاکرات 
ب��ا ای��ران در س��ال 2014 می گوی��د: 
»مذاکرات ما با ایران درحال پیش��رفت 
اس��ت و بای��د اعالم کن��م که همه چیز 

تقریبا رو به اتمام است.«
سهم باالی چین در برخی از 

بخش های بازار الجزایر
آمارها نشان می دهد که چینی ها سهم 
خوبی از خودروهای سواری ندارند اما رتبه 
نخس��ت را در تامین خودروهای باربری و 
وسایل نقلیه عمومی در دستان آنهاست. 

ش��ریک های تجاری الجزایر در زمینه 
تولید خودرو در ابتدا از بین کش��ورهای 
اروپای��ی و به وی��ژه فرانس��ه انتخ��اب 
می شدند اما در این شرایط بازار خودرو 
با پیشرفت چندانی مواجه نشده و قیمت 
ب��اال و مالیات مان��ع از خرید این برندها 
شده و بازار فروش رونقی نداشت. اما در 
ش��ش ماهه اول س��ال 2011 و همزمان 

با وارد ش��دن کشورهای آسیایی به بازار 
توس��ط ش��رکت هایی نظیر فمووال، 39 
ه��زار و 695 دس��تگاه خودرو به فروش 
رف��ت درحالی که پ��ژوی الجزایر در رده 
چه��ارم س��ازندگان خ��ودرو و قب��ل از 
تویوتا با تولید 13 هزار و 667 دس��تگاه 
ق��رار گرف��ت. همچنین هیوندا با فروش 
22 ه��زار و 813 دس��تگاه خ��ودرو رقم 
باالتری را نسبت به رنو از آن خود کرد. 
به این ترتیب فرانسه از دیگر کشورهای 
تامین کنن��ده خ��ودرو در الجزایر عقب 
مان��د. ام��ا در س��ال 2011 خصوصا در 
زمینه تولید خودروهای توریس��تی، هند 
بزرگ تری��ن تامین کننده ب��ازار خودرو 
الجزای��ر ب��ود و با فروش 24 هزار و 611 
دستگاه خودرو، از میان مدل های هیوندا 
و س��وزوکی ب��ازار را پر ک��رده و قبل از 
ترکیه با فروش 20 هزار و 302، کش��ور 
تامین کنن��ده اب��زار و تجهی��زات رنو در 

الجزایر قرار گرفت. 
اما در این بین چینی ها به عنوان یکی 
از رقبای جدی خودروس��ازان ایرانی در 
این بازار محس��وب می ش��وند. چین در 
زمینه تولید خودروهای شخصی با تولید 
6 هزار و 42 دستگاه خودرو در سال در 
ردیف آخ��ر تولیدکنندگان خودرو قرار 
می گیرد. اما در زمینه تولید خودروهای 
باربری با 20 هزار و 272 دستگاه خودرو 
به عنوان تامین کننده اصلی بازار به شمار 
م��ی رود که همی��ن موض��وع می تواند 
چالش��ی ب��رای فروش آریس��ان ایرانی 
در ای��ن بازار باش��د. همچنین چینی ها 
با تولید هزار و 720 دس��تگاه رتبه دوم 
را در تولی��د خودروه��ای حمل و نق��ل 
عمومی در این بازار دارا هس��تند.  پس 
از تاسیس شرکت فمووال و قراردادهای 
این ش��رکت با کش��ورهای آسیایی بازار 
الجزایر را بیش��تر کش��ورهای آس��یایی 
احاطه کرده اند و این ش��رکت همچنان 
به دنبال به دست آوردن موقعیت بهتر 
به دنبال مونتاژ خودرو و ماش��ین آالت 
صنعتی از اکثر کشورهای جهان به ویژه 

آسیا است. 
منبع: 

L’auto marché، Lifan motors، 
El Watan، Skyscrapercity

 CES امس��ال  فن��اوری  نمایش��گاه 
الس وگاس از نظر توجه به خودرو و آینده آن 
در دنیای متصل به اینترنت کم سابقه بود و 
خودروسازان در این رویداد، سرمایه گذاری 
برای ساخت خودروهای برقی را مورد تاکید 

قرار دادند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ف��ورد، جنرال موتورز 
و فولک��س واگ��ن تاکی��د کردند که بر روی 
خودروهای برقی برای آینده سرمایه گذاری 
خواهن��د ک��رد حتی اگ��ر بخش کوچکی از 

صنعت جهانی خودرو را تشکیل دهند. 
بعض��ی از خودروهایی که در نمایش��گاه 
محصوالت الکترونیکی مصرفی الس وگاس 
ب��ه نمایش درآمدن��د، مدل های مفهومی یا 
نمون��ه اولیه بودند ام��ا جنرال موتورز مدل 
نهایی شورولت بولت را نمایش داد که هدف 
آن جذب خریداران عالقه مند به خودروهای 
برقی ارزان قیمت تر نس��بت به خودروهای 

برقی لوکس تسال است. 
ب��ا ای��ن هم��ه ش��رکت ت��ازه تاس��یس 
کالیفرنیای��ی ف��ارادی فیوچ��ر ب��ا رونمایی 
خودروی مفهومی FFZERO1  که گفته 
می ش��ود صنعت خ��ودرو را متحول خواهد 
س��اخت و ممک��ن اس��ت ب��ه رقیب جدی 
تس��ال تبدیل ش��ود، نمای��ش را از آن خود 
ک��رد. ابرخ��ودروی FFZERO1 با ظاهر 
مبهوت کننده و امکانات داخلی باورنکردنی، 
یک خودروی مس��ابقه برقی است که سقف 
آن شیش��ه ای ب��وده و پن��ل آن اطالع��ات 
مس��یر رانندگی را نشان می دهد و همزمان 
اطالعات بیومتریک راننده را تهیه می کند. 
رانن��ده خ��ودرو می توان��د از ی��ک کاله 
ایمن��ی اس��تفاده کند ک��ه آب و هوا را به او 
می رس��اند و سیس��تم باتری تعبیه شده در 
ک��ف خودرو براس��اس نی��از صاحب خودرو 
می تواند تغییر اندازه داده شود. این شرکت 
ک��ه درب��اره حامیان مالی ی��ا مدیریت خود 
اطالعات چندانی افش��ا نکرده اس��ت، اعالم 
ک��رده یک کارخان��ه یک میلیارد دالری در 
نوادا خواهد ساخت و تا دو سال آینده خودرو 
تولید می کند.  فولکس واگن از نمایش��گاه 
CES استفاده کرد تا مدل برقی مینی ون 
Kombi را معرف��ی کند. این خودروس��از 
آلمانی که گرفتار رسوایی جهانی آالیندگی 
خودروه��ای دیزلی خود ش��ده، پیش بینی 
کرده اس��ت این خودرو تا پایان دهه جاری 
به بازار عرضه شود.  جنرال موتورز در اقدامی 
که قیمت خودروهای برقی را برای بازار انبوه 
ارزان تر می کند، مدل نهایی شورولت بولت 
را نمایش داد و اعالم کرد این خودرو اواخر 

امسال به تولید می رسد. 
بول��ت با هر بار ش��ارژ ق��ادر به طی 320 
کیلومتر مس��افت بوده و با تخفیف مالیاتی، 

کمتر از 30 هزار دالر قیمت خواهد داشت. 
ای��ن خ��ودرو همچنین همانن��د رقیبانش، 
امکانات اتصالی مانند هات اسپات وای فای 
را برای دسترسی به برنامه و خدمات دارد. 
م��اری باررا، مدیرعامل جنرال موتورز در 
این نمایشگاه گفت: بولت حقیقتا نخستین 
مدل برقی اس��ت که در عین داشتن قیمت 
مناس��ب، قادر به طی مس��افت طوالنی تری 

است. 
در ای��ن بی��ن ف��ورد برنام��ه اش ب��رای 
س��رمایه گذاری 3.5 میلی��ارد دالری ب��رای 
طراح��ی خودروه��ای برقی در پنج س��ال 
آین��ده را م��ورد تاکید قرار داد و عرضه 13 
م��دل برق��ی یا هیبریدی تا س��ال 2020 را 

هدف گذاری کرد. 
غرفه فورد در این نمایش��گاه با قرار دادن 
خودروی مس��ابقه فورد جی تی که عنوان 
خ��ودروی رس��می CES 2016 را ی��دک 
می کش��ید، هیجان زی��ادی ایجاد کرده بود 
ب��ا این همه این ف��ورد فوژن هیبریدی بود 
که با حس��گرهای به کار رفته در س��قفش 
جمعیت حاضر در نمایش��گاه را به س��وی 
خ��ود جلب ک��رد. فورد اعالم کرده اس��ت 
شمار خودروهای مورد استفاده برای تست 
فن��اوری خودران در جاده های میش��یگان، 
آریزونا و کالیفرنیا را در سال 2016 به 30 

دستگاه افزایش خواهد داد. 
تویوتا که پرفروش ترین خودروساز جهان 
است، مدل مفهومی اف سی وی پالس را به 
نمایشگاه CES 2016 آورد. این خودروی 
کوچک که ش��بیه یک موتورسیکلت چهار 
چرخ قرن 22 اس��ت، برق را مس��تقیما از 
هی��دروژن ذخی��ره ش��ده در داخل خودرو 
تولی��د ک��رده و از آن به عن��وان منب��ع نیرو 

برای حرکت استفاده می کند. 
این خودروس��از ژاپنی در این نمایش��گاه 
اعالم کرد که تالش های موسسه تحقیقاتی 
تویوتا برای طراحی هوش مصنوعی را که به 
خودروها کمک می کند بدون دخالت انسان 
ب��ا یکدیگر ارتباط داش��ته باش��ند افزایش 
می ده��د و یک میلی��ارد دالر ب��ه پروژه ای 
اختصاص خواهد داد که به اتفاق دانش��گاه 
استنفورد و موسسه فناوری ماساچوست در 

سال های آینده انجام خواهد داد. 
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سایر 
خودروس��ازان ه��م با پیش بینی پیش��رفت 
خودروه��ای برقی در ب��ازار، قصد دارند در 

این عرصه سرمایه گذاری کنند. 
به نظر می رسد مصرف کنندگان استقبال 
گرم ت��ری از خودروه��ای برقی داش��ته اند، 
به عنوان مثال در نروژ از هر پنج خودرویی 
که س��ال گذش��ته ثبت ش��د، یک دستگاه 

برقی بود. 

فمووال میزبان ایران خودرو و سایپا در آفریقا 

شریک دو خودروساز ایرانی در الجزایر کیست؟ 
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عسل داداشلو

خودروهای شورولت 
و اُپل آلمانی در راه ایران

 سازمان توسعه تجارت پس از بررسی درخواست های 
ارائه شده در خصوص واردات دو مدل خودروی شورولت 
و یک مدل خودرو اُپل آلمان، مجوز واردات آنان را صادر 
کرد. به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
این سازمان در نامه ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه گمرک ایران، اعالم کرده اس��ت: با توجه به نامه 
دفت��ر صنایع خودرو و نیرومحرکه درخصوص خودروی 
س��واری قابل ورود با نش��ان تج��اریChevrolet، با 
رعای��ت آیین نامه ضوابط فن��ی واردات خودرو و رعایت 
س��ایر مقررات و مطابق با مدل ه��ای مندرج در گواهی 
نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره 
زمانی 29 آذرماه 98، اقدام ش��ود. گفتنی است، نیروی 
محرک��ه اعالم کرده که واردکننده در نظر دارد دو مدل 
خودرو شورولت AVEO و TRAX کره جنوبی را در 
حجم موتورهای 1400 تا 1800 در دو گروه شاسی بلند 
و هاچ ب��ک وارد کش��ورمان کند.  در مجوز صادر ش��ده 
درخص��وص خ��ودرو اُپل هم آمده اس��ت: ب��ا توجه به 
نامه صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه درخصوص خودروی 
سواری قابل ورود با نشان تجاریOPEl، طبق قوانین و 
مقررات اقدام شود.  خودروی درخواستی برای این برند 
نیز insignia limousine nbبا حجم موتور 1998 

اعالم شده است. 

میزان تولید روزانه ایران خودرو 
اعالم شد

گ��روه صنعت��ی ای��ران خ��ودرو تولید روزان��ه انواع 
محص��والت س��واری خ��ود را در دی م��اه ب��ه بیش از 
2100 دس��تگاه افزایش داد که نس��بت به تولید روزانه 
ماه های گذشته نزدیک به دو برابر افزایش داشته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، آمار تجمع��ی تولید ایران خودرو از 
ابتدای س��ال تا پایان روز 18دی ماه نش��ان می دهد در 
مجموع تعداد 378 هزار و 938 دس��تگاه انواع خودروی 
س��واری از خط تولید عبور کرده و روانه بازار ش��ده است. 
برمبن��ای این گزارش، بیش��ترین تی��راژ تولید متعلق به 
محص��ول پژو پارس اس��ت. ای��ن خودرو به تعداد 89هزار 
و 657 دس��تگاه تولید ش��ده است. محصول پژو 405 نیز 
با تعداد 89هزار و 641 بیشترین تعداد تولید را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. پ��ژو 206 نیز از دیگر محصوالت 
پرطرفدار و جوان پس��ند ایران خودرو اس��ت که از ابتدای 
سال تاکنون به تعداد 80 هزار و 25 دستگاه تولید و به بازار 
عرضه شده است. خودروی ملی سمند تعداد 64 هزار و 
620 دستگاه و محصول تندر تعداد 14هزار و 986 دستگاه 
از کل تولیدات ایران خودرو را به خود اختصاص داده اند. 
آریسان، خودروی کار جدید ایران خودرو نیز تعداد 13هزار 
و 431 دستگاه از تولیدات ایران خودرو را دربرگرفته است. 

در نمایشگاه فناوری الس وگاس

تب خودروهای برقی باال گرفت



اخبار انتخاباتی

دکت��ر سیدحس��ن هاش��می در مراس��م کلنگ زنی 
بیمارس��تان ۱۸۰ تختخوابی تخصصی سوانح سوختگی 
موقوفه عمیدی نوری در پاس��خ به اعتراض مردم مبنی 
بر اینکه نباید اینجا بیمارس��تان ساخته شود، گفت: ما 
۲۵ هزار مورد س��وختگی در س��ال داریم و نیازمند دو 
هزار تخت عادی و ۴۰۰ تخت  آی س��ی یو هس��تیم، در 
حالی که هم اکنون ۸۷۰ تخت و ۱۰۰ تخت آی س��ی یو 
در کشور وجود دارد که در دو سال گذشته ساخته شده 
اس��ت و باید گفت که واقعا بیماران س��وانح سوختگی 
مظلوم هس��تند. بخ��ش خصوصی هرگ��ز در این مورد 
س��رمایه گذاری نمی کن��د و بخش دولتی ه��م برایش 

نمی صرف��د، در حالی ک��ه ما کودکان حادثه ش��ین آباد 
را داریم که ۲۰ بار عمل ش��ده اند. متاس��فانه در حوزه 
س��امت کمتر عزم جدی دیده شده و سیاستمداران و 
مجلس و دولت اقداماتی انجام داده اند، اما کافی نیست 
و بهتر اس��ت بعد از ۳۵ س��ال مشکل س��امت اساسی 
حل ش��ود. هنگامی که وارد شدم تعدادی از شهروندان 
برای س��اخت این بیمارس��تان اعتراض داش��تند و اگر 
می دانس��تم مردم ناراضی هستند جلسه هیأت دولت را 
ترک نمی کردم و نمی آمدم. از آقای طایی درخواس��ت 
دارم به عنوان نماینده ش��ورای ش��هر تهران موضوع را 
بررسی کند و آنچه حکم و قانون می گوید، انجام شود. 

براس��اس این گزارش، ق��رار بود مراس��م کلنگ زنی 
ساخت بیمارس��تان فوق تخصصی سوانح سوختگی در 
موقوفه عمیدی نوری در خیابان مطهری تهران ساعت 
۹ دیروز انجام شود که طراحی و ساخت این بیمارستان 
با س��ازمان اوقاف باش��د و تجهیزات را دانش��گاه شهید 
بهشتی تامین کند، اما ش��هروندان با تجمع در مراسم 
کلنگ زنی، اعتراض خود را به س��اخت بیمارس��تان در 
این منطقه اعام کردند. ش��هروندان می گفتند با ایجاد 
این بیمارس��تان آسایش ما در این محله از بین خواهد 
رفت؛ در حالی که توقع داشتیم اینجا فضای سبز شود. 

محمدجواد ظریف در دیدار با اس��تفان 
دی میس��تورا، نماین��ده وی��ژه دبی��ر کل 
س��ازمان ملل متح��د در امور س��وریه با 
تشریح آخرین تحوالت جمهوری اسامی 
ایران و عربس��تان گف��ت: آنچه در صحنه 
رویکرد  می بینی��م  منطق��ه ای  تح��والت 
تش��نج آفرین عربستان اس��ت و عربستان 
س��عودی با اقدام��ات تش��دید آمیز خود 
درصدد تاثیرگذاری منفی بر بحران سوریه 
اس��ت. آنها با حمله به س��فارت جمهوری 

اس��امی ایران در صنع��ا و مجروح کردن 
کارمند س��فارت رویکرده��ای منفی خود 
را پنهان می سازند در حالی که جمهوری 
اسامی ایران در قبال ضرورت حفاظت از 

سفارتخانه ها مسئوالنه عمل می کند. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با تشریح 
مواض��ع جمه��وری اس��امی ای��ران در 
قبال حل بحران س��وریه اظهار داش��ت: 
جمهوری اسامی ایران در قبال بحران ها 
همواره مس��ئوالنه و س��ازنده عمل کرده 

اس��ت. ما اجازه نخواهیم داد رویکردهای 
تنش آفرین س��عودی، تاثیر منفی بر حل 
بحران س��وریه بگذارد و مش��کات مردم 
س��وریه و یم��ن و اروپ��ا ک��ه از طری��ق 
مهاج��رت م��ردم مظلوم س��وریه درآنجا 

فزونی یافته تشدید شود. 
نماین��ده وی��ژه دبیر کل س��ازمان ملل 
گزارش��ی از آخرین تاش های خود برای 
تحقق و اجرای نتایج نشست وین و تعیین 
لیس��ت معارضین برای مذاکرات با دولت 

س��وریه ارائه کرد. دی میستورا با تشریح 
مکانیزم ه��ا و نتایج توافق��ات اولیه گفت: 
برای رسیدن به لیس��ت های واحد از بین 
گروه ه��ای مختلف معارضی��ن با توجه به 
تن��وع طیف های اجتماعی و سیاس��ی در 
عرصه سیاس��ی، قوم��ی، مذهبی و جامعه 
مدنی، تاش های متعددی در دستور کار 
است و نقش ایران را در حل بحران سوریه 

ما همواره سازنده ارزیابی می کنیم. 

محمدرض��ا رئوف ش��یبانی، س��فیر ایران در س��وریه با 
اش��اره به حضور فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران 
به عنوان نماینده مستش��اری ایران در سوریه تصریح کرد: 
بدون تردید سردار س��لیمانی مهم ترین فردی بود که در 
س��خت ترین ش��رایط یعنی زمانی که س��وریه در آستانه 
تس��خیر توسط گروه های تروریستی و سقوط دمشق بود، 

به داد این کشور رسید. 
او درمورد ابعاد نگاه رئیس جمهور سوریه به مقوله حضور 
این سردار ایرانی در جبهه  های مقاومت سوریه گفت: از نظر 
آقای اس��د، سردار سلیمانی اسطوره نجات است و همزمان، 

اسطوره رعب و وحشت برای جریان های مقابل. 
او ب��ه اوضاع وخیم چهار ش��هرک شیعه نش��ین س��وریه 
پرداخت و اظهار داش��ت: فوعه و کفریا از هفت ماه گذشته 
در محاصره کامل است. قبا به هیچ عنوان اجازه ورود آذوقه 
و مواد دارویی نمی  دادند تا اینکه توافقنامه الزبدانی در مقابل 
فوعه و کفریا به امضا رس��ید. روند اجرایی قیود بعدی آن که 

عبارت اس��ت از »انتقال مجروحی��ن و ۱۰ هزار نفر از اهالی 
فوعه و کفریا«، »خروج خانواده  های مس��لحین از زبدانی«، 
»ارس��ال کمک های انسانی، دارو و تجهیزات پزشکی به این 

دو شهرک شیعه نشین« و... مقداری زمان برد. 
رئوف  ش��یبانی همچنین درمورد اوض��اع نبل و الزهرا 
نیز خاطرنش��ان کرد: پیش  تر، ارس��ال مساعدات به فوعه 
و کفریا از طریق هوا انجام می ش��د که با گش��ایش داالن 
امداد رس��انی توسط سازمان ملل، ان  ش��اء اهلل که از طرف 
گروه  های تروریس��تی مشکل تراشی نش��ود و بتوانیم این 
دو شهرک شیعه نشین را نیز به صورت منظم امداد رسانی 
کنیم. فرق امداد رس��انی به نبل و الزهرا نیز این است که 
امکان امدادرسانی مستقیم وجود ندارد و معموال از طرق 

هوایی انجام می پذیرد. 
س��فیر ایران در س��وریه در بخش دیگر این گفت وگو به 
تشریح فعالیت  کشورهای عضو ائتاف ۱+۴ پرداخت و گفت: 
ائتاف ۱+۴ یعنی همکاری چهار کش��ور »ایران، روس��یه، 
س��وریه و عراق« و جنبش »حزب اهلل لبن��ان« برای نابودی 

تروریسم در س��وریه. س��وریه در این ائتاف وجه اصلی به 
حساب می آید، چراکه قرار است تمام اقدامات در خاک این 
کشور انجام شود و سربازان سوری، قوای نظامی این ائتاف 
را تشکیل می دهند. حزب اهلل نیز رزمندگان خود را به عنوان 

نیروهای کمکی به سوریه اعزام کرده است. 
او ب��ا بی��ان اینکه ع��راق در حقیقت حضور مس��تقیم 
نظامی ندارد، تاکید کرد: بغداد صرفا در مقام مستش��اری 
و به عن��وان یک عضو حاض��ر در اتاق عملیات مش��ترک 
حض��ور دارد. چ��ون چند می��دان نبرد داری��م، عراق هم 
دچار این گرفتاری و مش��کل تروریس��م اس��ت. یعنی در 
حقیقت، وجود و حضور عراق برای مراحل بعد از عملیات 
سوریه است. این دیپلمات ایرانی همچنین در مورد نقش 
ایران و روس��یه در این ائتاف گف��ت: فرماندهان نظامی 
ایران به عنوان مستش��ار به پیاده نظام ها )ارتش سوریه و 
نیروهای مقاومت( آموزش های نظامی می دهند و روسیه 
نیز نی��روی هوایی خ��ود را مامور پش��تیبانی از حمات 

زمینی علیه تروریست ها کرده است. 

هابیل درویشی، مدیر عامل شرکت مترو 
در مراس��م تست س��رد خط ویژه فرودگاه 
مهرآباد با بیان اینکه حاال یکی از مهم ترین 
پروژه ه��ای مترو به ط��ول دو کیلومتر و با 
چهار ایس��تگاه مورد تست سرد قرار گرفت، 
گف��ت: خط ویژه فرودگاه مهرآباد به خط ۴ 
مترو متصل شده و از آنجا مسافران فرودگاه 

می توانند به سراسر تهران سفر کنند. 
او با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته روزانه ۵۰ هزار مس��افر از 
این خ��ط ویژه اس��تفاده می کنند، گفت: 
این خط بسیار ویژه است و حتی طراحی 
قطار و مبلمان آن براساس استانداردهای 
جهانی و خاص طراحی ش��ده اس��ت. او با 
بی��ان اینکه ت��ا پایان س��ال ۹۴ این خط 
افتت��اح و به عن��وان عی��دی تقدیم مردم 

تهران می ش��ود، گفت: قطارهای این خط 
برقی بوده و تمام قطارها توس��ط نیروهای 

متخصص ایرانی ساخته شده است. 
مدیر عامل ش��رکت مترو با بیان اینکه 
برای احداث این خط ۴۰۰ میلیارد تومان 
هزینه شده که با مشارکت بانک شهر این 
خط مترو س��اخته شده است، گفت: قطار 
این خط قابلیت آن را دارد که بدون راهبر 
حرکت کند اما فعا تصمیم بر این اس��ت 

که توسط شخص راهبر هدایت شود. 
درویش��ی با بیان اینکه واگن های ویژه 
ای��ن خط در حال حاضر در انبار قرار دارد 
و پ��س از انجام موفقیت آمیز تس��ت های 
مختلف وارد خطوط ش��ده و مسافرگیری 
می کن��د، گفت: این خط نیز مانند س��ایر 
خطوط ب��ا تجهیزات کام��ل از جمله پله 

برق��ی و. . . احداث می ش��ود و حتی برای 
حم��ل چمدان ها نیز مس��یرهای ویژه در 

نظر گرفته شده است. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه خط ویژه ف��رودگاه 
دارد، گف��ت:  ایس��تگاه  مهرآب��اد چه��ار 
ترمینال ۲، ترمینال ۳، ترمینال ۴ و بیمه 
اسامی ایس��تگاه های این خط هستند که 
از داخل سالن فرودگاه نیز دسترسی هایی 
برای مترو در نظر گرفته ش��ده، همچنین 
مس��افرانی ک��ه بخواهند به س��مت کرج 
حرکت کنن��د نیز می توانن��د از این خط 
مترو استفاده کنند. درویشی در خصوص 
کمبود واگن با بی��ان اینکه در حال حاضر 
۱۰۰۰ واگن کم داریم، گفت: وظیفه دولت 
اس��ت که براس��اس قوانین این کمبودها را 
جبران کن��د و در حال حاضر درخواس��ت 

فاینانس خرید ۱۰۰۸ واگن روی میز دولت 
قرار دارد که با امضای آن می توانیم با همین 
زیرس��اخت موجود تعداد سفر با مترو را به 

بیش از 6 میلیون ارتقا دهیم. 
او با بیان اینکه در س��ال های آتی خط 
6 و ۷ مترو نیز به بهره برداری می رس��ند، 
گفت: مطالعه خط ۸ و ۹، مترو اسامشهر 
– تهران و ف��رودگاه امام خمینی )ره( نیز 
در ح��ال انجام اس��ت و امیدواریم بتوانیم 
این مهم را محقق کنیم. او در مورد زمان 
فعالیت ایستگاه های خط فرودگاه مهرآباد 
نیز گف��ت: فعا این ایس��تگاه ها به صورت 
روزانه فعالیت می کنن��د اما از آنجایی که 
برخی پروازها ش��ب است در حال رایزنی 
ب��رای فعالیت ش��بانه روزی ای��ن خطوط 

هستیم. 

ظریفدردیداربادیمیستورا:
اجازهنخواهیمدادتنشآفرینیهایعربستانتاثیرمنفیبرحلبحرانسوریهبگذارد

سفیرایراندرسوریهتشریحکرد
ازنظرآقایاسد،سردارسلیمانیاسطورهنجاتاست

مدیرعاملشرکتمترو:1000واگنکمداریم

 صاحی��ت حمیدرض��ا رس��ایی، نماین��ده فعل��ی 
مجل��س که ب��رای انتخابات مجلس ثب��ت نام کرده، از 
سوی هیات های اجرایی احراز نشده است. او در فضای 
مجازی واکنش هایی را به این موضوع نش��ان داده ولی 
ناصربخت، معاون سیاس��ی و انتظامی فرمانداری تهران 
این اظهارات را تایید نمی کند و می گوید: رسایی طبق 
بند ۵ م��اده ۲۸ قانون انتخاب��ات در هیأت اجرایی رد 
صاحیت ش��د. اعضای هیأت اجرایی ۱۱ نفر هس��تند 
بنابراین هر نامزد برای احراز صاحیت خود باید ش��ش 
رأی بیاورد که رس��ایی این حد نصاب را نیاورد. باید به 
این نکته اش��اره کرد که هیات های اجرایی مس��تقل از 

دولت و وزارت کشور هستند. 

از س��یدمحمد غرضی هم اخبار ضدونقیضی منتشر 
می ش��ود ولی خ��ودش می گوید که تاکنون تماس��ی در 
رابطه با ردصاحیت از س��وی شورای نگهبان با او حاصل 

نشده است. 
 س��خنگوی جبه��ه پیروان خ��ط ام��ام و رهبری از 
تشکیل کمیته زنان این تشکل و معرفی بانوان کاندیدای 
مورد نظر این کمیته به ش��ورای ائتاف اصولگرایان خبر 
داد. ش��ورای ائتاف اصولگرایان نی��ز در دومین اطاعیه 
انتخاباتی خود نسبت به ایجاد تفرقه و تخریب چهره های 

اصولگرا هشدار داد. 
- زهرا پیش��گاهی فرد، یک عضو شورای مرکزی حزب 
اعتدال و توس��عه گفت: این ح��زب از نامزدهایی حمایت 

خواهد کرد که ضمن اعتماد به قوه عاقله نخبگان و نظام 
برنامه ریزی کش��ور، در مس��یر عمل به وظایف تقنینی و 
نظارتی خود، مس��یر را برای بهبود هرچه بیش��تر فضای 
کس��ب و کار فراهم کنند. این حزب از نامزدهایی حمایت 
خواه��د کرد که به ج��ای نگاه های بخش��ی و محلی، به 
دنبال ارتقای س��طح رفاه عمومی جامعه از مسیر توسعه 

پایدار و بسترسازی برای اشتغال مولد باشند. 
 مصطفی میرس��لیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام گفت: مش��اهدۀ کیفیت و کمیت تبلیغ��ات در ابر 
حوزه های��ی مانند تهران ک��ه توام با اس��راف، ناکارایی و 
تباهی است، خود گویای برخی اشکاالت اصولی در قانون 

کنونی انتخابات است. 

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

یک نه��اد حقوق��ی در انگلی��س به دولت این کش��ور 
هش��دار داد که به دلیل فروش تس��لیحات به عربستان و 
نقض حقوق بش��ر از س��وی ریاض در جن��گ یمن، قصد 
ش��کایت از دول��ت  »دیوید کام��رون« را دارد. به گزارش 
گاردین، مؤسسه مبارزه با تجارت اسلحه با انتشار نامه ای 
۱۹ صفح��ه ای به دولت انگلیس هش��دار داد که به دلیل 
فروش تسلیحات به عربستان، علیه آن اقدام حقوقی انجام 

می دهد. 
براساس این گزارش، وکای مؤسسه مبارزه با تجارت اسلحه 
فرآیندی حقوق��ی را علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارت های 
انگلیس به دلیل تأیید مجوز صادرات س��اح به عربستان آغاز 
کرده اند. آنها معتقدند این وزارتخانه برای جلوگیری از نقض حقوق 
بین الملل بشردوستانه مرتکب قصور شده است. این مؤسسه به 
دولت انگلیس ۱۴روز مهلت داده تا مجوزهای صادرات تسلیحات 

به عربستان را تعلیق کند، در غیر این صورت فرآیند حقوقی در 
دادگاه عالی پیگیری می شود. این مؤسسه در نامه خود به ماده ۲ 
قانون  »موضع مشترک شورای اروپا درباره فروش اسلحه« اشاره 
کرده است؛ به موجب این ماده درصورتی که فروش تجهیزات 
نظامی سبب نقض حقوق بین الملل بشردوستانه شود، کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا باید از فروش س��اح خودداری کنند. این در 
حالی اس��ت که در آبان ماه سال جاری  »فیلیپ هاموند« وزیر 
خارجه انگلیس، در یک برنامه تلویزیونی حاضر ش��د و از قطع 
فروش س��اح به عربستان خبر داد و گفت: تحقیق برای نقض 
حقوق بش��ر از س��وی عربستان آغاز شده اس��ت. وزیر خارجه 
انگلیس در برنامه  »نیوز نایت« شبکه بی بی سی تأکید کرد که 
عربستان در حمات هوایی خود علیه حوثی های یمن حقوق 
بین الملل بشردوستانه را رعایت نمی کند و تحقیقات برای بررسی 

این مسئله از سوی سازمان های بین المللی آغاز شده است. 

احتمالشکایتازدولتانگلیسبهدلیلفروشسالحبهعربستانسعودی

علیالریجانی،رئیسمجلسش�ورای

اس�المیایراناقداماخیرآمریکادرباره
محدودیتس�فربهایرانرامخالفروح
برجامدانس�توگفت:اگ�رآنرااصالح
نکنندازطرفایرانمقابلهبهمثلخواهد

شدودراینزمینهتدبیرشدهاست.
رسانههیلآمریکابااستنادبهاظهارات
اخیروزیرامورخارج�هایاالتمتحدهاز
حرکتس�ریعایاالتمتحدهبرایاجرای

برجامولغوتحریمهایایرانخبرداد.

ادعایکرهش�مالیمبنیب�رآزمایشموفقبمبهیدروژنیموجبش�دتا
آمریکابهبهانهدفاعازمتحدینمنطقهایخوددراقدامیتحریکآمیزتوان

هستهایخودرابهرخپیونگیانگبکشد

تیتر اخبار

مسعود رنجبریان، مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری 
معاون��ت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران با ارائه 
گزارش عملکرد ۹ ماهه ش��رکت ها و س��ازمان های حمل 
ونق��ل و ترافیک گفت: آنچه ب��رای پروژه های مترو تهران 
تعری��ف ش��ده بود، بیش از ۷۰ درصد پیش��رفت داش��ته 
اس��ت. به گفت��ه او، در حال حاض��ر ۱۷۰کیلومتر مترو با 
۹6 ایس��تگاه در ش��هر تهران مورد بهره برداری اس��ت در 
س��ال جاری برای خط ۳ مترو تکمیل امتداد نیمه شمالی 
تعریف ش��ده بود که اکنون با بهره برداری از ۱۸ کیلومتر 

نیمه ش��مالی و افتتاح ۳ ایستگاه زین الدین، قائم، نوبنیاد 
و در عین حال ۳ ایس��تگاه دیگر در نیمه جنوبی و میانی؛ 
در ای��ن بخ��ش ۸۵ درصد از برنامه های پیش بینی ش��ده 

محقق شده است. 
رنجبری��ان با اش��اره به وضعی��ت خط ۷ مت��رو تهران 
تصری��ح کرد: پیش بینی ش��ده تا پایان س��ال جاری تمام 
تونلینگ خط ۷ مترو به طول ۲۷ کیلومتر به اتمام برسد، 
به طوری ک��ه اکنون ۲۰ کیلومتر از تونل در خط ۷ مترو با 

۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است. 

بهرهبرداریاز170کیلومترمتروبا96ایستگاهدرشهرتهران

اقب�الش�اکری،رئی�سکمیت�ه
از ته�ران ش�هر ش�ورای عم�ران
برگش�تالیحهاخذعوارضتردداز

معابرخاصخبرداد.
مجتبیشاکریرئیسکمیسیون
نامگ�ذاریش�ورایش�هرته�ران
ازنام�هوزارتام�ورخارجهبرای
تثبیتن�امخیابانمحلاس�تقرار

س�فارتعربس�تانخبرداد.

شهرامفداکار،معاوندفترسواحلوتاالبهایساحلیسازمانحفاظتمحیط
زیستضمناشارهبهتعریفواژهدریاخواری،ازوجودتصرفاتدرعرصهساحلی

خطکرانهدریایخزرخبرداد

تیتر اخبار

روان آتکینسون که او را با بازی در نقش مستر بین می شناسیم 
در دو فیلم تلویزیونی در نقش بازرس مگره ظاهر ش��ده و حال 
در جست وجوی بازارهای بین المللی اس��ت. به گزارش ورایتی، 
فیلم های تلویزیونی »مگره تل��ه می گذارد« و »مرد مرده مگره« 
که در آنها روان آتکینسون بازیگر مستر بین در نقش سربازرس 
فرانس��وی ژول مگره بازی کرده، به زودی روی آنتن شبکه های 
تلویزیونی کشورهای مختلف می رود. در حالی که آتکینسون 
بیش از هر چیز برای توانایی های کمدی اش شناخته می شود، 
اکنون او در فیلم هایی از مگره خود را در موقعیتی دیگر قرار 
داده و توانایی ه��ای بازیگری اش را برای حضور در نقش های 
درام نیز نش��ان داده است. ابتدا قرار اس��ت کانال ۳ فرانسه 

این دو فیلم را نش��ان دهد و بعد شبکه ARD آلمان آنها را 
نشان می دهد. TV4  شبکه تلویزیونی سوئد و DR شبکه 
دانمارکی هم این دو فیلم را روی آنتن می برند. در بریتانیا نیز 
BBC ماه آینده نمایش دهنده این دو فیلم خواهد بود. این 
فیلم های تلویزیونی با اقتباس از رمان های مگره نوش��ته ژرژ 
سیمنون ساخته شده اند که میلیون ها نسخه از آنها در سراسر 
جهان به فروش رفته اس��ت. این نویسنده ۷۵ رمان »مگره« 
نوشت که داستان شان در پاریس دهه ۱۹۵۰ می گذرد. این 
داستان های کاسیک کارآگاهی در جهان طرفداران زیادی 
دارند. فیلمنامه این دو فیلم را اس��توارت هارکورت نویسنده 

»عشق و ازدواج« و »جزیره گنج« و »مارپل« نوشته است. 

مستربیندرنقشبازرسمگره

مجیدمس�چی،مدیرعاملموسس�ه
»س�ینماش�هر«تاکیدداردک�هدیگر
داشتنیکسالنبزرگسینمابهصرفه
نیستوسالندارهابهتراستبهسمت
س�ینماهایچندس�النهباامکاناکران

چندفیلمهمزمانبروند.
پانتهآبهرامبهگروهبازیگراننمایش
»درخوابدیگ�ران«بهکارگردانینادر

برهانیمرندپیوست.

رضارشیدپورازدیداراتفاقیاشباسیدعزتاهللضرغامیخبردادوبخشی
ازمطالبیکهبینایندودربارهکانالتلگرامیخمیازهمطرحشدرانقلکردو

گفت:برایاعالمرسمیمدیریتخمیازهتوسطایشان،اجازهگرفتم

تیتر اخبار

علی کفاش��یان، رئیس فدراس��یون فوتبال با بیان اینکه 
نه ایران و نه عربس��تان زمی��ن بی طرفی را برای برگزاری 
مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا پیش��نهاد نداده اند، گفت: 
با مس��ئوالن تیم امید اختافی نداریم. کفاش��یان درباره 
جلس��ه روز شنبه مسئوالن فدراس��یون فوتبال در وزارت 
ورزش و اینکه گفته می شود این جلسه پیرامون اساسنامه 
فدراس��یون بوده است، گفت: در جلسه روز گذشته درباره 
انتخابات فدراس��یون و اساس��نامه صحبتی نش��د. بیشتر 
صحبت م��ا درباره سیاس��تی بود که فدراس��یون فوتبال 

عربستان در پیش گرفته است. 
رئیس فدراس��یون فوتبال ایران درباره تصمیم عربستان و 
جوسازی مس��ئوالن فدراسیون فوتبال این کشور هم گفت: 
هنوز از کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره نامه ای ندیده ایم. 
تا دیروز هم نامه ای از عربس��تان برای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نرفته است. قطعا عربستانی ها هر موردی را مطرح کنند 

ما هم از حق و حقوق خودمان دفاع خواهیم کرد. 
کفاش��یان در خصوص صحبت های عربستانی ها مبنی بر 

قرعه کشی مجدد لیگ قهرمانان آسیا بدون حضور تیم های 
ایرانی و مطرح شدن کشورهای بی طرف قطر، عمان و لبنان 
برای برگزاری مسابقات، تصریح کرد: اینها شایعه است. هنوز 
هیچ نظری داده نش��ده اس��ت. عربس��تانی ها اول باید ثابت 
کنند نمی توانند به ایران بیایند. نظر ما این اس��ت که ایران 
کش��وری امن است و ما االن حتی میزبان کشورهای عراق و 
افغانس��تان هم هستیم. اگر مطلبی هم باشد، ما عربستان را 
ناامن می دانیم. اگر آنها بتوانند نظرشان را به AFC بقبوالنند 

که ایران ناامن است، بایدنظر موافق ما را داشته باشند. 
او در پاس��خ به این س��وال که »در صورت اعمال نفوذ 
س��عودی ها در کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا، پیش بینی 
فدراس��یون چ��ه خواهد ب��ود؟« گفت: آنها نف��وذ خاصی 
ندارند. ش��اید دولت عربس��تان ورود ش��هروندانش را به 
ای��ران ممنوع کند که این هم یک بحث سیاس��ی خواهد 
بود. در این باره باید در کنفدراس��یون فوتبال آسیا تصمیم 
بگیریم. اول منتظریم ببینیم عربستانی ها چه تصمیماتی 

می گیرند تا ما هم براساس آن تصمیم بگیریم. 

کفاشیان:هنوززمینبیطرفپیشنهادنشدهاست

بیس�توچهارمیندورهمس�ابقات
تنی�سرویمی�زج�امفجرباس�هماه
تعوی�قاردیبهش�تم�اهس�الآینده

برگزارخواهدشد.
کارلوسکیروش،س�رمربیتیمملی
فوتبالایرانبرایتماش�ایمس�ابقات
تیمفوتبالامیدعازمقطرخواهدشد.

برانکوایوانکویچ،سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسدربارهبرنامههایتیمونقلو
انتقاالتدرنشستیباعلیاکبرطاهری،سرپرستباشگاهپرسپولیسشرکتکرد

تیتر اخبار
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 چرا نباید در تبلیغات 
سخنرانی کنیم؟ 

بسیار شاهد هستیم در آگهی هایی که این روزها از 
رسانه ها پخش می شوند شخصی در صفحه تلویزیون 
ظاهر می شود و شروع به معرفی یک محصول خاص 
می کند، یا اینکه تصاویری پخش می شود و در همان 
حی��ن گوینده ای که مخاط��ب آن را نمی بیند روی 

تصاویر توضیحاتی می دهد. 
در هر دو حالت این دس��ت آگهی ها قصد دارند با 
شیوه س��خنرانی روی مخاطبان خود تاثیر بگذارند؛ 
گرچ��ه این روش از قدیمی ترین روش های تبلیغاتی 
بوده اما بد نیست در این یادداشت نگاهی به محاسن 

و معایب این دست آگهی بیندازیم. 
به واق��ع کمتر اتفاق می افتد وقت��ی آگهی از این 
دست پخش می ش��ود مخاطبی که در حال عبور از 
مقابل تلویزیون اس��ت بایستد و به متن آگهی توجه 
کافی کند، مگر آنکه تصویر دیگری همراه س��خنران 
ب��ه نمایش درآید. مثال س��خنران حین س��خنرانی 
ح��رکات خاصی انجام دهد یا کاالی مورد نظر را در 
دس��ت بگیرد یا... اما در نقطه مقابل؛ آگهی دیگری 
در حال پخش اس��ت که مخاطب اصال س��خنران را 
نمی بیند و تصاویر یکی پس از دیگری به نمایش در 
می آید و گوینده یا همان س��خنران حجم زیادی از 

اطالعات را در اختیار مخاطب قرار می دهد. 
به تعبیری این دس��ت آگهی ها به دو دس��ته کلی 

تقسیم می شوند: 
الف(آگهی با سخنران در تصویر. 

 ب( آگهی با سخنران خارج از تصویر. 
ف��ارغ از اینک��ه در هر دو روش ش��ما قصد دارید 
مخاط��ب خ��ود را متقاعد کنید که کاالی ش��ما را 
خری��داری کند ی��ا اینکه که ب��ه او بقبوالنید کاالی 
شما بهترین است اما باید بگویم روش انتخابی شما 
برای انتقال مفهوم به صورت مستقیم چندان کار ساز 

نخواهد بود. 
ب��ه واقع وقت��ی از س��خنرانی ب��رای معرفی کاال 
اس��تفاده می کنید خواس��ته یا ناخواسته شما روش 
مس��تقیم را اتخ��اذ کرده اید و پیش ت��ر در خصوص 
روش مس��تقیم توضیح دادیم که این روش چندان 
مناس��ب آگه��ی تلویزیونی نیس��ت چرا ک��ه وقتی 
مستقیما مخاطب خود را مورد خطاب قرار می دهید 
در او میل��ی را تقوی��ت می کنید که در مقابل ش��ما 
مقاومت نشان دهد و این مقاومت می تواند برای شما 

درد سر ساز شود. 
با این حال ای��ن روش همچنان در آگهی ها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد اما متاسفانه برای اینکه شما 
بتوانی��د مخاطب خود را ب��ا مفاهیم و اصالحاتی که 
به کار می برید آش��نا س��ازید نیاز به زمان بیش��تری 
داری��د که عم��ال در 30 ثانیه این مس��ئله میس��ر 
نخواهد ش��د لذا از نظر مالی نی��ز این روش مقرون 
به صرفه نیست. متاسفم بگویم بسیار شاهد بوده ایم 
که ش��رکت های صنعتی تمایل دارند در آگهی خود 
از این روش برای معرفی صنایع خود استفاده کنند 
و یک نفر به معرفی کارخانه آنها اقدام کند در حالی 
که می دانی��م مخاطب هیچ گاه در بهترین حالت نیز 

به این سخنرانی شما گوش فرا نمی دهد. 
ی��ا گاهی نیز س��خنران با افراد دیگ��ر برای آنکه 
راس��تی س��خن خود را تایید کند گفت وگو می کند 
و از آنه��ا کمک می گیرد مثل زمانی که ش��ما قصد 
دارید یک ش��وینده را معرفی کنید ابتدا س��خنران 
از ویژگی های ش��وینده س��خن می راند و بعد برای 
تایید حرف خود س��راغ عده ای م��ی رود که صد در 

صد سخنان گوینده را تایید می کنند. 
اما متاس��فانه بای��د گفت در ای��ن روش ها عمدتا 
مخاطبان واکنش مقاومتی نش��ان می دهند و حاضر 
ب��ه پذیرش مت��ن آگه��ی نخواهند بود مگ��ر آنکه 
س��خنران فقط روی یک ویژگی خاص تاکید داشته 
باش��د و برای تایید س��راغ افرادی برود که آنها هم 
فقط آن ویژگی خاص را تایید کنند احتماال در این 
صورت مخاطب شاید با یک کلیدواژه خود را درگیر 

کند و آن را به خاطر بسپارد. 
ب��ه نظر کمتر مدی��ر تبلیغاتی می توان��د باور کند 
وقتی مخاط��ب در مقابل این حجم از اطالعات قرار 
می گی��رد آنها را به خاطر بس��پارد اما همیش��ه این 
س��وال باقی اس��ت که چرا همچنان برخی مدیران 

تبلیغات بر این روش اصرار دارند. 
لذا توصیه می کنیم چنانچه شما نیز از این دست 
مدیران هستید یا این آگهی ها را در دستور کار خود 

قرار می دهید به نکات زیر توجه داشته باشید. 
اول: در سخنرانی خود فقط روی یک ویژگی بارز 
متمرکز ش��وید و بیننده خود را در فهم این ویژگی 

کمک کنید. 
دوم: ای��ن نکته را فراموش نکنی��د که در تمامی 
بررس��ی های به عمل آمده نش��ان داده ش��ده است 
وقت��ی آگهی بدون نمایش س��خنران ب��ه مخاطبان 
نمایش داده می ش��ود میزان اثربخشی آن به مراتب 
بیش��تر از زمانی اس��ت ک��ه س��خنران نمایش داده 

می شود. 
س�وم: س��خنران اگ��ر در گفتار خود مس��تقیم 
مخاطب خود را مورد خطاب قرار دهد در او مقاومت 
ایجاد خواه��د کرد که این مقاوم��ت به ضرر آگهی 

خواهد بود. 
چهارم: وقتی ش��ما ب��رای تایید خ��ود از فردی یا 
افرادی کمک می گیرید در نظر داشته باشید که محور 

صحبت شما روی یک ویژگی باشد نه چند ویژگی. 
اما با تم��ام این توصیفات به عنوان توصیه س��عی 
کنید کمتر س��راغ این دست آگهی ها بروید، چرا که 
بررس��ی ها نشان داده اس��ت که این دست آگهی ها 
اثربخش��ی کمتری نسبت به مدت زمان پخش خود 

دارند و این به نوعی اتالف هزینه است. 
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یادآوری اهمیت دیزاین در زندگی 
روزمره با پروژه ای جالب

ام��ا  دارد  وج��ود  ج��ا  هم��ه  در  دیزای��ن  هن��ر 
پ��روژه  نمی دهی��م.  اهمی��ت  آن  ب��ه  م��ا همیش��ه 
خالقی��ت  آژان��س  توصی��ه  ب��ه   »  Vitrine  « 
»In the Company of Husies« و ب��ا همکاری 
Irish Design 2015  )یک جشن طراحی ساالنه( 
به منظور باال بردن آگاهی مردم درباره اهمیت دیزاین 
در زندگی روزمره اجرا ش��د. به گزارش  ام بی ای نیوز، 
در روز بیس��تم نوامبر س��ال 2015 میالدی، با هدف 
تش��ویق عموم مردم به بررسی مجدد معنای طراحی، 
نمایشگرهای شیشه ای، شبیه به نمونه های موجود در 
یک موزه، همه جای خیابان اطراف س��ازه های نواحی 

مرکزی دوبلین قرار داده شدند. 
شاخه: منافع عمومی

Design 2015 :مشتری
 In the Company of Huskies :آژانس

 the Company of فیلمس��ازی:  ش��رکت 
 Huskies

پیامدهای واگذاری ساعات پخش آگهی های تلویزیونی بررسی می شود

مزایده ای محکوم به شکست

بادکوبه:آژانسهاباخصوصیسازی
وواگذاریساعاتپخشآگهیها
مشکلیندارند،مشکلآنهابانحوه
برگزاریاینمزایدهاست،سازمان
درتنظیماینمزایدهبهاپراتورها

وبانکهانیزاجازه
وروددادهاست.در
واقعانتقاداصلی
آژانسهابههمین
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خب��ر واگذاری س��اعات پخش آگهی ه��ای تلویزیونی 
و رادیویی سراس��ری و اس��تانی توس��ط س��ازمان صداو 
س��یما در قالب یک مزای��ده، هیجانی عجیب را در میان 
فع��االن صنع��ت تبلیغات ایج��اد کرده  اس��ت. خبر این 
اس��ت: »صداوس��یما به زودی کلیه زمان ه��ای تبلیغاتی 
تلویزیونی و رادیویی سراس��ری و اس��تانی و مش��ارکتی 
درون و برون مرزی خود را به مدت س��ه سال به حداقل 
دو و حداکثر سه آژانس تبلیغاتی از طریق مزایده واگذار 
خواه��د کرد. در این مزایده ام��کان همراهی یک اپراتور 
یا بانک یا ش��رکت سرمایه گذار نیز وجود دارد.« سازمان 
صداوسیما قیمت پایه این مزایده را حدود 1300 میلیارد 
تومان اعالم کرده که طبق برآوردها و گفته ها برنده این 
مزایده 22 میلیون ثانیه امکان پخش آگهی تلویزیونی و 
10 میلی��ون ثانیه امکان پخش آگه��ی رادیویی را از آن 
خود خواهد کرد. این مزایده با اینکه هنوز برگزار نش��ده 
ب��ا بازخوردهای زیادی از طرف فعاالن این عرصه مواجه 
شده است. »فرصت امروز« در صدد بررسی این موضوع 
برآمده و به همین دلیل سراغ دو شرکت تبلیغاتی فعال 
در این حوزه رفته است. بابک بادکوبه، مدیرعامل شرکت 
تبلیغاتی تمام خدمت بادکوبه و دکتر حس��ین خطیبی 
مدیرعامل کانون تبلیغاتی ن��ور نظرات مختلفی را بیان 
کرده و سواالت مختلفی را پاسخ داده اند. عالوه بر این به 
منظور دریافت موضع انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی 
نس��بت به این مزایده تماس��ی با آنها برقرار کرده ایم که 

پاسخ مشخصی از طرف این انجمن دریافت نکرده ایم. 

نحوه برگزاری این مزایده
با مشکالت روبه رو است 

بابک بادکوبه درباره مزایده اخیری که قرار اس��ت توسط 
سازمان صداوس��یما برگزار شود، می گوید: مدتی است که 
چندین کارشناس در سازمان صدا و سیما مشغول بررسی 
این مزایده هس��تند، مزایده ای که خبر آن تقریبا دو هفته 
قبل از انتش��ار عمومی به تمامی آژانس ها ابالغ شده است. 
اکثر آژانس ها بعد از دریافت خبر مخالفت خود را نسبت به 
آن اعالم کردند. البته آژانس ها با خصوصی سازی و واگذاری 
ساعات پخش  آگهی ها مشکلی ندارند، مشکل آنها با نحوه 
برگزاری این مزایده است، سازمان در تنظیم این مزایده به 
اپراتورها و بانک ها نیز اجازه ورود داده است. در واقع انتقاد 
اصل��ی آژانس ها به همین بخش از مزایده اس��ت. آژانس ها 
می گویند مگر حوزه بانکداری یا اپراتوری کشور به آژانس ها 
اج��ازه  احداث بانک یا آنتن های بی ت��ی اس را می دهد که 
آژانس ه��ا اج��ازه ورود این حوزه را در ای��ن مزایده بدهند. 
کارشناسان س��ازمان معتقدند هیچ آژانسی توان پرداخت 
1300میلی��ارد را ن��دارد و ب��رای تامین ای��ن بودجه باید 

سازمان هایی وارد میدان شوند که توان پرداخت را دارند. 

شرکت تبلیغاتی توان تامین 1300 میلیارد تومان 
را ندارد 

بادکوبه می گوید: آژانس های تبلیغاتی نیز بعد از بررسی 
اذعان کرده اند که حتی توان تامین 1000 میلیارد ریالی 
ضمان��ت ورود به ای��ن مزایده را هم ندارند چه رس��د به 
تامین مبلغ 1300 میلیارد تومانی مزایده اما مسئله این 
است که چرا سازمان برای حل این مسئله اجازه شرکت 
تعداد آژانس های بیش��تری را نمی دهد. درحال حاضر از 
میان 1500 آژانس تبلیغاتی فعال در کش��ور نزدیک به 
160 عدد آنها با س��ازمان صداو سیما در تماس و ارتباط 
هس��تند ک��ه از این تعداد حداقل 20 ی��ا 30 آژانس اول 
می توانند در این مزایده ش��رکت کنند. س��ازمان در برابر 
این پیش��نهاد مخالفت کرده و عن��وان می کند به دلیل 
ایجاد فضای رقابتی بهتر اس��ت حداقل دو یا سه آژانس 
در این مزایده حضور داش��ته باش��ند. ش��رایط س��ختی 
پی��ش آم��ده و آژانس های تبلیغاتی کش��ور فعال منتظر 
موضع گی��ری انجمن صنفی تبلیغات و مابقی آژانس های 
تبلیغاتی هس��تند چون به نظر تامین این بودجه کار هر 
ش��رکتی نیس��ت. اگر مبلغ مزایده خرد می ش��د و مانند 

باکس های زیباس��ازی کمتر در نظر گرفته می شد شاید 
برخی آژانس ها با تمام س��رمایه می توانس��تند نسبت به 
تامین آن برنامه ریزی کنند ولی این مبلغ بسیار باالست 
و تامین آن س��خت اس��ت. 1300میلیارد تومان مبلغی 
غیرقابل تصور برای کل صنعت تبلیغات کش��ور اس��ت، 
کارشناسان با در نظر گرفتن این موضوع پای اپراتورها و 

بانک ها را به میان کشیده اند. 

برنده مزایده امسال به 
نوعی بازنده این مزایده 

نیز خواهد بود
بادکوبه می گوید: این مزایده 
را از زوای��ای دیگر نیز می توان 
مش��اهده کرد، اگر شرکت یا 
اپراتوری مزایده را برنده ش��ود 
ول��ی با توجه به ش��رایط حال 
حاضر نتواند تعهد مالی خود را 
تامین کند، سازمان چه خواهد 
کرد، حتما در این باره ش��روع 
ب��ه دادن تخفیف خواهد کرد. 
اگر با این حال س��ازمان برنده 

مزایده نتواند برای س��ال دوم تعهد خود را اجرا کند چه 
خواهد شد. آیا در این حالت سازمان صداوسیما می تواند 
ب��ا یک ارگان ب��زرگ مانند اپراتور یا بانک درگیر ش��ود. 
مطمئنا سازمان های که خارج از صنعت تبلیغات هستند 
با ورود به این حوزه باعث عقبگرد تبلیغات خواهند شد و 
ای��ن ضربه بزرگی به این صنعت وارد خواهد کرد. در این 

باره حتما تخصص ها در هم رفته و مش��کالت اساسی در 
این حوزه پیش خواهد آمد و سازمان هایی مانند اپراتورها 
و... در کار تبلیغ��ات دخالت ک��رده و جهت اصلی آن را 
تغییر می دهند. این درحالی اس��ت که امس��ال سازمان 
صدا و س��یما پیش بینی کرده که تا پایان س��ال 1000 
میلی��ارد جذب کند؛ پیش بینی ای که تا به امروز تحقق 
نیافته و سازمان فقط توانسته 800 میلیارد بودجه جذب 
کند. کشورمان با رکود اقتصادی 
روبه رو اس��ت و فش��ار زیادی به 
شرکت ها و صنعتگران خصوصی 
وارد اس��ت و سازمان های دولتی 
نیز با مش��کالتی روبه رو هستند 
پرداخ��ت هزینه ه��ای  ت��وان  و 
تبلیغات��ی خ��ود را ندارند. با این 
توصیف��ات برنده مزایده امس��ال 
ب��ه نوعی بازنده ای��ن مزایده نیز 
خواه��د بود. البت��ه اگر وضعیت 
اقتصادی کش��ورمان ب��ه یکباره 
متحول و ش��رایط ایده آل ش��ود 
ش��اید برنده مزای��ده، برد زیادی 
کند ولی با ش��رایط فعلی امیدی 

به افتادن این اتفاق نیست. 

خصولتی شدن سازمان صداوسیما به جای 
خصوصی شدن 

بادکوبه در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم برگزاری 
مزایده بدون حضور ش��رکت های تبلیغاتی گرفته ش��ده 

و آیا نظرات آنها اعمال ش��ده اس��ت یا خی��ر، می گوید: 
ای��ن مزایده توس��ط کارشناس��ان بخش ه��ای مختلف 
س��ازمان طراحی ش��ده و بعد از طراحی در جلسه ای با 
حضور 20 ش��رکت اول تبلیغ��ات و تمامی فعاالن حوزه 
رس��انه داری مط��رح شده اس��ت. بعد از مطرح ش��دن، 
ش��رکت های تبلیغاتی م��وارد مختلف��ی از دغدغه های 
خ��ود را مطرح کردند ولی کارشناس��ان عنوان می کنند 
که خصوصی س��ازی سازمان صداوس��یما شیوه درستی 
اس��ت و س��ازمان از این طریق می تواند مشکالت مالی 
خود را برطرف کند. شرکت های تبلیغاتی پیشنهاد دادند 
که کنسرس��یومی با حضور ش��رکت های اول این حوزه 
ش��کل بگیرد. به هرحال با اینکه دغدغه های فعاالن این 
عرصه نیز در طرح اعمال ش��ده ولی باز طرح قابل قبول 
شرکت های تبلیغاتی نیس��ت و به نظر اجرایی شدن آن 
با این حالت س��خت است. مخاطبان تلویزیون این روزها 
گزینه ای برنامه ها را مشاهده می کنند. بادکوبه در پایان 
می گوی��د: فعاالن تبلیغات از خصوصی ش��دن س��ازمان 
صدا وس��یما اس��تقبال می کنند اما همین فعاالن نگران 
خصولتی ش��دن این سازمان هستند. اینکه مزایده ای به 
نیت خصوصی س��ازی برگزار ش��ود و باز سازمانی دولتی 
ی��ا نیمه دولتی برن��ده مزایده ش��ود، نه تنها کمک کننده 
نیست، بلکه آس��یب زیادی به این حوزه خواهد زد. اگر 
س��ازمانی، صداوس��یما را فقط به نیت داشتن رسانه در 
اختیار بگیرد و توجهی به س��وددهی آن نداش��ته باشد، 
خس��ارتی جبران ناپذیر به صنعت تبلیغ��ات خواهد زد. 
با توج��ه به وضعیت ح��ال حاضر، چاب��ک عمل کردن 
آژانس ه��ای تبلیغاتی ب��رای صدور برنده��ای ایرانی به 
کش��ورهای مختلف مهم اس��ت. امی��دوارم بزرگ ترین 
مزایده تاریخ تبلیغات ایران به بهترین شکل اتفاق بیفتد 
و فعاالن عرصه تبلیغ��ات ایران بهترین بهره برداری را از 

این مزایده کنند. 

خصوصی شدن خوب است به شرطی که تراست 
اقتصادی شکل نگیرد 

دکتر حسین خطیبی درباره مزایده اخیر سازمان صدا 
و س��یما می گوید: خصوصی سازی در بخش های مختلف 
دولت همیشه مورد تایید ارگان ها و افراد فعال در اقتصاد 
بوده  اس��ت ام��ا به ش��رط اینکه خصوصی س��ازی باعث 
شکل گیری تراس��ت در اقتصاد یک کش��ور نشود یعنی 
نباید روند خصوصی س��ازی به گونه ای باشد که قدرت از 
دس��ت دولت گرفته و به دس��ت قدرت دیگری در بخش 
خصوصی س��پرده ش��ود. حال اگر در این میان دولت به 
منظور خصوصی سازی در نظر بگیرد که بخشی تخصصی 
را واگذار کند، اوضاع پیچیده تر می ش��ود. چون نمی توان 
واگذاری ی��ک بخش تخصصی را با ابعاد مالی س��نجید 
و فقط بر این اس��اس که ش��رکت یا س��ازمان توان مالی 
دارد، عهده دار یک واحد تخصصی ش��ود. در نتیجه برای 
برگزاری چنین مزایده هایی عالوه بر توان مالی باید توان 
تخصصی سازمانی را که قرار است بخش مورد نظر به آن 
سپرده ش��ود، در نظر گرفت. خطیبی درباره حضور یک 
بانک یا اپراتور در این مزایده می گوید: بانک ها یا اپراتورها 
فق��ط می توانند در این زمینه س��رمایه گذاری کنند، آنها 
تخصص��ی در این زمینه ندارند ک��ه بخواهند وارد عرصه 
تبلیغات شوند. ش��غل بانک فروش آگهی و اظهارنظر در 
این باره نیست، شغل بانک واگذاری اعتبارات است. بانک 
باید اعتبارس��نجی کند و براساس آن سپرده واگذار کند. 
این گفته ه��ا در مورد اپراتورها نی��ز صدق می کند. پس 
بانک ها و اپراتورها با توجه به ش��رایط فقط می توانند در 
بخش مالی این مزایده وارد شوند ولی در زمینه تخصصی 
ورود آنه��ا ب��ه صالح صن��ف تبلیغات نیس��ت. خطیبی 
می گوی��د: در حال حاضر ش��رکت تبلیغاتی که ش��رایط 
مال��ی تامین بودجه این مزایده را داش��ته باش��د، وجود 
ندارد ولی می توان با اج��رای برخی راهکارها این بودجه 
را تقسیم بندی و جذب س��ازمان کرد. خطیبی در پایان 
می گوی��د: مطمئنا اگر این مزایده بخواهد اجرایی ش��ود، 
نیاز به کارشناسی بیشتر دارد و امیدوارم روند اجرای این 
مزایده به شکلی باشد که باعث ارتقای این صنعت شود. 

اکرم آزادیان 

نرگس فرجی



 بررسی برندینگ در صنایع ایران
براساس 22 قانون ابدی برندسازی 

قانون دهم برندسازی: قانون خطوط 
ضمیمه

بس��یاری از تولیدکنندگان دشمنان شماره یک 
خودش��ان هس��تند، می پرس��ید: چگونه؟ تقریبا 
تم��ام کاالهای تولید داخل دارای خطوط ضمیمه 
بسیاری هس��تند، به عنوان مثال، شرکت تولیدی 
ت��ک م��اکارون را در نظر بگیری��د؛ دارای بیش از 
ده ن��وع تولیدات از جمله اس��پاگتی، آرد س��فید، 
روغن کنجد و غیره است. از طرف دیگر، در دسته 
اس��پاگتی بیش از 16 نوع محصول یا بسته بندی 

متفاوت را ارائه می دهد.
 این نوع گسترش خطوط ضمیمه باعث می شود 
تا قدرت یک برند ضعیف شود، رقبا راحت تر وارد 
بازار می ش��وند، ازدیاد رقبا باع��ث افزایش قدرت 
خرده فروش ها ش��ده و خرده فروش ه��ا در جهت 
باالتر ب��ردن منافع خود تولید کنن��دگان را تحت 
فش��ار قرار می دهند تا با شرایط آنها کنار آیند یا 
کاالی آنها از آن خرده فروشی حذف می شود و در 
انتها این تولیدکنندگان هستند که ضرر می کنند. 
چ��را؟ چون به علت وج��ود تولیدکنندگان متعدد  
)مثاًل در تولید ماکارونی بیش از 30 شرکت ثبت 
شده وجود دارد( خرده فروش در انتها شرکتی را 
که ش��رایط آنها را بپذیرد، پی��دا می کند و با آنها 

وارد معامله می شود. 
تولیدکنن��دگان با این توس��عه خطوط ضمیمه 
به دنبال افزایش س��هم بازار خود هستند، ولی آیا 
واقعا آنها به این مهم دس��ت پی��دا خواهند کرد؟ 
احتماال این گس��ترش خطوط ضمیمه تا حدودی 
باعث افزای��ش فروش آنها می ش��ود ولی افزایش 
سود شرکت که تضمین کننده بقای شرکت است 

به ندرت از این طریق اتفاق می افتد.
 از ط��رف دیگر هنگامی که کاالی یک ش��رکت 
با اس��تقبال روبه رو نمی شود، صاحبان آن شرکت 
س��عی می کنند ب��ا افزایش کااله��ای ضمیمه به 
ش��رکت رونق ببخشند، در صورتی که راه موفقیت 
دقیقا برعکس آن یعنی کاهش محصوالت اس��ت. 

کاه��ش محصوالت منطق مش��تری اس��ت چون 
راحت تر شرکت را به خاطر می سپارد و به عبارت 
دیگر شرکت مورد نظر راحت تر به ذهن مشتریان 
نف��وذ می کند ول��ی منطق صاح��ب صنعت چیز 

دیگری است.
 آنه��ا با افزایش خطوط تولیدی خود س��عی در 
گس��ترش فروش دارند غافل از اینک��ه با این کار 
برندش��ان را تضعیف می کنند، راه درس��ت ایجاد 

برندی جدید برای کاالی جدید است. 
عل��ت دیگ��ر افزایش خط��وط ضمیم��ه غریزه 
طبیعی هر ش��رکت ب��رای تقلی��د از رقبای خود 
اس��ت، صاحبان ش��رکت ها با این تص��ور که رقبا 
خبرهایی را می دانند که ما نمی دانیم، مبادرت به 
کپی برداری از رقب��ا می کنند تا مبادا از این قافله 

عقب بیفتند. 
در همی��ن صنعت تولید اس��پاگتی، به تش��ابه 
محص��والت برندهای فعال در این صنعت از جمله 
ش��رکت های تک ماکارون، زر ماکارون، ماکارونی 
سمیرا، ماکارونی مانا، جهان ماکارون و ده ها برند 
دیگر دقت کنید، خنده دار است؟ بله! ولی واقعیت 
دارد. همی��ن قصه ب��رای تولیدکنن��دگان لبنیات 
تکرار می ش��ود، ده ها نوع ماست زیر مجموعه یک 
برند و ده ها رقیب که محصوالت مشابه هم تولید 
می کنند یا آب معدنی دماوند که مبادرت به تولید 
نوش��یدنی های گازدار مانند لیمویی، لیمو- نعنا و 

لیمو و سیب کرده است. 
همان طور که گفته ش��ده، دش��من شماره یک 
تولیدکنندگان خودش��ان هس��تند، آنها با اضافه 
کردن خطوط ضمیمه و برچسب هایی مانند غنی 
ش��ده، کم کال��ری، طعم دار و غی��ره این موضوع 
را به مش��تری الق��ا می کنند ک��ه محصول اصلی 

کاستی هایی دارد. 
سخن آخر اینکه ارائه محصوالت ضمیمه به دو 
دلیل بارز باعث تضعیف برند می ش��ود، نخس��تین 
دلی��ل ایجاد س��ردرگمی در مش��تری، دلیل دوم 
الق��ای این حس که محصول قبل��ی خوب نبوده، 
ولی متأسفانه صاحبان صنایع و مدیران تصمیمات 
خود را براساس آمار روزانه و ماهانه می گیرند، در 
صورتی که برای تحلیل یک برند باید آمار چندین 

ساله را نگاه کرد. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )61(
ایجاد یک فضای دوست داشتنی

ما معموال فک��ر می کنیم که یک فضای عالی و 
دوست داش��تنی فقط از ترکیب چیزهای غیر قابل 
تعریف درس��ت شده که به صورت کامال اتفاقی به 
بهترین شکل ممکن با یکدیگر ترکیب شده اند تا 
یک وضعیت مناسب را ایجاد کنند. شاید عده ای 
معتقد باش��ند وجود مردم، موسیقی و نورپردازی 
در ی��ک م��کان ب��رای ایجاد یک فضای دوس��ت 
داش��تنی و خوش��ایند کافی باش��د اما بس��یاری 
از دانش��مندان اس��تدالل های دیگ��ری را مطرح 

می کنند. 

ایده
پروفس��ور چارلز اس��پنس، یک عصب ش��ناس 
 Crossmodal است که آزمایش��گاه تحقیقاتی
در بخش عصب شناسی تجربی دانشگاه آکسفورد 
را اداره می کند. تحقیقات وی روی نحوه واکنش 
ح��واس م��ا و تاثیرگ��ذاری آن بر نح��وه تفکر ما 
متمرکز اس��ت. نتایج تحقیقات وی نشان می دهد 
ک��ه ما به طرق مختلف تحت تاثی��ر دیگران قرار 
می گیری��م و ای��ن اثرپذیری می توان��د منطقی یا 

احساسی باشد. 
به عنوان مث��ال، این تحقیقات نش��ان می دهد 
که بس��ته بندی اسپری های ضدعرق خشن است، 
بنابراین این طور به نظر می رسد که مصرف کاالی 
قرارگرفته در آن بس��ته بندی خشن حس راحتی 
را به ما منتقل نمی کند. اما چنانچه همان کاال را 
درون یک بسته بندی ش��کیل و ساده قرار دهیم 
با دیدن آن احس��اس خوبی به ما منتقل ش��ده و 
نوع بس��ته بندی آن کاال ما را برای استفاده از آن 

ترغیب می کند. 
م��ا فک��ر می کنیم زمان��ی که ی��ک چیپس را 
به س��ایر برنده��ای تولید کنن��ده چیپس ترجیح 
می دهیم صرفا به دلیل طعم خاص آن اس��ت، اما 
براس��اس نتایج حاصل شده در تحقیقات مذکور، 
مهم تری��ن عاملی که ما را به خرید آن برند خاص 
ترغیب می کند تُرد بودن محصول نسبت به سایر 

برندهاست. 

همچنین اغلب ما درباره این تئوری ش��نیده ایم 
ک��ه دم کردن قه��وه به هنگام فروش آن س��بب 
جذب س��ریع تر مش��تریان و فروش آس��ان تر آن 
می ش��ود، قراردادن نانی که به تازگی پخت ش��ده 
در سوپرمارکت ها نیز به منظور جذب مشتریان از 
دیگر ترفندهایی اس��ت که برای تاثیرگذاری روی 

ذهن مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. 
تحقیقات پروفسور اسپنس شامل بررسی تاثیر 
اف��زودن تجربیات مختلف حس��ی جه��ت ایجاد 
یک احس��اس لذت بخش در یک مرکز خرید نیز 
می شود. به طور خالصه و ساده، وی در تحقیقات 
خود به این نتیجه رس��یدکه ی��ک تعادل در این 
می��ان وجود دارد. ش��ما می توانید با اضافه کردن 
تعداد معینی از محرک های حسی نظیر موسیقی، 
نورپ��ردازی و معطر کردن فضا مردم را به حضور 
در ی��ک مرکز خرید، باق��ی ماندن در آن و خرید 
کردن ترغیب کنید. اما اگر بیش از حد ممکن از 
این ش��یوه اس��تفاده کنید، افراد فورا آن مکان را 

ترک خواهند کرد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
* ش��رکت های بزرگ چندملیتی با پروفس��ور 
اسپنس و سایر موسسات تحقیقاتی ارتباط برقرار 
ک��رده و از آنان خواس��ته اند ت��ا در رابطه با یک 
ترکیب کامل و عال��ی از نورپردازی، معطر کردن 
فض��ا و طعم غذاها و س��ایر حس هایی که عموما 
س��خنی از آنها به میان نمی آی��د تحقیق کرده و 
بهترین فرمول ممکن در زمینه ایجاد یک فضای 
دوست داش��تنی و خ��اص را در اختی��ار آنها قرار 

دهند. 
* توج��ه داش��ته باش��ید زمانی که ب��ه جایی 
می روی��د و در آنجا احس��اس راحت��ی می کنید، 
بررس��ی کنید که مدیران و گردانندگان آن مکان 
چ��ه تمهیداتی را ب��رای ایجاد فضای��ی راحت و 
خوش��ایند در نظر گرفته اند؟ سپس از آن روش ها 
در ایجاد یک فضای دلنش��ین برای کس��ب و کار 

خود استفاده کنید. 
* چنانچه قصد دارید تا از محرک های حس��ی 
به منظور ایجاد فضایی دلنشین و راحت استفاده 
کنید، توجه داش��ته باشید که بهتر است این کار 
را طوری انج��ام دهید که به نوعی مکمل برندتان 

باشد. 

برندنامهایده های طالیی

طبق تحقیقی که در کشور ترکیه 
جهت بررسی MNP بین اپراتورهای 
Vodafone و Turkcell و... صورت 

گرفته است، عواملی که به صورت 
مستقیم بر ترابردپذیری تاثیرگذار 

هستند شامل سن، نوع قرارداد 
)اعتباری، دائمی(، نوع اپراتور و سطح 

رضایت از آن بوده

تمرکز بر ارزش افزوده 
بیاتی در م��ورد جزییات این 
طرح می گوید: درکل دنیا برای 
اینکه تعداد اپراتورها افزایش پیدا 
نکند و بح��ث مزیت و خدمات 
 بهتر مطرح شود، طرحی به نام 
 MNP )Mobile Number
Portability( ک��ه در واق��ع 
هم��ان ترابردپذیری اس��ت به 
وج��ود آم��د. هدف ای��ن روش 
این اس��ت که اپرات��ور دیگری 
به چرخه اضافه نش��ود و تمرکز 
روی خدم��ات و ارزش اف��زوده 
باشد. ترابردپذیری بیشتر برای 
کشورهای در حال توسعه اجرا 
می شود. در کشورهای در حال 
توسعه مانند ایران بعد از به حد 
نصاب رس��یدن کاربران، بحث 
رقاب��ت می��ان اپراتوره��ا پیش 
می آید که چ��ه خدمات ارزش 
اف��زوده ای دارن��د ت��ا کاربران، 
آنه��ا را انتخاب کنن��د. در واقع 
اپراتوره��ا ب��ا در نظ��ر گرفتن
VAS )Value Add Service(

یا همان خدم��ات ارزش افزوده 
و همچنی��ن تعرفه های رقابتی 
سعی بر جذب مش��تریان رقبا 

خواهند کرد. 

جنگ بر سر خدمات بهتر 
پیش بین��ی این کارش��ناس 
از آین��ده اپراتوره��ا ب��ا توج��ه 
به س��هم ب��ازار آنها این اس��ت 
که معموال اپراتور س��وم س��ود 
بیش��تری می گی��رد،  چ��را که 
فرصت کمی نس��بت به اپراتور 
اول ب��رای ج��ذب مش��ترکین 
خود دارا بوده اس��ت. او در این 
باره می افزای��د: در ترابرد پذیری 
برای کاربران فرقی نمی کند که 
مالکیت چه سیم کارتی را دارند 
و هر مشترک حداکثر دو بار در 
سال می تواند شماره تلفن همراه 
خ��ود را بی��ن اپراتورها جابه جا 
کند. به بیان دیگ��ر در صورت 
ع��دم رضایت از ن��وع، کیفیت 
یا تعرفه خدم��ات اپراتور فعلی 
خود، دیگر الزم نیس��ت شماره 
خود را تغییر دهد و می تواند در 
شرکت مخابراتی دلخواه همان 
ش��ماره قبلی  را انتقال داده و از 
سرویس های با کیفیت بهتر یا 
قیمت مناس��ب اس��تفاده کند. 
بر این اساس به عنوان مثال اگر 
فردی مشترک همراه اول باشد 
و به دالیلی در محله س��کونت 
آنتن ده��ی  ش��رایط  از  خ��ود 
نباش��د،  برخ��وردار  مناس��بی 
می توان��د بدون تغییر ش��ماره 
خ��ود، از خدم��ات و تعرفه های 
رایتل یا ایرانس��ل استفاده کند 
ی��ا اگر فردی رضای��ت کامل از 
خدمات ارائه ش��ده در ایرانسل 
نداشته باشد، می تواند با حفظ 
ش��ماره به عنوان کاربر رایتل به 
شبکه این شرکت مهاجرت کند. 
او ادام��ه می ده��د: در ای��ن 
حال��ت رقاب��ت بر س��ر فروش 
س��یم کارت نیس��ت، رقابت بر 
سر این اس��ت که کدام اپراتور 
خدم��ات بهتری ارائ��ه خواهد 
داد ت��ا مش��تریان رقبا را جذب 
کن��د. مثال اگر هم��راه اول 75 
میلیون مشتری دارد و ایرانسل 
60 میلیون و رایتل 7 میلیون، 
با این طرح میزان��ی از این 75 
میلیون مش��تری همراه اول به 
7 میلیون مشتری رایتل اضافه 
می ش��وند، چون در حال حاضر 
خدمات بهتری را ارائه می دهد. 
پس اپراتوری که اخیرا وارد بازار 
اپراتورها شده، سود بیشتری از 
ای��ن طرح عاید خ��ود می کند. 
طب��ق تحقیقی که در کش��ور 
 MNP بررس��ی ترکیه جهت 
 Vodafone بین اپراتوره��ای
و Turkcell و... صورت گرفته 
اس��ت، عوامل��ی ک��ه به صورت 
ترابردپذی��ری  ب��ر  مس��تقیم 
تاثیرگذار هس��تند شامل سن، 
نوع ق��رارداد )اعتباری، دائمی(، 
نوع اپراتور و سطح رضایت از آن 
بوده، که براساس آن دو بخش از 

مشتریان، مشتریان قدیمی آن 
اپراتور و دیگری مشتریان وفادار 
به سمت اپراتور دیگر نمی روند 
و دوس��ت دارند از همان اپراتور 
خود استفاده کنند که این مورد 

نیز حائز اهمیت است. 

رقابتی فراتر از اپراتورها
این کارشناس ارشد بازاریابی 
س��ال های  در  ک��ه  می گوی��د 
آینده تنها ش��اهد رقابت بر سر 
اپراتوره��ا نخواهیم ب��ود، بلکه 
رقابت فراتر رفته و بین اپراتورها 
و شرکت های س��رویس دهنده 
اینترن��ت ش��روع خواهد ش��د. 
یعن��ی اینک��ه کاربران ش��بکه 
تلف��ن هم��راه از طریق همین 

خدمات  می توانند  طرح 
خ��ود را از یک ش��رکت 
س��رویس  ارائه دهن��ده 
اینترنتی بگیرند. در حال 
حاضر ش��رکت شاتل با 
فعال کردن بخش موبایل 
خود و ثبت شرکت شاتل 
موبایل رسما ورود خود را 
به این پروژه اعالم کرده 
است. این رقابت با حضور 
ش��رکت های ارائه دهنده 

س��رویس اینترنت در سال های 
آین��ده بس��یار جذاب تر خواهد 

شد. 

ایجاد باشگاه مشتریان برای 
مشتریان وفادار 

بیات��ی در انته��ا ب��ه مفهوم 
وفاداری ب��ه برند در اپراتورهای 
داخلی اش��اره و اضافه می کند: 
رقابتی  ترابردپذیری ط��رح  در 
اهمیت دارد و نام اپراتور مطرح 
نیست. به نظر بنده اپراتورها باید 
تالش خ��ود را در جهت تکریم 
مشتریان وفادارشان نشان دهند 
و بهتری��ن پیش��نهادات ویژه را 
برای آنها در نظر بگیرند. این امر 
س��بب حفظ مشتری در اپراتور 
ابتدایی خواهد ش��د. همچنین 
بازار نش��ان می دهد  تحقیقات 
که ایجاد باشگاه مشتریان و ارائه 
طرح های سرگرم کننده از سمت 
اپراتورها می تواند آنها را ترغیب 
به مان��دن و عدم جابه جایی در 

بین اپراتورها کند. 

رقابت بر سر افزایش سهم 
بازار 

ادامه حمید محمدی پور،  در 
کارشناس ارشد بازاریابی درباره 
طرحی که قرار است اجرا شود 

با توجه به س��هم بازار اپراتورها 
و آینده ش��ان می گوید: با توجه 
ب��ه وضعیت بازار تلف��ن همراه 
می ت��وان گفت تقریبا ب��ازار به 
حالت اشباع رس��یده و در واقع 
عرضه بر تقاضا پیش��ی گرفته 
اس��ت و اکن��ون زم��ان رقابت 
اپراتورها بر سر جذب مشتریان 
یکدیگر است، به نوعی که تعداد 
کل س��یم کارت های فروخت��ه 
شده توسط اپراتورهای گوناگون 
در ای��ران از جمعی��ت کش��ور 
بیشتر اس��ت. در فرهنگ مردم 
ای��ران قانونی حاکم اس��ت که 
شماره موبایل مانند شناسنامه 
فرد و دس��تگاه تلفن همراه به 
منزله جلد شناس��نامه اس��ت. 

بنابرای��ن از آنجای��ی که هزینه 
تعویض س��یم کارت به س��بب 
اعتمادسازی مجدد و همچنین 
عادت کردن مخاطبان بس��یار 
باالست، مش��تریان در بسیاری 
اوقات تمایلی به تغییر ش��ماره 
خود یا حتی حفظ همان شماره 
تنها با عوض ک��ردن پیش کد 
خود ندارن��د، بنابراین می توان 
پیش بینی کرد که بازار رقابتی 
داغ��ی در پیش اس��ت و رقابت 
اصلی بر افزایش س��هم بازار به 
جای بزرگ تر ک��ردن کل بازار 
اس��ت. ازای��ن رو ارائ��ه خدمات 
ویژه در نرخ ها، خدمات اینترنت 
همراه مانند 4G، خدمات دیتا 
و مسائلی مانند تماس تصویری 
و خدمات ارزش افزوده بس��یار 
اثرگذار خواهد ب��ود. در واقع از 
این به بعد است که بازار رقابتی 
به معنای واقعی شکل می گیرد 
و نقش اس��تراتژی های توسعه 

مشتریان پر رنگ خواهد شد. 

ارائه طرح های مدت دار 
او در م��ورد اس��تراتژی های 
ک��ه  طرح های��ی  و  بازاریاب��ی 
زم��ان  ان��دک  در  اپراتوره��ا 
باقیمانده برای حفظ مش��تری 
خ��ود می توانند ب��ه کار گیرند، 

می گوید: بدیهی است که با ارائه 
این طرح بس��یاری از مشتریان 
ک��ه از خدم��ات اپرات��ور خود 
راضی نیس��تند )و از آنجایی که 
نیازی ب��ه تغییر پیش کد خود 
ندارند( به مس��ئله تغییر اپراتور 
فک��ر خواهن��د ک��رد. بنابراین 
یک��ی از اس��تراتژی های فعلی 
ارائه طرح های مدت دار بس��یار 
جذاب اس��ت که باعث می شود 
حتی در ماه های آینده به سبب 
اینکه مشتری هزینه اولیه باالیی 
پرداخت کرده تمایلی نداش��ته 
باشد اپراتور فعلی را تغییر دهد. 
در واق��ع نوع��ی پی��ش فروش 
طرح های هدفمن��د که یکی از 
شرایط استفاده از امکانات بسیار 
ج��ذاب آن ای��ن باش��د 
که مش��تری ب��ه مدت 
طوالن��ی از خ��ط خود 
اس��تفاده کن��د و این به 
نوعی سبب وابسته شدن 
مش��تری ب��ه آن اپراتور 
خواهد شد. همچنین در 
وضعیت فعلی طرح های 
وفادار سازی مشتریان در 
قالب باشگاه مشتریان در 
افزایش ارزش طول عمر 
مش��تری )CLV(بس��یار موثر 

است. 

احتمال بازاریابی تخریبی 
وجود دارد 

م��ورد  در  محمدی پ��ور 
برای  استراتژی های پیشنهادی 
جذب مش��تریان رقی��ب ادامه 
می ده��د: ارائ��ه بس��ته هایی با 
مزیت های جذاب برای مخاطب 
در تصمیم به تغییر اپراتور بسیار 
موثر است. اپراتورها با استفاده از 
تکنیک های کالسیک بازاریابی 
مانن��د FAB )ویژگی ها، مزایا 
و مناف��ع( و ب��دون تخری��ب و 
تضعی��ف رقیب و ب��ا پررنگ و 
برجس��ته ک��ردن بای��د فضای 
رقابتی مش��تری را به س��مت 
خود بکش��انند، چ��را که زمانی 
که ب��ازار در حالت اش��باع قرار 
دارد و رقبا مجبورند برای کسب 
سهم بازار بیشتر، مشتریان دیگر 
رقبا را به س��مت خود بکشند، 
احتمال نوعی بازاریابی تخریبی 
و مسائل اینچنینی وجود دارد. 
در ای��ن مرحل��ه دیگر پیش کد 
ش��ماره تلفن هم��راه نمی تواند 
در برن��د ش��خصی اف��راد موثر 
باش��د، چ��را که ممکن اس��ت 
مشتری با پیش کد یک اپراتور 

از خدمات اپراتور دیگر استفاده 
کن��د. بنابرای��ن در این مرحله 
دیگر جایگاه س��ازی با پیش کد 
تلفن هم��راه معنایی ن��دارد و 
رقابت اصلی روی خدماتی مانند 
کیفیت آنتن دهی، ارزش افزوده، 
خدم��ات رومین��گ خ��ارج از 
کشور، اینترنت همراه، خدمات 
 P دیتا یا ب��ه عبارتی چهارمین
در مدل چهارگانه معروف است 
که پروموشن یا همان خدمات 

پیشبرد فروش است. 
ابزاره��ای  خص��وص  در  او 
ب��رای تغییر ذهنیت  تبلیغاتی 
مش��تری ادامه می ده��د: بدون 
ش��ک با توجه ب��ه اینکه تجربه 
مش��تری در زمین��ه قیم��ت و 
کیفیت خدم��ات مانند کیفیت 
آنتن ده��ی و... ایج��اد ش��ده و 
ملموس است تبلیغات نمی تواند 
به تنهایی تصمی��م او را عوض 
کن��د مگر آنک��ه خدمت کامال 
جدیدی که تاکنون تجربه نشده 
اس��ت ارائه ش��ود که مشتری 
تهییج ش��ود تا ریس��ک تغییر 
اپراتور را بپذی��رد. ضمن اینکه 
باید توجه داشت براساس قوانین 
این طرح حداکثر دو بار در سال 
می توان نسبت به تغییر اپراتور 
اقدام کرد که آن هم هزینه خود 

را دارد. 

وفاداری ادراکی و معامالتی 
ای��ن کارش��ناس در انتها در 
مورد میزان وفاداری مش��تریان 
به اپراتور کمی به عقب برگشته 
و روند ارائه س��یم کارت موبایل 
در ای��ران را مورد بررس��ی قرار 
داده و ادام��ه می دهد: طبیعی 
اس��ت که در ابتدای ورود سیم 
کارت موبایل به ایران به سوابق 
انحصاری ب��ودن ب��ازار چیزی 
به نام وفادارس��ازی مش��تریان 
معنایی نداش��ت، چراکه عرضه 
بس��یار محدودت��ر از تقاض��ا و 
بس��یار گ��ران ب��ود. به س��بب 
ارتباطات  شرکت  جایگاه سازی 
س��یار در ای��ران هن��وز هم به 
نوعی داش��تن س��یم کارت های 
دائم��ی و حتی پی��ش کدهای 
خاص سبب برندسازی شخصی 
افراد می شود البته پس از ورود 
سیم کارت های اپراتورهای دیگر 
مانند تالی��ا، ایرانس��ل و رایتل 
س��یم کارت های  گس��ترش  و 
اعتباری فضا به ش��کل رقابتی 
تغییر کرد و اکنون رقابت بر سر 
وفادار سازی مشتریان است. باید 
در نظر داشت که وفاداری به دو 
ش��کل اصلی وفاداری ادراکی و 
وفاداری معامالت��ی وجود دارد. 
در وفاداری ادراکی مش��تری به 
س��بب اعتقاد و دلبس��تگی که 
به برن��د خاصی دارد از خدمات 
آن اس��تفاده می کند و قیمت، 
عنصر تعیی��ن کننده ای در این 
ارتباط نیس��ت. اما در وفاداری 
معامالتی مهم ترین نکته هزینه 
خدم��ات اس��ت و در ص��ورت 
تغییر قیمت، وفاداری مشتری 
تحت تاثیر سریع و شدید قرار 
می گیرد. طبیعی اس��ت که در 
ب��ازار فعل��ی ایران چی��زی به 
اسم وفاداری ادراکی در زمینه 
اپراتورها به ویژه سیم کارت های 
اعتباری وجود ندارد. از س��وی 
دیگر همواره وجود رقیب باعث 
جدیت بیش��تر در ت��الش در 
مشتریان  وفادار س��ازی  جهت 
می ش��ود که می توان به نمونه 
ش��رکت همراه اول و خدمات 
آن پس از ورود اپراتور ایرانسل 
اش��اره کرد. در واق��ع می توان 
گفت پس از اجرا ش��دن طرح 
ترابردپذیری است که می توان 
ش��اهد برنامه های جدی جهت 
وفادارسازی مشتریان بود، چرا 
که دیگر پیش کد تلفن همراه 
ب��ه جه��ت دریاف��ت خدمات 
معنایی ندارد و در واقع می توان 
نتیجه گرف��ت برنده اصلی این 
ط��رح مصرف کنن��دگان و در 

نهایت مردم خواهند بود.

BRAND مزایا و معایب طرح ترابردپذیری برای اپراتورها 

بازاراپراتورهامتحولمیشود
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ترجمه: معراج آگاهی

هدی رضایی
بهروز لطفیان

 کارشناس ارشد بازاریابی 
ط�ی چند ماه آت�ی فرصتی ب�رای اپراتورهای 
ای�ران پی�ش خواه�د آمد ک�ه ط�ی آن بتوانند 
مش�تریان فعلی و بالقوه رقیب�ان خود را جذب 
کنن�د. از طرف دیگر این ب�رای اپراتور رقیب به 
معنای از دس�ت دادن مشتری است. این فرصت 

ی�ا تهدید در قالب طرحی به نام »ترابردپذیری« 
قرار اس�ت به زودی اجرایی شود. ترابردپذیری 
ش�ماره تلفن هم�راه فرآیندی اس�ت که در آن 
مش�ترک با حفظ ش�ماره می تواند اپراتور خود 
را ع�وض کند؛ طرح�ی که در بیش�تر نقاط دنیا 
وجود دارد و قرار اس�ت دهه فج�ر در ایران نیز 
ب�ه فاز اجرایی برس�د. ای�ن ط�رح از جنبه های 
گوناگون می تواند با توجه به سهم بازار اپراتورها 

ب�رای آنه�ا دارای مزای�ا و معایب باش�د و بحث 
وفاداری به برند و تمرکز بر ذهنیت مش�تری ای 
ک�ه تصمیم�ش را ب�رای تغیی�ر اپرات�ور گرفته 
پررنگ می شود. برای اینکه دریابیم این فرآیند 
فرصت یا تهدیدی برای اپراتورهاس�ت با محمد 
بیاتی، کارش�ناس ارش�د بازاریابی و تبلیغات و 
حمید محمدی پور، کارش�ناس ارش�د بازاریابی 

مصاحبه ای ترتیب دادیم. 



چالش سال 2016 مارک زاکربرگ
ساخت یک پیشخدمت با 

Iron Man هوش مصنوعی مثل فیلم
مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک در سال جدید 
به زندگی فوق مدرن ش��خصیت »تونی اس��تارک« در 
فیلم Iron Man حس��ودی کرده و یک چالش جدید 
را برای خود در نظر گرفته اس��ت. او قصد دارد یک نسخه 
شخصی س��ازی ش��ده از JARVIS در Iron Man را 
برنامه نویسی کند. این پیشخدمت دیجیتال در این فیلم 

تمامی زندگی و خانه استارک را کنترل می کرد. 
به گزارش تک شات، زاکربرگ می گوید که این چالش 
را با درک بیش��تر تکنولوژی های هوشمند اولیه خانه ها 
آغ��از خواهد کرد. او یک��ی از طرف��داران Echo آمازون 
است اما قصد دارد یک برنامه شخصی سازی شده بنویسد 
که مختص منزل خودش باش��د. زاکربرگ می گوید: »به 
پیشخدمت دیجیتالم آموزش می دهم که صدای من را 
تشخیص دهد تا بتواند همه چیز خانه از جمله، موسیقی، 
چراغ ها، دما و غیره را کنترل کند. سپس به او یاد می دهم 
که با نگاه کردن به صورت میهمانان، دوستان را از غریبه ها 
تش��خیص دهد و هنگامی که پشت در ایس��تاده اند، در 
را برای آنها باز کند. س��پس به او ی��اد می دهم که تمامی 
اتفاقات ات��اق دخترم را در مواقعی که در کنار او نیس��تم 
چک کند. پیش��خدمتم در محل کار ه��م به من کمک 
می کند ت��ا داده ها را به ص��ورت زمان واقع��ی به نمایش 
دربیاورم و س��رویس های بهتری ارائه بده��م و در اداره 
شرکتم موثرتر از قبل عمل کنم. من هر سال یک چالش 
جدید برای خودم در نظ��ر می گیرم تا چیزهای جدیدی 
یاد بگیرم و خارج از فضای کاری نیز پیش��رفت داش��ته 
باشم. سایر چالش های من در س��ال های اخیر، خواندن 
 Mandarin دو کت��اب در طول یک م��اه، یادگی��ری
و آش��نایی با یک فرد جدید در طول یک روز بوده است. 
چالش جدید من در سال 2016 ساخت یک پیشخدمت 
هوش مصنوعی ساده است تا بتواند مسائل خانه را هدایت 
کند و در شغلم به کمکم بیاید. ش��ما می توانید به چشم 

یک Jarvis به او نگاه کنید.«

برای مطالعه 374 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
کریگ نیومارک، ارتباط موفق در 

یک سایت

کریگ نیوم��ارک )Craig Newmark( کارآفرین 
اینترنتی آمریکایی و موس��س وب س��ایت بین المللی 
کریگزلیس��ت )Craigslist( در سانفرانسیسکو است. 
کریگزلیست یک وب سایت طبقه بندی شده تبلیغاتی 
است که در آن بخش های مجزایی به مشاغل، مسکن، 
کاالهایی ب��رای فروش، خدم��ات، جامع��ه، مباحث و 
رزومه اختصاص داده ش��ده اس��ت. نیوم��ارک پدرش 
را در 13 س��الگی از دس��ت داد، از این رو خانواده اش با 
مش��کالت مالی متع��ددی مواجه ش��دند. کریگ پس 
از دبیرس��تان به لطف بورس��یه تحصیلی توانست وارد 
 Case Western( دانش��گاه کی��س وس��ترن رزرو
Reserve( ش��ود و مدرک کارشناس��ی اش را در سال 
1975 و کارشناسی ارش��د را در س��ال 1977 دریافت 
کند. پس از فارغ التحصیلی، نیومارک به مدت 17 سال 
به عنوان برنامه نویس ش��رکت IBM کار کرد. شرکت 
آی بی ام یک شرکت مش��اوره و تکنولوژی چندملیتی 
اس��ت که س��خت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری را 
تولید کرده و به بازار عرضه می کند. کریگ نیومارک در 
سال 1993 به  سانفرانسیسکو نقل مکان کرد تا با چارلز 
شوآب )Charles Schwab( سرمایه گذار و بازرگان 
آمریکایی و موسس شرکت چارلز شوآب کار کند؛ جایی 
که با اینترنت آش��نا ش��د که در آن زمان هنوز تبلیغات 
در آن صورت نمی گرفت. او وب س��ایت کریگزلیست را 
برای ارائه خدمات تاس��یس کرد تا جایی باشد که مردم 
بتوانند اطالعات شان را مبادله کنند. درآمد ساالنه این 
وب س��ایت در س��ال 2004، بی��ش از 10 میلیون دالر 
بود و هر س��ال افزای��ش می یافت تا جایی که در س��ال 
2010، این وب سایت ساالنه بیش از 122 میلیون دالر 

درآمدزایی می کرد. 

از سر راه کنار بروید
چالش بزرگ بس��یاری از کارآفرینان این اس��ت که 
بدانند چ��ه کاری را باید ب��رای کسب وکارش��ان انجام 
دهند و چ��ه کاری را نبای��د انجام دهند. بای��د تمرکز و 
انرژی ت��ان روی وظایفی باش��د که بتوانید بیش��ترین 
ارزش را وارد کس��ب وکارتان کنید. اگر تصمیم بگیرید 
ک��ه کنترل ه��ر وظیف��ه ای را در دس��ت بگیری��د، در 
گس��ترش کس��ب وکارتان محدودیت خواهید داشت، 
زیرا زم��ان کافی نخواهید داش��ت. یک��ی از دالیلی که 
وب سایت کریگ نیومارک بس��یار موفق شد، این است 
که نیومارک متوجه شد س��پردن کار به دیگران کجا و 
چه هنگامی اهمیت دارد. از محتوا تا مدیریت س��ایت، 
او می دانس��ت که همیش��ه نمی تواند در همه زمینه ها 
 بهترین پاسخگو باشد. از همین رو بود که جیم باکمستر
 )Buckmaster( را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد، 
آن هم درست زمانی که کمپانی نیاز جدی به پیشرفت 
داش��ت. او می دانست که به کس��ی بهتر از خودش نیاز 

دارد، بنابراین تصمیم گرفت از سر راه کنار برود. 

بهتر کار کنید
برای رس��یدن به موفقیت ب��ه عنوان ی��ک کارآفرین 
نیاز دارید ک��ه کارهای متفاوت تر و بهتری را نس��بت به 
رقبایتان انجام دهید. الزم نیس��ت در هم��ه چیز بهتر از 
سایرین باشید، فقط کاری را انتخاب کنید که می توانید 
واقع��ا آن را ب��ه خوب��ی انجام دهی��د و بهترین باش��ید. 
مش��تریانی که به خصوصیات یک کار اهمیت می دهند، 
سراغ تان خواهند آمد. متوسط بودن در هر کاری زمینه 
شکست را فراهم می سازد، اما خوب بودن در مواردی که 
مشتریان تان به واقعیت اهمیت می دهند، کسب وکارتان 
را ب��ه موفقیت خواهد رس��اند. در کس��ب وکار نیومارک 
نداشتن سرمایه گذار باعث شد او در تصمیم گیری هایش 
در کمپانی آزاد باش��د، ب��ه راحتی ن��وآوری کند و حتی 
گاهی عقب بنش��یند و اجازه ده��د تا کارب��ران برایش 
نوآوری کنند و همین توانایی نوآوری این امکان را برای 
وب س��ایت نیومارک فراهم ک��رد تا کاره��ا را بهتر انجام 
دهد. نیومارک در این باره می گوید: »ما از طریق راه های 
کوچک نوآوری می کنیم. زمانی ک��ه می توانیم کاری را 
بهتر انجام دهیم، انجامش می دهی��م. کاربران می بینند 
وقتی که مش��کلی را به ما گزارش می کنن��د، با جدیت 
پیگیری می کنیم. می خواهیم زندگی عادالنه باشد، حتی 
با وجود اینکه گاهی عادالنه نیس��ت. گاهی الزم اس��ت 

سرعت عمل داشته باشید و وقت را تلف نکنید.«

گوش کنید
اهمیتی ن��دارد که چق��در س��رویس و محصول تان 
فوق العاده باش��د، باید همیش��ه براساس چش��م انداز و 
آنچه مش��تریان تان می گویند، کار کنید و آنها را به ارایه 
بازخورد تش��ویق کنید. با آنها صحبت کنی��د، پیش از 
اینکه آماده فروش یک محص��ول یا ارائه خدمات به آنان 
باش��ید و آن را با توجه به نیازهایشان بسازید. هیچ چیز 
باارزش تری از این نیس��ت که یک کس��ب وکار را حول 
مش��تریان بس��ازید تا آنها را مطمئن کنی��د که منطقه 
امن کس��ب وکارتان را پشت سر گذاش��ته اید و در حال 
ساختن یک کمپانی بسیار موفق هس��تید. تا به امروز، 
نیومارک شش ساعت از هر روز کاری را به ارائه خدمات 
به مشتریانش، پاس��خگویی به نیازها و درخواست های 
مشتریانش اختصاص داده است: »از همان ابتدای شروع 
کار، بخش��ی از گفت وگو با مردم بودم، به حرف هایشان 
گوش می کردم و تاکنون این مسئله متوقف نشده است. 
90 درصد از عملکرد س��ایت ما براس��اس پیشنهاداتی 

است که کاربران برایمان ارسال می کنند.«

پاسخ کارش�ناس: برخی از ش��رکت های ارائه دهنده 
پوش��اک ن��وزاد اطالعات��ی را از بیمارس��تان ها و مراک��ز 
درمانی خریداری و تهیه می کنند؛ البته به دس��ت آوردن 
این اطالعات به س��ختی صورت می پذیرد به همین دلیل 
پیشنهاد می ش��ود که سلس��له تبلیغاتی را در مجله های 
بان��وان در نظ��ر بگیری��د و به عن��وان نمون��ه کتاب ه��ا و 
دفترچه هایی را در حوزه نوزادان برای والدین آنها تدوین 

کنید که مسائل جذابی را در آن آورده شده باشد و سپس 
در تبلیغات خود به این موضوع اش��اره کنی��د که والدین 
اطالعات خود را ش��امل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، 
آدرس، تاریخ تولد نوزاد و. . . به سامانه شرکت شما ارسال 
کنند و کتاب ها و دفترچه های رایگانی را در حوزه نوزادان 
دریافت کنند؛ ای��ن موضوع باعث می ش��ود که اطالعات 

مناسبی را از این حوزه دریافت کنید.
 از طرف��ی در محتوای ای��ن کتاب ه��ا و دفترچه ها نیز 
می توانی��د تبلیغات��ی را از محص��والت خود ب��ه نمایش 

بگذارید. 

به صورت کلی از این اطالعات به دس��ت آمده می توانید 
استفاده های زیادی انجام دهید و از طریق آن ارتباط خود 
را با مش��تری برقرار و پیوس��ته کنید؛ یکی از اقداماتی که 
در این راس��تا می توانید انج��ام دهید این موضوع اس��ت 
که تاریخ تولد نوزادان را به والدین آنه��ا تبریک بگویید و 

هدیه هایی را برای آنها ارسال کنید.
 از طرفی با برقراری ارتباطی ک��ه انجام دادیم می توانید 
فعالیت ه��ای ترویج��ی خود را پی��ش ببرید و ه��ر بار که 
تخفیفاتی را ب��رای محصوالت تان در نظ��ر گرفتید به آنها 

اطالع دهید. 

تکمیل بانک اطالعات مشتریان

پرسش: مدیر یکی از واحدهای تولیدی پوشاک نوزاد هستم و قصد تهیه اطالعاتی از مشتریان گروه هدف خود را داریم. با 
سلسله جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که برای برقراری ارتباط موثر با مشتریان نیاز به اطالعات جدیدی در این 
موضوع داریم اما در راستای دسترسی به این اطالعات با مشکالتی جدی مواجه شدیم. از نظر شما در راستای دریافت این 

اطالعات از مشتریان چه اقداماتی را باید انجام داد؟ 
کلینیککسبوکار

یادگیری را فراموش نکنید

ویژگی های رفت��اری هر فرد در ق��درت رهبری وی 
موثر است، اما توجه داشته باشید بیشتر این ویژگی ها 
اکتسابی نیس��تند. در عوض مدیریت ش��امل علومی 
اکتسابی اس��ت. پس اگر نمی توانید رهبر خوبی باشید 
می توانید با آموزش علم مدیری��ت تبدیل به یک مدیر 
خوب ش��وید. اگر ویژگی ه��ای یک رهبر س��ازمانی را 
دارید با آموزش عل��وم مدیریت تبدیل ب��ه یک مدیر 
ایده آل خواهید ش��د. به خاطر داشته باشید آموزش و 

یادگیری عامل اصلی ایجاد موفقیت شما خواهد بود. 
آموزش، هنگامی واقعا به نتیجه می رس��د که مدیر 
تالش کند س��ازمان را به صورت س��ازمان یادگیرنده 
تبدیل کن��د. در هر ش��رکت دنیایی از اندیش��ه های 
ارزش��مند خوابیده اس��ت و تنها راه تبدیل آنها به یک 
امتیاز رقابت��ی، ایجاد تش��نگی برای یافت��ن و به  کار 
بستن آن اندیشه هاس��ت. باید دید در کجا اندیشه ای 
بهتر وجود دارد ت��ا بتوان آن را یاف��ت و از آن آموخت 
و آموخته تازه را اجرا کرد. به  عب��ارت دیگر، مدیر باید 
شرایط را طوری فراهم کند که کارکنان تشویق شوند 
هم از درون و هم از بیرون سازمان بیاموزند. کارکنان، 
معموال ب��ه مدیر خ��ود به عنوان یک الگ��و می نگرند و 
بسیاری از رفتارهای او را س��مبل رفتار مناسب در کار 
می دانند. در یک ش��رکت، این وظیفه ریاست شرکت 
اس��ت تا از راه دلبس��تگی به کار و وف��اداری پایدار به 
ش��رکت، برای دیگران نمونه باش��د. او اگ��ر در بعضی 
موارد اش��تباه کند، اما در یک زمین��ه نمی تواند کوتاه 
بیاید و لزوما باید نمونه و الگو باش��د و آن تعهد به کار 

است. 
یک مدیر، هر چند دانش��مند و بااس��تعداد، اگر در 
کارش حتی اندکی دو دل باش��د، هرگ��ز رهبر خوبی 
نخواهد ب��ود. کارکنان می خواهند ب��ه او به عنوان یک 
کارمن��د نمونه یا رهب��ر متعه��د بنگرند. مس��ئوالن 
واحدهای س��ازمانی، ناگزیرند ب��ه موقعیت و موفقیت 
س��ازمان خود بیاندیش��ند و یک��ی از گزینه ه��ا برای 
باالتر بردن رش��د علمی س��ازمان حضور کارکنان در 
دوره های آموزشی مفید اس��ت. سرپرستان معتقدند 
که دوره های آموزشی و یادگیری می تواند قابلیت های 
دانش��ی و مهارتی و نگرش مناس��بی را در مدیریت و 
کارکنان پ��رورش دهن��د. با ای��ن هم��ه، گاه عوامل 
زمینه س��از تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار 
می دهند؛ که چنین غفلتی تمام تالش های آنان را در 

راستای بهبود سازمان با ناکامی روبه رو می سازد. 
 برای اینکه یک س��ازمان یا موسسه بتواند کارکنان 
ماه��ری پ��رورش دهد نی��از ب��ه س��رمایه گذاری در 
زمینه آم��وزش کارکنان دارد که در ای��ن میان، نقش 
مدیر نقشی اساسی و مهم اس��ت. ممکن است بعضی 
اس��تدالل کنند که به  دلی��ل نقل و انتق��ال کارکنان 
چنانچه یک ش��رکت در این راه س��رمایه گذاری کند 
این به سود ش��رکت های دیگرخواهد شد. اما واقعیت 
آن اس��ت که اگر آن ش��رکت دارای محیط آموزش��ی 
مطلوبی باش��د و عوامل انگیزش در آن رعایت ش��ود 
در نهایت نق��ل و انتقال کارکنان به  ط��ور طبیعی کم 
خواهد ش��د و البته اگر ش��رکت نتواند ب��ا کارکنانش 
درس��ت و مناس��ب رفتار کند، آنها به هرحال شرکت 
را ترک خواهند کرد. جلس��ات گروهی، یک��ی از ابزار 
مناس��ب برای گس��ترش دانش و تبادل آن با دیگران 
اس��ت. در این جلس��ات می توان ه��ر ب��ار موضوع یا 
موضوعات جدی��دی را مورد بح��ث ق��رار داد و افراد 
را به بحث و تبادل نظ��ر پیرامون آن دع��وت کرد. در 
این جلس��ات، مدیر می تواند بس��یاری از مطالب مورد 
نظر خ��ود را به حاض��ران منتقل س��ازد و از این راه به 
 طور غیرمس��تقیم به آموزش دهی بپردازد. البته دیگر 
شرکت کنندگان هم می توانند با طرح مباحث مختلف 
به غنای مطال��ب بیافزایند و یادگی��ری از همدیگر را 

توسعه دهند. 

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  .

مدیریت امروز

 در جهان امروز تولید و عرضه 
کاالهای فرهنگی سهم بسزایی 
در افزایش تولی��د ناخالص ملی 
از کش��ورهای  بس��یاری  دارد. 
پیشرفته س��هم بزرگی در بازار 
فرهنگی جهان دارند و هر ساله 
میلیارده��ا دالر از طریق تولید 
و ص��ادرات کااله��ای فرهنگی 
ذخی��ره ارزی مناس��بی ب��رای 
خود به دس��ت می آورند. تولید و 
صادرات محصوالت فرهنگی در 
ایران به عنوان یک کس��ب و کار 
حرف��ه ای دیده نش��ده اس��ت و 
باوج��ود اینک��ه انق��الب ایران 
ی��ک انق��الب فرهنگی اس��ت 
اما نتوانس��ت در تولی��د و عرضه 
محصوالت فرهنگ��ی به جهان 

موفق باشد. 
در حال��ی ک��ه بس��یاری از 
کش��ورهای آس��یایی از جمله 
کره جنوبی، ژاپن، چین و حتی 
ترکیه در همسایگی ما توانستند 
با تولی��د س��ریال های مختلف 
س��رمایه های زی��ادی را از ای��ن 
طریق ب��ه بازار فرهنگی کش��ور 
خود تزریق کنند، ای��ران از این 

قافله عقب مانده است. 
 ایران در تامین منابع انسانی، 
فکری و حتی تجهیزات چندان 
عقب تر از کش��ورهای آس��یایی 
نیست اما باوجود شعارهای بلند 
و باال چشم بادامی ها توانستند به 
راحتی در ب��ازار فرهنگی ایران و 
بسیاری از کشورهای دیگر نفوذ 
و س��رمایه های زیادی  را جذب 

کنند. 
مه��م  علت ه��ای  از  یک��ی 
در  ای��ران  موفقی��ت  ع��دم 
تولی��د و ص��ادرات محصوالت 
ن��وع  از  ناش��ی  فرهنگ��ی 
و  تولید کنن��دگان  نگ��رش 
عرضه کنندگان ای��ن محصول 
درایران است. نوع نگاه ایرانی ها 
به محص��والت فرهنگ��ی صرفا 
فرهنگ��ی و هن��ری اس��ت و 
ایرانی ها کمتر به توان و ظرفیت 
ب��االی ای��ن محص��والت برای 
عرض��ه و ف��روش در بازارهای 

داخلی و خارجی اندیشیده اند. 
و  س��ینمایی  فیلم ه��ای 
س��ریال های تلویزیونی صرفا از 
دریچه فرهنگی دیده ش��ده اند 
در صورتی که حیات محصوالت 
فرهنگ��ی ب��ه ب��ازار اقتصادی 
وابس��ته اس��ت و محص��والت 
فرهنگی و هن��ری تابعی از بازار 
هستند و اگر قواعد و قوانین بازار 
در آنها رعایت نش��ود با شکست 

روبه رو می شوند. 

سرمایه گذاری در تولید 
سریال

یکی از محص��والت هنری که 
می تواند ب��ه ایجاد اش��تغال در 
کشور و کسب درآمد ملی کمک 
کند تولید سریال است. چندین 
س��ال اس��ت که در ایران تولید 
س��ریال برای عرضه در ش��بکه 
نمای��ش خانگ��ی ب��ه راه افتاده 
است و برخی از س��رمایه گذاران 
برای جذب سرمایه های داخلی 
و خارج��ی وارد این بازار ش��دند 
و تقریب��ا کس��ب و کار ت��ازه ای 
را در ب��ازار ای��ران راه ان��دازی 
کردند اما از آنجا که ت��داوم این 
بازار نیازمند نگ��رش اقتصادی 
سرمایه گذاران و تهیه کنندگان 
این سریال هاس��ت متاس��فانه 
این محصول ارزش��مند هنری 
نتوانس��ت در ب��ازار داخل��ی و 
خارجی جایگاه مهمی داش��ته 

باشد. 
محصوالت فرهنگی و هنری 
تابعی از ب��ازار اقتصادی اس��ت 

و  تولید کنن��ده  اگ��ر  و 
س��رمایه گذار اشرافی بر 
بازار نداش��ته باشد حتی 
در صورت موفقیت کیفی 
نی��ز نمی توان��د در بازار 
بین المللی موفق ش��ود. 
کاالی فرهنگ��ی ب��رای 
اینکه در ب��ازار داخلی و 
داشته  مشتری  خارجی 
باشد و بتواند در تعاریف 
کس��ب و کارهای جهانی 
قرار گیرد ناگزیر باید تابع 

نظام بازار باشد و اصول و قوانین 
آن را رعایت کند. 

دوگانگی تولید و عرضه 
محصول فرهنگی

تولی��د و عرض��ه محص��ول 
فرهنگ��ی ب��ا ی��ک پارادوکس 
روبنایی روب��ه رو اس��ت. از آنجا 
که تولیدکنن��دگان محصوالت 
فرهنگ��ی و هن��ری خ��ود را از 
اهالی فرهن��گ و هنر می دانند و 
نسبت درس��تی با بازار و اقتصاد 
ندارن��د طبعا در تولی��د و عرضه 
دچار دوگانگی می ش��وند و این 
دوگانگی سبب می شود نتوانند 
به حی��ات فرهنگی خ��ود ادامه 
دهند. تاکنون ده ها سریال برای 
نمای��ش خانگی در ای��ران تهیه 
و تولید ش��ده اما جز دو س��ریال 
اخیر دندون طال و ش��هرزاد که 
قصه ای دیگ��ر دارد تقریبا همه 
س��ریال ها در روند تولید و توزیع 
با مش��کل روبه رو ش��دند. قهوه 
تلخ با کارگردانی مهران مدیری 
و جمع��ی از بهتری��ن بازیگران 

نتوانست روند تولید را کامال طی 
کند و در ادامه با مش��کل مواجه 
شد. س��ریال قلب یخی با حضور 
بازیگران بنام سینما و تلویزیون 
باوجود ش��روع توفان��ی پس از 
چندی چراغش خاموش ش��د و 
آرام آرام از صحن��ه تولید خارج 
شد. س��ریال ابله و عشق تعطیل 
نیست با بازیگری س��وپر استار 
س��ینمای ایران موفقیت مالی و 

اقتصادی نداشته است. 
تجرب��ه چندین س��اله تهیه و 
تولید سریال در بخش خصوصی 
نشان داده اس��ت که هنوز ما در 
تولید و توزیع سریال نتوانسته ایم 
اس��تانداردهای الزم را به دست 
بیاوری��م و در ب��ازار داخل��ی و 
خارج��ی س��هم قاب��ل توجهی 
داش��ته باش��یم . در صورتی که 
ترکیه در همس��ایگی ما با تولید 
سریال و پخش آن در شبکه های 
مخاطبان  توانس��ته  ماهواره ای 
زیادی در ایران و دیگر کش��ورها 

به دست آورد. 

از صنع��ت سریال س��ازی که 
می توان��د یک��ی از صنایع مهم 
اشتغال زا در ایران باشد و صدها 
و ه��زاران نف��ر با کس��ب درآمد 
مناسب از این طریق امرار معاش 
کنند متاسفانه درست استفاده 
نمی ش��ود و این صنعت از نبود 
مدیران حرفه ای بازار به ش��دت 
رنج می برد. ما در منابع انس��انی 
و منابع فکری کمبودی نداریم و 
حتی در زمینه منابع تجهیزاتی 
با مشکل خاصی مواجه نیستیم 
و بهره گی��ری مناس��بی ه��م از 
فناوری های نوین در تولید فیلم 
و سریال داریم اما حلقه مفقوده 
ما در صنعت سریال س��ازی نبود 
مدیران توان��ا و الیق اس��ت که 
بتوانند از طریق تولید محصوالت 
فرهنگ��ی بازاره��ای داخل��ی و 

خارجی را فتح کنند. 
راه اندازی صنع��ت در ایران با 
دشواری های زیادی روبه رو است 
و اگر کس��ی بخواهد صنعتی را 
برای اشتغالزایی صدها و هزاران 
نف��ر راه ان��دازی کن��د ب��ه چند 

ده میلیارد تومان هزینه نیاز دارد 
اما با مدیریت درست می توان با 
حدود 10 میلیارد تومان سریالی 
با استاندارد باال ساخت و هزاران 
نفر را از ای��ن طریق به کار گرفت 
و با بازاریابی حرف��ه ای در داخل 
و خ��ارج صدها میلی��ارد تومان 
درآمد ارزی داش��ت. اما ما از این 
صنعت که می تواند اقتصاد ایران 
را متحول کند غفلت کرده ایم و 
تنها گروهی از اف��راد عالقه مند 
به هنر س��ینما عاش��قانه بدون 
رویکرد اقتص��ادی و مالی هر از 
گاهی سریالی را تولید می کنند. 
در صورت��ی ک��ه می ت��وان ب��ا 
مدیریت حرف��ه ای و اس��تفاده 
ازمنابع انس��انی توانمند، ساالنه 
ده ها و صدها س��ریال ساخت و 
برای هزاران نفر در داخل کشور 

اشتغالزایی کرد. 

مدیریت صادرات محصول 
فرهنگی

سال گذش��ته رئیس شورای 
ص��ادرات ترکی��ه اعالم 
کرده بود که این کش��ور 
از محل صادرات س��ریال 
ب��ه 100 کش��ور جهان 
س��االنه 200 میلی��ون 
دالر درآم��د ب��ه دس��ت 
می آورد. ترک ه��ا اعالم 
کرده ان��د که ب��ا این رقم 
از صادرات بع��د از ایاالت 
متحده آمری��کا دومین 
صادر کنن��ده  کش��ور 
سریال در جهان هستند. 
البته کره جنوب��ی آمار متفاوتی 
دارد، کره ای ه��ا می گوین��د در 
س��ال 2011، بیش از 4 میلیارد 
ارزش  دالر  میلی��ون   156 و 
صادرات فیلم و سریال ها ی شان 
بوده اس��ت. کره  ای ها همچنین 
اعالم کرده اند که در س��ال های 
اخی��ر می��زان ص��ادرات فیلم و 
سریال ش��ان 52 درصد افزایش 
یافته اس��ت. اما س��هم س��ریال 
ایران��ی در بازاره��ای فرهنگی 
جهان چقدر اس��ت؟ آی��ا ما در 
این زمینه توانس��تیم گام هایی 
برداری��م؟ ص��ادرات محصوالت 
فرهنگی از جمله فیلم و سریال 
عالوه بر ترویج فرهنگ ایرانی – 
اسالمی و نشان دادن توانمندی 
ایرانی��ان در تولی��د محصوالت 
فرهنگی می تواند س��هم تولید 
ناخال��ص ملی م��ا را به ش��کل 

چشمگیری افزایش دهد. 
یکی از موانعی که باعث ش��د 
تا امروز م��ا به تولی��د و صادرات 
محص��والت فرهنگی به ش��کل 
درستی فکر نکنیم تامین منابع 

مالی از طریق اقتصاد نفت محور 
بوده اس��ت. اما امروز که قیمت 
نفت به کمت��ر از 30دالر کاهش 
یافته باید با رویکرد درس��ت به 
تولی��د محص��والت فرهنگی و 
ایجاد بازارهای داخلی و خارجی 
س��هم خود را در جهان افزایش 
دهیم. متاسفانه کسانی که درک 
درستی از رسانه در دنیای امروز 
ندارن��د همواره از وج��ود قاچاق 
فیل��م و دانلود رای��گان و حضور 
رس��انه های اجتماع��ی مانن��د 
تلگرام و فیس بوک و اینستاگرام 
و. . . گالیه دارند و این رس��انه ها 
را مانعی ب��رای تولی��د و عرضه 
محصوالت فرهنگ��ی می دانند. 
در حالی که رسانه های اجتماعی 
فصل مش��ترک همه کشورهای 
جهان اس��ت. ما باید نگاه بازار را 
تغییر دهیم. مگر م��ردم آمریکا 
و اروپ��ا و حتی ترکی��ه و ژاپن و 
چین و کره جنوب��ی از امکانات 
رس��انه های اجتماع��ی و دنیای 
الکترونیکی برخوردار نیس��تند 
پس چگونه ساالنه ده ها و صدها 
میلی��ارد دالر برای کش��ور خود 
ارزآوری دارن��د در صورت��ی که 
ما نمی توانیم برای س��ریال های 
ایران��ی حت��ی در کش��ور خود 

بازار آفرینی کنیم. 
تجربه تولید و ساخت و عرضه 
س��ریال ش��هرزاد با هم��کاری 
شرکت آلمانی یک تجربه موفق 
بین الملل��ی اس��ت. در روزهایی 
که اقتصاد ایران بیم��ار و ناتوان 
اس��ت و تولی��د و عرض��ه آن به 
ش��کل بین المللی دش��وار است 
تهیه کنن��دگان این س��ریال با 
مدیریت درس��ت توانس��تند با 
مشارکت س��رمایه گذار آلمانی 
اوال مناب��ع مال��ی ب��رای تولید 
را تامی��ن و ثانیا ام��کان پخش 
همزمان آن را در بازار اروپا فراهم 
کنن��د. س��ریال فاخر ش��هرزاد 
ب��ا هزین��ه 12 میلی��ارد و 700 
میلیونی ثابت کرد که در صورت 
مدیریت درس��ت، می ت��وان هم 
س��ریالی فاخر تولید و هم منابع 
مال��ی و س��رمایه آن را از طریق 

شرکت های جهانی تامین کرد. 
عرضه محص��والت فرهنگی 
بازاره��ای  مانن��د س��ریال در 
جه��ان می تواند یک��ی از منابع 
ب��رای کش��ور  ارزآوری  مه��م 
و  شایس��ته  مدی��ران  باش��د. 
توانای فرهنگ��ی که ب��ازار را به 
خوبی می شناس��ند، می توانند 
اتفاق ه��ای مبارک��ی را درتولید 
وعرضه سریال رقم زنند و باعث 
ش��کوفایی اقتص��اد فرهنگ در 

ایران شوند. 

از میان خبرها

راهکارهای مدیریتی در حوزه شبکه نمایش خانگی

تجارت فرهنگی با سریال های خانگی

مدیران ماندگار

تولید و عرضه محصول فرهنگی با یک 
پارادوکس روبنایی روبه رو است. از آنجا 
که تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی 
و هنری خود را از اهالی فرهنگ و هنر 

می دانند و نسبت درستی با بازار و 
اقتصاد ندارند طبعا در تولید و عرضه 

دچار دوگانگی می شوند و این دوگانگی 
سبب می شود نتوانند به حیات فرهنگی 

خود ادامه دهند

دوشنبه
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عرضه بیش از ٢٢هزار تن مس 
در تاالر نقره ای

ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
روز ۲۰ دی ماه، ش��اهد عرضه بیش از ۲۲ هزار تن انواع 
محصوالت شرکت ملی صنایع مس ایران بود. در این روز و 
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، ۱۵۰۰تن مس کاتد 
ش��رکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه ۱۶۴هزار و 
۱۲۱ ریال روی تابلوی عرضه رفت. این شرکت همچنین، 
یک هزار تن مس مفتول را با قیمت پایه ۱۷۲ هزار و هفت 
ریال عرضه کرد؛ از دیگر محصوالت عرضه شده شرکت 
ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به ۲۰ هزار تن 
انواع مس کم عیار، ۱۴۰ تن س��ولفور مولیبدن و ۱۸ تن 
کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. عالوه بر این، ۱۰۰ تن 
مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، با 
قیمت پایه ۱۷۲ ه��زار و ۵۵۷ ریال راهی تاالر معامالت 
ش��د. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی همچنین شاهد 
عرضه ۴۰۰ تن ش��مش روی ۹۹.۹۸ شرکت صانع روی 
زنجان و ۲۲۰ تن سبد میلگرد A۳-۱۲-۳۲ شرکت فوالد 
آذربایجان بود. ۴۲ ه��زار و ۱۰۰ تن انواع قیر، ۵۷۴۳ تن 
انواع ماده پتروش��یمی، ۱۹ هزار تن لوب کات، ۱۰ هزار 
تن وکیوم باتوم و ۲۱۰۰ تن گوگرد در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی روی تابلوی عرضه رفت. عالوه بر این، 
۵ه��زار تن قیر ۶۰۷۰ و ۲۰۰ تن عایق رطوبتی در تاالر 
صادراتی عرضه ش��د. در ای��ن روز و در تاالر محصوالت 
کشاورزی، حدود ۸۱۷۷ تن ذرت خوزستان، موجودی 
انبارهای شاداب دانه، دانه طالیی، بنوت، سیبلی، توسعه 
کشت ذرت ۱، آزادی، بنوار ناظر، حسینیه، شهید بهشتی 
بی س��ی، توسعه کشت ش��وش، س��یدعباس، وحدت، 
آبگرمک، عقیلی، ش��هید بهش��تی دیلم، آزادی و غرب 
کرخه، در قالب گواهی سپرده کاالیی در تاالر محصوالت 
کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه شد. همچنین، ۱۰۰ 
تن روغن خام س��ویا و ۲۰۰ تن شکرسفید روی تابلوی 
عرضه رف��ت. در این روز و در مجموع، حدود ۱۱۶ هزار 
ت��ن انواع کاال در تاالرهای مختل��ف بورس کاالی ایران 

عرضه شد. 

رقابت خریداران گاز مایع صادراتی 
به مقصد پاکستان

در جریان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
کااله��ای حالل ۴۰۲، ۴۰۴، آیزوریس��ایکل و آیزوفید 
پاالی��ش نفت تبریز و متانول پتروش��یمی زاگرس در 
رینگ داخل��ی و در رینگ بین الملل گاز مایع پاالیش 
نفت آبادان به مقاصد پاکستان و افغانستان مورد عرضه 
قرار گرفتند. کل معامالت صورت گرفته روی کاالها و 
عرضه های مازاد نخستین معادل ۳۹۹۹ تن به ارزشی 
قریب به ۳۸ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال بود. همچنین 
در تابلوی س��لف موازی استاندارد برق بازار مشتقه نیز 
۱۹۴۲ ق��رارداد در قالب ۲۷ معامله و معادل ۴۶، ۶۰۸ 
مگاوات ساعت به ارزش��ی در حدود ۱۶ میلیارد ریال 
معامله  شد. در مجموع ارزش کل معامالت بورس انرژی 

ایران به ۶۱ میلیارد و ۶۴۴میلیون ریال بالغ شد. 

»سگما« در ماه گذشته هیچ سودی 
شناسایی نکرد

ش��رکت گ��روه س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی 
پرتف��وی  وضعی��ت  ای��ران ص��ورت  گردش��گری  و 
س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 
ماه ۹۴ را به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. این 
شرکت در ابتدای آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام ش��ده ۴۳۴ میلی��ارد و ۸۲۰ 
میلیون ریال و ارزش بازار ۴۲۸ میلیارد و ۳۹۰میلیون 
ریال در س��بد سهام خود داش��ت. طی این دوره یک 
ماهه بهای تمام شده آن بدون تغییر ماند؛ در حالی که 
ارزش ب��ازار آن معادل ۷۸ میلیارد و ۵۸۸میلیون ریال 
افزای��ش یافت و به ۵۰۶ میلی��ارد و ۹۷۸میلیون ریال 
رسید. گفتنی است »سگما« در آذر ماه امسال تعدادی 
از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۲۶ 
میلیارد و ۳۲۵میلیون ریال و مبلغ شده ۱۲۶ میلیارد و 
۳۲۵میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت هیچ سودی 
شناسایی نکرد و در همین دوره تعدادی از سهام چند 
ش��رکت بورسی را با بهای تمام ش��ده ۱۲۶ میلیارد و 

۳۲۵ میلیون ریال خریداری کرد. 

»میدکو« در آذرماه نه خریدار
و نه فروشنده بود

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در 
دوره یک ماهه منته��ی به ۳۰ آذر ماه ۹۴ را به صورت 
حسابرسی نشده، منتش��ر کرد. این شرکت در ابتدای 
آذرماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام ش��ده ۴ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال و ارزش بازار 
۸میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 
طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن بدون تغییر 
ماند، در حالی ک��ه ارزش بازار آن معادل ۱۲۵میلیون 
ریال کاهش یافت و به مبلغ ۸ میلیارد و ۴۳۵ میلیون 
ریال رسید. گفتنی اس��ت »میدکو« در آذرماه امسال 

سهام هیچ شرکت بورسی را خریدوفروش نکرد. 

کسب ٢00 میلیارد ریال سود 
انباشته »ثغرب« طی یکسال مالی

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب صورت های 
مالی یک س��اله منتهی به ۳۱ ش��هریور م��اه ۹۴ را به 
صورت حسابرس��ی شده منتش��ر کرد. این شرکت در 
سال گذشته، مبلغ ۷۰۵ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال 
درآمد حاصل از فروش داش��ت. از درآمد این ش��رکت 
بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته کس��ر شد و سود 
ناخال��ص دوره به ۲۳۴ میلی��ارد و ۵۴۵ میلیون ریال 
رسید. از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی 
و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به 

مبلغ ۲۰۱ میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال محاسبه شد.

بورس انرژی

بازار س��هام روز یکش��نبه با 
نگاه به برخی گروه های پیش��رو 
از جمله بانکی ها و خودرویی ها 
انتظار داش��ت ت��ا از میانه زمان 
معامالت بتوان��د روند صعودی 
را در پی��ش گی��رد اما با فش��ار 
عرضه در برخ��ی نمادها مواجه 
ش��د و ش��اخص کل با کاهش 
۱۹۳ واح��دی به رق��م ۶۲ هزار 
و ۴۶۱ واحد رس��ید. در شرایط 
کنونی قیمت اغلب سهام فعال 
در ب��ازار در محدوده مناس��بی 
جه��ت خرید قرار دارن��د، اما به 
دلیل کمبود نقدینگی و عرضه 
زی��اد حقوقی ه��ا در کوتاه مدت 
نمی ت��وان انتظار تثبی��ت بازار 
در ب��ازه مثب��ت را داش��ت. در 
عین حال جهت گی��ری بورس 
عالوه ب��ر انتظار لغ��و تحریم ها 
و بهب��ود اوض��اع ش��رکت های 
صادرات مح��ور، باید به س��مت 
دورنمای قیمت نفت و س��رعت 
بهب��ود اقتص��اد جهانی حرکت 
کن��د. با این هم��ه معامله گران 
ب��ازار س��هام انتظ��ار دارند طی 
روزهای آینده در صورت انتشار 
برخی خبرهای مثبت و در کنار 
جابه جایی حجمی از نقدینگی از 
بازار بدهی و اوراق مش��ارکت به 
بورس روند واضح تری از حرکت 
نماگره��ای این بازار را ترس��یم 
کند. اما آنچه این روزها در بازار 
سهام بیش از هر چیز به چشم 
می آید، جابه جایی نقدینگی در 
گ��ردش در کنار ش��ناور بودن 
معامالت اعتباری کارگزاری ها در 
برخی نمادهای معامالتی است. 
اما آنچه بازار س��هام بیش از هر 
چیز به آن نی��از دارد، ورود پول 

تازه در این بازار است. 

با گروه های بازار سهام
عوامل��ی  بان��ک  گ��روه  در 
همچون کاهش نرخ بهره بین 
بانکی و سیاست های تشویقی 
بانک مرک��زی مبنی برکاهش 
ذخی��ره قانونی بانک ه��ا، نوید 
آن را می ده��د که به زودی نرخ 
سود سپرده بانک ها نیز کاهش 
خواه��د یافت و ب��ه دنبال آن 
نسبت P/E بازار بورس افزایش 
یابد. گرچه معامالت این گروه 
منف��ی آغاز ش��د ام��ا کم کم 
شاهد رشد قیمت ها بودیم، به 
طوری که تقریبا تمام نمادها به 
بازه مثبت صع��ود کردند اما از 
اواس��ط بازار دوباره عرضه ها در 
گروه افزای��ش یافت و در پایان 
معامالت به جز بانک کارآفرین، 
 پس��ت بان��ک ای��ران و بانک 
حکمت ایرانیان بقیه نمادها در 
بازه منفی قرار گرفتند. پس��ت 
بانک ایران سود هر سهم سال 
۹۴ را ۲ری��ال پیش بینی کرده 
و در ۹ماه��ه ۵۰ درص��د آن را 
پوشش داده، این در حالی است 
که در عملکرد ش��ش ماهه ۹۶ 

ری��ال زیان محقق ک��رده بود. 
این گزارش توانست پست بانک 
ای��ران را ت��ا ۴.۷ درصد مثبت 
رش��د دهد. در گ��روه خودرو و 
س��اخت قطعات تقریب��ا تمام 
نماده��ای گروه در بازه منفی و 
اکثرا پایین تر از ۳ درصد منفی 
معام��الت را آغ��از کردن��د اما 
کم کم شاهد افزایش تقاضا در 
گ��روه بودیم، گرچ��ه در اواخر 
بازار عرضه ه��ا در گروه افزایش 
یافت و در نهایت نمادها متعادل 

معامالت را به پایان رساندند. 
معام��الت گروه خ��ودرو روز 
گذش��ته هم پرحجم ب��ود. به 
ط��وری ک��ه س��ایپا بی��ش از 
۵۸ میلیون سهم معامله شد و با 
صف خرید معامالت را به پایان 
رس��اند. در گ��روه محصوالت 
شیمیایی معامالت متعادل و رو 
به مثبت انجام گرفت. با معامله 
۸.۷ میلیون س��هم، پلی اکریل 
بیشترین حجم معامالت گروه 
را داش��ت. پتروش��یمی شازند 
سود هرسهم س��ال مالی خود 
را براس��اس عملکرد ۹ ماهه با 

۲۱ درصد تعدیل مثبت نسبت 
ب��ه آخرین پیش بین��ی ۱۵۸۹ 
ریال اع��الم کرده اس��ت. این 
در حالی است که ۴۲ درصد آن را 
در ۹ ماه پوشش داده است. در 
گروه سیمان معامالت منفی و 
کم حجم انجام گرفت. با معامله 
یک  میلیون سهم، سیمان شرق 
بیشترین حجم معامالت گروه 
را داشت. سیمان دورود با خبر 
افزایش س��رمایه  صدور مجوز 
۶۰۰ درص��دی از محل تجدید 
ارزیابی ها، تم��ام طول روز را با 

صف خرید همراه بود. 

افت 0/۹۹ درصدی شاخص 
آیفکس

روز یکشنبه، ۲۰ دی ماه در 
پی خریدوفروش ۱۴۶ میلیون 
سهم در ۲۰ هزار و ۸۶۲ دفعه 
مب��ادالت  ارزش  معامالت��ی، 
بازارهای فرابورس به یک هزار 
و ۹۶۹ میلی��ارد ریال رس��ید. 
فرابورس  معام��الت  بررس��ی 
ایران در روز گذش��ته نش��ان 
فوالد  ش��رکت  نماد  می دهد، 

پتروشمی  و  هرمزگان جنوب 
تاثیر مثبت  بیشترین  زاگرس 
را بر ش��اخص داش��ته اند، در 
معامالتی  نم��اد  ک��ه  حال��ی 
ش��رکت های پاالی��ش نف��ت 
هلدین��گ صنعت��ی  ته��ران، 
معدنی خاورمیانه و پتروشیمی 
م��ارون باالتری��ن تاثیر منفی 
را ب��ر ای��ن ش��اخص از خود 
برجاگذاش��ته اند. در این میان 
به دنبال اف��ت ۰/۹۹ درصدی 
ش��اخص فراب��ورس، آیفکس 
نی��ز رق��م ۷۰۱ واح��د را در 
پایان معامالت بازار ثبت کرد. 
همانند روزهای گذشته، نماد 
شرکت بهمن دیزل بیشترین 
حجم و ارزش معامالت سهام 
را با دادوستد ۱۳ میلیون سهم 
ب��ه ارزش ۵۹ میلیارد ریال در 
میان نمادهای مورد معامله در 
بازارهای اول، دوم و پایه از آن 
خود کرد. ضم��ن اینکه اوراق 
مش��ارکت قط��ار ش��هرداری 
تبری��ز باالترین حجم و ارزش 
معامله را به میزان یک میلیون 
ورقه بهادار به ارزش یک هزار 
و ۲۱ میلی��ارد ری��ال در میان 
اوراق با درآم��د ثابت به خود 
اختصاص داد. در همین حال 
نماد ش��رکت  س��رمایه گذاری 
فرآورده ه��ای  الب��رز،  اعت��ال 
غذای��ی و قن��د چهارمحال و 
نماد شرکت صنعتی و معدنی 
بیشترین  شاهرود  شمال شرق 
افت قیمت و نماد شرکت های 
ت��وکا رنگ ف��والد س��پاهان، 
ف��رآوری زغال س��نگ پرورده 
هرم��زگان  ف��والد  و  طب��س 
باالترین رش��د قیمت  جنوب 
را در پایان معامالت بازارهای 
تجرب��ه  ای��ران   فراب��ورس 

کردند.

آرایش جدید نوسانگیران در گروه های بورسی

تنفس شاخص کل برای تداوم صعود؟

دوشنبه
21 دی 1394 1٢

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
ماش��ین س��ازی اراک در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که چرخشگر 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲.۶۸۴۱۰.۵۹ماشین سازی اراک
۲.۴۳۷۵.۱۳چرخشگر

۶.۳۶۳۵سیمان دورود
۵.۷۱۶۵کاشی پارس

۴.۵۲۲۴.۹۹المپ پارس شهاب
۱.۷۶۰۴.۹۵کاشی الوند

۶.۶۷۵۴.۹۴شیمیایی فارس

 بیشترین درصد کاهش
پ��گاه اصفهان صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. توریس��تی و رفاهی آبادگران ایران در رده 
دوم این گروه ایس��تاد و نوسازی و ساختمان تهران هم 
در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای 

گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۹۹(۹.۴۵۴پگاه اصفهان

)۴.۷۴(۱.۷۵۰توریستی آبادگران
)۴.۴۶(۲.۱۶۴کارتن ایران

)۴.۳۴(۴.۱۹۰ایرکا پارت صنعت
)۴.۳۲(۱.۵۷۱نوسازی تهران
)۴.۳۲(۴.۳۶۷الیاف مصنوعی
)۴.۱۸(۵.۲۲۷پگاه خراسان

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
پ��ارس خ��ودرو در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. بانک 
ص��ادرات و ایران خودرو دیزل هم در رده های باال قرار 

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

۵۸.۰۱۵ ۱۰۲۱سایپا

۳۲.۲۲۳ ۸۸۵پارس  خودرو
۲۸.۳۰۹ ۱۲۸۲ مسکن شمال شرق
۲۴.۳۰۹ ۱۱۷۷قند ثابت  خراسان 
۲۲.۳۸۷ ۹۰۵بانک صادرات 

۲۱.۸۴۸ ۷۸۲ایران  خودرودیزل 
۲۰.۰۱۸ ۳۸۰۴صنایع  آذرآب 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  ب��ه خ��ود اختصاص داد و س��ایپا رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. بانک ملت هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

۷۶.۱۴۳ ۳۸۰۴صنایع  آذرآب 
۵۹.۲۴۰ ۱۰۲۱سایپا

۴۵.۵۳۰ ۲۸۲۹ صندوق بازنشستگي 
۳۸.۷۱۶ ۲۶۸۴ماشین  سازي  اراک 
۳۶.۳۰۴ ۱۲۸۲ مسکن شمال شرق

۳۵.۰۴۹ ۱۹۲۴بانک ملت
۲۸.۶۰۳ ۱۱۷۷قند ثابت  خراسان 

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که پ��ارس خودرو در 
این گروه دوم ش��د و صنایع آذرآب در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱۰۲۱۲۸۰۴سایپا
۸۸۵۱۸۷۴پارس خودرو
۳۸۰۴۱۸۱۹صنایع آذرآب
۱۱۷۷۱۷۷۵قند خراسان

۱۲۸۲۱۵۲۱مسکن شمال شرق
۷۸۲۱۳۵۴ایران خودرو دیزل

۹۰۵۱۲۵۹بانک صادرات

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نسبت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. س��هم خودرویی 
محور س��ازان ای��ران خ��ودرو در جایگاه بع��دی قرار 

گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
۱۴۴۲۷۲۱پست بانک
۱۷۶۲۵۸۷محورسازان
۲۴۳۷۱۸۷چرخشگر

۴۸۷۸۱۶۸نسوز پارس
۲۳۴۴۱۵۶قند قزوین

۱۳۸۷۱۳۹تکنوتار
۱۳۰۴۱۱۹الکتریک خودرو شرق

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

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

۱۰۹۷۲.۰۳سرمایه گذاری اعتبار 
۸۱۲۲.۴۳سرمایه گذاری پردیس

۳۲۹۰۳.۲۱صنعتی بارز
۲۴۶۸۳.۲۹سیمان کارون

۲۰۷۸۳.۴۳س. صنعت نفت
۳۱۵۵۳.۴۸سیمان کرمان
۱۹۵۹۳.۴۹بیمه پارسیان

مهر - ۴۰۰ نفر از ثروتمندترین 
اف��راد دنی��ا در پی زلزله بورس��ی 
اخیر، ۱۹۴ میلیارد دالر از دارایی 
خ��ود را از دس��ت دادند. در هفته 
گذش��ته میالدی به دنبال سقوط 
قیمت جهانی نف��ت و همچنین 
انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین، 

۴۰۰ نف��ر از ثروتمندتری��ن افراد 
دنیا حدود ۱۹۴ میلی��ارد دالر از 
دارایی خ��ود را به دلیل س��قوط 
بورس های جهان از دس��ت دادند. 
در همی��ن حال، تنه��ا در آمریکا 
۴۷ نف��ر از کارگ��زاران بورس در 
طول یک هفته یک میلیارد دالر 

از دارای��ی خود را از دس��ت دادند 
که این مقدار ضرر از سال ۲۰۱۱ 
می��الدی تاکنون در ب��ورس این 
کشور بی سابقه گزارش شده است. 
همچنین شاخص دارایی ۴۰۰ نفر 
از ثروتمندترین افراد دنیا در پایان 
تریلیون  هفته گذشته میالدی ۳.۷ 

دالر ب��ود که این رقم برای س��ال 
تریلی��ون  می��الدی ۴  گذش��ته 
دالر گزارش ش��ده بود. بر همین 
اس��اس  »جف بزوس« موس��س 
وب س��ایت  »آم��ازون« در طول 
هفته گذشته میالدی ۵.۹ میلیارد 
دالر از دارایی های خود را به دلیل 

کاهش سهام این شرکت از دست 
داد، ضم��ن اینکه  »بیل گیتس« 
و  »آمانیکو اورت��گا« به عنوان دو 
ثروتمند برتر جه��ان هر کدام به 
ترتی��ب ۴.۵ میلی��ارد دالر و ۳.۴ 
میلی��ارد دالر از دارایی خود را از 

دست دادند. 

تسنیم - در نهمین ماه امسال 
حقیقی ها ۳۲.۸ درصد و حقوقی ها 
۶۷.۲ درص��د س��هم و حق تقدم 
در ب��ورس خری��داری کرده اند و 
در مقاب��ل حقیقی ها فروش��نده 
۳۵درص��د و حقوقی ها ۶۵ درصد 

کل معامالت در بورس بوده اند. 

افت 1371 واحدی شاخص
شاخص کل هم در آذرماه امسال 
با ۱۳۷۱ واحد کاهش نسبت به آبان 
معادل ۲.۱۸ درصد کاهش داشت 
و به رق��م ۶۱۵۱۸ واحد رس��ید و 
شاخص بازار اول نیز در این مدت با 
۱۴۲۱ واحد کاهش به رقم ۴۲۱۸۹ 
واحد و ش��اخص ب��ازار دوم با ۳۰۶ 

واحد کاهش به عدد ۱۳۹۵۵۶ واحد 
رسیدند. 

۹ روز مثبت برای شاخص
ب��ازار  ای��ن گ��زارش می افزاید: 
س��هام در ماهی که گذش��ت ۲۰ 
روز معامالت��ی را به خود دید که از 
این تعداد، ش��اخص ب��ورس ۹ روز 
معامالتی را مثبت و ۱۱ روز را منفی 
س��پری کرد که این آمار در ۲۰ روز 
معامالتی آذر ماه س��ال گذشته با 
۷ روز مثب��ت و ۱۳ روز منفی برای 

شاخص بورس بوده است. 

میانگین حجم و ارزش معامالت
همچنی��ن میانگی��ن روزان��ه 

ارزش معام��الت در ای��ن مدت 
به ۸۱۱ میلی��ارد ریال، میانگین 
روزانه حجم معام��الت به ۴۵۱ 
میلیون س��هم، میانگین دفعات 
معامالت ۲۸ هزار و ۷۶۸ نوبت و 
میانگین ارزش بازار ۲۶۶ هزار و 

۱۴۹ میلیون تومان رسید. 

آمار رفت و آمدهای بورس
افزون ب��ر این، تع��داد ۴۹ نماد 
معامالتی در آذرماه امسال در بورس 
بازگشایی و تعداد ۴۰ نماد متوقف 
شده اند که این آمار در مدت مشابه 
س��ال ۹۳ به ترتیب ۶۰ و ۵۸ نماد 
بوده اس��ت. همچنین در این مدت 
تعداد ۱۱۱ نماد در بازار اول بورس 

باز و ۹ نماد در این بازار بسته بوده اند 
که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار 
دوم نیز در این مدت به ترتیب ۱۸۴ 

و ۱۴ نماد بوده است. 

حقوقی ها خریدار
 و فروشنده بودند

از س��وی دیگ��ر، در نهمین ماه 
امس��ال حقیقی ها ۷ ه��زار و ۹۹ 
میلی��ارد ری��ال )۳۲.۸ درصد( و 
حقوقی ها ۱۴ هزار و ۵۴۴ میلیارد 
ریال )۶۷.۲ درصد( س��هم و حق 
تقدم در بورس خریداری کرده اند 
و در مقاب��ل حقیقی ه��ا ۷ هزار و 
۵۷۳ میلیارد ریال )۳۵ درصد( و 
حقوقی ه��ا ۱۴ هزار و ۷۱ میلیارد 

ریال )۶۵ درصد( سهم و حق تقدم 
در بورس فروخته اند.

 
P/E بازار سهام

ارزش کل بازار س��هام هم در 
نهمی��ن ماه امس��ال ۳۱۹هزار و 
۱۹۸ میلی��ارد تومان، س��رمایه 
۳۱۸ ش��رکت ۱۱۱ هزار میلیارد 
توم��ان، س��ود پیش بینی ش��ده 
متوسط  تومان،  میلیارد  ۴۳هزار 
P/E ب��ازار ۵.۶۳ مرتب��ه، س��ود 
)زی��ان( تحقق یافته ۱۴ میلیارد 
تومان و سود نقدی تقسیم شده 
و درصد آن به ترتیب ۲۰میلیارد 
توم��ان و ۸۴.۶۵ درص��د ب��وده 

است. 

بلومبرگ گزارش داد 

سقوط دارایی ۴00 ثروتمند جهان در زلزله بورسی

حقوقی ها میدان دار بورس شدند

بورس بین الملل

دریچه

ایلن�ا - فض��ا ب��رای اجرایی ش��دن 
برجام چندان روش��ن نیست و نباید در 
مورد برقراری س��وییفت و رونق بورس، 
رویای��ی فکر کرد. هن��وز عالمت مهمی 
که نش��ان از عملیاتی ش��دن لغو کامل 
تحریم ها باش��د، به چشم نمی خورد. در 
فضای اقتصادی پ��ر از ابهام قرار داریم 
و نمی ت��وان هم اکنون اظه��ار نظر کرد 
که کدام صنعت در بورس به سوددهی 

می رسد.
دولت یازدهم س��عی در مهار تورم در 
کش��ور دارد. هر چند ع��ده ای معتقدند 
مهار ت��ورم در حالت رک��ود کار مهمی 
نیس��ت اما بنده کامال با ای��ن طرز فکر 
مخالفم، زیرا موضوع رکود در همه دنیا 
وج��ود دارد از اروپا ت��ا آمریکا این دوره 
را تجرب��ه کرده اند و اف��رادی که دارای 

تجربه بین المللی هس��تند، این موضوع 
را می دانن��د. تمام مش��کالت موجود در 
ح��وزه بانک ه��ا و س��رمایه گذاری ها به 
دلیل تورم اس��ت و تورم در کشور ما به 
یک بیماری مزمن تبدیل ش��ده اس��ت. 
در ش��رایطی که ت��ورم ۴۰درصدی در 
کشور داشتیم، بورس رشد ۷۰ درصدی 
را تجرب��ه ک��رد، اما در ش��رایط کنونی 
سیس��تم اقتصادی کش��ور به تغییر نیاز 
دارد و بهترین روش در ش��رایط کنونی 
سیاست انبساطی اس��ت. از سوی دیگر 
موضوعی که اخیرا با کش��ور عربس��تان 
به وجود آم��د، در صورتی که ادامه پیدا 
کند به کاهش قیمت نفت منجر خواهد 
ش��د و فضا را در منطقه ملتهب خواهد 
کرد. البته این موضوع چندان در بورس 
ای��ران تأثیر گ��ذار نخواهد ب��ود، زیرا ما 
تعامالت بین المللی در این حوزه نداریم 
و سرمایه گذاران فعال بین المللی در این 

حوزه نیستند. 

موتور صنایع بانکداری و حمل ونقل روشن می شودتنش با عربستان بر بورس تأثیر گذار نخواهد بود

از نگاه کارشناسان

س�نا – لغو تحریم ها چشم انداز مثبتی 
را در میزان س��ودآوری بنگاه های بورسی 
ایج��اد می کن��د و احتم��ال م��ی رود که 
ش��رکت ها برای س��ال آین��ده پیش بینی 
س��ودهای باالتر و بودجه ه��ای بهتری را 
در مقایس��ه با س��ال جاری منتشر کنند. 
در صورت اجرایی ش��دن برجام، صنایعی 
ک��ه از تحریم ه��ا بیش��ترین آس��یب را 
دیده اند، رش��د بیشتری را تجربه خواهند 
کرد. در س��ال های اخیر سودآوری صنایع 
بانکداری و حمل ونقل به دلیل تحریم های 
بین الملل��ی تح��ت تأثیر ق��رار گرفت که 
رفع تحریم ها می تواند در نخس��تین گام، 
موتور حرکت این گروه ها در بازار س��هام 
ش��ود؛ ام��ا صنایع دیگری ک��ه از کاهش 
قیمت ه��ای جهان��ی رنج می برن��د، برای 
رشد خود به محرکی غیر  از رفع تحریم ها 

نیاز دارند. کاهش قیمت های جهانی مواد 
اولیه، فلزات اساس��ی و نفت از مهم ترین 
ریسک های این روزهای بازار سهام قلمداد 
می ش��ود، عالوه بر آن باال بودن نرخ سود 
بانک��ی نیز به عنوان یکی از اساس��ی ترین 
موانع رونق بازار س��هام در کشور به شمار 
می آید که این ریس��ک ها هن��وز برطرف 
نش��ده  اند و به نظر می رسد تا پایان سال 
جاری هم ادامه داشته باشند. نمایان شدن 
آثار رفع تحریم ها در برخی صنایع زمان بر 
خواهد ب��ود. نحوه اجرایی ش��دن برجام 
نیز یک��ی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر 
بازار س��هام است. دولت باید سازوکار رفع 
تحریم ها را به طور کامل مش��خص کند و 
تا زمانی که دول��ت در خصوص چگونگی 
ورود نقدینگ��ی به کش��ور، میزان فروش 
نفت و قیمت آن با توجه به رفع تحریم ها 
و همچنی��ن نرخ خوراک پتروش��یمی ها 
مطمئن نش��ود، برقراری شرایط پایدار در 

رشد بازار سهام نیز دشوار است. 

تلفن مستقیم: 86073274شماره 416 www.forsatnet.ir

حمیدرضا صفری
کارشناس بازار سهام

شاهین شایان آرانی
کارشناس بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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س��ال 2016 شروع ش��د ولی هنوز چند روز 
از شروع آن نگذشته بود که خاطرات تلخ آغاز 
س��ال 2014 را به س��رمایه گذاران در بازارهای 
جهانی یادآور شد.  در سال 2014 با آغاز سال 
جدید،  سیاست گذاران چین برای خروج از کند 
شدن اقتصاد خود و تقویت صادرات به کاهش 
ارزش پول ملی خود روی آورده و سیاست های 
کاهش ارزش یوان ش��روع ش��د.  در شروع سال 
ج��اری میالدی نیز بانک مرکزی چین یک باره 
نرخ رسمی یوان را پایین اعالم کرد و به همین 
خاطر بازار ارز این کش��ور متالطم ش��ده و نرخ 
یوان در برابر دالر به کمترین س��طح پنج س��اله 
خود رسید.  در این شرایط بازار سهام شانگهای 
چین برای دومین بار در دو هفته متوالی رکورد 
ریزش بیش از 7 درصد را برای خود ثبت کرده 
و قانون گ��ذاران ای��ن ب��ازار را مجب��ور به توقف 
معام��الت و اعمال برخی محدودیت ها کردند.  
این نخستین باری بود که بازار سهام این کشور 
در نیمه ریزش تعطیل شده و برای جلوگیری از 
ریزش بیش��تر آن چاره اندیش��ی شد.  نمودار 1 
به طور واضح ریزش ارزش یوان در برابر دالر را که 
از ژانویه سال 2014 شروع شده،  نشان می دهد.  

سرایت تالطم از بازار چین به سایر 
بازارها

با افت ارزش یوان بازارهای جهانی با نوسان 
منفی قابل توجهی مواجه ش��دند.  هم در بازار 
سهام کشورهای آسیایی این مورد مهم به نظر 
می رسد و هم بازار کاالیی واکنش شدیدی به 
این اتفاق نش��ان داد.  به طوری که قیمت نفت 
بعد از چند هفته مقاومت کف 11 س��اله خود 
را شکس��ت و نفت آمریکا به زیر 34 دالر نفوذ 
کرد.   )البته عوامل دیگری نیز در آن اثر داشته 
و ن��رخ ی��وان یک��ی از آن عوامل اس��ت(.  مس 
مجددا س��المی به قیمت های کمتر از 4500 
دالر ک��رد و س��ایر کاالها ه��م از لرزش اقتصاد 
چی��ن به خ��ود لرزید.  افت ارزش یوان موجب 
کاهش بهای تمام ش��ده کاال در چین ش��ده و 
این کش��ور را در بازاره��ای صادراتی قوی تر از 
رقبا خواهد کرد.  به همین دلیل ژاپن به عنوان 
رقیب اول چین در بازارهای آسیایی بیشترین 
تأثیر را پذیرفت.  البته افت ارزش یوان بیش از 
اینکه مفهوم تقویت صادرات چین را نشان دهد  
ادامه ضعف اقتصاد این کشور را آشکار می سازد.  

ادامه ضعف اقتصاد در چین
طی دو س��ال اخیر،  این نخس��تین باری 
نیس��ت که اقتصاد چین از خجالت بازارهای 
جهانی درآمده و نوس��انات زیاد را عاید این 
بازار می کند.  از سال گذشته میالدی اقتصاد 
چین نش��انه هایی از ضعف را در گزارش ها و 
آمارهای خود نش��ان داد و با گذش��ت هرچه 
بیش��تر زم��ان این ش��رایط بحرانی تر ش��د.  
همان طور که در نمودار 2 مش��خص اس��ت 
روند کاهش نرخ رش��د اقتصادی در چین از 
سال 2014 شدت گرفت و این کشور در سال 
2015 با کمترین نرخ های رشد خود مواجه 
شد و نرخ رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ 
دنیا در سه ماهه چهارم سال 2015 به کمتر 

از 7 درصد کاهش یافت.  

باوج��ود سیاس��ت های حمایتی فراوان در 
این کش��ور در س��ال 2015 همچنان شاهد 
رون��د روبه افول این اقتصاد هس��تیم.  بانک 
جهان��ی در آخرین پیش بینی خود از اقتصاد 
این کش��ور نرخ رشدی در محدوده 7 درصد 
در نظ��ر گرفت��ه و پیش بینی ک��رده که این 
اقتصاد بزرگ در س��ال 2017 اوضاع بدتری 
را نی��ز تجرب��ه خواه��د ک��رد و میانگین نرخ 
رش��د اقتصادی آن به زیر 7 درصد برس��د.  
بااین وجود سرمایه گذاران انتظار دارند،  نرخ 
رش��د اقتصادی این کش��ور در س��ال جاری 
می��الدی ب��ه کمت��ر از 7 درص��د افت کند.  
عالوه بر رش��د اقتصادی س��ایر شاخص های 
ای��ن کش��ور نیز وضعیت مش��ابهی را دنبال 
کرده و با ش��روع س��ال میالدی جدید این 
شاخص ها نیز ادامه روند نزولی خود را از سر 
گرفتند.  ش��اخص بخش خدمات چین برای 
پنجمین ماه متوالی کاهش یافت،  ش��اخص 
مدیران خرید و تولیدات صنعتی این کش��ور 

نیز روندی مشابه را داشتند.)نمودار3(

اهمیت چین در بازارهای 
جهانی

ب��ازار چین نه تنها 
دومی��ن  به عن��وان 

اقتص��اد ب��زرگ دنیا 
بلکه به عنوان بزرگ ترین 

و  مصرف کنن��ده 
مواد  واردکنن��ده 
خ��ام دنیا،  برای 
صنایع از اهمیت 
برخوردار  بسزایی 

اس��ت.  بس��یاری از 
صنایع رشد و توسعه 
تولید را بر مبنای نیاز 
ای��ن اقتص��اد نوظهور 
طراح��ی ک��رده و بازار 

ف��روش  ب��رای  را  آن 
م��واد خام خ��ود در نظر 

گرفته ان��د.  ش��رکت های 
ایرانی نیز در بس��یاری 
از حوزه ه��ا به خصوص 
پتروشیمی،   محصوالت 

چرخ��ش چ��رخ تولید و 
فروش خود را به سرعت 
تند چرخ های اقتصادی 

ای��ن کش��ور گره زده ان��د.  
هم اکن��ون بیش��ترین صادرات 

صنع��ت پتروش��یمی کش��ورمان به عن��وان 
بزرگ تری��ن صنع��ت بورس��ی،  در بازارهای 
چین عرضه می ش��وند.  در این ش��رایط کند 
ش��دن اقتصاد این کش��ور در گام اول موجب 
کاهش تقاضای کل شده و با کاهش تقاضای 
کل مص��رف و واردات کاال کاه��ش می یاب��د.  
از طرف��ی دیگر پایه های رش��د اقتصادی این 
کشور بر مبنای تولید کاال بناشده و طرح های 
توسعه در همه صنایع این کشور در حال رشد 
هس��تند.  ازاین رو عالوه بر کند ش��دن تقاضا،  
رشد عرضه کاالها توسط کارخانه های چین،  
شکاف مازاد تقاضا را پرکرده و نیاز به واردات 
با شدت بیشتری کاهش می یابد.  حال در این 
ش��رایط،  با کم ش��دن بازار مصرف در داخل 
و به حمایت از تولیدکننده، سیاس��ت گذاران 
این کش��ور در ابتدا موانعی بر س��ر راه واردات 
کاال گذاش��ته و س��پس با اعمال سیاست های 
حمایتی از تولیدکننده،  به س��مت بازارهای 
صادراتی حمله می کنند.  در این شرایط کشور 

چین که در سال 2012 بزرگ ترین واردکننده 
ف��والد ب��وده،  حال به بزرگ ترین صادرکننده 
تبدیل ش��ده و بزرگ ترین آسیب را با واردات 
زی��اد ب��ر ای��ن بازار زده اس��ت.  روند تاریخی 
سیاس��ت گذاران این کش��ور نش��ان می دهد 
درصورت��ی که  ای��ن اقتصاد با مازاد عرضه در 
داخ��ل مواج��ه ش��ود،  به هر قیمت��ی به بازار 

صادراتی هجوم خواهد آورد. 

اقتصاد دنیا یک جزیره نیست
با کند شدن رشد اقتصادی در این کشور و 
بر هم خوردن نظم بازارها،  تهدیدات جدی 
به اقتصادهای بزرگ وارد خواهد شد.  برای 
مثال، سیاست گذاران فدرال رزرو آمریکا که 
سال هاست بعد از بحران سال 2008 در پی 
رفع پیامدهای حاصل از این بحران هستند،  
کند ش��دن رشد اقتصادی در کشور چین را 
تهدیدی بیرونی برای ادامه بهبود اقتصادی در 
کشور خود می دانند، به طوری که برای اعمال 
سیاست های پولی خود ازجمله افزایش نرخ 
به��ره،  رون��د اقتصاد چین را دنبال می کنند.  
بای��د گف��ت اقتصاد دنیا در 
شرایط فعلی همانند چند 
جزی��ره نبوده که جریانات 
و فعالیت ه��ا در ی��ک جزیره 
بر زندگی مردم جزیره دوم 
هیچ اثری نداش��ته باش��د.  
برای مثال، بازار س��هام ژاپن 
به ارقام منتشرشده از اقتصاد 
چین بس��یار حساس بوده و 
با نوس��انات در این کش��ور 

دچار تالطم می شود.  

تأثیر اقتصاد چین بر 
بازار سرمایه ایران

همان طور که بیان شد، 
تح��والت منفی اقتصاد 
چین موج��ب کاهش 
قابل توجه در بازارهای 
سهام و کاالی دنیا 
اس��ت.   ش��ده 
در ای��ن  بی��ن 
رش��د اقتصاد 
آمریکا و رشد 
پ��ول  ارزش 
ای��ن کش��ور 
ن  ا به عن��و
عامل دوم در 

کن��ار ضع��ف اقتصاد چین،  بازارهای مختلف را 
با نوسان مواجه کرده است.  به طوری که شاهد 
اف��ت ش��دید قیمت کااله��ای مختلف ازجمله 
فلزات،  محصوالت پتروش��یمی و ش��یمیایی،  
نفت،  محصوالت غذایی و. . .  به کمتر از نصف 
هستیم.  در سال 2014 بیش از نیمی از صادرات 
کشور ما در بازار چین به فروش می رسیده که 
در گروه صادرات غیرنفتی بیشترین سهم متعلق 
به صنعت پتروش��یمی اس��ت.  از طرفی از آنجا 
که درآمد عمده شرکت ها در بازار سرمایه ایران 
ب��ه بازارهای صادراتی گره خ��ورده،  بازار چین 
مهم ترین مقصد صادراتی این شرکت ها خواهد 
بود.  در این  بین تحریم های ظالمانه علیه کشور 
در سال های گذشته سبد صادراتی شرکت های 
بورسی را با تنوع کم به کشورهایی چون چین 
و هن��د مح��دود کرده و بازپس گیری س��هم از 
بازاره��ای دیگر نق��اط جهان،  بعد از تحریم  ها،  
ب��ا ص��رف هزینه زیاد و در یک پروس��ه زمان بر 
ممکن خواهد بود.  ازاین رو کند شدن چرخ های 
اقتصاد چین از س��ه بعد بر بازار س��رمایه ایران 
مؤثر است؛  اول با افت قیمت کاالها تأثیر خود 
را بر نرخ فروش خواهد گذاشت.  کاهش قیمت 
کااله��ا ب��ه کف قیمتی خود در س��ال 2008 و 
2009 دلیلی بر این ادعاس��ت.  به عنوان عامل 
دوم،  کاه��ش س��طح تقاضا،  ص��ادرات ایران را 
ب��ا چال��ش مواجه خواهد ک��رد و بازار صادراتی 
ای��ران را محدود ت��ر از گذش��ته خواهد کرد.  اثر 
س��وم نیز ش��امل افزایش م��ازاد عرضه صنایع 
این کش��ور اس��ت؛  با ایجاد مازاد عرضه جنگ 
قیمت برای کسب سهم بازار شروع خواهد شد 
و بازار مصرف ایران پر از کاالی چینی می شود.  
به طوری که در سال 2014 حجم واردات کشور 
از چین 80 درصد افزایش یافته اس��ت.  کاهش 
ارزش فروش در کنار رشد بهای تمام شده تولید 
ایران،  در س��ایه س��اختار تورمی،  گوی رقابت 
را در ب��ازار داخ��ل از تولیدکنندگان می رباید و 
موجودی انبار تولیدکننده ایرانی افزایش خواهد 
یافت؛  این ش��رایط در صنعت تایر به وضوح به 
چش��م می خورد.  ادام��ه روند کندی اقتصادی 
چین می تواند عملکرد ش��رکت های بورس��ی را 
در کشورمان با چالش  هایی از جنس سه مورد 

ذکرشده مواجه سازد.

چشم انداز اقتصادی چین
کارشناسان و مؤسسات مختلف پیش بینی 
 می کنن��د، روند اقتصادی چین برای بهبود،  
نی��از ب��ه زمان داش��ته و در اف��ق میان مدت 
نمی توان انتظار داش��ت که رش��د اقتصادی 
همچ��ون گذش��ته در این کش��ور س��رعت 
گیرد.  بااین وجود سیاست گذاران این کشور 
چندین بس��ته حمایتی را به اجرا درآوردند 
ک��ه هن��وز ه��م نتیجه ای ج��ز جلوگیری از 
افت بیش��تر اقتصادی در پی نداش��ته است.  
همچنین پیش بینی می شود، با افزایش رکود 
اقتصادی در این کش��ور مش��کالت اعتباری 
و ع��دم پرداخت دیون تولیدکنندگان چینی 
افزایش یافته و بحرانی جدید از جنس بحران 
اعتب��اری،  گریب��ان دنی��ا را بگیرد.  به عنوان 
جمله آخر باید گفت، س��ایه سنگین اقتصاد 
چین دو سال است که بر بازارهای دنیا سایه 
افکنده و سرمایه گذاران منتظر بارقه هایی از 
امید به تابلوهای معامالت چشم دوخته  اند.

در دو س��ال گذشته که بازار روند نزولی را 
طی کرد، ش��اهد عرضه اولیه هایی بودیم که 
معموال در بدترین زمان ها انتخاب می ش��دند 
و حت��ی می توان گفت نه تنه��ا تاثیر مثبتی 
روی بورس نگذاش��تند، بلکه تاثیر آنها منفی 
نیز بود. نه تنها زیان آنها برای بازار بود، بلکه 
اغلب آنها سهامداران خودشان را نیز به سود 

نرساندند. 
در سال جاری نیز با وجود اشباع نقدینگی 
و خ��روج واض��ح آن، متولیان بازار س��رمایه 

اصرار بر عرضه های اولیه داشته اند. 
 این در حالی اس��ت که از میان 10 عرضه 
اولیه امسال، تنها سه نماد باالتر از 10درصد 
نسبت به قیمت عرضه اولیه معامله می شوند. 
همان طور که می دانید در سراس��ر جهان 
هر س��اله ش��رکت های جدی��دی وارد بازار 
س��رمایه می ش��وند که البته یکی از نکاتی 

ک��ه بین هم��ه بورس های جه��ان بر عهده 
متولیان بازارهای س��رمایه اس��ت، زمان و 
قیم��ت مناس��ب جهت عرضه اولیه اس��ت. 
در مقاط��ع زمانی که بورس ه��ا نمی توانند 
ش��رکت ت��ازه وارد را در خود ح��ل کنند، 

عرضه ه��ای اولی��ه متوق��ف می ش��وند. اما 
متاس��فانه در دو س��ال گذش��ته ب��ا وجود 
اعتراض های فراوان نس��بت ب��ه عرضه های 
اولیه، همچنان ورود ش��رکت های جدید به 
بازار س��رمایه ادامه دارد. اگرچه اغلب آنها 

شکست خورده باشند! 
از دی��د دیگر نیز، یکی از مش��کالت بزرگ 
در بازار س��رمایه، وجود ش��رکت های بسیار 
کوچک قدیمی است. با این حال تقریبا همه 
عرضه های اولیه ش��امل ش��رکت های بسیار 

کوچ��ک و حتی ب��ا وضعیت بنی��ادی وخیم 
هس��تند که در آین��ده به معضل��ی در بازار 

تبدیل خواهند شد. 
در ش��رایطی ک��ه بی��ش از 70 ش��رکت 
بورس��ی، به دلیل کوچک بودن و مشکالت 
بنیادین در معرض اخراج از بورس هستند، 
عرضه اولیه شرکت های کوچک که سرمایه 
برخ��ی از آنه��ا تنه��ا به ان��دازه ارزش یک 
رس��توران در مرک��ز تهران اس��ت، دور از 

منطق است. 
در این ش��رایط می توان راهکارهای بهتری 
نیز جه��ت عرضه های اولیه در نظر داش��ت. 
به ط��ور مثال می توان ش��رکت ها را در ابتدا 
در ب��ازار پایه فرابورس عرض��ه کرد و پس از 
مدتی به بازارهای با اعتبار بیش��تر تغییر داد 
تا هم تاثیر منفی آنها بر کلیت بازار مش��هود 
نباش��د و هم شرکت های کوچک در این بازار 
دوره نقاهت خود را طی کنند تا در آینده به 

معضلی در بورس تبدیل نشوند. 

خروس بی محل، عرضه اولیه با محل
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دریچه

روند ضعیف عرضه
 در بازار

بازار سرمایه در جلسه معامالتی گذشته رفتاری 
ش��دیدتر از آنچه انتظار می رفت از خود نشان داد. 
در این جلس��ه معامالتی، شاخص کل بازار بورس 
اوراق بهادار تهران با کاهشی نسبتا شدید 0.31از 
ارتفاع خود را از دست داد. با آغاز معامالت در این 
جلسه، شاخص کل در روندی نزولی قرار گرفته و 
در زمانی حدود یک س��اعت بیش از 150 واحد از 
ارتفاع خود را از دس��ت داد. در پی این رفتار تند، 
از ش��دت عرضه و معامالت کاس��ته شده و بدین 
ترتیب ش��اخص کل زمانی در حدود دو ساعت را 
در روندی نوسانی سپری کرد. پس از آن بار دیگر 
بر فشار عرضه افزوده ش��د و در 30 دقیقه پایانی 
بار دیگر ش��اخص کل نزولی ش��د. بدی��ن ترتیب، 
ش��اخص کل در پایان این جلسه با 193.98 نزول 
به رقم 62461 واحد رس��ید. ارزش کل معامالت 
این بازار در جلس��ه گذش��ته به رقم 158 میلیارد 
تومان رس��یدکه در مقایس��ه با روز پیش��ین خود 
کاهش��ی قابل توجه داشت. این رقم طی 54835 
معامله محقق ش��ده و بدین ترتیب ارزش میانگین 
ه��ر معامل��ه ح��دود 2.9میلیارد تومان محاس��به 
می ش��ود. بازار فرابورس ایران نیز در این جلسه به 
اصالح شاخص کل خود پرداخت. شاخص کل این 
بازار در جلسه پیش��ین به یک واحد نزول به رقم 
701 واحد رس��ید و ارزش کل معامالت این بازار 

حدود 198 میلیارد تومان به ثبت رسید. 
ای��ران و غرب هم در حال انج��ام تعهدات خود تا 
رس��یدن به مرحله لغ��و تحریم ها هس��تند. با تایید 
کارهای انجام ش��ده از س��وی ایران توس��ط آژانس 
بین المللی ان��رژی، طرف غربی، لغو تحریم ها را آغاز 

خواهدکرد.
 ای��ن موضوع آن زمان اهمیت پیدا می کند که در 
می یابیم توسعه و پیشرفت کشور در حال حاضر در 
گرو این مهم اس��ت. به بیان س��اده تر، رشد اقتصاد 
کش��ور به لغو تحریم ها منوط شده است و رشد بازار 
سرمایه همواره به رشد اقتصادی کشور وابسته بوده 
اس��ت. بدین ترتیب نباید از این روزهای بازار انتظار 

زیادی داشته باشیم. 
با توجه به ش��رایط اقتصادی و سیاسی حاضر، 
ب��ه نظر می رس��د روند نوس��انی ب��ه وجود آمده 
در ب��ازار آنقدره��ا عجیب نیس��ت و می تواند به 
راحتی ادام��ه یابد. بدین ترتی��ب انتظار می رود 
در جلس��ه معامالت��ی پیش رو نیز ش��اخص کل 
نوس��انی و رو ب��ه پایی��ن بوده و رن��گ قرمز به 
وض��وح در ب��ازار مش��اهده ش��ود. با آغ��از این 
جلس��ه می ت��وان انتظ��ار داش��ت ش��اهد چن��د 
 واحد رش��د در ش��اخص کل باش��یم؛ پس از آن

نوس��انی- نزولی ش��دن ش��اخص کل و افزایش 
عرض��ه مس��ئله چندان پیچی��ده و دور از ذهنی 
بازار  انتظار م��ی رود عرض��ه در  نخواه��د ب��ود. 
پی��ش رو بیش از حد زی��اد نبوده و نرخ دخالت 
معامله گ��ران حقیقی در معامالت در حداقل 25 

درصد باشد. 

شنیده ها و شایعات بازار

س�دور: خبره��ا حکایت از صدور مج��وز افزایش 
س��رمایه 600 درصدی س��دور از محل تجدید ارزیابی 

توسط سازمان دارد. 
گروه پتروش�یمی: خبرها از این گروه حکایت از 
راه اندازی و ایجاد دفاتر و ش��رکت های مشترک برای 
فروش محصوالت پتروش��یمی در برزیل، س��وییس، 

آلمان وانگلیس دارد. 
وبملت: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که با توافق 
بانک ملت و ایران خودرو این بانک اعطای تسهیالت 
برای نوس��ازی 30 هزارخودروی فرس��وده را عهده دار 

شد. 
کپ�رور: ش��نیده هایی از تعدی��ل مثب��ت بیش از 
20 درص��د در نم��اد کپرور به همراه افزایش س��رمایه 

100 درصدی این نماد به گوش می رسد. 
خ�ودرو: ش��نیده ها حکای��ت از ای��ن دارد ک��ه 
ایران خودرو و پژو در حالی تا چندی دیگر قراردادی 
را امض��ا و فص��ل جدیدی را در شراکت ش��ان آغاز 
خواهن��د ک��رد ک��ه به اعتقاد برخ��ی منتقدان، این 
ش��رکت فرانس��وی نمی تواند ش��ریک خوبی برای 
خودروس��ازی کشور باش��د و باید سراغ گزینه های 

دیگر رفت. 
ش�پلی: براساس ش��نیده ها ش��رکت پلی اکریل 
ایران قصد افزایش س��رمایه دارد. گفتنی اس��ت که 
»ش��پلی« با س��رمایه 491میلیارد ریالی در آخرین 
پیش بین��ی زی��ان هرس��هم را یک هزار و 418ریال 

اعالم کرده است. 
افزای��ش س��رمایه  الزم�ا: براس��اس ش��نیده ها 
2400 درص��دی از محل تجدی��د ارزیابی دارایی ها تا 

آخر دی ماه ارسال می شود. 
ثش�رق: زمزمه های��ی مبن��ی بر ف��روش برخی از 
پروژه های این شرکت به گوش می رسد که می تواند 

در پوشش سود و تعدیل این نماد موثر باشد. 
ثتران: ش��نیده ها حکایت از رایزنی ها با شهرداری 
در مورد زمین ش��هریار برای تغییر کاربری دارد که 

پس از تغییر کاربری تبدیل به باغ ویال شود. 
وس�اخت: ش��نیده ها در بازار حکای��ت از تصمیم 
ش��رکت ب��رای فروش بلوک ونوی��ن در صورت وجود 

خریدار واقعی دارد. 
وصن�ا: خبره��ا حکای��ت از کس��ب س��ود معادل 
11 میلی��ارد و 856 میلی��ون ریالی در دوره یک ماهه 
منتهی به 30 آذر از واگذاری چند ش��رکت بورس��ی 

دارد. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

چگونه بحران اقتصادی چشم بادامی ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد؟

آوار چینی بر بازار سرمایه ایران

شماره 416 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274

محمدمهدی نوری
کارشناس ارشد بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

محمد پارسا
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

قیمت فعلیتوضیحقیمت عرضه اولیهنماد

2850یک روز پس از عرضه اولیه متعادل شد4450سخوز

1120عرضه اولیه ناموفق بود1200هرمز

3080یک روز پس از عرضه اولیه متعادل شد2900مبین

2180یک روز پس از عرضه اولیه متعادل شد1751کوثر

1670شش روز پس از عرضه اولیه متعادل شد1360شلیا

4510دو روز پس از عرضه اولیه متعادل شد5400ثیردیس

2740دو روز پس از عرضه اولیه متعادل شد2450غفارس

3490یک روز پس از عرضه اولیه متعادل شد3350کیمیا

3490یک روز پس از عرضه اولیه متعادل شد3400خدیزل

4190یک روز پس از عرضه اولیه متعادل شد4500کتوکا

نمودار 2

نمودار 1 نمودار 3
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گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در راه اندازی یک موسسه تشریفات مجالس

خوب یا بد در خاطر مشتری می مانید ! سرمایه گذاری یک میلیاردی برای 
هر تخت بیمارستانی

کالف اول 

در روزه��ای اخی��ر مش��اور وزی��ر بهداش��ت در 
از فرصت ه��ای  ام��ور بیمارس��تان های خصوص��ی 
س��رمایه گذاری در حوزه سالمت و بیمارستان سازی 
خبر داد و گفت: پای سرمایه گذاران صنعتی باید به 

این بخش باز شود تا سوددهی داشته باشیم. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، محمدرضا 
نوروزی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه سالمت 
توس��ط جامعه پزش��کی پیش��ینه ای قدیمی دارد، 
اظهارداشت: شعارهایی که برای رشد اقتصادی داده 
می ش��ود مبنی بر اینکه بخش خصوصی را در قالب 
س��رمایه گذاری تش��ویق کنیم، عمال در بخش های 
درمانی صورت گرفته اس��ت اما اینکه از این موضوع 

حمایت بهینه شده یا نه، جای سوال است. 
مش��اور وزیر بهداش��ت تصریح کرد: آمارها نشان 
می ده��د ب��رای یک تخ��ت بیمارس��تانی بین ۵۰۰ 
میلی��ون تا یک میلیارد تومان هزینه الزم اس��ت که 
ش��امل پول زمین، ساختمان، تجهیزات و... است. به 
گفته نوروزی، برای راه اندازی یک بیمارس��تان ۱۰۰ 
تختخوابی در تهران حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه 
الزم اس��ت که در بسیاری از موارد با هزینه کرد این 
مبلغ، س��ود به بیمارس��تان بر نمی گردد. نخستین 
نمایش��گاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و 
تاسیس��ات بیمارستانی، با هدف معرفی ظرفیت های 
بالق��وه و بالفعل کش��ور در این زمینه و شناس��ایی 
مش��کالت و موانع و بسترهای سرمایه گذاری ۲ تا ۵ 
بهمن  ۹۴ در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 
تهران برگزار خواهد شد که فرصت خوبی است برای 
س��رمایه گذاران عالقه مند به این بخش، لذا س��ر نخ 
دس��ت تان باش��د که با این رویکرد جدید می توانید 

اتفاقات خوبی را در این بخش رقم بزنید. 

کالف دوم

ج��ذب س��رمایه گذاری ۲77 میلیاردتومان��ی در 
صنعت مازندران برای ۹ ماهه س��ال جاری و افتتاح 
۴۲ واحد صنعتی و رش��د 7 ت��ا ۱3 درصدی تولید 
برخی واحدهای ش��اخص صنعتی، خبر خوبی است 
برای عالقه مندان به سرمایه گذاری در شمال کشور. 
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل صنعت، 
مع��دن و تجارت مازندران با اعالم این آمار گفت: به 
نظر می رس��د نشانه های رونق در اقتصاد این منطقه 
ظاهر شده و رکود در این خطه شمال کشور درحال 

گذر است. 
جهانگی��ر بایی الش��کی گفت: تع��داد واحد های 
صنعتی افتتاحی به نسبت مدت مشابه ۹ ماهه سال 

گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است. 
ما هم در این کالف به صاحبان سرمایه و مستعدان 
س��رمایه گذاری در بخ��ش صنعت��ی و عالقه مند به 
شمال کشور توصیه می کنیم این فرصت را از دست 
ندهن��د و به بررس��ی مزیت های س��رمایه گذاری در 

بخش های صنعتی شمال کشور بپردازند. 

س��بک و س��یاق زندگ��ی کردن 
در جوامع مدرن باعث ش��ده دیگر 
پروس��ه انجام کارها مانند گذش��ته 
نباش��د، مث��ال در دهه ه��ای پیش 
ب��رای برق��رار ک��ردن ی��ک پیوند 
عروسی خانواده های عروس و داماد 
چند ش��بانه روز ولیم��ه می دادند و 
مهمانی های طوالنی در منازل خود 
برگ��زار می کردن��د، در حیاط خانه 
دیگ های بزرگ بار می گذاش��تند و 
ش��ام و ناهار های مفصل می دادند، 
در  زندگ��ی  و  گذش��ت  س��ال ها 
خانه های آپارتمان��ی و کوچک این 
اختیار را از خانواده ها گرفت و پس 
از آن دردس��رهای برگزاری مراسم 
به سبک س��نتی موجب شد برخی 
مش��اغل تازه مانن��د تاالرها و باغ ها 
برای برگزاری انواع مراسم به وجود 
بیاین��د؛ تاالرهایی ک��ه اغلب فقط 
برگزاری مراس��م، ش��ام و موسیقی 
را بر عه��ده می گرفتن��د و انتخاب 
آرایشگاه و کارت دعوت و عکاس و 
فیلمبردار و س��فره عقد و سایر امور 
ب��ر عهده عروس و داماد بود اما این 
س��بک برگزاری مراسم و اضطرابی 
که برای زوجین به جا می گذاش��ت 
موجب پدیدآمدن مشاغل خدماتی 

تازه ای شد. 
ام��روزه موسس��اتی ب��ا عن��وان 
تشریفات مجالس ش��کل گرفته اند 
که بس��ته کاملی از تمامی خدمات 
مراسم عروسی و تشریفات مجالس 
عق��د و خدمات مجال��س نامزدی، 
خدم��ات مراس��م جش��ن تول��د و 
برگزاری همایش و س��مینار را ارائه 

می دهند. 
ش��رکت های خدم��ات مجال��س 
تالش می کنند تا تمام امور مربوط 
به برگزاری یک مراسم اعم از منوی 
می��وه، ش��یرینی، کیک،  غذای��ی، 
موزیک، س��فره عق��د، فیلمبردار و 
عکاس، گل آرایی، نورپردازی، کارت 
دعوت، ماش��ین عروس، آرایش��گاه 
ع��روس، کترینگ عروس��ی، اجاره 
س��الن اجتماع��ات و خالصه صفر 
تا ص��د برگزاری یک مراس��م را به 
عه��ده بگیرن��د و در ای��ن بین در 
ازای برگ��زاری یک مراس��م تمام و 
کمال هزین��ه ای بابت ارائه خدمات 
از  و هماهنگی های ص��ورت گرفته 

مشتری اخذ کنند. 
در گ��زارش ام��روز قص��د داریم 
ش��رایط راه ان��دازی یک موسس��ه 
تشریفات مجلس را از نظر بگذرانیم 
و وضعیت بازار و آینده آن را بررسی 

کنیم. 

یک کسب و کار مهیج و 
خوشایند

پیم��ان افش��ار، یک��ی از مدیران 
تش��ریفات عهد آریایی در خصوص 
مزایای��ی ک��ه ای��ن ش��غل ب��رای 

در  می گوی��د:  دارد،  آن  صاحب��ان 
این کار برخالف بس��یاری مش��اغل 
خس��ته کننده، مهم ترین مزیت این 
است که ش��ما در بهترین روزهای 
یک زوج کنارش��ان هستید و تمام 
امور مربوط به این کار هیجان انگیز 
و مس��رت بخ��ش اس��ت، بع��د از 
برگزاری مراس��م که از استرس تان 
کاس��ته می ش��ود نتیج��ه کار را از 
لبخن��د مش��تری و رضایت��ش ب��ه 
خوبی ح��س می کنی��د و می توان 
گفت از نظر روانی این شغل یکی از 
مش��اغلی است که می تواند همیشه 
ش��ما را س��رحال و خوش��حال نگه 

دارد. 
به عالوه در مجموع ش��رکت های 
خدماتی در تمام عرصه ها اگر برخی 
اص��ول را رعایت کنن��د درآمدزایی 
خوبی دارن��د و بازدهی که این کار 
می توان��د برای صاحب کس��ب و کار 

داشته باشد راضی کننده است. 

قدرت مدیریت و ارتباطات
این فعال بازار می گوید: پروس��ه 
راه ان��دازی ی��ک ش��رکت خدمات 
مجل��س این گونه اس��ت که ش��ما 
در اتحادی��ه ت��االرداران و باغداران 
ثبت ن��ام ک��رده و برخ��ی مراح��ل 
قانونی برای راه اندازی شرکت خود 
را طی می کنید س��پس سراغ چند 
تاالر، باغ، ع��کاس و... می روید و با 
آنها ق��رارداد می بندی��د و یک تیم 
متش��کل از اف��راد حرف��ه ای برای 
خود جمع می کنید و پکیج هایی را 
شامل خدمات متنوع با قیمت های 

پایین، متوس��ط و باال تهیه کرده و 
برای انتخاب مشتری در اختیار آنها 

قرار می دهید. 
همان ط��ور ک��ه از ای��ن پروس��ه 
پیداست مهم ترین اصل در این کار 
هماهنگی و ارتباطات اس��ت. ش��ما 
باید بتوانید همه امور را به موقع و با 
کیفیت باال انجام دهید، پاسخگوی 
مش��تری باش��ید و هم��ه اتفاقات 
بیش��ترین  کنی��د،  پیش بین��ی  را 
سرمایه ای که در این کار می گذارید 
پول نیس��ت، بلکه قدرت مدیریت و 

هماهنگی است. این مدیریت شامل 
مدیریت وس��ایل و اقالمی که قرار 
اس��ت به کار گرفته شود و مدیریت 
زم��ان و زمان بندی برای اجرای هر 

بخش مراسم است. 

آرامش قبل از مراسم
وی درب��اره ملزومات��ی که مدیر 
باش��د،  داش��ته  بای��د  مجموع��ه 
می افزای��د: مدی��ر مجموعه همراه 

با تی��م خود باید قبل از رس��یدن 
زمان مراس��م تم��ام تالش خود را 
انج��ام دهد که ع��روس و داماد و 
خانواده ها احس��اس آرامش کنند، 
این آرامش خیلی مهم است چون 
معم��وال قب��ل از برگ��زاری چنین 
مراس��م های مهم��ی اف��راد اصلی 
استرس دارند و نگران هستند که 
مش��کلی پیش نیاید و مس��ئولیت 
برق��راری ای��ن آرامش ب��ه عهده 
رسیدن  برای  شماس��ت.  مجموعه 
به این آرامش بای��د به خانواده ها 

با جزییات کامل  برنامه های دقیق 
بدهید تا خیال ش��ان راحت باشد 
ک��ه برگزارکنن��ده مجلس به تمام 
ریزه کاری ه��ا فکر ک��رده و چیزی 
از قل��م نیفت��اده اس��ت. اگ��ر در 
داش��ته  مجال��س حرفه ای حضور 
باش��ید می بینی��د ک��ه ع��روس و 
داماد و نزدیکان ش��ان ب��ا آرامش 
و اطمین��ان و مث��ل مهم��ان وارد 

مجلس می ش��وند. 

بازار رو به رشد این کسب و کار
خص��وص  در  ادام��ه  در  افش��ار 
ای��ن کس��ب و کار  ب��ازار  وضعی��ت 
می گوید: هزینه تمام شده برگزاری 
یک مراس��م برای فرد در حالتی که 
از کانال ش��رکت های خدماتی عبور 
کند کمت��ر از حالتی می ش��ود که 
خود تمام امور را به صورت مستقل 
دنب��ال کند. به عالوه استرس��ی به 
خانواده ها وارد نمی ش��ود. تمایل به 
واگ��ذار کردن برگزاری مراس��م به 
موسس��ات خدماتی در مردم رو به 
افزایش است به گونه ای که در چند 
س��ال اخیر بیش از 8۰۰ موسس��ه 
فقط در تهران ش��روع ب��ه فعالیت 
کرده ان��د و می توان ب��ازار این کار 
را مثب��ت ارزیابی ک��رد. همچنین 
ب��ه دلی��ل اینک��ه این موسس��ات 
طیف وس��یعی از خدمات از جمله 
مراس��م های عروس��ی، عق��د، عزا، 
کنفرانس ها و همایش ها را به عهده 
می گیرن��د می ت��وان گفت وس��عت 
مراجعه کنن��دگان هم زیاد اس��ت و 
اعتماد مردم به این موسسات برای 
واگذار ک��ردن مراس��مات خود در 

حال افزایش است. 

هزینه های الزم برای راه اندازی 
موسسه 

این فعال و کارش��ناس ب��ازار در 
خص��وص س��رمایه های الزم ب��رای 
راه اندازی یک موسس��ه تش��ریفات 
که  مجال��س می گوی��د: همان طور 
پیش تر گفته شد مهم ترین سرمایه 
در این کار مسائل مالی نیست، بلکه 

مدیریت و ارتباطات است اما پس از 
آن برای راه ان��دازی یک دفتر کار و 
ثبت موسس��ه و ام��ور مربوط به آن 
حدود ۱۰۰ میلیون تومان در حالت 
اس��تاندارد نیاز دارید. بخشی از این 
مبلغ بابت تبلیغات و معرفی موسسه 
از طریق رس��انه ها صرف می شود و 
برخ��ی  ب��رای خری��د  آن  مابق��ی 
تجهیزات و وس��ایل اداری به عالوه 

طراحی پکیج ها صرف خواهد شد. 

سخن آخر
افشار در پایان به عنوان پیشنهاد 
به سرمایه گذارانی که قصد ورود به 
این ب��ازار را دارن��د، می گوید: بازار 
این کار برای کس��انی که به صورت 
حرفه ای عمل می کنند و مش��تری 
را ۱۰۰درص��د راض��ی از خود جدا 
س��ودآوری  می توان��د  می کنن��د 
مناس��بی داشته باش��د اما فراموش 
نکنی��د که همین مش��تری ممکن 
اس��ت با عملکرد نامناس��ب ش��ما 
اعتماد خود به این موسس��ات را از 
دس��ت بدهد. پس اگر کس��ی قصد 
ورود به این کسب و کار را دارد بهتر 
است پیش از ورود، اطالعات کاملی 
از چگونگی انجام ام��ور، برخورد با 
مشتری و مدیریت امور داشته باشد 

و با آگاهی کامل وارد شود. 
همچنی��ن تبلیغ��ات در این کار 
تاثی��ر بس��یاری دارد، ش��بکه های 
را  مج��ازی  دنی��ای  و  اجتماع��ی 
فرام��وش نکنید چرا که بس��یاری 
مش��تری ها از همین طریق شرکت 

خدماتی خود را انتخاب می کنند. 

خبر

سرنخ

حمایت مرکز خدمات سرمایه گذاری 
اصفهان از سرمایه گذاری خارجی

و  اقتص��ادی  ام��ور  کل  اداره  اقتص��ادی  مع��اون 
دارایی اس��تان اصفه��ان با بیان اینک��ه مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان اصفهان از سرمایه گذاری خارجی 
حمایت می کند، گفت: افزایش جذب س��رمایه گذاری 

خارجی در دوران پساتحریم دنبال می شود. 
به گزارش تس��نیم، ش��هرام رئیس��ی در نشست 
خبری چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه و فرصت های 
س��رمایه گذاری در اصفه��ان اظهار داش��ت: عنوان 
»فرصت ه��ای  س��رمایه گذاری« به عنوان نمایش��گاه 
اضافه ش��ده است چراکه همه به خوبی می دانند که 
سرمایه گذاری موتور محرک اقتصادی کشور است و 
زمینه رفاه و معیش��ت مناس��ب برای مردم را فراهم 

می آورد. 
ت��وان  اقتص��ادی،  ت��وان  افزای��ش  اف��زود:  وی 
ثروت آفرین��ی، درآمد خانوار ها و رفاه ش��هروندان از 
جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود 
که افزایش سرمایه گذاری را رویکرد سرمایه خارجی 

در دوران پساتحریم دنبال می شود. 
مع��اون اقتص��ادی اداره کل ام��ور اقتص��ادی و 
دارای��ی اس��تان اصفهان بیان ک��رد: موضوع جایگاه 
وزارت اقتص��اد و دارای��ی و اینک��ه بانک های دولتی 
و نیمه دولتی زیرمجموعه ای از این وزارت هس��تند، 
یکی از علل حضور اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
در این نمایش��گاه اس��ت. وی گف��ت: مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری در استان  که از قبل تا بعد از صدور 
مجوز س��رمایه گذاری خارجی در استان را به عهده 
دارد زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 
فعالی��ت می کند و این موض��وع یکی دیگر از دالیل 

حضور این اداره کل در این نمایشگاه است. 

هزینه تمام شده برگزاری یک مراسم برای فرد در 
حالتی که از کانال شرکت های خدماتی عبور کند 

کمتر از حالتی می شود که خود تمام امور را به صورت 
مستقل دنبال کند. به عالوه استرسی به خانواده ها 

وارد نمی شود. تمایل به واگذار کردن برگزاری مراسم 
به موسسات خدماتی در مردم رو به افزایش است 

به گونه ای که در چند سال اخیر بیش از 800 موسسه 
فقط در تهران شروع به فعالیت کرده اند و می توان 

بازار این کار را مثبت ارزیابی کرد

تلفن مستقیم: 86073274شماره 416 www.forsatnet.ir

شکوفه میرزایی

  پژوهشگاه صنعت نفت با حضور در نمایشگاه بین المللی 
انرژی کیش، فرصت های سرمایه گذاری خود را در زمینه 

توسعه و تجاری سازی  فناوری ها معرفی می کند. 
  به گزارش شانا، پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان یکی 
از بزرگ ترین مراکز تحقیقاتی خاورمیانه با هدف معرفی 
فرصت ه��ای همکاری ب��رای توس��عه  فناوری های خلق  
ش��ده و ایجاد فرصت های س��رمایه گذاری برای توسعه و 
تجاری سازی  فناوری های اولویت دار به همراه سه شرکت 
دانش بنیان خود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
انرژی کیش حضوری فعال خواهد داشت و دستاوردهای 
خود را در س��ه  حوزه باالدس��ت، پایین دس��ت و انرژی و 

محیط زیست ارائه خواهد کرد. 
بر اس��اس این گزارش، مواردی نظیر شناسایی همکار 
خارج��ی در زمینه ه��ای علوم زمین، مهندس��ی نفت و 
مطالع��ات مخزن و توس��عه میدان، س��رمایه گذاری در 
کشورهای منطقه در زمینه های سیال حفاری و سیمان، 
شناس��ایی هم��کار خارج��ی در خصوص ب��ه کارگیری 
روش های بهبود ازدیاد برداش��ت و ارائه خدمات فناورانه، 
از جمله فرصت های س��رمایه گذاری پژوهشگاه در حوزه 
باالدس��ت نفت اس��ت. همچنین در حوزه پایین دست، 
 فناوری هایی همچون کک آندی،  فناوری های نمک زدا و 
شیرین سازی گاز )پارسی سول(، واحد بازیافت گوگرد و 
واحدهای مقیاس کوچک تولی��د LNG برای تعامل با 
مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه معرفی 
می ش��ود. پژوهش��گاه در حوزه انرژی و محیط زیس��ت 
پروژه های��ی نظیر واحد های موبایل تصفیه آب و نرم افزار 
ارزیابی عملکرد تجهیزات انرژی بر موسوم به EPAT را 

معرفی خواهد کرد. 
برپایه این گزارش، س��ه شرکت دانش بنیان پژوهشگاه 
با نام های ش��رکت گسترش نانو فناوری زاگرس ایرانیان، 
تامین صنعت نفت سامان انرژی و پترو انرژی کیان سپهر 
ضمن معرفی دس��تاوردهای خود در م��دت زمان کوتاه 

تولد، فرصت ه��ای همکاری و س��رمایه گذاری مرتبط با 
حوزه های فعالیت خود را ارائه می دهند. 

 تولید و تجاری سازی محصوالت نانوساختار کاربردی 
و ب��ه کارگی��ری صنعت��ی فن��اوری نانو، بومی س��ازی، 
تولید صنعتی و تجاری س��ازی محصوالت ش��یمیایی و 
کاتالیس��ت های مرتبط و مورد نیاز صنای��ع نفت، گاز و 
پتروشیمی و ارائه خدمات در حوزه   فناوری های حفاری 
و تکمیل چاه و مطالعات چاه، مخزن و ازدیاد برداشت از 
اهم محورهای فعالیت این سه شرکت دانش بنیان است. 

برهمین اس��اس، فرصت های پیش��نهادی کاربردهای 
پلیم��ر به منظ��ور مدیریت جلوگیری از آب ناخواس��ته 
مخزن نفت و همچنین موضوعات مرتبط با پتروفیزیک 
توسط شرکت پترو انرژی کیان سپهر در حوزه باالدست 

ارائه خواهد شد. 
عالوه بر ای��ن، فرصت های موجود س��رمایه گذاری در 
زمینه انواع کاتالیست، تولید ژل پلیمر، روغن و دمولسیفایر 
توس��ط شرکت تامین صنعت نفت س��امان انرژی ارائه و 
مواد نانو برای ذخیره  س��ازی گاز، اس��تفاده از سلول های 
خورش��یدی با استفاده از مواد نانو، پیل های سوختی نانو 
تحت نام شرکت گسترش نانو فناوری زاگرس ایرانیان ارائه 
می شود. همچنین این شرکت درخصوص نانو داروها، نانو 
مواد برای سولفورزدایی و شیرین سازی برای پاالیشگاه ها 
و بررسی تونل های شهری به منظور جلوگیری از آلودگی 
زمینه های همکاری خود را ارائه می کند. در این نمایشگاه، 
شرکت های داخلی و بین المللی، محصوالت، قابلیت های 
فن��ی و نو آوری های خ��ود را به بازدید کنن��دگان عرضه 
می کنن��د و از تعام��ل با دس��ت اندر کاران صنعت نفت و 

فرصت های موجود بهره مند می شوند. 
دوازدهمی��ن دوره نمایش��گاه بین المللی انرژی کیش 
از ۲۱ ت��ا ۲۴ دی ماه در مرکز نمایش��گاه های بین المللی 
کیش دایر است و فعاالن و صاحب نظران این حوزه حضور 

خواهند داشت. 

ش��هردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان نخستین 
شهرداری کالنشهرهای کشور است که پس از تصویب 
برجام همایش فرصت های سرمایه گذاری را در دستور 

کار قرار داده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی جمالی ن ژاد در 
حاش��یه آیین افتتاح پروژه های منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان که در قالب دهمی��ن هفته از طرح »هر هفته 
چند افتتاح« برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه ها در 
منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان که قبال شهر خوراسگان 
ب��وده و ب��ه تازگی به اصفهان ملحق ش��ده اس��ت، به 

بهره برداری می رسد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه خوراس��گان و رهنان دو ش��هر 
اس��تان بوده اند که به اصفهان ملحق ش��ده اند، افزود: 
این دو شهر در حال حاضر به ترتیب مناطق ۱۵ و ۱۱ 
ش��هرداری اصفهان را تش��کیل می دهند و سعی شده 

سرانه های خوبی در این مناطق ایجاد شود. 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان 
اجرای پروژه ها را به دو بخش اجرایی توسط شهرداری 
و مش��ارکتی ب��ا اس��تفاده از ظرفیت س��رمایه گذاران 
در دس��تور کار ق��رار داده اس��ت، بیان ک��رد: در این 
راس��تا اولویت س��رمایه گذاری ها بر اس��اس استفاده از 
س��رمایه گذاران داخلی و در صورت عدم اس��تقبال، از 
سرمایه گذاران خارجی اس��تفاده می شود. وی تصریح 
ک��رد: در ای��ن همایش بس��یاری از مس��ئوالن ملی، 

سرمایه گذاران خارجی و داخلی دعوت شده اند. 
جمالی ن��ژاد با اش��اره ب��ه اینکه بیش��تر پروژه های 
بزرگ ش��هرداری اصفهان در مناط��ق محروم تعریف 
ش��ده اند، گفت: بر این اساس در شهر اصفهان تاکنون 
6۴ پروژه تعریف ش��ده که محل خوب��ی برای حضور 

سرمایه گذاران است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه راه اندازی س��الن های ورزش��ی، 
مکان های فرهنگی و تفریحی ویژه بانوان و بازس��ازی 

و ترمیم آس��فالت معابر در محالت ش��هر اصفهان در 
دس��تور کار ق��رار گرفت��ه، خاطرنش��ان ک��رد: از این 
رو در ش��ش ماه گذش��ته نی��ز اقدامات خوب��ی را در 
 مناط��ق و مح��الت مختلف ش��هرداری اصفهان انجام 

داده ایم. 
رئیس شورای اسالمی ش��هر اصفهان درباره اجرای 
طرح »هر هفته چند افتتاح« اظهار داشت: خوشبختانه 
تاکنون پروژه های زیادی در طول هفته های گذش��ته 
افتتاح ش��ده که به نوعی کاربرد های مختلف فرهنگی، 
اجتماع��ی، تفریحی و ترافیک��ی در آن در نظر گرفته 
شده و این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
رض��ا امین��ی با اش��اره ب��ه افتت��اح فرهنگس��رای 
گ��ورت، بوس��تان ش��هرک مرواری��د و فرهنگس��رای 
محل��ه قصر اف��زود: ای��ن پروژه ها کم��ک می کند که 
 س��رانه برنامه ه��ای عمران��ی و خدمات��ی منطقه ۱۵ 

افزایش یابد. 
وی با اش��اره به برنامه اصفهان ۱۴۰۰ خاطرنش��ان 
ک��رد: در ح��ال حاضر برنامه اصفه��ان ۱۴۰۰  درصدد 
تصوی��ب اس��ت و نمایندگان ش��ورا در کن��ار مدیران 
ش��هری در ح��ال تصوی��ب هر چ��ه بهتر ای��ن برنامه 
برای پنج س��ال آین��ده اصفهان هس��تند ت��ا بتوانیم 
ی��ک ریل گ��ذاری مناس��ب ب��رای آین��ده اصفه��ان 
 صورت دهیم که مس��ائل مختل��ف در آن مورد توجه 

قرار گیرد. 
امینی به ضرورت توجه ب��ه مناطق محروم اصفهان 
اشاره کرد و افزود: در بودجه سال ۹۴ حدود 67 میلیارد 
تومان اعتبار برای محرومیت زدایی پیش بینی شده که 
امیدوار هستیم با بهبود وضعیت وصول اعتبارات، این 
مبلغ در س��ال آینده افزایش یاب��د، فعالیت در مناطق 
محروم در کس��ب رضایت مردم��ی تاثیرگذار بوده و از 
همین رو ش��هرداری باید توجه وی ژه ای نسبت به این 

موضوع داشته باشد. 

با حضور در نمایشگاه انرژی کیش

فرصت های سرمایه گذاری پژوهشگاه صنعت نفت معرفی می شود
شهردار اصفهان: 

همایش فرصت های سرمایه گذاری در اصفهان برگزار می شود
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جدیدترین آمارهای ارائه ش�ده از س�وی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماع�ی درباره اوضاع بیکاری 
در رش�ته های مختل�ف تحصیلی نش�ان می دهد 
بی�کاری  می�زان  باالتری�ن  رش�ته ها  برخ�ی  در 
فارغ التحصی�ان وجود دارد. همچنین این گزارش 
نشان می دهد در برخی رشته های تحصیلی اوضاع 
بهتری برای اشتغال و جس�ت وجو برای کار وجود 
دارد. این در حالی اس�ت که به گفته کارشناس�ان 
عدم امکان بزرگ شدن دولت بیش از اندازه فعلی 
موجب شده سازمان ها و شرکت های دولتی تعداد 
قاب�ل توجه�ی از فارغ التحصی�ان دانش�گاه ها را 
استخدام نکنند. همچنین پایین بودن سطح علمی 
فارغ التحصیان دانشگاه ها سبب شده در بسیاری 
از موارد بازار کار نتواند اقدامی در جهت جذب آنها 
انج�ام دهد. در عین حال اعتقاد کارشناس�ان این 
اس�ت که هر چند لزوما نمی توان گفت رش�ته های 
تحصیلی دارای اشتغال باال ارزش افزوده باالیی هم 

ایجاد می کنند اما برای جامعه ضرری هم ندارند. 
ه�ر چند برخ�ی فع�االن ب�ازار کار معتقدند اگر 
خاقیت و نوآوری وجود نداشته باشد، هیچ یک از 
رش�ته های تحصیلی نمی توانند برای جامعه ارزش 
افزوده و ث�روت ایجاد کنند.  »فرص�ت امروز« در 
این گزارش ابعاد مختلف موضوعات مذکور را مورد 

بررسی قرار داده است. 

دوشنبه
2115 دی 1394 کافه مدیران

ضرورت های آشنایی جویندگان 
کار با تکنولوژی 

چند روز پیش گزارش��ی مبتنی بر آمار از س��وی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتش��ر ش��د که 
حاکی از آن اس��ت که در برخی رشته های تحصیلی 
وضعی��ت بهتری از نظ��ر بازار کار وج��ود دارد و در 
برخی دیگر از رشته های تحصیلی، بازار کار وضعیت 
چندان مناس��بی ندارد. این گزارش نش��ان می دهد 
در برخی رش��ته ها مانند عل��وم رفتاری و اجتماعی، 
بازرگان��ی و امور اداری، حقوق، علوم زیس��تی، علوم 
طبیع��ی، کامپیوت��ر، صنعت و ف��رآوری، معماری و 
ساختمان، کشاورزی، جنگلداری و شیالت و محیط 
زیست باالترین میزان بیکاری فارغ التحصیالن وجود 

دارد. 
ای��ن در حالی اس��ت که براس��اس ای��ن گزارش، 
در رش��ته هایی مانند تربیت معل��م، روزنامه نگاری، 
بهداش��ت، خدم��ات امنیتی و خدم��ات حمل و نقل 
اوضاع بهتری برای اش��تغال و جس��ت وجو برای کار 
وج��ود دارد و تعداد بیکاران در این رش��ته ها کمتر 

است. 
اما در این میان موضوع جالبی که وجود دارد، این 
اس��ت که اگر این آمارها دقیق باشد، باید یک شیب 
را نش��ان دهد. یعن��ی بیانگر این موضوع باش��د که 
به عنوان مثال از س��ال 85 تا 94 کسب و کارهایی که 
مربوط به حمل و نقل بودند، شیب شان رو به مثبت یا 
رو به منفی بوده است. لزوما اگر به اعداد امسال نگاه 
کنیم، ش��اید چیز زیادی دستگیرمان نشود و شاید 
امس��ال بخش حمل و نقل به نیروی کار بیشتری نیاز 
داش��ته باشد اما پنج س��ال بعد که یک فرد بخواهد 
از این رش��ته فارغ التحصیل ش��ود، کار حمل و نقلی 
وجود نداش��ته باش��د. بنابراین باید تمام این مسائل 

جزء به جزء در نظر گرفته شود. 
این در حالی اس��ت که در حالت کلی ش��یبی که 
در بازار کار وجود دارد، به س��مت تکنولوژی اس��ت. 
مثال بارز این موضوع آن اس��ت که اگر فردی واقعا 
برنامه نویس باشد، بیکار نمی ماند و می تواند دستمزد 
باالیی را نیز دریافت کند. البته تعداد افراد متخصص 
در زمین��ه تکنولوژی هم اندک اس��ت؛ موضوعی که 
وج��ود دارد و ممکن اس��ت برای بس��یاری ملموس 
نباش��د، این است که هر چه به جلو می رویم، شیب 
پیش��رفت تکنولوژی خیلی س��ریع تر می ش��ود. این 
موضوع از مقایس��ه وضعیت تکنولوژی در کشورمان 
نسبت به 10 سال قبل کامال مشخص است، بنابراین 
باید این موضوع را همواره مدنظر داشت. از همین رو 
به نظر می آید اگر هر کس��ی که در حال تحصیل در 
هر رشته ای اس��ت، چنانچه تا حدودی با تکنولوژی 
آشنا شود می تواند برای آینده کاری وی بسیار مفید 

باشد. 

این در حالی اس��ت که اگر فردی در هر رشته ای 
تحصیل کرده باش��د و تا حدودی با تکنولوژی آشنا 
باش��د، می تواند برای جامعه ارزش افزوده نیز ایجاد 
کند. به عنوان مث��ال در حال حاضر ارزش افزوده ای 
که دیجی کاال ایجاد می کند این است که الزم نیست 
م��ردم برای خرید به خیاب��ان بروند و به این ترتیب 

میزان آلودگی هوا و ترافیک کاهش می یابد. 
ام��ا در این میان س��والی که مطرح می ش��ود این 
اس��ت ک��ه آیا در رش��ته هایی ک��ه می��زان بیکاری 
در آنها باالس��ت، ش��رکت ها و س��ازمان هایی برای 
ج��ذب فارغ التحصیالن وجود ندارد ی��ا اینکه تعداد 
فارغ التحصی��الن بی��ش از نیاز بازار کار اس��ت؟ اگر 
بخواهیم به این س��وال پاسخ دهیم، شاید بهتر باشد 
مثالی را در ای��ن رابطه مطرح کنیم. در حال حاضر 
در حوزه تکنولوژی باید بخش خصوصی تقویت شود 
و نظام های صنفی رش��د پی��دا کنند. ولی اگر دولت 
کمک کند که نظام های صنفی  ش��کل بگیرد، بخش 
خصوصی باید براس��اس نیاز مش��تریان کار ایجاد و 

افراد را استخدام کند. 
موضوع دیگر این اس��ت که بعضا کارشناسان این 
موضوع را مطرح می کنند ک��ه می توان راهکارهایی 
ارائه داد که افراد هم بتوانند براس��اس عالیق، رشته 
تحصیل��ی خود در دانش��گاه را انتخ��اب کنند و در 
عین حال نیاز بازار کار نیز در نظر گرفته ش��ود. در 
پاس��خ به این موضوع باید گفت ک��ه هر چه جلوتر 
می رویم، این موضوع سخت تر می شود زیرا نرخ رشد 
تغییرات بیشتر می ش��ود. به عنوان مثال، حدود 50 
س��ال پبیش اگر فردی در رشته مهندسی تحصیل 
می کرد، این موضوع را می دانست که برای مهندسی 
کار وجود دارد اما در حال حاضر وضعیت به گونه ای 
ش��ده که پیش بینی چهار یا پنج س��ال آینده بسیار 
دش��وار می ش��ود. چه برس��د به اینکه افراد تصمیم 
بگیرند براس��اس آم��ار و ارقامی که ارائه می ش��ود، 

رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.
 پ��س می توانی��م این گون��ه نتیجه بگیری��م تنها 
موضوعی ک��ه می تواند خوب و مفید باش��د و جای 
رشد داشته باشد این است که افراد هر چه بیشتر با 
تکنولوژی آشنا ش��وند و سطح دانش و آگاهی خود 

نسبت تکنولوژی را افزایش دهند.
 به این ترتیب هم افراد می توانند براس��اس عالیق 
خود نس��بت به یک رش��ته تحصیلی، آن را انتخاب 
کنن��د و هم با به روزرس��انی دانش خ��ود در مورد 
تکنول��وژی نیاز ب��ازار کار را هم مدنظر قرار دهند تا 

گرفتار بیکاری در جامعه نشوند. 

مسیر پرترافیک دانشگاه تا اشتغال 

توج��ه ب��ه تحصی��الت دانش��گاهی و افزایش نرخ 
فارغ التحصی��الن در کش��ورهای در ح��ال توس��عه و 
توسعه یافته موضوعی متداول است. اما ایجاد توازن بین 
این دو نرخ، یعنی به حداقل رس��اندن فارغ التحصیالن 
بیکار موضوعی است که حل آن با بخش های متعددی 
متشکل از برنامه های زیرساختی و دوراندیشانه دولت ها 
مرتبط است. آمارها نش��ان می دهد در طول سه دهه 
گذش��ته نرخ فارغ التحصیالن در بسیاری از کشورهای 
شرق آسیا شتاب چشمگیری داشته است اما موضوع 
نگران کننده، افزایش همزمان نرخ بیکاران در این منطقه 
اس��ت. این موضوع فقط کشورهای آسیایی و در حال 
توسعه را شامل نمی شود. برخی کشورهای توسعه یافته 
نیز گاهی براساس تغییرات اقتصادی و مسائل سیاسی 
ب��ا چالش باالتر رفتن نرخ فارغ التحصیالن نس��بت به 

مشاغل موجود رو به رو می شوند. 
یک��ی از عل��ل زیربنای��ی ع��دم تطاب��ق تع��داد 
فارغ التحصی��الن ب��ا نیازهای نیروی کار، به سیس��تم 
آموزش کشورها باز می گردد. اتحادیه دانشجویان اروپا 
در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که انجام 
مطالعات در حوزه تطابق نیازهای ش��غلی بلند مدت و 
هدایت استعداد دانش آموزان به سمت اهداف پربازده، 
امنیت شغلی آینده دانش آموزان و دانشجویان احتمالی 
را تامین می کند و نرخ هدررفت هزینه های آموزشی را 

به حداقل ممکن می رساند. 

کاهش سطح شغل در سایه نا امیدی 
متاس��فانه یکی از پیامدهای منفی عدم تعادل بین 
نیازهای بازار کار و سطح تحصیالت، کاهش سطح انتظار 
افراد از مشاغلی است که در اختیارشان قرار دارد. بنا به 
گزارش نش��ریه تلگراف بریتانیا، در طول سال گذشته 
میالدی رقمی در حدود یک سوم فارغ التحصیالن دوره 
کارشناسی دانش��گاه های این کشور در مشاغلی سطح 
پایین تر از تحصیالت ش��ان استخدام شده اند و بیش از 
60 هزار نفر جذب مشاغلی غیر حرفه ای مثل تایپیست، 
بازاریاب، منشی گری و خدمات به مشتریان شده اند. اما 
چرا این افراد جذب چنین مشاغلی می شوند؟ ناامیدی 
از ش��رایط اس��تخدام، نیاز به تامین معیشت زندگی و 
ناامیدی از یافتن ش��غل مناسب عمده دالیلی هستند 
که باعث می ش��ود افراد برای فرار از بیکاری به مشاغل 
نامرتبط روی آورند. این مس��ئله نه تنها ارزش سیستم 
آم��وزش عالی را کاهش می ده��د، بلکه تمایل افراد به 

ادامه تحصیل را نیز به چالش می کشد. 

از بیکاری تا اعتراضات اجتماعی 
نش��ریه زمان امروز، چاپ ترکیه در گزارشی به موج 
اعتراضات دانشجویان دانش��گاه های ترکیه، نسبت به 
ابهام در آینده ش��غلی آنها پرداخته اس��ت. با توجه به 
ش��رایط فارغ التحصیالن دانش��گاه های ترکیه در سال 
2015 به نظر می رسد این کشور در طول سال جاری 
به رقمی بین 300 تا 400هزار عنوان شغلی جدید در 
رش��ته مهندس��ی نیاز دارد که تامین این تعداد شغل 
در عرض یک س��ال از س��وی دولت تقریبا ناممکن به 
نظر می رس��د. بر این اساس بازنگری در پذیرش تعداد 
دانشجویان و برقراری تطابق بین تعداد دانش آموختگان 
و نیازهای دولت از جمله عواملی اس��ت که برای ادامه 
روند توس��عه در ترکیه ضروری به نظر می رسد. بیتام 
گورس��ل، مدیر مرکز مطالعات اقتص��ادی و اجتماعی 
ملی ترکیه معتقد اس��ت، شکاف بین نیازهای جامعه 
و تعداد پذیرفته ش��دگان دانشگاه ها از جمله مشکالت 
کلیدی فارغ التحصیالن اس��ت. درواقع در شرایطی که 
تنها 2درصد از فارغ التحصیالن رشته پزشکی در ترکیه 
بیکار هس��تند، نزدیک به 20درصد از فارغ التحصیالن 
رش��ته ارتباطات با معضل بیکاری رو به رو هستند. این 
مس��ئله نش��ان می دهد دولت ترکیه برای تعیین نرخ 
ورودی های دانشگاه دوراندیشانه عمل نکرده است. همه 
این موارد باعث ش��ده است که از سال 2010 تاکنون 
بارها راهپیمایی های گس��ترده ای از سوی دانشجویان 
دانشگاه های این کشور در اعتراض به شرایط نابسامان 
شغلی برگزار شود. اما دولت با وجود وعده های موقتی 

عمال فعالیت خاصی انجام نداده است. 

تاثیر رکود اقتصادی بر رکود تحصیلی 
بنابر پژوهش های پژوهشگران دانشگاه جورج تاون، 
اینک��ه تمام علل بیکاری فارغ التحصی��الن را بر دوش 
دولت بگذاریم چندان عادالنه نیست. درواقع بسیاری 
از عام��ل سیاس��ی و اقتصاد بین المل��ل نیز بر کاهش 
فرصت های شغلی موثر هس��تند، کاهش قیمت نفت 
جهانی، تعدیل نیرو در شرکت های بزرگ نفتی جهان 
و عدم اس��تخدام فارغ التحصیالن رشته های مرتبط، از 
جمله نمونه هایی اس��ت که نشان می دهد پیش بینی 
یا پیش��گیری از بیکاری فارغ التحصیالن چندان آسان 
نیست. در عین حال برخی کشورها با مشکل مهاجران 
تحصیلک��رده و ماه��ر مواجه هس��تند. گرچه جذب 
مهاجران کش��ورهای مختلف که حائ��ز تحصیالت یا 
مهارت های فنی هس��تند به رشد اقتصادی کشورهای 
پذیرنده کمک می کند اما به طور همزمان فرصت های 
شغلی فارغ التحصیالن بومی را تحت تاثیر قرار می دهد.

آسیا و امیدهای بلند مدت 
کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مدتی است 
با مش��کل فارغ التحصیالن بیکار مواجه اس��ت. بنا بر 
آمارها رقم فارغ التحصیالن بیکار این کش��ور نسبت به 
سال گذشته 3درصد افزایش داشته است. با این وجود 
کره جنوبی در بین کشورهای جهان یکی از موفق ترین 
کشورها در مشارکت دادن فارغ التحصیالن در مشاغل 
مرتبط با تحصیالتشان )حدود 80درصد( است. این در 
حالی است که این شاخص در برخی کشورهای آسیایی 
بین 15 تا 40درصد اس��ت. براساس آمارهای یونسکو 
اقتصاد کشورهای شرق آس��یا صادرات محور است در 
نتیجه بسیاری از کشورهای این منطقه برای باال بردن 
نرخ توسعه بیشتر بر مهارت های فنی نیروهای کار خود 
تاکید دارند. این زنجیره تاکید بر نیروی فنی باعث شده 
تمایل کارفرمایان به استخدام فارغ التحصیالن مدارج 
باال کمتر از کارکنان با مهارت های فنی سطح باال باشد. 

آزموده دیدگاه

ه��ادی فرنود، مدیرعامل ش��رکت کاموا 
و کارآفری��ن معتق��د اس��ت بس��یاری از 
فارغ التحصیالن به دلیل سیستم آموزشی 
غل��ط، از س��طح علم��ی کافی برخ��وردار 
نیستند، بنابراین نمی توانند جذب بازار کار 

شوند. 
ب�ه نظر ش�ما علت ب�اال ب�ودن میزان 
بیکاری در برخی رشته ها، تعداد باالی 
فارغ التحصی�ان آن رشته هاس�ت یا 
عل�ت در کمب�ود ی�ا نبود س�ازمان ها 
ای�ن  ک�ه  اس�ت  ش�رکت هایی  و 

فارغ التحصیان را جذب کنند؟ 
ای��ن مش��کل یک بع��د ن��دارد و دارای 
چندین بعد اس��ت. یک دلیل این اس��ت 
تعداد افرادی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
می ش��وند و در شرکت ها و س��ازمان های 
دولتی اس��تخدام می شوند، واقعاً کم است. 
اینکه ف��ردی مدرک و نم��ره الزم را دارد، 
گارانتی این موضوع نیس��ت که سواد الزم 
را داشته باشد و بسیاری از فارغ التحصیالن 
به دلیل سیستم آموزش��ی غلط، از سطح 
علمی کاف��ی برخوردار نیس��تند و به طور 
کلی س��طح علمی دانشگاه ها پایین است. 
دلیل دیگر این اس��ت ک��ه دولت جا برای 
بزرگ ش��دن ن��دارد و از طرفی افرادی که 
وارد دانش��گاه ها می شوند، به اجبار و بنا به 
دالیل مختلف، ای��ن کار را انجام می دهند 
و مخصوصا ترجیح آقایان این است که در 
رشته ای که قبول ش��ده اند ادامه تحصیل 
دهن��د تا اینکه به خدمت س��ربازی بروند. 
یا اینکه اف��راد فقط به صرف اینکه مدرک 
داشته باشند در رشته ای مشغول تحصیل 
می ش��وند که هیچ عالقه ای به آن ندارند.
همانطور که اشاره کردید، در سازمان ها 
و ش�رکت های دولت�ی تع�داد کمی از 
می شوند.  اس�تخدام  فارغ التحصیان 
این در حالی اس�ت که بخش خصوصی 
هم ظرفی�ت زی�ادی برای اس�تخدام 
بسیاری از فارغ التحصیان دانشگاهی 
ندارد. پس در این شرایط چه باید کرد؟ 
بخش خصوصی زیاد مدرک گرا نیست و 

ای��ن فرهنگ را بخش دولت��ی جا انداخته 
است، زیرا راه حل بهتری برای اندازه گیری 
دانش اف��راد پیدا نکرده اس��ت. در بخش 
دولتی اگر فردی لیسانس یا فوق لیسانس 
نداشته باشد، نمی تواند ارتقای رتبه و حقوق 
بگیرد و فقط به خاطر این دو موضوع ممکن 
است یک فرد مدرک دانشگاهی بگیرد. این 
موضوع موجب می ش��ود که هم فرد بدون 
عالقه، اقدام به تحصیل کند و هم س��طح 

علمی دانشگاه ها پایین می آید. 
در م�ورد ای�ن موضوع که رش�ته های 
دارای اشتغال زایی باال می توانند ارزش 
افزوده ایجاد کنند، اختاف  نظر وجود 
دارد؛ نظر ش�ما در رابطه با این موضوع 

چیست؟ 
حداق��ل موض��وع این اس��ت که چنین 
رش��ته هایی ضرر ب��ه جامع��ه نمی زنند و 
می توانند مفید هم باش��د. اما هیچ بررسی 
و جس��ت وجویی روی این قضیه نمی شود 
که ما در چند سال آینده به چند مهندس 
نرم افزار نیاز داریم. از همین رو دانش��گاه ها 
هم نمی توانند هی��چ برنامه ریزی ای انجام 
دهند، زیرا هیچ اطالعات پایه ای در اختیار 

ندارند. 
در بخش�ی از صحبت های خود اشاره 
کردی�د که اگر فرصتی ب�ه افراد داده 
شود که مجبور نباش�ند در رشته ای 
مش�غول تحصی�ل ش�وند، انتخ�اب 
رش�ته دانشگاهی متناس�ب با عاقه 
افراد می ش�ود. این در حالی است که 
به اعتقاد کارشناس�ان ما می توانیم با 
راهکارهای�ی بین عایق اف�راد برای 
تحصیل و نی�از ب�ازار کار ارتباطی را 
برقرار کنیم؛ به نظر شما این راهکارها 

چیست؟ 
باید پش��ت این قضیه یک جس��ت وجو 
وجود داش��ته باش��د که در ب��ازار کار چه 
رش��ته هایی موردنیاز اس��ت. ت��ا زمانی که 
این جست وجو و بررس��ی را انجام ندهیم، 
نمی توانی��م به ط��ور دقیق در ای��ن زمینه 

راهکار ارائه بدهیم. 

پژم��ان آزادی، کارآفری��ن و مدیرعامل 
ش��رکت نوی��ن گیت��ی ژن معتقد اس��ت 
نمی توان به طور دقیق گفت رش��ته هایی 
ک��ه اش��تغال زایی باالی��ی دارن��د، الزاما 
ارزش اف��زوده باالیی را برای جامعه ایجاد 

می کنند. 
در کشور ما برخی رشته های دانشگاهی 
از وضعیت خوبی در بازار کار برخوردارند 
و برخی رش�ته ها نیز وضعیت مناسبی 
ندارند. به نظر ش�ما می توانیم بگوییم 
رش�ته هایی ک�ه اش�تغال زایی باالیی 
دارند، برای جامعه ارزش افزوده و ثروت 

هم ایجاد می کنند؟ 
البت��ه نمی ت��وان به ط��ور دقیق گفت 
رشته هایی که اش��تغال زایی باالیی دارند، 
الزاما ارزش افزوده باالیی را ایجاد می کنند 
و از همی��ن رو باید در م��ورد این موضوع 
با مصداق صحبت ک��رد. امکان دارد یک 
شغلی در جامعه دارای کاربرد کمی باشد 
اما ارزش افزوده زیادی را ایجاد کند و در 
مقابل رش��ته ای در جامعه کاربرد زیادی 
داش��ته باش��د اما ارزش اف��زوده کمتری 
را نصی��ب جامعه کند. به ط��ور کلی این 

موضوع نیاز به بررسی های میدانی دارد. 
ش�ما مصداقی در این زمینه دارید و 
به صورت عینی موضوعی را مشاهده 

کرده اید؟ 
میزان بی��کاری فارغ التحصیالن برخی 
رشته ها مانند اقتصاد باالست. این موضوع 
به آن دلیل نیست که این رشته دانشگاهی 
ارزش افزوده کمی را ایجاد می کند و بیشتر 
به این دلیل اس��ت که جامعه ما نتوانسته 
از رشته اقتصاد استفاده درستی کند. این 
در حالی اس��ت که در تمام کش��ورها در 
محیط های کاری بای��د یک تحصیلکرده 
رش��ته اقتصاد حضور داش��ته باش��د که 
براساس یک مدل اقتصادی به افراد بگوید 
کاری که می خواهند شروع کنند مناسب 
اس��ت یا خیر. اما در کشور ما معموال این 
اتفاق نمی افتد و افراد بسیاری از کارها را 
انجام می دهند و تازه پس از گذشت مدتی 

این موضوع را بررس��ی می کنن��د که آیا 
انجام این کار از لحاظ اقتصادی مناس��ب 
بوده اس��ت یا خیر و بای��د برای آینده چه 
اقداماتی را انجام دهند. در حال حاضر در 
رشته اقتصاد، بیکاری باالست، در صورتی 
که می تواند ارزش افزوده بسیاری را برای 
جامع��ه ایجاد کند و حت��ی ارزش افزوده 

نامحسوس داشته باشد. 
بنابراین گاهی اوقات الزاما ارزش افزوده 
در یک رش��ته خاص به ای��ن دلیل ایجاد 
می شود راهکار درست اس��تفاده از آن را 
در پیش گرفته ایم و گاهی اوقات هم یک 
رش��ته نمی تواند ارزش اف��زوده به وجود 
آورد به این دلیل که اس��تفاده درستی از 

آن نشده است. 
بنابراین می توان گفت الزاما باال بودن 
میزان بیکاری در یک رشته رابطه ای 
با ای�ن موضوع که آن رش�ته قادر به 

ایجاد ارزش افزوده باشد، ندارد؟ 
بله، همین طور اس��ت. مصداق دیگری 
در این زمینه رش��ته روانشناس��ی است 
ک��ه اگر به درس��تی مورد اس��تفاده قرار 
بگیرد، می تواند برای کشور ارزش افزوده 
بس��یاری را ایجاد کند اما اگر اس��تفاده 
درس��تی از آن نش��ود، ش��رایط برعکس 
خواهد شد. در کش��ورهای پیشرفته اگر 
فردی مش��کل روانی داشته باشد، قبل از 
اینک��ه به محیط کار خود بازگردد، حتما 
با روانش��ناس مش��اوره می کند. شاید در 
ظاهر ای��ن موضوع ارزش اف��زوده ریالی 
خاصی را ایجاد نکن��د اما اگر دقیق نگاه 
کنیم، متوجه می ش��ویم که اتفاقا ارزش 
اف��زوده ای را ایج��اد کرده اس��ت. از این 
جه��ت که یک ف��رد را ب��ه جامعه کاری 
خود بازگردانده و توانس��ته هماهنگی را 
در نیروی کاری آن جامعه به وجود آورد. 
اما در کشور ما از آنجا که این موضوعات 
نادیده گرفته می شود، فرد دارای مشکل 
روانی بدون اینکه مش��کلش حل ش��ده 
باش��د، در سیس��تم قرار می گیرد که اثر 

سویی بر اقتصاد کشور می گذارد. 

خسرو س��لجوقی، کارآفرین و 
کارش��ناس بازار کار معتقد است 
در صورتی یک رش��ته تحصیلی 
می تواند در جامعه ارزش افزوده 
ایج��اد کند که در آن خالقیت و 

نوآوری وارد شود. 
برخی معتقدند لزوما نمی توان 
اینط�ور تلقی کرد که بین باال 
بودن میزان اش�تغال و ایجاد 
ارزش اف�زوده ب�رای جامعه، 
رابطه مس�تقیمی وجود دارد. 
تلق�ی ش�ما از ای�ن موضوع 

چیست؟ 
بای��د به ای��ن موض��وع توجه 
داش��ت که به تنهایی این رشته 
تحصیلی نیست که ارزش افزوده 
بلکه کسب و کاری  ایجاد می کند 
که آن رشته به جامعه می دهد و 
تولید ثروت می کند، مهم است. 
اگر مقوله نوآوری و کارآفرینی و 
خالقیت در هر رش��ته ای لحاظ 

ثروت  تولی��د  می توان��د  ش��ود، 
را داش��ته باش��د. اما رش��ته ای 
ک��ه می توان��د در جامع��ه ایجاد 
ث��روت کند، اگ��ر در آن نوآوری 
و خالقیت وجود نداش��ته باشد، 
خیل��ی نمی توان انتظار داش��ت 
ارزش اف��زوده خاص��ی را ایجاد 

کند. 
در کش�ور ما ش�رایطی وجود 
دارد که بت�وان گفت لزوما در 
رشته های تحصیلی که ارزش 
اف�زوده باالی�ی وج�ود دارد، 
نوآوری و خاقیت هم در آنها 
ایجاد شده اس�ت یا این گونه 

نیست؟ 
اگ��ر بخواهیم به ص��ورت کلی 
نظ��ام  در  بگیری��م،  نظ��ر  در 
آموزش  م��ا،  کش��ور  آموزش��ی 

و  فن��اوری  توس��عه  برمبن��ای 
خالقیت وجود ن��دارد. از همین 
رو ممکن اس��ت اف��راد موفق در 
زیرس��اخت های  تحصیل  زمینه 
علمی خوبی را دارا باش��ند ولی 
ب��رای ن��وآوری و خالقیت اصال 
تربیت نش��ده اند یا کمتر به این 
موض��وع پرداخته ش��ده اس��ت. 
از همی��ن رو اس��ت که حتی در 
فارغ التحصیالن  بهتری��ن  بی��ن 
دانش��گاه های ش��ریف و ته��ران 
هم افراد بیکار وج��ود دارند. اما 
همین دانش��جویان زمانی که به 
کش��ور دیگ��ری می روند، فضای 
اجتماع��ی و اقتصادی به گونه ای 
آنها را تغیی��ر می دهد که خالق 
می ش��وند. در واق��ع بخش��ی از 
ن��وآوری و خالقی��ت در آموزش 

فض��ای  در  دیگ��ری  بخ��ش  و 
اقتصادی، سیاس��ی  اجتماع��ی، 
و فرهنگ��ی اس��ت ک��ه بتوان��د 
ای��ن ن��وآوری و خالقی��ت را به 
منصه ظهور برساند. در کشور ما 
هم در بخش آم��وزش و هم در 
بخش های فرهنگ��ی، اجتماعی، 
سیاس��ی و اقتص��ادی ای��ن خأل 

وجود دارد. 
دلی�ل ای�ن موضوع ک�ه این 
خاقی�ت  و  ن�وآوری  خ�أ 
دارد،  وج�ود  کش�ورمان  در 

چیست؟ 
در این زمینه چن��د اتفاق رخ 
داده است. یک موضوع این است 
که فرهنگ یک س��ابقه تاریخی 
دارد و به مرور زمان این فرهنگ 
ایجاد می شود. موضوع دیگر این 

اس��ت که یک فرهنگ عشیره ای 
وجود دارد که پس از شهرنشین 
ش��دن نیزهمچنان این فرهنگ، 
حاکم اس��ت. همچنین در کشور 
ما کل نگری به مس��ائل بس��یار 
کمرنگ اس��ت و منافع کل را در 
نظ��ر نمی گیری��م و در واقع نگاه 
محلی حاکم است. موضوع دیگر 
این اس��ت که ما احساس کردیم 
پول نفت یک پول بادآورده است 
و می توان��د تولی��د ث��روت کند. 
مبنای تولید ثروت را کار و تالش 
قرار نداده ایم و مبنای آن را منابع 
زیرزمینی قرار داده ایم. به همین 
دلیل در کش��ور ما هم��گان دارا 
ب��ودن منابع زیرزمینی را فرصت 
می دانند، در حالی که بس��یاری 
از کش��ورها این مناب��ع را ندارند 
ولی همچنان موفق هستند، زیرا 
منابع انس��انی را به عنوان منابع 

ثروت خود قرار می دهند. 

 وضعیت رشته های تحصیلی
در بازار کار بررسی می شود

 خالقیت؛گمشده ای در 
ارزش افزوده رشته های تحصیلی

خسرو سلجوقی: 

نوآوری در رشته های تحصیلی به وجود آید

شماره 416 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

المیرا اکرمی

حمیدرضا احمدی
مدیر عامل شرکت »مای ایونت«

هادی فرنود: 
فارغ التحصیان سطح علمی پایینی دارند 

پژمان آزادی: 
رشته های اشتغال زا لزوما ارزش افزوده نمی آفرینند 



دوئل دولت انگلیس با شرکت های 
فناوری بر سر اطالعات مشترکین 

شرکت های فناوری 
از جمله شرکت اپل، 
فیس بوک، گوگل و 
مایکروس��افت، از طرح دولت انگلیس برای ایجاد قانون 
جدیدی که به  این دولت اج��ازه  می دهد تا کامپیوترها 
را برای دسترس��ی به اطالعات هک کنند، انتقاد کردند. 
این قانون در صورت تصویب شدن به نیروهای امنیتی و 
اطالعات، پلیس و نیروهای مس��لح این اجازه را می دهد 
تا در صورت داش��تن حکم قانونی به اطالعات شخصی 

کاربران دسترسی پیدا کنند. 
براساس اعالم دولت انگلیس این طرح به عنوان بخش 
گسترده تری از قانون نظارت بر اینترنت، می تواند ارتباط 
مجرمان را با یکدیگر رهگیری کند، حتی اگر مکالمات و 

پیام های آنها رمزگذاری شده باشند. 
با این حال شرکت های فناوری معتقد هستند که این 
طرح سبب از بین رفتن اعتماد مشتریان این شرکت ها 

به آنها خواهد شد و غیرقابل اجرا است. 
این شرکت ها در بیانیه مشترکی به کمیته نمایندگان 
که در حال بررس��ی این طرح هستند هشدار دادند که 
اجرای این طرح قدم گذاشتن در یک مسیر اشتباه است. 
ش��رکت های فیس بوک، یاهو، توییتر، مایکروسافت 
و گوگل از دولت خواس��ته اند ت��ا در تصمیم گیری خود 
تجدید نظر کند. »ما اصرار داریم که دولت این موضوع را 
روشن کند که اقداماتی که براساس این طرح اجازه اجرا 
پیدا می کنند، برای کاربران و مش��تریان خطر یا آسیب 

ایجاد نکنند.«
ش��رکت اپل می گوید این طرح ش��رکت های فناوری 
را در ش��رایط بسیار س��ختی قرار می دهد. این شرکت 
همچنین معتقد اس��ت که باید توضیح روشنی در مورد 
طرح و چگونگی اس��تفاده مس��ئوالن از آن داده  شود به 
دلیل آنکه این قانون مس��یری ایجاد می کند که »اگر از 
س��وی کشورهای دیگر نیز دنبال ش��ود، باعث به خطر 
انداختن حریم خصوص��ی و امنیت کاربران در انگلیس 

و سایر کشورها می شود.«

فیس بوک: هیچ کس احتیاج به شماره 
تلفن ندارد

ش��رکت فیس بوک قص��د دارد در 
س��ال 2016، ش��ماره های تماس 
تلفنی را از رده خارج کند. بسیاری 
از م��ا با آنکه ش��ماره تلفن خود را 
از حفظ هس��تیم اما شماره دوس��تان و نزدیکان مان را 
نمی دانیم. زمانی که ش��ماره تماس کس��ی را وارد تلفن 
همراه خود می کنید هیچ گاه به فکرآن نیس��تید که این 
ش��ماره را به خاطر بس��پارید و اگر الزم باش��د که با آن 
شخص تماس بگیرید تنها کافی است که روی نام وی در 

تلفن همراه تان کلیک کنید. فقط همین. 
حاال شرکت فیس بوک قصد دارد که شماره های تماس 

را به طور کامل از رده خارج کند. 
دیوید مارکوس، از مدیران ارش��د فیس بوک می گوید 
تعداد کاربران مس��نجر فیس بوک تا پایان سال 2015 
به بیش از 800 میلیون نفر رس��یده  است. وی می گوید 
شرکت فیس بوک در س��ال های اخیر موفق شده است 
امکانات زیادی را روی مس��نجر قرار دهد. از جمله آنها 
تماس ویدئویی، امکان اس��تفاده از رنگ ها و ش��کلک ها 
است. مارکوس می گوید:  » ما اطالعات مفید و الزم را در 
باالی مکالمات شما اضافه کرده ایم تا به شما این امکان 
را بدهیم که بدانید با چه کس��ی در حال صحبت کردن 
هستید. با فرستادن درخواست ارسال پیام شما می توانید 
با هر کس که مایل هستید، حتی اگر آن شخص در بین 

دوستان فیس بوک شما نباشد، صحبت کنید.«
وی ب��ا انتق��اد از سیس��تم مکالمه از طری��ق تلفن و 
گوشی های همراه می گوید پیامک زدن یک راه بازگشت 
به عقب اس��ت. وی می افزاید مسنجر فیس بوک کارایی 
بسیار بیشتری از تلفن دارد. »عالوه بر پیامک زدن شما 
می توانید عکس، ویدئ��و، فایل صوتی و موقعیت مکانی 
خود را برای دیگران بفرس��تید یا پ��ول برای آنها حواله 

کنید.«
شاید بتوان گفت یکی از دالیلی که فیس بوک در صدد 
است به جنگ شماره های تماس برود آن است که هنوز 
خیلی از کاربران فیس ب��وک به دالیل امنیتی حاضر به 
درج ش��ماره تلفن خود در صفحه فیس بوک شان یا در 
اختیار گذاشتن راه های تماس خود به فیس بوک نیستند.

خبرهای اقتصادی عجی��ب و غریب که از 
عربستان به گوش می رسد، نشانه های روشن 
و انکارناپذی��ری از بحران اقتص��ادی در این 

کشور پادشاهی پشت گرم به نفت است. 
اف��ت جهانی قیمت نفت، عربس��تان را که 
بزرگ تری��ن صادرکننده نفت در دنیاس��ت با 
چنان بحرانی مواجه کرده است که به تازگی 
قیمت بنزین در این کش��ور 50 درصد گران 

شده است. 
ب��ه جز این خب��ر درباره عربس��تان، اعالم 
ش��رکت انرژی آرامکو- ش��رکت نفت دولتی 
عربستان که با تولید روزانه 10 میلیون بشکه 
نفت بزرگ ترین شرکت انرژی دنیاست- برای 
فروش »بخش مناسبی« از سهامش، وخامت 

اقتصاد عربستان را نشان می دهد. 
اتفاقی که بیش��تر از گذش��ته م��ردم این 
پادشاهی را با واقعیت افت قیمت نفت مواجه 

خواهد کرد، افزایش قیمت بنزین است. 
این تازه ش��روع کار است چون دولت این 
کش��ور طرح هایی برای کاهش سوبس��یدها 
دارد و در گام ه��ای بعدی نه تنها قیمت آب 
و ب��رق را افزای��ش خواهد داد ک��ه به تدریج 
طرح ه��ای پرهزینه عمرانی و زیرس��اختی را 
هم متوقف خواه��د کرد تا کمی پول ذخیره 

کند. 
این کش��ور براس��اس گزارش��ی که بانک 
جهانی منتشر کرده، با کسری شدید بودجه 
مواجه است و برای به تعادل رساندن بودجه، 

به 106 میلیارد دالر نیاز دارد.
 با توجه به کاهش قیمت نفت، عربس��تان 
ب��ا نفت بش��که ای 50 دالر، تنها پنج س��ال 
می توان��د بودج��ه اش را تأمین کن��د و دوام 

بیاورد. 
به همین خاطر اس��ت که دولت این کشور 
از مدت ها قبل به فکر تأمین پول بوده اس��ت 
و در ماه ه��ای اخی��ر برای نخس��تین بار بعد 
از س��ال 2007 دو ب��ار از بانک های داخلی و 

خارجی وام گرفته است. 
راب��رت جردن، س��فیر س��ابق آمری��کا در 
عربستان در این باره به سی ان ان گفته است: 
»آنها اعالم کرده اند که برخی سوبس��یدها را 
قطع خواهند کرد و این به تک تک سعودی ها 
فش��ار وارد خواهد ک��رد. قیم��ت بنزین در 
عربس��تان سعودی فقط 16 س��نت برای هر 
لیت��ر بوده که یک��ی از ارزان ترین بنزین های 
دنیاست. بسیاری از س��عودی ها ماشین های 
اس ی��و وی ب��زرگ دارن��د و هیچ ای��ده ای از 

صرفه جویی در مصرف بنزین ندارند.«
ش��رایط ب��د اقتص��ادی در بدتری��ن زمان 
ممکن در عربس��تان س��عودی آش��کار شده 
اس��ت. آنه��ا درگیر ی��ک تقابل ح��اال دیگر 
آش��کار دیپلماتیک با ایران هس��تند و بعد از 
رفتاره��ای اعتراض آمیز مردم ایران در مقابل 
اماکن دیپلماتیک ش��ان در تهران و مش��هد، 
رابطه دیپلماتیک خ��ود را یک طرفه با ایران 

به هم زدند.
 مردم در تهران و مش��هد ب��ه خاطر اعدام 
ش��یخ نم��ر، منتق��د سرش��ناس پادش��اهی 
عربس��تان معت��رض بودن��د و در ته��ران به 
سفارت این کشور آسیب وارد کردند. همین 
واکنش آنها حتی همپیمانان شان در غرب را 
نگران ک��رده و واکنش ها ب��ه حذف فیزیکی 
یک منتقد که تنها از طریق انتقاد زبانی علیه 
حاکمیت این کش��ور اعتراض می کرد وجهه 
عربس��تان را در جامعه بین المللی زیر سوال 

برده است. 
این اقدام از س��وی عربس��تان مس��ئله ای 
کاماًل داخلی خوانده شده با این حال به نظر 
نمی رسد که مش��کالت اقتصادی این کشور 

کاماًل داخلی باشد. 
در ب��ازار نف��ت، تاکتیک ه��ای مقابل��ه ای 
عربس��تان با کاهش قیمت، کام��اًل ناکارآمد 
بوده ان��د و فش��ار زی��ادی ب��ه ای��ن کش��ور 
وارد  خلیج ف��ارس  در  هم پیمانان��ش   و 

کرده است.
 استراتژی این کشور برای مقابله با کاهش 
قیمت نفت، برخالف س��نت اوپ��ک، باالنگه 

داشتن سقف تولید اوپک بوده است.  
در موارد پیش��ین، هر بار ک��ه قیمت نفت 
افت می کرد اوپک تولیدش را کاهش می داد 
اما عربس��تان این بار با الب��ی قدرتمند خود 
اج��ازه نداد س��قف تولید کاه��ش پیدا کند. 
بزرگ تری��ن رقیب نفت اوپک نفت ش��یل در 
آمریکاست. هزینه تولید نفت شیل زیاد است 
و عربستان می خواهد با افزایش تولید، قیمت 
نفت را پایین نگه دارد تا استخراج نفت شیل 
آمریکا به خاطر هزین��ه تولید باال، اقتصادی 
نباشد و  متوقف ش��ود. این استراتژی به نظر 

شکست خورده می رسد. 
این البته تنها دردس��ر س��عودی ها در بازار 
نفت نیس��ت. با اجرایی شدن لغو تحریم های 
اقتص��ادی ای��ران بع��د از توافق هس��ته ای، 
آن طور ک��ه بان��ک جهانی در گ��زارش تازه 
خود اش��اره ک��رده، تولید نفت ای��ران روزانه 
بی��ن 500 ت��ا 700 ه��زار بش��که افزای��ش 
خواهد داش��ت و ای��ن حضور دوب��اره ایران 
 در ب��ازار نف��ت، در نهایت به ضرر عربس��تان 

خواهد بود. 
پایی��ن آمدن قیم��ت نفت، بی��ش از تمام 
کش��ورهای خاورمیانه، به عربستان سعودی 
لطم��ه وارد خواهد کرد که 75 درصد بودجه 
خود را بر پای��ه درآمدهای نفتی می بندد. به 
پشتوانه همین درآمدهای سرشار نفتی بوده 
اس��ت که عربستان سوبسیدهای سنگینی به 
ش��هروندان پرداخ��ت کرده اس��ت و حاال به 
نظر می رس��د این سوبس��یدها در بخش های 

مختلفی قطع یا دستکم  کم شوند. 
در عربستان بخش های تحصیالت و بخش 
بهداش��ت عمومی رایگان هستند، هزینه های 
آب و ب��رق با سوبس��یدهای زی��ادی همراه 
هستند، درآمد هیچ مالیاتی ندارد، 90 درصد 
م��ردم برای دولت کار می کنند، دس��تمزدها 
در بخش ه��ای دولت��ی به مراتب بیش��تر از 
بخش های خصوصی اس��ت، وام ه��ای بدون 
بهره به خانواده ها داده می شود تا خانه بخرند 
و کس��ب و کار راه بیندازند و بعد از بهار عربی 
در س��ال 2011 مزایای بیکاری افزایش پیدا 

کرده اند.
 سوبس��یدهای دول��ت در ای��ن بخش ها، 

چیزی بیش از 100 میلیارد دالر است. 
با فش��ار اقتصادی واردآمده بر این کشور، 
احتمال کاهش یافتن سوبسیدها در همه این 
بخش ها وجود دارد. با فش��اری که قطع این 
سوبس��یدها به مردم وارد خواهد کرد، قطعاً 
زندگ��ی لوکس و تجمالتی جوان��ان خاندان 
س��لطنتی که اتفاقا بر خ��الف اصول اخالقی 
 ادعایی این کشور هستند بیشتر از گذشته بروز
 خواهد کرد. در مقابل، اعدام اخیر 47 نفر که 
شیخ نمر تنها یکی از آنها بود، نشان می دهد 
که آنها به سختی با هر گونه صدای معترضی 

برخورد خواهند کرد. 
و نکته مهم اینکه هر چقدر هم سوبسیدها  
کم ش��ود، چیزی که قطعاً قطع نخواهد شد 

خریدهای سرسام آور در بخش دفاعی است.
 براس��اس گزارش سی ان ان، درحال حاضر 
ناخال��ص  از تولی��د  عربس��تان 11 درص��د 
داخل��ی اش را در این بخ��ش هزینه می کند 
که این بیش��ترین در تمامی دنیاس��ت. حاال 
که عربس��تان تنش ها را در منطقه باال برده، 
 انتظار م��ی رود  این خریدها حتی بیش��تر از 

گذشته باشند. 
چی��زی که پادش��اهی عربس��تان را از این 
موقعی��ت س��خت اقتص��ادی نج��ات خواهد 
داد، افزایش قیمت نفت اس��ت و مس��ئوالن 
س��لطنتی به جای دعا کردن ب��رای افزایش 
قیمت آن،  احتماال باید اس��تراتژی های خود 

را تغییر بدهند. 

بمب ساعتی نفت، در قعر چاه اقتصاد عربستان

 »کتاب های درسی: آینده یک ملت«. این جمله ای است که یان میک، مؤلف کتاب  »پژوهش 
و نگارش کتاب درسی«، مقدمه اثر خود را با آن آغاز و تأکید می کند  »کتاب درسی بد برای 
تمام اعضای یک ملت می تواند فاجعه بار شود«. اهمیت کتب دانشگاهی در چرخه آموزش، تعلیم 
و تربیت برکسی پوشیده نیست و بر همین مبنا در رشته های مختلف علوم، تالش بر تألیف و 
نگارش کتب جدید و معتبر است. در این بین اما رشته مدیریت گردشگری با دو دهه سابقه در 
نظام آموزش عالی کشور و پذیرش دانشجو از مقطع کاردانی تا دکترا، از وضعیت مناسبی در 
حوزه کتب درسی برخوردار نیست و متأسفانه فقدان یا کمبود کتب معتبر برای تشریح برخی 
مفاهیم اصولی، تخصصی و پایه ای در این رشته می تواند آسیب جدی به این شاخه مهم وارد 
کند. قبل از اینکه به این موضوع بیشتر وارد شویم، بهتر است به سابقه این رشته نگاهی بیندازیم. 

پیشینه دانش گردشگری در سطح جهانی
 نخس��تین مطالعه جدی در زمینه گردش��گری به س��ال 1939 می��الدی و پژوهش پوزر 
 )Hans Poser( جغرافی��دان آلمانی برمی گ��ردد که در آن یکی از کاربری های مهم زمین 
را فعالیت ه��ای فراغتی و گردش��گری معرفی کرده بود. پ��س از آن، اندک اندک توجهات به 
گردشگری نخست به عنوان یک پدیده جغرافیایی بیشتر شد تا آنجا که بعدها کالدول در سال 
1951 نخس��تین رساله دکترا در موضوع گردشگری را به نگارش درآورد. در همین سال نیز 
آمار گردشگران بین المللی به تعداد24 میلیون نفر با 2.1 میلیارد دالر درآمد ارزی گزارش شد. 
در همین دهه دیپلم گردشگری نیز به عنوان نخستین مدرک گردشگری از سوی موسسات 
و آکادمی های تازه تأسیس گردشگری به داوطلبان ورود به این حوزه تعریف شد و سر انجام 
ایده دانشگاه گردشگری نیز با تشکیل  »آکادمی بین المللی برای مطالعات گردشگری« در سال 
1988 تحقق یافت. از آن زمان تاکنون دانشگاه های بسیار زیادی گردشگری را به عنوان یک 
رشته درسی ارائه می کنند. وضعیت و تعداد کتب گردشگری نیز در دهه 1960 انگشت شمار 
بود، در دهه 1970 س��رعت گرفت، در دهه 1980 نمایان تر ش��د و از دهه 1990 تاکنون نیز 

فراوان در دسترس قرار گرفت. 
رشته گردشگری در ایران

پیشینه رشته گردشگری و دوره  های مرتبط با آن در ایران به سال 1314 برمی گردد، جایی 
که نخستین دوره آموزشی مربوطه توسط اداره جلب سیاحان وقت پایه گذاری شد. اما پس از 
انقالب اسالمی بحث از توسعه گردشگری در کشور بسیار دشوار بود. این نکته را دکتر رهنمایی، 
استاد پیشکسوت جغرافیای گردشگری این گونه بازگو می کند: »در آن روزها سخن گفتن از 
گردشگری در کالس درس به مثابه حرف زدن از یک فعل حرام بود. کمتر کسی جرات می کرد 
مسئولیت تدریس درس جغرافیای جهانگردی را بر عهده بگیرد.« اما با گذر زمان و مشخص تر 
شدن اثرات مثبت گردشگری در جوامع کمتر توسعه یافته از یک طرف و لزوم بهره مندی از 
ظرفیت جاذبه ها و منابع گردش��گری کش��ور و خروج از اقتصاد تک محصولی از طرف دیگر، 
نخستین دبیرستان کارودانش در سال 1373 در شاخه گردشگری شروع به جذب دانش آموز 
کرد و پس از آن در سال 1374 نیز رشته مدیریت جهانگردی در دانشگاه عالمه طباطبایی آغاز 
به پذیرش دانشجو کرد. این روند تا سال 1386 ادامه یافت تا اینکه نخستین دوره کارشناسی 
ارشد در دو گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری و بازاریابی گردشگری مصوب شد و در نهایت 
در س��ال 1392 نخستین دوره دکترا مدیریت گردشگری نیز مصوب شد. هم اینک بیش از 

25هزار دانشجو در این رشته در حال تحصیل هستند. 

آمار نشر و ناشران کتاب در گردشگری
براساس داده های آماری مؤسسه خانه کتاب و تحقیق نگارنده به طور کلی تعداد کتب های 
مرتبط با ایران شناسی  )ایرانگردی( و گردشگری بیش از 500 جلد است. براساس این داده ها، 
از ابتدای سال 91 تا پایان شهریورماه 92 تعداد کتاب هایی که در حوزه گردشگری و ایرانگردی 
در کشور به چاپ رسیده است تنها 121 عنوان کتاب بود. از شهریور 92 تا پایان شهریور 93 
نیز 130 عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد 126 عنوان چاپ نخست، چهار عنوان 
بازچاپ، 118 عنوان تألیف و 12 عنوان ترجمه اند. همچنین از شهریور 93 تا پاییز 94، 161 
عنوان کتاب منتش��ر شده اس��ت که از این تعداد، 142 عنوان چاپ نخست، 19 عنوان چاپ 
مجدد و 19 عنوان ترجمه است. همچنین 119 عنوان از این کتاب ها در تهران و 42 عنوان 
نیز در شهرستان ها به چاپ رسیده اند. از طرف دیگر چند ناشر هم به طور اختصاصی به پوشش 
کتب گردش��گری ورود کرده اند که مهم ترین آنها انتش��ارات مهکامه، چهارباغ، پژوهش های 

بازرگانی، سمت، ایرانگردان، جهاد دانشگاهی و انتشارات پژوهشکده گردشگری است. 

وضعیت و کیفیت کتب گردشگری چگونه است؟ 
نگاهی به روند تولید کتاب در گردشگری بیانگر چهار دوره نشر با رویکردها و مولفان مختلف 
اس��ت. در دوره اول که از دهه 60 تا اواس��ط دهه70 ادامه دارد، بیش��تر این اس��اتید جغرافیا 
هستند که سعی بر تشریح مفاهیم حوزه گردشگری و پیوند بین جغرافیا و گردشگری دارند. 
کتاب های انتشار یافته در این دوران چه از نظر جنس تألیف و چه از نظر جنس ترجمه عمدتا 
با ذکر نکات قابل تامل، مفید و مناس��ب همراه بوده اس��ت. به گونه ای که برخی از آنها پس از 
دو دهه از زمان نخستین چاپ خود، هنوز به عنوان منبع درسی دانشجویان گردشگری مطرح 
هس��تند. اما مس��ئله اصلی در این دوران تعداد بسیار اندک این کتاب ها و وضعیت نامناسب 
توزیع جغرافیایی آن کتب در س��طح کش��ور اس��ت. دوره دوم را می توان از اواخر دهه 70 تا 
اواسط دهه 80 خورشیدی مشاهده کرد. در این دوره، این اساتید حوزه مدیریت بوده اند که به 
تشریح مفاهیم مدیریتی و چگونگی بهره مندی از جاذبه ها و مفاهیم مرتبط با مدیریت مقصد 
و سنجش اثرات گردشگری و مدیریت آن، مبادرت  ورزیدند. در این دوره سیر صعودی کتب 
گردشگری از سرعت چشمگیری برخوردار نبود اما مفاهیم و موضوعات این کتاب ها بسیار پربار 
بود. اما دوره سوم نشر کتاب در گردشگری را باید از میانه دهه 80 به بعد دانست که  »دوره 
س��یاه ترجمه و چاپ و نش��ر کتاب« در گردشگری است. در این دوره به بهانه میان رشته ای 
بودن و چند رشته ای بودن مطالعات گردشگری، پای مولفان و مترجمان غیر متخصص به حوزه 
گردشگری باز شد و چاپ کتب نامعتبر با ترجمه های نامفهوم و پراشتباه و تشریح نادرست 
مفاهیم گردشگری به سرعت در حال افزایش بود که این روند هنوز ادامه دارد. در این دوران  
»معرفت و فهم نادرستی« از  »دانش علم گردشگری« در حال انتقال بود. به طور کلی دهه 80 
تعداد چاپ کتب در گردشگری سرعت زیادی به خود گرفت اما از وزن علمی مناسبی برخوردار 
نبود. اما دوران ش��کوفایی تألیف کتاب در گردشگری از سال  90 به بعد است. در این دوران، 
عمده کتب منتش��ر شده، توسط فارغ التحصیالن گردشگری و اساتید بنام حوزه گردشگری 
صورت گرفت. در این دوران مفاهیم نوینی در کتب گردشگری پدیدار شد که تا پیش از آن، 
جای خالی آن بسیار محسوس بود. روند وضعیت نشر در این سال ها عمدتا بر ترجمه کتب 
معتبر از اندیشمندان برجسته گردشگری استوار است و بر تنوع موضوعات گردشگری تأکید 
دارد. به طور کلی دهه  90 را می توان دوران با امیدی در وضعیت چاپ و نشر کتاب تلقی کرد. 

چرا موضوع وضعیت نشر کتاب در گردشگری مهم است؟ 
طبق آنچه در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران تا سال 1404 آمده است، تا کمتر از 
10 سال دیگر ورود گردشگران بین المللی به ایران باید تا سقف 20 میلیون نفر افزایش یابد، 
درآمد ارزی ایران از محل گردش��گری به 36 میلیارد دالر برسد و همچنین 4 میلیون شغل 
جدید ایجاد شود. این مهیا نمی شود مگر اینکه فهم ما از دانش گردشگری تغییر و توسعه یابد. 
به عبارتی دانش ما از گردشگری باید از دوره  سنتی عبور کند چرا که اگر این دانش با این گونه 
فقدان منابع ادامه یابد از جنبه های مختلفی متضرر خواهیم شد. به عنوان مثال نخست اینکه 
در حالی که گردش��گری در جهان به شدت در حال توسعه و تغییر شکل است، هنوز فهم ما 
از آن بسیار ناچیز می ماند و ما نمی توانیم خودمان را با شرایط و تقاضاهای آینده وفق دهیم 
و در مدیریت محصوالت گردش��گری و چگونگی ارائه ظرفیت های گردشگری به گردشگران 
ناکارآمد عمل خواهیم کرد. یا اینکه خأل دانشی در شناخت کافی از برخی اصول گردشگری و 
چگونگی برنامه ریزی توسعه گردشگری ممکن است به توسعه نامتوازن گردشگری منجر شود 
و پیامدهای منفی فراوانی برای مقاصد گردشگری کشور ایجاد کند. نمونه دیگر اینکه این فقدان 
در نظام آموزش و تعلیم و تربیت متقاضیان علم گردشگری ضعف ایجاد کند و شاغالن در این 
بخش نتوانند طبق اصول حرفه ای به درستی تقاضای مخاطبان را پاسخگو باشند. بنابراین نیاز 
است در سیاست گذاری های کالن گردشگری، به موضوع وضعیت چاپ و نشر و لزوم حمایت 
از ناشران و مولفان و مترجمان کتب گردشگری تأکید دوچندان شود. فراموش نکنیم که به 
قول پروفسور جعفری در دوره ای هستیم که باید توسعه علمی گردشگری با سرعت بیشتری 
ادامه یابد تا به جایگاه خود دست یابیم و این اتفاق نمی افتد مگر با مشارکت فعال جوامع علمی، 

صنایع بزرگ، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی در همه ابعاد گردشگری. 

ما و فهم ما از گردشگری 

قــاب

کیوسـک
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360
360

نگاه آخر

جدول امروز

برخالف کاهش رش�د اقتصاد  جهانی در هفته گذش�ته که بازارهای مالی دنیا را با مش�کل مواجه کرده اس�ت، اقتصاد آمریکا با رشد صعود  روبه رو بوده است.ماه گذشته 
تعداد 292هزار شغل جدید در آمریکا ایجاد شده و نرخ بیکاری به زیر 5 درصد رسیده است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 416 www.forsatnet.ir

جواد نصرتی

ابوالفضل صیامیان گرجی
کارشناس ارشد مدیریت گردشگری

قیمت گوش�ی تلفن همراه بر اس�اس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررس�ی میدانی فروش�گاه های گوشی 
موبایل و همچنین س�ایت های معتبر فروش کاالهای دیجیتال و بر اس�اس تماس های روزانه با فروش�ندگان و خریداران برآورد 

می شود.

قیمت گوشی همراه 

قیمت )تومان) دوربین صفحه نمایش حافظه مدل گوشی برند گوشی

1.319.000 16 5.1 16GB Galaxy S5 SM-G900H Samsung

3.200.000 8 4.7 128GB iPhone 6 Apple

619.000 8 4.5 4GB Ascend G600 –U8950 Huawei

905.000 13 4.5 8GB Xperia ZR Sony

1.099.000 8 4.5 32GB Lumia 920 Nokia

1.449.000 13 5 16GB One E8 Dual SIM HTC
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