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کافه مدیرانسرمقـاله
دولت به جای بانک ها به مردم 

بدهکار شود

یکی از دالیل ایجاد تنگناهای اعتباری بانک ها 
محدودیت منابع بانک هاس��ت. بخش��ی از منابع 
بانک ها در بخش های مختلف همچون شرکت ها 
و در دس��ت دولت درگیر ش��ده و آزاد نمی شود. 
بای��د میان این مناب��ع محدود ب��ا کل نقدینگی 
نسبتی وجود داشته باش��د. به طور کلی بانک ها 
90 درصد از نقدینگی را می توانند به ش��رکت ها 
و موسس��ات و اش��خاص به صورت اعتبار بدهند. 

مسلما هنگامی که بخش زیادی از اعتبارات...
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معاون وزیر خارجه و رئیس اتاق ایران تاکید کردند

 برنامه ریزی کنید
تحریم ها باز نمی گردند مژدگانیبرجامبهبازارسهام

تب خرید در سهم های تحریمی باال گرفت

بورس تهران در معامات روز دوش��نبه بعد از تنفس��ی 
کوتاه، ب��ار دیگر روند صعودی خود را از س��ر گرفت. در 
بازار روز گذش��ته شرکت های متاثر از لغو تحریم ها یعنی 
شرکت های خودرویی و بانکی در مرکز توجه سهامداران 
قرار گرفتند و این موضوع س��بب شد شاخص کل بورس 
تهران رشد 300 واحدی را تجربه کند. ادامه روند مثبت 
بورس تهران و غلبه تقاضا بر عرضه موجب ش��د تا حجم 
معام��ات از م��رز 100 میلی��ون تومان فرات��ر رفته و در 
مجموع 128 میلیون س��هم به ارزش 259 میلیارد تومان 
دادوس��تد شده و ارزش بازار س��هام به 271 هزار میلیارد 
تومان برسد. انتش��ار خبرهایی مبنی بر نزدیک شدن به 
زمان اجرای برجام و برداشته شدن تحریم های سوییفت 
همچنان از اصلی ترین عوامل رونق دوباره بورس و افزایش 
قیمت هاس��ت که موجب خوش بینی اهالی تاالر حافظ و 

ورود پاورچین نقدینگی به بورس تهران شده است. 

انتشار خبرهای امیدوار کننده در تاالر
از س��وی دیگر با انتش��ار خبرهای امیدوارکننده از جمله 
موض��وع تعیین نرخ خ��وراک مجتمع های پتروش��یمی و از 
سوی دیگر انتظار برای عقد قراردادهای جدید با کشورهای 
اروپایی همزمان با سفر رئیس جمهور به اروپا در هفته آینده 
از دیگر عوامل خوش بینی به بازار س��هام اس��ت؛ بازاری که 
اگرچه روز گذشته زیر س��ایه عرضه های برخی حقوقی ها با 
کم��ی بیم مواجه بود، اما به پش��توانه معام��ات اعتباری و 
از س��ویی جابه جایی نقدینگی از بازار بدهی، بازار س��هام به 
استراحت موقت خود پایان داد و روی الگوهای صعودی قرار 
گرف��ت. در حال حاضر، دیگر از خریدوفروش هیجانی اهالی 
تاالر خبری نیست که این خود نشان از ادامه دار بودن روند 

مثبت فعلی بازار حداقل در کوتاه مدت دارد و در میان مدت 
با توجه به اجرایی ش��دن برجام و لغو تحریم های بین المللی 
و آزاد ش��دن پول های بلوکه ش��ده ایران، این امید در میان 
اهالی تاالر حافظ وجود دارد که نقدینگی در بورس افزایش 

خواهد یافت. 

تشکیل صف های خرید در گروه خودرو
در گروه بانک همان طور که پیش بینی می شد، معامات 
منف��ی دو روز ابتدای��ی هفته اصاح قیمت برای رش��د دو 
هفته اخیر بود و روز گذشته دوباره شاهد رشد قیمت ها در 
کلی��ت بازار و در گروه بانک بودیم. معامات گروه صعودی 
انج��ام گرفت و در پایان معامات تم��ام نمادهای گروه در 

ب��ازه مثبت ق��رار گرفتند. همچنی��ن معامات 
پرحجم بود و با معامله 35.8 میلیون سهم...

 مشکالت فرا  اقتصادی موثر در اقتصاد
بررسی می شود 

جامعهمحافظهکار
اقتصادمحافظهکار

یکی از چالش های مهم امروز کشور مسائل اقتصادی 
است که همه مسائل دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داده 
است. برخی بسیاری از مشکات اجتماعی و فرهنگی 
جاری در جامعه را نتیجه مش��کات پی��ش آمده در 
اقتصاد می دانند. اما این مسئله روی دیگری نیز دارد. 
کارشناسان معتقدند این مسائل فرااقتصادی هستند 

که سبب شده اند اقتصاد کلی کشور صدمه ببیند و...
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 در جشنواره بهره وری شاخص های 5 هزار بنگاه اقتصادی محاسبه شد

 360بنگاه
لوح تقدیر می گیرند
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غالمرضا سالمی
عضو انجمن حسابداران خبره
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مدیر عامل سازمان بهره وری 
ان��رژی )س��ابا( در واکنش به 
اعتراضات بخش خصوصی در 
زمینه معطل ماندن پروژه های 
بهب��ود دهنده میزان بهره وری 
در صنع��ت ب��رق، بیان کرد: با 
تصویب قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر، اعتبارات مورد نیاز 
چنین پروژه هایی مس��تقیم از 
خزانه دریافت می شود. به این 
ترتیب بوروکراسی اداری قبلی 

از بین خواهد رفت. 
در  س��جادی  سیدحس��ین 
نشس��تی خب��ری که دیروز در 
سازمان بهره وری انرژی برگزار 
ش��د، تصویب قانون رفع موانع 
تولی��د را عاملی ب��رای حذف 
موافقت وزارت نفت در اجرای 
پروژه ه��ای افزاینده بهره وری 

اعالم کرد. 
وی اف��زود: طرح های��ی که 
در قال��ب م��اده 12 قانون رفع 
موانع تولید تدوین می ش��ود، 
پس از موافقت شورای اقتصاد 
به قرارداد بین دس��تگاه متولی 
و مجری طرح تبدیل ش��ده و 
اعتبارات مورد نیاز برای اجرای 
این طرح ها، مستقیما از طریق 

خزانه تامین می شود. 
عام��ل  مدی��ر  گفت��ه  ب��ه 
س��ابا، دولت و بان��ک مرکزی 
پرداخ��ت اعتبارات اجرای این 
طرح ه��ا را ضمان��ت می کنند. 
ای��ن بزرگ تری��ن تضمین��ی 
اس��ت ک��ه دول��ت می تواند به 

بخش خصوصی بدهد. 
وی به پرسش »فرصت امروز« 
درباره زمان قطعی حل مشکل 
اعتب��ارات طرح های  پرداخت 
در  راندم��ان  بهبود دهن��ده 
صنع��ت برق این گونه پاس��خ 
داد: طرح ه��ای موض��وع ماده 
12 قان��ون رف��ع موان��ع تولید 
رقابت پذیر هنوز نهایی نش��ده 
و امیدواری��م در آینده نزدیک 
شاهد عقد قراردادهایی در این 

بخش باشیم. 

س��جادی با اش��اره به اینکه 
9ط��رح مختلف در قالب قانون 
رف��ع موانع تولید برای افزایش 
به��ره وری صنعت برق تعریف 
ش��ده، بیان ک��رد: این طرح ها 
شامل ارتقای کارایی در صنعت 
س��یمان، بهینه س��ازی صنایع 
کاش��ی و س��رامیک، شیشه و 
بل��ور، ریخته گری و سیس��تم 
پمپ��اژ آب و فاض��الب، اصالح 
مصرف در المپ های روشنایی 
معاب��ر، افزای��ش کارای��ی در 
بیمارستان ها، جایگزینی لوازم 
خانگ��ی فرس��وده و تعوی��ض 
کولره��ای گازی در جن��وب 
کش��ور اس��ت. وی اضافه کرد: 
ارزش ای��ن طرح ه��ا ح��دود 
6هزارمیلیون دالر است و بهای 
انرژی صرفه جویی شده در این 
12هزارمیلیون  طرح ها حدود 
طرح ه��ا  ای��ن  اس��ت.  دالر 
سرمایه گذار خارجی برای اجرا 
دارند و دوره بازگش��ت سرمایه 

آنها دو تا پنج ساله است. 

وزارت نیرو به دنبال 
استفاده از حرارت بازیافتی

به اعتقاد مدیر عامل س��ابا، 
یک��ی از طرح های��ی که وزارت 
نیرو به دنبال آن اس��ت تولید 

ب��رق از انرژی بازیافتی اس��ت. 
نیروگاه ه��ای بازیافت حرارت 
ی��ا WHR در صنع��ت فوالد 
و آهن به ش��دت کاربرد دارند. 
در ح��ال حاضر ح��دود 200 
م��گاوات ظرفیت تولید انرژی 
در ای��ن بخ��ش وج��ود دارد و 
ه��ر کیل��ووات ب��رق تولیدی 
ای��ن نیروگاه ها توس��ط وزارت 
نی��رو 305 توم��ان خریداری 

خواهد شد. 
وی اض����اف�����ه ک����رد: 
س��رمایه گذارانی در این بخش 
اع��الم آمادگ��ی کرده اند و در 
ح��ال انعق��اد ق��رارداد ب��رای 
ساخت این نیروگاه ها هستند. 
مصوبه خرید تضمینی برق این 
نیروگاه ه��ا هم توس��ط دولت 

ابالغ شده  است. 
این مقام مسئول حجم بازار 
کارای��ی ان��رژی در دنیا را بالغ 
ب��ر 315 میلی��ارد دالر اع��الم 
ک��رد. به گفته وی، این ارزش 
معادل س��وختی اس��ت که در 
کل اتحادیه اروپا و آسیا ساالنه 

مصرف می شود. 
وی اضاف��ه ک��رد: ب��ه دلیل 
اهمیت افزایش کارایی انرژی، 
شرکت های مختلفی در جهان 
شکل گرفته اند تا ساختارهای 

مصرف در کش��ورهای مختلف 
را اصالح کنند. این ش��رکت ها 
ب��ه ازای افزای��ش بهره وری از 
دول��ت پ��ول دریافت می کنند 
ام��ا از آنج��ا ک��ه قیمت انرژی 
در ای��ران معق��ول نیس��ت، نه 
تنها چنین شرکت هایی شکل 
نمی گی��رد بلکه مصرف کننده 
هم به سمت افزایش بهره وری 

نمی رود. 

جایگزینی یخچال های نو 
با فرسوده

مدیر عامل سابا از اجرای طرح 
جایگزینی مبردهای)خنک کننده( 
کم مص��رف در یخچال و یخچال 
فریزره��ای تولید داخل خبر داد 
و گفت: قرار است تولیدکنندگان 
»آر600«  مبرده��ای  داخل��ی 
را جایگزی��ن »آر 134« کنن��د. 
مبرده��ای جدید عالوه بر اینکه 
نسبت به نمونه های قبلی ارزان تر 
هستند، دوستدار محیط زیست 
بوده و انرژی کمتری هم مصرف 

می کنند. 
وی تاکی��د کرد: با اس��تفاده 
از مبردهای جدید در س��اختار 
یخچال ه��ا، تحولی در مصرف 
بخ��ش خانگ��ی کش��ور ایجاد 

خواهد شد. 

س��جادی از س��ه کارخان��ه 
جایگزین��ی  ب��رای  ب��زرگ 
مبرده��ای جدی��د ب��ا قدیمی 
خب��ر داد و اف��زود: ای��ن س��ه 
کارخان��ه 660 هزار دس��تگاه 
یخچ��ال و یخچ��ال فریزر در 
س��ال تولید می کنن��د که در 
مقایس��ه با رقم ی��ک میلیون 
و 200 ه��زار دس��تگاه تولی��د 
داخ��ل، می توان چنین نتیجه 
گرفت که مبردهای 50 درصد 
یخچال و یخچ��ال فریزرهای 
داخل��ی تعویض می ش��وند. به 
ای��ن ترتیب محصوالت داخلی 
دو رتبه ارتقا در کاهش مصرف 

برق خواهند داشت. 
حداکث��ر  وی،  گفت��ه  ب��ه 
ت��ا دو م��اه آین��ده این س��ه 
کارخان��ه ق��رارداد اجرایی با 
س��ازمان به��ره وری ان��رژی 
امض��ا خواهند کرد. این س��ه 
بان��ک  طری��ق  از  کارخان��ه 
صادرات به عنوان بانک عامل، 
تس��هیالت الزم برای اجرای 
طرح خود را دریافت خواهند 
کرد. قرار اس��ت مجری طرح، 
یخچال ه��ای ن��و را با تخفیف 
25 تا 30 درصدی در اختیار 
و  داده  ق��رار  مصرف  کنن��ده 
یخچ��ال فرس��وده من��ازل را 

جمع آوری کند. 
مدیر عامل سابا اجرای طرح 
فه��ام و اس��تقرار کنتوره��ای 
هوش��مند را یک��ی دیگ��ر از 
برنامه ه��ای موف��ق س��ازمان 

بهره وری انرژی دانست. 
وی اضاف��ه ک��رد: اخی��را دو 
ط��رح آزمایش��ی اس��تفاده از 
کنت��ور هوش��مند در تهران و 
مش��هد افتت��اح شده اس��ت. با 
کش��ور ایتالیا هم وارد مذاکره 
ش��ده ایم ت��ا از تجربی��ات آنها 
به عنوان کش��وری پیشگام در 
ای��ن ح��وزه بهره مند ش��ویم. 
تولی��د  ب��ه زودی  امیدواری��م 
کنتورهای هوش��مند وارد فاز 

تولید انبوه شود. 

در پاسخ به »فرصت امروز« مطرح شد

بوروکراسیپرداختاعتباراتطرحهایافزایشبهرهوریحذفمیشود
نیرو

وزیر نفت در افتتاح فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی: 
 هزینه پروژه ها با لغو تحریم ها 

نصف می شود

وزیر نفت گفت: با لغ��و تحریم ها، هزینه پروژه ها 
که در س��ال های تحریم چند برابر ش��ده بود، نصف 
می ش��ود. بی��ژن زنگنه در آیین گش��ایش رس��می 
بهره ب��رداری از فازه��ای 15 و 16 پارس جنوبی از 
سوی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فاصله زیادی 
با لغو تحریم ها نداریم و به زودی شاهد این دستاورد 
بزرگ مل��ی خواهیم بود، اظهار ک��رد: امیدواریم با 
رفع تحریم ها، دسترس��ی بهتر ب��ه تجهیزات، ایجاد 
فض��ای انتق��ال و ارتقای فن��اوری و پایی��ن آمدن 
قیمت پروژه ها میس��ر ش��ود. به گزارش شانا، وی با 
بی��ان اینکه به دالیل ش��رایط تحریم هزینه اجرای 
پروژه ها چند برابر ش��ده اس��ت و ای��ن هزینه ها به 
کش��ور تحمیل شد، یادآور ش��د: انجام این پروژه با 
نصف این رقم قابل اجراس��ت. وزیر نفت با یادآوری 
اینکه فاز 12 اسفند ماه پارسال و در شرایط سخت 
تحریم به بهره برداری رس��ید، تصریح کرد: با توجه 
به س��ختگیری های ریاست محترم جمهوری، شاهد 
افتت��اح فازه��ای 15 و 16 در کمت��ر از یک س��ال 
هس��تیم. زنگنه با بیان اینکه افتت��اح پروژه پس از 
تکمیل آن هدف وزارت نفت اس��ت، گفت: قصد ما 
نمای��ش دادن نیس��ت بلکه تکمی��ل پروژه ها هدف 

اصلی وزارت نفت اس��ت. 
وی با تأکید بر اینکه کار ما همیش��ه صادقانه بوده 
و در فضای کاماًل ش��فاف ارائه ش��ده است، تصریح 
کرد: با وجود اینک��ه هم اکنون فازهای 1٧ و 1٨ در 
حال تولید اس��ت ام��ا به دلیل اینک��ه هنوز تکمیل 

نشده است آن را افتتاح نخواهیم کرد. 
وزیر نفت با بیان اینکه ظرف دو س��ال اخیر 150 
میلیون مترمکعب به ظرفیت پاالیشی کشور افزوده 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: این موضوع س��بب ش��ده 
مصرف س��وخت نیروگاه ها در کشور از 45 درصد در 
س��ال 92 به حدود 15 تا 20 درصد در سال جاری  
)94( برس��د. زنگنه اظهار امی��دواری کرد: پیش از 
پای��ان کار دولت یازدهم همه فازهای پارس جنوبی 
به جز بخشی از فاز 14 در صورت تأمین منابع مالی 

به بهره برداری برسد. 
وی با بیان اینکه با بهره برداری کامل از طرح های 
پارس جنوبی تولید ایران با قطر برابری خواهد کرد، 
ادام��ه داد: تا پایان دولت یازده��م تولید گاز از این 
می��دان به ٧00 میلیون مترمکعب در روز و میعانات 

گازی به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
وزی��ر نفت اظهار ک��رد: همچنین ب��ا تکمیل این 
فازها، 10 میلیون تن به حجم خوراک پتروشیمی ها 
افزوده خواهد ش��د. وی با بیان اینکه با آماده شدن 
پاالیش��گاه های س��یراف، خلیج ف��ارس و پ��ارس 2، 
میعان��ات گازی تولی��د ش��ده در پ��ارس جنوبی در 
پاالیشگاه های کشور فرآورش می شود، تصریح کرد: 
ب��ه این ترتی��ب ظرفیت تولید فرآورش کش��ور یک 

میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند. 
زنگن��ه همچنی��ن به پروژه ه��ای نیمه تم��ام ال ان 
جی در پارس جنوبی اش��اره ک��رد و گفت: در صورت 
سرمایه گذاری کافی در این پروژه ها و تکمیل آن، 2 فاز 
کامل پارس جنوبی صرف خوراک این پروژه ها خواهد 
ش��د. وی در پایان ضمن تشکر از مسئوالن و صدها 
مدیری که در این پروژه حضور داشتند، یادآور شد: 
تعام��ل وزارت نفت و قرارگاه در اج��رای این پروژه 

براساس اصول بوده است. 

یک کارشناس : 
بارندگی های سال جاری کسری ذخایر 
آبخوان های لرستان را تامین نمی کند

 یک کارشناس  گفت: بارندگی های سال جاری کسری 
س��ال های گذشته ذخایر آبخوان های لرستان را تامین 

نمی کند. 
رضا میرزایی در گفت وگو با ایس��نا، منطقه لرس��تان، 
اف��زود: میانگی��ن بارش های لرس��تان از ابتدای مهرماه 
تاکنون معادل 401 میلیمتر بوده که نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل که برابر 194 میلیمتر بوده 10٧ درصد و 
نسبت به میانگین آمار درازمدت که معادل 1٧٧ میلیمتر 
بوده 126 درصد افزایش را نشان می دهد. وی اظهار کرد: 
افزایش بی سابقه مقدار بارش ها در لرستان در سال آبی 
جاری، ناش��ی از یک ش��رایط اقلیمی خاص است که به 
علت عملکرد و تاثیر پدیده ال نینو اس��ت که نیمه های 
جنوبی و جنوب غربی کشور و به تبع آن لرستان را نیز 
تحت تاثیر قرار داده و طی ماه های اخیر باعث بارش های 
عمده ای درس��طح اس��تان شده اس��ت. این دانشجوی 
دکترای زمین شناس��ی تصریح کرد: ال نینو یک رخداد 
کالن آب و هوایی است که هر دو تا هفت سال یک بار 

اتفاق می افتد و اثرات آن شش تا 1٨ ماه تداوم دارد. 
میرزایی با بیان اینکه اثرات پدیده ال نینو در سال آبی 
جاری، نس��بت به 65 س��ال اخیر بی سابقه است، اضافه 
کرد: احتمال دارد که بارندگی ها در فصل تابستان نیز 
تداوم داش��ته باش��د و عالوه بر وقوع سیل های مخرب، 
برداشت محصوالت کشاورزی را نیز دچار مشکل کند. 
وی بیان کرد: باید تمهیدات الزم هم از طرف دستگاه های 
اجرایی ذیربط و هم از طرف کشاورزان در این خصوص 

اندیشه شود. 
این کارش��ناس افزود: اگرچه تاکنون میزان بارش ها 
در اس��تان ما بی س��ابقه بوده و پیش بینی می ش��ود با 
تداوم بارندگی ها در فصول زمستان و بهار، مقدار بارش 
س��االنه بیش از حد نرمال باش��د، ولی این بارندگی های 
س��ال جاری به هیچ وجه نمی  تواند کس��ری س��ال های 

گذشته آبخوان های ما را جبران کند. 

نفت

آب

بینالملل

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گازی اتحادیه اروپا

دول��ت بلغارس��تان با جدی��ت تمام به 
دنبال ب��دل کردن این کش��ور به مرکز 
انتقال گاز در منطقه ش��رق اروپا اس��ت. 
در همی��ن رابطه مقام��ات بلغاری قصد 
دارن��د با ادغ��ام پروژه های ان��رژی این 
کشور و همچنین استفاده از منابع مالی 
اتحادیه اروپ��ا در آینده نزدیک به هدف 

خود دس��ت یابند. 
بوریس��ف،  بویک��و  راس��تا  ای��ن  در 
نخس��ت وزیر بلغارس��تان در گفت وگ��و با 
رسانه های آلمانی اعالم کرد که کشورش 
از مدت ه��ا قب��ل کار روی تبدیل ش��دن 
بلغارستان به مرکز انتقال گاز در بالکان را 
آغ��از کرده و در ادامه قصد دارد تا نه تنها 
گاز م��ورد نیاز منطقه بال��کان را از طریق 
خ��اک خود منتقل کن��د، بلکه در پی آن 
است تا به یک مرکز انتقال گاز بسیار مهم 
در حوزه بال��کان و اروپای مرکزی تبدیل 
ش��ود. عبور خط لوله انتقال گاز روسیه از 
سایت وارنا و همچنین ورود گاز از میدان 
گازی ش��اه دنیز همزمان ب��ا آغاز فاز دوم 
پ��روژه بهره برداری از آن به بلغارس��تان و 
همچنین وجود خ��ط لوله های کوچک تر 
گاز که کش��ورهای اروپای��ی را به یکدیگر 
متصل می کنند نظیر خط لوله انتقال گاز 
میان بلغارس��تان و یونان از جمله دالیلی 
اس��ت که مقامات صوفیه را به تالش برای 
بدل ش��دن به هاب گازی در منطقه شرق 

و مرکز اروپا متقاعد کرده است. 
و  بلغارس��تان  رابط��ه  همی��ن  در 
اتحادیه اروپ��ا کارگروه��ی را به منظور 
بلغارستان  تبدیل ش��دن  امکان س��نجی 
ب��ه مرکز انتق��ال گاز در ش��رق و مرکز 
اروپا تشکیل داده اند. این در حالی است 
که به موازات انج��ام مطالعات در حوزه 
امکان سنجی این موضوع، انتظار می رود 
خط لوله انتقال گاز میان بلغارس��تان و 
صربستان در س��ال 201٨ میالدی و با 
ظرفی��ت انتقال 1/٨ میلی��ارد مترمکعب 
گاز طبیعی که بخش اعظم آن به س��وی 
بازارهای مرکز اروپا رهسپار خواهد شد، 

به بهره برداری برس��د. 
الزم به ذکر اس��ت تالش های بلغارستان 
صرفا به انتقال گاز دیگر کش��ورها از خاک 
خود محدود نشده و تمینوژکا پتکووا، وزیر 
انرژی این کش��ور در گفت وگو با رسانه های 
بلغارس��تان اظهار داش��ت که کشورش به 
دنبال انجام پروژه های اکتشافی در مناطق 
کیتکا و وراس��تا و بهره برداری از ذخایر گاز 
موج��ود در ای��ن میادین اس��ت. در همین 

زمینه و پیش از آغاز پروژه های اکتشافی در 
مناطق مذکور، ش��رکت هلندی - انگلیسی 
ش��ل برنده مناقصه مربوط به استخراج گاز 
از می��دان گازی »خان آس��پورا« در دریای 
سیاه شده و براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته قرار است فرآیند استخراج گاز طبیعی 
از این میدان گازی در ابتدای س��ال 201٧ 
میالدی آغاز ش��ود. تالش های بلغارس��تان 
برای تولی��د گاز در حالی صورت می پذیرد 
که به اعتقاد کارشناسان، بلغارستان باید در 
مس��یر جاه طلبی های گازی خود با قیمت 
پایین نفت در بازارهای جهانی نیز دس��ت و 

پنجه نرم کند. 
امورخارج��ه  وزی��ر  ای��ن،  ب��ر  ع��الوه 
بلغارس��تان نیز با سفر به سایر کشورهای 
عضو اتحادی��ه تالش های گس��ترده ای را 
جهت تامین امنیت گاز در اروپا آغاز کرده 
است. گفتنی است تالش های دیپلماتیک 
اخی��ر صوفی��ه در راس��تای نی��از آن ب��ه 
س��رمایه گذاری اتحادیه اروپا در توس��عه 
زیرساخت های گازی مورد نیاز بلغارستان 
ص��ورت می پذیرد و از این رو بلغارها برای 
نیل ب��ه اهداف جاه طلبان��ه گازی خود به 
همراهی کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا 

نظیر آلمان نیازمندند. 
با وجود اقدامات گس��ترده بلغارستان 
ب��رای ایف��ای نق��ش در بازاره��ای گاز 
منطقه ش��رق و مرکز اروپا، روس��یه نیز 
اقدام��ات خود ب��ه منظ��ور مقابله با این 
کش��ور را افزای��ش داده اس��ت. در این 
راس��تا پاول زاوالنی یک��ی از نمایندگان 
پارلمان روس��یه در مصاحبه ای با رادیو 
ملی بلغارس��تان اظهار داش��ت که پروژه 
ساوت اس��تریم 2 هنوز به صورت رسمی 
منتفی نش��ده اس��ت و موافقتنامه ای که 
پی��ش از این میان دولت های روس��یه و 
بلغارستان در رابطه با این پروژه به امضا 
رس��یده بود هنوز به صورت رسمی ملغی 
نشده است. اظهارات اخیر آقای زاوالنی 
در حالی مطرح می ش��ود که بسیاری از 
کارشناس��ان حوزه انرژی سخنان وی را 
در راس��تای خنثی سازی جاه طلبی های 

گازی بلغارس��تان ارزیابی می کنند. 
الزم به یادآوری است که کمیسیون اروپا 
با احداث پروژه س��اوت اس��تریم در منطقه 
اتحادیه اروپا به ش��دت مخالفت کرده و این 
موضوع س��بب چرخش گازپروم به س��وی 
ترکیه و تحقق پروژه ترکیش اس��تریم شد. 
گفتنی است که ترکیش استریم در مقایسه 
با ساوت استریم یک خط لوله کوتاه تر است 
می تواند گاز روس��یه را از سواحل روسیه در 

دریای سیاه به ترکیه منتقل کند. 

جاه طلبی های گازی بلغارستان در اروپا

وزیر نیرو: سد تحمیلی نداریم
وزیر نیرو با رد ادعای ساخت سد به صورت تحمیلی، 
گفت: س��دهای کش��ور ب��ا توجیه فن��ی، اقتصادی، 
اجتماعی و زیس��ت محیطی احداث می ش��وند، نه به 

صرف خواست نمایندگان. 
به گزارش ایرنا، حمید چیت چیان روز دوشنبه در 
گف��ت و گ��و با خبرنگار پایگاه اطالع رس��انی و خبری 
جماران، در پاس��خ به این مطلب که بیان می ش��ود 
برخی س��دها براس��اس مصلحت ساخته شده اند نه با 
توجیه فنی، تصریح کرد: همه سدها براساس مصلحت 
س��اخته می ش��ود؛ ب��ه این معنی ک��ه در جاهایی که 
پتانس��یل احداث س��د از نظر فنی، اقتصادی، زیست 
محیطی و اجتماعی وجود دارد، سد ساخته می شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سدی براساس 
خواس��ت نمایندگان و با مصلحت سیاس��ی س��اخته 
می ش��ود؟ گف��ت: باالخره نمایندگان، اس��تانداران و 
مس��ئوالن ش��هرهای مختلف ممکن اس��ت براساس 
نی��ازی که در منطقه وجود دارد، پیش��نهاداتی برای 
س��اخت سد در منطقه دهند، این پیشنهادات آقایان 
را با احترام می ش��نویم، اما تصمیم به س��اخت سدها 
زمانی اخذ می شود که مطالعات انجام شود و نتیجه 
مثبت داشته باشد. به گزارش جماران، یکی از موارد 
م��ورد بح��ث در مجل��س که اکثر نماین��دگان بر آن 
تاکید دارند، تامین آب بیشتر برای استان ها و حوزه 
انتخابیه شان است و در این بین ممکن است براساس 
این درخواس��ت ها، وعده هایی داده ش��ود؛ چنانچه در 
گذش��ته با وعده س��اخت س��دهایی در کشور مواجه 

بودیم که به مرحله اجرا نرسیدند. 

توافق برای صادرات ١00مگاوات 
برق به پاکستان

استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با سروزیر ایالت 
بلوچستان پاکستان گفت: ایران آمادگی صادرات برق تا 

سقف یکصد مگاوات به پاکستان را دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، مهندس علی اوسط هاش��می در 
جریان سفر به بندر گوادر پاکستان در دیدار با سروزیر 
ایالت بلوچستان، اظهار داشت: همکاری در زمینه های 
گوناگون موجب توسعه دو استان خواهد شد و تحقق 

این امر مستلزم اراده و پشتکار طرفین است. 
وی اف��زود: مولف��ه ای چون امنیت، بس��تر را برای 
هرگونه س��رمایه گذاری و جهش توس��عه ای میس��ر 
می کن��د. اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت: 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا توان امنیتی 
و اطالعاتی خود را در اختیار کشور پاکستان قرار دهد. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود به مباحث 
اقتصادی دو اس��تان اش��اره کرد و گفت: سیس��تان و 
بلوچس��تان آمادگی همکاری در زمینه های گوناگون 
صنایع بزرگ چون سدسازی، نیروگاه و غیره را دارد. 

رو
ت نی

زار
ی و

سان
ع ر

طال
اه ا

یگ
 پا



سهشنبه
223دی1394 کار و تولید

کش��اورزی  س��موم  واردات 
تعرف��ه 15 درصدی س��بب  با 
ش��ده تا تولید کنندگان داخلی 
ای��ن محص��ول با مش��کالتی 
در ب��ازار فروش روبه رو ش��وند. 
این تولیدکنن��دگان معتقدند، 
عملک��رد دولت در س��ال های 
ای��ن  ب��روز  س��بب  گذش��ته 
مش��کالت ش��ده و  از همین رو 
خواهان اتخاذ رویکردی جدید 

از سوی دولت هستند. 
به گفته فریب��رز جهان تیغی، 
مدیرعامل شرکت »آریاشیمی«، 
در س��ال ه���ای گ���ذشت��ه 
واردکنن��دگان با مج��وز دولت، 
اجازه داشتند که 12 درصد سم 
مورد نی��از کش��ور را وارد کنند 
اما اکن��ون 50درصد از س��موم 
کشاورزی مورد نیاز در کشور از 
طریق واردات به بازار راه می یابد. 

ش��یمی،  آری��ا  مدیرعام��ل 
توضیح  می دهد که وقتی بهره 
بانکی در کش��ور ب��رای بخش 
تولی��د هم بی��ش از 24 درصد 
اس��ت، بنابراین دول��ت باید در 
بخش تعرفه ها این هزینه ها را 
جبران کند ت��ا تولیدکنندگان 
داخل��ی در رقاب��ت ب��ا رقبای 
دس��ت  از  را  ب��ازار  خارج��ی 
ندهند. عوارض واردات س��موم 
آم��اده ه��ر لیت��ر 700 تومان 
ب��رای مواد  اس��ت در حالی که 
اولی��ه تکنیکال ه��ر کیلوگرم 

2 هزارتومان است. 
وی ادامه می دهد: برای تولید 
برخی از س��موم ت��ا 50 درصد 
به م��واد تکنیکال نیاز اس��ت 
که با حس��اب تعرف��ه واردات 
تولیدکنن��ده بای��د 300تومان 
بیشتر از واردکنندگان عوارض 
پرداخت کن��د. ب��رای واردات 
محصوالت جانبی و بسته بندی 
مانند قوطی ه��ای آلومینیومی 
نیز باید 30 درصد تعرفه گمرکی 

بپردازیم اما چون واردکنندگان 
محص��ول را در یک پکیج وارد 
می کنن��د، هزینه های کمتری 
می دهند. با این حساب باز هم 

تولیدکننده متضرر می شود. 

واردات سموم بدون 
پشتیبانی های فنی

عل��ی وزی��ری، مدیرعام��ل 
شرکت کاوش شیمی کرمان نیز 
در گفت و گو با »فرصت امروز«، 
از شرایط دش��وار تولید سخن 
گفته و می افزاید: تا پنج، شش 
سال پیش نزدیک به 90 درصد 
سموم ژنریک مصرفی )منهای 
چند  ش��رکت های  محصوالت 
ملیتی( در کشور تولید می شد. 
این موضوع برای کشاورزان نیز 
مطلوب بود، چون هر سمی نیاز 
به پشتیبانی های فنی از سوی 
تولیدکنن��ده دارد و زمانی که 
تولیدکنن��ده در داخل کش��ور 
باشد، پشتیبانی فنی هم شکل 

واقعی می گیرد. 
در  می کن��د:  تصری��ح  وی 
سال های اخیر قوانین به سمتی 

س��وق یافت ک��ه حمای��ت از 
تولید ج��ای خود را به حمایت 
از واردات داد و ب��ه این ترتیب 
از  تولیدکنن��دگان  از  برخ��ی 
چرخه رقابت خارج ش��دند. از 
یکس��و وزارت صنع��ت بر این 
موضوع اذع��ان دارد اما وزارت 
کش��اورزی سیاس��ت خ��ود را 
بیش��تر محصوالت  تولی��د  بر 
ارزان تر  با س��موم  کش��اورزی 
گذاش��ته که منطق درس��تی 

نیست. 

کیفیت برتر تولید داخلی
مدیرعام��ل ش��رکت کاوش 
ش��یمی کرمان می گوی��د: اگر 
زمین بازی به ص��ورت برابر در 
اختی��ار تولیدکنندگان داخلی 
س��موم کش��اورزی و تولیدات 
خارجی )چینی و هندی( قرار 
گیرد حتی اگر حمایتی هم از 
ما نش��ود، در کیفیت و قیمت 
تولیدکنندگان چینی  از  سر تر 

خواهیم بود. 
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
پرس��ش ک��ه آیا ت��وان تولید 

را  س��موم  تکنی��کال  م��واد 
تولید  می کند:  اظه��ار  داریم، 
سرمایه های  به  تکنیکال  مواد 
بزرگ ت��ر و دان��ش فن��ی نیاز 
دارد. از نظ��ر دانش فنی زیاد 
عقب نیس��تیم ام��ا زمانی که 
بخ��ش  در  س��رمایه گذاری 
فرموالسیون حمایت نمی شود 
و از بازگش��ت س��رمایه خود 
مطمئن نیس��ت، دلیلی ندارد 
که در بخ��ش تکنیکال با آن 
س��رمایه گذاری  بزرگ،  حجم 

کند. 

قوانین در راستای حمایت از 
تولید  نیست

مسعود گیل آبادی، مدیرعامل 
شرکت رازی ش��یمی خرم، بر 
این باور است که تولیدکنندگان 
افزایش ظرفیت  ت��وان  داخلی 
تولی��د س��موم را ت��ا 10 برابر 
دارند، به شرط اینکه قوانین در 
راستای حمایت از تولید باشد. 
وی در گفت و گ��و ب��ا »فرصت 
امروز«، می افزاید: س��مومی که 
در داخل تولید می شوند قابلیت 

نظارت و آزمایش های کامل را 
دارند اما س��موم وارداتی از این 

مزیت برخوردار نیستند. 
وی می گوید: کیفیت سموم 
تولی��د داخل باالتر از س��موم 
وارداتی از هند و چین اس��ت. 
دلی��ل آن ه��م ام��کان انجام 
آزمایش ها و نظارت های کنترلی 
لحظه ای از سوی سازمان حفظ 
نباتات وزارت جهاد کش��اورزی 
است. در حالی که سموم وارداتی 
مش��خص نیس��ت چگون��ه و 
از س��وی ک��دام مرج��ع موثق 

آزمایش و کنترل شده اند. 

ترویج و آموزش بر عهده 
بخش خصوصی؟ 

رازی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
در خص��وص  خ��رم،  ش��یمی 
وظیف��ه بخ��ش خصوصی در 
تروی��ج و آموزش کش��اورزان 
ب��رای مصرف و نحوه درس��ت 
استفاده از س��موم کشاورزی، 
اظهار می کند: از آنجا که دولت 
از نظر منابع مالی و بودجه ای 
در تنگناس��ت، بنابراین بخش 
به تنهای��ی  بای��د  خصوص��ی 
وظیف��ه تروی��ج و آم��وزش را 
برعهده گی��رد. تولیدکنندگان 
در س��ال های اخیر با برگزاری 
همایش ها و دوره های آموزشی 
در سراسر کش��ور و همچنین 
نمایشگاه ها اقدامات خوبی در 

این راستا انجام داده اند. 
می افزای��د:  گیل آب��ادی 
بخش��ی از کیفیت س��موم به 
عواملی مانن��د درجه حرارت، 
ش��ناخت نوع آف��ت، نحوه و 
زمان مصرف، نوع دستگاه های 
پاش��ش و س��ایر موارد دیگر 
وابسته اس��ت. همه این موارد 
بر لزوم آم��وزش بهره برداران 
تاکی��د دارن��د و اگ��ر س��ود 
تولیدکنندگان  ب��رای  تولی��د 
مناسب باشد می توانند در این 

زمینه ها هم هزینه کنند. 

واردات بالی جان تولید کنندگان شده

ربیعی: سمومکشاورزیتولیدداخلرویزمینماندهاند
مستمری بگیران تامین اجتماعی برای 
دریافت کارت خرید کاال ثبت نام کنند

گف��ت:  اجتماع��ی  رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
مس��تمری بگیران تامی��ن اجتماعی ب��رای دریافت 
کارت ه��ای خری��د کاال باید در س��ایت رفاهی این 

وزارتخانه ثبت نام کنند. 
به گ��زارش ایرنا، علی ربیعی در حاش��یه همایش 
تعاونی های مسکن در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
کارت ه��ای خرید کاال یکی از برنامه های مهم دولت 
برای تحریک بازار و خروج از رکود اقتصادی اس��ت 
و بدی��ن ترتیب گروه ه��ای اجتماع��ی می توانند با 
اس��تفاده از این کارت ها، کاالهای مورد نیاز خود را 

تهیه کنند. 
وی گفت: براس��اس ای��ن طرح، نخس��تین گروه 
دریافت کنن��دگان کارت ه��ای مزبور، بازنشس��تگان 
سازمان تامین اجتماعی هستند و پس از آن از هفته 
آینده بازنشس��تگان کش��ور می توانند در این طرح 
ثبت نام کنند و س��پس کارکن��ان دولت، کارگران و 
به تدریج همه اقش��ار مختلف م��ردم از این کارت ها 

برخوردار خواهند شد. 
ب��ه گفته ربیع��ی، مطاب��ق برنامه ریزی های انجام 
ش��ده، مستمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی تا 
میزان چهار برابر مس��تمری خ��ود، می توانند از این 
کارت ها اس��تفاده کنند و پس از ثبت نام در س��ایت 
وزارت تع��اون با مراجع��ه به بانک خود نس��بت به 

دریافت کارت خرید کاال اقدام خواهند کرد. 
وی گفت: سود تس��هیالت این کارت ها 12 درصد 
تعیی��ن ش��ده، اما اف��رادی ک��ه بتوانند ت��ا دو ماه 
مبل��غ خرید خ��ود را واریز کنند، از پرداخت س��ود 

12 درصدی معاف خواهند شد. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی اضافه کرد: 
افرادی که حقوق بگیر نیس��تند، در این طرح، یارانه 
آنها بابت تضمین بازپرداخت اقس��اط آنها محسوب 
می ش��ود، زی��را در این ط��رح تضمی��ن بازپرداخت 
 اقس��اط کارت ه��ای خرید کاال بس��یار م��ورد توجه

 قرار دارد. 
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مولود غالمی

بدهی به شرکت آب، برق و گاز 
مختص یک شرکت کاشی و 

سرامیک نیست

مصطف��ی گ��ودرزی، رئی��س اتحادی��ه کاشی س��از و 
کاشی فروش در گفت وگو با »فرصت امروز« در پی اخبار 
منتشر شده درباره بدهی شرکت کاشی و سرامیک حافظ 
به شرکت های آب و برق و گاز گفت: متاسفانه در حال 
حاضر اکثر شرکت های صنف ما با مشکالت مشابه این 
شرکت دست و پنجه نرم می کنند و با انباشت تولیدات 

خود در انبارها و کمبود نقدینگی مواجه هستند.
 برهمین اساس از نظر من این شرکت اقدام درستی 
درباره رسانه ای کردن این موضوع نکرده زیرا با اعالم این 
موضوع افرادی که با این شرکت ارتباط مالی دارند احساس 
 خطر می کنند و امکان دارد مش��کالت دیگری در پی 
داش��ته باش��د.  او در ادامه افزود: درحال حاضر، اکثر 
کارخانه ه��ای صن��ف ما به دلیل عدم وجود تحرکی در 
صنعت س��اختمان و نبود تقاضا برای محصوالت آنها 
با کمبود نقدینگی مواجه هستند که موجب بدهی به 
ش��رکت گاز، برق، محیط زیس��ت، شرکت های فروش 
مواد اولیه و... ش��ده اس��ت و متاسفانه برخی شرکت ها 
و کارخانه ها حقوق پرسنل و کارگران خود را بیش از 
ش��ش ماه است که پرداخت نکرده اند. گودرزی درباره 
افزایش بازارهای صادراتی این محصوالت در شرایطی 
ک��ه متقاضی در داخل ندارن��د، گفت: تعداد بازارهای 
صادراتی ما خیلی زیاد نیست و شاید بتوان گفت، عراق 
تنها بازار صادراتی محصوالت کاشی و سرامیک ایران 
اس��ت که حدود 80 درصد صادرات محصوالت کاش��ی 
و سرامیک ما به عراق است که آن هم به مصرف این 

محصوالت در این کشور بستگی دارد. 

 تشریح راهکارهای تحرک
در مصرف فوالد

مدیرعام��ل ش��رکت ملی فوالد ای��ران اعالم کرد: 
بی��ش از 2.6 میلی��ون ت��ن فوالد در 9 ماهه منتهی به 
آذرماه امس��ال از ایران به خارج از کش��ور صادر ش��د 
که پیش بینی می ش��ود این رقم تا پایان س��ال جاری 

به 3میلیون تن برسد. 
به گزارش ایس��نا، عبدالمجید ش��ریفی، مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران در گردهمایی مدیران سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: 
در 9 ماهه امس��ال همچنین میزان تولید فوالد خام 
ب��ه ح��دود 12 میلی��ون تن و محص��والت فوالدی به 

11.7 میلیون تن رسیده است. 
وی افزود: در 9 ماهه سال جاری میزان تولید گندله 
برابر با 16 میلیون تن و آهن اسفنجی 11.3 میلیون تن 
بود.  شریفی ادامه داد: شرکت های فوالدی کشورمان 
در 9 ماهه امسال موفق به فروش 7.5 میلیون تن فوالد 
به ارزش 11 هزار میلیارد تومان ش��دند؛ در حالی که 
این رقم در مدت مشابه سال قبل 9.3 میلیون تن به 

ارزش 16 هزار میلیارد تومان بود. 
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران در پایان چالش ها 
و راهکارها در صنعت فوالد را بیان کرد و گفت: رکود 
بازار فوالد ناش��ی از توقف پروژه ها و ساخت وس��ازها، 
دپ��وی 3 میلی��ون تن فوالد در انبارها، روند کاهش��ی 
قیمت جهانی فوالد، افزایش هزینه های نیروی انسانی 
و گاز، آب و برق، مش��کل در رقابت با دیگر کش��ورها 
و کاهش ارزش س��هام ش��رکت ها در بورس از جمله 

چالش های کلی صنعت فوالد به شمار می رود. 
ش��ریفی در خصوص راهکارهای برون رفت از رکود 
حاک��م بر صنعت فوالد اظه��ار کرد: افزایش بهره وری 
و کاه��ش قیم��ت تمام ش��ده، افزای��ش تعرفه واردات 
شمش و محصوالت فوالدی، استمهال بدهی واحدها، 
تقس��یط بدهی مالیاتی، اعمال مش��وق های صادراتی، 
ح��ذف عوارض دولتی و کاهش بهره مالکانه، پرداخت 
تس��هیالت کم بهره و همچنین ایجاد محرک های الزم 
در بخش ه��ای مص��رف محصوالت ف��والدی از جمله 
راهکارها به شمار می رود. مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ای��ران ب��ا تحلیلی از آخرین وضعی��ت فوالد در جهان 
گفت: تولید جهانی فوالد در س��ال 2015 در مقایس��ه 
ب��ا 2014  رون��دی کاهش��ی به خود گرف��ت، اما چین 
همچنان نقش کلیدی در صنعت فوالد جهان داش��ت 
و موفق ش��د 100 میلیون تن فوالد صادر کند و برای 
امسال نیز 120 میلیون تن صادرات فوالد را پیش بینی 
کرده است.  شریفی افزود: قیمت فوالد در سال 2015 
در مقایسه با 2009 میالدی که مقطع بحرانی صنعت 
ف��والد جه��ان ب��ود، کاهش یافته و ب��ه عبارتی از نظر 
کارشناس��ان اکنون بهای فوالد به کف قیمتی رس��یده 
است.  وی مصرف جهانی فوالد را برای سال های 2016 
و 2017 افزایش��ی خواند و در مورد مصرف فوالد در 
ایران گفت: برآوردهای جهانی مصرف فوالد در ایران را 
از 18.7 میلیون تن تا 21.1 میلیون تن نشان می دهد، 
اما انتظار می رود که مصرف فوالد در ایران برای سال 
آینده بیش از این رقم باش��د.  ش��ریفی افزود: ظرفیت 
نصب شده فوالد در جهان اکنون 2.2 میلیارد تن است 
که پیش بینی می ش��ود این رقم تا س��ه س��ال آینده به 
یک میلی��ارد و 850 میلی��ون تن کاهش یابد. وی ادامه 
داد: روند کاهش��ی ظرفیت نصب ش��ده فوالد در جهان 
پی��ام می دهد که هزینه س��رمایه گذاری صنعت فوالد 
باالس��ت و لذا برای ما هم این پیام را دارد که از این 
پس باید در مناطقی که به لحاظ اقتصادی مزیت دارد، 
در فوالد سرمایه گذاری کنیم که در این زمینه حاشیه 

خلیج فارس بهترین منطقه است. 

تولید گفت وگو

فوالد

وزیر توسعه اقتصادی اسلونی در اتاق ایران: 

 بخش خصوصی ایران و اسلونی 
در زمینه تکنولوژی تفاهمنامه امضا کردند

وزیر توس��عه اقتصادی اسلونی به همراه 
هیاتی به ایران آمد تا مناس��بات جدیدی 
را با بخش خصوصی کشورمان آغاز کنند. 
زدراکو پوچیوالشک به همراه نایب رئیس 
اتاق بازرگانی این کش��ور و نزدیک به 50 
ش��رکت بزرگ اس��لونی، صبح دوشنبه با 
رئی��س اتاق ایران و برخ��ی فعاالن بخش 
خصوصی دیدار و گفت وگو کردند. محسن 
جالل پ��ور با اش��اره به ثب��ات و موقعیت 
کش��ور در مورد ظرفیت ه��ای موجود در 
کش��ور گفت: معادن، گردشگری، صنعت، 
مواد غذای��ی، کش��اورزی و... در ش��رایط 
خوبی برای همکاری و س��رمایه گذاری با 
کشورهای خارجی قرار دارند. رئیس اتاق 
ایران به ظرفیت باالی صنعت و تکنولوژی 
و فناوری، انرژی و مواد غذایی در اس��لونی 
اش��اره ک��رد و گفت: انتظار می رود ش��ما 
ن��گاه متفاوت��ی ب��ه جمهوری اس��المی 
ایران داشته باش��ید. تشکیل شرکت های 
مش��ترک و تولید با فن��اوری و تکنولوژی 
ب��اال که در کش��ور اس��لونی پای��گاه قابل 
توجهی دارد پیش��نهاد رئی��س اتاق ایران 
به هیات تجاری- اقتصادی اس��لونی بود. 
جالل پ��ور گفت: ظرفیت تولی��د در ایران 
در سال های اخیر ایجاد شده که می تواند 
با ای��ن همکاری به کار گرفته ش��ده و به 
جمعیت انبوه منطقه ارائه شود. جالل پور 
ب��ه وزیر توس��عه اقتص��ادی، نایب رئیس 
اتاق اس��لونی و هیات همراه اطمینان داد 
تا زمان بازگش��ایی س��فارت اسلونی برای 
حل مس��ائل ومشکالت موجود بین بخش 
خصوصی دو کش��ور اقدامات الزم را انجام 
دهد. وزیر توسعه اقتصادی اسلونی روابط 
میان دو کش��ور را مبتنی ب��ر اعتماد فی 

مابین تعریف ک��رد و گفت: همکاری های 
ما در س��ال 2011 بالغ ب��ر 100 میلیون 
یورو بود که متاس��فانه پس از آن کاهش 
پی��دا کرد و م��ا خواهان این هس��تیم که 
ب��ا گس��ترش روابط م��ان ش��اهد افزایش 
این ارقام باش��یم. زدراکو پوچیوالشک در 
معرفی ظرفیت های مناسب برای همکاری 
ب��ا بخش خصوصی ایران گف��ت: ما آماده 
حمل و نق��ل،  زمینه ه��ای  در  هم��کاری 
صنعت، ICT، خودرو، انرژی، الکترونیک، 
کش��اورزی و مواد غذایی با کش��ور ش��ما 
هس��تیم. وزیر توس��عه اقتصادی اسلونی 
گفت: برای سرمایه گذاری مشترک بسیار 
مش��تاق هس��تیم در زمینه های که اعالم 

شد همکاری می کنیم. 
آیگور زورکو، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
اس��لونی همکاری های تجاری و اقتصادی 
فع��االن بخ��ش خصوصی کش��ورش را با 
دیگر کشورها در س��طحی عالی و باثبات 
اعالم کرد و گفت: ما خواهان این هستیم 
ک��ه با تبادل تج��ار و بازرگان��ان میان دو 
کشور روابط مان را با ایران افزایش دهیم. 
به گفته وی، همکاری های اسلونی با دیگر 
شبکه هایی  ش��کل گیری  موجب  کشورها 
ش��ده اس��ت و قصد دارند همین ش��بکه 

تجاری را با ایران ایجاد کنند. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، فعاالن 
اقتص��ادی اس��لونی و در رأس آنه��ا وزیر 
توس��عه و نایب رئیس ات��اق بازرگانی این 
کش��ور در اتاق ایران صبح دوش��نبه برای 
ایج��اد همکاری ه��ای مش��ترک مذاکره 
کردند. همچنی��ن تفاهمنامه ای در زمینه 
تکنول��وژی درخصوص پرداخت نوین بین 

دو شرکت از دو طرف به امضا رسید. 



با وجود حرف و حدیث های 
فراوان��ی ک��ه در م��ورد میزان 
رش��د نقدینگی وج��ود دارد، 
یک مس��ئله مهم اثبات ش��ده 
و آن اینک��ه نقدینگی همچنان 
در حال رش��د است؛ موضوعی 
ک��ه می تواند رونق مورد انتظار 
دولت را پس از اجرایی ش��دن 
برج��ام م��ورد تهدی��د واق��ع 
کند. با انتش��ار آمارهای بانک 
مرک��زی در مورد میزان رش��د 
نقدینگ��ی، انتقادها س��مت و 
س��ویی جناح��ی و سیاس��ی 
پی��دا کرد. اما توضیحات بانک 
مرکزی نش��ان داد این میزان 
رش��د برخالف گفته منتقدان 
کمت��ر از آن چیزی اس��ت که 
در آماره��ا دیده می ش��ود اما 
ب��ا این وج��ود حجم نقدینگی 
همچنان افزایش��ی است. بانک 
مرکزی در سال 1393 با هدف 
افزایش پوشش آمارهای پولی 
و بانک��ی، اطالع��ات مرب��وط 
ب��ه بانک قوامین و موسس��ات 
اعتباری کوثر و عسکریه را نیز 
در آماره��ای خود لحاظ کرد. 
با احتس��اب اطالعات یادشده، 
حج��م نقدینگ��ی کش��ور در 
پایان س��ال 1393 به7823.8 
هزار میلیارد ریال رسید که از 
این میزان 606.3هزار میلیارد 
ری��ال آن به افزایش پوش��ش 
آماره��ای مربوط بوده اس��ت. 
بر این اس��اس، با همگن سازی 
پای��ان  نقدینگ��ی در  مان��ده 
 ،1393 و   1392 س��ال های 

رش��د نقدینگی س��ال 1393 
معادل22.3 درصد بوده اس��ت 
که در سطحی پایین تر از هدف 
ضمنی تعیین ش��ده برای رشد 
نقدینگ��ی ای��ن س��ال )دامنه 
25-23 درص��د( ق��رار دارد. 
حجم پایه پولی کشور در پایان 
س��ال 1393 به 1310.5هزار 
میلی��ارد ریال رس��یده که در 
مقایسه با رقم پایان سال قبل 
)1149.4ه��زار میلیارد ریال( 
معادل 14 درصد رش��د داشته 

است. 
در  درص��دی   14 رش��د 
ش��رایطی اس��ت ک��ه دول��ت 
تالش دارد تا به اصالح وضعیت 
تورمی کش��ور بپردازد و از این 
راه زمین��ه را برای فعالیت های 

سالم اقتصادی فراهم کند. 

استقراض از بانک مرکزی 
از روی ناچاری

یوس��فی،  دکترمحمدقل��ی 
اس��تاد دانش��گاه در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« در این باره 
گف��ت: بان��ک مرکزی به دلیل 
وابس��تگی به دول��ت، مجری 
سیاس��ت های دولت اس��ت. با 
افزایش هزینه ها، دولت س��عی 
می کن��د تا درآمدهایش را نیز 
افزایش دهد. این درآمدها اعم 
از درآمدهای مالیاتی، عوارض 
و مواردی از این قبیل است اما 
ب��ا این وجود افزایش درآمدها 
به اندازه ای نیس��ت که تکافوی 
هزینه ه��ای دولت را بکند. در 
نتیجه دولت مجبور می ش��ود 
از مناب��ع بان��ک مرکزی برای 

تامی��ن هزینه هایش اس��تفاده 
کن��د. در واق��ع دول��ت راهی 
جز اس��تقراض از بانک مرکزی 
ن��دارد و در کوتاه مدت مجبور 
اس��ت از این راه هزینه هایش 

را تامین کند. 
راه  بهتری��ن  اف��زود:  وی 
و  هزینه ه��ا  تامی��ن  ب��رای 
کاه��ش اس��تقراض دول��ت از 
بانک مرک��زی، ارتقای کارایی 
هزینه ه��ا و کاه��ش هزینه ها 
اس��ت که ای��ن راه حل نیازمند 
س��طح  در  نه��ادی  اص��الح 
جامعه اس��ت و ام��ری زمان بر 
و طوالنی مدت اس��ت. بنابراین 
وقت��ی هزینه ه��ا کاهش پیدا 
نمی کن��د و درآمده��ای نفتی 
و مالیات��ی هم کفاف هزینه ها 
را نمی ده��د دول��ت مجبور به 
استفاده از منابع بانک مرکزی 
می شود که این موضوع افزایش 
سطح نقدینگی را به دنبال دارد. 
ام��ا موضوع ب��ه همین جا ختم 
نمی ش��ود و با افزایش س��طح 
نقدینگی، تورم هم رش��د پیدا 
می کند و به دنبال رش��د تورم، 
منابع به درستی تخصیص پیدا 

نمی کنند. 
این اس��تاد دانش��گاه ادامه 
داد: بان��ک مرک��زی به تنهایی 
رش��د  قب��ال  در  نمی توان��د 
نقدینگ��ی و اس��تفاده دول��ت 
از منابع��ش تصمی��م بگیرد و 
سیاس��ت هایش تح��ت تاثی��ر 
ق��رار  دول��ت  سیاس��ت های 
دارد. نمی ت��وان در قب��ال این 
مس��ائل تصمیم��ات مقطعی، 
بخش��ی و موضع��ی گرف��ت. 

بای��د دولتمردان و مس��ئوالن 
تصمیم��ات  و  بنش��ینند 
حساس��ی را در این باره برای 
اصالح وضعی��ت نقدینگی در 
بلند م��دت اتخاذ کنند که کار 

دشواری است. 
یوس��فی در ادام��ه گف��ت: 
اج��رای برجام و رفع تحریم ها 
می توان��د نکت��ه امید و اتکایی 
باش��د که بسیاری از مشکالت 
در ای��ن زمین��ه مرتفع ش��ود. 
همین ک��ه هزینه های تجاری 
و مبادالت��ی کش��ور کاس��ته 
ش��ود برای ایران یک امتیاز به 
حساب می آید. بنابراین دولت 
می تواند از این راه بس��یاری از 
هزینه های��ی را که ناخواس��ته 
به کش��ور تحمیل شده است، 
کاهش دهد. انتظار می رود که 
با اجرای برجام و تعامل مثبت 
ب��ا دنی��ا بتوانیم هم س��رمایه 
کش��ور  وارد  را  ریس��ک پذیر 

بکنی��م و ه��م تکنول��وژی را. 
یوس��فی تاکید ک��رد: البته 
برجام تنها امکان اس��تفاده از 
امکان��ات بین الملل��ی را برای 
اقتص��اد ای��ران فراهم می کند 
ام��ا اینک��ه م��ا تا چ��ه اندازه 
بتوانیم از این امکانات استفاده 
درست ببریم به خود مسئوالن 
م��ا برمی گ��ردد. این کار هم با 
اصالح س��اختار داخلی ممکن 
می ش��ود یعن��ی دول��ت باید 
فضایی را در کشور فراهم کند 
ک��ه در آن از س��رمایه گذاری 
تولیدی حمایت ش��ود، فضای 
کس��ب و کار بهب��ود پیدا کند، 
امنی��ت س��رمایه گذاری ارتقا 

یابد و س��اختار نهادی درکشور 
اصالح شود. 

برجام به شرط مدیریت 
صحیح اقتصادی موثر است

ش��ایان آرانی،  ش��اهین 
کارش��ناس اقتص��ادی هم در 
این ب��اره اعتقاد دارد عملکرد 
دولت در مهار رش��د نقدینگی 

و تورم خوب بوده است. 
وی در ای��ن باره به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: رش��د حجم 
ده��م  دول��ت  در  نقدینگ��ی 
افسارگس��یخته ب��ود و تبعات 
تورمی در پی داش��ت. با روی 
کار آمدن دولت یازدهم، تالش 
شد تا حجم نقدینگی مدیریت 
ش��ود و تورم کاه��ش یابد که 

نتیجه بخش بوده است. 
این کارش��ناس اقتصادی با 
اش��اره به اجرایی شدن برجام 
و برچی��ده ش��دن تحریم های 
مرتب��ط هس��ته ای تاکید کرد: 
این فرصت خوبی اس��ت و در 
صورتی که دولت بتواند از این 
فرصت به خوبی اس��تفاده کند 
می توان��د آثار خوبی بر اقتصاد 

کشور داشته باشد. 
وی اظه��ار کرد: یکی از آثار 
اجرایی ش��دن برجام، کاهش 
هزینه هایی اس��ت که می تواند 
کاه��ش حج��م نقدینگ��ی را 
به دنبال داش��ته باش��د اما باز 
تاکید می کنم که در داخل باید 
سازوکار مناسبی برای استفاده 
از ظرفیت ه��ای رفع تحریم به 
وجود بیاید تا آثار آن بر حجم 

نقدینگی دیده شود.

رفع تحریم ها، هزینه های اداره اقتصاد را کاهش می دهد 

ترمز حجم نقدینگی در ایستگاه برجام

ام��ور  عل��ی طیب نی��ا، وزی��ر 
اقتص��ادی و دارایی ایران وقتی به 
فهرس��ت بدهی ه��ای دولت نگاه 
می کند رقم بلندی از بدهی دولت 
و شرکت های دولتی به بانک ها و 
بانک مرکزی را می بیند که راهی 
برای پرداختن آن پیدا نمی کند. از 
سوی دیگر وزیر اقتصاد 700 هزار 
میلیارد تومان س��رمایه مورد نیاز 
اقتص��اد ایران برای دس��تیابی به 
رش��د 8 درص��دی الزام��ی تولید 
ناخالص داخلی را می بیند و توجه 
دارد که بخش اصلی تامین منابع 
ت��ا ام��روز از محل بانک ه��ا بوده 
است و به همین دلیل با قاطعیت 
می گوی��د: بدون حل مش��کالت 
نظ��ام بانکی نمی توانیم به رش��د 
پایدار دس��ت پیدا کنیم و تاکید 
می کند رفع تنگنای اعتباری نظام 
بانکی واجب تر از نان شب است و 
حل وفصل مش��کالت نظام بانکی 
یکی از مهم ترین هدف های دولت 

در پساتحریم است. 

چالش های نظام بانکی
به گزارش تسنیم، علی طیب نیا 
در پنجمی��ن همای��ش س��االنه 
نظام های  و  الکترونیک  بانکداری 
پرداخت با اش��اره به اینکه نظام 
مالی کش��ور بانک مح��ور بوده و 
نقش عمده تحقق این نرخ رش��د 
برعهده نظام بانکی اس��ت، اظهار 
داشت: امروز نظام بانکی کشور با 
چالش های متعددی روبه رو است، 
شرایط ساختاری نامناسب که در 
گذش��ته ب��ر نظام بانکی کش��ور 
حاکم شده به همراه سیاست های 

نادرس��ت و اعم��ال تحریم ه��ا از 
جمل��ه چالش های متع��دد نظام 
بانکی است که در نتیجه آن نظام 
بانکی کش��ور با تنگنای اعتباری 

روبه رو شده است. 
طیب نی��ا با اش��اره ب��ه اینکه 
توس��عه اقتصادی کشور نیازمند 
تامین مالی اس��ت، گفت: امروز 
نظام بانکی کشور در تامین مالی 
ب��ا مش��کالت متع��ددی روبه رو 
اس��ت، به نحوی ک��ه بدهی های 
کش��ور ب��ر دول��ت ب��ه هم��راه 
بانک��ی باعث  مش��کالت نظ��ام 
شده تا نتوانیم در تامین مالی و 
مطلوبی  نتایج  به  سرمایه گذاری 

دست پیدا کنیم. 
وی تصری��ح ک��رد: در ح��وزه 
س��اختار  تاکن��ون  بدهی ه��ا 
س��ازماندهی ب��رای احصای آنها 
تشکیل نشده اس��ت، اما از یک 
س��ال گذش��ته وزارت اقتصاد با 
تاسیس یک دفتری به محاسبه 
ای��ن بدهی ه��ا پرداخته اس��ت. 
در ح��ال حاضر نمی ت��وان رقم 
نهای��ی از می��زان بدهی ها اعالم 
کرد ام��ا در مجموع ب��رآورد ما 
380 ه��زار میلیارد بدهی دولت 
و ش��رکت های دولتی اس��ت که 
270 ه��زار میلی��ارد تومان آن 
ش��رکت های  و  دول��ت  بده��ی 

دولتی به نظام بانکی است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
اشاره به اینکه 196 هزار میلیارد 
توم��ان از این بدهی ه��ا متعلق 
ب��ه دولت و 184 ه��زار میلیارد 
دولتی  به ش��رکت های  بدهی ها 
اختصاص دارد، گف��ت: در کنار 

این آمار ش��رکت مل��ی نفت نیز 
160 ه��زار میلیارد تومان بدهی 

به سیستم بانکی دارد. 
وی در ادامه صحبت های خود 
ب��ا تاکید بر اینکه اگر بدهی های 
نظام بانکی پرداخت ش��ود نظام 
بانک��ی قادر ب��ه تامی��ن مالی و 
اختصاص اعتبارات به متقاضیان 
خواهد بود، گفت: در چالش دوم 
نظام بانکی با 100 هزار میلیارد 
توم��ان مطالبات از دولت روبه رو 
اس��ت. حتی مطالبات غیرجاری 
بانک ه��ا نیز به ب��االی 90 هزار 
میلی��ارد تومان رس��یده اس��ت 
که ای��ن عوامل نش��ان می دهد 
در ش��رایط فعلی نظ��ام بانکی با 
پدیده انجماد مواجه شده است. 
طیب نیا با اش��اره به اینکه اگر 
می خواهیم نرخ سود کاهش پیدا 
کند باید به مشکالت نظام بانکی 
نی��ز توجه کنیم، اظهار داش��ت: 
امروز نظ��ام بانک��ی در تنگنای 
دوره  در  دارد.  ق��رار  اعتب��اری 
پس��اتحریم باید توجه ویژه ای به 
این موضوع ش��ود زیرا به اعتقاد 
بنده رف��ع تنگنای اعتباری نظام 
بانکی از نان ش��ب هم واجب تر 
اس��ت. بدون حل مشکالت نظام 
بانکی نمی توانیم به رش��د پایدار 

دست پیدا کنیم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
تاکی��د براینکه رقم بدهی دولت 
ب��ه نظام بانک��ی در مقایس��ه با 
همچنان  بین المللی  اس��تاندارد 
باال نیس��ت، گفت: در کشورهای 
پیش��رفته معم��وال بدهی دولت 
به سیس��تم بانکی ب��االی 100 

درصد است اما این عدد در ایران 
کمتر است اما مشکل اساسی ما 
این بدهی هاست  نابسامان بودن 
که دولت مصمم اس��ت بدهی ها 
را مدیریت کند حتی می توان با 
تبدیل آنها ب��ه اوراق بهادار این 
فرصت را ب��رای بانک ها به وجود 
آورد تا بدین صورت تامین مالی 

متقاضیان را انجام دهد. 

تدوین 54 پروژه برای اصالح 
ساختار بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینک��ه برای اصالح س��اختار نظام 
بانک��ی بای��د در ابت��دا نهاد ناظر و 
سیاس��ت گذار اصالح شود، گفت: 
در برنامه نقش��ه راه بانک مرکزی 
54 پ��روژه برای اصالح س��اختار 
بانک مرکزی تعریف شده است. 

 ب��ه گ��زارش ف��ارس، ول��ی  اهلل 
س��یف ب��ا بیان اینکه ای��ن روزها 
در آس��تانه اجرای برجام هستیم، 
اظهار داشت: ظرف چند روز آینده 
مردم ایران ش��اهد عملیاتی شدن 
برجام خواهند بود. وی افزود: نظام 
بانکی در شرایط تحریم، فشارهای 
زیادی را تحمل کرده است ولی با 
همت متخصصان توانسته خدمات 
بانک��ی را در جه��ت رون��د مثبت 

اقتصادی ادامه دهد. 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه ش��رایط پساتحریم به معنی 
برق��راری ارتب��اط با نظ��ام بانکی 
بین الملل اس��ت، گف��ت: با توجه 
ب��ه اینکه نظام بانکی چند س��ال 
تحری��م بوده چالش های اساس��ی 
ب��رای تطبی��ق با اس��تانداردهای 

بانکی خواهد داشت. 
س��یف تصریح کرد: نظام بانکی 
ایران اگر چه رشد داشته است اما 
این روند رش��د توس��عه در محیط 
گلخان��ه ای  اصطالح��ا  و  بس��ته 
ب��وده که موج��ب به وجود آوردن 
اعوجاج هایی شده و هزینه زیادی 

را تحمیل کرده است. 
اس��تفاده  گف��ت: ش��دت  وی 
از تکنول��وژی در نظ��ام بانک��ی 
به گون��ه ای ب��وده ک��ه درآمدهای 
ناشی از آن هزینه های انجام شده 
را پوش��ش نمی ده��د و در واق��ع 
هزین��ه زیادی را به ش��بکه بانکی 

تحمیل کرده است. 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه بانک ها در رقابت با یکدیگر 
کارم��زد خدم��ات الکترونی��ک را 
حذف کرده اند، گفت: جهت گیری 
آینده نظام بانکی باید کسب سود 
از کارمزد خدمات بانکی و خدمات 

الکترونیکی باشد. 
س��یف با اش��اره به برنامه نقشه 
راه بان��ک مرکزی گفت: 54 پروژه 
برای اصالح ساختار بانک مرکزی 
تعریف شده، زیرا برای اصالح نظام 
بانک��ی در گام اول بای��د نهاد ناظر 
و سیاس��ت گذار را اصالح کرد. به 
گفته وی، این نقش��ه راه می تواند 
الگوی��ی برای بانک ه��ا در تدوین 

نقشه راه باشد. 
رئی��س کل بانک مرکزی تاکید 
کرد: فاصله از استانداردهای بانکی 
بین الملل باید به س��رعت برطرف 
ش��ود و برای کم شدن این فاصله 
هم��ه بانک ه��ا و موسس��ات باید 
به صورت هماهنگ حرکت کنند. 

وزیر اقتصاد در همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت تاکید کرد

رفع تنگناهای اعتباری بانک ها واجب تر از نان شب
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گزارش 2

بدهی دولت 3800 هزار میلیارد 
ریال برآورد شد

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: براس��اس 
برآورده��ای انج��ام ش��ده، مجم��وع بده��ی دولت و 
ش��رکت های دولتی به بخش ه��ای مختلف، 3هزار و 

800 هزار میلیارد ریال است. 
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در پنجمین همایش 
بانک��داری الکترونی��ک و نظام های پرداخت در مرکز 
همایش های برج میالد، افزود: براساس این برآوردها، 
یک ه��زار و 960 ه��زار میلی��ارد ری��ال بدهی دولت، 
یک هزار و 840 هزار میلیارد ریال بدهی شرکت های 
دولت��ی و یک ه��زار و 600 ه��زار میلیارد ریال بدهی 

شرکت ملی نفت )55 میلیارد دالر( است. 
وی گف��ت: تاکن��ون س��ازمانی، بده��ی دول��ت را 
آمارگیری نکرده بود؛ از یک سال گذشته دفتری در 
وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد و محاسبه بدهی ها 
آغاز ش��ده، البته هنوز رقم قطعی به دس��ت نیامده و 
تنها برآوردی از بدهی های دولت انجام شده است. 

رشد تقاضا بار دیگر قیمت جهانی 
طال را افزایش داد

قیمت طال در بازارهای بین المللی روز دوشنبه بار 
دیگر افزایش یافت و نزدیک به باالترین سطح در 9 

هفته اخیر دادوستد شده است. 
به گزارش رویترز، ادامه نوس��انات ش��دید در بازار 
سهام آسیا و رشد تقاضا برای فلزات گرانبها به خصوص 
طال تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این فلز زرد داشته 

است. 
براس��اس این گزارش، ش��اخص سهام در بازارهای 
آسیایی پس از آن با کاهش چشمگیری روبه رو شده 
است که بورس وال استریت آمریکا نیز بدترین عملکرد 
خود را در نخس��تین هفته س��ال 2016 میالدی ثبت 
کرده است. انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی در 
چین موجب نگرانی های زیادی در بین سرمایه گذاران 

شده است. 
نگرانی ها نسبت به وضعیت اقتصادی چین موجب 
کاهش تقاضا برای خرید س��هام و اوراق قرضه ش��ده 
اس��ت. قیمت هر اونس طال نیز دوش��نبه با 0.1 درصد 

افزایش به بیش از 1105 دالر رسیده است. 
رونالد لیونگ، تحلیلگر ارش��د موسس��ه گلد دیلرز 
در هنگ کنگ در این باره گفت: تنش های سیاس��ی 
بین ایران و عربستان کاهش ارزش یوان تاثیر زیادی 
ب��ر افزای��ش تقاضای فیزیکی ب��رای طال در بازارهای 
بین المللی داشته و این عوامل تاثیر مثبتی بر قیمت 

جهانی این فلز زرد داشته است. 
قیمت طال روز جمعه نیز به باالترین سطح خود از 
اوایل نوامبر رسید و از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
4 درصد رشد داشته است. بی شک افت شاخص سهام 
چین تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طال داشته است. 
ژورن��ال اوراق به��ادار چی��ن نی��ز پیش بینی کرده 
ک��ه چی��ن برای دس��تیابی به هدف رش��د اقتصادی 
6.5 درص��دی ط��ی س��ال های 2016 ت��ا 2020 ب��ا 

چالش های زیادی روبه رو خواهد شد. 
گزارش سایت طال حاکی  است، میزان ذخایر طالی 
صندوق اس پی دی آر نیز روز پنجش��نبه با افزایش 
چشمگیر 4.2 تن روبه رو شده است. قیمت طال طی 
سه سال گذشته به طور متوالی با کاهش همراه شده 
و سال 2015 نیز بیش از 10 درصد کاهش یافته است. 

دولت به جای بانک ها به مردم 
بدهکار شود

یک��ی از دالیل ایجاد تنگناه��ای اعتباری بانک ها 
محدودیت منابع بانک هاست. بخشی از منابع بانک ها 
در بخش های مختلف همچون شرکت ها و در دست 
دولت درگیر ش��ده و آزاد نمی ش��ود. باید میان این 
منابع محدود با کل نقدینگی نس��بتی وجود داشته 
باش��د. به طور کلی بانک ه��ا 90 درصد از نقدینگی 
را می توانند به ش��رکت ها و موسس��ات و اش��خاص 
به ص��ورت اعتبار بدهند. مس��لما هنگامی که بخش 
زیادی از اعتبارات اعطا ش��ده ب��ه بانک ها بازنگردد، 
بانک ها ب��ا افزایش تقاضا و عدم امکان عرضه مواجه 
می شوند و منابع بانک ها محدود می شود و در تنگنا 
ق��رار می گیرن��د. در ح��ال حاضر، بخش��ی از منابع 
بانک ها در دس��ت دولت است و بخشی نیز مطالبات 
معوق اس��ت و در دس��ت افرادی قرار دارد که توان 

بازپرداخت آنها را ندارند و قفل شده است. 
برای رف��ع این تنگنا دولت باید برنامه ای داش��ته 
باش��د که به جای اینکه به بانک ها بدهکار شود، به 
مردم بدهکار ش��ود. به عنوان مث��ال، دولت می تواند 
مق��داری اوراق بدهی چند س��اله منتش��ر کند و از 
م��ردم قرض بگیرد و بدهی بانک ها را بپردازد و پس 
از آن به تدریج، سال به سال بدهی اش را به مردم نیز 
بپردازد. این کاری است که در بسیاری از کشورهای 
دنیا از جمله آمریکا انجام می ش��ود و به این ترتیب، 
دول��ت آمری��کا به م��ردم بدهکار می ش��ود، ولی به 
بانک ها بدهکار نمی شود و مردم نیز پول را به دولت 
می دهند و به ازای آن سودی دریافت می کنند و آن 

را در امور زندگی خود استفاده می کنند. 
از 500 ه��زار میلی��ارد توم��ان دارای��ی بانک ه��ا 
150 ت��ا 200 هزار میلیارد تومان در دس��ت دولت 
و ش��رکت های دولتی اس��ت. بخش��ی نیز در دست 
ش��رکت های ورشکسته ای است که توان بازپرداخت 
ندارند و بخش��ی دیگر در دس��ت افرادی اس��ت که 
دارایی های��ی خریده اند که در ح��ال حاضر به دلیل 
رکود اقتصادی قادر به فروش این دارایی ها نیس��تند 
تا بدهی خود را به بانک ها بپردازند. بنابراین بهترین 
راهکار برای رفع این تنگنا این است که دولت بدهی 
خ��ود را به بانک ها بپ��ردازد تا چرخ��ه اعتبارات به 

حرکت در آید.

خبرنــامه

سرمقاله

نرخنــامه
دالر3,717 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3.717 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

954.000 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 4.060 تومان و هر پوند نیز 5.415 
توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 482.000 
تومان و هر ربع س��که 262.000 تومان فروخته شد. هر 
سکه یک گرمی 172.000 تومان خریدوفروش شد و هر 
گرم طالی 18 عیار97.510 تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازار های جهانی 11.051 دالر بود. 

 ارزش یوان چین 15 درصد 
کاهش می یابد

یک صندوق سرمایه گذاری پیش بینی کرد اگر چین 
با یک بحران اعتباری مواجه ش��ود، ارزش یوان امس��ال 

ممکن است 15 درصد یا بیشتر افت کند. 
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، صندوق تأمین 
س��رمایه 965 میلیون دالری اومنی پارتنرز در لندن که 
عدم سرمایه گذاری اش روی اقتصاد چین در سال گذشته 
به آن کمک کرد تا اعتبار خوبی برای خود دس��ت و پا 
کن��د، اع��الم کرد اگر چین با یک بحران اعتباری مواجه 
شود، ارزش یوان در سال 2016 ممکن است 15 درصد 
یا بیش��تر کاهش یابد.  کریس موریس��ون، رئیس بخش 
اس��تراتژی صن��دوق اومنی گف��ت: ارزش یوان که هفته 
گذشته به پایین ترین رقم پنج سال گذشته رسید، باید 
ب��ه 7 ت��ا 7.5 ی��ن در برابر هر دالر برس��د تا روند کاهش 
ارزش آن معکوس شود و با کاهش ارزش آن با ارزهای رو 
به کاهش اقتصادهای نوظهور متناسب شود. ارزش یوان 
هفته گذشته در شانگهای 1.4 درصد کاهش یافت و به 
حدود 6.59 رسید.  موریسون افزود:  »هر چند مقامات 
چینی ش��دیدا در بازار دالر به یوان دخالت می کنند اما 
آنها در نهایت نمی توانند با عوامل پایه ای اقتصادی مقابله 
کنند.« وی در ادامه گفت اگر چین با یک بحران اعتباری 
مواجه شود، حتی پیش بینی رسیدن قیمت هر دالر به 7تا 

7.5 یوان بیش از حد محافظه کارانه خواهد بود.

اینترنتی در بانک صادرات ایران 
حساب افتتاح کنید

بانک صادرات ایران در راس��تای پاسخگویی به نیاز 
مش��تریان، امکان افتتاح حساب در س��امانه اینترنت 

بانک را عملیاتی ساخت. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 
در جهت افزایش س��طح دسترسی مشتریان به خدمات 
نوین، ترویج و توس��عه خدمات نوی��ن بر پایه اینترنت و 
تلفن همراه را در دس��تور کار ق��رار داده و در این زمینه 
ام��کان افتتاح حس��اب های ق��رض الحس��نه پس انداز 
عادی، س��رمایه گذاری کوتاه مدت ع��ادی و جاری بدون 
دس��ته چک را در س��امانه اینترنت بانک فعال ساخت. 
بر این اس��اس مشتریان گرامی می توانند ضمن عضویت 
در س��امانه بانک��داری اینترنتی عالوه ب��ر بهره مندی از 
خدمات متنوعی که روی س��امانه مذکور ارائه می شود، 
از خدمات جدی��د نیز بهره مند ش��وند. همچنین بانک 
متب��وع در جه��ت کاه��ش هزین��ه اش��خاص حقوقی 
اخیرا نس��بت به ارتقای س��طح کم��ی و کیفی خدمات 
اینترنت بانک ویژه اش��خاص حقوقی و حقیقی مشترك
BIB )Business Internet Banking(

اق��دام و قابلیت های جدی��دی را روی آن عملیاتی کرده 
است. با قابلیتی که روی سامانه یاد شده ایجاد شده است 
ش��خص حقوقی می تواند ضمن معرفی ف��رد مورد نظر 
به عنوان »مدیر تراکنش« به بانک این امکان را فراهم کند 
که مدیر تراکنش با استفاده از دستگاه رمزیاب مخصوص 
خود تمام تراکنش های مالی حساب مورد نظر را از طریق 
اینترنت بانک تعریف و مدیریت کند که این عملیات برای 

صاحبان امضاء قابل دریافت و رویت است. 
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  در جشنواره بهره وری شاخص های 5 هزار بنگاه 
اقتصادی محاسبه شد

360بنگاه لوح تقدیر می گیرند
هفتمین جشنواره ملی بهره وری امروز با تقدیر از 

360 بنگاه اقتصادی برگزار می شود. 
فرشید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهره وری، 
از محاس��به ش��اخص های 5000 بنگاه اقتصادی در 
قال��ب 38 گروه اقتصادی خب��ر داد که از نظر تعداد 
بنگاه های مورد بررس��ی، از رشد چهاربرابری نسبت 
به سال گذشته برخوردار است. به گفته شکرخدایی 
براس��اس آیین نام��ه تدوین ش��ده کمیت��ه علمی 
جش��نواره، فهرس��ت نامزدهای پیش��نهادی در هر 
گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد 
پایدار و همچنین مقایس��ه ش��اخص های بهره وری 
بنگاه های اقتص��ادی با میانگی��ن صنعت های مورد 
نظراز س��ال 88 تا 93 تهیه و جهت تایید نهایی در 
اختیار اعضای کمیته علمی قرار گرفت و با نظر این 
کمیته در نهایت تعداد 360 بنگاه اقتصادی به عنوان 

نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب شده اند. 
دبیر جش��نواه توضیح داد: از اول خردادماه س��ال 
ج��اری آغاز و فراخ��وان ثبت ن��ام در ای��ن دوره از 
جش��نواره برای شرکت ها، س��ازمان ها و انجمن های 
صنف��ی ارس��ال ش��د. س��امانه مل��ی اندازه گی��ری 
 )www.irpmc.ir( ش��اخص های بهره وری ای��ران
نیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، 
اقتصادی و به��ره وری بنگاه های اقتصادی از س��ال 
1388 ت��ا 1393 را در ادامه فعالیت های جش��نواره 

اجرا کرد.

آینده پژوهی ابزاری برای 
آینده انگاری شرکت های بیمه

دومین همایش سراس��ری مدیریت ریسک و بیمه 
به همت ش��رکت بیمه  کوثر با موضوع بیمه های عمر 

و سرمایه گذاری برگزار شد. 
 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه کوث��ر، محم��د 
خوش چه��ره، اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه ته��ران و 
نماینده دوره هفتم مجلس ش��ورای اس��امی گفت: 
آینده پژوه��ی ابزاری برای آینده انگاری ش��رکت های 
بیمه اس��ت و افزود: ش��رکت های بیمه با بهره مندی 
از آینده پژوه��ی که مس��تلزم درک صحیح از محیط 
ملی و عوامل تأثیرگذار دورنی و بیرونی بر آن است، 
می توانند ازطریق آینده انگاری، معیاری برای ارزیابی 

مدیریت های کارآمد ارائه دهند. 
محم��د خوش چهره بیان کرد: ش��رکت های بیمه با 
تحلیل روند گذش��ته و درک جامع از وضعیت جاری 
و نیز در کنار آن درک، تشخیص و رصد رویدادهای 
تأثیر گ��ذار از قبیل سیاس��ی، اجتماع��ی، اقتصادی، 
طبیع��ی و تکنول��وژی می توانند آینده را برآورد کرده 
و برنامه ها و منافع خود را در راستای درک صحیح و 
پیش��تازانه از آینده ترسیم کنند. نماینده دوره هفتم 
مجلس ش��ورای اس��امی با تأکید بر این مطلب که 
اقتص��اد مقاومتی کاهش وابس��تگی های تهدیدزا در 
حوزه های استراتژیک و حضور پررنگ، پویا و فعاالنه 
در عرص��ه اقتص��اد جهانی و منطقه ای اس��ت، افزود: 
خوداتکایی و خودکفایی در حوزه هایی که باعث طمع 
دنیای سلطه برای فشار و آسیب رسانی به اقتصاد ملی 

می شود، ازجمله مبانی پایه ای آن است. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد 
حمایت بانک ها از بخش خصوصی 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی

وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات با بیان اینکه 
اقتص��اد مقاومت��ی اقتصاد مردمی اس��ت، اظهار کرد: 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند حمایت بانک ها 

از بخش خصوصی هستیم. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات، محمودواعظ��ی در 
حاش��یه همای��ش بانکداری الکترونی��ک و نظام های 
پرداخ��ت در پن��ل تخصص��ی با اش��اره ب��ه اهمیت و 
جایگاه اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید گفت: 
دول��ت در دو مح��ور هدف ه��ای بزرگی دارد، یکی از 
آنها روابط خارجی و گس��ترش آن اس��ت که همین 
موض��وع مقدمه ای بر مح��ور دوم، اقتصاد مقاومتی و 

تحقق آن است. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطاعات در مورد تحقق 
اقتص��اد مقاومتی در کش��ور نی��ز توضیح داد: اقتصاد 
مقاومتی و سیاس��ت های کان آن برای مقاوم س��ازی 
اقتص��اد اس��ت نه اقتصاد س��ختگیرانه که در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نیز به صورت امری متوالی 
روی سیاست های مربوط به آن بحث و کار شده است. 
واعظی تأکید کرد: برای تحول در اقتصاد و اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی که هدف دولت تدبیر 
و امید اس��ت نیازمند تحول در تمام کش��ور هس��تیم 
که این امر ابتدا باید در مجریان امر صورت بگیرد. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پنج اصل عدالت بنیان، 
اقتص��اد مردم��ی، درون��زا و برونگ��را و دانش بنیان از 
اصل هایی اس��ت که در اقتصاد مقاومتی مورد توجه 

است و باید به آنها توجه خاصی کرد. 
واعظ��ی همچنین اف��زود: باید سیاس��ت خارجی 
به گونه ای باش��د که به اقتص��اد و روابط آن و اجرای 
اقتص��اد مقاومتی کمک کند، زی��را اگر به ملزومات 
اقتص��اد مقاومتی توجه نکنیم این سیاس��ت ها تنها 

یک انشای قشنگ است و قابل اجرا نخواهد بود. 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاع��ات با بیان اینکه 
باید اقتصاد کشور را مقاوم کنیم، بیان کرد: نیازمند 
برقراری روابط خارجی هس��تیم و این روابط باید به 
توس��عه اقتصادی کمک کن��د و الزامات آن تنها در 

مذاکره ها فراهم می شود. 
وی ج��ذب تکنول��وژی و س��رمایه خارج��ی را از 
مهم ترین هدف های روابط خارجی در رشد اقتصادی 
عن��وان کرد و گفت: باید ب��ا روابط خارجی این فضا 
برای کش��ور ایجاد شود تا بتوانیم جایگاه خود را در 
ص��ادرات محصوالت داخ��ی در بازارهای خارجی به 

دست آوریم. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطاعات ب��ا تأکید بر 
اقتص��اد مقاومتی اقتصاد مردمی اس��ت، اظهار کرد: 
نق��ش بانک ه��ا در اقتصاد مقاومتی بس��یار با ارزش 
است و نظام بانکی باید در جهت فعال شدن اقتصاد 
قدم بردارد و بانک ها باید از بخش خصوصی حمایت 
کنند و این بخش اگر از س��وی بانک حمایت نشود 
نمی توانی��م ش��اهد بخش خصوصی پوی��ا و فعال در 

اقتصاد کشور باشیم. 
واعظی با اش��اره به اهمیت موضوع همایش اظهار 
 ICT کرد: با توجه به اینکه گام اول برای استفاده از
در بانکداری کشور برداشته شده است، الزمه اصلی 
در گام ه��ای بعدی بانک��داری همراه اس��ت که در 
کشورهای مختلف دنیا این امر پیشرفت چشمگیری 

کرده است. 

ارتباطات بیمه

بهره وری

مع��اون وزیر ام��ور خارجه، 
و  بانک ه��ا  عام��ل  مدی��ران 
در  بخش خصوص��ی  فع��االن 
آس��تانه نزدیک ش��دن برجام 
به روزهای اجرایی ش��دن به 
دع��وت ات��اق ای��ران گرد هم 
آمدند تا آمادگی خود را برای 
برجام محک بزنند؛ نشس��تی 
ک��ه مجید تخ��ت روانچی آن 
را ب��رای آماده ش��دن و ورود 
برجام،  به روزه��ای اجرای��ی 
روزی ک��ه تمامی تحریم های 
اتحادی��ه اروپا و آمری��کا لغو 
خواهد ش��د، ضروری دانست. 
اطمینان  دیپلمات ضمن  این 
دادن ب��ه فع��االن اقتص��ادی 
مذاک��رات فش��رده اخیر این 
وزارتخانه را برای حل مسائل 
ریز و درش��ت پیش از اجرایی 
ش��دن برج��ام تش��ریح کرد. 
معاون وزیر امور خارجه گفت: 
اروپا و آمریکا تمامی  اتحادیه 
تحریم های شان را لغو خواهند 
ک��رد، همچنین رئیس جمهور 
لغ��و  درخص��وص  آمری��کا 
تعهد  نیز  تحریم های کنگ��ره 
کتبی داده است. به گفته وی 
اتحادیه  در  دستورالعمل هایی 
تصویب  ب��ه  وآمری��کا  اروپ��ا 
رس��یده ک��ه از روز اجرا قابل 
اس��تفاده اس��ت. روانچی این 
دس��تورالعمل ها را نقش��ه راه 
برای تج��ار، فعاالن اقتصادی، 
بانک ها، ش��رکت ها و بنگاه ها 
عن��وان  جه��ان  سراس��ر  در 
ک��رد که ب��ا اس��تفاده از این 
دس��تورالعمل ها از شرایط کار 
با ای��ران آگاه ش��ده و به تمام 
او  پاس��خ دهند.  سواالت شان 
خطاب ب��ه فعاالن اقتصادی و 
بانکی گفت: در بند 19 برجام 
به صراح��ت آمده اس��ت که 
خواهد  لغو  تحریم ه��ا  تمامی 

ش��د، حاال ما باید از خودمان 
آماده ای��م؟  بپرس��یم چق��در 
م��ا از روز اول برج��ام بای��د 
آمادگی کار داش��ته باش��یم، 
مبادا خودم��ان را از این بابت 
س��رزنش کنیم. به گفته وی 
در بحث LC مش��کلی وجود 
ندارد و همچنین در سوییفت 
بحث های خوبی ش��ده است. 
ای��ن عض��و تی��م مذاک��رات 
هسته ای با اش��اره به موضوع 
در خص��وص  ش��ده  مط��رح 
توج��ه  تحریم ه��ا  بازگش��ت 
فعاالن اقتص��ادی و بانک ها را 
به برخ��ی از بنده��ای برجام 
معطوف کرد و گفت: در ماده 
اروپایی  کشورهای  برجام   26
و آمری��کا تعه��د می دهند که 
نداش��ته  بازگش��ت  تحریم ها 
باش��د. به گفته تخت روانچی 
همچنی��ن در ماده ه��ای 28 
و 29 تعه��د داده ان��د ک��ه در 
ایجاد  اخت��ال  برجام  اجرای 
نکنند و از سیاست های خاص 
با هدف تاثیر گذاری منفی در 
وی  بپرهیزند.  ای��ران  تجارت 
مطمئن  را  اقتص��ادی  فعاالن 
ک��رد ک��ه بده��ی ب��ه برخی 
ش��رکت های خارج��ی مانعی 
ب��رای پوش��ش های بیم��ه ای 
نخواهد ب��ود. مع��اون وزارت 
ورود  گف��ت:  خارج��ه  ام��ور 
پی در پی هیأت ه��ای خارجی 
در چند ماه گذش��ته به ایران 
نش��ان می ده��د آنها ب��ه این 
بازار عاق��ه دارند و در دوران 
تحریم ها خودش��ان را از این 
ظرفیت مح��روم کرده بودند؛ 
ظرفیت��ی ک��ه به گفت��ه وی 
آینده روش��نی را برای کشور 
و تعامات تجاری و اقتصادی 
ایران با جهان رقم خواهد زد. 
مجی��د تخ��ت روانچ��ی در 

پاسخ به سوال »فرصت امروز« 
مبنی ب��ر اینک��ه وزارت امور 
اختاف��ات  ب��رای  خارج��ه 
دیپلماتیک��ی ک��ه ب��ر روابط 
تج��اری اقتص��ادی تأثیر گذار 
برنام��ه ای دارد،  اس��ت چ��ه 
گف��ت: رویک��رد م��ا تعامل با 
جه��ان اس��ت. م��ا تعام��ل و 
اقتصادی به خصوص  همکاری 
اولوی��ت  در  را  همس��ایگان 
داری��م و فکر می کنیم احترام 
به اص��ول و حف��ظ تعامل را 
می توانی��م در کن��ار یکدیگر 
داش��ته باش��یم؛ س��والی که 
به عنوان  ای��ران  ات��اق  رئیس 
نماینده بخش خصوصی نیز به 
آن پاسخ داد. جال پور گفت: 
ما در همه سیاس��ت گذاری ها 
سیاس��ت گذاران  کن��ار  در 
هستیم و تنها انتظاری که ما 
داریم، این اس��ت که اتفاقاتی 
که به دنبال برخی مش��کات 
در  عده ای  توسط  دیپلماتیک 
داخل کشور می افتد، کنترل، 
مدیریت و حل و فصل ش��ود 
چرا که ممکن اس��ت برای ما 

عواقبی داشته باشد. 
در  ای��ران  ات��اق  رئی��س 
ب��ه مدی��ران  نشس��ت  ای��ن 
فع��االن  و  بانک ه��ا  عام��ل 
کرد:  توصیه  بخش خصوص��ی 
همه ما مطمئن هس��تیم کار 
بزرگ��ی اتف��اق افت��اده و باید 
واقعیت های این مسئله بزرگ 
را ب��ه درون جامع��ه ب��رد. به 
گفت��ه جال پور نبای��د اجازه 
داد توقعات بی جا موجب ارائه 
نادرست به برخی  راهکارهای 
مسئوالن شود. رئیس پارلمان 
بخش خصوص��ی گفت: تبیین 
وضعیت پیش رو، وظیفه اتاق 
و فعاالن بخش خصوصی است 
و آنها باید به واقعی تر ش��دن 

توقع��ات کم��ک کنن��د. وی 
همچنی��ن از ترجمه فارس��ی 
اتحادی��ه  دس��تورالعمل های 
اروپ��ا و آمری��کا توس��ط اتاق 

ایران خبر داد. 
جم��ع  در  جال پ��ور 
ات��اق  گف��ت:  خبرن��گاران 
بازرگان��ی و صنای��ع و معادن 
ایران پیشنهاد کرده است که 
در بودجه سال 95 کل کشور 
قیمت ارز به صورت مشخص 
اع��ام نش��ود چراک��ه ممکن 
است مش��کات و ابهاماتی به 
وجود آورد که فس��ادزا باشد، 
بنابراین پیشنهاد ما این است 
ک��ه دول��ت اجازه ده��د عدد 
ریال��ی مش��خصی در بودجه 
درج ش��ود که حکایت از عدد 
و رقمی است که بابت فروش 
نف��ت و محاس��بات دولت در 
نرخ ارز به خزانه واریز می شود 
و مابق��ی بودجه به بازار وصل 

شود. 
اصفهانی،  دری  عبدالرسول 
عض��و بانک��ی و مال��ی گروه 
مذاکره کنن��ده ای��ران در این 
نشس��ت از تاش ه��ای ای��ن 
بان��ک در ماه ه��ای اخیر خبر 
داد. او گف��ت: در حال تاش 
برای ایجاد روابط کارگزاری با 
بانک های بین المللی است که 
در این زمینه به موفقیت هایی 
ه��م دس��ت پی��دا ک��رده و 
برخ��ی بانک ه��ای بین المللی 
نی��ز پذیرفته ان��د ک��ه روابط 
کارگ��زاری با ای��ران را برقرار 
کنن��د. دری گفت: گش��ایش 
اعتبارات اس��نادی آسان ترین 
سیس��تم  پیش روی  مس��ئله 
بانک��ی در دوره برجام اس��ت 
که مس��ئله ای مهم به ش��مار 
می رود، اما مهم تر از آن جذب 
بوده  س��رمایه گذاران خارجی 

که پش��تیبانی آنها مس��تلزم 
اعتب��اری  بیمه ه��ای  ورود 

دنیاست. 
مدیرعامل  قاس��می،  مجید 
بانک پاسارگاد در این نشست 
پوش��ش بانک ه��ا را توس��ط 
بان��ک مرک��زی از انتظ��ارات 
بانک ه��ا عنوان ک��رد و گفت: 
پاسارگاد 50 رابطه کارگزاری 
با بانک های خارجی را تعریف 
کرده اس��ت که بیش از نیمی 
از آن در ح��ال اج��را و بقی��ه 
در ح��ال پیگیری برای نهایی 
شدن است. قاسمی ارتباطات 
خارج��ی و مناس��بات تجاری 
را در درون اقتص��اد مقاومتی 
عنوان ک��رد. مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد بخش خصوص��ی را 
در اج��رای اقتص��اد مقاومتی 
تعیین کنن��ده دانس��ت از آن 
جهت که می تواند در ترغیب 
جامع��ه  آح��اد  مش��ارکت  و 
به خصوص کسانی که فعالیت 

اقتصادی ندارند مؤثر باشد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
نشست هشت مدیرعامل بانک 
ب��ا مع��اون وزی��ر امورخارجه 
ب��ا  ای��ران  ات��اق  رئی��س  و 
فع��االن اقتص��ادی در م��ورد 
سیاس��ت های اج��رای برجام 
در بخش بانکی روز گذش��ته 
در ات��اق ای��ران برگزار ش��د. 
درخصوص  مهم  مس��ئله های 
برجام از س��وی مع��اون وزیر 
ام��ور خارج��ه مطرح ش��د و 
فع��االن اقتص��ادی ب��ه طرح 
بانکی  مش��کات و س��واالت 
برج��ام  ش��دن  اجرای��ی  ب��ا 
پرداختند. اگ��ر چه برجام در 
آس��تانه اجرای��ی ش��دن قرار 
گرفت��ه اما گفتنی اس��ت روز 
دقی��ق اجرایی ش��دن برجام 

هنوز اعام نشده است. 

معاون وزیر خارجه و رئیس اتاق ایران تاکید کردند 

برنامه ریزی کنید، تحریم ها باز نمی گردند

شماره417 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073296
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حمل و نقل

شناسایی ۳۴۰۰ هکتار سکونتگاه 
غیررسمی در شهر تهران

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه س��اکنان 
ح��دود ۵ ه��زار و ۵۰۰ هکتار محدوده نابس��امان در 
شهر تهران از عدم ایمنی و معضالت زیست محیطی 
رنج می برند، گفت: اینکه گفته می ش��ود ۲۰ میلیون 
حاشیه نش��ین در کش��ور داریم صحیح نیس��ت و این 
جمعی��ت در مجم��وع بافت ه��ای تاریخ��ی، میانی، 
بخش های روس��تایی و س��کونتگاه های رسمی کشور 

سکونت دارند. 
محمدس��عید ایزدی در گفت وگ��و با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی این محدوده ها را در پنج پهنه 
طبقه بندی کرد و ادامه داد: محدوده مرکزی شهری 
ک��ه بافت های قدیمی را ش��کل می دهند نخس��تین 
منطق��ه هدف بازآفرینی اس��ت ک��ه تاکنون ۲۱ هزار 
هکتار از آنها را در ۱۶۸ شهر شناسایی کرده ایم و این 
محدوده ها به عنوان بافت های تاریخی در شورای عالی 

معماری و شهرسازی نیز به تصویب رسیده است. 
مدیرعامل ش��رکت عمران و بهسازی شهری ایران 
درب��اره بافت ه��ای میان��ی که پیش از ای��ن با عنوان 
بافت های فرسوده شناسایی می شدند گفت: در ۴۹۵ 
ش��هر محدوده های بافت میانی شناس��ایی ش��ده اند 
که بافت تاریخی و س��کونتگاه غیررس��می محس��وب 
نمی ش��وند اما فاقد کارایی و کارآمدی الزم هس��تند. 
این محدوده ها وسعتی بالغ بر ۵۳ هزار هکتار دارند. 
نی��ز  غیررس��می  س��کونتگاه های  گف��ت:  وی 
محدوده هایی هستند که خارج از برنامه رسمی شهر 
ساخته شده اند و در ۹۱ شهر مطالعاتی برای شناسایی 
آنها انجام ش��ده اس��ت. این مطالعات نش��ان می دهد 
س��طحی بالغ بر ۵۴ هزار هکتار سکونتگاه  غیررسمی 
در کش��ور وجود دارد که بخش عمده آن در حاش��یه 
کالنشهرهاست اما در داخل شهر نیز می توان چنین 
سکونتگاه هایی یافت که اسالم آباد در حاشیه بزرگراه 

چمران نمونه ای از آنهاست. 
وی ادام��ه داد: در مجموع��ه ش��هری تهران بالغ بر 
۳ هزار و ۴۰۰ هکتار نیز س��کونتگاه غیررس��می داریم 
که در شهر تهران این مساحت ۲هزار و ۲۰۰ هکتار 
اس��ت. در نتیجه می توان اعالم کرد که حدود ۵هزار 
و ۵۰۰ هکتار محدوده نابسامان در شهر تهران داریم 
که متاسفانه ساکنان این مناطق از عدم ایمنی، بحران 
هویت، معضالت زیس��ت محیطی و مس��ائلی از این 

دست رنج می برند. 

 سرمایه گذاری در بخش مسکن 
۴ برابر شده است

معاون امورتعاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی 
گفت: در حالی که رش��د س��رمایه گذاری در کشور در 
۲۰ س��ال گذش��ته ۱. ۶ درصد افزایش یافته، میزان 
سرمایه گذاری در بخش مسکن چهار برابر شده است. 
به گزارش ایرنا، س��یدحمید کالنتری روز گذش��ته 
در همای��ش تعاونی های مس��کن اف��زود: درحالی که 
هم اکن��ون ۲۱ میلی��ون خانوار در کش��ور وجود دارد، 
۲۱ میلی��ون و ۵۰۰ هزار واحد مس��کونی در سراس��ر 
کشور داریم و این نشان دهنده بیشتر بودن واحدهای 

مسکونی از تعداد خانوارهاست. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ارزش اقتصادی مس��کن در 
جامعه به عنوان کاالی اقتصادی بر کس��ی پوش��یده 
نیست، افزود: در ۲۰ سال گذشته قیمت زمین در 
کش��ور ۱۲۰ برابر شده در حالی که شاخص افزایش 
عمومی قیمت ها در این مدت در کش��ور ۴۸ برابر 

شده است. 
کالنت��ری اظه��ار داش��ت: برخ��ی از کارشناس��ان 
مس��کن معتقدند اکنون مع��ادل ۲۰ میلیارد دالر در 
کش��ور خانه های مس��کونی خالی وجود دارد و از این 

سرمایه های بزرگ به خوبی استفاده نمی شود. 
مع��اون وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از 
تخریب زودهنگام واحدهای مس��کونی در کش��ور 
انتق��اد ک��رد و گفت: در ۱۰ س��ال اخی��ر، تخریب 
واحده��ای مس��کونی ۲۰ تا ۲۵ س��اله، ۲7 میلیارد 
دالر خس��ارت وارد کرده اس��ت. وی اظهار داشت: 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در مجموع ۲۶ هزار 
تعاونی مس��کن در سراس��ر کشور تشکیل شده که 
هم اکنون ۱۴ هزار تعاونی به دلیل مس��ائل مختلفی 
از جمل��ه پایان پروژه های مس��کن، فعالیتی ندارند 
ام��ا ۱۲ ه��زار تعاونی همچنان در حوزه مس��کن به 

فعالیت خود ادامه می دهند. 
کالنت��ری ب��ا بیان اینک��ه از ابتدای پیروزی انقالب 
اس��المی تاکن��ون تعاونی ه��ای مس��کن ۲میلیون و 
7۰۰ ه��زار واحد مس��کن را در دس��ت اح��داث قرار 
داده اند، گفت: یک میلیون و 7۰۰ هزار واحد مسکونی 
به اعضا تعاونی های مسکن تحویل شده و یک میلیون 

واحد دیگر در دست ساخت است. 
همچنی��ن مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه 
ای��ن برنام��ه گفت: از س��ال ۱۳7۵ تا ۱۳۹۰، ش��مار 
تعاونی های مس��کن کش��ور ۲۱ برابر شد. مظاهریان 
ادامه داد: در س��ال ۱۳7۵ تعداد تعاونی های کش��ور 
۶7۶ تعاون��ی ب��ود ام��ا در س��ال ۱۳۹۰ تعداد آن به 

۱۲  هزار و 7۰۰ تعاونی افزایش یافت. 

بخش خصوصی انتظار تامین مالی 
دولتی را ندارد

دبیر انجمن شرکت های راهسازی با بیان اینکه کمتر 
از ۱۵ درصد اقتصاد ایران در دس��ت بخش خصوصی 
است، گفت: دولت عامل تضعیف بخش خصوصی است 
و در این ش��رایط اقتصادی توان س��رمایه گذاری در 

پروژه های عمرانی را نداریم. 
عل��ی آزاد در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا ب��ا بی��ان اینکه 
بخش خصوصی به معنای واقعی در کش��ورمان فعال 
نیست، اظهار کرد: کمتر از ۱۵ درصد اقتصاد کشور در 
دست بخش خصوصی است و بخش عمده ای از اقتصاد 
ایران در دست دولتی ها، شبه دولتی ها و خصولتی ها 

و نهادهای عمومی است. 
وی با بیان اینکه توان بخش خصوصی ضعیف شده 
اس��ت، ادامه داد: دولت نباید از یک بخش خصوصی 
ضعیف و شکننده انتظاری داشته باشد و کسانی که در 
راهسازی کار می کنند توان سرمایه گذاری در شرایط 
اقتصادی را ندارند. آزاد با اشاره به کاهش درآمدهای 
دولت، گفت: درحالی که در سال ۹۰ درآمد دولت از 
ف��روش نف��ت بی��ش از ۱۰۰ میلیارد دالر بوده، امروز 
این درآمد به کمتر از ۲۰ میلیارد دالر رسیده است. 
این در حالی اس��ت که چیزی از هزینه ها کم نش��ده 
که هیچ، بلکه دولت متورم تر هم شده و هزینه هایش 
افزایش یافته است، بنابراین بخش خصوصی هم نباید 

انتظار تامین مالی از دولت داشته باشد. 
دبی��ر انجمن ش��رکت های راهس��ازی تاکید کرد: 
معتق��دم در این ش��رایط باید ب��رای یارانه های نقدی 
ی��ک فکر اساس��ی ش��ود و در ش��رایطی ک��ه اقتصاد 
بس��یار ضعیف اس��ت، درآمدهای مالیاتی هم تعریف 
نش��ده و جواب هزینه های دولت را نمی دهد. وی با 
بیان اینکه در ش��رایط امروز توان ورود به پروژه های 
س��رمایه گذاری را ندارد، گفت: امروز نه ش��رکت های 
راهسازی و نه بانک ها و نه دولت توان سرمایه گذاری 
ندارند. ش��رکت های راهس��ازی با ش��راکت دولت در 
مدت معین ۳۰ ساله با دریافت عوارض سود خود را 
برداش��ت می کند که این ش��رایط هم صرفه اقتصادی 
ب��رای بخش خصوص��ی ندارد. آزاد ب��ا تأکید بر اینکه 
هر چن��د دولت از آزادس��ازی نرخ ع��وارض آزادراهی 
حرف می زد اما هنوز این سیاس��ت عملیاتی نش��ده 
اس��ت، گف��ت: اگر این سیاس��ت هم اجرایی ش��ود، 
س��رمایه گذاران نمی توانن��د بیش��تر از ق��درت خرید 
م��ردم ن��رخ عوارضی تعیین کنن��د چراکه با کاهش 
تردد، مدت زمان بازگشت سرمایه طوالنی تر می شود. 
در حال حاضر بانک ها هم توان سرمایه گذاری ندارند 
و رقم بدهی ها و معوقات بانکی هم بسیار قابل توجه 

است و با این شرایط بانک ها هم کنار کشیده اند. 
وی با بیان اینکه ارائه تس��هیالت هم در حد حرف 
باقی مانده است، ادامه داد: موضوع ارائه تسهیالت از 
صندوق ذخیره ارزی به پیمانکاران مطرح است و گفته 
شده سرمایه گذاران ۲۰ درصد مبلغ را سپرده گذاری 
کنن��د و 7۰ درص��د هم از محل صندوق ذخایر ارزی 
صندوق توس��عه ملی تأمین می ش��ود که پیمانکاران 
هم برای این شرایط اعالم آمادگی کرده اند اما پولی 

در صندوق وجود ندارد. 

 
ماموریت جدید ستاد مدیریت 

سوخت در وزارت راه و شهرسازی 
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای با 
اشاره به واگذاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
به این سازمان، گفت: نوسازی ناوگان مسافری از محل 

منابع داخلی سازمان انجام می شود. 
داود کش��اورزیان در گفت وگو با مهر، در خصوص 
واگ��ذاری س��تاد مدیری��ت حمل و نقل و س��وخت به 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، گفت: با حکم 
وزیر راه و شهرسازی، رئیس ستاد انتخاب شده است 
و در اولوی��ت اول ب��ه دنب��ال این هس��تیم که مصوبه 

واگذاری ستاد را اجرایی کنیم. 
وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه آمده است 
که باید در فعالیت های ستاد یک بررسی مجدد انجام 
شود، افزود: فعالیت هایی که نباید در ستاد انجام شود 
اما باید ادامه یابد به وزارتخانه واگذار می شود، برخی 
فعالیت های ستاد را حذف می کنیم و اقداماتی که باید 
در ستاد انجام شود، تصمیم سازی های جدیدی در آن 
می شود. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در خصوص نوس��ازی ناوگان جاده ای، اظهار داش��ت: 
در زمینه ناوگان باری اتکا به قانون حمایت از تولید 
داریم که در بند ق تبصره ۲ این قانون آمده است که 
وزارت نفت باید از محل صرفه جویی سوخت، مبلغی 

را برای نوسازی ناوگان اختصاص دهد. 
کشاورزیان با اعالم اینکه از زمان تصویب این بند 
تاکنون، قیمت نفت رو به کاهش گذاشته است، گفت: 
در آن زمان قیمت نفت بش��که ای ۱۰۰ دالر بود اما 
االن در کانال ۳۰ دالری است، بنابراین ارزش ریالی 
صرفه جویی سوخت هم کاهش یافته که این موضوع 

قدری ما را با مشکل مواجه کرده است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در این 
مدت بازنگری هایی هم در این زمینه انجام شده است، 
افزود: در نوس��ازی ناوگان، اتکای ما به منابع داخلی 
س��ازمان راهداری اس��ت و با توجه به محدودیت این 
مناب��ع، آن را ب��ه ناوگان مس��افری از جمله اتوبوس، 

مینی بوس و سواری های کرایه اختصاص دادیم. 
وی با تاکید بر اینکه تاکنون پیش بینی های خوبی در 
این زمینه انجام شده است تا ناوگان مسافری نوسازی 
شود، ادامه داد: قراردادهای خوبی با سازندگان منعقد 
شده است و در حال اجرا و پیاده سازی این قراردادها 

هستیم. 

مسکن

محدودی��ت امکانات رفاهی، 
کیفی��ت  مح��دود،  ایمن��ی 
ساخت و س��از پایی��ن، تراک��م 
جمعیت��ی باال، ات��الف انرژی 
و البت��ه مش��کالت اجتماعی 
گسترده تنها بخشی از مسائل 
و معضالت��ی اس��ت ک��ه باعث 
شده احیا و نوسازی بافت های 
فرسوده نه یک انتخاب که یک 
تصمیم غیر قابل چشم پوش��ی 

شود. 
زندگی بی��ش از ۱۰ میلیون 
ایران��ی در بافت های فرس��وده 
نی��ز باعث ش��ده در کنار لزوم 
اندیش��یدن ب��ه نوس��ازی این 
واحده��ا، چاره اندیش��ی برای 
بافت های فرسوده بر زندگی و 
بس��یاری از خانواده های ایرانی 

نیز اثر مستقیم بگذارد. 
ای��ن اما تمام ماجرا نیس��ت. 
در س��ال های گذش��ته هجوم 
مهاجران به ش��هرهای بزرگ و 
ب��ه طور خ��اص تهران در کنار 
مش��کالت و محدودیت های��ی 
که به وجود آورده، عمال امکان 
ساخت و س��از های جدید را نیز 
به ش��دت پایین آورده اس��ت. 
اگ��ر در دهه ه��ای 7۰ و ۸۰ 
ظرفیتی بالقوه و بس��یار بزرگ 
در پایتخ��ت وجود داش��ت که 
بس��یاری از س��رمایه گذاران را 
مج��اب می ک��رد به این عرصه 
ورود کنن��د ای��ن روزه��ا اث��ر 
چندان��ی از آن ظرفی��ت باقی 

نمانده است. 
توج��ه  قاب��ل  کاه��ش 

ساخت و س��ازها از یک س��و و 
ورود س��ودجویان ب��ه کوه ها و 
باغ های پایتخت از سوی دیگر 
ب��ه خوبی نش��ان می دهد که 
ته��ران دیگر مانند س��ال های 
گذش��ته امکان ساخت و س��از 

کالن ندارد. 
بافت های  معضالت  رسیدن 
فرس��وده به انباش��ت غیر قابل 
کنت��رل جمعی��ت در پایتخت 
و  راه  وزارت  ش��ده  باع��ث 
شهرس��ازی به برنامه ای جامع 
برس��د که می توان در قالب آن 
هم به بافت های فرسوده روحی 
جدی��د تزریق ک��رد و هم نیاز 
ش��هرهای بزرگ به خانه های 

جدید را تامین کرد. 
خیل��ی  جمع بن��دی  ای��ن 
زود خ��ود را در قال��ب بس��ته 
نش��ان  رک��ود  از  خ��روج 
داد، جای��ی ک��ه ب��ه بانک ها 
اب��الغ ش��د تا برای نوس��ازی 
۳۰۰ هزار واحد مس��کونی در 
بافت های فرس��وده تسهیالت 
۵۰ میلیونی برای کالنشهرها، 
برای شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نف��ر ۴۰ میلیون تومان و برای 
سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان 
به ازای هر واحد پرداخت شود. 
همان ط��ور ک��ه محدودیت 
منابع مالی در ماه های گذشته 
ب��ر بس��یاری از طرح ه��ا تاثیر 
گذاش��ته، خیلی زود مشخص 
ش��د بانک ه��ا ت��وان پرداخت 
تمام تس��هیالت در نظر گرفته 
ش��ده برای س��ال جاری را که 
ب��ه ۱۱۰ هزار واحد می رس��ید 
ندارن��د تا جای��ی که در طول 

۱۰م��اه ابتدای��ی س��ال تنه��ا 
۳7 هزار وام نوسازی بافت های 
فرسوده ارائه شد. این روند اما 
براساس صحبت های جدیدی 
ک��ه مع��اون آخون��دی مطرح 

کرده تغییر خواهد کرد. 
ای��زدی گفته »در نظر داریم 
ت��ا پایان س��ال ج��اری بالغ بر 
۱۱۰ه��زار واحد مس��کونی در 
مح��دوده بافت های فرس��وده 
تس��هیالت نوس��ازی دریافت 
کنن��د.« رقم��ی ک��ه ب��رای 
اجرایی ش��دنش باید 7۳ هزار 
واح��د جدید در طول روزهای 
باقیمان��ده از س��ال در ص��ف 
دریافت تسهیالت قرار گیرند، 
موضوع��ی ک��ه از ی��ک س��و 
امیده��ا برای س��رعت گرفتن 
نوس��ازی بافت های فرسوده را 
افزایش داده و از س��وی دیگر 
درباره نحوه عملیاتی شدن این 
تع��داد وام در زمان باقی مانده 
تردیدهای��ی را به وجود آورده 

است. 

شرایط وام دهی برای 
بانک ها فراهم شود

بان��ک  س��ابق  مدیرعام��ل 
اس��ت  معتق��د  ص��ادرات 
صحبت های��ی ک��ه در ط��ول 
ماه ه��ای گذش��ته درباره نبود 
عالق��ه بین بانک های عامل در 
ارائه تسهیالت نوسازی مطرح 
ش��ده ب��ه هیچ عن��وان صحت 
ندارد و اگر ش��رایط و مقدمات 
الزم فراهم ش��ود بانک ها هیچ 
مش��کلی ب��ا ارائه تس��هیالت 

ندارند. 

در  ی��زد  حاتم��ی  احم��د 
گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
تصری��ح کرد: اینکه به ش��کل 
دس��توری توقع داشته باشیم 
منابع مالی در بانک ها بس��یج 
ش��ود قطع��ا ام��کان نخواهد 
داشت زیرا با توجه به مسائل 
و محدودیت ه��ای اقتص��ادی 
کش��ور در س��ال های گذشته 
ام��کان آن وج��ود ن��دارد. از 
س��وی دیگر بحث تعیین نرخ 
س��ود و زمان بازپرداخت نیز 
می تواند برای بانک ها بس��یار 

مهم باشد. 
به گفته وی، ش��اید بتوان از 
مح��ل وجوه اداره ش��ده دولت 
ب��رای طرح ه��ای اینچنین��ی 
برنامه ری��زی ک��رد اما اگر این 
ام��ر نی��ز به ش��کلی درس��ت 
مدیریت نش��ود در آینده برای 
اقتصاد مش��کل آفرین خواهد 
ب��ود. از این رو صحبت بانک ها 
عالق��ه یا گرایش ب��ه ارائه وام 
نیس��ت بلکه باید شرایط الزم 
ب��رای آن فراهم ش��ود که این 
امر نیز در حال حاضر س��خت 

به نظر می رسد. 
علی رضا قهاری، کارشناس 
اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز«، هرچند 
توجه جدی دولت به نوس��ازی 
بافت ه��ای فرس��وده را امری 
مثب��ت و مه��م تلق��ی کرد اما 
اجرایی ش��دن تمام اهداف آن 
در سال  جاری را دشوار دانست. 
ب��ه اعتقاد وی، در بافت های 
فرس��وده ظرفیتی کالن برای 
آینده بازار مس��کن وجود دارد 

که رس��یدگی ب��ه آن می تواند 
بسیاری از هزینه های اقتصادی 
و اجتماع��ی را نیز کم کند اما 
ب��ا این وج��ود محدودیت های 
اقتص��ادی پیش روی دولت و 
البته معضالتی که این بافت ها 
دارن��د س��رعت عملی س��ازی 
اه��داف در آن را ب��ا دش��واری 

همراه می کند. 
قه��اری تاکی��د ک��رد: ام��ا 
در صورت��ی ک��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی بتواند بر مس��ائل 
موج��ود در ای��ن عرص��ه غلبه 
کند قطعا این بافت ها هم نیاز 
آینده ب��ازار را تامین می کنند 
و هم س��طح رفاهی زندگی در 
ش��هر را افزای��ش می دهند. در 
کنار آن می توان با اس��تفاده از 
دان��ش روز و مصالح با کیفیت 
از نظر شرایط ساخت و ساز نیز 
تحولی جدی در کالنشهرها به 

وجود آورد. 
سیاه و روش��ن های موجود 
بر س��ر راه نوس��ازی بافت های 
فرس��وده باع��ث ش��ده آینده 
ط��رح دول��ت در ای��ن ح��وزه 
قدری نامطمئن به نظر برس��د. 
هرچن��د وقتی معاون آخوندی 
ب��ا قدرت از ای��ن می گوید که 
در آین��ده نزدی��ک بیش از دو 
براب��ر ۱۰ ماه گذش��ته وام در 
اختیار متقاضیان نوسازی قرار 
می گی��رد، بای��د انتظار تحولی 
جدید از سوی وزارت راه در این 
زمینه داشت، ولی همچنان در 
این عرصه حرف آخر را بانک ها 
و منابع مالی در دسترس ش��ان 

خواهند زد. 

احیای 7۳ هزار واحد مسکونی در 2 ماه آینده 
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جواد هاشمی 

معاون هوانوردی س��ازمان هواپیمایی 
به موافقت ش��رکت های هواپیمایی برای 
نرخ گذاری توافقی بلیت پروازهای داخلی 
نوروزی اش��اره ک��رد و گفت: با همکاری 
ایرالین ه��ا، فرمول مش��خصی برای نرخ 

بلیت پروازهای نوروزی تعیین می شود. 
محمد خداکرمی در گفت  وگو با فارس 
درب��اره تعیی��ن تکلیف ن��رخ پروازهای 
داخل��ی نوروزی اظهار داش��ت: در ایام 
پیک سفر نظیر نوروز با توجه به افزایش  
تقاضا،     تعداد ناوگان هوایی کشور  به هر 
میزان هم افزایش یابد،  باز پاس��خگوی 
این میزان تقاضا نخواهد بود. وی با تاکید 
بر اینکه آزادس��ازی ن��رخ بلیت هواپیما 
موض��وع مه��م و اجرا ش��ده در صنعت 
هوانوردی دنیا است، افزود: در ایران نیز 
آزادس��ازی نرخ  بلیت پروازهای داخلی 
اجرا ش��ده اس��ت اما در راستای تسهیل 
تردد مس��افران، تالش ش��د برای نوروز 
امس��ال، نرخ  بلیت پروازهای داخلی، در 

قالب توافق با ایرالین  ها تعیین شود. 
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با 
اشاره به   موافقت ایرالین  ها برای تعیین 
نرخ  ه��ای توافقی در ایام نوروز پیش ِ رو، 
ادامه داد: در این راستا جلسات سازمان 
هواپیمایی کشوری با ایرالین ها و انجمن 
شرکت های هواپیمایی در حال برگزاری 
است تا به راه  حل مناسبی برای نرخ های 
بلیت در این ایام پرتقاضا دست یابیم. 

خداکرم��ی ادامه داد: با وجود اجرای 
قان��ون آزادس��ازی نرخ   بلی��ت هواپیما، 
شرکت های هواپیمایی موافقت کرده اند 
در ای��ام ن��وروز که بیش��ترین تقاضای 
س��فر در س��ال  وج��ود دارد، هم��کاری 
کنند و نرخ های بلیت پروازهای داخلی 
توافقی باش��د. وی با بیان اینکه تا آغاز 
پروازه��ای ن��وروزی زم��ان کافی برای 

دس��تیابی به نتایج مناس��ب در این باره 
داریم، اظهار داشت: مقرر شد با همکاری 
شرکت های هواپیمایی فرمول مشخصی 
برای نرخ بلیت پروازهای داخلی نوروزی 
تعیین ش��ود. معاون هوانوردی سازمان 
هواپیمای��ی اف��زود: از مس��افران تقاضا 
می شود در راستای برنامه ریزی مناسب 
س��فر برای ای��ام پرتقاضا نظیر نوروز،  از 
قبل برای تهیه بلیت هواپیما اقدام کنند. 
به گ��زارش فارس خداکرمی  پیش از 
این نیز در این باره گفته بود: همان طور 
که برای ایام اربعین برنامه ریزی ش��د تا  
بلیت پروازهای عتبات با نرخ مشخص در 
اختی��ار مردم قرار گیرد، برای نوروز ۹۵ 
هم برنامه ریزی کرده ایم طی هماهنگی 
ب��ا ش��رکت های هواپیمایی قیمت بلیت 

به صورت تفاهمی و مشخص باشد. 
وی در عی��ن ح��ال ای��ن را هم گفت 
که  در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید 
موض��وع تردده��ای یک س��ر خالی هم 
محاس��به شود، بدین ترتیب که در ایام 
پیک، در یک مس��یر تقاضا بسیار زیاد و 
در مسیر برگشت تقاضایی وجود ندارد. 
بنا به گفته معاون هوانوردی س��ازمان 
هواپیمای��ی  در ای��ام نوروز دو پیک اصلی 
داریم که یکی از ۲۴ اس��فندماه تا ابتدای 
فروردین ماه س��ال بعد و دیگری روزهای 
۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه است. خداکرمی 
همچنی��ن اعالم کرده بود احتماال قیمت 
توافق��ی بلیت  پروازهای داخلی نوروزی  تا 
دو هفته آینده  مشخص می شود. وی این 
را هم گفت که به شرکت هواپیمایی الزام 
کرده ایم نظارت بر فروش بلیت های خود 
توسط آژانس ها را فراموش نکنند، ضمن 
اینکه با هر آژانسی که برای فروش بلیت 
ق��رارداد می بندند، بر عملکرد آنها نظارت 

کنند. 

دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی 
ب��ا تاکید بر اینکه س��ازمان هواپیمایی 
نبای��د در نرخ گذاری بلیت های نوروزی 
دخالت کند، گفت: قیمت بلیت هواپیما 
برای ایام نوروز باالتر از نرخ های مصوب 

نخواهد بود. 
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو 
ب��ا ایلن��ا ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه انجمن 
تصمیمی  هنوز  هواپیمایی  شرکت های 
ب��رای نرخ گ��ذاری بلیت ه��ای نوروزی 
نگرفته اس��ت، اظهار ک��رد: با توجه به 
آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما قیمت ها 
ش��ناور خواهد شد اما س��قف قیمت ها 
هن��وز نرخ های مصوب بلی��ت هواپیما 

است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه آژانس ها و دفاتر 
خدم��ات مس��افرتی ه��م بای��د بلیت 
را ب��ا نرخی بفروش��ند ک��ه ایرالین ها 
اع��الم کرده ان��د، گفت: ممکن اس��ت 
هر ایرالینی نرخ��ی متفاوت برای یک 
مسیر مش��ابه تعیین کند اما سقف این 
قیمت ه��ا همچنان هم��ان نرخ مصوب 

خواهد بود. 
سامانی گفت: هر شرکت هواپیمایی 
ب��ا توجه به قیمت تمام ش��ده و هزینه 
خدمات��ی ک��ه ارائه می ده��د یک نرخ 
مشخص را برای مسیرها اعالم می کند 
و در این بین نمی توان برای ش��رکت ها 
سقف و کفی را در نظر گرفت، اما مهم 
این اس��ت ک��ه بلیت با هم��ان قیمتی 
که ایرالین ها اعالم می کنند به دس��ت 

مصرف کننده برسد. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی 
ادام��ه داد: اگر خ��ارج از این قیمت ها 
و پروس��ه، بلیت فروش��ی ش��ود مورد 
تایی��د ایرالین ها نیس��ت و مس��افران 
باید از س��ایت های فروش ایرالین ها یا 

نمایندگی های ش��رکت های هواپیمایی 
یا آژانس های دارای بند الف نس��بت به 

خرید بلیت اقدام کنند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه س��ازمان 
هواپیمای��ی پ��س از ای��ن نبای��د در 
ن��رخ گذاری ها برای ای��ام مختلف از 
جمله ف��روش بلی��ت در ای��ام نوروز 
دخال��ت کند، ادام��ه داد: از این پس 
تنها نظارت ب��ر ایرالین ها و هدایت و 
حمای��ت ایرالین ها بر عهده س��ازمان 

هواپیمایی است. 
نرخ های  گف��ت:  س��امانی  اس��عدی 
مس��یرهایی که آزاد ش��ده است دیگر 
هواپیمای��ی  س��ازمان  توس��ط  نبای��د 
تعیی��ن ش��ود و ایرالین ها درب��اره آن 
تصمیم خواهند گرفت و ش��رکت های 
هواپیمای��ی هم به طور قطع با توجه به 
کشش بازار و محیط رقابتی نرخ گذاری 
خواهن��د ک��رد. وی تاکید ک��رد: مردم 
نگرانی در م��ورد قیمت های بلیت های 
نوروزی نداشته باشند و این اطمینان را 
می دهیم ک��ه قیمت بلیت های نوروزی 

جهشی نخواهد بود. 
همچنی��ن س��امانی چن��دی پیش 
گفت��ه بود ک��ه ب��ا توجه ب��ه اجرای 
آزادس��ازی ن��رخ بلی��ت هواپیما، در 
نوروز امس��ال قیمت ها با شاخص های 
متفاوتی تعیین می شود و هر ایرالین 
بنا بر تع��داد ن��اوگان، توانمندی ها و 
قیمت تمام ش��ده، نرخ بلیت را تعیین 
هواپیمای��ی  ش��رکت های  می کن��د. 
نرخ های متعادل��ی را تعیین می کنند 
اما اینطور نیس��ت که سقف مشخصی 
برای قیمت بلیت در نظرگرفته ش��ده 
باش��د، بلکه با توجه به شرایط خرید 
بلی��ت و توانمندی های ه��ر ایرالین، 

قیمت ها متفاوت اس��ت. 

تعیین فرمول مشخص برای نرخ گذاری 
پروازهای داخلی نوروزی

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی:
سازمان هواپیمایی در نرخ گذاری بلیت های 

نوروزی دخالت نکند

درخواست دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:



 مونتاژ خودروهای فاو چین 
در پاکستان

گ��روه فاو چین که ش��ریک فولکس واگن اس��ت، 
قصد دارد برای بهره برداری از تقاضای رو به رش��د، 

مونتاژ خودرو در پاکستان را آغاز کند. 
به گزارش ایس��نا، هالل خان افریدی، مدیرعامل 
ش��رکت الحج فاو موتورز در مصاحبه ای با بلومبرگ 
اظهار کرد: این ش��رکت ک��ه مونتاژ هاچ بک V2 را 
از اواخر امسال آغاز می کند، فروش 10 هزار خودرو 
ش��امل ون، خودروی سواری و وانت در سال 2018 

را هدف دارد. 
این ش��رکت س��رمایه گذاری گروه ف��او چین در 
پاکس��تان اس��ت که فروش V2 را از ژانویه س��ال 

گذشته آغاز کرد. 
ش��رکت الحج فاو سال گذشته حدود 3400 ون و 
پی��کاپ و 535 خودروی مونتاژ داخلی فروخت. این 
ش��رکت قصد دارد یک میلیارد روپیه )9.5 میلیون 
دالر( برای مونتاژ خودرو در پاکستان سرمایه گذاری 

کند. 
فاو نخس��تین خودروس��ازی است که در یک دهه 
اخی��ر مونتاژ خودرو را در پاکس��تان آغ��از می کند. 
اکنون که دولت پاکس��تان مقابله ب��ا کمبود برق و 
تروریس��م را در دس��تور کار خود قرار داده، اقتصاد 
این کش��ور روند رشد سریع تری از سال 2008 پیدا 
کرده اس��ت. ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
45میلیارد دالر س��رمایه گذاری در پاکستان را وعده 
داده ک��ه دورنمای توس��عه اقتصادی این کش��ور را 

تقویت کرده است. 
طبق گ��زارش وزارت دارایی پاکس��تان، اقتصاد این 
کشور تا ژوئن سال جاری میالدی 5. 5 درصد توسعه 
خواهد یاف��ت. آمار انجمن تولیدکنن��دگان خودروی 
پاکستان نش��ان می دهد، فروش خودرو در این کشور 
در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52درصد 

افزایش یافت و به 15724دستگاه رسید. 

 جدیدترین گزارش کیفی 
وانت های داخلی

گ��زارش رده بن��دی کیفی وانت ه��ای تولیدی در 
آذرماه امسال منتشر شد. 

به گزارش ایسنا، براساس گزارش شرکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ای��ران، در گ��روه وانت های با 
قیم��ت باالت��ر از 50 میلیون تومان، وانت ایس��وزو 
دوکابین، دو س��تاره از پنج س��تاره کیفی را کس��ب 

کرده است. 
ام��ا در گ��روه وانت ه��ای ب��ا قیم��ت پایین تر از 
50 میلی��ون تومان، تمام وانت ها تنها یک س��تاره از 

پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند. 
در این گروه وانت های سایپا 151، کارا تک کابین، 
آریس��ان، کارا دوکابین، وانت دی��زل زامیاد و وانت 
نیسان دوگانه سوز، یک س��تاره از پنج ستاره کیفی 

را کسب کرده اند. 
گفتن��ی اس��ت ک��ه از آذر ماه امس��ال ب��ا تغییر 
ارزیاب��ی کیفی خودروه��ای داخلی  دس��تورالعمل 
)آدیت(، نحوه تعیین و اعالم س��طح کیفی خودروها 
نی��ز تغییر کرده و به ج��ای ارائه نمره منفی، تعیین 
سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجه بندی 

یک تا پنج ستاره، صورت گرفته است. 
در م��دل جدید ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، 
یک س��تاره، پایین ترین س��طح کیفی و پنج ستاره، 

باالترین سطح کیفی خودروها را نشان می دهد. 

پلیس راهور تهران بزرگ: 
خودروهای دارای پالک تعمیری 
10روز برای رفع نقص فرصت دارند

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ 
گف��ت: خودروه��ای دودزا که پلیس ب��ه آنها پالک 
تعمیری داده، 10 روز برای رفع نقص فرصت دارند؛ 
در غیرای��ن صورت، خودرو توقیف و 500 هزار ریال 

جریمه خواهند شد. 
سرهنگ مراد مرادی، روز دوشنبه در گفت وگو با 
ایرنا افزود: چنانچ��ه مالکان حداکثر درمدت 10روز 
نسبت به رفع نقص خودرو اقدام نکنند، تردد آنها در 
معابر پس از مدت مقرر غیرمجاز محسوب می شود. 
وی تصری��ح کرد: این خودروها پس از پایان مدت 
10 روز و ع��دم رف��ع نق��ص فنی، توس��ط ماموران 
پلیس راهور توقیف و از تردد آنها در معابر ش��هری 

جلوگیری خواهد شد. 
س��رهنگ مرادی اف��زود: عالوه بر توقیف وس��یله 
نقلیه توس��ط پلیس به علت تردد با پالک غیرمجاز 
در معاب��ر، مبل��غ 500 هزار ریال نی��ز جریمه برای 

راننده متخلف درنظر گرفته خواهد شد. 
ب��ه گفته وی، ماموران پلی��س راهور تهران بزرگ 
در صورت مش��اهده خودروهای دودزا و دارای نقص 
فنی در س��طح معابر ش��هری، به آنها پالک اعزام به 

تعمیرگاه می دهند. 

اینجا قدرت حرف اول را می زند
نخستین نمایشگاه خودروی سال این فرصت را به 
مصرف کنندگان می دهد تا بهترین و درخشان ترین 
محصوالت خودروس��ازان را از نزدیک مشاهده کرده 
و همچنین با خودروهای مفهومی جذاب آشنا شوند. 
به گزارش ایس��نا، نمایش��گاه خودروی دیترویت 
که نام رس��می آن نمایش��گاه خ��ودروی بین المللی 
آمری��کای ش��مالی ی��ا NAIAS  اس��ت، ب��رای 
خودروس��ازان اهمی��ت زیادی دارد، زیرا نخس��تین 
فرصت آنها در س��ال جدید برای معرفی جدیدترین 
محصوالت ش��ان بوده و پس از آن فصل نمایش��گاه 
خودرو در ژنو، پکن، پاریس، نیویورک و لس آنجلس 

ادامه پیدا می کند. 
فروش س��ال گذش��ته حدود 6درصد نس��بت به 
س��ال 2014 افزایش داش��ت و رکورد ساالنه قبلی 
17.35 میلی��ون دس��تگاه خ��ودرو را ک��ه صنعت 
خودروی آمریکا در س��ال 2000 ثبت کرد، پش��ت 
سرگذاش��ت. ش��رایط مطلوب بازار س��ود سرشاری 
نصیب همه خودروسازان کرد و بیشتر آنها وضعیت 
مالی بهتری نسبت به سال 2000 داشتند. براساس 
گزارش بلومبرگ، خودروس��ازان لوکس هم عملکرد 
خوبی داش��تند. جگوار لندروور و تسال با رشد بیش 
از 26درص��دی ف��روش در صدر این خودروس��ازان 
قرار گرفتند، در حالی که آئودی، بنتلی، لکس��وس و 

پورشه هر یک افزایش سود دو رقمی داشتند. 
این موفقی��ت را به ویژه در برنده��ای گران قیمت 
می ت��وان به قیم��ت پایین بنزین، بی��کاری اندک و 
فرسوده شدن خودروها نسبت داد با این همه معلوم 
نیس��ت این شرایط در سال 2016 هم خودروسازان 
را در ف��روش ی��اری کند و آنها موفق ش��وند رکورد 

فروش سال 2015 را بشکنند یا خیر. 

لوکس سازان شانه خالی کردند
در نمایش��گاه امس��ال دیترویت به نظر می رس��د 
در بخ��ش لوکس خبر چندان��ی نخواهد بود. بنتلی، 
جگوار، لندروور، مازراتی و رولز رویس همگی اعالم 
کرده ان��د در این رویداد که از 16 ژانویه برای بازدید 
عمومی آزاد می ش��ود، برخالف سال گذشته حضور 
رسمی نخواهند داشت. مینی، مک الرن و فراری هم 
نمایشگاه امس��ال را نادیده گرفته اند و المبورگینی 
چند نفر از مدیرانش را به این رویداد خواهد فرستاد 

اما مدل جدیدی نمایش نمی دهد. 
در واقع وقتی تامین فضا، لوازم، سفر و منابع مورد 
نی��از برای بر پا کردن یک غرف��ه در دیترویت بیش 
از 5میلیون دالر هزین��ه دارد، تعجبی ندارد که این 
تولیدکنندگان کوچک ترجی��ح دهند در این رویداد 
حاضر نشوند، زیرا خریداران آنها تصمیم خریدشان 
را در جش��ن ها و دیداره��ای کاری و ن��ه در مراکز 

نمایشگاهی می گیرند. 

ستاره های همیشه حاضر
از می��ان برندهای��ی ک��ه در نمایش��گاه حض��ور 
خواهند داش��ت، اکثرا بر قدرت تاکید دارند. قیمت 
پایین بنزی��ن و کاه��ش متوس��ط مصرف س��وخت 
بهینه در سال گذش��ته کمک چندانی به محبوبیت 
خودروهای برقی و هیبریدی نکرد. آلمانی ها به ویژه 
با ق��درت جلو آمده اند. م��دل M2 Coupe ب ام و 
با قدرت 365 اس��ب بخار، یک موتور شش سیلندر 
توربوش��ارژ دوقلو دارد. مرس��دس هم رودستر اس 
ال س��ی را نمایش خواهد داد ک��ه یک موتور چهار 
س��یلندر با ق��درت 241 اس��ب بخ��ار دارد یا مدل 
AMG SLC43 با موتور V6 توربوی دوقلو عرضه 
می ش��ود که 362 اسب بخار قدرت دارد و در عرض 
4.6 ثانیه سرعتش به حدود 100 کیلومتر در ساعت 
می رسد. س��دان E-Class جدید مرسدس که یک 
موت��ور V8 تورب��وی دوقلو دارد ش��اید ب��ه همین 
 Turbo 911 اندازه س��ریع باشد. پورش��ه مدل های
و Turbo S را نمایش خواهد داد که با موتور شش 
سیلندر توربوی دوقلو حداکثر 320 کیلومتر سرعت 
دارد و در مدت 2.8 ثانیه سرعتش از صفر به حدود 

100 کیلومتر می رسد. 

تدارک آمریکایی ها
در آمریکا، خودروی اسپورت فورد جی تی 2017 
یک��ی از مدل هایی اس��ت که در این نمایش��گاه در 
مع��رض نمایش ق��رار می گی��رد. ای��ن ابرخودروی 
400 ه��زار دالر یک موتور V6 توربوش��ارژ با قدرت 
600اسب بخار دارد که بدنه آن از فیبرکربن بوده و 
هفت س��رعته خواهد بود. تولید این خودرو کمتر از 

هزار دستگاه خواهد بود. 
در کنار جی تی، وی 8 کانتیننتال لینکلن اهمیت 
باالیی دارد زی��را این برند تالش دارد جایگاهش در 

بازار لوکس را مجددا به دست بیاورد. 
 CT6 به همین منوال کادیالک که معرفی سدان
را ت��ا مارس به تاخی��ر انداخته اس��ت، قصد دارد با 
ج��ذب خری��داران جوان ت��ر، جذابیت��ش را مجددا 
بازیابد. این ش��رکت همچنین باید روی خودروهای 
بزرگ تر هم کار کند، زیرا ارزان ش��دن قیمت بنزین 
در س��ال گذش��ته به فروش بی س��ابقه خودروهای 
 ،CT6شاس��ی بلند کمک کرد. کادی��الک به همراه
ک��راس اوور XT5  را ه��م نمای��ش خواهد داد که 
 SRX ابتدا در دوبی معرفی ش��د و جانش��ین مدل

خواهد شد. 
در میان س��ایر خودروس��ازان هم ش��ایع ش��ده که 
لکس��وس کوپ��ه LC 500 را در دیتروی��ت نمایش 
خواهد داد اما این خودروساز حاضر به اظهارنظر در این 
 LC باره نش��د با این همه لکس��وس برای هر دو مدل
500 و LC 500h درخواست کپی رایت تنظیم کرده 
است. اینفینیتی هم پرفروش ترین شاسی بلند خود را 
برای نمایشگاه دیترویت بهسازی کرده و QX60 را با 
ظاهر جدی��دی رونمایی خواهد کرد. همچنین کراس 
اوور انویژن بویی��ک هم مدل قابل توجهی خواهد بود 
زیرا نخستین خودرویی است که جنرال موتورز از چین 
وارد کرده و در آمریکا می فروش��د.  ب ام و شاسی بلند 
X4M که 355 اس��ب بخار قدرت و یک موتور شش 
سیلندر توربوشارژ دارد و در مدت .74 ثانیه سرعتش را 
به 100 کیلومتر در ساعت می رسد معرفی خواهد کرد. 

بینالملل خبر
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نق��دینگ��ی ح���اص��ل از 
تس��هیالت 25 میلیون تومانی 
حس��اب  ب��ه  ک��ه  خ��ودرو 
واری��ز ش��ده،  خودروس��ازان 
صرف��ا مانع از توق��ف فعالیت 
خودروس��ازی  کارخانه ه��ای 
ش��ده، بنابرای��ن نمی ت��وان و 
نباید منتظر تحولی در صنعت 
خودرو بود، زیرا زیان انباشته 
شناسایی شده ایران خودرو و 
س��ایپا، رقمی حدود 10 هزار 
میلی��ارد توم��ان اس��ت. این 
جم��الت جمع بن��دی نظرات 
کارش��ناس صنعت خودرو در 
پاس��خ ب��ه تفکری اس��ت که 
منتظ��ر تغییر چش��مگیر در 
بزرگ  خودروساز  دو  وضعیت 
ای��ران پ��س از اج��رای طرح 

تحریک تقاضا بود. 
دو م��اه پی��ش وقت��ی که 
بحرانی تری��ن  خودروس��ازان 
س��پری  را  خ��ود  روزه��ای 
گفت��ه  ب��ه  و  می کردن��د 
وزی��ر صنع��ت حت��ی گ��روه 
خودروسازی سایپا در آستانه 
توق��ف ب��ود؛ دولتی ه��ا طرح 
رون��ق اقتص��ادی و در قال��ب 
میلی��ون   25 تس��هیالت  آن 
تومانی را ب��رای خرید خودرو 
ارائ��ه کردن��د که ق��رار بود تا 
80 درص��د قیم��ت خودرو به 
مش��تریان وام داده شده و تا 
شش ماه ادامه داشته باشد. اما 
این طرح در همان ش��ش روز 
نخس��ت با فروش حدود 130 
هزار دس��تگاه خودرو به پایان 
رس��ید. چن��د روز پیش بانک 
مرک��زی اعالم ک��رد که مبلغ 
774میلیاردتوم��ان  و  ه��زار 
تس��هیالت  مالی  تامین  برای 
برای 97هزار دس��تگاه خودرو 
واریز  خودروسازان  به حساب 
زده  تخمی��ن  اس��ت.  ش��ده 
می ش��ود ک��ه از پیش فروش 

خودروه��ا نیز مبلغ��ی حدود 
ع��ای�د  500میلی�اردتوم��ان 
باشد. در  خودروسازان ش��ده 
تامین  احتس��اب  ب��ا  مجموع 
مالی 13 هزار دستگاه خودرو 
باق��ی مان��ده از س��وی بانک 
مرک��زی، رق��م ح��دودی که 
را خواهد  دست خودروسازان 
گرفت در نهایت حدود 3هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. اما 
طبق نظر برخی از کارشناسان 
آیا این رقم قرار اس��ت تحول 
چشمگیری در صنعت خودرو 

ایجاد کند؟ 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودروی ایران، در پاس��خ به 
این پرس��ش به »فرصت امروز« 
»4هزارمیلیاردتومان  می گوید: 
بدهی های شناسایی شده ایران 
6هزارمیلیاردتومان  و  خ��ودرو 
بدهی ه��ای شناس��ایی ش��ده 
سایپا اس��ت. بنابراین چرا باید 
با رقم��ی معادل 3هزار میلیارد 
تومان منتظر تحول در صنعت 
خودرو بود؟ تنها کاری که بانک 
مرک��زی با اجرایی ش��دن این 
طرح انج��ام داد، جلوگیری از 
توقف فعالیت این دو خودروساز 

بود.«
او می افزاید: »بانک مرکزی 
هزینه سرمایه گذاری برای این 
دو خودروساز تامین نکرده یا 
مش��کالت آنه��ا را حل نکرده 
که امروز منتظر تحول باشیم، 
بلکه فقط جلوی توقف این دو 
خودروساز را گرفته است. این 
پول نیز صرف تامین بخش��ی 
از بدهی ها به قطعه س��ازان و 
پیمانکاران و تامین هزینه های 
حقوق و دستمزد خواهد شد و 
چند ماه دیگر به مدت حیات 
می افزاید.  خودروس��ازان  این 
با  ما  مشکالت خودروس��ازان 

این ارقام برطرف نمی شود.«
ساس��ان  همچنی��ن 
ش��ورای  س��خنگوی  قربانی، 
سیاس��ت گذاری خ��ودرو، در 

ای��ن زمینه در گف��ت و گو با 
»فرصت امروز« بیان می کند: 
تس��هیالت  پرداخت  »بح��ث 
برای خرید خ��ودرو، در همه 
ج��ای دنیا در قال��ب لیزینگ 
خری��د  و  می افت��د  اتف��اق 
کاالهای��ی نظی��ر خ��ودرو از 
مح��ل درآمدهای آتی صورت 
می گی��رد. بنابراین اتفاقی که 
در ای��ران افت��اده،  کم��ک به 
صنع��ت خودرو نیس��ت، بلکه 
حداقل در 20 کشور تراز اول 

دنیا باب است.«
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  او 
تولیدکنن��دگان م��ا ب��ا بهره 
می کنن��د،  کار  30درص��د 
تصریح می کند: »برای بررسی 
موفقی��ت تولی��د و اینکه چه 
میزان از این پ��ول به صنایع 
خودروس��ازی  زیرمجموع��ه 
می رس��د بای��د هم��ه عوامل 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ود. قطعا 
این پ��ول ص��رف هزینه های 
و  می ش��ود  خودروس��ازان 
نمی ت��وان منتظ��ر تغییر بود 
است  س��اختاری  زیرا مشکل 
ک��ه م��ا در آن کار اقتصادی 
انج��ام داده و تولید می کنیم 
که متاسفانه هیچ کس به این 

ساختار نمی پردازد.«

زیرساخت ها اصالح شود
آنگون��ه که ش��رایط گواهی 
می دهند، خودروسازان با این 
پ��ول فقط تا چند م��اه آینده 
می توانند خط تولیدهای خود 
را فعال نگه دارند، زیرا شرایط 
امروز ب��ازار پس از تزریق این 
تس��هیالت، مجددا به قبل از 
دو ماه پیش بازگشته و رکود 
همچن��ان باقی اس��ت. اکنون 
این پرس��ش مطرح است که 
برای تحول در صنعت خودرو 

چه باید کرد؟ 
قربان��ی در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش، اظهار می کند: »در 
غیر رقابت��ی  س��اختار  ی��ک 

نمی ت��وان محص��ول رقابت��ی 
تولید ک��رد. کاهش نرخ بهره 
بانکی و تک نرخی ش��دن ارز 
از جمل��ه اتفاقاتی اس��ت که 
حتم��ا باید رخ بده��د. بعد از 
اینکه این مش��کالت رفع شد 
می توانیم درباره نحوه عملکرد 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان 
نظ��ر بدهیم. بس��تر اقتصادی 
و کس��ب و کار ما بسیار با دنیا 
فاصل��ه دارد و ت��ا زمانی ک��ه 
نکند،  تغیی��ر  بس��ترها  ای��ن 
تس��هیالت این گونه نمی تواند 
تحولی ایجاد کن��د.« او ادامه 
می ده��د: »اص��الح سیس��تم 
پولی بانکی به سمت حمایت 
و  امنی��ت  ایج��اد  تولی��د،  از 
س��رمایه گذاران  برای  فرصت 
خارجی، ثب��ات در برنامه های 
اقتصادی، اس��تفاده از منابعی 
نظیر نیروی انسانی در توسعه 
و. . . می توان��د ما را به تحول 

برساند.«

جوینت ونچری وجود 
ندارد

یک��ی دیگ��ر از روزنه هایی 
ک��ه خودروس��ازان م��ا به آن 
چشم امید دوخته اند، امضای 
و  ونچر  قرارداده��ای جوینت 
آم��دن س��رمایه های ت��ازه به 
بازار ایران اس��ت. ام��ا آیا این 
قرارداده��ا ب��ه تغیی��ر منجر 
می شوند؟ زواره درباره حضور 
به عنوان  خارجی  سرمایه های 
راه نج��ات صنع��ت خ��ودرو، 
توضیح می دهد: »وقتی دولت 
هیات مدیره ه��ای  رأس  در 
و  دارد  حض��ور  ش��رکت  دو 
ه��ر وقت اراده کن��د می تواند 
قوانی��ن را تغییر دهد، طبیعتا 
را  س��رمایه اش  س��رمایه گذار 
از س��ر راه نی��اورده ک��ه ب��ه 
راحت��ی بخواه��د در جای��ی 
سرمایه گذاری کند که ریسک 
باالس��ت.  آن  در  س��رمایه 
در  ونچری  جوین��ت  بنابراین 

کار نیست و فقط قراردادهای 
زمانی  کاالست.  خریدوفروش 
می توانی��م بگویی��م جوین��ت 
ونچ��ر که س��رمایه ب��ه ایران 
اینجاس��ت  اما مش��کل  بیاید 
که ما می خواهی��م بازی را با 
قواع��د خودمان پی��ش ببریم 
که مطاب��ق قوانین بین المللی 

نیست.«
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خ��ودرو پی��ش ش��رط جذب 
س��رمایه های خارجی را کنار 
کش��یدن دول��ت از نقش های 
مدیریت��ی می داند و می گوید: 
باید نق��ش مجری را  »دولت 
داشته باش��د و وزارت صنایع 
بای��د بپذی��رد اف��رادی مانند 
وزیر در هیات مدیره ها  معاون 
حضور نداش��ته باش��ند. مثال 
حض��ور آقای صالح نیا، معاون 
وزیر صنع��ت در هیات مدیره 
ای��ران خ��ودرو چند اش��کال 
ایج��اد کرده؛ یک��ی اینکه رنو 
هیچ گاه ب��ه این فکر نمی کند 
که بخواهد به عنوان یک قطب 
س��وم در ای��ران فعالیت کند، 
زیرا اگ��ر با ایران خ��ودرو به 
اختالف بربخ��ورد قطعا ایران 
خ��ودرو برن��ده خواه��د بود. 
مش��کل دوم این است، کسی 
ک��ه می خواهد با ایران خودرو 
و سایپا شراکت کند به دنبال 
این است که از رانت وزارتخانه 
اس��تفاده کن��د زی��را این دو 
خودروس��از تح��ت حمای��ت 

وزارتخانه هستند.«
با تزری��ق پول های��ی نظیر 
آنچ��ه در ط��رح 25 میلیون 
تومان��ی وام خ��ودرو رخ داد، 
فق��ط درم��ان موقت��ی برای 
صنعت خ��ودرو خواهد بود و 
با این مسکن ها نه باید منتظر 
تغییر بود و نه توسعه. اگر قرار 
خودروس��ازی  اس��ت صنعت 
پابرجا بماند، پیش از هر چیز 
بای��د الیه ه��ای زیرین اصالح 

شود. 

صنعتی که به برنامه های اساسی تری نیاز دارد

خودروسازی؛ حیات با تنفس مصنوعی

گذش��ته  ش��نبه  روز  تس��ال 
نرم اف��زار جدیدی را معرفی کرد 
که به خودروه��ای خودران این 
ش��رکت اجازه می دهد تا خود را 
از پارکینگ خانه خارج کرده و به 
محلی که شما در آن قرار دارید 
برس��اند. در همی��ن رابطه ایالن 
ماس��ک، مدیر اجرایی ش��رکت 
تس��ال اعالم کرد که خودروهای 
این ش��رکت طی دوس��ال آینده 
ممکن اس��ت قادر باشند خود را 
از نقطه ای در آمریکا به نقطه ای 

دیگر برسانند. 
ک��ه  تس��ال  اجرای��ی  مدی��ر 
پیش بین��ی خ��ود را از ش��رایط 
خودروهای خودران در نشس��ت 
ب��ا خبرن��گاران مطرح  خب��ری 
این  می ک��رد، گف��ت: »تحق��ق 
موض��وع در ی��ک ب��ازه زمان��ی 
دوس��اله قدری خوشبینانه است 
اما غیر ممکن نیست.« در نشست 
خبری شرکت تسال در روز شنبه 
گذشته که به منظور رونمایی از 
نس��خه جدی��د نرم افزارهای این 
ش��رکت برگزار شده بود، ماسک 
س��ناریویی را مط��رح ک��رد که 
براساس آن مالک یک خودروی 

تسال که در کالیفرنیا حضور دارد 
می توان��د خ��ودروی خ��ود را از 
پارکینگ خان��ه اش در نیویورک 

احضار کند. 
به منظور تحقق این پیش بینی، 
ایالن ماس��ک معتقد اس��ت که 
خودروهای خودران تسال باید به 
بیشتری  سخت افزاری  تجهیزات 
مجه��ز ش��وند و امکان��ات فعلی 
ای��ن خودروها ب��رای تحقق این 
ه��دف کفای��ت نمی کن��د. مدیر 

اجرای��ی تس��ال در ای��ن رابط��ه 
معتقد اس��ت: »در ح��ال حاضر 
و در صورت��ی ک��ه ماش��ین های 
خودران دچار مش��کلی ش��وند، 
برنامه جایگزی��ن کنترل خودرو 
توس��ط عامل انس��انی است اما 
به منظور مواجهه با بروز مشکل 
در خودروه��ای خ��ودران فاق��د 
سرنشین، نیاز به سخت افزارهای 
بیش��تری وج��ود دارد ت��ا بتوان 
امنیت این خودروها را نیز تامین 

کرد.«
ت��ردد خودروه��ای خ��ودران 
و ب��دون سرنش��ین در جاده ه��ا 
نیازمند توسعه و تکامل سیستم 
ماش��ین های  خ��ودکار  ش��ارژ 
خ��ودران به واس��طه یافتن یک 
منب��ع تامی��ن ب��رق و اتصال به 
آن اس��ت، موضوعی که تسال از 
س��ال 2014 مش��غول کار روی 

آن است. 
مدیر اجرایی ش��رکت تسال در 

رابط��ه ب��ا تکنولوژی م��ورد نیاز 
جهت شارژ خودروهای خودران 
و بدون سرنشین گفت: »ما سعی 
می کنیم تا این کار را به بهترین 
ش��کل ممکن انج��ام دهیم، من 
مطمئنم روزی که از این ویژگی 
رونمای��ی می کنیم، بس��یاری از 
مردم هیجان زده خواهند شد.« 
وی افزود: »طرز کار این ویژگی 
بدی��ن ص��ورت خواهد ب��ود که 
خ��ودروی مذکور پی��ش از ورود 
به پارکینگ من��زل مالک خود، 
ابتدا به ایستگاه های شارژ باتری 

شرکت تسال خواهد رفت.«
گفتنی اس��ت که پیش از این 
ایالن ماس��ک در مصاحبه خود 
با وب س��ایت Fortune اعالم 
کرد که خودروهای خودران این 
شرکت تا دو س��ال آینده نیازی 
به عامل انس��انی نخواهند داشت 
و به صورت تمام خ��ودکار عمل 

خواهند کرد. 
س��خنان اخیر مدی��ر اجرایی 
تس��ال آین��ده بس��یار جذابی را 
نوید  در صنع��ت خودروس��ازی 
می ده��د، اما کارشناس��ان حوزه 
صنعت خودرو با احتیاط بس��یار 
زیادی در ای��ن رابطه اظهار نظر 

می کنند. 

تا 2 سال دیگر می توان خودروهای تسال را احضار کرد
گزارش2

شماره417 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073290

عسل داداشلو

ترجمه: معراج آگاهی
roadandtrack.com :منبع

نا|
یس

  | ا
س

عک



پرون��ده جوایز گلدن گل��وب 2016 با اعط��ای جایزه 
بهترین فیلم درام و کارگردانی به  »بازگش��ته« س��اخته  
»الخان��درو گونزال��ز ایناریتو« در حالی بس��ته ش��د که 
برخی نامزدهای پرامید، دس��ت خالی به خانه بازگشتند 
و برخی نیز که خیلی دل به کس��ب جایزه نبسته بودند 
با ش��گفتی پا به صحنه این رویداد س��ینمایی گذاشتند. 
فیلم  »کارول« ساخته  »تادهینز« که با نامزدی در شش 
شاخه پیشتاز نامزدهای این جوایز سینمایی بود، در عین 
شگفتی بدون حتی کس��ب یک جایزه به کار خود پایان 
داد. حضور همزمان  »کیت بالنش��ت« و  »رونی مارا« در 
میان نامزدهای بخش بهترین بازیگر اصلی زن نیز موجب 
تقسیم شدن آرا شده تا در نهایت دست بازیگران این فیلم 
نیز از جایزه خالی بماند. ش��گفتی های این دوره از جوایز 
گلدن گلوب با اعطای جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل به  

»کیت وینس��لت« برای بازی در فیلم »استیو جابز« آغاز 
شد و اعطای جایزه بهترین فیلمنامه به  »آرون سورکین« 
نیز شب خوبی را برای ساخته نه چندان امیدوار دنی بویل 
رقم زد. لئوناردو دی کاپریو نیز برای بازی درخش��ان خود 
در فیلم  »بازگش��ته از گور« جایزه بهترین بازیگر مرد در 
ی��ک فیل��م درام را از آن خود کرد. دیگ��ر نامزدهای این 
رشته برایان کرنس��تون برای بازی در  »ترومبو«، مایکل 
فاسبندر برای بازی در  »استیو جابز«، ادی ردماین برای 
بازی در  »دختر دانمارکی« و ویل اسمیت برای بازی در  

»ضربه مغزی« بودند. 
فیلم کمدی »کمبود بزرگ« که ش��انس اصلی کسب 
عنوان بهترین فیلم کمدی/ موزیکال امسال بود و عملکرد 
موفق��ی در گیش��ه ثبت کرد ، به توفیقی دس��ت نیافت و 

تسلیم محض  »مریخی« ساخته  ریدلی اسکات شد. 

 جنیف��ر الورن��س در س��ومین هم��کاری خ��ود ب��ا
»دیوید اوراس��ل« توانس��ت ب��رای فیل��م  »جوی« به 
س��ومین جای��زه گلدن خود دس��ت یاب��د. درحالی که 
کمپانی  »آمازون« س��ال گذش��ته با سریال  »شفاف« 
جایزه بهترین سریال کمدی را کسب کرد، کمتر کسی 
فکر می کرد س��ریال جدید و کمتر مع��روف آنها با نام  
»موتزارت در جنگل« دوباره این موفقیت را تکرار کند. 
س��ریال محب��وب  »بازی تاج و تاخ��ت« تاکنون موفق 
نشده در جوایز گلدن گلوب جایزه بهترین سریال درام 
را از آن خود کند و امسال نیز غائله را به سریال  »آقای 
روبات« باخت. تنها جایزه ای که این سریال معروف در 
طول پنج فصل گذش��ته ساخت این س��ریال از جوایز 
گلدن گلوب کسب کرده اس��ت، به جایزه نقش مکمل 

مرد برای  »پیتر دینکلیج« مربوط می شود. 

حجت االس��الم والمسلمین دکتر حسن 
روحان��ی رئی��س  جمه��وری در مراس��م 
افتتاح رس��می پاالیش��گاه فازهای 15 و 
16 می��دان گازی پارس جنوب��ی، افتتاح 
این فازها توس��ط مهندسان ایرانی را نماد 
همکاری و هماهنگی میان دس��تگاه های 
مختلف اجرایی و عملیاتی کش��ور دانست 
و تصری��ح کرد: دولت مصمم اس��ت همه 
فازهای پ��ارس جنوبی را تا س��ال 96 به 

پایان برساند. 
رئی��س  جمهوری همچنین با اش��اره به 
اینک��ه دولت، کش��ور را در ش��رایط نفت 
30 دالری و ن��ه نف��ت 147 دالری اداره 
می کند، گفت: توطئه ها باعث نخواهد شد 
تا دولت یازدهم از عمل به وعده هایش به 
ملت کوتاه بیاید و در روزهای آتی ش��اهد 
دره��م پیچیده ش��دن طوم��ار تحریم ها 

خواهیم بود. 
دکتر روحانی افتت��اح این طرح ها را در 
ش��رایط تحریم ش��دید جهانی علیه ایران 
مظلوم، به معن��ای همت و اراده قدرتمند 
این ملت برای توس��عه، سازندگی و رونق 
کش��ور دانس��ت و گفت: در ش��رایطی که 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان نف��ت 
ب��ا توجه به ش��رایط کاه��ش درآمدهای 
نفتی به ش��دت گرفتار شده اند ما به زودی 
بودجه ای به مجلس خواهیم داد که فقط 
25 درصد آن متک��ی به درآمدهای نفتی 

خواهد بود. 
رئی��س  جمه��وری اظهار داش��ت: ملت 
بزرگ ایران با مقاومت و ایس��تادگی خود 

و هدایت ه��ا و حمایت ه��ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی توانس��ت از مسیر بسیار 
دش��وار تحریم ه��ا عب��ور کند و ب��ا پایان 
تحریم ها عظمت کارهای این ملت بزرگ 
بیش از پیش آشکار خواهد شد. این ملت 
بزرگ با کارهای عظیمی که انجام داد به 
همسایگان و دنیا نش��ان داد که می تواند 
از همه پل های س��خت زمانه عبور کند و 
کشتی این کشور را به ساحل امن برساند. 
رئیس  جمهوری در ادامه به تالش های 
دولت برای مهار تورم اش��اره کرد و گفت: 
ب��ا وجود همه س��ختی ها امس��ال باز هم 
رش��د اقتصادی کش��ور مثبت خواهد بود 
و به مل��ت بزرگ ایران ق��ول می دهم که 
سال 95 با همت جوانان ایرانی سال رونق 

اقتصادی خواهد بود. 
دکت��ر روحان��ی در ادام��ه ب��ه اهمیت 
انتخابات اسفند ماه پرداخت و با تأکید بر 
اینکه به دنبال حضور گسترده و قانونمند 
هم��ه س��لیقه ها و برگ��زاری انتخابات��ی 
پرشکوه هستیم، اظهار داشت: ملت ایران 
با حضور و مش��ارکت فعال خود حماس��ه 

تازه ای خلق خواهد کرد. 
رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه انتخابات 
باید صحنه رقاب��ت آزاد، اخالقی، عاقالنه 
و خردمندانه باش��د، گفت: انتخابات جای 
تهمت، تخریب و دروغ نیست. دروغ ها نزد 
این ملت آشکار خواهد شد و چرا گروهی 
باید از ش��ادی ملت خرس��ند نباش��ند و 
نخواهند ملت احس��اس کند که کشور در 
مسیر توس��عه گام برمی دارد. ما یک ملت 

واحد هستیم و نباید اجازه دهیم برخی ها 
اختالفات کوچ��ک را تبدیل به ش��کافی 

عمیق کنند. 
رئی��س  جمهوری در ادامه ب��ا تأکید بر 
اینکه کش��ور با برنامه های گسترده ای که 
در دس��تور کار است به س��مت استقالل 
کام��ل اقتصادی پیش خواهد رفت، گفت: 
کشور در س��ایه فناوری، بهره وری، تالش 
و کوش��ش جوانان در بازار کار و س��رمایه 
و در س��ایه احیای استعدادها، ثروت خود 
را افزایش خواهد داد و وقتی اتکای ثروت 
کش��ور به کار، تالش و فن��اوری داخلی و 
تعامل س��ازنده با جهان باش��د، این ثروت 
ت��داوم خواهد یافت و ای��ن همان اقتصاد 
مقاومتی اس��ت که با خودب��اوری جوانان 
محقق می ش��ود. اقتصاد مقاومتی در پناه 
توس��عه بیگانگان نب��وده و بر پایه و محور 

استعداد جوانان کشور می ایستد. 
دکت��ر روحان��ی در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود ب��ا تأکید بر اینک��ه دعوا و 
تحریم درس��ت ک��ردن با ی��ک بی عقلی 
آسان است و در مقابل برداشتن تحریم ها 
و تعام��ل هن��ر اس��ت، تصری��ح ک��رد: با 
افراطی گری به هیچ جا نخواهیم رسیدچرا 
که خراب کردن و آتش زدن کاری ندارد، 
هنر در س��اختن و آباد کردن است. پیچ و 
خم ها را باید با علم و دانش، خرد، منطق، 
هم��کاری، هماهنگی، انس��جام و اتحاد از 

بین ببریم. 
دکتر روحانی در ادامه س��خنان خود به 
موضوع آلودگی هوا و نقش گاز در کاستن 

از آلودگی هوا اش��اره ک��رد و گفت: دولت 
ط��ی فعالیتش تمام تالش خ��ود را برای 
کاس��تن از آلودگی هوا به کار گرفته و این 
رون��د را ادام��ه خواهد داد و ب��رای بهبود 
وضعیت محیط زیست همه باید کنار هم 

باشیم. 
دکت��ر روحان��ی در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود با اش��اره به برخی تبلیغات 
مغرض��ان مبنی بر تداوم رکود در کش��ور 
گفت: باوج��ود اینکه برخ��ی تبلیغ رکود 
می کنند اما در ش��رایط س��خت اقتصادی 
و خشکس��الی، در همه عرصه ها از جمله 

کشاورزی کشور رشد داشته است. 
رئی��س  جمه��وری با اش��اره ب��ه اینکه 
بارها تأکید ک��رده ام که همه طرح ها باید 
صددرصد تکمیل ش��وند تا افتتاح شوند، 
گفت: ه��ر طرح��ی را فقط بای��د یک بار 

کلنگ زد و یک بار افتتاح کرد. 
دکت��ر روحان��ی در ابت��دای س��خنان 
خ��ود نیز ب��ا قدردانی از هم��ه مدیران و 
دس��ت اندرکاران اجرای ای��ن طرح به ویژه 
طرح قرارگاه خاتم االنبیا گفت:  همان هایی 
که در دوران جنگ برای استقالل کشور از 
جان خود گذشتند، امروز نیز برای آبادانی 

کشور بسیج شده اند. 
رئی��س جمه��وری در پای��ان همچنین 
از م��ردم منطقه و اس��تان بوش��هر تقدیر 
و تش��کر کرد. پی��ش از س��خنان رئیس 
جمه��وری، وزی��ر نفت نیز گزارش��ی را از 
رون��د اجرای این دو طرح عظیم ملی ارائه 

کرد. 

وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاش��می با اشاره به اخبار 
منتش��ر ش��ده درباره بس��تری ش��دن مهدی هاشمی در 
بیمارس��تان گفت: هفته گذش��ته موکل��م از ناحیه پا دچار 
مصدومیت شد که با مداوای سرپایی به زندان بازگشت، ولی 
دلیل بستری شدن اخیر وی مصدومیتش از ناحیه پا نیست، 

بلکه به دلیل وجود ضایعه ای در ناحیه شکم او است. پزشکان 
با تشخیص وجود غده ای خطرناک در شکم مهدی هاشمی 
وی را صبح دوشنبه تحت عمل جراحی با بیهوشی کامل قرار 

دادند و غده را به طور کامل از بدن وی خارج کردند. 
وکیل مهدی هاش��می وضعیت سالمت عمومی وی در 

حال حاضر را مناسب توصیف کرد. این در حالی است که 
پی��ش از این علیزاده طباطبایی وکیل مدافع دیگر مهدی 
هاش��می گفته بود ک��ه موکلش هفته گذش��ته در زمان 
ورزش در زندان دچار مصدومیت ش��ده و به بیمارس��تان 

منتقل شده است. 

رئیس جمهوری در مراسم افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی: 
دروغ ها برای مردم آشکار خواهد شد

مهدی هاشمی در بیمارستان

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

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز دوش��نبه در کنفران��س خبری پس از دی��دار با وزیر 
خارجه جمهوری چک گفت: هن��وز تاریخی برای اجرای 
توافق هسته ای تعیین نشده است. می توانم به شما بگویم 
که انتظار من این است که این روز )لغو تحریم ها( بزودی 
رخ خواهد داد. روند اجرای توافق هس��ته ای به خوبی در 

جریان است. 
به گزارش ایرنا، پیش از این نش��ریه هیل ارگان کنگره 
آمریکا نوشت: آمریکا به سمت اجرای توافق هسته ای گام 
بر می دارد و به نظر می رسد آماده لغو تحریم های ایران در 
همین ماه جاری اس��ت. جان کری، وزیر خارجه آمریکا به 
خبرنگاران گفت: تا برداشتن گام نهایی در روند چند ساله 
احتماال فقط »چند روز« فاصله داریم. من فکر می کنم که 

این امر دیر یا زود محقق خواهد شد. 

به نوش��ته هیل، گام س��ریع در اج��رای توافق باوجود 
مخالفت ش��دید در کنگره برداش��ته می ش��ود. در همین 
راس��تا، »حمی��د بعیدی نژاد« مدیرکل سیاس��ی و امنیت 
بین الملل وزارت امور خارجه اخیرا در صفحه اینس��تاگرام 
خود نوشت: شمارش معکوس برای فرا رسیدن روز اجرای 
تفاهم هس��ته ای و لغو تحریم ها آغاز ش��ده اس��ت. تفاهم 
ایران با کش��ورهای 1+5 در ژنو در خصوص حل برخی از 
مهم ترین مباحث باقیمانده پیرامون لغو تحریم ها هم قدم 
مهم دیگری برای رس��یدن به زمان اجرای برجام اس��ت. 
همچنین مجید تخت روانچ��ی معاون وزیر امور خارجه با 
ابراز امیدواری نس��بت به برج��ام در روزهای آینده عنوان 
کرد که در صورت هرگونه نقض تعهدات در اجرای برجام 
طرف مقابل از طری��ق مکانیزم حل و فصل اختالفات که 

در برجام دیده شده است، وارد می شود. 

زمان اجرایی شدن برجام هنوز تاریخ ندارد

  ج�رج ت�اون، رئیس پیش�ین تحلیل 
عملیات س�یا با اش�اره ب�ه واکنش های 
کش�ورهای غربی در خص�وص آزمایش 
موش�کی ایران، گفت: برداشت مردم و 
رهبران سیاس�ی غرب در مورد فعالیت 

موشکی ایران نادرست است. 
  ریچارد دبلیو مورفی، سفیر سابق آمریکا 
در عربستان با اشاره به تنش های میان ریاض 
و تهران، وزن کش�ورهای اروپایی از جمله 
روسیه برای میانجیگری میان عربستان و 

ایران را به مراتب بیش از آمریکا دانست. 

جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی که در روزنامه نیویورک 
تایمز منتش�ر شده است، نوشته: عامالن بس�یاری از اقدامات تروریستی، از 
واقعه 11 سپتامبر گرفته تا تیراندازی در سن برناردینو و تقریبا تمامی اعضای 

گروه های افراطی، از اتباع سعودی هستند
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طاهره طاهریان، مش��اور مع��اون رئیس جمهوردر امور 
ورزش دخت��ران و زنان گفت: ح��دود 50 روز روی طرح 
اوق��ات فراغت دخت��ران کار کرده ایم و قرار اس��ت آن را 
پس از آماده س��ازی به معاونت امور زنان ارس��ال کنیم. او 
در ادام��ه با اش��اره به ورزش دختران و زنان روس��تایی و 
عش��ایر گفت: فدراسیون ورزشی روس��تایی و عشایری و 
مدارس از جمله نهادهایی هس��تند که به ورزش روستایی 
و عش��ایری می پردازند. ما نیز در کارگروه ورزش و اوقات 
فراغ��ت زن��ان و دخت��ران به ای��ن موض��وع می پردازیم. 
روس��تاییان تفاوت ه��ای زی��ادی از نظر فرهنگ��ی، آداب 
و رس��وم و می��زان عالقه مندی به فعالیت های ورزش��ی و 
ورزش های بومی و محل��ی دارند. بنابراین قصد نداریم به 

دستورالعمل مشخصی برای همه روستاها برسیم، بلکه در 
نظر داریم به دس��تورالعمل هایی برای نقاط مختلف ایران 
به منظور توس��عه ورزش در روس��تاها به ویژه ورزش های 
بوم��ی و محل��ی براس��اس عالقه مندی زن��ان و دختران 
روس��تایی به فعالیت های ورزشی دس��ت یابیم. از دیدگاه 
صاحبنظ��ران، ظرفیت ه��ای وزارت آم��وزش و پرورش و 
همکاری فدراسیون ورزشی روستایی و عشایری و معاونت 
امور زنان و خانواده به منظور دس��تیابی به این هدف بهره 
می بری��م. طاهریان در پایان با بیان اینکه یکی از مس��ائل 
مهم ورزش دختران و زنان روستایی است، یادآور شد: در 
این ش��رایط الزم است به ضرورت فعالیت و ورزش زنان و 

دختران روستایی و عشایر توجه شود. 

طرح اوقات فراغت زنان نهایی می شود

  عب�اس جعفری دولت آبادی، دادس�تان 
عموم�ی و انقالب تهران با انتق�اد از صدور 
احکام متفاوت در پرونده های مشابه تصریح 
کرد: در بعضی موارد در پرونده های مشابه، 
احکام متف�اوت صادر می ش�ود که نوعی 

تبعیض نارواست. 
  دکترس�یدتقی نوربخ�ش، مدیرعامل 
س�ازمان تامین اجتماعی به اظهارات اخیر 
س�عید مرتض�وی و ادعاه�ای وی در نامه 
20 صفحه ای پاس�خ داد و گف�ت: ادعاهای 

مرتضوی کذب است.

پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد ش�هرداری تهران از نصب تابلوهای 
مسیریاب با خط بریل در ایستگاه های اتوبوس خبر داد
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رضا کیانیان، بازیگر س��ینمای ایران درباره پوس��تر سی و 
چهارمی��ن دوره جش��نواره فیلم فجر و اینک��ه تصویر یک 
سینماگر روی آن ثبت ش��ده است، گفت: این جشنواره در 
واقع عید س��ینمای ایران است و س��ینمای ایران نمادهای 
مان��دگار زیادی دارد که در ذهن ه��ا مانده اند بنابراین اتفاق 
بسیار خوشی است که جشنواره فیلم فجر از یکی از نمادهای 
خودش بر پوستر اصلی جشنواره استفاده کند. او با اشاره به 
محبوبیت خس��رو شکیبایی که باعث ش��ده چهره وی برای 
پوس��تر امسال و در نخس��تین تجربه طراحی پوستر فجر با 
چهره یک س��ینماگر انتخاب ش��ود، عنوان کرد: یکسری از 

هنرمن��دان به نمادهای همیش��گی س��ینمای ایران تبدیل 
ش��ده اند که خسرو ش��کیبایی هم یکی از آنهاست. او کسی 
است که زن و مرد، پیر و جوان، مردم از همه قشری دوستش 
داشتند. فیلم های خوبی بازی کرد که بارها می توانیم آنها را 
ببینیم بنابراین اگر چهره او نماد جش��نواره فیلم فجر شود، 
باعث افتخار این جش��نواره است. این بازیگر در پایان عنوان 
کرد: زنده یاد خسرو شکیبایی بارها جایزه سیمرغ را دریافت 
کرده و دل آدم های بسیاری در همین جشنواره فیلم فجر با 
دیدن فیلم های او تپیده اس��ت بنابراین چه اشکالی دارد که 

چهره او روی پوستر جشنواره فیلم فجر استفاده شود؟ 

دفاع رضا کیانیان از پوستر فجر

  مسئوالن جشنواره فیلم برلین 2015 

فهرس�تی جدید از 9 فیل�م را به جمع 
نامزدهای خرس طالی بهترین فیلم آن 

رویداد سینمایی اضافه کردند. 
 پ�س از ش�ایعه درگذش�ت حمی�د 
س�بزواری، خان�واده وی اع�الم ک�رد او 
همچنان در بیمارس�تان بستری است و 

حالش رو به بهبود است. 

فیلم س�ینمایی »اژدها وارد می شود« جدیدترین ساخته مانی حقیقی برای 
حضور در بخش رقابتی جش�نواره فیلم برلین انتخاب ش�د. ریاس�ت هیأت 

داوران این جشنواره بر عهده مریل استریپ خواهد بود.
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کریم انصاری فرد بازیکن ایرانی پانیونیوس با بازی های 
خوب خود در ای��ن فصل یکی از بهترین خریدهای فصل 
لیگ یونان انتخاب ش��د و باالتر از بازیکنان نامداری چون 
دیمیت��ار برباتف و مایکل اس��ین قرار گرف��ت. به گزارش 
sport 24، کری��م انصاری فرد که در تیم اوساس��ونا یک 
فصل ناامیدکننده را س��پری کرد، راهی لیگ یونان و تیم 
پانیونیوس شد و در این تیم یونانی عملکرد خوبی از خود 
نشان داد و توانست در لیگ فیزیکی یونان گل های خوبی 
برای تیمش به ثمر برس��اند تا پانیونیوس در بین تیم های 

باالنشین جدول رده بندی قرار گیرد. 
پایگاه اینترنتیsport 24، در ارزیابی خود از بازی های این 
فصل لیگ یونان، بدترین خریدها و بهترین بازیکنان را انتخاب 

کرده اس��ت. در این رده بندی مایکل اس��ین، هافبک نامدار 
غنایی س��ابق چلسی و میالن که این فصل در پاناتینایکوس 
بازی می کن��د و دیمیتار برباتف از پائوک س��الونیکا در بین 
بدتری��ن خریدهای فص��ل قرار گرفته اند. کری��م انصاری فرد 
مهاجم تیم ملی ایران و پانیونیوس نیز به عنوان یکی از بهترین 
خریدهای فصل لیگ یونان لقب گرفت و نامزد حضور در تیم 
منتخب فصل لیگ یونان ش��د. در معرف��ی انصاری فرد آمده 
است: بازیکن ایرانی پانیونیوس نه تنها با گل ها، که با پاس ها 
و ب��ازی رو به جل��و و درگیرانه خود یکی از بهترین بازیکنان 
نیم فصل نخس��ت لیگ یونان بوده است. اکنون با این آمار و 
بازی های خوب، انصاری فرد می تواند با ادامه روند رو به رشد 

خود در تیم منتخب فصل لیگ یونان جا گیرد. 

انصاری فرد، نامزد حضور در تیم منتخب فصل یونان

گ�زارش  انگلی�س  در  رس�انه ها   
 داده ان�د موقعیت لوئی�س فان خان در 
منچستر یونایتد لرزان است و احتمال 

دارد برکنار ش�ود. 
 براس�اس تصمیمی در جلسه ساالنه 
هی�أت انجمن جهانی فو تب�ا ل، به زودی 
تکنولوژی ویدیویی در مسابقات فو تبا ل 

استفاده خواهد شد. 
سوش�ا مکانی، دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس که عصر روز یکشنبه پس از 
چند روز بازداشت آزاد شده بود، دیروز در محل ورزشگاه درفشی فر حاضر شد
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اخبار انتخاباتی
 عل��ی مطه��ری، نماینده اصولگرای مجلس ش��ورای 

اسالمی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز 
در انتخابات شرکت کنند. مطهری در ادامه با بیان اینکه  
»دو جریان سیاس��ی اصولگرای��ی و اصالح طلبی در ایران 
دارای نق��اط قوت و ضعف هس��تند« گف��ت: نقطه ضعف 
اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی های اساس��ی ملت 
و حقوق ش��هروندی اس��ت که بس��یاری از بی قانونی ها و 
بی عدالتی ها را تحت عن��وان حفظ نظام توجیه می کنند 
و نقطه ضعف اصلی اصالح طلبان تس��امح و تساهلی است 
که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این 
امور س��هل انگاری می ش��ود. این پدیده که اصالح طلبان 
از شکست دولت اصولگرا خوش��حال شوند و اصولگرایان 
از شکس��ت دولت اصالح طلب، بلیه ای است که کشور ما 
دچار آن ش��ده است. سیاس��ت حذف برای کشور ما سم 
مهلک است و کشور را با مشکالت جدی مواجه می کند. 

 در جریان بررس��ی صالحیت داوطلبان دهمین دوره 

انتخابات مجلس در هیأت های اجرایی بیش از 90 درصد 
داوطلب��ان تأیید صالحیت و تنه��ا 6 درصد رد صالحیت 

شده اند. 
  حجت االس��الم والمسلمین س��یدمحمد غروی عضو 

جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم گفت: جامعه مدرسین 
هنوز لیس��ت انتخاباتی خ��ود را ب��رای انتخابات مجلس 

خبرگان نهایی نکرده است. 
   از جبه��ه اصالح��ات خبر می رس��د که در راس��تای 

هماهنگی بیش��تر برای حضور در انتخابات مجلس دهم در 
شهرس��تان هایی که تعداد نامزدهای اصالح طلب چند برابر 
ظرفیت حوزه انتخابیه است، میثاق نامه ای میان کاندیداهای 
اصالح طلب امضا ش��ده که طبق آن هر کاندیدایی که تأیید 
صالحیت شود و در نظرسنجی ها آرای بیشتری داشته باشد 
در کارزار انتخاب��ات مجل��س باقی بماند و س��ایرین به نفع 
و در حمایت از او انصراف دهند. سیدحس��ن رس��ولی فعال 

سیاسی اصالح طلب تأکید کرد که هیچ اختالفی بین حزب 
کارگزاران و شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان وجود 
ندارد. عمل به این میثاق نامه تقریبا شبیه به کاری است که 
آق��ای ع��ارف در انتخابات 92 در قبال آق��ای روحانی کرد. 
اصالح طلب��ان طبق این میثاق نامه به مجامع اصالح طلبان و 
حامیان دولت اعتماد می کنند و آن مجامع نیز به عنوان امنا 
با س��نجش و ارزیابی میزان رأی کاندیداها تالش می کنند 
ک��ه اصالح طلب��ان در 206 حوزه انتخابیه لیس��ت واحدی 

داشته باشند. 
  ستاد جوانان و دانشجویان ائتالف فراگیر اصالح طلبان 

ب��ا دع��وت از 21 نفر از فع��االن جوان حزبی، دانش��جویی 
و س��ازمان های م��ردم نه��اد اصالح طلب زیر نظر ش��ورای 
سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان شکل گرفت و مهدی 

نادمی به عنوان رئیس این ستاد انتخاب شد. 
  خیراهلل ترخانی، دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی 

از برپایی 825 صندوق اخذ رأی در استان خبر داد. 

 »بازگشته« بهترین فیلم 
گلدن گلوب شد
دی کاپریو بهترین بازیگر مرد

 برای بازی در فیلم  »بازگشته«



بی بی اچ، بر خالف مسیر رودخانه 
شنا می کند! 

در ادامه معرفی شرکت های تبلیغاتی مطرح جهان، 
این بار سراغ یکی دیگر از شرکت های جوان اما خالق 
  Bartle Bogle Hegarty تبلیغاتی رفته ام. کمپانی
یا به اختصار بی بی اچ )BBH( از آن دسته شرکت هایی 
است که توس��عه را از منظر گسترش فیزیکی مدنظر 
قرار نداده اس��ت. این مجموعه تعمدا تعداد دفاتر کار 
خود را از هش��ت شرکت در سرتاس��ر جهان افزایش 
نداده است. این در حالی است که بسیاری از رقبای این 
شرکت، بیش از یکصد  نمایندگی در سراسر دنیا دارند. 
بنابراین »بی بی اچ« ارزش های خود را به شکل دیگری 

تعریف کرده است. 

وقتی کمپین یک مشتری به نماد و فلسفه 
شرکت تبدیل می شود! 

زم��ان کوتاهی پس از آنکه این ش��رکِت با ریش��ه 
  Levis انگلیسی در س��ال 1982 افتتاح شد، پوشاک
برای طراحی و اجرای یک کمپین تبلیغاتی سراغ این 
ش��رکت آمد. در آن دوره لِوی��س و رقبایش معموال از 
خانم ها و آقایان خوش��رو و ورزش��کار برای به نمایش 
گذاشتن محصوالت شان در مبارزات تبلیغاتی مختلف 
اس��تفاده می کردند اما »بی بی اچ« در طراحی کمپین 
جدید نه تنها از این رویه سنتی و بدون ریسک استفاده 
نکرد، بلکه از مجموعه عناصر ساختارشکنانه و نامتعارف 
بهره برد. در این کمپین عجیب، گوس��فند سیاهی به 
تصویر کشیده ش��ده است که برخالف گله گوسفندان 
س��فید در حال حرکت است! ش��عار این تبلیغ هم در 
 When the world« :نوع خ��ود جالب توجه ب��ود
zigs, zag« ب��ا اعتم��اد Levis به این ش��رکت نوپا 
و ط��رح نامتعارف��ش این طرح اکران ش��د و برخالف 
پیش بینی های اولیه این کمپین تبلیغاتی بسیار موفق 

عمل کرد و باعث تمایز مشتری با رقبایش شد. 
موفقیت این تبلیغ به همین جا ختم نشد. بلکه آنقدر 
»بی  بی اچ« بازخوردهای مناسبی از آن دریافت کرد که 

آن را به نماد و فلسفه شرکت تبدیل کرد. 

تمایز، استراتژی بی بی اچ در راهبری کسب و کار
آنچه بیان شد، به خوبی نشان می دهد، موسسان این 
مجموع��ه براین باورند که تفکر اس��تراتژیک به همراه 
ایده های ناب و خالق اجرایی نام های تجاری را به سوی 
موفقیت راهنمایی می کند. در طول 33 س��ال حیات 
شرکت »بی بی اچ« آنها س��عی کرده اند، در روش های 
اجرای��ی، در رویکردهای تبلیغاتی، نحوه درگیر کردن 
ب��ازار هدف ب��ا برند مورد نظر و حت��ی خلق ایده های 
تبلیغاتی متفاوت عمل کنند. مثال این شرکت مدعی 
است که نخستین مجموعه تبلیغاتی است که در حوزه 
مالی شفاف عمل می کند یا نخستین سازمان تبلیغاتی 
است که توانسته با ایجاد یک شبکه کوچک )به نسبت 

رقیبان( در خدمت کسب و کارهای بین المللی باشد. 
داش��تن چنین تفکری باعث شده که این شرکت با 
داشتن تنها هشت دفتر در لندن، سنگاپور، شانگهای، 
نیویورک، س��ائوپائولو، لس آنجلس، بمبئی و استکهلم 
دارای ش��هرت بسیار و س��هم بازار مطلوبی در صنعت 
تبلیغات و بازاریابی باش��د. ای��ن دفاتر طوری طراحی 
شده اند که بس��ته به نیاز و شرایط مشتری می توانند 

به صورت کامال مستقل یا تعاملی کار کنند. 
ش��اید شایس��تگی اصلی »بی بی اچ« را بت��وان ارائه 
تم��اِم خدم��ات تبلیغات��ی دانس��ت. از برنامه ریزی و 
اجرای تبلیغات در رسانه های سنتی تا خلق ایده های 
اثربخش در رس��انه های جدید دیجیتالی همه در این 
مجموعه انجام می پذیرد. کس��ب بی��ش از 700 جایزه 
در فس��تیوال های مختلف تبلیغاتی نشان از موفقیت 
این ش��رکت دارد. حضور درخش��ان این ش��رکت در 
عرصه ه��ای مختلف تبلیغاتی در کن��ار مجموعه های 
جوان دیگر مانند »مادر« و »ساچی اندساچی« باز هم 
این مسئله را اثبات می کند که قدمت یک کمپانی الزاما 
تنها شرط موفقیت نیست. بلکه رویکردهای متفاوت و 
خلق ارزش های جدید در دنیای پیچیده و رقابتی امروز 
می تواند شرکت ها را برای نیل به موفقیت و درخشش 
ی��اری کن��د. گ��وگل، آدی��داس، هینز، وس��پا، آلپن، 
دولوکس، خطوط هواپیمایی انگلس��تان، نوشابه های 
غیر الکلی رابینس��ون، آئودی و کی اف سی از مشتریان 

مطرح »بی بی اچ« هستند. 

تبلیغ منتخب
شیوه ساختارشکنانه »بی بی اچ« بمبئی برای مبارزه 
ب��ا پدیده مذم��وم »ک��ودکان کار« باعث اثربخش��ی 
فوق العاده تبلیغی شده که به همین مناسب تهیه شده 
است. اس��تفاده از هنر تصویرس��ازی مدرن، به عنوان 
ابزاری توانمند برای مب��ارزه با به کارگیری غیرقانونی 
کودکان به کار، به حدی اثر بخش بوده که کمک های 
مالی جمع آوری ش��ده توانسته اس��ت حدود 23 هزار 
کودک را به محیط امن خانواده و مدرس��ه بازگرداند. 
همان طور که می دانیم کش��ور هند با داش��تن حدود 
10 میلی��ون کودک کار، به نمادی تاس��ف برانگیز، در 
این زمینه تبدیل شده است. بنابراین »بی بی اچ« برای 
کمک به موسس��ه خیریه س��فارش دهنده این تبلیغ 
حداکثر توان خود را برای س��اخت تبلیغی بی بدیل و 
خالق به کار برده اس��ت و باید گفت که بازخوردهای 
مربوط به آن و گس��ترش ویروس��ی این تبلیغ نشان 
از موفقی��ت آن دارد. 
)لطفا برای مش��اهده 
تبلیغ از کد درج شده 
در این نوشته استفاده 

کنید.(
ارتباط با 
نویسنده:

ستاره های تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی: خطوط هواپیمایی آفریقای جنوبی- شعار: کار را فراموش کنید 

ایستگاه تبلیغات

سامسونگ فرهنگ به اشتراك گذاری 
میان جوانان را جشن می گیرد

در ی��ک آگهی به منظور تبلیغ س��ری گوش��ی های 
گلکس��ی A،  سامس��ونگ نگاهی ش��اد به فرهنگ به 

اشتراک گذاری میان جوانان می اندازد.  
در ای��ن آگه��ی تبلیغاتی صدای خ��ارج از قاب یک 
زن ج��وان عل��ت وقوع ای��ن اتفاق را می پرس��د.  این 
نسل جوان غذاها و تمرینات ورزشی و لحظاتی )مثل 
بس��تری شدن در بیمارستان( را با دیگران به اشتراک  
می گذارند که باید حتماً ش��خصی باقی بمانند.  انجام 
این کار در ش��بکه های اجتماع��ی در کنار رفتارهایی 
مث��ل خندیدن ب��ه ویدئوه��ای احمقان��ه حیوانات و 
تماش��ای فیلم های روی پرده در یوتیوب باعث ش��ده 
اس��ت تا جوانان واقعاً از گوش��ی های خود برای انجام 
هر کار به جز گفت وگو استفاده کنند.  این یک انتقاد 
نیس��ت بلکه تنها نحوه رفتار ما با گوش��ی های مان را 

نشان می دهد. 
به گزارش  ام بی ای نیوز،  این آگهی تبلیغاتی با یک 

کمپین چاپی همراه خواهد بود. 

نگاهی به کمپین تبلیغات محیطی پست بانک

در فاصله حیرت و حسرت
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معموال دو دس��ته از آگهی ها بیش��تر از 
مابقی در ذه��ن مخاطبان باقی می مانند؛ 
ی��ک: آگهی های��ی ک��ه از لح��اظ بصری 
فوق الع��اده هس��تند و مخاطبان به خاطر 
ارتباط��ی که با آنها برق��رار می کنند، آنها 
را به خاطر می سپارند. دو: آگهی  هایی که 
به خاطر بد بودن از لحاظ بصری و انتقال 
پیام، مخاطبان را کنجکاو می کنند که به 
آنه��ا نگاه کنند. هر دو دس��ته از آگهی ها 
موق��ع اس��تفاده مخاطب��ان از خدمات و 
محص��والت برنده��ا ف��ورا در ذهن ش��ان 
تداعی می شوند. در این میان آگهی هایی 
که تصویر بدی از خود در خاطر مخاطبان 
ح��ک کرده اند، نتیجه برعکس��ی دریافت 
می کنند. ای��ن روزها تصوی��ر آگهی های 
محیط��ی پس��ت بان��ک در ش��بکه های 
پیام رس��انی  نرم افزاره��ای  و  اجتماع��ی 
مانن��د تلگ��رام دست به دس��ت می چرخد 
و مخاطبان بس��یاری در م��ورد آنها نظر 
می دهند. پس��ت بانک بعد از مدت ها وارد 
عرصه تبلیغات شده و به نظر تمام تالش 
خود را کرده که عدم حضور طوالنی خود 
را در همی��ن مدت کوتاه جبران و طرحی 
را اجرا کند که مخاطب��ان زیادی به آنها 
توج��ه کنند. پس��ت بان��ک از المانی در 
آگهی های محیطی خود استفاده کرده که 
باعث شگفتی برخی از کارشناسان عرصه 
تبلیغات شده است. کارشناسان در همین 
مدت کوتاه دائم در تالش هستند که پی 
ب��ه علت اس��تفاده المان اژده��ا در طرح 
آگهی های پس��ت بانک ببرن��د. »فرصت 
امروز« به منظور بررسی بیشتر این اقدام 
عجیب تبلیغاتی س��راغ س��امان کاش��ی 
کارشناس ارشد بازاریابی و تبلیغات رفته 

است. 

ریشه  شخصیت سازی برای برند از 
کجا نشات می گیرد

سامان کاشی، در پاسخ به این سوال که 
چرا برندها سراغ شخصیت سازی می روند 
و ریشه این موضوع از کجا نشات می گیرد، 
می گوید: معموال این دست اقدامات جزو 
فعالیت های دپارتمان بازاریابی سازمان ها 
محسوب می ش��وند. فعاالن این بخش از 
سازمان سعی می کنند، در زمینه ساختن 
برند )Branding(  قدم هایی را بردارند؛ 
اما نباید فراموش کرد که برندینگ پیش 
از آنکه اقداماتی در قالب یک کس��ب و کار 
باش��د، یک رش��ته علمی میان رش��ته ای 
ب��ه ش��مار م��ی رود. برندین��گ را برآیند 
آخری��ن تکنیک ها و آخری��ن نظریه ها و 
پیش��رفته ترین داده ها در حوزه مدیریت 
ب��ازار می دانن��د ک��ه بخش عم��ده آن از 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی اس��تخراج 
می ش��ود. بای��د توج��ه ک��رد، برندینگ 
ب��ا ن��گاه و گاه��ا تس��لط ب��ر حوزه های 
بازاریابی، اس��تراتژی، ارتباطات، کیفیت، 
منابع انس��انی، تئ��وری مدیریت، پخش 
و تکنول��وژی باید همراه و همقدم باش��د. 
تمام اقدامات دپارتمان بازاریابی در جهت 
س��اختن برند و س��پس تمام فعالیت های 
مس��تمر و بلند مدت در جهت یکپارچگی 
س��اختار برندی که خلق می شود با تمام 
اجزای س��ازمان، باید ی��ک نتیجه بزرگ 
را در پی داش��ته باش��د؛ بین مخاطب یا 

مشتری و برند حس عالقه و عاطفه برقرار 
ش��ود. اگر این حس در نتیجه فعالیت ها 
به ثمر ننش��یند، عمال فرآین��د برندینگ 
بی نتیج��ه ب��وده اس��ت، به عن��وان مثال 
می توان از گوش��ی آیفون مث��ال زد. این 
گوش��ی در کش��ور ما، نه از طرف شرکت 
اپل دفتر نمایندگی دارد، نه خدمات پس 
از فروش دارد، ن��ه ضمانت نامه دارد اما با 
تمام این توصیفات محبوب اس��ت. مردم 
با این برند ارتباط برقرار می کنند، نسبت 
ب��ه این برند احس��اس دارن��د. اخبار این 

ش��رکت و محصوالتش را دنبال می کنند. 
این ش��رکت یک کش��ور را تحریم کرده 
ام��ا مردم آن کش��ور ب��رای کاالهای این 
شرکت احترام قائل هستند. نسبت به این 

محصوالت آگاهی دارند. 
نس��بت به کاالی این ش��رکت احساس 
دارن��د. ش��گفت انگیز اس��ت و این کاری  
است که قدرت برند انجام می دهد. کاشی 
می گوید: بر پایه سال ها تحقیقات، اساتید 
حوزه فرهنگ شناس��ی و روانشناسی، پی  
برده ان��د که انس��ان با اش��یا و چیزهایی 

ک��ه می ت��وان به آن ش��ئ، رن��گ و بوی 
جاندار ب��ودن داد، بهتر و راحت تر ارتباط 
برقرار می کند، مثل اس��م گذاش��تن روی 
اش��یا، ارتباط برقرار ک��ردن و حرف  زدن 
با اش��یا یا چیزه��ا. مدی��ران بازاریابی از 
ای��ن نظری��ه بهره  بردن��د و ب��رای اینکه 
بی��ن مخاطبان و محصوالت ش��ان ارتباط 
و عالق��ه ایج��اد کنند، از همین فلس��فه 
جاندارانگاری )Animis(  که صحبتش 
شد، اس��تفاده می کنند و جنبه جانداری 
به محصوالت ش��ان می دهن��د. با توجه به 

ارزش های س��ازمان و محص��ول و پیامی 
ک��ه می خواهن��د ب��ه مخاطب برس��انند، 
دس��ت به طراحی یک پرس��وناژ می زنند. 
ای��ن فرآیند با توجه به ن��وع کاال، ممکن 
است به یک پرسوناژ )Persona(  تبدیل 
بش��ود مانند آدمک الستیکی )میشلن( یا 
میم��ون )چی ت��وز( یا به هویت س��ازی و 
هویت پردازی برس��ند که کاری سخت  و 

بزرگ تر است. 

اقدام تبلیغاتی پست بانک بیشتر به 
یک حادثه تبلیغاتی می ماند

کاش��ی درب��اره اق��دام پس��ت بانک و 
تبلیغ��ات اخی��رش می گوی��د: آنچ��ه از 
تبلیغات اخیر این بانک ش��اهد بودیم، در 
اصول و قواعدی که بیان کردم نمی گنجد. 
پس��ت بانک در طول همه این س��ال ها از 
بانک های بی حاش��یه و محترمی بوده که 
ب��ه کار خ��ود  پرداخته و حتما براس��اس 
vision  و mission ک��ه ب��رای خ��ود 
تعریف کرده اند، فعالیت می کرده  است. به 
نظرم خارج از واکنش های تند و منفی که 
علیه تبلیغات اخیر پس��ت بانک مشاهده 
کردیم، بیش��تر یک حادث��ه تبلیغاتی در 
مورد این س��ازمان رخ داده اس��ت. چون 
روند در پیش گرفته توس��ط این سازمان، 
روندی نبود که نگاه کارشناسی و بالطبع 
حرفه ای در آن به چشم بخورد. موسسات 
مالی و بانک ها از کسب وکار های حساس 
و زی��ر ذره بین تم��ام حکومت های جهان 
ب��ه ش��مار می روند. ب��ه علت س��ر و کار 
داشتن بانک ها با اقتصاد خرد، نیمه خرد 
و کالن، خ��واه ناخواه باید بس��یار محتاط 
و محافظه کاران��ه رفت��ار و حرکت کنند. 
به تصویر کش��یدن یک اژدها که بیش��تر 
مربوط به فرهنگ آس��یای شرقی  است و 
با فرهنگ کهن سرزمین ما قرابتی ندارد، 
بیش��تر از آنک��ه باعث دیده ش��دن به هر 
قیمت این تبلی��غ بینجامد، به تصویر نام 
این بان��ک بین اذهان مخاطبان خدش��ه 
وارد می کند و ممکن است صدمات مالی 

برای بانک به ارمغان آورد. 

مراحل رسیدن به شخصیت ثابت در 
ذهن مخاطبان 

کاش��ی در م��ورد اینکه برنده��ا برای 
رس��یدن ب��ه ش��خصیت ثاب��ت در ذهن 
مخاطب��ان باید چه رون��دی را طی کنند، 
می گوید: اگر مدیریت ارش��د اجرایی یک 
نام تجاری، تصمیم به برند ش��دن گرفت 
و در طول س��ال های س��ال، با اس��تمرار 
و سخت کوش��ی و ن��گاه همه جانب��ه ب��ه 
حوزه های بازاریابی، استراتژی، ارتباطات، 
کیفیت، منابع انس��انی، تئوری مدیریت، 
پخ��ش، تکنول��وژی و ضل��ع دیگ��ر این 
پروس��ه، یعنی داشتن و خرج کردن گنج 
قارون، توانس��ت نام خ��ود را به یک برند 
تبدی��ل کند، بای��د بتواند ت��ا پایان عمر 
تجاری خویش، سه فاکتور احترام، اعتبار 
و اعتم��اد را نزد مش��تریان حف��ظ کند. 
برندی که ی��ک آیتم از این س��ه فاکتور 
را نداش��ته باشد، کم داش��ته باشد یا در 
برهه هایی کم رنگ عمل کند، برند نیست؛ 
ی��ک ن��ام معروف اس��ت و در کش��ور ما 
متاس��فانه نام تجاری معروف را حتی بین 
 مدیران ارشد اجرایی با برند بارها یکسان 

می دانند. 

نرگس فرجی

علیجاه شهربانویی
مشاور تبلیغات و برندسازی

تصویر آگهی برایم کمی عجیب است
رضا. پ، کارمند، درباره طرح آگهی  محیطی پست بانک می گوید: 
تصویر آگهی برایم کمی عجیب است، چون با تصوری که از یک 
بانک در ذهنم ش��کل داده ام، فاصله زیادی دارد. همیش��ه گمان 
می کنم، بانک ها شخصیتی محکم دارند و نباید با طنز و تصاویری 
ب��ه مانند این آگهی با آنها برخورد ک��رد. این آگهی من را به یاد 
شخصیت های کارتونی مانند باب اسفنجی می اندازد و هر چه قدر 
فکر می کنم، نمی توانم ارتباطی میان تصویر و پس��ت بانک پیدا 
کنم. احساس می کنم، طراح این آگهی می خواسته با پست بانک 

یا مشتریانش  شوخی کند. 

آگهی؛ ذهن مخاطب را نیز نسبت به پست بانک منحرف 
می کند

زهرا، ع؛ خانه دار؛ درباره طرح آگهی  محیطی پست بانک می گوید: 
در نگاه اول احساس کردم که این آگهی مربوط به تبلیغ یک برنامه  
یا فیلم کارتونی است، به نوعی با دیدن آگهی احساس نکردم که 
با تبلیغ یک بانک روبه رو شده ام. در واقع حس جدی بودن در این 
تبلیغ وجود ندارد. فکر می کنم، به اندازه کافی عموم مردم پست 
بانک را نشناسند، حال این آگهی نه تنها کمکی به شناخته شدن 
این سازمان نمی کند، بلکه به نظرم ذهن مخاطب را نیز نسبت به 

پست بانک منحرف می کند. 

متوجه هدف آگهی نشدم 
حس��ین. م، کارمند، درباره طرح آگهی محیطی پس��ت بانک 

می گوید: به نظرم این تبلیغ به هدفی که دنبال می کند، رس��یده 
است. چون میان هزاران تبلیغی که هرروز آنها را مشاهده می کنم، 
نظرم را به خود جلب کرده است اما با اینکه نظرم را به خود جلب 
کرده ولی هنوز آنچنان نتوانستم با طرح آگهی ارتباط برقرار کنم. 
در واقع این آگهی به مانند یک عالمت سوال در ذهنم حک شده، 

سوالی که یافتن پاسخ برایش کمی سخت و دشوار است. 

جلب نظر مخاطب به هر قیمتی
امید، ر، حسابدار، درباره طرح آگهی محیطی پست بانک می گوید: 
این آگهی برایم عجیب است و بارها در گروه های مختلف تلگرامی 
آن را مشاهده کرده ام. عجیب از این جهت که نمی دانم، پست بانک 
هدفش چه بوده که از یک دایناسور برای طرح آگهی اش استفاده 
کرده اس��ت. درست است که این آگهی نظر من را به خود جلب 
کرده ولی آیا جلب کردن نظر مخاطب توسط پست بانک باید به 

هر قیمتی صورت بگیرد؟ 

مسیر آگهی برعکس طی شده
حمید. ج؛ دبیر، درباره طرح آگهی محیطی پست بانک می گوید: 
به نظرم این آگهی مسیر را برعکس طی کرده و به جای اینکه از 
پست بانک یک تصویر خوب در ذهنم ایجاد کند، تصویر منفی را 
ش��کل داده است. تصویری که وقتی چند روز پیش نزدیک یکی 
از شعب پست بانک شدم، در ذهنم زنده شد. به طورکلی برای مان 
جالب است که چرا پست بانکی که هیچ وقت از او تبلیغی ندیده 

بودم، چنین طرحی را اکران کرده است. 

مخاطبان چه می گویند؟ 
»فرصت امروز« طی گزارش میدانی دیدگاه چند مخاطب عادی را نیز درباره آگهی های محیطی پست بانک جویا 

شده  که در ادامه می خوانید. 

alijah.sh@gmail.com 



7 راه برای ارائه یک تجربه عالی به مشتری 
قسمت دوم

تجربه متمایز، کسب و کار متمایز 

در یادداشت پیش��ین به بررسی سه گام اول ارائه 
یک تجربه عالی پرداختیم و بررس��ی ش��د که برای 
ارائه ی��ک تجربه متمایز به مش��تری ش��ما باید در 
قدم اول یک چش��م انداز روشن و شفاف برای تجربه 
مشتری در سازمان خود تصویر کنید و در گام بعدی 
ش��ناخت دقیقی از خواسته ها و مشتریانی که با تیم 
ش��ما در ارتباطند ایجاد کنید و اش��اره شد یکی از 
راه های انجام این کار، خلق ش��خصیت های مختلف 
برای مشتریان تان است. سپس در قدم سوم به لزوم 
برقراری رابطه عاطفی با مشتریان و ایجاد دلبستگی 
در آنان نسبت به برند و سازمان شما اشاره شد. حال 

در ادامه به گام های باقیمانده می پردازیم: 
4-  ضب�ط و ثبت بازخورد مش�تری در زمان 

مناسب
وقتی ش��ما یک تجربه شگفت انگیز ارائه می دهید 
چگونه مش��تری ش��ما می تواند حس خود را به شما 

بگوید؟ 
قطعا نیاز است که شما بپرسید و به صورت ایده آل، 
ش��ما این کار را با دریافت بازخوردها در زمان واقعی 
و مناس��ب خودش انجام خواهی��د داد. پس از اینکه 
مشتری با سازمان تعامل برقرار می کند، با استفاده از 
نظرس��نجی از طریق ابزار های مختلفی نظیر تماس، 
ایمیل و... می توان بخش��ی زیادی از این بازخوردها 
را دریافت کرد. البته گاهی حتی ممکن اس��ت شما 
مجبور ش��وید در لحظه با مش��تری تماس داشته و 
فیدبک های شفاف تری را کسب کنید. در هر صورت 
مهم آن اس��ت که ش��ما باید بازخورد مشتری را به 
نفر به نفر نیروهای پش��تیبانی مش��تریان خود گره 
بزنید که نش��ان دهنده تفاوت میان نیروهای شما در 

شکل دهی کسب و کار شما خواهد بود. 
5-  اس�تفاده از ی�ک چارچوب کیف�ی برای 

توسعه تیم خود
از طری��ق اجرای مراح��ل قبل ش��ما در می یابید 
ک��ه مش��تریان در خص��وص کیفیت خدمات ش��ما 
در مقایس��ه با مبانی و دورنمای تجربه مش��تری که 
تعری��ف کرده ای��د چگونه فکر می کنن��د، گام بعدی 
تعریف نیاز های آموزش��ی به ازای هر یک از اعضای 
تیم پش��تیبانی مشتریان ش��ما خواهد بود. بسیاری 
از س��ازمان ها کیفی��ت ارتباط��ات تلفن��ی و ایمیلی 
خ��ود را ارزیاب��ی می کنند. با این حال، اس��تفاده از 
یک چارچوب کیفی از طریق برنامه ریزی آموزش��ی 
و پیگیری توس��عه کاری و آموزش��ی تیم پشتیبانی 
مشتری، ارزیابی موردنظر ش��ما را یک قدم پیش تر 
خواهد ب��رد. این چارچوب کیفی برای توس��عه تیم 
ش��ما می تواند از طریق دوره های مربیگری، آموزش 

الکترونیک و گروه های آموزشی صورت پذیرد. 
6-  اقدام براساس بازخورد منظم کارکنان

هم��ه س��ازمان ها از یک فرآیند بررس��ی س��االنه 
عملکرد برخوردارند که در آن بازخورد کلی تیم خود 
را دریاف��ت می کنند. اینکه به چ��ه میزان کارمندان 
به س��ازمان شما دلبس��ته و وفادارند و به چه میزان 
کس��ب و کار ش��ما قادر به ایجاد یک خدمت فراتر از 

انتظار است. 
طی 11 ماه میانی این دوره چه اتفاقی افتاده است؟ 
معموال هیچ اتفاقی نمی افتد و این همان جایی است 
که دریافت مس��تمر بازخورد کارکنان می تواند نقش 
اساس��ی بازی کند. این نقش با اس��تفاده از ابزار هایی 
اس��ت که اج��ازه می ده��د کارکنان ایده ه��ای خود 
را به منظور چگونگی بهبود تجربه مش��تری با ش��ما 
تس��هیم کنند و برای کمک به دیدن مدیرانی اس��ت 
که چگونگی رشد احساسی کارکنان به کسب و کار را 
ببینند. به عنوان مثال شما می توانید با استفاده از ابزار 
رسانه و شبکه اجتماعی نرم افزار های مدیریت پروژه، 
محیط بس��ته ای را خلق کنید که در آن سازمان شما 

بازخوردهای مستمر خود را ثبت و بازگو کند. 
بازگش�ت  )ن�رخ   ROI اندازه گی�ری    -7

سرمایه گذاری( ناشی از ارائه یک تجربه عالی
و در نهای��ت از کج��ا می دانی��د ک��ه تم��ام ای��ن 
س��رمایه گذاری هایی ک��ه روی تیم خ��ود، فرآیندها 
و فناوری ه��ا کرده اید، درس��ت کار کرده و به ش��ما 

بازخواهد گشت؟ 
پاسخ این سوال در نتایج کسب و کار شماست. 

اندازه گی��ری تجربه مش��تری یک��ی از بزرگ ترین 
چالش های روبه روی یک س��ازمان اس��ت، به همین 
دلیل اس��ت که بس��یاری از س��ازمان ها از ش��اخص 
NPS ک��ه می��زان توصیه مش��تریان ب��ه دیگران را 
می س��نجد اس��تفاده می کنند. آنها این شاخص را با 
جم��ع آوری اطالعات از طریق یک پرس��ش بس��یار 

ساده می سنجند: 
»آیا مایل هس��تید این ش��رکت را به دوس��ت یا 

بستگان خود معرفی کنید؟«
ش��اخص NPS، معی��ار نس��بتا مناس��بی ب��رای 
اندازه گی��ری تجربه مش��تری اس��ت، زیرا بس��یاری 
اس��تاندارد  ش��اخص  به عن��وان  آن  از  س��ازمان ها 
اندازه گیری تجربه مش��تری استفاده می کنند و این 
واقعیت که اندازه گیری و پیاده س��ازی این ش��اخص 
بسیار س��اده اس��ت، NPS را تبدیل به معیار مورد 

عالقه مدیران شرکت ها کرده است. 
ارتباط با نویسنده: 

payam.navi@gmail.com

اصولی برای خلق بازاریابی 
محتوایی در سال جدید 

معموال در بازه های پایانی س��ال، بیشتر کسب و کارها 
با سرعت آهس��ته پیش می روند و این فرصتی مناسب 
برای برنامه ریزی در خصوص س��ال پیش رو است. شما 
با نگاهی اجمالی به اهداف خود در س��ال 2016 ممکن 
است درصدد به کارگیری استراتژی ای باشید که توجهات 
رس��انه ای، رویدادهای درک مشتری و خرید را در خود 
گرد آورد، ام��ا فراموش نکنید  درب��اره برنامه بازاریابی 
محتوایی خود که در خدمت برجسته سازی تخصص های 

ویژه کسب و کار شماست، فکر کنید. 
آنچه مهم است 

هیچ تعاملی بهتر از تعامل رو در رو یا چهره به چهره 
نیست، اما این روزها اغلب خریداران بالقوه قبل از خرید، 
به جای اینکه مستقیم به مغازه شما بیایند، از گوگل در 
مورد محصول شما می پرسند. شاید همین یکی از دالیل 
مهم برای ایجاد اطالعاتی باشد که به آسانی در دسترس 
است. بنابراین مشتریان بالقوه می توانند هرچیزی را که 
در مورد محصول، خدمت یا فلسفه کسب و کار شماست 
بدانن��د، قبل از اینکه تلفنی یا حضوری این کار را انجام 
دهن��د، اینترنت و اطالعات موجود در آن، جس��ت وجو 
درباره محتوا را آس��ان کرده اس��ت. بنابراین باید توجه 
کنید که چه ن��وع محتوایی خلق می کنی��د؟ گام های 
زیر می تواند در برنامه ریزی درباره اس��تراتژی بازاریابی 

محتوایی شما در سال جدید کمک کننده باشد. 
1- هدف محتوایی شما چیست؟ 

ایجاد محتوا برای کسب و کارتان یکی از اهداف کلیدی 
اس��ت. اما قبل از اینکه شما قدم در این مسیر بگذارید، 
تعیین کنید که از برنامه ریزی در خصوص محتوای خوب 
درصدد نائل شدن به چه هدفی هستید. این کار زمان و 
انرژی زیادی می طلبد. بنابراین  مشخص کنید که قبل از 
ایجاد آن، خواستار رسیدن به چه نتایجی هستید. آیا در 
پی جذب مشتریان محلی هستید یا می خواهید به عنوان 
یک پیش رو در صنعت خود معرفی ش��وید؟ مسیر خود 

را مشخص کنید. 
2- مشتریان شما چه کسانی هستند؟ 

ما انتظار داریم، محصولی را که ما می فروش��یم، همه 
دوس��ت داشته باش��ند، در صورتی که در حالت ایده آل 
ش��ما مش��تریان خاص خود را خواهید داش��ت و قرار 
نیست همه مشتری شما ش��وند. با تحقیقات و بررسی 
مشخص کنید که مشتری شما کیست و محتوای خود 
را روی آنه��ا متمرکز کنید. آی��ا درصدد جذب زوج های 
جوان یا مادران یا بازنشستگان هستید؟ تعیین کنید که 
مشتری ایده آل شما کیست و سپس همه چیز را درباره 

خواسته های او دریابید. 
3- مشتریان برای کسب اطالعات از چه منابعی 

استفاده می کنند؟ 
مش��تریان بالقوه ش��ما ب��رای اخذ اطالع��ات درباره 
محصول ش��ما از چه درگاه هایی استفاده می کنند؟ آیا 
آنها در شبکه های اجتماعی فعال هستند؟ آیا آنها روزنامه 
می خوانند؟ تلویزیون می بینند؟ بازاریابی محصول خود را 
از طریق چه کانالی می توانید به او نشان دهید. بنابراین 
اول محتوای خود را با توجه به مش��تریان خلق کنید و 
سپس آن محتوا را در مکانی که مشتریان بر آن تمرکز 

کرده اند، قرار دهید. 
4- از فرمت�ی اس�تفاده کنی�د ک�ه به ش�ما و 

مخاطبان تان ارزش دهد
پادکس��ت ها در میان عموم محبوبی��ت دارند، اما آیا 
همان جایی است که ش��ما می توانید بازار هدف خود را 
پیدا کنید؟ فیلم های ویدئویی چطور؟ آیا مخاطبان شما 
با آن درگیر می ش��وند؟ شاید زبان نوشتار هم بد نباشد. 
می توانید صوت و تصویر را در پادکس��ت های مخصوص 
خود ترکیب کنید و از سلسله ویدئوهایی برای معرفی و 
آگاهی محصول خود و حتی ایجاد یک وبالگ س��ازگار 
با محتوا و مقاله های اطالع رسانی مرتبط با آن استفاده 
کنید. ممکن اس��ت بخواهی��د همه روش ه��ای باال را 
ب��ه کار گیرید. در مورد تمام روش ها فکر کنید و برایش 

زمان بندی کنید تا پروژه تان را به خوبی پیش ببرید. 
5- از محتوایی استفاده کنید که با مخاطب تان 

حرف بزند 
این روزه��ا اطالعات زیادی در اینترن��ت وجود دارد. 
مهم این اس��ت که ارزش ها و عقاید ش��رکت خود را در 
اطالعات موجود نش��ان دهید. ب��رای اینکه دریابید چه 
محتوایی را خلق کنید الزم اس��ت که مشتریان ایده آل 
خود را تصویر سازی کنید. با نوشتن 10 ایده این کار را 
آغاز کنید. ایده هایی که خریدار ش��ما را در مسیر خرید 
قرار دهد. تصور کنید، خریداری که به سمت شما می آید 
هیچ چیزی از کس��ب وکار شما نمی داند. او چگونه باید 
درباره زمینه کسب و کار شما و محصوالت تان آگاهی پیدا 
کند؟ چه رویکردهایی در صنعت ش��ما وجود دارد؟ چه 
قوانینی در این فیلد موجود اس��ت؟ موضوعات مرتبط 
ب��ا هر آنچ��ه را درباره محصول یا خدم��ات به ذهن تان 
می رسد، بنویسید. سپس می توانید محتوایی مناسب با 
توجه به سواالت پرس��یده شده و مشتریان خاص خود 
پی��اده کنید. هنگامی که موضوع��ات و ایده های زیادی 
دارید، همه آنها را روی تقویم یادداش��ت کنید. س��پس 
مرحل��ه به مرحله پی��ش بروید. پادکس��ت تان را ضبط 
کنید و ویدئو مختص خود را بس��ازید. محتوایی پایدار 
خلق کنید. با توجه به اینکه در انتهای سال قرار داریم، 
می توانید اطالعات زیادی که در طول سال در خصوص 
کسب و کار خود و ارزش آفرینی به دست آوردید، از طریق 
این کانال ها و در محتوایی جذاب که منبعی ارزش��مند 
تلقی می شود، به مشتریان کنونی و آینده انتقال دهید. 

مشتریان ابدیبازاریابی مجانی

در  ش��یبابا   )Mascot(ماس��کوت
چند سال گذش��ته به شکل یک حجم 
تبلیغات��ی در س��طح ش��هر خودنمایی 
کرد؛ آدمک ش��یبابا بسته پودر ژله ای را 
که در دس��ت داشت به مخاطبان نشان 
می داد که آن هم به خاطر چهره س��ازی 
نامرتبط و رنگ آمی��زی غیر جذاب خود 
نمی توانست مخاطب را به هیجان بیاورد 
یا برای برند فوایدی را به همراه داش��ته 
باشد. در تبلیغات بر پایه ماسکوت چند 
عامل اصلی وجود دارد که مهم ترین آنها 
دوست داشتنی بودن، سرگرم کننده بودن 
و هیجان برانگیز بودن است. در تحقیقی 
که در دانشگاه استانبول ترکیه روی »اثر 
ماس��کوت ها بر آگاهی برند« انجام شد، 
نتیجه نشان داد، ماسکوت هایی که صفت 
 )Likeability( »دوست داشتنی بودن«
را داشته اند بیش��ترین تاثیر را بر ایجاد 
آگاهی از برند در دانش��جویان دانشگاه 
داش��ته اند. برند ش��یبابا همچنین تیزر 
رادیویی هم داشت که در تیزر رادیویی 
معموال برند ه��ا یک اصطالح را چند بار 
تکرار می کنند که این موضوع به تداعی 
ن��ام برند با پیام مربوط یا همان افزایش 
آگاهی )البته در دوره معرفی برند( منجر 
ش��ود، اما در تیزر شیبابا این تکرار دیده 
نش��ده بود و فقط یک بار »یار آشپزخانه 
تو ش��یبابا« گفته می شد. در مجموع نه 
جوهره و ش��خصیتی در این برند سازی 
دیده می ش��د، نه ارتباطی میان اجزای 
هویت برند وجود داشت. بیش از هر چیز 
به یک تمرین کالس��ی پر غلط می ماند 
که به دانشجویان کالس طراحی هویت 
برن��د داده می ش��ود تا با خی��ال راحت 
آزمون وخطا کنند. ش��یبابا که ماسکوت 

آن آشپزی پیر و س��بزرنگ بود، امروزه 
به ماسکوتی جوان تغییر شکل پیداکرده 
است. ریش های ماسکوت پیر اصالح شده 
و با رفتن ریش و موی سفیدش جوان تر 
ش��ده اس��ت. احتماال انتقادات��ی که به 
ماس��کوت پیر شیبابا وارد ش��ده بود و 
نب��ود ارتباط میان ماس��کوت و نام برند 
ب��ا گروه مخاطبان هدف باعث ش��د که 
در ماس��کوت آن تغییراتی لحاظ شود و 
چون محصوالت ش��یبابا از نوع خوراکی 
تفریحی است و مشتریانش را کودکان تا 
جوانان تشکیل می دهند، باعث شد که 
تغییراتی در ماسکوت لحاظ شود؛ چون 
ماسکوت پیرمرد آشپز به هیچ وجه شامل 
ویژگی های برند و محصول نبود و شادی 
و تفریح را در ذهن مخاطبان خود ایجاد 

نمی کرد. 
آن طور که از مش��اهدات ما برمی آید، 
کلمه »ش��یبابا« ب��ه این دلی��ل که در 
انته��ای آن کلمه »بابا« وجود داش��ت، 
پتانسیل جوان شدن را نداشت؛ به همین 
دلیل Rebranding یا بازآفرینی برند 
در سطح عناصر بصری و نام انجام شد و 
نام »شیبابا« به »شیبا« تغییر پیدا کرد. 
این در حالی اس��ت ک��ه هنگامی که در 
موتورهای جست و جوگر نام شیبابا سرچ 
 ش��ود، به محتواهای زیادی دست پیدا 
نمی کنید اما با س��رچ کردن کلمه شیبا 
وب سایت های شرکت شیبا و محتواهای 
مختلفی نمایان می شود؛ به عنوان نمونه، 
محتواهایی از قبیل کلوب شیبا، معرفی 
دوست، کارخانه پاستیل شیبا و... نمایان 
می ش��وند. ای��ن بدین معنی اس��ت که 
شرکت ش��یوا، نام و ماسکوت برند خود 
را از ش��یبابا به ش��یبا و از پیرمرد سبز 
آش��پز به جوان سبز امروزی تغییر داده 
اس��ت. س��ازمان های ایرانی در راستای 
برندینگ باید به این موضوع توجه کنند 
که در چه جایی از نام و ماس��کوت برای 
تمایز اس��تفاده کنن��د و در چه جایی با 
ایجاد تصوی��ر در ذهن مخاطبان ایرانی 

جایگاه سازی را انجام دهند. 

برای مشخص کردن استراتژی برند و 
بعد استخراج عناصر هویت بصری برند 
الزم است تا برای هر برندی جایگاه سازی 
شود؛ یعنی کار برند سازی با پژوهش بازار 
و جمع آوری اطالع��ات درباره مخاطب 
هدف، رقبا و بازار آغاز می ش��ود. سپس 
جایگاه یابی و جایگاه س��ازی انجام ش��ده 
و س��پس براس��اس اطالع��ات و دانش 
حاصل از ای��ن دو مرحله، عناصر هویت 
برند طراحی می ش��وند. جایگاه س��ازی 
به ای��ن موضوع تاکی��د دارد که برند ما 
در ذه��ن مخاطبان نس��بت به رقبا باید 
چه جایگاهی را ب��رای خود ایجاد کند. 
در طبقه محصول موردنظر، نخس��تین 
ن��ام و هویتی ک��ه به ذهن مش��تریان 
احتمالی می آید چیست و مربوط به چه 
ویژگی هایی اس��ت. برای مثال، سون آپ 
هنگامی ک��ه قصد معرفی خ��ود به بازار 
را داش��ت، برندهایی مانن��د کوکاکوال و 
پپس��ی کوال در بازار حضور داشتند و به 
همین دلیل سون آپ با شعار »نوشیدنی 
غیر کوال« محصول خود را به بازار عرضه 
کرد؛ چون در ذهن مخاطبان کوال وجود 
داشت و به آن فکر می کردند این موضوع 
باعث شد تا از طریق نام کوال جایگاهی 
برای سون آپ ایجاد شود. به صورت کلی 
برندهای تازه وارد به بازار باید بتوانند وجه 
تمای��زی را برای خود ایجاد کنند اما در 
ادامه فعالیت دیگر تمایز کارگشا نیست و 
سازمان ها باید ذهنیت مناسبی را از برند 
درزمینه کیفیت ادراک شده و تداعی برند 
در ذهن مخاطب ایجاد کنند و شیبا نیز 
باید در تالش باشد که ذهنیت مشخصی 
را در ذه��ن مخاطبان ایرانی ایجاد کند؛ 
یعن��ی مخاطب بتواند برای برند ش��یبا 

توضیحی درباره صف��ات و چگونه بودن 
آن بیاورد. 

ش��بکه های اجتماعی امروزه وس��یله 
خوبی برای ارتب��اط مخاطبان با هویت 
برن��د و به طور خاص با ماس��کوت برند 
هس��تند؛ اما امروزه بسیاری از برندهای 
مواد غذای��ی در راس��تای درگیر کردن 
مخاطبان با برند مس��ابقه هایی را برگزار 
می کنند و معموال این مسابقات از طریق 
ش��بکه های اجتماعی و وب سایت ها در 
حال برگزاری اس��ت. این مس��ابقات به 
ای��ن دلیل ش��کل گرفته ک��ه رقابت در 
بین تولیدکنن��دگان مواد غذایی افزایش 
پیداکرده است و برندها در تالش هستند 
 )Share of Mind( ذهن��ی  س��هم 
بیش��تری را نس��بت به رقبا برای خود 
ایجاد کنند. چندی پیش ش��یبا هم در 
این راستا مسابقه ای را با عنوان »معرفی 
دوست« برگزار کرده بود. به صورت کلی 
برگزاری این گونه مسابقات مثبت تلقی 
می ش��ود اما این موض��وع در صورتی به 
اثربخشی منجر می ش��ود که پیوسته و 

مستمر و هم راستا با هویت برند باشد. 
برخی از اقدامات شیبا را که در راستای 
مسابقه معرفی دوس��تان به شیبا است 
می توان در راس��تای بازاریابی شبکه ای 
تلقی کرد؛ چون در بازاریابی ش��بکه ای 
نیز مخاطبان هرکدام دوستان خود را به 
سازمان معرفی می کنند اما شیبا به این 
دلیل که اقداماتش به بازاریابی شبکه ای 
شباهت دارد، دیگر در رده های بعدی به 
مخاطبان نمی گوید که شما نیز دوستان 
خود را به ما معرفی کنید تا امتیازی برای 
شما قائل شویم. از طرفی وب سایت شیبا 
کامال برای کودکان طراحی ش��ده است؛ 
به همین دلیل ماسکوت شیبا به لحاظ 
فیگورهایش نیز جوان تر ش��ده است. در 
این میان ش��یبا در شبکه های اجتماعی 
هم حضور پیداکرده است؛ به عنوان نمونه 
صفحه های اینستاگرام خود را فعال کرده 
اس��ت که مجموعه این اقدامات مثبت 

تلقی می شود. 

انتخاب استراتژی مناسبحضور ماسکوت در سطح شهر

برای نق��د برند ی��ا تبلیغات 
حتم��ا باید ب��ه ای��ن موضوع 
توج��ه ش��ود ک��ه اطالعات��ی، 
در تحلی��ل یک برند اس��تفاده 
می ش��ود، اطالعاتی است که از 
بیرون از آن س��ازمان مشاهده 
و جمع آوری ش��ده و معموال در 
این گون��ه تحلیل ها دسترس��ی 
برندینگ  برنامه ریزی ه��ای  به 
آن سازمان میسر نیست و این 
تحلیل ها هم براساس اطالعات 
بیرونی آن س��ازمان اس��ت که 
ه��ر مخاط��ب ایران��ی ب��ه آن 
دسترسی دارد و آن را می تواند 
مش��اهده  کند؛ به همین دلیل 
ممک��ن اس��ت در چن��د م��اه 
آین��ده فعالیت های��ی در حوزه 
ارتباطاتی برند ش��یبا مشاهده 
ش��ود که در مصاحبه گنجانده 

نشده باشد. 
بس��یاری از برنده��ا از ی��ک 
ش��خصیت نمایش��ی یا همان 
ماس��کوت برای ایجاد تداعی و 
افزایش می��زان آگاهی از برند 
استفاده می کنند. بدیهی است 
ک��ه یک نماد تصویری بس��یار 
س��ریع تر از یک پیام کالمی در 
ذهن نفوذ کرده و باقی می ماند. 
به ص��ورت کلی ماس��کوت یک 
یا  حیوانی  انس��انی،  شخصیت 

کارتونی اس��ت که در راستای 
ایج��اد ارتب��اط عاطف��ی میان 
برن��د و مخاطبانش براس��اس 
جوه��ره ی��ا ش��خصیت برن��د 
طراح��ی می ش��ود. نمونه های 
موفق زی��ادی در دنی��ا وجود 
دارند که می توان موردبررس��ی 
و الگویاب��ی ق��رار داد. از آنج��ا 
ک��ه ماس��کوت های کارتونی با 
کودکان و کال انسان ها ارتباط 
بهتری برقرار می کنند بی دلیل 
نیس��ت که اکثر ماسکوت های 
برندهای  ب��ه  متعل��ق  موف��ق 
اس��ت؛  تفریح��ی  خوراک��ی- 
به عن��وان نمونه برند  ام اند ام که 
در کار تولید دراژه های شکالتی 
است، ماس��کوتش دراژه های با 
کاراکترهای مختلف اس��ت که 
هرک��دام ش��خصیتی جالب و 
دوست داش��تنی دارند؛ از قبیل 
عاش��ق، دانا، کنج��کاو و غیره 
که می توان گف��ت از روی 12 
کهن الگوه��ای یون��گ و مدل 
استخراج شده  برند  ش��خصیت 

است. 
از آنج��ا ک��ه م��واد خوراکی 
و  خان��واده   اعضای  تفریح��ی، 
به خصوص کودکان را به عنوان 
گ��روه مخاطب��ان ه��دف قرار 
می دهند، بنابراین برای ترغیب 

مخاطبان هدف به مصرف این 
قبیل محصوالت، باید ذهنیتی 
تفریحی برای آنها ایجاد ش��ود؛ 
به همین دلیل در تبلیغات این 
برندها همیش��ه وجه شوخی و 
خنده و جنبه های فانتزی وجود 
دارد. از طرفی ام��روزه باوجود 
ش��بکه های اجتماع��ی برندها 
این فرصت را یافته اند تا ارتباط 
ماس��کوت و مشتریان ش��ان را 
س��ازند.  برقرار  واقع��ی  به طور 
ب��رای نمون��ه، ماس��کوت های 
 ام اند ام طی برنامه ای از طریق 
صفح��ه فیس ب��وک  ام اند ام به 
پرسش های مش��تریان شرکت 
پاس��خ می دهن��د ک��ه البت��ه 
گفت وگوها بیشتر جنبه طنز و 

شوخی دارد. 

استفاده از ماسکوت در 
تبلیغات و برندسازی

در ادبی��ات تبلیغات و برند، 
مطال��ب  ماس��کوت  درب��اره 
در  ام��ا  نمی یابی��م؛  زی��ادی 
همی��ن ان��دک مقال��ه موجود 
ب��ا دو ن��وع ماس��کوت مواجه 
می ش��ویم: ماسکوت تبلیغاتی، 
به صورت  برندسازی.  ماسکوت 
کلی ماس��کوت تبلیغاتی برای 
دوره معرف��ی محصوالت��ی که 

مخاط��ب ک��ودک و نوج��وان 
دارند بیش��تر استفاده می شود 
و ه��دف آن ایج��اد توج��ه در 
تبلیغاتی  پیام های  میان حجم 
و ش��رطی کردن مخاطب برای 
ایج��اد ارتباط می��ان محصول 
است  ماس��کوت خلق ش��ده  و 
اما ماس��کوت برند سازی، جزو 
مجموع��ه عناصر هویت بصری 
برن��د اس��ت و بیش��تر ب��رای 
ش��خصیت انسانی بخشیدن به 
برند اس��تفاده می شود. معموال 
س��عی می ش��ود تا ماس��کوت 
برن��د تا آنجا که ممکن اس��ت 
س��اده باش��د و به راحت��ی به 
خاط��ر آورده ش��ود، چراک��ه 
قرار اس��ت نقش ارتباط دهنده 
می��ان مخاطب و برن��د را ایفا 
کن��د. ماس��کوت ها ب��ه لحاظ 
تیپول��وژی معم��وال قهرمان یا 

دوست داشتنی هستند. 

آدمکی سبز و پیر
ب��رای نمون��ه می ت��وان ب��ه 
ماس��کوت یک��ی از برنده��ای 
ایران��ی اش��اره ک��رد، به عنوان 
یک��ی از اج��زای هویت بصری 
ش��یوا،  تولیدی  برند ش��رکت 
بود  طراحی ش��ده  ماس��کوتی 
ک��ه ای��ن ماس��کوت آدمک��ی 

پیر و س��بزرنگ ب��ود و لباس 
آش��پزی هم به تن داشت. این 
آدمک س��بز و پیر در تبلیغات 
تلویزیونی برند این شرکت که 
شیبابا نام داشت، میوه ها را به 
ژل��ه تبدیل می ک��رد و بر این 
موضوع تاکید داش��ت، در ژله 
از میوه ها استفاده ش��ده است. 
در اینکه در پیام تبلیغات نباید 
اطالعات نادرس��ت به مخاطب 
هس��تیم  متفق النظر  همه  داد 
و گاهی اش��تباهاتی این چنین 
ناخواس��ته پی��ش می آی��د که 
ب��ه برند صدمه می زن��د؛ اما از 
تبلیغاتی  پی��ام  صحت وس��قم 
ارائه ش��ده ک��ه بگذری��م، این 
موض��وع بس��یار جای س��وال 
دارد ک��ه برن��د ش��یبابا چرا از 
ماس��کوتی پیر و فرس��وده و از 
رنگ سبز استفاده کرده است؟ 
واقعیت امر این بود که حضور 
ماس��کوت پیر با رنگی س��بز و 
نام ش��یبابا که مانن��د علی بابا 
گفته می شد، نه به لحاظ رنگ 
و ن��ه به لحاظ میمیک چهره و 
نام، هیچ هیجان و اشتهایی را 
برای مخاطبان ایرانی به همراه 

نمی آورد. 
ارتباط باکارشناس: 

www.iranbrandmaker.com

استراتژی برندینگ شیبا زیر ذره بین »فرصت امروز«

ری برندینگ با استفاده از نام و ماسکوت برند

سهشنبه
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هدی رضایی

امیر کاکایی

پیام ناوی
مدرس و مشاورCRM ، CEM  و باشگاه مشتری

پیرمرد س�بزرنگ ش�یبابا که لباس آشپزی بر 
تن داش�ت و با یک اش�اره میوه ها را به ژله های 
دوست داش�تنی تبدی�ل می کرد، ام�روزه جوان 
ش�ده و ریش های�ش را اصالح کرده اس�ت. این 

Mascot آن  ب�ه تغیی�ر در  تغیی�رات ش�یبابا 
خالصه نش�د و Rebranding  یا بازآفرینی نیز 
در برند ش�یبابا انجام ش�د که منجر به تغییر نام 
این برند از ش�یبابا به شیبا ش�د. اینکه شیبا در 
راس�تای فعالیت های برندین�گ و بازاریابی باید 
چه اقداماتی را انجام ده�د و بازآفرینی برندش 
ت�ا چه اندازه در راس�تای فعالیت ه�ای بازاریابی 

این برن�د مثمر ثمر واقع ش�ده، بهانه ای ش�د تا 
»فرصت ام�روز« س�راغ مصاحبه ب�ا دکتر فرزاد 
مقدم، مش�اور و طراح استراتژی های برند سازی 
ب�رود. آنچ�ه در ادام�ه می خوانید نظ�رات این 
کارش�ناس درباره فعالیت ه�ای ارتباطاتی برند، 
ماس�کوت، فعالیت های بازاریابی و... است که در 

سه بخش مجزا تنظیم شده است. 



ابزارهای بازاریابی 
آیا می دانس��تید عنصر مرکزی در بازاریابی، آمیخته 
بازاریابی ی��ا طیف��ی از ابزارهای مورد اس��تفاده برای 
دستیابی به گروه های هدف س��ازمان و متقاعدسازی 
آنان است؟ این مفهوم ابتدا توسط بردن )1956( مورد 
استفاده قرار گرفت و به صورت اس��تعاره ای، ابزارهای 
بازاریابی را با مواد مورد نیاز برای پخت کیک مقایس��ه 
می کند ت��ا بیان کن��د تنها ترکی��ب درس��تی از مواد 
شناخته ش��ده می تواند منتهی به نتایج رضایت بخش 
ش��ود و ش��ناخت موارد الزم برای تضمین موفقیت به 
اندازه استفاده صحیح با نسبت های درست از آنها نیاز 
به تالش و دقت ندارد. یعنی اینکه دانس��تن اس��تفاده 
صحیح و به موق��ع از ابزارهای بازاریاب��ی حتی مهم تر 
از شناخت خود آنهاس��ت. مک کارتی)1960( مفهوم 
 P4 آمیخت��ه بازاریابی را در س��ال 1960 ب��ا معرفی
مطابق با ابزارهای اصلی در دسترس: محصول، قیمت، 

ترفیع و توزیع، نظام مند کرد. 

برای مطالعه 375 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران

 روابط عمومی )42(
انتشار تجربیات

تحت هر ش��رایط و محیطی صحبت درب��اره خود برای 
مخاطبان خسته کننده اس��ت به جز زمانی که مشتری به 
جای شما صحبت کند که در این صورت مشتریان بیشتری 
نسبت به حالت اول به دست خواهید آورد و حرف های زده 

شده باور پذیر تر خواهند بود. 
کس��ب اعتبار خصوصا نزد مش��تریان جدید مس��ئله 
همیشگی اغلب شرکت هاس��ت. منظور از اعتبار اطمینان 
قلبی مشتری به شرکت و محصوالت )حتی قبل از معرفی(

است. 
ایده

کاری که اکثر شرکت ها انجام می دهند انتشار تجربیات 
دارندگان محصوالت شان اس��ت که بدون شک مشتریان 
از آن اس��تقبال الزمه را صورت می دهن��د. همان طور که 
می دانیم همه اطالعات به علت محرمانه بودن قابل انتشار 
نیستند ولی موقعیتی که ش��رکت به طور رایگان و بدون 
هیچ اجباری در اختیار مش��تریان برای انتش��ار نظرات و 
تجربیات خود قرار می دهد آنان را کامال راضی نگه می دارد. 
تجربیات مش��تریان را می توان در وب س��ایت شخصی 
شرکت و در صورت دارا بودن ارزش خبری باال در مجالت 
تجاری به چاپ رس��اند. به علت هزینه هایی که این امر در 
بر دارد این احتمال وجود دارد ک��ه اقدام به خالصه کردن 
متن کنیم در حالی که تجربیات به دست آمده حاکی از آن 
است که این ایده احتمال موفقیت در این زمینه و برآورده 
ش��دن انتظارات را کاهش می دهد. چنی��ن طرحی باعث 
افزایش اعتبار شرکت، رضایت مشتری و آسان کردن کار 
روزنامه نگاران جهت پر کردن فضاهای خالی روزنامه خود 
است. از دیگر نکات مثبت آن می توان به قابل استفاده بودن 
اطالعات آن در هر زمانی اش��اره کرد ب��ه طوری که تقریبا 
هیچ گاه ارزش خود را از دس��ت نخواهن��د داد و تقریبا هر 
شرکتی که ارائه دهنده خدمتی به مشتریان است می تواند 
در این زمینه فعالی��ت کند. حتی مدارس نی��ز می توانند 
چنین طرحی را برای دانش آموزان موف��ق خود و معرفی 

کادر و امکانات مدرسه پیاده کنند. 
آنچه در عمل باید انجام دهیم

-قبل از تولید محصول جدید نظرات درباره محصوالت 
قبلی خود را مدنظر قرار دهید. 

- جزییات مه��م را به متن اضافه کنی��د. )مانند افزایش 
23 درصدی گردش مالی شرکت(

-از زبان عامیانه و عکس های مرتبط با موضوع استفاده 
کنید. 

رهبری مبتنی بر قدرشناسی 

در سال های اخیر با جهانی شدن و پیشرفت سریع علم 
و فناوری، مدیریت و رهبری ایس��تا و بی تحرک و مبتنی 
بر پارادایم های سنتی نمی تواند مدت زمان زیادی حیات 
و بقای سازمان ها را تضمین کند. س��ازمان های امروزی 
نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه 
تنها می توانند تالطم ها و ناپایداری ه��ا را به مجالی برای 
یادگیری و انطباق و ش��کار فرصت های اندک موجود در 
دل تهدیدهای بی شمار تبدیل کنند و برای مقابله با این 
محیط نامطمئن و تغییرات مس��تمر، نیاز به افرادی در 
نقش رهبران اثربخش و خارق العاده احس��اس می شود. 
در این ش��رایط محیطی لزوم ایجاد تغییرات و مدیریت 
موثر آن برای تطبیق سازمانی اهمیت زیادی پیدا کرده 
است. مدیران و تصمیم گیران س��ازمانی  با کسب دانش 
و مهارت ه��ای بی بدی��ل و جدید مانند توانمندس��ازی 
خویش��تن و باال بردن روحی��ه ابداع و ن��وآوری از طریق 
تفکر خالق می توانند به رهبران تغییر تبدیل ش��وند. در 
کتاب رهبری مبتنی بر قدرشناسی نوشته دیانا ویتنی و 
ترجمه دکتر حس��ین نوروزی و فاطمه توپا اسفندیاری، 
پنج جهت گیری اصلی برای تحت کنترل داشتن قدرت 
تقدیر با توج��ه به نظریه رهبری مبتنی بر قدرشناس��ی 
پیشنهاد داده می شود. در بخشی از کتاب آمده است که 
»رهبری مبتنی بر قدرشناسی یک فلسفه، یک راه وجود 
داشتن و مجموعه ای از استراتژی هایی است که منجر به 
اقدامات قابل اجرا در سراس��ر صنایع مختلف و بخش ها 
شده و حوزه های اقدام مشارکتی را ارتقا می دهد. رهبری 
مبتنی ب��ر قدرشناس��ی،  دارای ظرفی��ت ارتباطی برای 
تجهیز پتانسیل خالق و تبدیل آن به قدرت مثبت برای 
به وجود آوردن یک تفاوت مثبت در دنیا است. این کتاب 
در 240 صفحه و قیمت 20 هزار تومان توسط انتشارات 

موسسه کتاب مهربان نشر به چاپ رسیده است. 

پاس�خ کارش�ناس: تمامی کس��ب وکارها از ابتدای 
شروع فعالیت ش��ان باید  درصدی از فروش ناخالص خود 
را به برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی خود اختصاص دهند. 
تعیین این  درصد فروش به عملکرد کسب وکارها بستگی 
دارد و کوچ��ک و بزرگی کس��ب وکار ام��کان دارد باعث 
کاهش یا افزایش بودجه تبلیغاتی شود. البته کسب وکارها 
باید در نظر بگیرند که وقتی وارد مرحله جدیدی از حوزه 
فعالیتی خود می ش��وند، باید بودجه تبلیغاتی خود را هم 

افزایش دهند برای مثال وقتی کس��ب وکاری وارد مرحله 
بلوغ می شود باید تمرکز بیشتری به برنامه های تبلیغات و 

بازاریابی خود اختصاص دهد. 
عالوه بر موارد گفته ش��ده، نکات دیگری نیز در تعیین 
بودجه تبلیغاتی اهمیت دارد که کس��ب وکارها باید آنها را 
در نظر بگیرند. نکاتی مانند یک: هدف؛ کسب وکارها باید 
براس��اس هدفی که در تبلیغات پیگیری می کنند، بودجه 
تبلیغاتی خ��ود را تعیین کنن��د. در این ب��اره بارها پیش 
آمده که کس��ب وکارها هدفی بزرگی را در پیش گرفته اند 
ولی بودجه تبلیغاتی کمی به آن اختص��اص داده اند. این 
موضوع باعث شده کس��ب وکارها در میانه راه هدف خود 

را رها کرده یا به خالصه کردن آن اق��دام کرده اند. چنین 
اقدامی از طرف برندها باعث از بین رفتن بودجه تبلیغاتی 
تعیین شده خواهد ش��د. دو: بودجه رقبا؛ عملکرد رقبا نیز 
در تعیی��ن بودجه تبلیغات��ی از اهمیت زی��ادی برخوردار 

است.
 اگر کسب وکار در حوزه ای فعالیت می کند که رقبایش 
بودجه ه��ای کالنی را صرف تبلیغات خ��ود می کنند، باید 
بودجه بیشتری را برای این موضوع اختصاص دهد. عالوه 
بر نکات گفته ش��ده نکات دیگری نی��ز در تعیین بودجه 
اهمیت دارد ک��ه کس��ب وکارها با کمک مش��اوران خود 

می توانند آنها را اجرا کنند. 

تعیین بودجه تبلیغاتی

پرس�ش: مدیر کسب وکاری در حوزه تولید موادغذایی هستم. چندی وقتی است تصمیم به برگزاری کمپین های تبلیغاتی 
در جه�ت معرفی محصوالت جدید گرفته ایم. در این باره مش�اوران پیش�نهاد می کنند که بودجه تبلیغاتی را در راس�تای 
برنامه ریزی برای کمپین های تبلیغاتی در نظر بگیریم؛ بودجه ای که تعیین آن تبدیل به دغدغه ای بزرگ شده است. در این 

باره راهنمایی بفرمایید که چه روندی را برای تعیین بودجه تبلیغاتی باید طی کنیم؟ 
کلینیککسبوکار

برنامه ریزی نایک برای تبدیل 
تجارت الكترونیكی به یک 
کسب وکار 7 میلیارد دالری

آمار فروش آنالین نایک اخیرا به حدود یک میلیارد 
دالر رس��ید اما این برن��د می خواهد تا ب��ا تمرکز روی 
ساده و ش��خصی کردن تجربه خرید دیجیتال تا سال 

2020 به رقم فروش 7 میلیارد دالر دست یابد. 
در نتای��ج فروش س��ه ماه��ه دوم آن، نایک ش��اهد 
سرعت بخشیدن به رشد فروش خود در عرصه تجارت 
الکترونیکی ت��ا مرز 50درص��د بود )این رقم در س��ه 
ماهه قبلی 46درصد گزارش ش��ده است(. این رشد تا 
حدی از توس��عه بازار ها و امکان فروش آنالین در آنها 
سرچشمه می گیرد. در سه ماه گذشته کانادا، سوییس 
و نروژ به این فهرس��ت اضافه ش��ده اند. در ادامه نایک 
قصد تعمیم این برنامه به مکزیک، ترکیه و ش��یلی در 

ماه های آتی را دارد. 
در هر ص��ورت، به گفت��ه مدیرعامل نای��ک، مایک 
پارک��ر، او فق��ط به فک��ر نیل ب��ه این هدف نیس��ت. 
راه اندازی س��ایت Nike.com  موجب انرژی بخشی 
ف��راوان در سرتاس��ر این کس��ب وکار و ایج��اد امکان 
دسترس��ی مصرف کنندگان ب��ه بهترین ه��ای نایک 

می شود. 
به اعتقاد پارکر، این برند همه س��رمایه گذاری خود 
در چند سال گذش��ته را معطوف به فناوری دیجیتال 
و موبایل کرده و ش��اهد نتیجه بخش��ی آن بوده است. 
برقراری ارتباط میان Nike.com و اس��تراتژی های 
دیجیتال گس��ترده تر نایک همچنان بدون شک یکی 
از بزرگ ترین فرصت هایی اس��ت که این شرکت برای 

مردم به وجود می آورد. 
پارک��ر ق��ول ارائ��ه نوآوری ه��ای بیش��تر در حوزه 
دیجیت��ال در س��ال آین��ده را داد اما به ب��اور او، کلید 
موفقیت تمرکز روی س��اده و ش��خصی کردن تجربه 
مصرف کننده اس��ت. برای مث��ال ایجاد اکوسیس��تم 
Nike+ ب��ه کاربران اجازه دسترس��ی ب��ه برنامه های 
آموزش��ی، تاریخچه تناس��ب اندام و لباس ورزش��ی 

محبوب شان را می دهد. 
فناوری دیجیتال شرایط مناسب برای توسعه روابط 
با مصرف کنندگان به وس��یله ایجاد تناس��ب میان هر 

تعامل با نیاز های خاص شان را فراهم می کند. 
نایک هرگز به تالش خود برای ساده تر و شخصی تر 
کردن تجربه دیجیتال پایان نمی دهد. س��اده تر کردن 
به معنای حرکت به س��مت س��اخت یک مرکز خرید 
برای بهترین های نایک و ش��خصی تر کردن به معنای 
افزایش تناسب تعامل های موجود با نیاز های شخصی 

افراد است. 
رش��د تجارت الکترونیکی به افزای��ش 20 درصدی 
س��وددهی نایک کمک می کند. نتای��ج کار همچنین 
تا 20درصد با افزایش تعداد س��فارش ها درخش��ان تر 
می ش��ود. خ��رده فروش��ان خ��ود را ب��رای برگزاری 

مسابقات یورو 2016 و المپیک ریو آماده می کنند. 
درآمد خال��ص در حالی به رق��م 785 میلیون دالر 
رسید که بازدهی با 4 درصد رش��د رقم 7.69 میلیارد 
دالر را ثبت کرد. افزایش 11 درصدی موجودی انبار ها 
کنار موفقیت ه��ای قبلی ت��ا حدی به عل��ت افزایش 
متوسط قیمت فروش و رشد درآمد ها از طریق فروش 
مس��تقیم کاال به مصرف کننده در کانال های متعلق به 
نایک ب��ود. در اروپای غربی رش��د 12 درصدی درآمد 
در سه ماهه دوم سال گذش��ته و افزایش 25 درصدی 
تعداد س��فارش ها برای آینده، عملک��رد قوی تر نایک 
را در پی داش��ت. رش��د 26 درصدی فروش مستقیم 
پوش��اک ورزش��ی و لباس و کفش بازیکنان فوتبال به 

مصرف کننده امتیاز باالیی را نصیب این برند کرد. 
ای��ن حرک��ت باع��ث ش��د ت��ا نای��ک به عن��وان 
پرطرفدار تری��ن برن��د ورزش��ی در منطق��ه در همه 
کش��ور ها نیز رش��د زی��ادی را تجرب��ه کند. توس��عه 
بین الملل��ی کن��ار افزایش س��هام در ب��ازار، حاکی از 
موفقی��ت واضح تالش ه��ای نای��ک در غ��رب اروپا و 
ظرفی��ت ب��االی آن از لح��اظ جغرافیای ب��رای ارائه 

محصوالت و خدمات به مصرف کنندگان است. 
www.marketingweek.com
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مدیریت امروز

این روزه��ا مش��اغلی پدید 
آم��ده ک��ه قب��ال اص��ال وجود 
خارجی نداش��تند، ام��ا امروز 
را  بزرگ��ی  کس��ب و کارهای 
تشکیل داده اند و درآمد زیادی 
از این محل به دس��ت می آید. 
یا آسیب شناسی  گفتاردرمانی 
گفتار و زب��ان یک��ی از همین 
دسته مش��اغل و رش��ته ای از 
علوم توانبخش��ی اس��ت که به 
بررسی ماهیت انواع اختالالت 
گفت��ار و زبان و نی��ز روش های 
ای��ن  درم��ان  و  تش��خیص 
اختالالت می پ��ردازد. عده ای 
ارزیابی و تش��خیص اختالل در 
بل��ع را نیز در حیط��ه تخصص 
گفتاردرمان��ی  متخصص��ان 
می دانن��د. این روزه��ا ممکن 
اس��ت برخی ک��ودکان و حتی 
افراد بزرگسال بنا به هر دلیلی 
نتوانند از صحب��ت کردن روان 
لذت ببرن��د و همی��ن موضوع 
باعث شده تا این افراد اعتماد به 
نفس پایینی در جامعه داش��ته 
باش��ند. برخ��ی از آنه��ا از این 
مراکز درمانی بی اطالع هستند 
ام��ا ش��ما به عنوان ی��ک مدیر 
مجموع��ه گفتاردرمان��ی باید 

خودتان را به آنها بشناسانید. 

از کودکان شروع کنید
چن��د مرب��ی و متخص��ص 
گفتاردرمانی اس��تخدام کنید 
که فعالیت خود را برای درمان 
کودکان شروع کنند. این افراد 
باید از صب��ر و تحم��ل باالیی 
برخوردار باش��ند به این دلیل 
که همه ک��ودکان در یک زمان 
موضوعی را ی��اد نمی گیرند. از 
س��وی دیگر باید توجه داشت 
کودکان��ی ک��ه به مرکز ش��ما 
مراجع��ه می کنن��د ب��ه نوعی 
برای درمان خود به ش��ما پناه 

آورده اند از این رو نهایت تالش 
برای به ثمر رس��یدن مشکالت 

فرد باید به کار گرفته شود. 
مربیان��ی ک��ه ب��رای آموزش 
کودکان در نظ��ر می گیرید باید 
از توانای��ی ای��ن کار برخ��وردار 
باش��ند و خود به عنوان اس��تاد، 
سلیس و روان ترین نوع صحبت 
را ب��دون زوائ��د ب��ه کار گیرند.  
کودکانی که ش��ما فن بیان را به 
آنها می آموزید یا در روان صحبت 
ک��ردن درمان ش��ان می کنی��د 
ش��ما  ش��رکت  س��رمایه های 
خواهند بود. بع��د از اینکه افراد 

لکنت زبان شان تمام شد 
به نوعی تبلیغ کار ش��ما 

محسوب می شوند. 

و اما آموزش 
بزرگساالن

اما شما نباید همه توان 
خ��ود را برای ک��ودکان 
بدهی��د.  اختص��اص 
بسیاری از افراد بزرگسال 
هس��تند که اصال لکنت 
ندارند ام��ا در جمعی که 
قرار می گیرند می ترسند 
صحبت کنند و در زمان 
صحبت عرق می کنند و 

صدایشان می لرزد. 
این اف��راد نمی توانند ارتباط 
خوبی با جامعه داشته باشند و 
همیشه در حاشیه قرار خواهند 
گرفت. ش��ما بای��د کاری کنید 
ک��ه آنها ب��ه جامع��ه بازگردند 
و بتوانن��د در مجام��ع ب��زرگ 

سخنرانی داشته باشند. 
ب��رای اینکه ب��ه ای��ن افراد 
اعتماد ب��ه نفس دهی��د از آنها 
بخواهی��د در یک س��الن قرار 
بگیرن��د و ب��رای صندلی های 
خال��ی س��خنرانی کنن��د. بعد 
نف��ر روی  ی��ک  ای��ن کار  از 
ی��ک صندل��ی بنش��یند و وی 
همان طور ب��ه صحب��ت ادامه 
دهد. با گذر زم��ان در روزهای 

بعد بای��د تعداد افراد ش��نونده 
بیش��تر ش��ود. بع��د از مدت��ی 
خواهید دید که ف��رد به خوبی 
در ی��ک جمع چند ص��د نفری 
صحبت خواهد کرد و استرسی 
در چهره اش مش��اهده نخواهد 
ش��د. از س��وی دیگر افرادی را 
که تعلی��م می دهی��د از آنها با 
اطالع قبلی ش��ان فیلم بگیرید. 
این کار را می توانید با دس��تگاه 
دوربین مشتری انجام دهید تا 
وی بتواند ای��ن فیلم را در خانه 
مشاهده و ایرادات خود را پیدا 

کند. 

دوره های ویژه مدیریتی 
برگزار کنید

یک مدیر همیشه باید از فن 
بیان باالیی برخوردار باشد. کار 
خود را طوری گس��ترش دهید 
تا اف��راد برای هر س��خنرانی به 
شما برای بیان بهتر هدف خود 
مراجع��ه کنند. ای��ن در حالی 
اس��ت که برخی اف��راد خود بر 
این باور هس��تند که خودشان 
می توانن��د بهتری��ن ف��ن بیان 
را ارائه دهند اما کار ش��ما باید 
آنقدر متفاوت باش��د که لمس 
شود. ش��ما می توانید با برگزار 
کردن دوره ه��ای ویژه فن بیان 
مدیریت��ی در دو بخ��ش مردم 
معمولی و صاحبان س��رمایه و 

مدیران کارخانجات این شرایط 
را برای آنه��ا فراه��م کنید که 
بتوانند از ش��ما بهره مند شوند 
و به قول معروف خودی نش��ان 
دهند.  این دوره ه��ا را در طول 
س��ال یک یا دوبار برگزار کنید 
اما برای اف��رادی که قصد دارند 
خ��ارج از نوب��ت کاری انج��ام 
دهند مش��اوره ویژه بگذارید تا 
آنها در آن دوره مش��خص کار 

خود را پیش ببرند. 

تبلیغات در فضای مجازی 
به صورت فیلم و عكس

ب��رای اینک��ه ن��ام و 
برند خ��ود را به چش��م 
مشتریان آش��نا سازید، 
فض��ای  از  می توانی��د 
مج��ازی به��ره ببری��د. 
در فضای مج��ازی تنها 
ب��ه تبلیغ��ات عکس��ی 
اکتف��ا نکنید و بخش��ی 
از توانمندی ه��ای خود 
را در قال��ب ی��ک فیلم 
در اختی��ار کاربران قرار 
دهی��د ت��ا آنها ب��ا چند 
و چ��ون ای��ن موض��وع 
فیلم های  آشنا ش��وند. 
تبلیغاتی بای��د کوتاه و 
تاثیر گذار باش��د. س��عی کنید 
در همی��ن زمان کوت��اه برخی 
از توانایی ه��ای خ��ود را به رخ 
بکشید تا توجه افراد را به خود 

جلب کنید. 
عکس ه��ای ش��ما در فضای 
مجازی به عن��وان تبلیغ خیلی 
منظور را نمی رس��اند اما بحثی 
مطرح اس��ت؛ باید از طراحانی 
ب��رای تبلیغ��ات خ��ود کمک 
بگیری��د ک��ه م��ردم بتوانند با 

عکس ارتباط برقرار کنند. 
اما ش��ما از پتانسیل تبلیغات 
می توانی��د  نی��ز  رس��انه ای 
بهره مند شوید. در این تبلیغات 
می توانید ذکر کنید که کودک 
ش��ما و حتی خودت��ان به یک 

جلس��ه مش��اوره رایگان برای 
روان صحبت کردن نیاز دارید. 
این رویکرد می تواند بسیاری از 
افراد را به سمت ش��ما بکشاند 
و در آنج��ا بای��د از پتانس��یل 
و توانای��ی خ��ود ب��رای جذب 

مشتری بهره ببرید. 

طراحی سایت، حتما... 
برخی افراد تمایل دارند قبل 
از اینکه به جایی برای درمان یا 
هر چیز دیگ��ری مراجعه کنند 
یک تحقی��ق اینترنت��ی درباره 

آنها انجام دهند.
ش��ما کار این افراد را س��اده 
کنید و با طراحی س��ایت همه 
توانایی های خود را بازگو کنید. 
مهم تری��ن بخش��ی ک��ه برای 
بیش��تر مش��تریان قابل توجه 
بوده هزینه اس��ت. حتما میزان 
هزینه ای را که مش��تریان باید 
به ازای ه��ر س��اعت بپردازند 
بیان کنی��د تا افراد با حس��اب 
دو دوتا چهار ت��ا بدانند که چه 

میزان باید پرداخت کنند. 

برگزاری سمینار
برخ��ی اف��راد آنق��در زمان 
در اختی��ار ندارند ک��ه بتوانند 
به عنوان مدیر ب��ه این کالس ها 
بیایند ام��ا باز هم راهی اس��ت 
ت��ا ه��م ش��ما بتوانید کس��ب 
درآمد کنی��د و ه��م کار آنها را 
راه بیندازی��د. برای ای��ن افراد 
س��مینار برگزار کنی��د و همه 
مدیری��ت و اداره آن را برعه��ده 
بگیری��د. صحبت های��ی را که 
مدیرعامل ش��رکت قص��د دارد 
ب��ه مخاطبان��ش بگوید، ش��ما 
زحمت انتقال آن را بکش��ید. از 
س��وی دیگر حتما سالی یک بار 
س��میناری ب��ا عن��وان مدیران 
آین��ده ب��رای ک��ودکان برگزار 
کنید تا افراد کار شما را مشاهده 
کنن��د ک��ه چ��ه می��زان افراد 

توانستند نزد شما بهبود یابند. 

آیا می دانستید

گزارش »فرصت امروز« درباره چگونگی مدیریت یک مرکز گفتاردرمانی

گفتار روان در خدمت سودآوری

تریبون

کتابخانه

برای اینکه نام و برند خود را به چشم 
مشتریان آشنا سازید، می توانید از 

فضای مجازی بهره ببرید. در فضای 
مجازی تنها به تبلیغات عکسی اکتفا 

نکنید و بخشی از توانمندی های خود را 
در قالب یک فیلم در اختیار کاربران قرار 
دهید تا آنها با چند و چون این موضوع 

آشنا شوند. فیلم های تبلیغاتی باید کوتاه 
و تاثیر گذار باشد. سعی کنید در همین 
زمان کوتاه برخی از توانایی های خود را 
به رخ بکشید تا توجه افراد را به خود 

جلب کنید 
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دستورالعمل اوراق رهنی به تصویب 
هیات مدیره سازمان بورس رسید

دس��تورالعمل انتش��ار اوراق رهن��ی ب��ه تصویب 
ش��ورای عالی بورس و هیات مدیره سازمان بورس و 
اوراق بهادار رسید. حس��ن امیری، معاون نظارت بر 
بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اعالم این خبر گفت: ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار 
اوراق به پشتوانه تسهیالت رهنی از مدت ها قبل در 
دس��تور کار س��ازمان قرار گرفته بود. براین اساس، 
دس��تورالعمل انتشار اوراق رهنی پس از بررسی های 
الزم از جمل��ه بررس��ی در کمیت��ه تخصصی فقهی 
س��ازمان به تصویب هیات مدیره س��ازمان رس��ید. 
وی در ادام��ه افزود: اوراق رهنی یک��ی از ابزارهایی 
است که می تواند برای تأمین مالی اشخاص حقوقی 
ک��ه در چارچوب قوانین و مقررات نس��بت به انعقاد 
قرارداده��ای تأمین مالی در قالب عق��ود مبادله ای 
اقدام می کنند، مورد اس��تفاده قرار گیرد. امیری در 
توضیح این اوراق گفت: اوراق رهنی، اوراق بهاداری 
است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر 
منتش��ر می ش��ود. مطالبات رهنی ش��امل مطالبات 
م��دت دار اش��خاص حقوق��ی ناش��ی از قراردادهای 
مبادله ای از قبیل فروش اقس��اطی، اجاره به ش��رط 
تملیک و جعاله  )به استثنای سلف( است که دارای 
وثیقه رهنی است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج 

از بورس هستند. 

انتصاب مدیر ناشران بورس تهران
طوب��ی دهقان��ی به عنوان مدیر ناش��ران ش��رکت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران منصوب ش��د. وی طی 
حکم��ی از طرف حس��ن قالیباف اص��ل، مدیرعامل 
بورس به س��مت مدیریت ناش��ران ش��رکت بورس 
تهران منصوب ش��د. بر این اس��اس دهقانی تاکنون 
در حوزه ه��ای معاون��ت فنی و اقتصادی، بازرس��ی، 
نظارت بر بازار و عملیات بازار فعالیت داش��ته است، 
از ای��ن پس به عنوان مدیر ناش��ران ش��رکت بورس 
تهران به فعالیت خود در بازار س��رمایه ادامه خواهد 
داد. گفتنی اس��ت: دهقانی مدرک کارشناسی خود 
را در رش��ته حس��ابداری از دانش��گاه صنعت نفت، 
مدرک کارشناس��ی ارشد در این رش��ته از دانشگاه 
عالمه طباطبایی و مدرک دکترای حس��ابداری را از 
دانش��گاه تربیت مدرس دریافت کرده است. در عین 
حال زهره کریمی از سرپرس��تی به سمت مدیر امور 
حقوقی و قراردادهای ش��رکت بورس تهران و حمید 
روح بخش از سرپرستی به سمت مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت بورس تهران منصوب شدند. 

نقش آفرینی فرابورس ایران 
در اقتصاد کشور

گردهمای��ی هیات مدیره ادوار فراب��ورس ایران به 
منظور گرامیداش��ت هفتمین س��الگرد فعالیت این 
مجموعه ب��ا حضور رئی��س و اعض��ای هیات مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د. رس��ول 
س��عدی، رئیس هیات مدیره فراب��ورس ایران گفت: 
هیچ کس فکر نمی کرد که فرابورس ایران طی هفت 
س��ال بتواند این نقش را در بازار س��رمایه و اقتصاد 
کش��ور ایفا کن��د. مصطفی امید قائم��ی، مدیرعامل 
س��ابق فرابورس ایران هم در این گردهمایی به نگاه 
مثب��ت و حمایت س��ازمان بورس در دوره گذش��ته 
ب��رای راه ان��دازی و در دوره کنون��ی برای پیش��برد 
اهداف فرابورس اش��اره کرد. در ادامه امیر هامونی، 
مدیرعام��ل فرابورس ای��ران گزارش��ی از مهم ترین 
فعالیت ه��ا و اقدام��ات فراب��ورس طی هفت س��ال 
گذشته ارائه کرد و به بیان مهم ترین برنامه های آتی 

این مجموعه پرداخت. 

عرضه ۵۵ هزار تن سنگ آهن 
در تاالر صادراتی

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز ۲۱ دی ماه، 
ش��اهد عرضه ۵۵ هزار تن س��نگ آه��ن دانه بندی 
مجتمع س��نگ آهن جالل آباد، با قیمت پایه هش��ت 
دالر در هر تن بود. تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 
۲هزار تن قیر ۶۰۷۰ ش��رکت آذرب��ام عایق کار بود. 
شرکت آلومینیوم ایران  )ایرالکو( با ۲هزار تن شمش 
هزارپون��دی ۹۹.۸ و ۳۰۰ ت��ن ش��مش هزارپوندی 
۹۹.۷ در تاالر محص��والت صنعتی و معدنی حضور 
یاف��ت. در این روز و در تاالر محصوالت کش��اورزی، 
حدود ۴۶۹۰ تن ذرت خوزستان، موجودی انبارهای 
دانه طالیی، بنوت، س��یبلی، توسعه کشت ذرت ۱، 
بنوار ناظر، آزادی، ش��اداب دانه، حس��ینیه، ش��هید 
بهش��تی بی سی، توسعه کشت ش��وش، سیدعباس، 
غ��رب کرخ��ه، آبگرم��ک، عقیلی، وحدت و ش��هید 
رجایی، در قالب گواهی س��پرده کاالیی عرضه شد. 
در ای��ن روز و در مجموع حدود ۱۳۲ هزار تن انواع 
کاال راهی تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران شد. 

سوخت کوره سبک پتروشیمی 
تبریز عرضه شد

در جلس��ه معامالتی روز دوشنبه ۲۱ دی ماه ۹۴، در 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، کاالهای حالل ۴۰۰ و 
۴۱۰ پاالیش نفت اصفهان، نیتروژن پتروشیمی مبین، 
نیتروژن، پنتان، سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز 
و نفتای س��نگین پاالیش نفت تهران در رینگ داخلی 
و در رینگ بین الملل نفت گاز )گازوییل( ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران به مقص��د ترکیه از 
مب��دا انبار نفت تبریز و گاز مایع خام پاالیش گاز ایالم 
عرضه شدند. عرضه های فوق در کنار معامالت مستمر 
قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در 

بازار مشتقه بازار دیروز بورس انرژی را رقم زدند. 

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

ته��ران در معامالت  بورس 
روز دوش��نبه بعد از تنفس��ی 
کوتاه، بار دیگر روند صعودی 
خ��ود را از س��ر گرف��ت. در 
بازار روز گذش��ته شرکت های 
متاث��ر از لغ��و تحریم ها یعنی 
شرکت های خودرویی و بانکی 
در مرک��ز توجه س��هامداران 
ق��رار گرفتند و ای��ن موضوع 
سبب شد شاخص کل بورس 
تهران رش��د ۳۰۰ واحدی را 
ادامه روند مثبت  تجربه کند. 
ب��ورس تهران و غلبه تقاضا بر 
عرض��ه موجب ش��د تا حجم 
معام��الت از مرز ۱۰۰ میلیون 
تومان فراتر رفته و در مجموع 
ارزش  به  س��هم  ۱۲۸ میلیون 
۲۵۹ میلیارد تومان دادوس��تد 
ش��ده و ارزش ب��ازار س��هام 
ب��ه ۲۷۱ هزار میلی��ارد تومان 
مبنی  انتشار خبرهایی  برسد. 
ب��ر نزدیک ش��دن ب��ه زمان 
برداش��ته  و  برج��ام  اج��رای 
ش��دن تحریم های س��وییفت 
همچنان از اصلی ترین عوامل 
رونق دوب��اره بورس و افزایش 
موج��ب  ک��ه  قیمت هاس��ت 
تاالر حافظ  اهالی  خوش بینی 
و ورود پاورچی��ن نقدینگی به 

بورس تهران شده است. 

انتشار خبرهای 
امیدوار کننده در تاالر

از س��وی دیگ��ر با انتش��ار 
امیدوارکنن��ده  خبره��ای 
تعیی��ن  موض��وع  جمل��ه  از 
مجتمع ه��ای  خ��وراک  ن��رخ 
پتروش��یمی و از س��وی دیگر 
انتظار برای عق��د قراردادهای 
جدید ب��ا کش��ورهای اروپایی 
همزمان با س��فر رئیس جمهور 
ب��ه اروپ��ا در هفته آین��ده از 
دیگ��ر عوام��ل خوش بینی به 
بازار س��هام اس��ت؛ بازاری که 

اگرچه روز گذش��ته زیر سایه 
با  حقوقی ها  برخی  عرضه های 
کمی بی��م مواجه ب��ود، اما به 
و  اعتباری  معامالت  پش��توانه 
از س��ویی جابه جایی نقدینگی 
از ب��ازار بدهی، بازار س��هام به 
اس��تراحت موقت خ��ود پایان 
داد و روی الگوه��ای صعودی 
قرار گرف��ت. در ح��ال حاضر 
از خریدوفروش هیجانی  دیگر 
اهالی تاالر خبری نیس��ت که 
ای��ن خ��ود نش��ان از ادامه دار 
ب��ودن روند مثب��ت فعلی بازار 
حداق��ل در کوتاه م��دت دارد 
و در میان م��دت ب��ا توج��ه به 
اجرای��ی ش��دن برج��ام و لغو 
تحریم ه��ای بین المللی و آزاد 
ش��ده  بلوکه  پول های  ش��دن 
ایران، این امید در میان اهالی 
ت��االر حاف��ظ وج��ود دارد که 
نقدینگ��ی در ب��ورس افزایش 

خواهد یافت. 

تشکیل صف های خرید در 
گروه خودرو

در گروه بانک همان طور که 
معامالت  پیش بینی می ش��د، 
منف��ی دو روز ابتدای��ی هفته 
اص��الح قیمت برای رش��د دو 
هفته اخیر بود و روز گذش��ته 

دوباره شاهد رشد قیمت ها در 
کلی��ت ب��ازار و در گروه بانک 
بودیم. معامالت گروه صعودی 
پای��ان  در  و  گرف��ت  انج��ام 
نمادهای گروه  تمام  معامالت 
در ب��ازه مثبت ق��رار گرفتند. 
همچنی��ن معام��الت پرحجم 
بود و ب��ا معامله ۳۵.۸ میلیون 
س��هم، بانک تجارت بیشترین 
حج��م معامالت گ��روه را به 
خ��ود اختص��اص داد. بان��ک 
حکمت ایرانیان نیز تمام طول 
روز را با صف خرید همراه بود 
و با ص��ف ۳ میلیونی معامالت 
را ب��ه اتم��ام رس��اند. عواملی 
همچون کاهش نرخ بهره بین 
بانکی و سیاست های تشویقی 
بان��ک مرکزی مبنی برکاهش 
نوید  بانک ها،  قانون��ی  ذخیره 
آن را می ده��د ک��ه به زودی 
نرخ سود س��پرده بانک ها نیز 
کاه��ش خواه��د یاف��ت و به 
دنب��ال آن نس��بت P/E برای 
افزای��ش می یابد.  بورس  بازار 
گروه خودرو و ساخت قطعات 
روند صعودی پرقدرتی داشت 
و از هم��ان اوایل بازار ش��اهد 
تش��کیل صف ه��ای خرید در 
اکث��ر نمادهای گ��روه بودیم. 
۱۰ میلی��ون  بل��وک  معامل��ه 

ایران خ��ودرو  نم��اد  س��همی 
را در لحظ��ات پایانی ش��اهد 
بودی��م و این س��هم همچنان 
توانس��ت معام��الت را با صف 
خری��د ب��ه پای��ان رس��اند. با 
معامل��ه ۴۹.۸ میلیون س��هم، 
ایران خودرو دی��زل بیش��ترین 
حجم معامالت گروه را داشت. 

رشد 3.9 واحدی شاخص 
فرابورس

در معامالت روز دوشنبه ۲۱ 
دی م��اه بالغ ب��ر ۱۷۴ میلیون 
۲۰ ه��زار  در  به��ادار  ورق��ه 
معامالت��ی  دفع��ه   ۴۸۴ و 
ارزش  که  ش��د  خریدوفروش 
ای��ن دادوس��تدها ب��ه حدود 
۲۲۱ میلیاردریال  و  یک ه��زار 
رس��ید. همچنی��ن ش��اخص 
فرابورس رش��د ۳.۹ واحدی را 
تجرب��ه کرد تا ب��ه این ترتیب 
آیفک��س رق��م ۷۰۴ واحد را 
در پای��ان معامالت ثبت کند. 
فرابورس  معام��الت  بررس��ی 
بازاره��ای اول، دوم  ایران در 
و پایه حاکی از آن اس��ت که 
نماد ش��رکت فوالد هرمزگان 
جنوب با دادوستد ۱۷ میلیون 
ارزش ۲۲ میلیارد  ب��ه  س��هم 
ریال بیش��ترین حجم معامله 

را ب��ه خ��ود اختص��اص داده  
اس��ت. در جری��ان معامالت، 
نماد ش��رکت های پتروشیمی 
پتروش��یمی  گ��روه  م��ارون، 
و  ایرانی��ان  س��رمایه گذاری 
معدن��ی  صنای��ع  هلدین��گ 
تاثی��ر  باالتری��ن  خاورمیان��ه 
مثبت را بر ش��اخص فرابورس 
ح��ال  عی��ن  در  گذاش��تند. 
نماد معامالتی ش��رکت فوالد 
هرمزگان جنوب نیز بیشترین 
تاثیر منفی را بر این ش��اخص 
برجا گذاش��ت. در میان اوراق 
با درآمد ثابت، اجاره پتروامید 
آسیا با معامله ۵۲۸ هزار ورقه 
بهادار ب��ه ارزش ۵۲۸ میلیارد 
ریال باالتری��ن حجم و ارزش 
معامل��ه را از آن خ��ود ک��رد. 
همانن��د روز قب��ل صن��دوق 
س��رمایه گذاری اعتماد آفرین 
پارس��یان نیز با خریدوفروش 
یک میلیون و ۸۷۰ هزار س��هم 
بیش��ترین حج��م معامالت را 
در می��ان ETFه��ا ب��ه خود 
پای��ان  در  داد.  اختص��اص 
ای��ران  فراب��ورس  معام��الت 
توس��عه  ش��رکت های  نم��اد 
خوارزمی،  اطالع��ات  فناوری 
شیر پاس��توریزه پگاه فارس و 
مهندسی صنعتی روان فن آور 
افزای��ش قیمت و  بیش��ترین 
بازرگانی  ش��رکت های  نم��اد 
مرج��ان کار،  تولی��دی  و 
و  غذای��ی  فرآورده ه��ای 
ف��والد  و  قندچهارمح��ال 
هرم��زگان جن��وب باالتری��ن 
افت قیم��ت را تجربه کردند. 
در بازار ابزاره��ای نوین مالی 
فراب��ورس ایران نی��ز هر ورقه 
اسناد خزانه اس��المی با رشد 
قیم��ت ۳۸۸ ریال��ی به بهای 
پایان��ی ۹۶۱ هزار و ۹۱۰ ریال 
مورد مبادل��ه قرار گرفت. این 
اوراق در حج��م ۹ هزار و ۲۸۶ 
ورقه به ارزش ۸ میلیارد ریال 

دادوستد شدند.

تب خرید در سهم های تحریمی باال گرفت

مژدگانی برجام به بازار سهام

سنا - بازار سرمایه در سالگرد 
دوساله شدن رکود نسبی حاکم 
ب��ر آن در حالی با رونق و رش��د 
ش��اخص ها مواج��ه ش��د که به 
نظر می رس��د بهانه های افزایش 
قیمت ه��ا و آغ��از دوره صعودی 
بازار س��هام ک��م نیس��تند. بازار 
س��رمایه از ای��ن ب��ه بع��د و در 
فصل زمس��تان صع��ود مالیمی 
را تجرب��ه خواهد ک��رد. با توجه 
ب��ه خبره��ای مثب��ت پی��ش رو 
که مهم تری��ن آن آغ��از اجرای 

برجام در روزهای آینده اس��ت، 
می توان رشد آرام قیمت ها را در 
ماه های پایانی س��ال پیش بینی 
ک��رد. معم��وال بازارهای س��هام 
دنی��ا نیز از عوامل ب��رون زا تأثیر 
می پذیرند، این در حالی اس��ت 
ک��ه در اکثر بورس ه��ای جهانی 
عوامل مهم تری مثل س��ودآوری 
ش��رکت ها در رون��د متغیرهای 
اس��ت.  تأثیرگذار  ب��ازار س��هام 
میزان س��ودآوری ش��رکت های 
مس��تقیم  به طور  س��رمایه  بازار 
بر قیمت ه��ا و متغیره��ای بازار 
تأثی��ر می گذارند و رونق فعالیت 

بنگاه های بورس��ی ی��ا رکود آنها 
می توان��د رون��د معام��الت بازار 
س��رمایه را متاثر کند. انتظارات 
خوش��بینانه از دیگر عوامل مؤثر 

بر بازار سرمایه است.
اج��رای برجام تا پایان س��ال 
و  گش��ایش ها  باع��ث  ج��اری 
آزادی عم��ل در تب��ادالت مالی 
و اعتبارات اس��نادی و حوالجات 
می ش��ود که این موضوع هزینه 
تبادل پول را ب��رای تولید کننده 
و صادرکنن��ده کاه��ش می دهد 
س��ودآوری  افزای��ش  باع��ث  و 
صادرکنندگان می شود. با اجرای 

برجام انتظ��ارات مثبتی در بازار 
ش��کل می گی��رد اما تأثی��ر این 
موارد به سرعت در بازار سرمایه 
درحال حاضر  نمی ش��ود.  نمایان 
اخبار خوش مثبت بس��یاری در 
بخش های سیاس��ی کش��ور نیز 
وج��ود دارد. رف��ع تحریم ه��ای 
بین المللی برای کلیت اقتصاد و 
بازار س��رمایه مهم است. به نظر 
می رسد قیمت  سهام در زمستان 
امس��ال روند صعودی مالیمی را 

تجربه کند.
باتوجه به آنک��ه بورس تهران 
از دی س��ال ۹۲ ش��اهد کاهش 

ش��اخص ها  و  س��هام  قیم��ت 
ب��ا توجه  ب��وده ، درحال حاض��ر 
ب��ه انتظ��ارات موج��ود در بازار 
پیش بینی می ش��ود که از پایان 
س��ال در روند مثبتی قرار گیرد. 
قیم� ت ها در بازار سرمایه کاهش 
داشته و همچنین نسبت  قیمت 
به سود نیز بسیار معقول است. با 
توجه به اینکه ش��اخص بورس و 
قیمت سهام به حداقل رسیده و 
برای سرمایه گذاری جذاب است، 
ب��ا فراهم ش��دن ش��رایط و رفع 
موانع می توان شاهد رشد قیمت 

سهام و شاخص بود. 

بازده��ی  مقایس��ه   - ایس�نا 
ش��اخص کل ب��ورس ته��ران ب��ا 
ش��اخص بورس های منطقه نشان 
می ده��د ک��ه ش��اخص ب��ورس 
تهران در ۹ ماهه امس��ال نس��بت 
به بورس های منطق��ه خاورمیانه 
اف��ت کمت��ری را تجربه ک��رده و 
بورس عربس��تان با بیشترین افت 
در صدر جدول قرار گرفته اس��ت. 
مقایسه شاخص کل بورس تهران 
با س��ه بورس مطرح منطقه نشان 
می دهد که بورس تهران در ۹ ماه 
امسال نسبت به بورس های دوبی، 

عربس��تان و اس��تانبول کمترین 
افت را تجربه ک��رده و با افت ۱.۶ 
درصدی شاخص در این مدت در 
انتهای جدول قرار گرفته اس��ت. 
این در حالی اس��ت که بیشترین 
افت ش��اخص در بین بورس های 
مط��رح منطق��ه، نصی��ب بورس 
عربس��تان س��عودی ش��ده و این 
کش��ور با ۲۴ درصد افت شاخص، 
مقام اول بیشترین افت را در بین 
س��ایر بورس ها کسب کرده است. 
بع��د از عربس��تان، ب��ورس دوبی 
بیش��ترین افت شاخص را در بین 

بورس ها تجربه ک��رده و با افت ۹ 
درصدی شاخص و بازدهی منفی، 
در رتبه دوم قرار گرفته است. بعد 
از ب��ورس دوبی، ش��اخص بورس 
اس��تانبول نیز اف��ت ۸.۲ درصدی 
را در ۹ ماه امس��ال تجربه کرده و 
در مقام س��وم این جدول ایستاده 
است. عالوه بر این عملکرد بازدهی 
ش��اخص بورس در سه ماهه سوم 
سال نشان می دهد که در سه ماهه 
س��وم نیز بورس تهران با بازدهی 
منفی ۰.۰۹ درصدی کمترین افت 
را بین سه بورس دیگر تجربه کرده 

و در بین سایر بورس ها در انتهای 
جدول قرار گرفته است.

در س��ه ماهه سوم سال بورس 
دوب��ی ب��ا بازده��ی منف��ی ۱۴ 
درصدی بیشترین بازدهی منفی 
را کس��ب ک��رد و در رتب��ه اول 
ق��رار گرفت. همچنین مقایس��ه 
ش��اخص بورس تهران با شاخص 
بورس های جنوب ش��رقی آس��یا 
نش��ان می دهد که بورس تهران 
نس��بت به ش��اخص های مطرح 
این کش��ورها نیز اف��ت کمتری 
را در ۹ ماه��ه امس��ال تجرب��ه 

کرده اس��ت، زی��را وضعیت این 
بورس ه��ا نی��ز به دلی��ل کاهش 
قیمت های جهانی مطلوب نبوده 
و بورس های مطرح جنوب شرق 
آسیا بازدهی های منفی را تجربه 
کرده اند به طوری ک��ه در ۹ ماهه 
امسال ش��اخص تاپیکس بورس 
توکیو افت ۳.۲ درصدی را تجربه 
ک��رده و بورس های هنگ کنگ و 
کواالالمپور نیز هر کدام با افت ۹ 
درصدی مواجه شدند و نسبت به 
بورس تهران افت های بیشتری را 

تجربه کردند. 

ف�ارس - مدیرعام��ل بورس 
مونی��خ به همراه موس��س »بادر 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  بان��ک«، 
گروه ه��ای ارائه کنن��ده خدمات 
مال��ی در بازار س��رمایه آلمان و 
مالی  نرم افزار  مدیرعامل شرکت 
اوراق  ب��ورس  از  »پ��ی دی وی« 
به��ادار ته��ران بازدی��د کردند. 
ای��ن هیأت ب��ا حض��ور در تاالر 
شیش��ه ای حافظ ضمن آشنایی 

ب��ا تاریخچه ای از بازار س��رمایه 
ای��ران، ب��ا وضعی��ت موج��ود و 
طرح های آتی بورس تهران آشنا 
آلمانی  بازدیدکنندگان  ش��دند. 
در نشس��ت با مدیرعامل بورس 
ته��ران ضمن اش��اره ب��ه وجود 
زیرس��اخت های اصل��ی در بازار 
س��رمایه ایران و ضرورت توسعه 
آنها، اع��الم آمادگی کردند پس 
از رفع تحریم ه��ا همکاری خود 

را جه��ت معرف��ی ش��رکت های 
منتخب پذیرش ش��ده در بورس 
تهران به س��رمایه گذاران آلمانی 
و بازاریاب��ی ب��رای س��هام ای��ن 
ش��رکت ها آغاز کنند. این هیأت 
آلمان��ی عنوان کرده قادر اس��ت 
فعالیت ه��ای گس��ترده ای را در 
م��ورد ارائه خدم��ات نرم افزاری 
و انتق��ال فناوری های مرتبط به 

بازار ایران انجام دهد. 

رشد آرام قیمت ها در ماه های پایانی سال

از نظر میزان افت شاخص کل بورس
بورس عربستان اول شد، بورس تهران آخر

 پای آلمان ها به بورس تهران باز شد
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نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
المپ پارس ش��هاب در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سیمان 

دورود در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۴.۷۴۸۵المپ پارس شهاب
۶.۶۸۱۵سیمان دورود

۴.۸۳۴۵بین المللی پارس
۱.۸۵۰۴.۹۹محورسازان ایران خودرو

۲.۰۲۴۴.۹۸آلومراد
۱.۶۰۶۴.۹۷رینگ سازی مشهد

۱۰.۷۲۴۴.۹۳ایران ترانسفو

 بیشترین درصد کاهش
ایران مرینوس صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. پتروشیمی ش��یراز در رده دوم این گروه 
ایس��تاد وصنعت��ی بوتان ه��م در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۹(۹.۴۳۵ایران مرینوس
)۴.۸۵(۳.۲۳۷پتروشیمی شیراز

)۴.۸۵(۳.۴۷۴صنعتی آما
)۴.۷۳(۲.۳۳۶صنعتی بوتان

)۴.۷۳(۱۰.۰۹۴گلتاش
)۴.۵۱(۲.۹۲۱قند مرودشت
)۴.۳۳(۱.۲۳۶شکر شاهرود

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم س��رمایه گذاری آتیه دماوند پرمعامله ترین 
س��هم بازار بورس شناخته ش��د. ایران خودرو دیزل در 
رده دوم این گروه ایستاد. بانک تجارت و بانک صادرات 

ایران هم در رده های باال قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

۸۴.۷۰۵ ۵۶۸ح . س. آتیه  دماوند

۴۹.۸۸۱ ۸۲۰ایران  خودرودیزل 
۳۵.۸۱۲ ۹۷۵بانک تجارت
۳۵.۲۷۲ ۹۲۲بانک صادرات

۲۹.۶۳۴ ۱۹۴۰بانک ملت
۲۶.۴۶۰ ۱۱۵۵زامیاد

۲۰.۹۹۳ ۱۲۰۹قند ثابت  خراسان 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را گروه مپنا  به 
خود اختصاص داد و ایران ترانسفو رتبه دوم را به دست 
آورد. بان��ک ملت هم در باالی جدول بیش��ترین ارزش 

معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

۱۲۸.۹۹۸ ۷۶۳۸گروه مپنا 
۱۰۴.۱۵۱ ۱۰۷۲۴ایران  ترانسفو
۶۰.۸۵۳ ۳۹۶۱صنایع  آذرآب 
۵۷.۵۱۵ ۳۴۶۲حفاري شمال

۵۷.۴۹۶ ۱۹۴۰بانک ملت
۴۸.۰۹۶ ۵۶۸ح . س. آتیه  دماوند
۴۰.۸۹۶ ۸۲۰ایران  خودرودیزل 

بیشترین سهام معامله شده
بان��ک صادرات ای��ران در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که بانک 
ملت در این گروه دوم ش��د و حق تقدم سرمایه گذاری 

آتیه دماوند در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۹۲۲۲۰۶۴بانک صادرات
۱۹۴۰۱۹۱۱بانک ملت

۵۶۸۱۸۲۴ح. س. آتیه دماوند
۹۷۵۱۷۹۹بانک تجارت

۱۲۰۹۱۶۷۲قند ثابت خراسان
۸۲۰۱۶۲۵ایران خودرو دیزل

۳۹۶۱۱۵۷۳صنایع آذرآب

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
۱۵۰۴۷۵۲پست بانک

۱۸۵۰۶۱۷محورسازان ایران خودرو
۲۴۹۴۱۹۲چرخشگر

۵۱۱۵۱۷۶نسوز پارس
۲۳۴۹۱۵۷قند قزوین

۱۴۳۲۱۴۳تکنوتار
۱۳۶۱۱۲۴الکتریک 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

۱۱۰۱۲.۰۴سرمایه گذاری اعتبار 
۸۱۹۲.۴۵سرمایه گذاری پردیس

۳۲۸۵۳.۲۱صنعتی بارز
۲۴۹۳۳.۳۲سیمان کارون
۳۱۶۷۳.۵۰سیمان کرمان
۱۹۸۱۳.۵۳بیمه پارسیان

۲۱۷۹۳.۶۰س. صنعت نفت
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نصراهلل برزنی
مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین



صنع��ت پتروش��یمی ب��ا داش��تن س��هم 
باالی��ی از بازار س��رمایه هم��واره مورد توجه 
سرمایه گذاران بوده و رونق چندین ساله این 
صنعت و رشد نجومی قیمت سهام این گروه 
در س��ال های گذش��ته سهامداران را وفادار و 
پیگیر تحوالت این گروه کرده است، به طوری 
ک��ه اگر ح��رف از س��رمایه گذاری بلندمدت 
باشد، در توصیه ها، پتروشیمی جایگاه باالیی 
دارد. در بین محصوالت پتروش��یمی متانول 
در بازار س��رمایه کشور سهم باالیی داشته و 
س��ه ش��رکت مهم بورسی شامل پتروشیمی 
زاگرس، پتروش��یمی فن آوران و پتروشیمی 
خارک، به عنوان محصول اصلی و پتروشیمی 
ش��یراز به عنوان یکی از محصوالت به تولید 
متان��ول مش��غول اند. پتروش��یمی زاگ��رس 
به عن��وان بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده متانول 
کش��ور در حال حاضر بیش از 65 درصد از 
ظرفی��ت متانول ای��ران را به خود اختصاص 
داده اس��ت. این ش��رکت که توانس��ت تا آذر 
م��اه 92 در ی��ک دوره 16 ماه��ه ب��ا افزایش 
بی��ش از چه��ار برابر در ارزش س��هام همراه 
ش��ود، همچون سایر هم گروهی های خود در 
دو س��ال اخیر به گوش��ه ای دنج و تنها رانده 
شده و با کاهش 61 درصدی در ارزش مواجه 
ش��ده است. همچنین پتروشیمی خارک که 
در دوره رشد با افزایش ارزش 5 برابری مواجه 
ش��د، در طول دو س��ال اخیر روندی نزولی 
داشته و 26 درصد از ارزش خود را از دست 

داده است. )جدول1(
با این وجود، از هفته گذش��ته با توجه به 
صحبت ه��ای مختل��ف در م��ورد تعیین نرخ 
خوراک پتروشیمی زیر 10 سنت، سهام این 
گروه با رشد مواجه شد. در طول دو سال اخیر 
نیز هر بار از مش��کالت صنعت پتروش��یمی 
صحبت به میان آمد، نخستین انگشت اتهام 
به س��مت افزایش نرخ خوراک پتروش��یمی 
رفت، اما بررس��ی ها نش��ان می دهد عالوه بر 
این عامل مهم، مشکالت عدیده دیگری نیز 
وج��ود دارد که کس��ب و کار متانول را تحت 
فش��ار قرار داده است. گرچه نگارنده گزارش 
حاضر، همچون دیگر اهالی بازار سرمایه، یک 
س��الی است که چش��م به سوی تدبیر دولت 
در تعیین نرخ خوراک پتروش��یمی دوخته و 
پاس��خ انتظارش گذر هفته هایی است که در 
جریان اس��ت و خبر از تعیین نرخ نمی آید! 
اما این گزارش قصد دارد به دیگر مش��کالت 
مهم این کس��ب و کار از صنعت پتروش��یمی 
بپردازد و در پی بررسی دالیل افول صنعت، 

چشم اندازی از آینده آن ارائه کند. 
عوامل مؤثر بر صنعت

هم��واره در تحلی��ل صنای��ع و پیش بینی 
چش��م انداز آن، تحلیلگ��ر به دنب��ال تعیین 
مؤلفه ه��ای مه��م مؤثر بر صنع��ت بوده و با 
درک درس��ت از مؤلفه ه��ای مه��م می تواند 
تصویری روشن تر از آینده ارائه کند. در سال 
2014 مع��ادل 31 درصد از متانول مصرفی 
دنیا، در تولید فرمالدئید به کار رفته اس��ت. 

همچنی��ن 10 درص��د از متانول صرف تولید 
اسیداس��تیک شده است. با این وجود بخش 
مهم��ی از مص��رف متانول به تولید س��وخت 
مرب��وط ب��وده که مصرف این بخش جمعاً به 
40درصد می رس��د و ش��امل تولید گازوییل، 
دی متی��ل ات��ر و ام تی بی اس��ت. با توجه به 
صرفه هایی که در تولید سوخت از متانول به 
دلیل اختالف قیمت گاز طبیعی  )ماده اولیه 
تولی��د متانول( و قیمت نفت  )به عنوان ماده 
اصلی در تولید بنزین و س��ایر سوخت ها( در 
طول سال های ثبات قیمت نفت در محدوده 
115 تا 100 دالر، وجود داشت، رشد مصرف 
در بخش تولید سوخت افزایش یافت. از این 
رو براس��اس گ��زارش IHS بین س��ال های 
2002 تا 2013 میانگین رشد ساالنه تقاضا 
ب��رای متانول در تولید س��وخت معادل 9.1 
درص��د بوده، درحالی که میانگین رش��د کل 
مصرف متانول بین این سال ها به 5.2 درصد 
محدود ش��ده اس��ت. در این مقایسه اهمیت 
رش��د بخش انرژی از مصرف متانول بس��یار 
مش��هود ب��وده و رش��د آتی آن نی��ز به ادامه 
برنامه های انرژی بستگی دارد. بر این اساس 
مؤسس��اتی همچ��ون IHS در چش��م انداز 
صنع��ت متانول رش��د بی��ش از 11درصد را 
برای پنج س��اله آتی در بخش س��وخت در 
نظ��ر گرفته ان��د. نکته حائ��ز اهمیت در این 
دس��ت پیش بینی ها قیمت نفت خواهد بود، 
به ط��وری که در پیش بینی های IHS قیمت 
نف��ت در محدوده 100 دالر منظور ش��ده و 
این مؤسسه فرض کرده، با توجه به اختالف 
معن��ادار بی��ن قیمت گاز طبیعی و نفت خام  
)در قیمت های 100 دالر( رش��د مصرف این 

بخش شدت گیرد. )نمودار2(

به طور کلی می توان گفت بخش مربوط به 
انرژی در صنعت متانول ارتباط مس��تقیمی 
باقیمت نفت داشته و با کاهش قیمت نفت و 
کمتر شدن فاصله آن با گاز طبیعی استفاده 
از متانول در بنزین سازی با افت تقاضا مواجه 
خواهد شد. اما 60 درصد دیگر متانول صرف 
کاربردهای س��نتی متانول ش��ده و با رش��د 

اقتصادی رابطه مستقیم دارد. 
در سال 2013، حدودا 44 درصد از متانول 
به مصرف چین رسیده است. از این رو، چین 
نقش مهمی در بازار داش��ته و تقاضا در این 
اقتصاد بزرگ نقشی اساسی در آینده صنعت 
را بر عهده خواهد داشت. نقش مهم این بازار 
زمانی مش��هود می ش��ود که رشد تقاضا برای 
متانول در چین با سایر نقاط دنیا مقایسه شود. 
براس��اس آمار رسمی بین سال های 2006 تا 
2011 میانگین رش��د ساالنه تقاضا در چین 
معادل 24 درصد بوده که نسبت به سایر نقاط 
دنیا معادل 0.15- درصد بوده است. در نتیجه 
رش��د مصرف متانول به طور جدی به مصرف 
چین گره خورده اس��ت. چین از بخش��ی از 
متان��ول، به عنوان ماده خام برای تولید الفین 
اس��تفاده می کند. نخس��تین کارخانه تولید 
الفین از متانول در چین در سال 2010 شروع 
ب��ه کار ک��رد؛ در حال حاضر ش��ش کارخانه 
فع��ال در چی��ن بیش از هش��ت میلیون تن 
متانول برای تولید الفین نیاز دارند. این رقم 
در مقایس��ه با حدود 29 میلیون تن مصرف 
چین در س��ال 2014، س��هم 30 درصدی را 
ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت. از این تعداد 
سه واحد تولید متانول خود را از زغال سنگ 
به دست آورده و به الفین تبدیل می کنند و 
بقی��ه واحدها ب��ا واردات حدودا 3میلیون تن 

متانول به تولید مبادرت می ورزند.  در نتیجه 
مطالب فوق باید گفت رش��د مصرف متانول 
در چین و مخصوصا برنامه های رشد مصرف 
متان��ول در بخش انرژی این کش��ور محرک 
اصلی و مهم رشد مصرف متانول در سال های 

گذشته بوده است. 
ادامه رکود صنعت متانول

به ط��ور خالصه رش��د اقتصادی مخصوصا 
در چی��ن و قیم��ت نفت دو عامل مؤثر برای 
پیش بینی چش��م انداز آت��ی تقاضای متانول 
هس��تند. اقتصاد چین از س��ال 2014 پس 
از س��ال ها رش��د اقتصادی ب��اال، وارد فازی 
جدی��د از ش��رایط اقتصادی ش��د که برخی 
کارشناس��ان آن را رک��ودی تص��ور می کنند 
که چند س��الی بر پیش��انی این کشور نقش 
خواهد بست. این در شرایطی است که دولت 
این کشور برای رفع این مشکل، به تغییرات 
گسترده در سیاست های اقتصادی روی آورد 
و سیاس��ت های حمایتی زیادی را در پیش 
گرفت. برای مثال، در آخرین تصمیم، دولت 
این کشور، به منظور افزایش تقاضای متانول 
اق��دام به کاه��ش تعرفه گاز طبیعی تحویلی 
ب��ه کاربران صنعتی به میزان 0.7 یوان کرد. 
باوجود اینکه این اقدام دولت چین در جهت 
افزایش تقاضا برنامه ریزی شده بود؛ اما افت 
به��ای تم��ام ش��ده تولید در این کش��ور به 
دلیل تخفیف در خوراک موجب افت قیمت 
متانول ش��د. رکود اقتصادی در این کش��ور 
ماه هاس��ت که ادامه دارد و شاخص تولیدات 
صنعت��ی چین  )نم��ودار 2( به عنوان یکی از 
ش��اخص های مهم برای اندازه گیری سطوح 
تولی��د و رون��ق اقتصادی در این کش��ور؛ به 
کمترین س��طح خود در سال 2008 نزدیک 
ش��ده اس��ت و روند نزولی آن از سال 2011 

ادامه داشته است. )نمودار1(
ادام��ه رکود در چین در تمام ابعاد موجب 
کاهش تقاضای کل ش��ده و کاهش تقاضای 
کل در این کشور موجب کاهش رشد مصرف 

متانول در بخش های سنتی خواهد شد. 
از طرفی با توجه به افت قیمت نفت از نیمه 
سال 2014 و مشکالت ساختاری این بازار، 
پیش بین��ی قیمت نفت را با ابهامات فراوانی 
مواجه کرده است. قیمت نفت در حال حاضر 

چیزی نمانده که به 30 دالر برس��د؛ در این 
ش��رایط آمارها نش��ان از کاهش تقاضا برای 
 ام تی ب��ی  در تولی��د بنزی��ن دارد. به عبارتی، 
تولیدکنندگانی که از انعطاف در تغییر روش 
تولی��د برخوردارند، ترجیح می دهند با توجه 
به افت قیمت  نفت، مصرف خود از متانول را 
کاهش دهند و تقاضا برای مصارف سوختی 
کاهش می یابد. بعد از افت قیمت نفت از سال 
2014، قیم��ت متانول نیز با ش��یبی تقریبا 
مش��ابه ریزشی ش��د. بررسی نشان می دهد، 
همبس��تگی بین قیمت این دو محصول در 

طول سال های گذشته باال بوده است. 
به ط��ور خالص��ه باید گفت با توجه به افت 
قیم��ت نف��ت و عدم چش��م انداز مثبت برای 
رش��د قیمت این محصول در س��ال 2016؛ 
همچنی��ن پیش بین��ی ادامه رکود در اقتصاد 
چین حداقل در سال 2016، نمی توان انتظار 
رش��د قیمتی و بهبود ش��رایط بازار متانول را 

در سال 2016 داشت. 
نتیجه گیری

رک��ود ب��ازار متان��ول در دنی��ا موجب افت 
سودآوری شرکت های داخلی شده است. همین 
عامل موجبات افت ارزش بازار سهام این گروه 
را فراهم کرده است. از آنجا که چشم انداز این 
بازار به شرایط اقتصاد جهانی وابسته است، برای 
سال 2016 نمی توان انتظار تغییر چندانی در 
قیمت های این محصول داشت. صنعت متانول 
از ریس��ک های سیستماتیک بازار این صنعت 
متضرر شده و این مشکل برای همه شرکت ها 
تعمیم پذی��ر اس��ت. ب��ا این حال در س��ال 95 
همزم��ان با برداش��ته ش��دن تحریم ها انتظار 
می رود، ش��رایط ش��رکت های این گروه از دو 

بعد بهبود یابد: 
- بازپس گیری بخشی از بازار از دست داده 
خود در اروپا، تنوع سبد صادراتی و افزایش 

قدرت چانه زنی در صادرات محصوالت
- کاه��ش هزینه ه��ای مبادالتی صادرات 
محصول از جمله؛ هزینه بیمه، هزینه حمل 

و هزینه نقل و انتقال پول. 
ب��ا ای��ن وجود تغییرات مثبت یک س��الی 
است که به طور تدریجی آغاز شده و نمی توان 
انتظ��ار تغییر مثبت زیاد، حتی با برداش��ته 

شدن تحریم ها از این گروه داشت. 

سهشنبه
2213دی1394 مدیریت س�هام

نگاه کارشناس

 احتمال افزایش عرضه 
در دقایق پایانی بازار

جلس��ه معامالت��ی نیمه هفته مطلوب ت��ر از روزهای 
نخس��تین بود. در این جلس��ه ش��اخص کل بازار بورس 
اوراق به��ادار ارتف��اع خ��ود را 0.52 درصد افزایش داد. 
با آغاز معامالت در این جلس��ه، ش��اخص کل در جهت 
صعودی قرار گرفت و در یک ساعت نخست بازار شاهد 
رشد بیش از 250 واحدی در چهره شاخص کل بودیم. 
پس از آن از سرعت افزایش شاخص و معامالت کاسته 
شد و بدین ترتیب افزایش شاخص کل تا پایان جلسه 
به بیش از 80 واحد نرس��ید. در جلس��ه گذشته، ارتفاع 
شاخص کل بازار بورس 327.67 واحد افزایش یافت و 
به رقم 62788.7 واحد رسید. ارزش کل معامالت این 
جلسه معامالتی حدود 260 میلیارد تومان به ثبت رسید 
که در مقایس��ه با روز پیش��ین خود از افزایش��ی بیش از 
65درصدی بهره می برد. این ارزش طی 64.947 معامله 
محقق شد و بر این اساس ارزش میانگین هر معامله این 
جلسه بازار حدود 4 میلیون تومان محاسبه می شود؛ این 
رقم از هیجانی بودن بخش عمده ای از خریدها در جلسه 
معامالتی پیشین خبر می دهد و این مسئله عمر صعود 
را کم می کند. بازار فرابورس ایران نیز در این جلسه در 
روند صعودی قرار گرفت و شاخص کل خود را افزایش 
داد. در پایان جلسه گذشته، شاخص کل بازار فرابورس با 
3.9 واحد صعود به رقم 704.9 واحد رسید و ارزش کل 
معامالت این بازار به رقم 122 میلیارد تومان محدود شد. 
در جلس��ه گذش��ته، رنگ س��بز در اکثریت صنایع 
حاکمی��ت داش��ت، اما ب��ا این وج��ود، »محصوالت 
ش��یمیایی«، »فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و س��وخت 
هس��ته ای«، »فلزات اساس��ی« و »قند و شکر« سعی 
کردن��د از ای��ن قاع��ده مس��تثنا باش��ند. دو صنعت 
 ش��یمیایی ها و نفتی ه��ا در ای��ن جلس��ه ب��ا اعم��ال 
48و 25واح��د تاثیر منفی در ش��اخص کل به عنوان 
مخرب ترین گروه های روز پیش نیز شناخته شدند. در 
طرف مقابل، »بانک ها و موسسات اعتباری«، »خودرو 
و س��اخت قطعات« و »خدمات فنی و مهندس��ی« به 
ترتیب با 108، 83 و 70 واحد تاثیر مثبت در شاخص 
کل به عن��وان س��ازنده ترین گروه ه��ای روز گذش��ته 
ش��ناخته ش��دند. همچنین در این جلسه نرخ دخالت 
حقیقی ها در معامالت حدود 38 درصد بود که رقمی 
مطل��وب ام��ا کم تلقی می ش��ود. نرخ خرید به فروش 
کدهای حقیقی نیز بیش��تر از یک بود که در ش��رایط 
کنون��ی ب��رای بازار جذابیت ایج��اد می کند. به بیانی 
س��اده تر، در جلس��ه گذشته 40 درصد از کل خریدها 
توس��ط معامله گران حقیقی انجام ش��د و این مهم در 
حالی به وقوع پیوس��ت که این معامله گران مس��ئول 
تنها 35 درصد از کل فروش ها بودند. بنابراین می توان 

انتظار داشت این رویه افزایشی ادامه داشته باشد. 
هیچ گاه قطعیت جامعی درباره بازار سرمایه وجود ندارد. 
به بیان دیگر، هیچ گاه نمی توان با قطعیت در مورد آینده 
ب��ازار نظ��ر داد. ب��ا این وجود به نظر می رس��د روند ایجاد 
ش��ده در روز گذش��ته در جلسه معامالتی پیش رو ادامه 
یابد یا حداقل پسماند تقاضای جلسه گذشته در گشایش 
معامالت امروز تاثیر مثبت اعمال کند. از این رو، به نظر 
می رسد با آغاز معامالت در جلسه معامالتی امروز شاهد 
پدید آمدن تقاضا در بازار باشیم و شاخص کل صعودی 
ش��ود. در ادامه می توان انتظار داش��ت این ش��دت تقاضا 
کاسته شده و شاخص کل نیز نوسانی شود. این کاهش 
تقاضا می تواند با افزایش عرضه همراه باشد اما در شرایط 
کنونی به نظر می رسد در بهترین شرایط این اتفاق می تواند 

در دقایق پایانی بازار به وقوع بپیوندد. 

شنیده ها و شایعات بازار

اخابر: خبرها از ش��رکت مخابرات ایران حکایت از 
ارائه س��ه بس��ته پیشنهادی برای افزایش تعرفه تلفن 

ثابت به وزارت ارتباطات دارد. 
حسینا: زمزمه هایی مبنی بر تعدیل مثبت این نماد 
در بازار به گوش می رسد. همچنین شنیده ها حکایت از 
احتمال متوقف ش��دن و 20 درصد باالتر باز ش��دن این 
نماد و افزایش سرمایه همزمان با گزارش 9 ماهه دارد. 
هپکو: ش��نیده ها از به نتیجه نرسیدن تهاتر زمین 
هپکو با بانک تجارت جهت صاف کردن بدهی حکایت 
دارد ولی از قراردادهای جدید این ش��رکت به زودی 

رونمایی خواهد شد. 
ذوب: افزایش س��رمایه 382 درصدی ذوب آهن از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در ابهام اس��ت. 
این شرکت مرداد سال جاری اقدام به اعالم تصویب 
برنامه افزایش سرمایه توسط هیات مدیره و ارسال به 
حسابرس کرده اما تاکنون محتوای گزارش توجیهی 
به همراه نظر حس��ابرس نه به س��ازمان بورس ارسال 
و نه در کدال منتش��ر ش��ده اس��ت، بنابراین افزایش 
س��رمایه ذوب آهن اصفهان در سال جاری در هاله ای 

از ابهام است. 
فلوله: شنیده ها از دریافت بخشی از مطالبات فلوله 

از آبفا در روزهای آینده حکایت دارد. 
خپ�ارس: ش��نیده ها از حض��ور اف��راد خ��اص در 
نماده��ای خودرویی به خصوص خپارس حکایت دارد 

که دارای رانت دولتی هستند. 
ش�پلی: زمزمه هایی از ش��رکت مبنی بر واریز پول 
کارشناسی جهت افزایش سرمایه و ارسال نامه از کانون 
به شرکت و اعالم رسمی در کدال به گوش می رسد. 
شایان ذکر است در مورد شپلی مدیر نظارت بر بازار 
اولیه س��ازمان بورس اعالم کرد: طبق دس��تورالعمل 
هفت خرداد س��ال جاری همه ش��رکت های بورس��ی 
و فرابورس��ی باید برنامه های افزایش س��رمایه را در 
کدال اعالم کنند که این شرکت باوجود مطرح شدن 
ش��ایعات و اخبار، هنوز اقدام به افش��ا در کدال و ارائه 
گزارش توجیهی حس��ابرس نکرده اس��ت. بنابراین یا 
گزارش توجیهی تهیه نش��ده یا تهیه ش��ده اما اعالم 
نش��ده که در این صورت به دلیل عدم افش��ا، تخلف 

صورت گرفته است. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

متانول در بن بست اقتصاد چین و قیمت نفت
افت سودآوری شرکت ها در سال 2016 ادامه می یابد
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تولید ساالنه  )هزار تن(درصد از کلتولید روزانه  )تن(

10،000653,300پتروشیمی زاگرس

3،000201,000پتروشیمی فناوران

2،00013660پتروشیمی خارک

255284پتروشیمی شیراز 

15،2551005,044جمع کل 

شرکت فوالد خوزستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد کشور بعد از فوالد مبارکه اصفهان، نقش مهمی در 
صنع��ت ف��والد دارد. این ش��رکت از س��ه واحد مهم تولید 
تشکیل ش��ده اس��ت، در واحد اول دو مدول گندله س��ازی 
جمع��ا ب��ه ظرفیت 6.2 میلیون تن قرار دارد که با دریافت 
سنگ آهن از کارخانه های گل گهر، چادرملو و بخشی هم 
از چند معدن دیگر؛ محصول گندله تولیدش��ده و به عنوان 
مواداولیه به واحد بعدی ارسال می شود، در سال های اخیر 
بخش��ی از گندله تولیدی به دلیل نیاز بازار مس��تقیم به 
فروش رسیده است. واحد بعدی واحد احیای مستقیم است 
ک��ه گندل��ه دریافتی از بخ��ش قبل را در چندین مدول به 
آهن اسفنجی تبدیل می کند و به واحد فوالدسازی ارسال 
می شود. در واحد فوالدسازی یا همان ذوب، آهن اسفنجی 
به شمش یا تختال تبدیل می شود؛ ظرفیت نهایی این واحد 
که محصول نهایی شرکت است 3.5میلیون تن است. البته 
فوالد تولیدی در این مجتمع، فوالد خام بوده و برای تولید 

محصول نهایی به سایر مجتمع ها ارسال خواهد شد. 
درآمد این شرکت، همانند هر شرکتی، به محصول نهایی 
فروش رفته وابسته است؛ ازاین رو، بررسی متغیرهای مهم 
موث��ر ب��ر فروش در درک بهتر از س��ودآوری مفید اس��ت. 
قیمت گذاری فوالد بر مبنای قیمت آزاد منطقه و براساس 
دالر آزاد چه در بازار صادراتی و چه در بازار داخلی است. 
ازای��ن رو عوام��ل موثر بر قیم��ت فوالد خام  و نرخ دالر آزاد 
به طور مس��تقیم بردرآمد ش��رکت موثر خواهد بود. از این 
گذش��ته حج��م فروش فوالد و کش��ش ب��ازار مصرف این 
محصول تاثیر زیادی بر شرکت خواهد داشت. صنعت فوالد 
در دو سال گذشته روندی مناسب نداشته و تولیدکنندگان 
ای��ن صنع��ت از چند بعد دچار زیان های زیادی ش��ده اند؛ 
بدیهی اس��ت فوالد خوزس��تان نیز در این چرخه مس��تثنا 
نبوده و ش��رایط صنعت تاثیر زیادی پذیرفته اس��ت. این 
ش��رایط منفی از دو منش��أ داخلی و خارجی منتج ش��ده و 
در نهایت چرخ های تولید در صنعت فوالد را تا حد زیادی 
کم باد کرده است. ازاین رو، حجم فروش فوالد خوزستان در 
سال 93 به دلیل کاهش مصرف فوالد در کشور با 13درصد 
کاه��ش از مح��دوده 3میلیون و 450هزار تن به 3میلیون 
رس��یده و موجودی انبار این کارخانه بس��یار افزایش یافت. 
از طرفی کاهش نرخ فروش در دو محصول اصلی ش��رکت 

یعنی تختال )اسلب( و شمش )بلوم و بیلت( مشهود است 
و درنتیجه کاهش جهانی قیمت فوالد اس��ت. با توجه به 
نمودار 1، روند کاهش قیمت در س��ال 93 ش��روع ش��د اما 
از زمس��تان 93 هم��راه با اف��ت قیمت نفت، افزایش ارزش 
دالر، کاهش مصرف فوالد در چین و افزایش مازاد عرضه 
ای��ن محصول در س��طح دنیا، ش��دت گرف��ت تا جایی که 
در زمس��تان 93 قیمت ش��مش فوالد به یک باره با کاهش 
12درصدی مواجه ش��ده و این روند در ماه های بعد ادامه 
یاف��ت. با توجه به اینکه، ش��مش ف��والد در تولید میلگرد، 
س��یم، قوطی و تیرآهن اس��تفاده می شود، بازار مصرف این 
محصول به طور مس��تقیم با بازار ساخت وس��از مسکن گره 
خورده اس��ت. با افت ساخت وس��از و رکود بازار مس��کن در 
ایران و همچنین کاهش درآمدهای دولت، کاهش بودجه 
عمرانی و صرف بودجه عمرانی در پروژه های با پیش��رفت 
بی��ش از 80درص��د که فوالد ب��ری کمتری دارند، تقاضای 
ش��مش با ش��دت بیشتری نس��بت به تختال کاهش یافت. 
از طرفی تختال بیش��تر در تولید ورق و صنعت خودرو و 
ماش��ین آالت کاربرد دارد. در س��ال 93، تولیدات خودرو 
کشور افزایش تقریبا دو برابر را تجربه کرد و همین عامل 
موجب ش��د باوجود افت قیمت فوالد خام، قیمت تختال 
)اس��لب(، کاه��ش کمتری را تجرب��ه کند. همچنین فوالد 
خوزس��تان در س��ال 92حدودا 64درصد از تولید خود را 
به ش��مش اختصاص داده بود و با رکود بازار مس��کن این 

نس��بت را در س��ال 93 ب��ه 55 درص��د کاه��ش داد. اما با 
افت تولیدات خودروی کش��ور در س��ال 94، به خصوص در 
تابستان، مصرف تختال نیز با مشکل مواجه شده و قیمت 
این محصول کاهش زیادی پیدا کرد. ازاین رو کاهش مصرف 
فوالد کشور به دلیل افت تولید خودرو و افت ساخت وساز 
مس��کن، فروش فوالد خوزس��تان را با کاهش روبه رو کرده 
و همچنی��ن ن��رخ فوالد را در بازار داخل کم رونق تر از قبل 
کرده اس��ت. درنتیجه، مهم ترین گلوگاه ش��رکت در حال 
حاضر افت قیمت محصوالت و کاهش میزان فروش است. 
 در ح��ال حاض��ر، مش��کالت صنع��ت در عرصه جهانی 
پابرجاس��ت و موسس��ات معتبر شرایط بازار فوالد در سال 
2016 را حتی سخت تر از سال گذشته میالدی می دانند. 
باوجود افت س��طح اس��تراتژیک ذخیره سازی فوالد در دنیا 
ب��ه نظر می رس��د اندک افزای��ش قیمت در این محصول با 
افزایش تولید و فروش مواجه شود؛ ازاین رو انتظار می رود 
در ادامه سال 94 و همچنین سال 95، قیمت فوالد رشد 

چندانی نداشته باشد. 
فوالد خوزس��تان در 9ماهه ابتدایی س��ال جاری موفق به 
ف��روش 2میلی��ون و 560ه��زار تن فوالد ش��ده که این رقم 
13درصد بیش��تر از مدت مش��ابه س��ال قبل است. نگاهی به 
ترکیب فروش نشان می دهد تالش فخوز در افزایش صادرات 
مفید بوده و توانسته از این طریق جبران کاهش مصرف بازار 
داخلی را بکند، به طوری که سهم صادرات از کل فروش فخوز 

از 20درصد سال 93 به 34درصد در شش ماهه ابتدایی سال 
94 رسیده است. بااین حال پیش بینی می شود، در سال 2016 
با شدت گرفتن رکود در صنعت فوالد و افزایش صادرات چین 
در بازاره��ای جهان��ی، بازار صادرات این محصول محدود تر و 
قیمت صادراتی با افت بیشتری مواجه شود. در بازار داخلی 
نیز، با توجه به افت ش��دید قیمت نفت از نیمه س��ال 2014 
و همچنین ش��دت گرفتن کاهش آن در ماه های اخیر، اکثر 
کارشناسان پیش بینی می کنند، حتی با افزایش صادرات نفت 
بعد از برداشته شدن تحریم ها، درآمد فروش نفت دولت افزایش 
نداش��ته باش��د و ازاین رو نمی توان تحرکی در بودجه عمرانی 
متصور بود. پیش بینی می شود در سال 95 نیز همانند سال 
94 ه��م در داخ��ل کش��ور و هم در ب��ازار صادراتی رونقی در 
تقاضا ایجاد نشده و فوالد خوزستان در دستیابی به ظرفیت 
تولید و فروش موجودی انبار ناموفق باشد. فروش سه ماه های 
شرکت در سال 94 بین 830 تا 880 هزار تن فوالد محقق 
شده، اما براساس بودجه شش ماهه، برای پوشش بودجه فخوز 
باید یک میلیون و 230 هزار تن فوالد بفروشد که تحقق آن 
دور از انتظار است. در دو هفته اخیر قیمت شمش فوالد در 
بازارهای داخلی بین 960 تا 1.030 هزار تومان/تن معامله شده 
و این نرخ در بودجه شرکت برای سه ماهه پایانی تقریبا معادل 
987 هزار تومان در نظر گرفته شده که منطقی و قابل دسترس 
خواهد بود. بااین وجود به نظر می رسد، بودجه فخوز در سال 
94 محافظه کارانه بوده و این ش��رکت در دس��تیابی به س��ود 
پیش بینی شده موفق نباشد. از مشکالت مهم فوالد خوزستان 
در س��ال 93 و 94 تنگنای اعتباری به دلیل مش��کالت ناشی 
از کاهش فروش و همچنین کاهش فروش نقدی بوده است. 
تنگنای مالی موجب ش��ده هزینه مالی ش��رکت در سال 93 
تقریبا چهار برابر شود. در شش ماهه ابتدایی سال جاری، نیمی 
از سود عملیاتی شرکت صرف هزینه مالی شده و این شرایط 
در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. البته با تالش های زیاد 
بانک مرکزی در کاهش نرخ تسهیالت انتظار می رود هزینه 

مالی تا حدی کاهش یابد. 
به عن��وان نتیجه گی��ری می ت��وان گف��ت براس��اس این 
پیش بینی فوالد خوزستان در تحقق بودجه سال 94 خود 
موفق نخواهد بود و مش��کالت این ش��رکت در سال آینده 
نیز ادامه خواهد داش��ت. بااین حال انتظار می رود در س��ال 
آینده به دلیل کاهش نرخ س��ود بانکی و همچنین بهبود 
فضای کسب وکار ناشی از برداشته شدن تحریم ها، عملکرد 

شرکت با اندکی بهبود همراه باشد. 

فوالد خوزستان قربانی رکود صنعت
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گزارشی از دومین فستیوال بازاردارایی فکری لوازم خانگی

»فن بازار« بستری برای رشد خالقیت و فناوری ظرفیت های مناسب بندر امام برای 
سرمایه گذاری

کالف اول

ظرفیت ها و مزیت های رقابتی منطقه ویژه اقتصادی 
بن��در امام موجب ش��ده تا این بندر به عن��وان یکی از 
مناطق بالقوه برای سرمایه گذاری معرفی شود، ازجمله 
این مزیت ها می توان به اراضی وسیع، 40 پست اسکله 
فعال، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی 
و نزدیک��ی به منطقه آزاد تجاری ارون��د به عالوه قرار 
 گرفت��ن در مس��یر کری��دور بین الملل��ی حمل و نقل
ش��مال – جنوب و نزدیک بودن به مرزهای ترانزیتی 
کش��ورهای عراق و ترکیه اشاره کرد. در این خصوص 
س��عداهلل عبدالله��ی، مدی��ر کل بن��ادر و دریانوردی 
اس��تان خوزس��تان اظهار داش��ت: در راستای توسعه 
صنعت حمل و نقل دریای��ی و بهره گیری حداکثری از 
توانمندی های بنادر در گس��ترش و توس��عه بازرگانی 
کشور، این اداره کل ضمن استقبال از مشارکت بخش 
خصوصی در تامین زیرس��اخت ها و تجهیزات بندری 
و دریایی، زمینه حضور فعال تر س��رمایه گذاران در این 
مجتمع بزرگ بندری کشور را فراهم آورده است. مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی اظهار داشت: 
استقبال بی نظیر سرمایه گذاران از یک سو و محدودیت 
در اراضی قابل واگذاری از س��وی دیگر موجب ش��ده 
اجرای فازهای توسعه بندر با جدیت و سرعت بیشتری 
در دس��تور کار قرار بگیرد. عبدالله��ی تصریح کرد: با 
اجرای فاز اول توسعه این مجتمع بزرگ بندری موسوم 
به طرح توسعه اراضی 600 هکتاری لجستیک بندری، 
دس��تیابی به هدف جلب مش��ارکت بخش خصوصی 
در تامین زیرس��اخت ها، ایجاد روس��اخت های بندری 
و صنای��ع تولی��دی و ارزش افزوده محقق ش��ده و در 
آینده ای نزدیک، امکان جذب سرمایه گذاری قابل توجه 
بخش های خصوصی داخلی و خارجی در این محدوده 
با محوریت خدمات لجستیک بندری میسر خواهد شد. 

کالف دوم

ایران به دلیل داشتن دریاها در شمال و جنوب کشور 
همواره از نظر انواع س��رمایه گذاری ها در حوزه ش��یالت، 
تولید، صادرات و بنادر و کش��تیرانی دارای پتانسیل های 
مناسبی جهت سرمایه گذاری است. چندی پیش رئیس 
هیات مدیره س��ازمان منطقه آزاد اروند از ایجاد س��ایت 
صنایع دریایی در محدوده منطقه خرمشهر برای جذب 
س��رمایه گذاری در بخش صنایع دریایی خب��ر داده بود. 
همچنین برای تس��هیل بخشیدن به کار سرمایه گذاران، 
بخش واردات مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات یدکی به 
منظور فعالیت صنعتی در منطقه آزاد اروند را از پرداخت 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف کرده اند. اسماعیل 
زمانی می گوید: امکان صادرات کاالهای تولید  ش��ده در 
منطقه به سایر نقاط کشور از طریق مرز شلمچه، راه آهن، 
خرمش��هر- بصره، راه آبی اروندرود و بندر خرمش��هر و 
دسترسی به خلیج فارس و آب های آزاد از طریق اروند رود 
از مزایای این منطقه برای س��رمایه گذاری صنعتی است. 
زمانی، اتصال به شبکه حمل ونقل جاده ای کشور و شبکه 
ریلی سراسر کشور از طریق ایستگاه راه آهن- خرمشهر، 
وجود بندر خرمشهر به عنوان دومین بندر کانتینری کشور 
و بندر آبادان در مح��دوده منطقه، نزدیکی به بندر امام 
خمینی)ره( و داشتن فرودگاه بین المللی فعال با پروازهای 
منظ��م داخلی و خارجی را از دیگر مواردی دانس��ت که 
برای س��رمایه گذاری در این منطقه مورد توجه است. در 
مجموع این منطقه دارای موقعیت و مزایای طبیعی بسیار 
مناس��بی جهت فعالیت صنایع مربوط به کشتی سازی، 
تاسیسات و سازه های دریایی به عالوه تولیدات و صادرات 
شیالت است که می تواند مکان مناسبی برای عالقه مندان 

به این حوزه ها باشد. 

سال های زیادی است که نوآوری ها 
و اختراعات به عنوان مهم ترین فاکتور 
در توس��عه جوامع و همچنین رقابت 
بی��ن بنگاه ها برش��مرده می ش��ود، 
ب��ا  فک��ری  دارایی ه��ای  واق��ع  در 
تجاری س��ازی تبدیل به فاکتورهایی 
برای تعیین جایگاه فناوری کشورها 
می ش��وند، ای��ن دارایی ه��ا بیش از 
هرچیزی نیاز به توجه و حمایت دارند 
تا از روی کاغذ به منصه ظهور برسند. 
از این رو ایجاد یک س��اختار مناسب 
و بس��تری قانونمند برای تبادالت و 
برقراری پلی بین علم و عمل موجب 
جلب اطمینان مخترعان و نوآوران از 
یکسو و جذب سرمایه های متقاضیان 
از س��وی دیگ��ر  و س��رمایه گذاران 
می ش��ود تا بتوان به این دارایی های 
فکری جامه عمل پوشاند و برای آنها 
ارزش آفرینی کرد. لزوم وجود چنین 
پلی موجب شد تا در نهایت در سال 
1393 ب��ا توجه ب��ه تصریح بند »د« 
ماده 17 قانون برنامه پنجم توس��عه 
کش��ور )مبنی بر حمای��ت دولت از 
راه اندازی بازار فناوری و بورس ایده( 
بازار دارایی فکری با توافق س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار و پارک فناوری 
پردی��س زیر نظر ش��رکت فرابورس 
ایران طرح ریزی شده و پس از تدوین 
و تصویب آیین نامه و ایجاد فرآیندهای 
کاری رس��ما ش��روع به فعالیت کند. 
دی ماه سال 94 دومین فستیوال بازار 
دارایی فکری در حوزه لوازم خانگی در 
نمایشگاه بین المللی برگزار شد، این 
فس��تیوال که با حضور معاون توسعه 
مدیری��ت و منابع معاون��ت علمی و 
مدیرعامل  ریاست جمهوری،  فناوری 

ش��رکت فرابورس ایران، رئیس مرکز 
ف��ن ب��ازار مل��ی ای��ران و جمعی از 
مسئوالن پارک علم و فناوری پردیس 
برگزار شد تعداد هش��ت نوآوری در 
زمینه لوازم خانگی را تش��ریح و برای 
ورود س��رمایه گذاران اعالم آمادگی و 

حمایت کرد. 

بازاری هدفمند و باارزش
ب��ازار دارایی فکری فرابورس ایران، 
س��اختاری قانونی و مطمئ��ن برای 
عرضه و فروش دارایی های فکری در 
کشور ما به شمار می آید. در این بازار، 
دارایی های فکری بعد از طی فرآیندی 
مش��تمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح 
تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، 
بازاریاب��ی و ب��ا تایی��د کمیته عرضه 

بازار، آگهی ش��ده و مورد معامله قرار 
می گیرد. همچنین در این بازار تبادل 
گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های 
صنعت��ی، عالئ��م تج��اری و... انجام 

می شود. 

به دنبال گره زدن علم و صنعت
علیرضا دلیری در خصوص اهداف 
این ب��ازار گفت: در کش��ور ما تولید 
علم جایگاه مناس��بی دارد به گونه ای 
ک��ه مقام اول در منطق��ه و مقام 15 
در دنی��ا را داری��م. ام��ا ارتباطی بین 
صنعتگ��ر و تولیدکننده عل��م برقرار 
نیس��ت و جایگاه فن��اوری ما در دنیا 
320  اس��ت. ما قصد داریم ارتباط و 
تعامل الزم بین صنعت و دانش��گاه را 
برقرار کنیم. وی افزود: امروزه در دنیا 

دیگر محصوالت گذش��ته پاسخگوی 
نیاز بازار نیست و الزم است صاحبان 
عل��م و صاحبان صنعت به کمک هم 
محصوالت به روز تولید کنند و یقینا 
این محصوالت هم سودآوری باالتری 
برای صاحب سرمایه خواهد داشت و 

هم ریسک کار پایین تر می آید. 

1700میلیارد تومان بودجه به 
صندوق

دلی��ری در ادام��ه س��خنان خود 
به تخصی��ص 1700میلی��ارد تومان 
بودجه به صندوق توس��عه ملی اشاره 
ک��رد و افزود: منابع مل��ی زیادی در 
اختیار گرفته شده اند و ظرفیت های 
فراوانی در دست اس��ت تا تغییراتی 
در تولی��د انجام ش��ود و تمرکز روی 

صنایع دانش بنیان افزایش یابد. باید 
به مخترعان خالقی که توانایی حضور 
در بازار و تجاری سازی محصول خود 
را ندارند کمک ک��رد تا عرصه تولید 
کش��ور توس��عه یاب��د و فناوری های 
دانش بنیان معرفی شوند، همچنین 
پرداخت تسهیالت تا سقف 5میلیارد 
ریال ب��ه س��رمایه گذاران امکان پذیر 
اس��ت تا ب��ازار ای��ن کار رونق هرچه 

بیشتری پیدا کند. 

چرا باید از بازارهای دارایی 
فکری بهره گیری کنیم؟ 

در ادامه این فستیوال اکبر قنبرپور، 
رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: 
بهره گی��ری از بازارهای دارایی فکری 
هم برای ایده پرداز و هم سرمایه گذار 

می تواند مزیت های بسیاری به همراه 
داش��ته باشد. اول از هر چیز به دلیل 
اینک��ه این ب��ازار یک ب��ازار قانونی و 
تخصصی در ش��رکت فرابورس ایران 
اس��ت، فرآیندی اس��تاندارد و مدون 
جهت نقل و انتق��ال مالکیت فکری 
تدوی��ن و اج��را می ش��ود و ام��کان 
سوءاس��تفاده از ایده ها و خالقیت ها 
ب��ه صفر نزدی��ک اس��ت. همچنین 
مالکی��ت  صاحب��ان  و  مخترع��ان 
فک��ری که اخت��راع، ط��رح صنعتی 
یا دیگ��ر انواع دارایی فک��ری خود را 
صرفا ثبت ک��رده اما هنوز به مرحله 
تجاری سازی نرسانده اند، می توانند از 
طریق این ب��ازار، دارایی فکری خود 
را تجاری س��ازی کرده ی��ا به فروش 
برسانند. مالکان اختراعات، طرح های 
صنعتی و عالئم تجاری که به دنبال 
فروش یا انتقال ح��ق بهره برداری از 
دارایی فکری خود به ش��خص ثالث 
هس��تند می توانند از طریق این بازار 

اقدام کنند. 

واگذاری، مشارکت و اخذ 
لیسانس

وی تصریح کرد: بس��یاری مدل ها 
ب��رای برق��راری ارتباط بی��ن این دو 
گروه تعریف ش��ده اس��ت و در س��ه 
قال��ب واگذاری قطعی، مش��ارکت و 
همچنین واگذاری لیسانس می توان 

وارد مراحل عملیاتی شد. 
از جمله  همچنین حمایت های��ی 
حمایت های مادی مانند تسهیالت و 
حمایت های معنوی از جمله تسهیل 
در پروس��ه تولید از طرفین به عمل 
می آید. ب��ه عالوه وج��ود کارگزاران 
متخصص و مش��اوره های تخصصی، 
فرآیند عرضه و فروش را تس��هیل و 

قابل اطمینان می کند. 

خبر

سرنخ

 50 گروه سرمایه گذاری خارجی 
به اصفهان می آیند

دبیر همایش بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری 
شهر خالق اصفهان گفت: حدود 50 گروه سرمایه گذاری 
خارجی برای حضور در همایش بین المللی فرصت های 
س��رمایه گذاری ش��هر خ��الق اصفهان اع��الم آمادگی 
کرده ان��د. به گزارش ایمنا، علیرضا برهانی پور اظهارکرد: 
همزمان با تغییر مثبتی که به واس��طه توافق هسته ای 
در روابط بین الملل به وجود آمد، ورود س��رمایه گذاران و 
هیأت های اقتصادی از کش��ورهای مختلف دنیا به ایران 
افزایش چش��مگیری پیدا ک��رده اس��ت. وی ادامه داد: 
شهرداری اصفهان این فرصت را برای معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری مغتنم دانسته و توانسته به عنوان نخستین 
کالنشهر کشور نس��بت به برگزاری همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری در کالنشهرها به ویژه کالنشهر 
خ��الق اصفهان در روزهای 23 و 24 دی ماه اقدام کند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه محور همایش در حقیقت توس��عه 
امکانات ش��هر اصفهان اس��ت، یادآور ش��د: در همایش 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان 
مجموعاً 64 پروژه را به س��رمایه گذاران معرفی خواهیم 
ک��رد که 9 پ��روژه آن در زمینه هتل س��ازی های 4 و 5 
س��تاره با توجیه اقتصادی عالی، باغ های تفرجی ش��هر، 

باغ های وحش، باغ تفرجی سالمت و. . . خواهد بود. 

نقطه شروع

بسیاری از سرمایه گذارها وقتی تصمیم به سرمایه گذاری 
از  ب��ه جنبه ه��ای گوناگون��ی  دارایی ش��ان می گیرن��د، 
جمله صن��دوق س��رمایه گذاری مش��ترک، صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله یا ارائه س��هام و اوراق قرضه 
توج��ه می کنند. ام��ا س��رمایه گذارها اغلب از برداش��تن 
یک گام مه��م در انجام س��رمایه گذاری بین المللی غافل 
می ش��وند و آن موضوع امنیت در س��رمایه گذاری است. 
میزان ریس��ک پذیری یک کشور در سرمایه گذاری عاملی 
مهم در موفقیت آن به شمارمی آید. ریسک سرمایه گذاری 
در یک کش��ور به معنای ریسک های اقتصادی، سیاسی و 
کسب و کاری اس��ت که مختص یک کشور است و ممکن 
اس��ت به ضرره��ای پیش بینی نش��ده در س��رمایه گذاری 

بینجامد. 

امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی
دو عامل مهم تعیین امنیت در س��رمایه گذاری در یک 

کشور، ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی هستند. 
• امنیت اقتصادی: این نوع ریسک به توانایی بازپرداخت 
بدهی ها بازمی گردد. کشورهای دارای منابع مالی با ثبات 
و اقتصاد قدرتمند تر اساس��اً موقعیت های قابل اعتمادتری 
برای سرمایه گذاری نسبت به کشورهای دارای منابع مالی 

ضعیف و اقتصاد بیمار ایجاد می کنند. 
• امنیت سیاس��ی: این ریس��ک بس��تگی به تصمیمات 
سیاس��ی دارد ک��ه در یک کش��ور گرفته می ش��ود. این 
تصمیمات می توان��د به زیان های پیش بینی نش��ده برای 
سرمایه گذاران بینجامد. درحالی که ریسک اقتصادی اغلب 
ب��ه »توانای��ی« بازپرداخت بدهی ها بازمی گردد، ریس��ک 
سیاس��ی هم گاهی ب��ا اقتصاد گره خ��ورده و به »اراده« 
کش��ورها برای پرداخت بدهی ها یا حفظ ش��رایط مساعد 

ب��رای س��رمایه گذاری ها بازمی گ��ردد. حتی اگ��ر اقتصاد 
یک کشور قوی باش��د، اگر اوضاع سیاسی مناسب نباشد  
)نامناسب باشد( س��رمایه گذارها برای سرمایه گذاری آن 

کشور را به عنوان گزینه خود انتخاب نمی کنند. 

بازارهای توسعه یافته، نوظهور و پیشتاز
بازارهای توس��عه یافته شامل بزرگ ترین و صنعتی ترین 
اقتصادهای جهان است. سیس��تم اقتصادی این کشورها 
پیشرفته و منسجم اس��ت و از نظر سیاسی نیز حاکمیت 
قانون به خوبی تثبیت ش��ده اس��ت، بنابراین این کشورها 

امن ترین مقصد برای سرمایه گذاری هستند.
نرخ رشد اقتصادی این کشورها، اغلب کشورهایی را که در 
مراحل اولیه سرمایه گذاری هستند با خود کشیده و دنباله رو 
خود می کند. تحلیل سرمایه گذاری در بازارهای توسعه یافته 
معم��والً بر چرخه اقتص��ادی و بازاری فعل��ی تمرکز دارد و 

مالحظات سیاسی، به دلیل ثبات موجود، کمترین اثر را در 
سرمایه گذاری دارند. از جمله این کشورها می توان به آمریکا، 

کانادا، فرانسه، ژاپن و استرالیا اشاره کرد. 
بازاره��ای نوظهور تجربه صنعتی س��ازی در زمان بس��یار 
کوتاه را دارند و اغلب س��طح باالیی از رش��د اقتصادی را به 
خود می بینند. این رش��د اقتصادی س��ریع گاهی می تواند 
به بازگشت س��رمایه ای تعبیر شود که اغلب در اقتصادهای 
توسعه یافته در دسترس سرمایه گذاران است. اما به هرحال 
سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور امنیت کمتری نسبت به 
همتایان توسعه یافته اش دارد. در این کشورها اغلب بی ثباتی 
سیاسی بیشتری دیده می ش��ود. کسی که در این کشورها 
قصد س��رمایه گذاری دارد باید به اس��تعداد بیش��تر آنها در 
رونق یا رکود بیش ازحد هم توجه داش��ته باش��د. همچنین 
س��رمایه گذار عالوه بر ارزیابی دقیق اصول اقتصادی و مالی 
بازارهای نوظهور، باید فضای سیاس��ی کش��ور و پتانس��یل 

تحوالت سیاسی غیرمنتظره را در نظر داشته باشد. بسیاری 
از اقتصادهای دارای رشد سریع در جهان از جمله چین، هند 

و برزیل در دسته اقتصادهای نوظهور قرار می گیرند. 
بازارهای پیش��تاز »موج نوی« مقصدهای سرمایه گذاری 
هستند. این بازارها عموما هم کوچک تر از بازارهای نوظهور 
س��نتی هس��تند و هم در کش��ورهایی یافت می شوند که 
محدودیت هایی را برای توانایی خارجی ها در سرمایه گذاری 
ایجاد می کنند. بازارهای پیش��تاز می توانند بسیار خطرناک 
باش��ند و اغلب از نقدینگ��ی پایین رنج می برن��د. اما نکته 
اینجاست که پتانسیل بازگشت سرمایه در سطحی باالتر از 
میانگین را در طول زمان دارند. بازارهای پیش��تاز همچنین 
همبستگی چندانی با سایر مقصدهای سرمایه گذاری سنتی 
ندارند. این بدان معنا اس��ت که این نوع بازارها مزیت تنوع 
در س��رمایه گذاری را بس��یار بهتر از رقبای سنتی خود ارائه 
می دهن��د. س��رمایه گذاران در بازاره��ای پیش��تاز هم مثل 
همتایان ش��ان در اقتصاد ه��ای نوظه��ور باید دق��ت زیادی 
ب��ه فضای سیاس��ی و نیز تحوالت اقتصادی و مالی کش��ور 
موردنظرش��ان داشته باش��ند. از جمله اقتصادهای پیشتاز 

می توان نیجریه و کویت را نام برد. 

و نتیجه اینکه... 
سرمایه گذاری که می خواهد در یک کشور سرمایه گذاری 
کند باید تحلیل دقیقی از ریس��ک های اقتصادی، سیاسی و 
کسب و کاری در آن کشور داش��ته باشد، زیرا همین عوامل 
می توانن��د به زیان ه��ای س��رمایه گذاری بدل ش��وند. این 
تحلیل امنیتی گامی اساس��ی در ساخت و هدایت حجمی 
از سرمایه گذاری در سطحی بین المللی است. سرمایه گذاری 
که از منابع اطالعاتی دس��ت اول برای تکمیل اطالعات خود 
استفاده می کند، طبعا برای ورود به آن بازار سرمایه ای خاص 
بس��یار آماده تر بوده و می تواند روی سرمایه بین المللی خود 

نظارت دقیق تری داشته باشد. 

سرمایه گذارها به گوش باشند تا امنیت سرمایه گذاری شان تضمین شود
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شکوفه میرزایی

ترجمه: سارا گلچین
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1-  ارائه درخواست »عرضه از طریق بازار«
مرحله ابتدایی ورود به ب��ازار دارایی فکری، مراجعه به 
یکی از ش��رکت های کارگزاری معرفی شده در وب سایت 
ش��رکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir است. در 
این گام متقاضی ضمن ارائه مدارک دارایی فکری خود به 
کارگزار مربوطه، درخواست عرضه از طریق بازار را تسلیم 

می کند. 
2-  بررسی اصالت و احراز مالکیت دارایی فکری

در این گام، ش��رکت کارگزاری طی مکاتبه با ش��رکت 
فرابورس ایران، تقاضای واصل شده را به این شرکت ارجاع 
می دهد و ش��رکت فرابورس نیز اصال��ت مالکیت دارایی 
فکری را از اداره کل مالکیت صنعتی و مرجع ثبت استعالم 
کرده و در صورت احراز مالکیت، درخواست وارد گام بعدی 

می شود. 
3-  بررسی صالحیت فنی جهت ورود به بازار )فقط 

برای اختراعات(
بعد از تایید اصالت و احراز مالکیت دارایی فکری، ارزیابی 
فنی برای اختراعات انجام می ش��ود. این ارزیابی براساس 
درخواست شرکت فرابورس و توسط پارک فناوری پردیس 
صورت می گیرد. هدف از این ارزیابی، بررس��ی صالحیت 

فنی اختراعات بوده که بر مبنای ش��اخص های گوناگون 
در دو سطح »موافقت اصولی« یا »موافقت قطعی« انجام 

می شود. 
4-  تهیه مستندات الزم برای عرضه در بازار

در ای��ن گام کارگ��زاران فرابورس ش��روع ب��ه تهیه 
مس��تندات الزم برای دارایی فک��ری می کنند. از جمله 
ای��ن اقدامات، قیمت گذاری دارای��ی فکری، تهیه طرح 
کسب وکار )برای اختراعات( یا »معرفی دارایی فکری« 
اس��ت. بازاریاب��ی اولیه نی��ز در همی��ن مرحله صورت 

می پذیرد. 
5-  تعیین روش عرضه دارایی فکری

در گام بعدی روش عرضه بر مبنای درخواست صاحب 
دارای��ی فکری و نیز مش��اوره های ص��ورت گرفته تعیین 
می ش��ود. انواع روش های عرضه »اختراعات« به شرح زیر 

است: 
*  نوع اول: عرضه اوراق بهادار شرکت های سهامی خاص 

مبتنی بر دارایی فکری

*  ن��وع دوم: عرضه مس��تقیم و بی واس��طه اوراق بهادار 
مبتنی بر دارایی فکری

*  نوع سوم: عرضه حق بهره برداری اوراق بهادار مبتنی 
بر دارایی فکری برای مدت زمان معین

*  نوع چهارم: عرضه حق بهره برداری اوراق بهادار مبتنی 
بر دارایی فکری برای مقدار معین.

6-  بررس�ی مس�تندات توس�ط »کمیته عرضه« و 
صدور مجور عرضه

در ادامه، مس��تندات و گزارش های تهیه شده بر مبنای 
روش انتخاب شده برای واگذاری به کمیته فرابورس ایران 
ارجاع می ش��ود و پس از بررس��ی در صورت تایید، مجوز 

عرضه برای آن صادر می شود. 
7-  عرضه در بازار

در این مرحله دارایی فکری مورد نظر، با توجه به روش  
واگذاری و سایر شرایط )مانند وجود مشتری بالفعل، تعداد 
و تنوع خریداران، قیمت پایه، شروط فروشنده و...( در بازار 

عرضه می شود. 

8-   مبادله دارایی فکری
مال��ک  بی��ن  واگ��ذاری  ق��رارداد  مرحل��ه،  ای��ن  در 
و  می ش��ود  منعق��د  خری��دار  و  فک��ری  دارای��ی 
 براس��اس آیین نام��ه ب��ازار مراحل نق��ل و انتق��ال انجام 
می ش��ود. متقاضیان عرضه دارایی فکری در بازار مذکور و 
نیز شرکت های صنعتی و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
عالقه مند به سرمایه گذاری روی دارایی های فکری می توانند 
برای اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت فرابورس ایران به 
نشانی www.ifb.ir بخش بازار دارایی فکری مراجعه کنند. 

کارکردهای بازار
-  خریدوفروش اختراعات، فناوری ها، طرح های صنعتی، 

عالیم تجاری و... 
-  ایجاد س��اختاری ش��فاف، کارآم��د و تخصصی برای 

تبادالت حوزه مالکیت فکری
-  ارزیاب��ی فنی اختراعات و غربالگری موارد قابل عرضه 

در بازار
-  کمک به جذب س��رمایه گذاران و همکاری مشترک 

جهت تجاری سازی دارایی های فکری
-  توانمندسازی رقابتی بنگاه های تولیدی کشور با جذب 

نوآوری ها و اختراعات )نوآوری باز(.

گام های ورود به »بازار دارایی فکری«
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یکی از چالش های مهم امروز کشور مسائل اقتصادی است که همه 
مس�ائل دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داده اس�ت. برخی بس�یاری از 
مش�کالت اجتماعی و فرهنگی جاری در جامعه را نتیجه مشکالت 
پیش آمده در اقتصاد می دانند. اما این مسئله روی دیگری نیز دارد. 
کارشناس�ان معتقدند، این مس�ائل فرااقتصادی هس�تند که سبب 
ش�ده اند اقتصاد کلی کش�ور صدمه ببیند و بخش عمده مشکالت 
اقتصادی به مس�ائل اجتماعی و سیاسی باز می گردد. مشکالتی که 
در سطوح پایین جامعه شکل گرفته و اکنون تا باالترین سطح خود 
ک�ه همان حاکمیت اس�ت باال آمده و خود را نش�ان می دهد. نوعی 
انفعال و عدم ریس�ک پذیری که ناشی از فضای محافظه کاری حاکم 
است به زعم این کارشناسان از جمله عمده ترین مشکالتی است که 
در ح�وزه اقتصاد رخنه کرده و باعث ش�ده که اقتصاد دچار رخوت 
ش�ود و نتواند رشد کند. الزمه اقتصاد ریسک پذیری است، ریسک 
نی�ز با خود هم رش�د و هم هزین�ه به همراه دارد و ت�رس از هزینه 
دادن و تغییر س�بب شده که اقتصاد کش�ور آسیب ببیند. بنابراین 
میل به ریس�ک و تغییر باید در میان بخش های دولتی و غیر دولتی 
حوزه اقتصاد شکل بگیرد تا بتوان امید برون رفت از شرایط رکود و 

مشکالت اقتصادی را داشت. 

سهشنبه
2215دی1394 کافه مدیران

فرود اقتصاد در حاشیه های 
فرا اقتصادی 

رابطه متقابل اقتصاد با مسائل اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگ��ی و... انکارناپذیر اس��ت. اگرچه اقتصادهایی 
که زیرس��اخت های قدرتمند دارند، کمتر از مسائل 
غیر اقتص��ادی ضرب��ه می خورند اما ای��ن به معنای 
منفک بودن اقتصاد از موارد ذکر شده نیست. توجه 
به زیرس��اخت های اجتماعی، فرهنگی، سیاس��ی و 
تعامل جهت دار آنها در اغلب کشورهای توسعه یافته، 
کمک می کند در مواقع بحرانی میزان آسیب پذیری 
اقتصاد به حداقل برسد. نگاهی به برخی عوامل موثر 
بر اقتصاد که ش��اید کمتر به آنها توجه ش��ود، نشان 
می دهد توس��عه زیرساخت های جامعه تا چه حد به 

تعالی اقتصادی یاری می رساند. 
اهمیت ارتقای بهداشت و پیامدهای مثبت آن 

دولت های مختلف س��االنه بخشی از بودجه خود 
را به بخش بهداش��ت و درم��ان اختصاص می دهند، 
ای��ن بودجه صرف موارد زیرس��اختی مانند خدمات 
بیمه و درمان، داروس��ازی و... می ش��ود. اما ارتقای 
بهداش��ت جامعه و حفظ س��امت، روشی است که 
از فش��ارهای اقتصادی ناگهانی پیش��گیری می کند. 
برای شفاف تر شدن این موضوع کافی است وضعیت 
ضعیف بهداش��ت در کش��ورهای آفریقای��ی را مورد 
سنجش قرار داد. نشریه گاردین با تیتر »ابوال، فقط 
یک بحران بهداش��تی نیست، بلکه بحرانی اقتصادی 
و اجتماعی اس��ت« به بررس��ی وضعیت بهداش��ت 
در کش��ورهای آفریقایی پرداخته اس��ت. براس��اس 
این گزارش بس��یاری از کش��ورهای غرب آفریقا به 
علت ضعف در سیس��تم بهداش��ت و رعایت نکردن 
اصول اولیه بهداش��ت و درمان، هر چند وقت یکبار 
با موج های مخربی از بیماری ه��ای واگیر دار مواجه 
می ش��وند که فش��ار مالی س��نگینی ب��ه دولت های 
منطقه تحمیل می کند. این فشار گاه تا جایی پیش 
می رود ک��ه حمایت ه��ای مالی بین الملل��ی نیز در 
تامین دارو و درمان بیماران جوابگو نیس��ت. افزون 
بر این بیماری های ش��ایع ای��ن منطقه، مانند ایدز و 
انواع بیماری های عفونی نیز دغدغه اقتصادی مزمن 

آفریقاست. 
مسائل زیست محیطی و هوای پاک اقتصادی 

ب��ا وجود آنکه اث��رات منفی آلودگی های زیس��ت 
محیطی بسیار گسترده  است، اما در دو بخش اصلی 

به اقتصاد ضربه می زنند: 
   بخش تولید و صنایع و معادن 

استخراج معادن و صنعت و تولید به طور خودکار، 
مقداری آلودگی به محیط زیس��ت تحمیل می کند، 
ای��ن آلودگی گاه آنچنان ش��دید می ش��ود که برای 
ح��ذف تبعات و جبران آن، دولت ه��ا ناچار به تقبل 
هزینه ه��ای مازادی می ش��وند که رش��د اقتصادی 
را تحت تاثیر قرار می دهد. بس��یاری از کش��ورهای 
توسعه یافته برای کاهش حداکثری میزان آلودگی ها 
از روش هایی مثل بازیافت زباله های معادن در محل 
و پاکسازی های سریع استفاده می کنند. با این وجود 
در برخی کش��ورهای آفریقایی، هند، چین و برزیل 
که برای تس��ریع روند رشد اقتصادی بر بهره برداری 
س��ریع تاکید دارند توجه به مسائل زیست محیطی 

چندان جدی گرفته نمی شود. 
  فضوالت کارخانه ای و تخریب حیات وحش 

تخریب حیات وحش و اکوسیستم طبیعی که گاه 
بر اث��ر مجاورت با فضای کارخانه ها و گاه براس��اس 
شهرک سازی ها و حاشیه نش��ینی های غیر استاندارد 
رخ می دهد، مورد دیگری اس��ت که در درازمدت بار 
اقتصادی زیادی بر دوش دولت ها می گذارد. آلودگی 
ذخای��ر آب زیرزمینی، کاهش س��طح آب و کاهش 
اصله های درخت در مناطق مختلف، از تبعات منفی 
تخریب زیست محیطی است که برای جبران آن به 

صرف هزینه های چشمگیری نیاز است.
مهاجرت های بی رویه 

بس��یاری از کش��ورهای کمتر توس��عه یافته یا در 
حال توس��عه از مش��کلی ب��ه نام مهاج��رت نیروی 
انس��انی رنج می برند. ای��ن مهاجرت ها اغلب به علت 
فشار های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رخ می دهد. 
افراد برای کاهش تنش ه��ای زندگی فعلی اقدام به 
مهاجرت و کوچ به کشورهای توسعه یافته می کنند. 
این اف��راد چه به عنوان نیروی انس��انی کارگر و چه 
به عنوان افرادی تحصیلکرده، بخشی از سرمایه ملی 
کشورها محسوب می شوند که با خروج از کشورهای 
زادگاه ش��ان، درواق��ع س��همی از هزینه های صرف 
ش��ده دولت را از بین می برند. اف��زون بر این، یکی 
از س��تون های پیش��رفت در جوامع در حال توسعه، 
در اختی��ار داش��تن نیروی کار ماهر و جوان اس��ت. 
براس��اس آمارهای »آس��ه آن، انجمن ملل آس��یای 
جنوب ش��رقی« تامین امنی��ت اجتماعی و فرهنگی 
نقش��ی مهم در کاهش مهاجرت و حفظ نیروی کار 

ایفا می کند. 
مسائل مرتبط با نقش پذیری فرهنگی و 

جنسیت 
در اغل��ب جوام��ع توس��عه یافته، حض��ور زنان در 
عرصه ه��ای اجتماع��ی، فرهنگی و سیاس��ی کاما 
پذیرفته ش��ده اس��ت. از زنانی که نخست وزیر، وزیر 
و نماین��ده مجلس هس��تند تا زنانی ک��ه در عرصه 
صنعت و تکنولوژی فعالیت می کنند. در پژوهش��ی 
که توسط سازمان جهانی غذا در خصوص نقش زنان 
در جوامع آس��یایی انجام ش��ده، نتایجی قابل توجه 
از اهمیت حضور زن��ان در فعالیت های اجتماعی به 
دست آمده اس��ت. براس��اس این پژوهش در اغلب 
کش��ورهای جن��وب ش��رقی آس��یا، حذف زن��ان از 
عرصه های اجتماعی، ش��یات و کش��اورزی مساوی 
اس��ت با س��قوط اقتصادی. بیش از 60درصد درآمد 
شیات در کش��ورهای جنوب ش��رقی آسیا حاصل 
فعالیت ه��ای زنان اس��ت و حض��ور موث��ر زنان در 
بخش های کش��اورزی رونق اقتص��ادی این بخش را 
دو چندان کرده اس��ت. درواقع در نظر گرفتن زنان 
به عنوان منابع انس��انی ارزشمند و مشارکت آنان در 
عرصه های مختل��ف، راهی کم هزین��ه برای کاهش 

هزینه های اقتصادی محسوب می شود. 

آزموده

محم��ود نجفی س��هی، عضو هی��ات نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی معتقد اس��ت ک��ه دولت با بی برنامگ��ی و عدم 
سیاس��ت گذاری های الزم باعث شده اس��ت تا مشکات 

اقتصادی از بین نرود. 
با توجه به اینکه برخی معتقدند بخشی از مشکالت 
اقتصادی ما ناش�ی از مس�ائل فرا اقتصادی است، به 
نظر شما چه مسائل سیاسی یا اجتماعی سبب این 

مشکالت شده اند؟ 
مشکل کشور ما این است که هیچ برنامه ای برای اقتصاد 
کش��ور نداریم. از دولت یازدهم انتظ��ار می رفت که برای 
اقتصاد برنامه ای داش��ته باش��د که متاسفانه برنامه جدی 
از س��وی دولت تاکنون ارائه نش��ده است. اقتصاد ما کاما 

باتکلیف و بی مسئول است. 
بنابراین به زعم ش�ما این مشکالت فرا اقتصادی به 

سیاست گذاری های دولت برمی گردد؟ 
نه. مس��ئله سیاست گذاری دولت نیس��ت، مشکل این 
اس��ت که ما اصا سیاس��ت گذاری نداریم. تم��ام این دو 
سال و نیم دولت وضعیت اقتصاد را بی برنامه پیش برده و 
منتظر شده است تا ببیند چه پیش می آید. دولت به جای 
اینکه برنامه ریزی اقتصادی کند، تا امروز منتظر برداشتن 
تحریم ها نشسته بود که به نظر من بی نهایت اشتباه بزرگی 
بود. بخش عمده ای از مشکات اقتصادی کشور ما به عدم 
برنامه ریزی های مناس��ب و مشکات داخلی بر می گردد و 

تنها 30 درصد آنها ناشی از تحریم ها بوده است.
به نظر ش�ما چرا یک اراده جدی تاکنون از سوی 
دولتمردان ما برای رفع این مش�کالت اتخاذ نشده 

است؟ 

در نخس��تین قدم دولتم��ردان و حاکمیت ما واقعا باید 
بخواهند که این مش��کات برطرف ش��ود و برای رفع آنها 
برنامه داشته باشد؛ برنامه ای که با کمک فعاالن اقتصادی 
به راحتی می توان تهیه کرد. اینکه دولت در اتاق دربس��ته 
ب��دون توجه به فع��االن اقتصادی که در متن مش��کات 
اقتصادی درگیر هس��تند، بنشیند و برنامه ای تدوین کند 

بی فایده است. 
در امتداد همین عدم برنامه ریزی، برخی کارشناسان 
معتقدن�د که چ�ون ن�گاه دولتمردان و مس�ئوالن 
اقتص�ادی ما یک نگاه سیاس�ی به اقتصاد اس�ت و 
احس�اس می کنند ایجاد تغییر در آن با تفکر غالب 
سیاسی که ریس�ک پذیری را تهدید می پندارد، در 
منافات است به سمت ریسک و تغییر و برنامه ریزی 

نمی روند. نظر شما در این باره چیست؟ 
این هم یکی از مشکات است. به این دلیل که دوستانی 
که قبا در س��اختار دولت نبوده اند یا سمت های دیگری 
داش��ته اند، قبا از این برنامه ها و تغییرات صحبت کرده و 
نقش ناقد را بازی می کرده اند، اکنون که خود در س��اختار 
دولت قرار گرفته اند حداقل این است که سکوت کرده اند و 

ما نظر صائبی از سوی آنان نمی شنویم. 
به نظر شما این سکوت ناشی از چیست؟ 

این تغییرات برای دولت هزینه دارد و برای همین چندان 
اراده ای برای این ریسک و تغییر وجود ندارد. دولت هرگاه 
تصمیم گرف��ت تا نظام بانکی را تغییر دهد و موسس��ات 
غیر مجاز را حذف یا سیس��تم مند کند، آن زمان است که 
می ت��وان انتظار تغییرات را داش��ت. اما چ��ون هزینه این 

تغییرات زیاد است دولت از این ریسک می گریزد. 

س��یدمجید موس��وی، مدیرعام��ل ش��رکت همدان 
ماشین معتقد اس��ت که بی اعتمادی جاری در جامعه 

سبب رکود شده است. 
برخی مشکالت اقتصادی را امروز ناشی از مسائل 
فرا اقتصادی می دانند، به زعم ش�ما این مشکالت 

چیست و چگونه می توان آنها را برطرف کرد؟ 
مهم ترین مشکل امروز، رکود بازار است. رکود جاری 
در ب��ازار و اقتصاد رکود عمیقی اس��ت ک��ه به راحتی 
نمی ت��وان از آن خارج ش��د. بخش��ی از ای��ن رکود به 
بی اعتمادی در جامعه باز می گردد. اکنون هیچ بازاری 
به بازار دیگر اعتماد ندارد. در گذشته مبادالت با چک 
و براس��اس اعتب��ار و اعتم��اد جابه جا می ش��د. اکنون 
چنین چیزی وجود ندارد. این مسئله یکی از مشکات 
عم��ده ای اس��ت ک��ه اقتص��اد را درگیر کرده اس��ت. 
البته بخش��ی از این رکود نیز به مس��ئله کاهش تورم 
بازمی گ��ردد. دولت تصمیم گرف��ت که رکود را کاهش 
دهد و خوشبختانه تورم 40 درصدی به زیر 10 درصد 
رس��ید. اما همین سیاس��ت ضد تورمی ب��ه رکود بازار 
دامن زد. باید دولت سیاس��تی اتخاذ می کرد که رکود 
نی��ز در کنار تورم کاهش پیدا کن��د. حداقل کاری که 
دولت بای��د انجام می داد این بود که سیاس��ت تورمی 
را طی س��ال ها کاه��ش دهد تا رک��ود ناگهان افزایش 
پیدا کند. در هر س��ال 10 درصد تورم اگر کاهش پیدا 
می ک��رد رکود تا این حد عمیق نمی ش��د و به یکی از 
مشکات عمده بخش خصوصی، تولید و اقتصاد تبدیل 
نمی ش��د. رکود ایجاد شده سبب شده تا تولید کاهش 
پیدا کند و نیاز موج��ود از طریق جنس قاچاق تأمین 

شود، زیرا جامعه امروز به تولیدات داخلی اعتماد ندارد 
و ترجیح می دهد نیاز خود را از بازار قاچاق تأمین کند. 
خب این بی اعتمادی به تولید داخل را چه کس�ی 
ایجاد کرده است، آیا کیفیت تولیدات ناشی از این 

بی اعتمادی نیست؟ 
متأس��فانه بخش خصوصی به شدت تحت فشار است. 
ادارات دولتی م��ا قانونمند نیس��تند. تامین اجتماعی، 
دارایی و همه و همه به نوعی به بخش خصوصی فش��ار 
می آورند. هیچ فعال بخش خصوصی نیست که مخالف 
پرداخت مالیات باشد، اما فشاری که وارد شده از توان 
بخش خصوصی در شرایط رکود خارج است و نتیجه آن 

افت و کاهش تولید است. 
پس شما عمده ترین مشکل اقتصاد را بی اعتمادی 

می دانید؟ 
مشکل ما بی اعتمادی است. متأسفانه ما واقعیت های 
موجود را نگفته ایم. درباره هر چیزی به آمارها مراجعه 
کردی��م، درحالی ک��ه آمارها واقعیت ه��ا را نمی گویند. 
م��ا از ایجاد اش��تغال صحب��ت کردی��م درحالی که آن 
اش��تغال زایی کاذب بود و نرخ واقع��ی بیکاری باال بود. 
وقتی نرخ بیکاری باال باش��د، فس��اد در جامعه افزایش 
پی��دا می کن��د. اگر ما چ��ه در بخش دولت��ی و چه در 
بخش خصوصی واقعیت را می گفتیم و با گفتن واقعیت 
درصدد برطرف کردن مش��کات برمی آمدیم، امروز با 
مس��ائل عمده اقتصادی روبه رو نبودیم. تولید اگر رشد 
می کرد، بیکاری از بین می رفت و با کم ش��دن فس��اد، 
مش��کات اجتماعی کم می شد و به بازتولید مشکات 

اقتصادی دامن نمی زد. 

1-  ریسک پذیری و شهامت
در سیاست گذاری اقتصادی، مخصوصا در کشورهایی شبیه 
ایران که ساختارهای کهنه ای دارد و این ساختارها مانع جدی 
رش��د اقتصادی شده است، ساختار ش��کنی الزام آور است. در 
س��اختارهای موجود  عده ای منفعت می برند و عده ای دیگر 
که منفع��ت زیادی نمی برن��د ولی با ش��رایط موجود که یک 
محدوده امن comfort zone برایشان ایجاد کرده، در تله 
»تعادل بد« قرار می گیرند. این مفهوم مربوط به نظریه بازی ها 
است. تعادل بد تعادلی اس��ت که بازیگران به شرایط موجود 
تن داده اند، ولی این ش��رایط ب��رای آنها مطلوب نیس��ت. به 
همین دلیل، به آن تعادل بد گفته می شود. وجود تعادل بد به 
دلیل ساختارهای کهنه و انعطاف ناپذیر است و عده ای از این 
ساختارهای موجود سود می برند. در نتیجه یک خط مقاومت 
شکل می گیرد که از ساختار موجود حراست کند. این منافع 
ممکن است اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی باشد. این ساختار ها 
به دلیل اینکه به ش��دت کهنه ش��ده اند و از طریق ذی نفعانی 
حمایت می شوند، به شدت ایستا می شوند و همانند یک سد در 
مقابل تغییر و تحول می ایستند. حال سیاست گذاری اقتصادی 
که کارش در نهایت رش��د و رفاه اقتصادی است در درجه اول 
باید این س��د ها را تخریب کند. برای تخریب این س��دها نیز، 
چون آن طرف معادله قدرت متمرکز شده است، سیاست گذار 
نیز باید از قدرت و شهامت خود استفاده کند تا با تخریب این 
سدها اثر بخشی سیاس��ت های خود را تضمین کند. بنابراین 
برای تغییر و مخصوصا تحول نیاز به سیاست هایی است که در 
نهایت بتواند تغییرات ساختاری مناسب را در اقتصاد برای رشد 
مهیا کند. شهامت زمینه غیر اقتصادی الزم برای این تغییرات 
ساختاری است. این تغییر ساختار به قدرت سیاست گذار نیاز 
دارد. قدرت وقتی منشاء بیرونی داش��ته باشد سیاستمدار و 
سیاست گذار اقتصادی اش را محافظه کار می کند ولی اگر این 
قدرت منشاء درونی داشته باش��د، اثر بخشی و کاریزما ایجاد 
می کند. کاریزما مقاومت برای تغییر را کم می کند و تخریب 
س��اختارهای پوس��یده و مانع را راحت تر از بین می برد. ولی 
سیاست گذاران و سیاستمدارانی که وابسته به قدرت بیرونی 
هستند، ثبات و بقا مسئله اصلی آنان است و بنابراین به راحتی 
نمی توانند در مقابل صف آرایی قدرت های متمرکز ش��ده در 
س��اختارهای کهنه مقاومت کنند و اتفاقا برعکس، تمایل به 
حفظ مناف��ع آنها دارند تا ثب��ات خود را از ای��ن طریق تامین 
کنند. این مسئله ریسک پذیری و ش��هامت سیاست گذاران 
و سیاس��تمداران را کم می کند و اثربخش��ی سیاست ها را نه 
تنها کم می کند، بلکه سیاست هایی تدوین می شود که وضع 
موجود را تحکی��م و تثبیت کند. چ��ون از این طریق خودش 

تثبیت می شود. 
بنابراین، برای تغییر مقداری ریس��ک و شهامت الزم است. 
چون در تغییر یک س��ری رویه های جاری س��اختارهای ضد 
توسعه ای را جابه جا می کند یا قانونمندی های جدیدی اضافه 
می کند. ولی چون در ساختارهای کهنه می نشیند اثر بخشی 
بسیار کمی دارد. ولی کماکان کانون های قدرت وجود دارند. 

در تح��ول transformation ای��ن کانون های قدرت و 
بر هم زدن ارتباطات درونی و منفعت زایش��ان موضوع اصلی 
سیاست اس��ت. در اینجا سیاستمدار و سیاس��ت گذار باید از 
حداقل ریسک پذیری و ش��هامت برخوردار باشند. اینها ثبات 
خود را در تحول می بینند و محافظه کاران نیز ثبات خود را در 

حفظ وضع موجود می بینند. 
بدون جسارت، شهامت و ریسک پذیری تحول امکان پذیر 
نیست و اگر به تجربه توسعه بسیاری از کشورهای جهان نگاه 
کنیم، هر یک با یک رهبر متمایز شده اند که ویژگی آن رهبر 
در شهامت و ساختار شکنی اش بوده است. نمی توان هم وضع 
موجود را حفظ کرد و هم تحول ایجاد کرد. مدیریت این شرایط 

بدون به کار گیری سیاست های متهورانه امکان ناپذیر است. 
٢-  عاملیت

وقتی مشکات زیاد می شود و وقتی در هم تنیدگی روابط 
بسیار گسترده باش��د  که معموال هست، بهترین راه حل برای 
سبک کردن بار روانی مش��کات پیدا کردن مقصر و کسی یا 
چیزی را عامل مشکات کردن اس��ت. این مسئله نه تنها در 
روابط س��اده خانوادگی و س��ازمانی بلکه در سطح کشور هم 
بسیار با معنی است. قدرت یک سیاستمدار به این است که در 
موضعی بایستد که خود را عامل مشکل به وجود آمده بداند. در 
این صورت قدرت تغییر مسئله به وجود آمده را خواهد داشت 
و ضعف یک سیاستمدار موقعی است که همه مشکات پیش 

رو را به کسی، یا چیزی یا حادثه ای منسوب کند. 
رش��د و توس��عه اقتصادی مس��تلزم »عاملیت« است و 
عاملیت نیز یک موضع قدرتمند ش��خصی اس��ت. عاملیت 
یعنی من مش��کات را از ناحیه خودم می بینم. معنای این 
حرف این نیست که دیگران و ش��رایط هیچ نقشی ندارند، 
حتما نق��ش دارند ول��ی عاملیت م��ن را در موض��ع قبول 
مشکات از ناحیه خودم قرار می دهد. ما معموال این کار را 
می کنیم چون خودمان بخشی از مشکل هستیم. من وقتی 
بخشی از مش��کل هس��تم، تمایل زیادی دارم که مشکل را 

در دیگران ببینم. 
وقت��ی عاملی��ت در فضای سیاس��ی و اقتص��ادی از بین 
می رود، آیا رش��د اقتصادی متصور اس��ت؟ آی��ا وقتی من 
معتقدم  مش��کلی که در سیس��تم من وج��ود دارد مربوط 
به دوره قبل اس��ت یا مربوط به ش��رایط بیرون��ی ، چگونه 
من می توانم عامل تغییر باشم. متاس��فانه در شرایط فعلی 
ش��رکت های دولت��ی ش��رکت های خصوص��ی را متهم به 
سوداگری می کنند و شرکت های خصوصی هم شرکت های 
دولتی را متهم ب��ه رانت می کنند و همه مش��کات خود را 
هم در شرایط طرف مقابل می بینند. این وزارتخانه مشکل 
را ناش��ی از عملکرد س��ابق می داند یا از مش��کاتی که در 
سازمان های مرتبط است یا ش��رایط را مسئول مشکات به 
وجود آمده می داند. چون  مقدار زیادی از انقاب می گذرد 

فعا دست از سر رژیم سابق برداشته ایم. 
اس��تراتژی »ت��وپ را در زمین دیگ��ری انداخت��ن« و این 
استراتژی را ناشی از زرنگی دانس��تن، عین فقدان عاملیت و 

ضعف و بی مسئولیتی یک مدیر است. 
در زمان دانشجویی استاد اقتصاد مثال زیبایی از ساموئلسن 
برایمان تعریف می ک��رد. او می گفت که کارن��اوال زیبایی در 

خیابان ها در حرکت بود. مردم هم در پیاده رو ها ازدحام کرده 
بودند. یک نفر، برای بهتر دیدن کارناوال روی پنجه پا ایستاد. 
نفر بعدی هم ی��اد گرفت و روی پنجه پا ایس��تاد و افرادی که 
پشت سر آنها بودند هم مجبور ش��دند روی پنجه پا بایستند. 
پس از مدتی همه مردم در پیاده روها روی پنجه پا بودند، ولی 
هیچ  کس وضعیتش بهتر نش��ده بود. چون همه روی پنجه پا 

بودند. یعنی همه در وضعیت بدتری قرار داشتند. 
عین همین وضعیت در کش��ور ما اس��ت که همه به دنبال 
انداختن مش��کل در زمی��ن دیگری هس��تند و نتیجه چنین 
حرکتی این است که همه دارند ضرر می کنند. همه روی پنجه 
پا ایستاده اند. حتی وضعیت به شکلی شده است که از کابینه 
می توان یک گروه اپوزیسیون قوی درس��ت کرد. این مسئله 
سال ها از اقشاری از مردم ش��روع شده و به سازمان ها کشیده 
شد و بعد به سطوح باالی سازمانی کشیده شده است. در این 
فضا رشد اقتصادی به س��ختی اتفاق می افتد و توسعه بسیار 
سخت می شود. در ایران و در این ش��رایط، یکی از نقاط قوت 
یک سیاستمدار، سیاست گذار یا روشنفکر نقد است. هر چند 
نقد برای سالم سازی فضای سیاسی بسیار خوب است، ولی االن 
به نظر می رسد نقد حاکمیت از درون به یک معضل جدی برای 
رشد اقتصادی کشور تبدیل شده و اگر این دایره نقد شکسته 

نشود توسعه کشور متوقف می شود. 
از طرف دیگر م��ردم هم خ��ود را عام��ل نمی بینند. مردم 
همیشه منتظر تغییرات سیاسی اند. آنها نمی بینند که تغییرات 
سیاس��ی بدون مش��ارکت و عاملیت آنها به هی��چ نتیجه ای 
نمی رسد. ولی متاسفانه همه منتظر تغییرات سیاسی هستیم 

تا تغییر در وضع زندگی مردم داده شود. 
حال شرایط فرضی را در نظر بگیرید که همه خود را عامل 
بدانند و مسیر پیشرفت خود را در رشد اقتصادی کشور بدانند. 
)که البته ما در کشور در دوران هایی این شرایط را داشته ایم(، 
توس��عه خودبه خود اتف��اق می افتد. چون ان��رژی حرکت در 
جامعه وج��ود دارد. چون هر سیاس��ت دولت در یک بس��تر 
مناسب قرار می گیرد و خیلی سریع نتیجه می دهد. حال شما 
سرمایه گذاری خارجی را در نظر بگیرید. چگونه ممکن است 
سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود داشته باشد و رشد کند، 

بدون اینکه عاملیت وجود داشته باشد. 
عاملیت عنصر اساس��ی غیر اقتصادی رشد اقتصادی است. 
بدون آن هیچ سیاس��تی جواب درس��ت نمی دهد. یا حداقل 
اثر گذاری آن بس��یار محدود می شود. ش��اید بهتر باشد سال 
آینده را س��ال عاملیت و مس��ئولیت پذیری بگذاریم و در این 
زمینه سیاس��ت ها و سیس��تم های مقتدرانه ای اعمال کنیم. 
حاصل این سیاست ها این است که هر شخص یا هر مسئولی 
به بخش��ی از راه حل تبدیل ش��ود. توس��عه اقتصادی کشور 
منتظر این تغییرات اس��ت و هر چ��ه دیرتر ش��ود حل آن با 

سیاست گذاری مشکل تر می شود. 

مشکالت فرا اقتصادی موثر در اقتصاد بررسی می شود 

جامعهمحافظهکار؛اقتصادمحافظهکار

الزامات غیر اقتصادی رشد اقتصادی
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تازه های تکنولوژی در نمایشگاه  
CES

تعداد انگشت شماری 
از ه��زاران محصول 
تک���نولوژی ه��ای 
جدی��د در نمایش��گاه ف��روش الکترونی��ک CES  در 
الس وگاس آمری��کا ب��ه نمایش گذاش��ته ش��د. تعداد 
150 هزار بازدید کننده از 150 کشور از این محصوالت 
دی��دن کرده ان��د. برخ��ی از ای��ن محص��والت در بین 

بازدیدکنندگان از استقبال زیادی برخوردار بودند. 

هواپیماهای بدون سرنشین 
هواپیماه��ای بدون سرنش��ین که پهپ��اد هم نامیده 
می شوند، در سراس��ر این نمایشگاه به چشم می خورد. 
جهت حف��ظ امنی��ت بازدیدکنندگان ای��ن هواپیماها 
تنه��ا امکان پ��رواز درون قفس های بزرگ را داش��تند 
و بازدیدکنن��دگان می توانس��تند از پش��ت دی��وار این 
قفس های بزرگ به تماشای پهپادها بنشینند. نوعی از 
این هواپیماهای بدون سرنش��ین با نام Inspire 1 به 
قیمت 2600 دالر در این نمایش��گاه به فروش گذاشته 
شده بود. این پهپاد که بیشتر مورد استفاده فیلمسازان 
ق��رار می گیرد، دارای دوربین و سیس��تم موقعیت یابی 

ویدئویی است. 
4K تلویزیون های

تلویزیون های با کیفیت فوق العاده باال یا 4K در حال 
گرفتن بازار تلویزیون هستند. تمام تولید کنندگان بزرگ 
در ح��ال حاضر به دنبال ایجاد وضوح باالتر در تولیدات 
خود هس��تند. در کنار تولید محصوالت با پیکسل های 
باالتر، تولیدکنندگان تلویزیون مثل سامسونگ، سونی و 
ال جی در حال اضافه کردن تکنولوژی هایی هستند که 

کیفیت رنگ تصویر را باالتر می برد. 
ش��رکت ردیابی و اطالعاتی IHS پیش بینی می کند 
فروش ای��ن تلویزیون ها تا س��ال 2019 به 96 میلیون 
خواهد رس��ید. این در حالی اس��ت که در سال 2014 

میزان فروش تنها 12 میلیون بوده  است. 

لگوهای آموزشی
اسباب بازی ها هر س��اله در این نمایشگاه با استقبال 
زیادی روبه رو بوده اند، حتی اگر اسباب بازی های آموزشی 

باشند. 
تولید جدید لگو که به مدرس��ه ها فروخته شده است، 
به دنبال آش��نا کردن ک��ودکان کالس دوم تا چهارم با 
چگونگی برنامه ریزی ساده است. این تولید به کودکان 
این امکان را می دهد که روبات های کوچک بسازند و آنها 
را برنامه ریزی کنند. قیمت این تولید جدید لگو از 169 
دالر شروع می ش��ود. به همراه این محصول یک بسته 

آموزشی به قیمت 270 دالر وجود دارد. 
براساس گفته لیشا هوت، سخنگوی شرکت لگو، یک 
کالس 30 نفره می تواند ب��ا پرداخت هزینه ای کمتر از 

2000 دالر به این محصول مجهز شود. 

)Faraday Future( فارادی فیوچر
خودروهای نسل آینده در این نمایشگاه توجه زیادی 
را به خود جلب کردند. در بین شرکت های خودروسازی 
که مورد اس��تقبال زیاد بازدیدکنن��دگان قرار گرفتند 

می توان از شرکت آمریکایی فارادی فیوچر نام برد. 
این شرکت در صدد اس��ت یک کارخانه یک میلیارد 
دالری در ایالت نودای آمریکا تاسیس کند. این کارخانه 

قرار است روی وسایل نقلیه خودکار کار کند. 
طرح های این شرکت از خودروهایی که قرار است در 
آینده ساخته شود، مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان 

قرار گرفت. 

ساعت هوآوی 
بازار داغ ساعت های هوشمند در سال 2016 هم ادامه 
دارد و ش��رکت چینی هوآوی تولی��دات زیبایی در این 

زمینه دارد. 
  Watch Elegant و Watch Jewel س��اعت های
دو محصول این شرکت که به ترتیب به قیمت 499 دالر 
و 599 دالر به فروش می رسد، با سیستم اندروید گوگل 
کار می کند و برای استفاده خانم ها طراحی شده  است. 
دور صفحه ساعت Watch Jewel با 68 عدد کریستال 
سوارووسکی تزیین شده  است و قطر صفحه 42 میلی متر 
است. چاسه سکینر، سخنگوی شرکت هوآوی می گوید: 
»قصد ما این بود که این س��اعت ظاهری زنانه تر داشته 

باشد و توجه خانم ها را به خود جلب کند.« 

موفقیت در زمینه کارآفرینی امری دشوار و زمانبر است و نیاز دارد تا وقت و تالش 
بسیاری را به آن اختصاص دهید. مخصوصا اگر به دنبال موفقیت در کسب و کارهای 
کوچک باش��ید، دش��واری های این امر دوچندان خواهد بود. به طور کلی در دنیای 
کسب و کار هیچ برنامه ای وجود ندارد که شما را یک شبه به همه اهداف تان برساند.

 برای رس��یدن به اهداف تان مهم ترین فاکت��ور صبر و دوری از رفتارهای عجوالنه 
اس��ت که معموالً توسط کارآفرینان و به خصوص کارآفرینان تازه کار مورد توجه قرار 
نمی گی��رد. همچنین اگر نحوه فعالیت کارآفرینان موف��ق را مدنظر بگیریم، متوجه 
خواهیم ش��د که اغلب آنها از یک نوع شیوه مدیریتی و رفتاری خاص خود استفاده 

می کنند.
 اس��تفاده از ش��یوه مدیریتی شخصی دومین عامل مهم در جهت کسب موفقیت، 

به خصوص در کسب و کارهای کوچک است. 
اگ��ر ش��ما نی��ز ب��ه دنب��ال ایج��اد تح��ول در کس��ب و کار خ��ود هس��تید و 
قص��د داری��د ب��ه اه��داف بلند خ��ود برس��ید، در ادام��ه ب��ه ن��کات و راهکارهای 
 مهم��ی ک��ه باید ب��رای رس��یدن ب��ه اهداف ت��ان مدنظر داش��ته باش��ید اش��اره

 شده است. 

عالقه به کار
ش��ور و عالقه به کار، مهم ترین کلید موفقیت در دنیای کس��ب و کار اس��ت. برای 
کس��ب موفقیت قبل از هرچیزی الزم اس��ت مطمئن ش��وید که به کار خود عالقه 
دارید و از انجام آن لذت می برید. بدون ش��ور و اش��تیاق، انجام هر کاری تبدیل به 
عذاب خواهد شد و بدون شک فکر کردن به کسب موفقیت در چنین شرایطی امری 
خیالی و دست نیافتنی است. عالوه بر این اکثر کارآفرینان موفق هم در مصاحبه ها 
و کالس های خود عالقه به کسب و کارش��ان را عامل اصلی رس��یدن به موفقیت های 
ب��زرگ در زندگی خود می دانند. به عبارت دیگر با داش��تن حس خوب نس��بت به 

کسب و کار خود، در حقیقت شما نیمی از مسیر موفقیت را طی خواهید کرد.
 در عی��ن حال اگر به کاری عالقه دارید تنها به دلیل وقوع چند شکس��ت، هرگز 
از آن دس��ت نکشید. بس��یاری از افراد موفق نیز در ابتدای راه شکست های فراوانی 
را متحم��ل ش��ده اند اما با پش��تکاری س��تودنی راه را برای خود هم��وار کرده و به 
اهداف شان رسیده اند. آشکار ترین مثال در این مورد آبراهام لینکلن است. وی پیش 
از رسیدن به پست ریاست جمهوری، بارها در رسیدن به اهداف خود شکست خورده 
بود ولی پش��تکار ستودنی وی در نهایت تأثیر خود را در جهت کسب موفقیت برای 

او گذاشت. 

برداشتن گام های کوچک
هم��ه ما داس��تان هایی در مورد کس��ب موفقیت ه��ای بزرگ در م��دت کوتاه را 
شنیده ایم. همچنین اگر بخواهیم روراست باشیم اکثر ما شیفته کسب موفقیت های 
کوتاه مدت هس��تیم و بدمان نمی آید که راه صد س��اله را یک شبه طی کنیم. با این 
حال این جور موفقیت ها بس��یار نادر است و نمی توان نسبت به آن خیلی خوشبین 

بود. 
به عنوان یک کارآفرین تازه کار الزم است در طراحی برنامه های ابتدایی خود بیش 
از دیگر اوقات جانب احتیاط را رعایت کنید. در همین راستا بهتر است اهداف خود 
را متناس��ب با ش��رایط و توانایی های فعلی مؤسس��ه تان طراحی کنید و گام به گام 

کسب و کار خود را توسعه دهید. 

یادگیری از دیگران
کارآفرینان موفق اغلب پیش از ش��روع کسب و کار شخصی خود مدتی را نزد دیگر 
افراد یا برندهای موفق س��پری می کنند. گذراندن چند س��ال در یک شرکت موفق 
به عن��وان کارمند، تجربه و مهارت خوبی در جهت کس��ب موفقیت های مش��ابه در 
راه اندازی کس��ب و کار شخصی تان به شما می دهد و می تواند به عنوان سکوی پرتابی 

برای شما به حساب بیاید. 
بنابراین پیش از ش��روع کسب و کار خود مؤسس��ه های موفق و شرکت های بزرگ 
را هدف قرار دهید. در عین حال به یاد داش��ته باش��ید که هدف ش��ما از این کار 
درآمدزایی نیست بلکه شما تنها در پی افزایش دانش، مهارت و تجربه خود هستید، 

پس بهتر است زیاد در مورد مسائل مالی وسواس به خرج ندهید.
 همچنین هنگامی که احساس کردید توانایی الزم برای شروع کسب و کار خود را 

دارید، وقت را تلف نکنید و به سرعت کسب و کار خود را پایه ریزی کنید. 

برنامه ریزی
اگر اهل مطالعه زندگی حرفه ای کارآفرینان موفق باشید به اهمیت برنامه ریزی از 
نظر آنها واقف خواهید بود. در واقع آن چیزی که اس��تیو جابز را از سایر کارآفرینان 

متمایز می کند شیوه خارق العاده وی در برنامه ریزی برای شرکتش بوده است. 
به عن��وان ی��ک کارآفرین ش��ما نیاز به برنامه ری��زی دقیق و کامل برای پیش��برد 
اهداف تان دارید. در عین حال الزم نیست برنامه خود را به اندازه یک کتاب مفصل 
از آب دربیاورید. یک برنامه کاری 10 صفحه ای نیز می تواند دربردارنده تمامی نکات 

مهم و کاربردی باشد. 

برای شروع کار هیچ وقت دیر نیست
بس��یاری از کارآفرین��ان موفق دنیا، کار خ��ود را در میانه های عمر خود ش��روع 
کرده اند. جی کی رولینگ )نویس��نده مجموعه کتاب ه��ای هری پاتر(، جولیا چایلد 
 )Walmart آش��پز حرفه ای آمریکایی( و س��ام والتون )بنیانگذار ش��رکت بزرگ(

همگی بعد از دوره جوانی قدم در راه ایجاد کسب و کار شخصی خود گذاشتند. 
ش��روع کسب و کار در سن باال به رغم تمامی مسائل، از جهت اینکه تجربه بسیاری 
در آن س��ن در اختیار شماس��ت بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت یک کارآفرین 
پا به سن گذاش��ته دارای تجربیاتی است که به طور معمول کارآفرینان تحصیلکرده 

جوان فاقد آن هستند.
 بنابراین اگر در میانس��الی یا پیری هس��تید، اصاًل الزم نیست نگران باشید. آنچه 
اهمیت دارد عالقه و پش��تکار ش��ما در طی کردن مس��یر موفقیت است و نه سن و 

سال تان. 

راهکارهای موفقیت در کارآفرینی

دول��ت آمری��کا میزان فش��ار ب��ر صنعت 
تکنول��وژی را ب��رای مقابل��ه و جلوگیری از 
تروریسم افزایش داده است. کاخ سفید هدف 
خ��ود را از این اقدام جلوگیری از دسترس��ی 
گروه های افراط گرا به ش��بکه های اجتماعی 
ب��رای ترویج عقاید خ��ود و جذب نیرو اعالم 

کرده است. 
این اقدام یک ماه پس از س��خنرانی باراک 
اوباما، رئی��س جمهور آمری��کا در پی حمله 
تروریس��تی س��ن برناردینو ص��ورت گرفت. 
اوباما در آن سخنرانی از مدیران فناوری های 
پیشرفته و قانونگذاران خواست »از دسترسی 
تروریست ها به تکنولوژی های روز که به آنها 
کم��ک می کند از دس��ت قانون ف��رار کنند، 

جلوگیری کنند.«
ب��ا آنکه صنع��ت تکنولوژی و ش��بکه های 
اجتماع��ی آمادگی خود را برای کمک کردن 
اع��الم  کرده اند اما با این ح��ال حاضر به در 
اختیار گذاشتن اطالعات شخصی کاربران به 
دولت نیستند. آنها می گویند این کار اعتماد 
کارب��ران را از بی��ن می ب��رد و احتمال حمله 

هکرها را بیشتر می کند. 
این اقدام جدید مقابله با خشونت افراطی ها 
زیر نظر وزارت کش��ور و دادگس��تری آمریکا 
انجام می ش��ود اما س��ایر نهادهای اجرایی و 
امنیتی مثل دفتر تحقیقات فدرال هم در این 

مورد با وزارتخانه ها همکاری می کنند. 
به عالوه وزارت امور خارجه آمریکا واحدی 
به ن��ام مرکز همکاری های جهانی تأس��یس 

خواه��د کرد. ه��دف این مرکز هم��کاری با 
کش��ورهای متح��د آمری��کا ب��رای مقابله با 
حمالت تروریس��تی در خارج از این کش��ور 

است. 
ند پرایس، سخنگوی ش��ورای امنیت ملی 
آمریکا می گوید: »حوادث ناگوار و س��همگین 
پاریس و س��ن برناردیو تأکیدی ب��ود بر نیاز 
آمری��کا و متحدان��ش در جامع��ه بین الملل 
و بخش خصوص��ی برای مقابل��ه و برخورد با 

افراطیون خشونت طلبی چون داعش.«
اع��الم کرده اس��ت  باره��ا  اپ��ل  ش��رکت 
س��ازندگان آیفون تا به ح��ال به هیچ عنوان 
اطالعات شخصی مشتریان و کاربرانش را در 

اختیار هیچ دولتی قرار نداده اند.
ب��ا این حال ش��رکت هایی چ��ون گوگل و 
فیس بوک اع��الم  کرده اند در صورت دریافت 
دستور قانونی از سوی دادگاه یا سازمان های 
دولت��ی، اطالعات کاربران را در اختیار دولت 

یا دادگاه قرار خواهند داد. 
دولت آمریکا بیش��تر نگران جوانانی است 
از ش��رایط خود راضی نیستند و ممکن است 
در براب��ر تالش ه��ای گروه هایی چون داعش 
برای استخدام و به  کارگیری توانایی های آنها 
آس��یب پذیر باشند. این دولت به دنبال راهی 

برای ارتباط با این جوانان است.
 از جمل��ه فعالیت هایی که ت��ا به حال در 
ای��ن زمینه و با هم��کاری فیس بوک صورت 
گرفته اس��ت، ایجاد کمپین های ضدتروریسم 
روی  انتش��ار  ب��رای  دانش��جویان  توس��ط 

ش��بکه های اجتماعی فیس ب��وک، یوتیوب و 
توییتر است. 

جمعی از مقامات ارش��د دولت آمریکا روز 
جمعه برای یافتن راه حل در مورد جلوگیری 
از دسترس��ی تروریس��ت ها ب��ه ش��بکه های 
 اجتماع��ی با مدی��ران اجرایی ش��رکت های 

فناوری دیدار خواهند کرد. 
گروه تروریس��تی داعش تا ب��ه حال بیش 
از هر گروه افراط��ی دیگری از اینترنت برای 
منتشر کردن پیام ها، استخدام و به کارگیری 
نیرو و مج��اب کردن آنها ب��ه انجام حمالت 

تروریستی استفاده  کرده  است. 
ب��اراک اوباما در س��خنرانی خ��ود در ماه 
گذش��ته گفته ب��ود: »با از بی��ن رفتن فاصله 
کشورها از طریق اینترنت، ما شاهد تالش های 
روز افزون تروریس��ت ها جهت مسموم کردن 
ذهن مردم مثل بمب گذاران ماراتون بوستن 

و تیراندازان سن برناردیو هستیم.«
برخی از بزرگ ترین شبکه های اجتماعی از 
پیش از این ه��م اقداماتی در جهت برخورد 
ب��ا افراطی گری انج��ام داده ان��د. از بین این 
ش��بکه ها فیس بوک بیشترین سخت گیری را 
از خود نش��ان داده و تمام پس��ت هایی را که 
ممکن است به گونه ای مربوط به سازمان های 

تروریستی باشد حذف می کند. 
شرکت توییتر که همواره و به صورت آشکار 
معتقد به آزادی بیان است، سیاست های خود 
را به روز و اعالم کرد »تهدید کردن یا ترویج 
تروریسم« بر خالف قوانین این شرکت است. 

دینامیک «   »بوس��تون  روبات های کمپانی 
 ب��رای خدم��ت س��ربازی ناکارآمد هس��تند. 
این کمپانی، پیش��رو در توس��عه انواع روبات 
در کاربرد ه��ای مختلف و ارائ��ه نرم افزار های 
شبیه سازی انس��ان و ابزارهایی از این دست 

است. 
ارت��ش آمریکا، در صف��وف نیروهای خود، 
این روبات های چهارپای بس��یار پر سروصدا 
را به کار نخواهد گرفت. روبات های ترسناک 
نظام��ی توس��عه یافته  » بوس��تون دینامیک «  
که به یک س��گ نژاد   » پی��ت بول  «   غول پیکر 
بدون س��ر ش��باهت دارد و برای استفاده در 
ارتش آمریکا طراحی ش��ده بود، به آش��یانه 

بازمی گردند. 
باوجود قابلیت های تأثیر گذار این روبات ها 
جه��ت جابه جایی و حرکت برکلیه  س��طوح، 

ارت��ش آمری��کا دیگر ب��ه آنها نی��ازی ندارد. 
این ماش��ین ها که LS3 ن��ام دارند، در اصل 
به منظ��ور کاهش نیروه��ای زمینی و حمل 
تجهیزات س��نگین  )حداقل 200 کیلوگرم( 
طراحی ش��ده اند. از همین رو، نام مس��تعار 
آنها قاطر اس��ت. نیروی دریایی این روبات ها 
را آزمایش کرده و دریافته اس��ت آنها قادر به 
ردیابی افراد و ترجمه و تفس��یر دس��تورات 
بصری و کالمی هستند. این روبات ها خبر از 
انقالبی واقعی در تولد ارتش مختلط از انسان 
و روبات دادند اما در حین انجام آزمایش��ات، 
ضع��ف اصلی خود را بروز دادند: س��ر و صدا! 
این ماش��ین مجه��ز به یک موت��ور حرارتی، 
ش��بیه یک هیزم شکن کانادایی محتاط است 
ک��ه با اره برقی خود در جنگل پیش می رود! 
سروصدایی که در حین حرکت این روبات ها 
روی زمی��ن تولید می ش��ود، مغای��ر الزامات 
عملیات های مخفی نیروهای نظامی است. در 
عمل، س��روصدای آنها موقعیت شان را فاش 

خواهد کرد و لو خواهند رفت! 
بر همین اس��اس،   » بوس��تون دینامیک« ، 
روبات م��دل Spot،  LS3 کوچک تر را ارائه 
داده است. این روبات به همان اندازه چابک و 
چاالک است و مهم تر از این، با توجه به اینکه 
توسط یک موتور الکتریکی هدایت می شود، 
محت��اط نیز هس��ت. ای��ن مدل نیز توس��ط 
نی��روی دریایی آزمایش ش��د و در نهایت به 
دلی��ل عدم هدایت خ��ودکار و ظرفیت بیش 
از اندازه کمش برای حمل تجهیزات  )حدود 
20 کیلوگرم( مردود شد! و این برای کمپانی 
  » بوس��تون دینامیک«   به معنی یک شکست 
  MIT اس��ت. این کمپانی زیر ش��اخه ای از
)مؤسس��ه معتب��ر تکنولوژی ماساچوس��ت( 
اس��ت که از 1990 به عن��وان متخصص برتر 
روبات های متحرک در تمام زمینه ها تأسیس 
ش��ده اس��ت. در هر ح��ال، ای��ن روبات های 
جنگ��ی ناکارآمد در ارتش، ممکن اس��ت در 
زندگی غیر نظامی کارآمد و مفید واقع شوند. 

فشار کاخ سفید بر شبکه های اجتماعی

سروصدای عملیات  مخفیانه! 
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بر اساس مطالعات تحلیلگران چینی،  برای نجات اقتصاد چین به 5تریلیون دالر احتیاج است. چین با مشکالت ساختاری مثل کاهش ارزش یوان و بی ثباتی بازار سهام  
دست و پنجه نرم می کند.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 417 www.forsatnet.ir

ترجمه: علی آل علی
 entrepreneur.com :منبع

قیمت بلیت اتوبوس

ترجمه: گلنوش محب علی
sciencesetavenir :منبع

قیمت )تومان(  عنوان مبدا مقصد

23.000  تهران-اصفهان )نوع سوم(  تهران اصفهان

48.000 تهران-اهواز )نوع سوم( تهران اهواز

10.000 تهران-سمنان )نوع اول( تهران سمنان

47.500 تهران-شیراز)نوع دوم( تهران شیراز

62.000 تهران-بندرعباس )نوع دوم( تهران بندرعباس

17.000 تهران-اراک )نوع دوم( تهران اراک
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