
اجرای برجام یک موقعیت استثنایی و خاص 
اس��ت که امیدواریم مانند فرصت های دیگر از 
دس��ت نرود و بتوانیم برای ش��کوفایی اقتصاد 
کش��ور بهترین استفاده را از آن ببریم. اقتصاد 
ایران بعد از بی��ش از یک دهه تحریم ظالمانه 
می توان��د با ایج��اد ارتباط تنگان��گ با فضای 
بین الملل��ی و تجارت جهانی، خود را بازتعریف 
ک��رده و از ظرفیت ها و پتانس��یل های معدنی، 
نفت، گاز، پتروش��یمی، ان��رژی و صنایعی که 
دارد اس��تفاده کامل کند. از طرف دیگر، امروز 
که برج��ام و اجرای آن کلی��د می خورد، پیام 
مهمی ب��رای بخش خصوص��ی دارد. به اعتقاد 
من، نخس��تین پیامش ب��رای بخش خصوصی 
هموار شدن تجارت اس��ت که گشایش اعتبار 
اس��نادی مس��تقیم، کاهش هزینه ها و ریسک 

کمتر از پیامدهای آن است. 
وقتی اعتبارات اسنادی توسط بانک ها انجام 
می شود و نظارت بیشتر را توسط دستگاه های 
نظارت��ی و دولت در کن��ارش دارد، مهم ترین 

اثرش فش��ار کمتر در بازار غیر متش��کل ارزی 
است. در شرایط جدید فعالیت های اقتصادی، 
ارز از مس��یر کارآمد تأمین خواهد شد و فشار 
کمتری به بازار ارز خواهد آمد و دولت توسط 
بان��ک مرکزی ب��ه راحتی می توان��د قیمت را 

کنترل یا آن را واقعی تر کند. 
نگاه دیگر در پس��ابرجام ب��ه اهمیت حضور 
بخش خصوصی اس��ت. ما بارها متذکر شده ایم 
ک��ه در یک دهه گذش��ته این بخش خصوصی 
بود که مش��کالت صنایع را به دوش کش��ید. 
در س��ال هایی که تحریم ها اقتصاد کش��ور را 
فلج ک��رده و صنایع بزرگ م��ا تهدید و دچار 
رکود ش��ده بودند و صنایع متوسط و کوچک 
به س��ختی نفس می کشید، بخش خصوصی به 
تالش��ش ادامه داد و خوش��بختانه توانست با 
اقتدار روی پا بماند و حتی در توانمند س��ازی 
کارگاه ه��ا و صنای��ع کوچک س��ابقه بس��یار 
جدی��دی را از فعالیت��ش در اقتص��اد ایران به 

ثبت برساند. 
امیدواریم دولت نقش پدر و فرزندی خودش 
را فرام��وش نکن��د و دس��تگاه های دولتی ما 
دوباره به موسس��ات وارد کننده تبدیل نشوند. 

انتظ��ار داری��م دس��تگاه های دولتی ش��رایط 
مناسبی برای س��رمایه گذاران داخلی در کنار 
سرمایه گذار خارجی در نظر بگیرند و خودشان 
را نسبت به س��رمایه گذاران خارجی متعهد تر 
ندانند. کش��وری مانند الجزایر تا 25 درصد به 
پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی اش، امتیاز 
می دهد و آنها می توانند کارش��ان را با قیمتی 
باالتر ارائه دهند. این تش��ویق می تواند آنها را 
ش��کوفا کند. دولت ما هم بای��د دادن امتیاز و 
تشویق به سرمایه گذار داخلی از اولویت هایش 

در پسابرجام باشد. 
بخش خصوصی در پس��ابرجام هم، همیار و 
هم��راه نظ��ام و دولت خواهد ب��ود، چراکه در 
تم��ام دوران پس��اتحریم هم همین را نش��ان 
داده است. انتظار داریم که سرمایه گذاری های 
خارجی که با اجرایی ش��دن برجام در کش��ور 
انجام می شود س��رمایه گذاری خالص نباشد و 
انتقال دانش فنی هم در کنار آن صورت گیرد. 
امیدواریم بتوانیم کشورمان را از یک وابستگی 
وارداتی به یک همگرایی و همکاری بین المللی 
تبدیل کنیم. پس از برجام به طور قطع اقتصاد 

و سیاست ایران نفس راحتی می کشد. 

معاون امور مجل��س رئیس جمهوری گفت: 
حجت االس��الم و المسلمین حس��ن روحانی، 
رئیس جمه��وری الیحه های بودجه س��ال 95 
و برنامه شش��م توسعه را یکش��نبه به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم می کند. 
حجت االس��الم مجید انصاری در گفت و گو با 
ایرنا افزود: با تقدیم الیحه برنامه ششم توسعه 
که متناظر با سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
اس��ت و همچنین با ارائه بودجه 95، در سال 
آینده ش��اهد حرکت جهادی ملی، پشتیبانی 
همه جانبه دولت به سمت اقتصاد توسعه یافته 

پایدار و مقاومتی خواهیم بود. 
وی اظهار داش��ت: دول��ت با ارائ��ه لوایح و 
قوانی��ن الزم به مجلس ب��رای رفع موانع و لغو 
قوانین دس��ت وپاگیر گام های بلندی برداشته 

است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، پیش از ای��ن محمد باقر 
نوبخت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران 
با بیان اینکه هم��ه فرآیندهای تهیه و تنظیم 
الیحه بودجه سال آینده و الیحه برنامه ششم 
توسعه انجام شده است، گفته بود: طبق قانون 
بای��د ابتدا گزارش��ی از س��ال گذش��ته، یعنی 

وضعیت شاخص های س��ال قبل اجرای برنامه 
توس��عه تهیه ش��ود که گزارش های مربوط به 
س��ال گذشته در سه جلد آماده شده است که 

تقدیم نمایندگان می شود. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
خاطرنشان کرده بود: چون سال نخست اجرای 
برنامه ششم توسعه است تمامی مبانی نظری 
بودج��ه 95 بر پایه آن در دو جلد آماده و یک 
ماده واحده و 22 تبصره الیحه با پنج پیوست 

قانونی تهیه شده است. 
نوبخت تاکید کرده بود: ارقام بودجه همانند 
سال گذش��ته نیس��ت، تبصره های تکراری را 
حذف کردیم و همه احکام جدید اس��ت، همه 
اینه��ا کار تولیدی دولت اس��ت تا مجلس که 
می خواهد به ماده واحده آن رأی بدهد، اطالع 
داش��ته باشد که چه مبانی نظری در پشت آن 

قرار دارد. 
وی خاطرنش��ان کرده بود: دول��ت اقدامات 
خود را از نظر برنامه شش��م و بودجه سال 95 

به وقت به اتمام رسانده است. 
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر دو رویکرد 
»رش��د« و »عدال��ت« در الیحه بودجه س��ال 

95 توضی��ح داده بود: در مورد رویکرد رش��د 
بودجه باید توضیح دهم که با توجه به اقتصاد 
مقاومت��ی هم باید س��رمایه گذاری مالی انجام 
دهیم و هم اقتصاد کش��ور بای��د دانش بنیان 

باشد. 
نوبخ��ت تصریح کرده بود که بیش��ترین 
رقم در طول تاریخ اقتصاد ایران از س��وی 
دول��ت س��رمایه گذاری ش��د. غی��ر  از آن 
س��رمایه گذاری غیردولتی و خارجی برای 
س��ال آینده انجام خواهد ش��د به تفکیک 
خ��ود  توم��ان  400 میلی��ارد  و  59 ه��زار 
دول��ت و 142هزار میلیارد تومان از س��وی 
شرکت های دولتی برای طرح های عمرانی 
و تملک دارایی های س��رمایه ای مس��تقیم 

سرمایه گذاری می کند. 
وی درباره شرکت های دانش بنیان نیز اظهار 
کرده بود: از آنجا که این رشد باید دانش بنیان 
باشد در بودجه 95 برای نخستین بار در تاریخ 
کش��ور یک درصد از تولی��د ناخالص داخلی را 
ب��رای تحقیقات در نظر گرفتیم که نس��بت به 
سال گذش��ته که حدود 47 صدم بود بیش از 

دو برابر افزایش یافت. 

ایران نفس راحتی خواهید کشید

 رئیس جمهوری بودجه 95 و برنامه ششم توسعه را
امروز تقدیم مجلس می کند
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1
6 ربیع الثانی 1437 - سـال دوم
شماره 421- 16+20صفحه - 1000 تومان

Sun.17 Jan 2016

www.forsatnet . ir

یکشنبه
27 دی ماه

1394

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

روزگار دیگری آغاز شد
تحول در اقتصاد ایران با اجرایی شدن برجام

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: حجت االس��الم و المس��لمین 
حس��ن روحانی رئیس جمهوری الیحه های بودجه سال 95 و برنامه ششم 

توس��عه را یکش��نبه به مجلس شورای اس��المی تقدیم می کند.  
حجت االسالم مجید انصاری در گفت و گو با ایرنا افزود: با تقدیم....

رئیس جمهوری بودجه 95 و برنامه ششم توسعه 
را  امروز تقدیم مجلس می کند

سرمقـاله

حامد واحدی 
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران 

اراده سیاسی قدرتمندی که پرونده پیچیده هسته ای ایران را به رغم مخالفت های بسیار منتقدان دولت به سمت حل شدن پیش برد، می تواند 
به فرارسیدن امروز-روز لغو تحریم ها- بر خود ببالد. پیامد این مصالحه بزرگ در بازارهای سهام و سکه به مثابه نقدشونده ترین بازارها به سرعت 
هویدا شد. کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند این اتفاق نقطه عطف اقتصاد ایران در 15 سال اخیر خواهد شد و چشم اندازی روشن را برای 
کسب وکار ایرانیان ترسیم خواهد کرد. پیامدهای این رخداد بزرگ در بازارها و فعالیت های گوناگون را در صفحه های مختلف روزنامه می خوانید.
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برج��ام اجرای��ی می ش��ود، 
ام��روز ش��کل  رویای��ی ک��ه 
حقیق��ت ب��ه خ��ود گرف��ت. 
ح��ال زم��ان آن رس��یده ت��ا 
تالش ه��ا و حت��ی ادعاه��ای 
مس��ئوالن در صنع��ت نف��ت 
نی��ز از رؤی��ا و آرزو به دنیای 
عملیات��ی و اجرای��ی نزدیک 
ش��ود؛ فرصتی ک��ه می تواند 
ب��ا تالش سیاس��ت گذاران در 
باالدس��تی نف��ت رون��ق را به 
صنعت نفت بازگرداند تا ایران 
نه  باش��د  ام��روز صادرکننده 

واردکننده. 
در  بخش خصوصی  فع��االن 
صنع��ت نف��ت بعد از س��ال ها 
تالش و س��ازگاری با تحریم ها 
در آماده باش کامل هس��تند تا 
توانمندی خ��ود را اثبات کنند 
اما آنه��ا همدلی دول��ت برای 
حمایت های مادی و معنوی را 
نیاز دارن��د. رضا پدیدار، رئیس 
سازندگان  انجمن  هیأت مدیره 
تجهیزات صنعت نفت با اشاره 
به اینکه دوران پس��اتحریم به 
مدیران ش��جاع و ریسک پذیر 
نیاز ج��دی دارد ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید:  » در این دوران 
دولت باید ارتباط با تش��کل ها 
بخش خصوص��ی  نهاده��ای  و 
فع��ال  گروه ه��ای  جمل��ه  از 
همچون ات��اق بازرگان��ی را به 
طور جدی در دس��تور کار قرار 
دهد. البته نیاز اس��ت برخی از 
مش��کالت موج��ود در صنعت 
نفت شناس��ایی و مرتفع شود 
که می ت��وان به موضوع تعیین 
تکلی��ف دو نرخ��ی ارز، تالش 
برای ح��ل معضل بی انضباطی 
مال��ی و اص��الح نظ��ام بانکی، 
رفع  موانع سرمایه گذاری،  رفع 
بازتعریف  ایران هراسی،  هشدار 
مفهوم دیپلماس��ی اقتصادی و 
فعال شدن رایزن های اقتصادی 
وزارت امور خارجه اشاره کرد. «   

دولت ریسک پذیر 
می خواهیم 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د 
ساختار اقتصادی ایران اصالح 

ش��ود تا به ثبات دست یابیم، 
یازدهم  اعالم می کند:  » دولت 
دول��ت محافظ��ه کاری ب��وده 
است و امروز با توجه به کسب 
دس��تاوردهای مه��م زمان آن 
رسیده اس��ت که ریسک پذیر 
شود و خوش��بختانه در حوزه 
نفت، گاز و پتروش��یمی شاهد 
برای  اساس��ی  اقدامات  بودیم 
جل��ب س��رمایه گذار ص��ورت 
آن  ماحص��ل  ک��ه  گرف��ت 
قرارداده��ای IPC ب��ود ام��ا 
ض��رورت دارد ب��رای موفقیت 
بیشتر در صنعت نفت و صنایع 
وابس��ته ب��ه آن در رونمایی از 
قرارداده��ای جدی��د نفتی که 
فوریه در لندن برگزار می شود، 

منسجم عمل کنیم. «   
به گفته مدیرعامل ش��رکت 
مشاوره  )مهندس��ی  آیس��کو 
طرحه��ای صنعت��ی به وی��ژه 
و  گاز  نف��ت،  پروژه ه��ای  در 
ص��ورت  در  پتروش��یمی(، 
موفق عمل ک��ردن در دوران 
پساتحریم صنعت در شش ماه 
آینده به حرکت در خواهد آمد 
زیرا  این مس��ئله زمان بر است 
اما در این می��ان باید بتوانیم 
روز  تکنولوژی های  انتق��ال  با 
نه تنه��ا به دانش بنیان ش��دن 
صنع��ت کم��ک کنی��م بلکه، 
نه  ب��ه کش��وری صادرکننده 
و  تبدیل ش��ویم  واردکنن��ده 
فرصت��ی  پس��اتحریم  دوران 

تاریخ��ی برای این امر اس��ت 
زیرا شرکت های خارجی راغب 

به این موضوع شده اند. 

API دستیابی به استاندارد
درای��ن ب��اره به��رام بارانی، 
مدیرعام��ل ش��رکت طراحی، 
مهندس��ی و ساخت کمپرسور 
ب��ارون با اش��اره ب��ه اینکه در 
دوران پس��اتحریم هر شرکتی 
ش��رکت های  خص��وص  ب��ه 
برنامه خاص خود  دانش بنیان 
را دارن��د، به »فرص��ت امروز« 
می گوید:  » ش��رکت های دارای 
از  دانش بنی��ان  و  فن��اوری 
فرص��ت پیش آمده اس��تفاده 
کام��ل را خواهن��د ک��رد ت��ا 
بتوانند اس��تانداردهای خود را 
به اس��تانداردهای API ارتقا 
دهن��د، همچنی��ن ب��ه دنبال 
کسب گواهینامه های ایزو برتر 
خواهند بود تا بتوانند بازارهای 

بیشتری را کسب کنند. «   
وی معتقد است، در صورت 
تحریم ه��ا  ش��دن  برداش��ته 
می توانیم تطابق اس��تانداردها 
را اعم��ال کنیم و ورود جدی 
به بازارهای نفتی کش��ورهایی 
مال��زی،  ع��راق،  همچ��ون 
اندونزی، ونزئال و خلیج فارس 
داش��ته باش��یم ک��ه البته با 
کش��ورهای  اخی��ر  اتفاق��ات 
منطقه را از دست داده ایم، اما 
جهانی  بازارهای  به  می توانیم 

ورود داشته باشیم. 
طراحی،  شرکت  مدیرعامل 
کمپرسور  و ساخت  مهندسی 
ص��ادرات  درب��اره  ب��ارون 
غرب  به  محصوالت صنعت��ی 
نی��ز می افزای��د: »ش��رکت ما 
قب��ل از تحری��م، صادرکننده 
کمپرس��ور به آلمان بود و اگر 
فش��ارهای مالی اج��ازه دهد 
قطع��ا تولیدکنن��دگان ایرانی 
در دوران پساتحریم می توانند 
جای��گاه خوب��ی در بازارهای 
جهانی کس��ب کنن��د و حتی 
محص��والت تولی��دی خود را 
به آمریکای ش��مالی و جنوبی 
صادر کنند. آنچه اهمیت دارد 
سیاس��ت های دول��ت در این 

دوران است. «   
ب��ه گفته این س��ازنده، اگر 
یاران��ه ارزی ص��ادرات ب��رای 
تولی��د تعریف ش��ود می توان 
ب��ا بازاریابی ب��ه موفقیت های 
بیش��تری دس��ت یاف��ت. ب��ا 
کاهش قیمت نفت، برندگرایی 
به قیمت گرایی تغییر خواهد 
کرد و اگر سازنده ایرانی بتواند 
با فناوری روز و استانداردهای 
API محص��ول تولید و صادر 
کند به س��ود خوبی نیز دست 

خواهد یافت. 
بخش خصوصی  فع��ال  این 
درب��اره رون��ق یافت��ن مجدد 
نمایندگی ه��ای  از  برخ��ی 
کش��ورهای غرب��ی در دوران 

پس��اتحریم ب��ه ج��ای انتقال 
دان��ش،  نی��ز اع��الم می کند: 
و  کس��ب و کار   » موض��وع 
موفقی��ت در آن من��وط ب��ه 
و  نف��ت  وزرای  تصمیم��ات 
صنع��ت اس��ت. اگ��ر مانن��د 
باشد  ش��رکتی  برنده  گذشته 
ش��رکت های  نمایندگی  ک��ه 
داش��ته  را  خارج��ی  معتب��ر 
باشد، بدون ش��ک صنعت به 
س��مت واردات س��وق خواهد 
ش��رکت هایی  عاقبت  و  یافت 
همانند ایران خ��ودرو مجددا 
تکرار خواهد شد. اینکه گفته 
ش��ود هزینه صادرات نس��بت 
به هزینه س��اخت کمتر است، 
تنها ب��ه صنعت صدم��ه وارد 

خواهد کرد. «   
در ای��ن باره احم��د جدیر، 
مدیریت،  ش��رکت  مدیرعامل 
 تدارکات و ساخت طوس نظر 
دیگری دارد. وی با اش��اره به 
اینکه تص��ور نمی کنم که در 
س��اخت دکل از نظ��ر فنی و 
تجهی��زات از اس��تانداردهای 
دنیا عقب باش��یم، به »فرصت 
ام��روز« می گوید:  » ش��اید در 
بخ��ش ابزاره��ای حف��اری با 
شریک  خارجی  ش��رکت های 
ش��ویم اما با توج��ه وضعیت 
بازار بورس و قیمت نفت خام، 
آینده روش��نی ب��رای صنعت 
ندارد. «   وی  دکل سازی وجود 
با تأکید بر اینکه بعید اس��ت 
ش��رکت های غرب��ی در حوزه 
ساخت دکل مشارکتی داشته 
باش��ند، می افزاید:    » بر حسب 
اطالعات من کشورهای غربی 
در ح��ال حاض��ر در صنع��ت 
به کش��ور چین  دکل س��ازی 
وابسته ش��ده اند و از امکانات 
نرم اف��زاری  و  س��خت افزاری 
چی��ن اس��تفاده می کنند اما 
اگر ه��دف تولید انبوه باش��د 
ای��ن صنعت در  بای��د بگویم 
حال��ت رکود اس��ت از این رو 
سفارش��ی نخواهی��م داش��ت 
حتی برای صادرات. متأسفانه 
ب��ا کش��ورهای خلیج ف��ارس 
نیز روابط مناس��بی نداریم و 
چشم انداز روش��نی برای این 

کار وجود ندارد. «   

فعاالن صنعت نفت در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کردند

اجرای برجام؛ سرآغاز رونق در صنعت نفت
نفتبینالملل

گاز

نگرانی از افزایش تولید ایران قیمت 
نفت را به کمتر از 29 دالر رساند

همزم��ان با کاهش ارزش ش��اخص بورس چین و 
رفع تحریم های بین المللی وضع شده بر بخش انرژی 
ایران که به افزایش تولید نفت خام این کشور منجر 
خواهد ش��د، قیمت نفت با 6 سنت کاهش به کمتر 
از 29 دالر در هر بشکه رسیدکه این میزان کمترین 
قیمت نفت خام در 12 سال اخیر به شمار می رود. 

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز، پ��س از آنک��ه 
ش��اخص های برنت و نفت خام آمریکا اندکی افزایش 
را در روز پنجش��نبه گذش��ته تجربه کردند، ارزش هر 
دو شاخص مذکور در معامالت آتی آنها کاهش یافت. 
گفتنی اس��ت که کاهش اخیر ارزش این دو ش��اخص 

بین المللی در سال جاری به 20 درصد رسیده است. 
کاهش ارزش شاخص های برنت و آمریکا در حالی 
اتف��اق می افتد که کارشناس��ان معتقدند با توجه به 
لغو قریب الوقوع تحریم های ای��ران که درها را برای 
افزای��ش تولید نفت خام در این کش��ور باز می کند، 

روند نزولی قیمت ها در بازار ادامه خواهد یافت. 
پس از دس��تیابی ای��ران و قدرت های عمده جهانی 
به یک توافق جامع هس��ته ای، طرفین تعهد کردند تا 
اقداماتی را به منظور عادی سازی شرایط صورت دهند. 
در همین رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی با استناد 
به گزارش بازرس��ان خود، گزارش��ی از پایبندی ایران 
ب��ه تعهدات خود ارائه کند. در ص��ورت تأیید اقدامات 
ایران در عمل به تعهدات خود، تحریم های وضع شده 
از س��وی غرب بر اقتصاد و بخش انرژی این کشور لغو 

خواهند شد. 
در همی��ن رابطه و با وجود چش��م انداز ورود موج 
جدی��د نفت خام از س��وی ایران به بازار، ش��اخص 
نفتی برنت با یک دالر و 94 س��نت کاهش به قیمت 
28 دالر و 98 س��نت در هربش��که معامله ش��د که 
ای��ن رقم ارزش این ش��اخص بین المللی را به کمتر 
از رقم حیاتی 30 دالر در دو روز گذش��ته رس��اند. 
الزم به ذکر اس��ت که کاهش قیم��ت برنت به ارقام 
مذکور محدود نشده و این شاخص جهانی نفت خام 
قیمت 28 دالر و 82 سنت در هر بشکه را نیز تجربه 
کرده که این میزان پایین ترین قیمت از سال 2004 

میالدی تاکنون به شمار می رود. 
م��وج کاه��ش قیمت ها، نفت خ��ام آمری��کا را نیز 
بی نصی��ب نگذاش��ت و ارزش آن را به میزان یک دالر 
و 78 س��نت کاهش داد که این میزان س��بب ش��د تا 
نفت خام ایاالت متحده به قیمت 29 دالر و 42 سنت 
در هر بش��که به فروش برس��د. در این ارتباط فعاالن 
و معامله گ��ران بازارهای نفتی اعالم کردند که بازار در 
دو هفته گذش��ته با فروش بی امان نفت خام از س��وی 
صادرکنندگان روبه رو بوده و این موضوع ممکن است 
برخی از معامله گران را به فروش س��ریع محموله های 

نفتی و کسب سود کوتاه مدت ترغیب کند. 
Phillip Streible استراتژیس��ت ارشد بازار در 
مؤسس��ه مش��اوره ای RJO Futures که در حوزه 
معامالت آت��ی نفت خام فعالی��ت می کند در رابطه 
ب��ا وضعیت قیمت نفت در ب��ازار می گوید: »من فکر 
می کنم که ما شاهد یک جهش در بازار خواهیم بود 
و قیمت نفت س��ه یا چهار دالر افزایش خواهد یافت 

و به حدود 34 تا 35 دالر خواهد رسید.«
گمانه زنی ه��ا در مورد کاه��ش قیمت نفت در پی 
رفع تحریم های ایران در حالی ش��دت می گیرد که 
پیش از لغو تحریم ه��ای بین المللی نیز حجم تولید 
نف��ت خام ایران ب��ه باالترین س��طح در 9 ماه اخیر 
رس��یده بود. به عقیده تحلیلگ��ران بازارهای جهانی 
نفت، هند به عنوان دارنده سریع ترین رشد اقتصادی 
در آسیا و کشورهای اروپایی که پیش از این خریدار 
نفت ایران بودند، از جمله اهداف ایران برای صادرات 

نفت خام خود به شمار می روند. 
در این رابطه و با وجود روند نزولی ادامه دار قیمت 
نفت خام، کارشناس��ان معتقدن��د که قیمت ها هنوز 
به پایین ترین میزان خود نرس��یده و کاهش قیمت 
همزمان با کاهش تقاضا به دلیل آغاز فصل تعمیر و 

نگهداری پاالیشگاه ها ادامه خواهد یافت. 
در این راستا کارستن فریتش تحلیلگر کامرزبانک 
در مصاحب��ه ب��ا رویترز اعالم ک��رد: »کاهش قیمت 
همچنان می تواند ادامه داشته و رسیدن قیمت نفت 
خام به بشکه ای 25 دالر امکان پذیر است هرچند به 

نظر نمی رسد که به کمتر از 25 دالر برسد.«

قیمت نفت صادراتی ایران باز هم کاهش یافت
هر بشکه نفت سنگین 26 دالر

قیمت نف��ت خام س��نگین ای��ران در ادامه روند 
نزولی، در هفته منتهی به هشتم ژانویه  )18دی ماه( 
با 2 دالر و 20 سنت کاهش به 26 دالر و 30 سنت 

برای هر بشکه رسید. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از اداره امور اوپ��ک و روابط با 
مجام��ع انرژی وزارت نفت، قیمت نفت خام س��بک 
ایران در هفت��ه منتهی به 18دی ماه یک دالر و 85 
سنت کاهش یافت و به 29 دالر و 35 سنت رسید. 
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، 
به 29 دالر و 80 س��نت برای هر بش��که رس��یدکه 
نس��بت به هفته پیش از آن، یک دالر و 69 س��نت 
کاهش یافت. هربش��که نفت خ��ام دبلیو. تی. ای نیز 
در هفته منتهی به هش��تم ژانویه )18 دی ماه( با 2 
دالر و 48 س��نت کاهش، 34 دالر و 63 سنت برای 
هر بشکه معامله شد؛ همچنین قیمت نفت برنت در 
هش��تم ژانویه با 2 دالر و 21 س��نت کاهش به 34 
دالر و 31 س��نت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت 
خام ش��اخص دوب��ی و عمان نیز با ی��ک دالر و 90 
س��نت و یک دالر و 43 س��نت کاهش به ترتیب به 
30 دالر و 18 سنت و 30 دالر و 63 سنت رسیدند. 
به گزارش ایرنا، این روزها، بدبینی فراوانی نسبت 
به روند قیمت نفت خام در بازار وجود دارد به طوری 
ک��ه برخی تحلیلگران معتقدند مرزی برای س��قوط 
قیمت نفت وجود ن��دارد و نمی توان در کوتاه مدت، 
مبل��غ معین��ی را به عن��وان م��رز اف��ت قیمت نفت 

مشخص کرد. 

قائم مقام وزیر نفت در امور بازرگانی و بین الملل: 
نفت ایران در پساتحریم شرکای 

مطمئن تر و باثبات تری انتخاب می کند
قائ��م مقام وزیر نفت در امور بازرگانی و بین الملل 
با اش��اره ب��ه اینکه برخالف گذش��ته صنعت نفت با 
نگاه بلندمدت تر و با توجه به تجربه تحریم ش��رکای 
اقتص��ادی خ��ود را انتخ��اب می کند، گف��ت: بیش 
از هم��ه تاکن��ون ش��رکت هایی تمایل ب��ه حضور و 
س��رمایه گذاری در ایران دارند که در کشور پیش از 
تحریم ها س��ابقه کار داشتند و فضا را برای بازگشت 

سود مناسب می دانند. 
مس��عود هاش��میان در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
برنامه شش��م توس��عه با بی��ان اینکه قرار اس��ت تا 
دوشنبه این برنامه تدوین ش��ود، اظهار کرد: برنامه 
شش��م توسعه با نگاه به پس��اتحریم و در عین حال 
در چارچوب اقتصاد مقاومتی طراحی شده است که 
عل��ت اصلی آن نیاز کش��ور به جه��ش اقتصادی در 

پساتحریم است. 
وی با تأکید بر اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی 
تنها بخشی از این برنامه برای استفاده از پتانسیل های 
خارجی اس��ت، تصری��ح کرد: در ای��ن برنامه در نظر 
گرفته شده که از همه پتانسیل های خارجی استفاده 

شود که جذب منابع یکی از آنها است. 
قائ��م مقام وزیر نفت در امور بازرگانی و بین الملل 
ب��ا تأکید ب��ر اینکه س��رمایه گذاری در ح��وزه نفت 
نیازمند پذیرش بخش توجیه کننده اقتصادی است، 
خاطر نشان کرد: نمی توان گفت کدام کشور در حال 
حاضر بیشتر راغب به حضور در صنعت ایران است، 
به طور کلی شرکت هایی از هر کشور با ایران مذاکره 

کرده و تمایل به سرمایه گذاری دارند. 
ب��ه گفته قائم مق��ام وزیر نفت در ام��ور بازرگانی 
و بین المل��ل، وزارت نف��ت با در نظ��ر گرفتن تجربه 
تحریم شرکای با ثبات تر و مطمئن تری را برای خود 

انتخاب می کند. 
هاش��میان با تأکید بر اینکه ن��گاه وزارت نفت به 
س��رمایه گذاری خارج��ی همه جانب��ه خواه��د بود، 
گف��ت: ما ضمن در نظ��ر گرفتن این مالحظات، نوع 
قرار داد ها و پیوند ها را به صورتی تدوین می کنیم که 
باعث تداوم حضور س��رمایه گذاران و منابع خارجی 
شود حاال هر اتفاق یا شیطنتی که آمریکا در منطقه 

می خواهد انجام دهد نیز صورت گیرد. 
وی اف��زود: از س��وی دیگر مس��ائل سیاس��ی نیز 
می تواند تأثیر گذار باشد و عضویت و مذاکرات ایران 
در WTO نی��ز می تواند فضای س��رمایه گذاری را 

بازگشت ناپذیر کند. 
قائ��م مقام وزیر نفت در امور بازرگانی و بین الملل 
درباره اینکه آیا ش��رکت های خارج��ی نگران تغییر 
سیاس��ت ایران پس از تغییر دولت هس��تند، اظهار 
کرد: این دغدغه ها مطرح نمی شود و ما گارانتی های 
ق��وی ای برای حضور ش��رکت های خارج��ی داریم، 
عالوه بر آنکه شرکت ملی نفت و شرکت های وابسته 
به آن نیز هیچ گاه خطایی را در بازپرداخت تعهدات 

خود حتی در شرایط تحریم نیز نداشتند. 
هاش��میان ادامه داد: از سوی دیگر ما تضامینی را 
برای س��رمایه گذاران خارجی داریم که به دولت ها و 
سیاس��ت ها وابسته نیس��ت و در هر دولتی در تمام 

زمان ها اجرا می شود. 

وزیر نفت پاکستان: بعد از لغو 
تحریم ها، هیچ مانعی در مسیر 

اجرای آی.پی نخواهد بود
پاکس��تان که به بهانه تحریم و با وجود گذش��ت 
بیش از یک س��ال از پایان ضرب االجل تعیین شده 
در قرارداد احداث خط لوله گاز با ایران  )آی.پی(، تا 
به امروز تعهداتش را در قبال این قرارداد اجرا نکرده 
اس��ت، می گوید پ��س از لغو تحریم ه��ا، دیگر هیچ 
مش��کلی و هیچ فشاری از س��وی هیچ طرف ثالثی 
برای مانع تراشی در برابر مسیر اجرای آی.پی وجود 

نخواهد داشت. 
به گزارش ایرنا، ش��اهد خاقان عباسی، وزیر نفت 
و منابع طبیعی پاکس��تان، روز گذشته پس از دیدار 
با مهدی هنردوس��ت سفیر جدید جمهوری اسالمی 
ایران در پاکستان، در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه 
س��فیر ایران به وی گفته اس��ت تحریم ها به زودی و 
ظرف یکی دو روز لغو خواهد ش��د، تصریح کرد: بعد 
از لغو تحریم ها دیگر هیچ مانع یا فش��اری از س��وی 
هیچ کشوری در مس��یر اجرا و تکمیل طرح آی.پی 
وجود نخواهد داشت و می توانیم این طرح را تا پایان 

سال 2017 تکمیل کنیم. 
این وزیر پاکستانی در عین حال گفت: به هرحال 
بانک ه��ا و ش��رکت های خارج��ی نگ��ران احتمال 
برگش��ت پذیر بودن برخی تحریم ها هس��تند ضمن 
اینکه ما هنوز نمی دانیم کیفیت لغو تحریم ها به چه 
صورت خواهد بود. آیا قرار است همه تحریم ها یکجا 
لغو ش��ود ی��ا اینکه این کار مرحله ب��ه مرحله انجام 

خواهد شد. 
وی گف��ت: م��ن در دیدار س��فر ایران، مس��ائل و 
جزیی��ات مرب��وط به طرح آی.پی را ب��ا وی درمیان 
گذاش��تم. به او گفتم که پاکستان درحال کار روی 
این طرح اس��ت. نقشه آن تهیه شده، مسیر عبور آن 
تعیین ش��ده و درحال مذاکره با پیمانکاران خارجی 
برای اجرای طرح هستیم و بسیار امیدواریم آن را تا 

پایان سال 2017 تکمیل کنیم. 
شاهد خاقان عباس��ی گفت: با یک شرکت چینی 
درب��اره قرارداد تأمی��ن فاینانس ای��ن طرح درحال 
مذاکره هس��تیم و ای��ن قرارداد هنوز نهایی نش��ده 
است. به هرحال شرکت مورد نظر را انتخاب کرده ایم 
واین ش��رکت از منابع مالی کافی ب��رای تأمین 85 
درص��د اعتبار الزم برای اج��رای این طرح برخوردار 
اس��ت. این ش��رکت کارهای مطالعاتی و طراحی را 
برای اجرای پروژه آی.پی به پایان رس��انده اس��ت و 
با این شرکت برای نهایی کردن قرارداد احداث خط 
لوله گاز از بندر گوادر تا نوابش��اه که بخشی از طرح 

آی.پی است، درحال مذاکره هستیم. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

رئیس دیوان عدالت اداری با اش��اره به 
اختی��ارات قانونی وزارت نی��رو در برخورد 
با متجاوزان به حریم رودخانه ها و کسانی 
که حقوق عمومی را رعایت نمی کنند، بروز 
مشکالت کنونی یعنی بحران آب و تصرف 
حریم رودخانه ها در کشور را ناشی از عدم 
توجه وزارت نیرو به اختیارات قانونی خود 
و اج��رای قوانی��ن اعالم کرد. ب��ه گزارش  
»فرصت امروز«، حجت االسالم والمسلمین 
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت 
اداری در  »نشست مشترک کمیسیون های 
رس��یدگی به امور آب ه��ای زیرزمینی با 
دی��وان عدالت اداری« که دی��روز در تاالر 
آبگینه برگزار ش��د، با تأکید بر همکاری با 
وزارت نیرو، بروز مشکالت کنونی در منابع 
آب کشور را ناشی از کم توجهی، نداشتن 
عزم راسخ و وجود مشکالت دیگر در کشور 
دانس��ت. وی افزود: در ایران ضعف یا فقر 
قانون برای حفاظ��ت از منابع آب نداریم. 
به گفته منتظری، براس��اس ماده دو و سه 
قانون توزیع عادالنه آب و تبصره های آن، 
وزارت نیرو یک پش��توانه بسیار قوی برای 
برخورد با تخلف��ات و متخلفان حوزه آب 
در اختی��ار دارد. وی با اش��اره به تصرف 
بیش از 50 درصد سواحل کشور توسط 
ارگان های دولتی، بیان کرد: در چنین 
شرایطی نمی توان از مردم انتظار داشت 

که ساحل را تصرف نکنند. 
رئیس دیوان عدال��ت اداری حفظ حریم 
رودخانه ها و س��واحل کش��ور را براس��اس 
تبصره س��ه م��اده دو قانون توزی��ع عادالنه 
آب ج��زء وظایف وزارت نیرو دانس��ت. وی 
همچنین افزود: براس��اس تبصره چهار این 
ماده، وزارت نیرو به سازندگان اعیانی که در 
حریم رودخانه ها ایجاد شده و مزاحم تأمین 
آب و برق هس��تند، می تواند اعالم کند که 
ابنیه خ��ود را تخریب کنند. در صورت عدم 
اعتن��ای افراد به ای��ن اخط��ار، وزارت نیرو 
می تواند نسبت به قلع و قمع ساختمان های 

اعیانی وارد عمل شود. 
خدمات رس��انی  همچنین  منتظ��ری 
و ارائ��ه آب و برق به مش��ترکانی که در 
حریم رودخانه ها یا عرصه های غیر مجاز، 
بدون داشتن مجوز اقدام به ساخت و ساز 

کرده اند را یکی دیگر از مش��کالت کشور 
اعالم ک��رد. وی تأکید کرد: قبل از اینکه 
افراد اق��دام به حفر چاه کرده و ش��بکه 
آبرسانی ایجاد کنند، باید جلوی اقدام آنها 
گرفته ش��ود. پس از خروج رئیس دیوان 
عدالت اداری از نشس��ت، رحیم میدانی، 
مع��اون وزی��ر نی��رو در ام��ور آب و آبفا 
به عنوان یکی از س��خنرانان این نشست، 
تأخی��ر در برخورد با متخلفان را به دلیل 
کندی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با 

متخلفان اعالم کرد. 
وی اف��زود: وقتی کارشناس��ان وزارت 
نیرو گزارش تخلفی را ارائه می کنند باید 
بالفاصله با خاطی برخورد شود، نه اینکه 
پنج س��ال بعد و در شرایطی که خاطی 
صاحب یک باغ پنج ساله شده قوه قضاییه 
سراغ متخلف برود. وی تأکید کرد: برای 
حل مش��کل آب و برخ��ورد با متخلفان، 
نیازمند ایجاد دادگاه های تخصصی و ویژه 
هس��تیم. میدانی هم قوانی��ن موجود در 
زمینه آب برای مبارزه با متخلفان را کافی 
دانست اما گفت: در ماده 45 قانون توزیع 
عادالنه آب، مش��کالتی وجود داشت که 
با هم��کاری قوه قضاییه در حال حل آن 
هس��تیم. حمید چیت چیان، وزیر نیرو 
نیز با اشاره به تعامل تمام دستگاه های 
اجرایی اس��تان خراس��ان رضوی برای 
حل مش��کل رودخانه کشف رود، حل 
این معض��ل را اقدام��ی موفق توصیف 
کرد. وی اف��زود: حیات ای��ن رودخانه 
به دلیل ورود فاض��الب خام صنعتی و 
خانگی ب��ه مخاطره افتاده ب��ود. قلع و 
قمع ساختمان های حریم این رودخانه 
ب��ه جز با مش��ارکت دادس��تان و تمام 

دستگاه های اجرایی، امکان پذیر نبود. 
وزی��ر نیرو با اش��اره به فرونشس��ت 
دش��ت تهران گفت: این دش��ت ساالنه 
36 سانتیمتر فرومی نشیند. در صورت 
ادامه این روند، تمام تأسیسات موجود 
در ته��ران از جمل��ه راه ها، ف��رودگاه، 
خطوط انتقال برق و غیره با خطر جدی 
ناشی از فرونشست مواجه خواهند شد. 
به گفته وی تغییر اقلیم، کاهش بارش ها، 
افزای��ش دم��ای هوا و به تب��ع آن تبخیر، 
افزایش جمعیت و میزان مصرف آب عوامل 

اصلی بروز بحران آب در کشور هستند. 

به گزارش  »فرصت امروز« مدیرعامل 
مپنا دستیابی به آرزوی اصالح راندمان 
نیروگاه ه��ا در ای��ران را مش��روط ب��ه 
اصالح چرخه اقتصاد ب��رق و اطمینان 
س��رمایه گذار از دریاف��ت اص��ل و فرع 
سرمایه دانس��ت. وی افزود: مپنا آماده 
اس��ت تمام نیروگاه های گازی کش��ور 
را تبدی��ل به س��یکل ترکیب��ی کرده و 
تم��ام نیروگاه های جنوب کش��ور را به 
تولید همزم��ان آب و برق تبدیل کند. 
به شرط آنکه تضمین س��رمایه گذاری 

وجود داشته باشد. 
عب��اس علی آب��ادی، مدیرعامل مپنا 
در نشس��ت خبری صنعت نیروگاه های 
حرارتی که دیروز در مپنا برگزار ش��د، 
خطاب به مس��ئوالن دولتی گفت: اگر 
دولت منبع��ی برای تضمین س��رمایه 
خارجی ه��ا در اختی��ار دارد از همی��ن 
مناب��ع ب��رای تضمین س��رمایه فعاالن 
داخل��ی اس��تفاده کند ت��ا دانش بومی 
ایجاد ش��ده در کش��ور همچن��ان پویا 

بماند. 
وی اف��زود: فاینانس ی��ا تأمین مالی 
نوع��ی تجارت اس��ت. اگ��ر دولت برای 
بازگشت سرمایه تضمین می دهد، مپنا 
آمادگ��ی دارد مناب��ع مال��ی الزم برای 
اج��رای پروژه های جدید را تأمین کند. 
در ص��ورت وج��ود تضمین ب��ه راحتی 
می توان از طریق بازار بورس، س��رمایه 
مورد نیاز برای اجرای طرح های جدید 

را تأمین کرد. 
مدیرعام��ل مپنا با اش��اره ب��ه اینکه 
وزارت نی��رو قرارداد س��اخت 10 هزار 
مگاوات نیروگاه جدید را با کش��ورهای 
خارجی امضا ک��رده، نگرانی خود را از 
اج��رای تضمین های ارائه ش��ده به این 

سرمایه گذاران اعالم کرد. 
وی تأکید کرد: اقتصاد برق یک اقتصاد 
بس��ته نیست. س��رمایه گذار داخلی پس 
از اج��رای پروژه ه��ای افزای��ش راندمان 
باید پول خ��ود را از یک وزارتخانه دیگر 
دریافت کند. ضمن آنکه اعتبارات صرف 
ش��ده در این پروژه ها از محل س��وخت 
صرفه جویی ش��ده تأمین می ش��ود. افت 
قیمت نف��ت در بازاره��ای جهانی مدت 
بازگشت س��رمایه را طوالنی کرده و این 

مسئله فعالیت بخش خصوصی را طوالنی 
و غیر اقتص��ادی می کند. عل��ی آبادی در 
پاس��خ به  »فرصت امروز« درب��اره تأثیر 
ورود شورای اقتصاد به پروژه های افزایش 
راندم��ان و ح��ذف وزارت نفت از چرخه 
پرداخت پول، گفت: اگر دولت می خواهد 
به بخش خصوصی تضمین واقعی بدهد، 
باید وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مالک 
دارایی های مردم پروژه ها را تضمین کند. 
به این ترتی��ب مطالبات بخش خصوصی 

حتماً پرداخت خواهد شد. 
مپنا در س��ال پایان��ی دولت یازدهم 
بدهی ه��ای خود را ب��ا دریافت نیروگاه 
از وزارت نی��رو تهاتر ک��رد. مدیرعامل 
مپنا بیان کرد: در حال حاضر پول برق 
تولی��دی در این نیروگاه ها هم توس��ط 
وزارت نیرو پرداخت نمی ش��ود و حجم 
مطالب��ات مپن��ا از وزارت نیرو به بیش 

از 7 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر مطالب��ات خود از 
وزارت نیرو را دریافت کنیم، آن را صرف 
افزای��ش راندمان در نیروگاه های کش��ور 
خواهیم کرد. با دریافت این مطالبات 17 
نیروگاه گازی تبدیل به س��یکل ترکیبی 
می شود. بنابراین 17 واحد 160 مگاواتی 
بدون س��وخت وارد مدار می ش��ود یعنی 
حدود 12 میلیارد کیلووات س��اعت برق 
بدون مصرف س��وخت جدید به ساختار 
نیروگاهی کش��ور افزوده می ش��ود. این 
مس��ئله 1/2 میلی��ارد دالر برای کش��ور 
درآمد ارزی ایجاد خواهد کرد. علی آبادی 
با تأکید ب��ر اینکه تحریم بر صنعت برق 
ایران به دلیل توانمندی باال تأثیر نداشته، 
اجرای سیاست های خصمانه علیه کشور 
را عاملی برای محدود کردن حضور ایران 

در بازارهای بین المللی اعالم کرد. 
با وجود عهد شکنی های مکرر دولت 
در پرداخت بدهی های مپنا، علی آبادی 
به  »فرصت امروز« گفت: با لغو تحریم ها 
برنامه های گس��ترده ای برای حضور در 
بازارهای بین المللی داریم. این رویکرد 
مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت 
اس��ت اما هیچ گاه به بازار داخلی پشت 
نمی کنیم زیرا مپنا به ملت ایران متعهد 
بوده و با س��رمایه این کش��ور به نقطه 

کنونی رسیده است. 

برای خروج از بحران  آب
وزارت نیرو از اختیارات قانونی خود استفاده کند

اعالم آمادگی مپنا برای ایجاد جهش در راندمان نیروگاه ها 
دولت بازگشت سرمایه را تضمین کند

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز
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محصوالت  س��بد  گسترش 
ب�ازاره���ای  در  ح�ض���ور  و 
بین المللی نخس��تین خواسته 
تولید کنن��دگان ایرانی پس از 
برجام است، خواسته هایی که 
در س��ال های گذشته همواره 
مس��ائل  ق��وس  و  ک��ش  در 
سیاس��ی نادیده گرفته شده و 
فدای روابط سیاس��ی شد،  اما 
از امروز فرص��ت تازه ای برای 

طرح و بسط دارد. 
پژم��ان داوری، مدیرعام��ل 
ش��رکت فرآورده های گوشتی 
درب��اره  )س��ولیکو(  ته��ران 
اقدام��ات ای��ن ش��رکت پس 
از لغ��و تحریم ه��ا می گوی��د: 
ب��ا »لغ��و تحریم ه��ا« یکی از 
اهداف مهم ما »گسترش سبد 
محصوالت« و »تسهیل روابط 
بانکی« یک��ی از اهداف اصلی 
ما اس��ت که برنامه ریزی هایی 

در این زمینه داشته ایم. 
گفت وگ��وی  ادام��ه  در  او 
خود با »فرصت امروز« درباره 
برنامه ریزی های این ش��رکت 
پس از لغو تحریم ها می گوید: 
ش��رکت ما در نظ��ر دارد تا با 
لغو تحریم ها، سبد محصوالت 
خود را گس��ترش ده��د و به 
نوعی آن را بین المللی تر کند 
و به دلیل اینکه به کشورهایی 
همچ��ون ع��راق، ام��ارات و... 
صادرات داری��م فضای رقابت 
با ای��ن کش��ورها را به خوبی 

می شناسیم. 
ش���رکت  م��دی�رع�ام���ل 
تهران  گوش��تی  فرآورده های 
)سولیکو( درباره لغو تحریم ها 

و تاثی��ر آن ب��ر تولید کش��ور 
اظهار می کند: طبق برداشتی 
که من از ش��رایط پساتحریم 
دارم، به دلیل اینکه بازار ایران 
غربی  س��رمایه گذاران  دید  از 
ب��ازاری بکر و دس��ت نخورده 
اس��ت می تواند تهدیدی برای 
ما  کوچ��ک  تولیدکنن��دگان 
باش��د، زیرا به ط��ور حتم باز 
م��ا خصوصا  مرزهای  ش��دن 
پیش��رفت  ک��ه  بازارهای��ی 
چندان��ی در آن نداش��ته ایم، 
ب��رای  مناس��ب  فرصت��ی 
و  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
تولیدکنندگان  برای  تهدیدی 

کوچک داخلی است. 
می ده��د:  ادام��ه  داوری 
ب��زرگ  ش��رکت های  ام��ا 
زیرساخت های مناسبی دارند . 
فرصت خوبی دارند تا شراکت 
مناس��بی ب��ا س��رمایه گذاران 
خارجی داش��ته باشند که به 
طور حت��م نتایج مثبتی برای 
کش��ور خواهد داشت. البته از 
نظر من تولیدکنندگان بیشتر 
در مع��رض خطر هس��تند تا 
زیرا  خدم��ات.  ارائه دهندگان 
برای آش��نایی با خلق و خوی 
م��ردم در ای��ران و آش��نایی 
ب��ا ش��رایط حاکم ب��ر مردم 
و زندگ��ی آنها م��دت زمانی 
می توان��د  ک��ه  دارد  الزم  را 
این خط��ر را کمت��ر کند اما 
ش��رایط  تولیدکنندگان  برای 
متفاوت است و سرمایه گذاران 
خارجی می توانن��د به محض 
شناخت بازار در آن شروع به 

فعالیت کنند. 
او درادامه می گوید: به طور 
حتم تولیدات ما آسیب جدی 

خواه��د دید ام��ا محصوالتی 
ک��ه م��ا در تولی��د آن دانش 
و ٌخبرگ��ی کام��ل را داری��م، 
می تواند مزیت رقابتی ما باشد 
و تمام شرایط ما در پساتحریم 
س�ی�اس���ت گذاری های  ب��ه 
بس��تگی  اقتص��ادی  کالن 
دارد ت��ا در بلند م��دت به نفع 

تولیدکنندگان داخلی باشد. 

انتظار تاثیر لغو تحریم ها در 
کوتاه مدت بی مورد است

آبادی  س��هل  عبدالوه��اب 
رئی��س هیات مدیره ش��رکت 
در  اصفه��ان  ماشین س��ازی 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
الزم  زم��ان  م��دت  درب��اره 
ب��رای تاثی��ر لغ��و تحریم ه��ا 
و  تولی��د  فعالیت ه��ای  ب��ر 
کارخانه ه��ای کش��ور اظه��ار 
می کند: باالخ��ره پس از 12 
س��ال ظلم به ای��ران و جامعه 
کار و تولی��د آن رو ب��ه پایان 
اس��ت اما باید توجه داش��ت 
را  تاثی��ر 12 س��ال تحری��م 
نمی توان به طور مثال در 12 
روز رفع ک��رد و به طور حتم 
مدت زم��ان طوالنی نیاز دارد 
تا تاثیر خود را بر تولید کشور 
نش��ان دهد. اما خوش��بختانه 
از زم��ان ش��روع کار دول��ت 
یازده��م جامع��ه کار و تولید 
کش��ور چش��م ب��ه راه اتفاقی 
ن��و در اقتصاد و تولید کش��ور 
بود، البته نباید از این موضوع 
غافل باش��یم که در طول این 
س��ال ها تولیدکنن��دگان ما از 
راه ه��ای مختلف��ی اس��تفاده 
کردند ت��ا فعالیت های خود را 
انجام دهند تا تحریم ها نتواند 

مانع کار آنها باشد اما خطرات 
بس��یاری را به جان خریده و 
عبور  بس��یاری  مش��کالت  از 
کرده ان��د تا بتوانن��د به نتایج 

دلخواه خود برسند. 
او در ادام����ه م�ی گ�وی��د: 
اج��رای  از  بع��د  امیدواری��م 
برج��ام، تولید کنن��دگان م��ا 
فعالیت های  آرامش  با  بتوانند 
تجاری خود را انجام دهند و از 
طرفی با تس��هیل فعالیت های 
طری��ق  از  بتوانی��م  بانک��ی 
خارجی  بانک ه��ای  با  ارتباط 
فعالیت های ارزی خود را آغاز 
کنیم که پس از این ش��رایط 
ت�ول�ی�د ک�نن��دگان  وظیف��ه 
یافتن بازارهای هدف و ایجاد 
راه های مناس��ب برای تقویت 
صادرات تولیدات کشور است. 

تاثیر قیمت های جهانی 
بر معدنی ها بیشتر از 

تحریم ها است
به ط��ور حتم ب��ا توجه به 
اظه��ارات تولیدکنن��دگان و 
صنعتگران، برداش��ته ش��دن 
بر  ج��دی  تاثی��ر  تحریم ه��ا 
خواه��د  آنه��ا  فعالیت ه��ای 
داش��ت ام��ا طب��ق اظهارات 
ش��رکت های معدنی، شرایط 
آنه��ا به گونه ای دیگر و کامال 

متفاوت است.
مدیر  مصری ن��ژاد،  محم��د 
ام��ور مجتم��ع گندله س��ازی 
اردکان وابس��ته ب��ه ش��رکت 
معدن��ی چادرمل��و  صنعت��ی، 
درباره برنامه های این ش��رکت 
در پس��اتحریم می گوید: با لغو 
تحریم ه��ا اس��تفاده از امکانات 
تجهیزاتی که به دلیل تحریم ها 

محدود ش��ده بود آزاد خواهد 
شد و با ایجاد ارتبا ط های بانکی 
ام��کان انتقال مس��تقیم منابع 

مالی تسریع خواهد شد. 
او ادام��ه می ده��د: از ای��ن 
برنام��ه  و  ت��الش  بع��د  ب��ه 
ش��رکت چادرمل��و در جهت 
توس��عه فعالیت ه��ا و تامی��ن 
ماش��ین آالت  و  قطعات یدکی 
تولید خواهد بود و چالش های 
پروژه ه��ا در زمینه های مالی، 
قرارداده��ا و انتق��ال به داخل 

تسهیل خواهد شد. 
در ادامه ای��ن موضوع رضا 
خی��ام، مدیرعام��ل ش��رکت 
خیام س��پندار در گفت وگو با 
برنامه  درباره  امروز«  »فرصت 
این شرکت در ایام پساتحریم 
قیمت های  تاثی��ر  می گوی��د: 
جهان��ی ب��ر فعالیت ه��ای ما 
البته  بیشتر از تحریم ها است 
تحریم ه��ا  گف��ت  نمی ت��وان 
نبوده  م��ا  فعالیت های  مان��ع 
زی��را در ص��ادرات و ارتباط با 
سایر کش��ورها و فعالیت های 
بانک��ی ما تاثیر منفی داش��ته 
ک��ه امیدواریم ب��ا لغو آن این 

شرایط بهبود یابد. 
او ادامه داد: اما باز هم ذکر 
این نکته ضروری است که ما 
بیشتر از لغو تحریم ها، منتظر 

کاهش قیمت ها هستیم. 
براس��اس اظه��ارات فعاالن 
و  تولی��د در کش��ور  عرص��ه 
صنعتگ��ران و معدنکاران، لغو 
تحریم ها می تواند با تس��هیل 
ارتب��اط با س��ایر کش��ورها و 
بهب��ود روابط بانک��ی درهای 
جدی��دی ب��ه روی اقتصاد ما 

بگشاید. 

گزارش تحلیلی فرصت امروز از برنامه شرکت های تولیدی در پی لغو تحریم ها

تقویت صادرات تولیدات داخلی

فناوری نان��و در صنایع مختلف 
کارب��رد دارد و نیازه��ای آین��ده 
صنای��ع غذایی به وی��ژه در بخش 
بس��ته بندی و صنای��ع تبدیلی را 
ش��کل خواهد داد. اتاق بازرگانی 
ای��ران با توجه به اهمیت و کاربرد 
فن��اوری نان��و در ای��ن صنع��ت، 
ش��ریف  صنعت��ی  دانش��گاه  ب��ا 
تفاهم نامه ای به امضا رسانده است. 
نخستین نشست تخصصی »نقش 
فناوری نانو در صنایع غذایی« روز 
گذش��ته با حضور فع��االن صنایع 
غذای��ی و برخ��ی اعض��ای ات��اق 

بازرگانی ایران برگزار شد. 
حس��ین  نشس��ت  ای��ن  در 
پیرم��وذن، عضو هیأت رئیس��ه و 
خزانه دار اتاق بازرگانی ایران، نوید 
اختصاص بودجه مناسب در بخش 
فناوری نانو از سوی اتاق بازرگانی 
ای��ران را داد و افزود: ات��اق ایران 
تاکن��ون از موضوع نان��و باز مانده 
بود. ب��ا این تصمی��م می خواهیم 
س��رلوحه تصمیم گیری در حوزه 
تکنولوژی نانو در کش��ور باش��یم. 
بخش خصوصی باید در این زمینه 

پیشگام شود. 

افزایش کیفیت و 
رقابت پذیری با تکنولوژی نانو

علی شریعتی، رئیس کارگروه 
صنای��ع غذای��ی ات��اق بازرگانی 

ای��ران، در ای��ن نشس��ت اظهار 
کمیسیون  اعضای  آشنایی  کرد: 
صنایع غذایی ب��ا کاربرد و نقش 
فناوری نانو یکی از اهداف اصلی 
است که با ایجاد کمیته فناوری 
نان��و در صنایع غذای��ی، به اجرا 
درآم��د. ات��اق ای��ران همچنین 
استفاده از توانمندی های موجود 
در تشکل های برتر صنایع غذایی 
را به صورت تخصص��ی در حوزه 

فناوری نانو پیگیری می کند. 
وی تصریح کرد: باید واقع بین 
باش��یم که صنعت غذا در دوران 
پ��س از تحریم چ��ه مزیت هایی 
ب��رای رقابت در بازارهای جهانی 
خواهد داشت؟ در زمینه قیمت، 
کیفی��ت و س��ایر م��وارد باید با 
اس��تفاده از علوم جدی��د مانند 
فن��اوری نان��و ب��ه مزیت های��ی 

دس��ت یابیم ت��ا با اس��تفاده از 
توانمندی ه��ای موج��ود و ورود 
رقب��ای خارجی به کش��ور، توان 

رقابت داشته باشیم. 

برای ورود به فضای باز تجاری 
کمبودها را جبران کنیم

ش��اهرخ ظهی��ری، مدیرعامل 
گروه غذایی مه��رام و عضو اتاق 
بازرگانی و صنایع غذایی تهران، 
نیز با تاکید بر لزوم اس��تفاده از 
تکنول��وژی و دان��ش روز، افزود: 
با باز ش��دن فضای تج��اری در 
کش��ور، صنایع غذای��ی وارد این 
هنوز  در حالی که  فضا می ش��ود، 
انج��ام  زمین��ه  ای��ن  در  کاری 

نداده ایم. 
وی گف��ت: فن��اوری نانو یکی 
از حوزه هایی اس��ت ک��ه صنایع 

غذای��ی م��ا به وی��ژه در بخ��ش 
کنس��رو، لبنی��ات، پروتئی��ن و 
صنای��ع بس��ته بندی می تواند از 
آن به��ره بب��رد و ب��ا کمک این 
دیگر  تکنولوژی که کش��ورهای 
س��ال ها پیش به آن رسیده اند، 

کمبودها را جبران کنند. 

بخش خصوصی آستین ها را 
باال بزند

غالمعلی فاروغی، عضو صنایع 
غذایی اتاق بازرگان��ی ایران، در 
این نشس��ت با اشاره به تشکیل 
س��ه کارگروه صنایع غذایی، دام 
و طی��ور و آبزیان و کش��اورزی 
محض، در ات��اق بازرگانی ایران، 
افزود: رویکرد ما ایجاد یک مرکز 
اطالعات��ی قابل اتکا برای صنایع 
غذایی در کش��ور اس��ت. بخش 

خصوصی باید آس��تین ها را باال 
بزند و به طور مس��تقل در بخش 
پژوهش و تحقیقات هزینه کند. 
نبای��د در ای��ن زمینه ب��ه دولت 
امیدی داشته باشیم و راهی جز 
این نداریم. وی اب��راز امیدواری 
کرد که فناوری نانو به سرنوشت 
وارد  که  تکنولوژی های جدیدی 
کش��ور شده و در اجرا به مشکل 
خورده اند، مبتال نش��ود و افزود: 
باید به کمک همدیگر این بخش 
مه��م را وارد صنع��ت غذا کنیم 
و در مسیر درس��ت پیش ببریم 
ت��ا بخش تولی��د از آن به خوبی 

بهره مند شود. 

دستیابی به غذای سالم و 
بیشتر با فناوری نانو

امیردارس��تانی، مدرس ارش��د 
فناوری نانو از دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف، با ارائ��ه پاورپوینتی در 
زمین��ه جای��گاه فن��اوری نانو در 
صنایع غذای��ی، گفت: با توجه به 
کاربردهای فراوان تکنولوژی نانو 
در صنعت غذا اما کشور ما تاکنون 
از آن بهره ای نبرده است. فناوری 
نان��و در صنایع مختلف ردپایی از 
خ��ود دارد که در صنعت غذا این 
کاربردها بیش��تر است. دستیابی 
به غذای کافی و س��الم، با ارزش 
افزوده بیشتر با استفاده از فناوری 
نانو، از مهم ترین مباحث موثر در 

صنعت غذاست.

خزانه دار اتاق بازرگانی ایران از اختصاص بودجه به فناوری نانو خبر داد

صنایع غذایی پیشگام شد

صنعت غذا

پدر صنعت غذای ایران در گفت و گو با »فرصت امروز« :
سازمان حمایت نه از تولید حمایت 

می کند نه از مصرف کننده

تولیدکنن��دگان صنایع غذایی ایران مدت هاس��ت 
ک��ه از نرخ گذاری دس��توری دولت ب��ر محصوالت 
خود ناراضی هس��تند و آن را عاملی برای غیر رقابتی 
ش��دن تولید و حتی کاهش کیفیت کاالها می دانند. 
»فرص��ت ام��روز« گفت و گویی در همی��ن زمینه با 
شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذای ایران و مدیرعامل 
گروه غذایی مهرام، انجام داده است. ظهیری با انتقاد 
از قیمت گذاری های دس��توری، خواستار حذف آن و 
تعطیل سازمان حمایت شده است. که در ادامه این 

گفت و گو را می خوانید. 
نرخ گ�ذاری دس�توری محص�والت یک�ی از 
مش�کالت صنای�ع غذای�ی عنوان می ش�ود و 
صنایع خواس�تار ح�ذف قیم�ت از کارخانه ها 

هستند. نظر شما چیست؟ 
نرخ گذاری دستوری یکی از موانع بر سر راه تولید 
محص��والت غذای��ی اس��ت و صنایع غذای��ی و اتاق 
بازرگان��ی ایران تمامی تالش خود را برای حذف آن 
به کار گرفته اند. نامه نگاری ها را انجام داده ایم و البته 
دول��ت هم به این موضوع رس��یده و ت��الش دارد تا 
به نوعی قیمت گذاری های دس��توری را کنار بگذارد. 
هیات دولت باید آن را تصویب کند. همچنین دولت 
در برنامه ششم توسعه، طرح حذف سازمان حمایت 

تولیدکننده و مصرف کننده را ارائه داده است. 
این روزها س�ازمان حمایت مورد انتقادهای 

فراوان قرار گرفته است. چرا؟ 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��ده و تولیدکننده بر 
حس��ب اس��م و کارکرد آن باید نقش تولیدکننده و 
مصرف کنن��ده را ایف��ا کند اما تنه��ا کاری که انجام 
نمی دهد، نقش حمایتی اس��ت. این سازمان به یک 
دستگاهی برای قیمت گذاری روی محصوالت تبدیل 
ش��ده که کاهش مرغوبی��ت و کیفیت محصوالت از 
نتای��ج عملکرد آن ب��وده؛ در حالی ک��ه قیمت ها هم 
پایین نیامده است. بنابراین دیگر چه نیازی به وجود 
این سازمان است؟ سازمان حمایت باید منحل شود. 
ب�ه نظر ش�ما اگ�ر نرخ گذاری محص�والت از 
کارخانه ه�ا ح�ذف ش�ود، کااله�ا کیفی ت�ر و 

رقابتی تر خواهند شد؟ 
اگر می خواهیم به سازمان تجارت جهانی ورود کنیم 
و عضو خانواده این س��ازمان شویم باید از قوانین آنها 
پیروی کنیم. با نرخ گذاری دستوری امکان دستیابی به 
این مهم فراهم نیس��ت. بنابراین در وهله نخست برای 
عضویت در س��ازمان تجارت جهان��ی )WTO( باید 
نرخ گذاری محص��والت در کارخانه ها را کنار بگذاریم. 
تولید باید آزاد باش��د و قیمت ها رقابتی شوند این یک 
اصل در دنیاس��ت و ب��رای ورود ب��ه بازارهای جهانی 

قیمت گذاری های دستوری باید حذف شوند. 
آیا با اقتصاد دولتی که سال هاست در چنبره 
آن گرفتاری�م و تجربه های ناموفقی که پش�ت 
س�ر گذارده ایم، می توانیم حرف از آزادس�ازی 

قیمت ها بزنیم؟ 
به هر روی م��ا چاره ای جز ورود به فضای تجارت 
جهان��ی نداری��م و باید هر چه زودتر دس��ت به کار 
ش��ویم. موضوع مهم دیگر اینکه در صورت ورود به 
WTO، این صنعت غذاس��ت که حرفی برای گفتن 
دارد. خ��واه ناخواه باید با دنی��ای آزاد ارتباط برقرار 
کنیم و شرایط جهانی را بپذیریم. قیمت گذاری های 
دس��توری یکی از موانع اس��ت. در هم��ه جای دنیا، 
قیمت محصول را بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند 

و باید در اختیار تولید باشد نه حاکمیت. 
صنعت غذای ایران آم�اده رقابت بین المللی 

در دوران پس از تحریم است؟ 
بله ما کامال آماده هس��تیم و تنها در بخش های 
حاکمیت��ی و قوانی��ن موانعی وج��ود دارد که باید 
برطرف ش��وند. نخس��ت بازنگری و اصالح قوانین 
مربوط به صنعت غذاست که در سال 46 تصویب و 
اجرا شده و باید به روز شود. قانون سرمایه گذاری 
و حمای��ت از تولید اس��ت که هنوز اجرا نش��ده و 
بای��د به مرحله اجرا در آید. مانع دیگر، قیمت های 
دس��توری اس��ت که دولت هم به حذف آن راضی 
اس��ت. اگر این س��ه نقیصه برطرف ش��ود، صنعت 
غ��ذای ای��ران ب��ه س��رعت می توان��د نیم میلیارد 
جمعی��ت دور و ب��ر خود را تغذی��ه کند و خودش 

نیز تامین باشد. 

رئیس سازمان چای اعالم کرد
پرداخت 81 درصد 

از مطالبات چایکاران
رئیس س��ازمان چای کش��ور گفت: تاکنون حدود 

۸1 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، محمدولی روزبهان با اش��اره 
به اینک��ه با پرداخت۹۵۰ میلیون توم��ان، چایکاران 
از  توم��ان  11۰ میلی��ون  و  ۵ میلی��ارد  تاکن��ون 
مطالبات ش��ان را دریافت کرده ان��د، عنوان کرد: این 
مبلغ در قبال فروش بخش��ی از برگ سبز مربوط به 
چین تابستانه و پاییزه به حساب چایکاران گیالن و 

مازندران واریز شده است. 
وی اضافه کرد: امسال ۸۷ هزارتن برگ سبزچای 
به ارزش یک میلیارد و 36۵ میلیون ریال از چایکاران 

گیالن و مازندران خریداری شده است. 
روزبهان خاطرنش��ان کرد: میزان برگ سبز چای 
خریداری شده امس��ال از نظر وزن 33 درصد بیشتر 

از پارسال است. 

اجرای طرح »فروش اقساطی لوازم 
خانگی« با سود 10 درصد از هفته آینده

رئیس اتحادیه تهیه و فروش��ندگان لوازم خانگی 
ته��ران از آغاز طرح فروش اقس��اطی ل��وازم خانگی 
از ابتدای بهمن ماه امس��ال خبر داد و گفت: س��ود 
در این طرح 1۰ درص��د و دوره بازپرداخت 1۰ ماهه 

مشخص شده است. 
محم��د طحان پور در گفت وگو با ایرنا افزود: طرح 
ف��روش اقس��اطی کاال در کنار دول��ت و با همکاری 
تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان اصلی کاال اجرایی 
می ش��ود؛ در این طرح همه مردم از جمله شاغالن، 
بازنشستگان و کسبه می توانند تمام برندهای داخلی 
و خارجی لوازم خانگی را تا سقف 1۰۰ میلیون ریال 

خریداری کنند. 
وی در م��ورد تفاوت های این طرح با طرح »کارت 
اعتباری«، گفت: در این ط��رح همه افراد می توانند 
کاالی مورد نیاز خود را خریداری کنند، در حالی که 
در فاز نخست اجرای طرح )دولتی( کارت اعتباری، 
تنها بازنشستگان و مس��تمری بگیران مشمول طرح 

می شوند. 
طحان پور افزود: در طرح کارت اعتباری، بسیاری 
از تولیدکنن��دگان ب��ه دلی��ل نداش��تن نمایندگی 
نمی توانند حضور داش��ته باشند، اما در طرح فروش 
اتحادیه اقس��اطی لوازم خانگی، ام��کان عرضه همه 

برندها وجود دارد. 
رئیس اتحادیه تهیه و فروش��ندگان لوازم خانگی 
تهران اف��زود: عالوه بر این، در طرح کارت اعتباری، 
نرخ س��ود برای کاالهای ایرانی 12 درصد و کاالهای 
خارجی 16 درصد تعیین شده، در حالی که نرخ سود 
در طرح فروش اقساطی، هم برای کاالهای ایرانی و 

هم کاالهای خارجی 1۰ درصد تعیین شده است. 
رئیس اتحادیه تهیه و فروش��ندگان لوازم خانگی 
تهران، زمان اج��رای این طرح را اول بهمن تا پایان 
اس��فندماه امس��ال اعالم کرد و افزود: طرح فروش 
اقس��اطی کاال ابتدا به ص��ورت آزمایش��ی )پایلوت( 
به م��دت یک هفت��ه در تهران اجرا و پ��س از رفع 
اش��کال های احتمال��ی، در سراس��ر کش��ور اجرایی 

می شود. 
بازپرداخ��ت  تضمی��ن  م��ورد  در  طحان پ��ور 
خری��داران گف��ت: اتحادی��ه هیچ گون��ه تعهدی در 
ارتباط ب��ا بازپرداخ��ت خریداران ارائ��ه نمی کند و 
اخ��ذ ضمانت نامه ه��ا برعهده فروش��ندگان اس��ت؛ 
فروشندگان می توانند ضمانت هایی از جمله گواهی 
کسر از حقوق و چک را از خریداران دریافت کنند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ن طرح چه 
تفاوتی با فروش اقساطی لوازم خانگی که هم اکنون 
در بازار از س��وی کسبه مختلف اجرا می شود، دارد؟ 
گفت: نرخ س��ود س��االنه فروش اقس��اطی در بازار 
ح��دود 3۰ درصد اس��ت، در حالی که نرخ س��ود در 
این طرح 1۰ درصد تعیین ش��ده است؛ ضمن اینکه 
اجازه شرکت در این طرح، فقط به واحدهای صنفی 
دارای ش��رایط الزم از جلمه داش��تن پروانه کسب، 

داده شده است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، دولت با هدف خ��روج از رکود، 
بس��ته ای اقتص��ادی را در قالب دو ط��رح پرداخت 
تسهیالت خودرو به مبلغ 2۵۰ میلیون ریال و کارت 
اعتباری را دس��تور کار قرار داده اس��ت. تس��هیالت 
پرداخت خودرو در آذرماه اجرایی ش��د و فاز نخست 
طرح ارائه کارت اعتباری نیز از روزهای گذشته کلید 

خورده است. 

رئیس مرکز ملی فرش ایران: 
اصالت و کیفیت، برگ برنده فرش 

دستباف ایران در بازارهای جهانی است
رئیس مرکز ملی ف��رش ایران گفت: برگ برنده 
و ویژگ��ی ممتاز دس��ت بافته های ایران��ی، اصالت 
داش��تن و کیفیت مطلوب اس��ت که باید همچنان 
آن را پاس داشت، زیرا کشورهای رقیب، در تولید 
فرش های تجاری کم دوام و غیراصیل توان بهتری 

دارند. 
حمی��د کارگ��ر در گفت و گو با ایرن��ا، در ارتباط با 
نمایش��گاه »دموتکس« هانوور آلمان که آغاز به کار 
می کن��د، افزود: ای��ن نمایش��گاه بزرگ ترین رخداد 
در حوزه فرش و کفپوش ها در س��طح دنیاس��ت که 

کشورهای مختلف در آن حضور می یابند. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: این نمایشگاه، 
فرصتی برای رایزنی های تجاری و آش��نایی با تنوع 

تولیدات در این حوزه است. 
نمایشگاه دموتکس 2۰16 آلمان دیروز در هانوفر 

آلمان آغاز به کار کرد و تا 2۹ دی ماه ادامه دارد. 
مرک��ز مل��ی فرش ایران امس��ال نیز ب��ا همکاری 
اتحادی��ه واردکنن��دگان ف��رش ای��ران در اروپا، در 
نمایشگاه دموتکس 2۰16 آلمان شرکت کرده است. 
این رویداد که در آس��تانه لغ��و تحریم واردات فرش 
دس��تباف ای��ران به آمری��کا برگزار می ش��ود، فرصت 
مناس��بی برای رایزنی با بازرگانان حوزه آمریکا و نقطه 

آغاز فرآیند تبلیغات فرش ایران در اروپا خواهد بود. 
در دموتکس 2۰16 آلمان، دستباف هایی از ایران 
به مرحله نهایی جایزه طراحی فرش راه یافته است. 
به گ��زارش ایرنا، چندی پی��ش رئیس مرکز ملی 
فرش ایران، ارزش صادرات فرش دس��تباف ایران در 
دوره هفت ماهه امسال را بیش از 142 میلیون دالر 

اعالم کرد. 
به گفته حمید کارگر، آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران نشان می دهد از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه 
امس��ال )دوره هف��ت ماهه( دو ه��زار و 62۰ تن فرش 

دستباف به ۸۰ کشور جهان صادر شد. 
کش��ورهای آلمان، ایتالیا، س��وییس و فرانسه در 
ح��وزه اروپا و لبن��ان، قطر، ام��ارات متحده عربی و 
کوی��ت در خاورمیان��ه و چین و ژاپن نی��ز از جمله 
کش��ورهای ش��رق آس��یا به عنوان خریداران فرش 

دستباف ایران در دوره هفت ماهه امسال بودند. 
مرک��ز ملی ف��رش ای��ران، ارزش ص��ادرات فرش 
دستباف در سال گذشته را بیش از33۰ میلیون دالر 

اعالم کرد.

لوازم خانگی

فرش

گفت وگو

کشاورزی

شماره 421 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مولود غالمی
molood.gholami@yahoo.com

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

م |
م ج

جا
 |  

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

هیل
 س

یه
سم



س��رانجام روز لغو تحریم ها 
فرا  رسید؛ روزی که در حافظه 
تاریخ��ی اقتص��اد ای��ران باقی 
می مان��د و برای س��ال ها مورد 
بح��ث و رجوع کارشناس��ان و 
فعاالن اقتص��ادی قرار خواهد 
گرفت. اما در این میان فعاالن 
اقتصادی کش��ور معتقدند که 
لغ��و تحریم ه��ا علی��ه ایران به 
خ��ودی خ��ود تاثیر عمیقی بر 
اقتصاد ایران نخواهد داش��ت، 
بلک��ه اهمیت آن از این جهت 
اس��ت که می تواند بسترس��از 
تصمیم��ات،  از  مجموع��ه ای 
سرمایه گذاری ها و فرصت های 
جدید برای اقتصاد کشور باشد 
و ب��ه روند رکودی پایان دهد. 
در اولین روز لغو تحریم ها، نرخ 
ارز به 3600تومان کاهش پیدا 
کرد و ش��اخص کل بورس هم 
ی��ک روز پرهیج��ان را تجربه 
ک��رد ام��ا با ای��ن وجود به نظر 
می رس��د ای��ن هیجان ه��ا به 
تدری��ج فروکش ک��رده و آثار 
لغو تحریم ها، آهس��ته آهسته 
در اقتصاد کشور خود را نشان 

خواهد داد.

آثاری که به تدریج رخ 
نشان می دهند

علی اکبر امین تفرشی، عضو 
هیات مدیره بانک پاسارگاد در 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« با 
اش��اره به تاثیرات لغو تحریم ها 
بر اقتصاد و نظام بانکی کش��ور 
گف��ت: لغ��و تحریم ه��ا ممکن 
اس��ت تاثی��ر آن��ی و فوری در 
اقتصاد کش��ور به وجود نیاورد 
ام��ا زمین��ه رف��ع بس��یاری از 
مش��کالت اقتص��ادی را فراهم 

می کن��د. ب��ا رف��ع تحریم ه��ا 
دارایی ه��ای ایران در خارج که 
بلوکه ش��ده اند آزاد می شوند، 
س��رمایه گذار خارجی به ایران 
می آی��د و امتیازات��ی از ای��ن 
قبی��ل می تواند زمینه را برای 
رف��ع مش��کالت داخلی فراهم 
س��ازد و ش��رایط بهبود فضای 
کس��ب و کار را فراه��م کند. در 
این میان بخش تولید می تواند 
نفس��ی تازه س��ازد اما این آثار 
قطع��ا به ص��ورت تدریج��ی و 

آهس��ته در اقتصاد به وجود 
خواهد آمد. 

ای��ن مدیر بانکی با تاکید 
ب��ر اینک��ه بان��ک مرکزی 
از فرص��ت پیش آم��ده در 
تحریم ه��ا  لغ��و  ش��رایط 
اس��تفاده کن��د و زمین��ه 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی 
را ب��ه وجود بی��اورد، افزود: 
در ش��رایطی ک��ه اقتص��اد 
کش��ورمان در آن قرار دارد 
و ن��رخ تورم به 10 درصد و 
حت��ی زی��ر آن کاهش پیدا 
کرده است منطق اقتصادی 
حکم می کند که نرخ س��ود 

بانک��ی ه��م بای��د کاهش پیدا 
کن��د. اما اینکه چ��را این نرخ 
س��ود کاهش پیدا نمی کند به 
این دلیل نیست که نظام بانکی 
تمای��ل ندارد که آن را کاهش 
ده��د. ی��ک پارادوکس مهمی 
در اقتص��اد ای��ران وجود دارد 
ک��ه همزمان با اینکه نرخ تورم 
کاه��ش پیدا ک��رده، تقاضای 
شدیدی در سطح جامعه برای 
نقدینگی وجود دارد و از طرف 
دیگر موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز اقدام به ارائه سودهای 
خ��ارج از قانون با هدف جذب 
س��پرده ها می کنند. متاسفانه 

در این مس��یر موسسات مالی 
تنه��ا  اعتب��اری غیر مج��از  و 
نیس��تند و برخ��ی بانک ها هم 
اقدام به ارائه س��ودهای باال به 
مشتریان شان می کنند که این 
موضوع موجب می شود رقابت 
ش��دیدی برای جذب سپرده با 
حربه س��ود باال شکل بگیرد و 
س��ایر بانک ه��ا نتوانند پول و 
منابع ارزان قیمت جذب کنند. 
امین تفرشی تاکید کرد: این 
معض��ل ن��ه با دس��تور و تهدید 

ح��ل می ش��ود و نه ب��ا تصمیم 
وزی��ر اقتصاد یا رئیس کل بانک 
مرک��زی. اتفاقا این آقایان دقیقا 
به پیچیده بودن موضوع اشراف 
دارن��د اما زمان��ی می توانند این 
مش��کل را حل کنن��د که یک 
انضب��اط مالی بس��یار قوی در 
ایران ایجاد ش��ود به نحوی که 
ب��ا موسس��ات و بانک هایی که 
ب��ه دلیل ش��رایط خاص تخلف 
می کنن��د برخ��ورد ش��ود، در 
نتیجه بانک های دیگر می توانند 
نرخ سود بانکی را کاهش دهند. 
بنابرای��ن ریش��ه ای��ن معضل 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 

غیر مجاز و بانک هایی هستند که 
همسو با این موسسات با نرخ های 
س��ود باال اج��ازه نمی دهند نرخ 
جذب س��پرده در کشور کاهش 
پیدا کند و متاس��فانه سیس��تم 
نظارت��ی ه��م در این باره ضعف 
دارد و ضمانتی هم برای برخورد 
قاط��ع با متخلفین وجود ندارد. 
این مش��کالت بای��د در فضای 
گشایش اقتصادی بر طرف شود. 
وی اف��زود: بخ��ش تولید تا 
زمان��ی که نرخ جذب س��پرده 
کاه��ش پی��دا نکن��د 
دسترس��ی  ام��کان 
ارزی  مناب��ع  ب��ه 
ارزان قیمت را نخواهد 
داشت. در صورتی که 
ب��ا متخلف��ان برخورد 
قانونی مناسبی صورت 
بگی��رد بخ��ش تولید 
ه��م ق��ادر خواهد بود 
تا به تس��هیالت ارزان 

دسترسی پیدا کند. 
بانکی  مدی��ر  ای��ن 
اظه��ار ک��رد: زمان��ی 
ک��ه موسس��ات مالی 
غیر مجاز  اعتب��اری  و 
س��پرده های م��ردم را ب��ا نرخ 
س��ودهای باال جذب می کنند 
ش��رایطی ب��ه وج��ود می آید 
ک��ه نمی توانن��د این نقدینگی 
را ب��ه درس��تی هزینه کنند و 
ش��اهد هس��تیم ک��ه هر چند 
وق��ت ی��ک ب��ار یک��ی از این 
موسسات ورشکست می شوند 
و س��پرده گذاران آنه��ا متضرر 

می شوند. 

نظام بانکی به بلوغ می رسد
فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
ای��ن  در  ام��روز«  »فرص��ت 

ب��اره گفت: در م��ورد آثار لغو 
تحریم ه��ا نباید دچار افراط و 
تفریط ش��د. قرار نیست با لغو 
تحریم ه��ا در اقتص��اد کش��ور 
معج��زه ای رخ دهد، از س��وی 
دیگ��ر این تحلیل که تحریم ها 
نقش��ی حداقلی در مش��کالت 
اقتصادی داش��ته است مبتنی 

بر واقعیات نیست. 
وی افزود: یکی از مهم ترین 
آث��ار لغو تحریم ه��ا خود را در 
بع��د س��رمایه گذاری نش��ان 
می ده��د. رفت و آم��د هیات ها 
نش��ان می دهد که پتانس��یل 
خوب��ی در ای��ن بخ��ش وجود 
دارد و در ی��ک س��ال آین��ده 
آثار این س��فرها خود را نشان 
می ده��د. ع��الوه ب��ر این رفع 
موان��ع فعالیت ه��ای تجاری و 
بانک��ی می تواند فضای الزم را 
برای فعالیت های اقتصادی در 
اختیار س��رمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی ق��رار بدهد. قربانی 
ادام��ه داد: محدودیت بانک ها در 
عملیات سوییفت تاکنون هزینه 
فعالیت های اقتص��ادی در ایران 
را افزای��ش داده اس��ت و لغو این 
محدودیت ها رخ��داد مهمی در 

مبادالت کشور است. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
تاکید کرد: در عرصه بانکداری 
م��ا ش��اهد رایزنی های��ی برای 
افتتاح شعب بانک های خارجی 
بوده ای��م. حض��ور بانک ه��ای 
بانکداری  می توان��د  خارج��ی 
کش��ور را از این نقطه طفولیت 
ب��ه بلوغ برس��اند. عالوه بر این 
حض��ور ای��ن بانک ه��ا موجب 
افزای��ش اعتب��ار نظ��ام بانکی 
کشور می شود و می تواند فضای 
س��رمایه گذاری و کسب و کار را 

در کشور ارتقا دهد.

علی اکبر امین تفرشی؛ عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در گفت وگو با »فرصت امروز« تاکید کرد  

آثار تدریجی لغو تحریم ها بر اقتصاد

حس��ین عبده تبریزی، مشاور 
وزی��ر راه ب��ا بیان اینک��ه بعد از 
اج��رای برجام قیم��ت ارز قطعاً 
پایین نخواهد آمد، گفت: دلیلی 
ندارد از اقتصاد ملی کشور دفاع 
نکنیم و به محض اینکه مقداری 
ارز نصیب کشور می شود، شروع 
اولویت ه��ای  از  و  واردات  ب��ه 

اقتصاد ملی صرف نظر کنیم. 
در  تبری��زی  عب��ده  حس��ین 
گفت وگ��و ب��ا تس��نیم، در مورد 
تحوالت اخیر ارزی و نوس��انات 
آن، اظهار داشت: دولت یازدهم 
ن��رخ دالر را با نرخ 3700 تومان 
تحوی��ل گرفت و ام��روز هم نرخ 
دالر در همی��ن حدود اس��ت و 
البته این چرخش و باال و پایین 
رفت��ن قیمت کمکی ب��ه اقتصاد 
نکرد و ش��اید اگر امکان آن بود 
که تالطم قیم��ت کمتر می بود، 
فع��االن کس��ب وکار در موقعیت 

بهتری قرار می گرفتند. 
وی با بیان اینک��ه متغیر های 
مختلف��ی روی ن��رخ ارز تأثی��ر 
می گذارد، گفت: مهم ترین عامل 
تأثیرگذار بر نرخ ارز، درآمدهای 
نفتی کشور است و این درآمدها 
از 120 میلی��ارد دالر در دول��ت 
قبل، اکنون ب��ا کاهش قیمت و 
تحریم به 20 میلیارد دالر تنزل 
کرده اس��ت و البته امید می رود 
ک��ه تا چند روز دیگ��ر و اجرایی 
نفتی  درآمدهای  برجام،  ش��دن 

سیر صعودی به خود بگیرد. 
ای��ن کارش��ناس ب��ازار پول و 

س��رمایه افزود: ب��ا توجه به افت 
درآمدهای ارزی، قیمت ارز باید 
بیش��تر تقویت می شد؛ این فعال 
اتفاق نیفتاده اس��ت، زیرا تقاضا 
ب��رای ارز کم اس��ت و چون بعد 
از اجرای برج��ام، تقاضا احتماالً 
ب��اال خواهد رف��ت، قیم��ت ارز 

به هیچ وجه پایین نخواهد آمد. 
عب��ده تبری��زی تأکی��د کرد: 
می ت��وان به ض��رس قاطع گفت 
که نرخ ارز کاهش نخواهد یافت. 
البته افزایش قیمت آن، با توجه 
به کنترل تورم، تالطم  )نوسانات 
و تغییرات قیم��ت( محدودتر از 
گذش��ته خواهد داشت، اما قطعاً 

پایین نخواهد آمد. 
عضو ش��ورای عال��ی بورس و 
اوراق به��ادار با بی��ان اینکه نیاز 
به س��رمایه گذاری ممکن اس��ت 
تقاضا ب��رای ارز را تحریک کند، 
گفت:  »دولت باید مراقب باش��د 
تغییرات شدید نرخ ارز به اقتصاد 

ایران آسیب وارد نکند.« 
وی با اشاره به اینکه سه متغیر 
ارز، ری��ال و قیم��ت نفت به هم 
وابس��ته است، اظهار کرد: قیمت 
ریال یعنی نرخ بهره به نرخ تورم 
وابس��ته اس��ت و تغییرات آن را 
درعین حال،  می  کن��د.  هدای��ت 
هی��چ زمان��ی نباید ن��رخ بازده 
ارز باالت��ر از ن��رخ س��ود بانکی 
باش��د، زیرا در آن صورت مردم 
ب��ه خرید ارز به عن��وان پس انداز 
روی می آورن��د ک��ه بدترین نوع 

پس انداز است. 

عبده تبریزی ادامه داد: دولت 
عالقه مند نیس��ت نرخ ارز خیلی 
تالطم داش��ته باش��د و به دنبال 
آن اس��ت که نوسانات قیمت ارز 
به اقتصاد ملی و صادرات صدمه 
نزند و شوک ارزی نداشته باشیم 
و عالقه مند اس��ت تا حد امکان 
نرخ ارز متناس��ب با تفاوت نرخ 
تورم داخل و خارج اصالح شود. 
مش��اور وزیر راه و شهرسازی 
ب��ا بیان اینک��ه درآمدهای ارزی 
اس��ت،  دول��ت ضعی��ف ش��ده 
بنابرای��ن کنترل ن��رخ ارز برای 
دول��ت دش��وارتر اس��ت، تأکید 
ک��رد: نرخ ت��ورم اکن��ون حدود 
10 درص��د اس��ت، ام��ا هنوز از 
نرخ ت��ورم جهانی باالتر اس��ت، 
بنابرای��ن ن��رخ ارز در ایران باال 
خواهد رفت؛ و البته چون دامنه 
تغییرات تورم نس��بت به گذشته 
بیشتر کنترل شده، به این دلیل، 
ن��رخ ارز خیل��ی ه��م افزای��ش 

نخواهد داشت. 
با اش��اره به  عب��ده تبری��زی 
اج��رای برجام و لغ��و تحریم ها، 
ب��رای  ارز  تقاض��ای  گف��ت: 
افزایش  سرمایه گذاری در کشور 
می یاب��د و ای��ن عام��ل س��بب 
افزای��ش نرخ ارز خواهد ش��د. از 
طرف دیگر، پیش بینی می ش��ود 
ارز از خارج به کش��ور به صورت 
وام و س��رمایه گذاری مس��تقیم 
وارد  ش��ود و ای��ن عاملی اس��ت 
که می تواند باعث کاهش قیمت 
ارز ش��ود. برآیند این متغیرها و 

متغیرهای بس��یار دیگر است که 
قیم��ت ارز را در نهای��ت تعیین 

می کند. 
بازار  این کارش��ناس  به اعتقاد 
پول و س��رمایه، اگر همه چیز بر 
مدار یک سال اخیر حرکت کند 
و سیاست های دولت تغییر نکند، 
در طول سه س��ال آینده قیمت 
ارز افزایش زیادی نخواهد داشت 
و البت��ه، قطعا ن��رخ ارز کاهش 
نخواهد یافت و نباید هم کاهش 

یابد. 
وی تصری��ح کرد: دلیلی ندارد 
از اقتصاد ملی کشور دفاع نکنیم 
و به مح��ض اینکه مق��داری ارز 
نصیب کش��ور می شود، شروع به 
واردات و از اولویت ه��ای اقتصاد 
ملی صرف نظر کنی��م. البته اگر 
بانک مرکزی مقدار بیشتری ارز 
اسکناس و حواله به دست  آورد، 
طبعا بهتر می تواند سیاست های 

ارزی خود را اعمال کند. 
این کارشناس مسائل اقتصادی 
با توجه به نوسانات این روزهای 
ارز و اینک��ه چرا بان��ک مرکزی 
می توان  نمی کند، گفت:  اقدامی 
گفت بانک مرکزی مهمات کافی 
برای اینکه بازار ارز را در راستای 
سیاس��ت های خود حرکت دهد، 
ن��دارد. البته افزای��ش نرخ ارز از 
یک س��ال و نیم پیش آغاز ش��د 
و در این سه ماهه اخیر نرخ رشد 

قیمت تشدید شده است. 
وی در م��ورد اینکه با توجه به 
افزایش قیم��ت ارز آیا هنوز ارز 

به  وس��یله پس انداز مردم تبدیل 
شده یا نه پاسخ داد: خوشبختانه 
هن��وز ن��ه، ارز وس��یله پس انداز 
نشده است، زیرا بانک ها حداقل 
پرداخ��ت  20درص��دی  س��ود 
می کنن��د و بنابراین هیچ کس��ی 
به عن��وان  ارز  از  ت��ا  نم��ی رود 
پس انداز استفاده کند و به تعداد 
اضاف��ه  ارز  پس انداز کنن��دگان 

نشده است. 
عب��ده تبریزی با بی��ان اینکه 
ایران سفته بازی  خوشبختانه در 
در ب��ازار ارز و طال کاهش یافته 
اس��ت، هرچند ک��ه در بازارهای 
ارز و ط��الی جه��ان، نوس��انات 
بیشتر ش��ده است، افزود: امروزه 
بر خالف س��ال های قبل وقتی به 
نرخ برابری ارزها توجه می کنید، 
می بینید نرخ یورو نسبت به پوند 
یا دالر نس��بت به یورو تغییرات 
عمده ای داش��ته است و این هم 
حوزه ریس��ک دیگری است که 
سرمایه گذار ایرانی را از پس انداز 
به ارز بازداش��ته است، این دلیل 
است که پس اندازکننده  دیگری 
به س��پرده بانکی خود بچسبد و 

سراغ ارز و دالر نرود. 
وی اظه��ار ک��رد: در ش��رایط 
ع��ادی اگر ن��رخ س��ود بانکی از 
نرخ ب��ازده ارز باالتر یا مس��اوی 
آن باشد، مردم سپرده گذاری در 
بان��ک را انتخاب می کنند، چون 
از نوس��انات و ریس��ک ارز و طال 
ه��م دوری می جوین��د و مردم 

به سمت این بازار نمی روند. 

حسین عبده تبریزی:

نرخ دالر با برجام قطعا کاهش نخواهد یافت

یکشنبه
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گزارش 2

بانکنامه

 آغاز عملیات ساخت آکادمی ملی 
کشتی ایران با حمایت بانک پاسارگاد

عملیات س��اخت آکادم��ی ملی کش��تی ایران، با 
عنوان »آکادمی کش��تی پاس��ارگاد« با حمایت این 
بانک و با حضور کیومرث هاشمی ریاست کمیته ملی 
المپیک، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، دکتر 
مجید قاس��می مدیرعامل بانک پاسارگاد، مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان، مسئوالن فدراسیون کشتی، 
پیشکس��وتان و قهرمانان کشتی کش��ور، مسئوالن 

بانک پاسارگاد و جمعی از ورزشکاران آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در این 
مراسم کیومرث هاشمی ریاست کمیته ملی المپیک 
ضمن قدردانی از بانک پاسارگاد به دلیل حمایت های 
بی دری��غ از ورزش ملی کش��ور گفت: آق��ای دکتر 
قاس��می و مجموع��ه بانک پاس��ارگاد، ب��رای ورزش 
کشتی سنگ تمام گذاشتند و با تالش ها و حمایتی 
که از خانواده کشتی داشتند باعث افتخارآفرینی این 
ورزش ش��ده اند. امید داریم این حمایت ها همچنان 
اس��تمرار داشته باش��د. وی ادامه داد: امروز یکی از 
آرزوهای جامعه کش��تی که بی شک مستحق آن نیز 
است، محقق شد و انشاءاهلل با تسریع در ساخت این 
پروژه، خانواده کش��تی هر چه سریع تر از ظرفیت ها 
و امکان��ات بس��یار خوب آن بهره مند خواهند ش��د. 
دکت��ر مجید قاس��می مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، با 
گرامیداشت یاد جهان پهلوان تختی و زنده یاد جواد 
رفوگر گفت: حضور دکتر خادم در رأس فدراس��یون 
کش��تی، برای ورزش کش��تی یک سرمایه اجتماعی 
محس��وب می ش��ود و ما نیز با اطمین��ان از آنکه در 
این فدراسیون مدیریت کار به خوبی انجام می شود، 
تمام تالش خ��ود را برای تقویت این ورزش ملی به 

کار بسته ایم. 
وی ادامه داد: بانک پاس��ارگاد، ی��ک بانک رضوی 
اس��ت. همکاران ما در سراسر کشور رضوی هستند. 
ما در زمان تأسیس بانک  پاسارگاد، از مشهد مقدس 
و در ج��وار مرقد مطهر حض��رت امام رضا  )ع( آغاز 
کردیم و عهد بس��تیم که آنچه کار خوب در کش��ور 
است، مورد توجه قرار دهیم و خواستیم که لطف آن 
بزرگوار و عنایت الهی همواره پش��تیبان ما باشد. به 
همین دلیل، بر خود واجب می دانم که این توفیقات 
را به پیش��گاه آن عزیز بزرگوار و مقدس هدیه کنیم. 
اطمینان دارم که وقتی دل امت او ش��اد می ش��ود، 

رضایت خداوند نیز از ما حاصل خواهد شد. 
وی با اش��اره به برخی از اقدامات بانک پاس��ارگاد 
در بخش ه��ای مختل��ف عمرانی و تولیدی کش��ور، 
خاطرنشان کرد: بانک پاسارگاد توانسته است در این 
10 س��ال فعالیت، با خوشنامی، س��رمایه اجتماعی 
بزرگی را ایج��اد کند و در کارهای بزرگ ملی نقش 
جدی داشته باشد. همچنین این بانک در کنار انجام 
فعالیت های مالی، عمرانی و اقتصادی توجه ویژه ای 
ب��ه ایفای رس��الت های اجتماعی خ��ود دارد. آزادی 
1700 نف��ر از زندانیان غیرمج��رم، توجه به اقتصاد 
هن��ر و حمای��ت از فرهنگ و هنر کش��ور، س��اخت 
م��دارس، کتابخانه ه��ا و مراکز بهداش��ت در مناطق 
محروم، بورس��یه نفرات برتر کنکور سراس��ری و. . . 
گوشه ای از این گونه اقدامات بانک پاسارگاد هستند. 
وی در پای��ان تأکی��د کرد: ن��ام امام خمینی  )ره( و 
همچنی��ن ورزش کش��تی مواردی هس��تند که در 

صحنه بین المللی یادآور نام ایران هستند. 

مدیرعامل بانک ایران زمین تاکید کرد
گسترش بانکداری الکترونیک در 
راستای مسئولیت اجتماعی بانک ها

مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن گف��ت: بانک ها 
به عن��وان نهاده��ای اقتصادی، اجتماع��ی باید در 
راس��تای مس��ئولیت اجتماعی ش��ان، به گسترش 
هرچ��ه بیش��تر بانک��داری الکترونی��ک بپردازند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک ایران زمین، 
سیدمحسن هاش��می، مدیرعامل بانک ایران زمین 
در حاش��یه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام ه��ای پرداخ��ت در برج میالد، ب��ا تاکید بر 
اهمیت بانک��داری الکترونیک و اث��رات مثبت آن 
بر روند زندگی امروز اف��زود: بانکداری الکترونیک 
متضم��ن حفظ منابع طبیعی، صرفه جویی در وقت 

و آلودگی کمتر محیط زیس��ت اس��ت. 
هاش��می همچنین پیام بانک ایران زمین با عنوان 
»ب��رای زندگی همین ی��ک زمین را داری��م« را در 
همین راستا ارزیابی کرد و از آن به عنوان مسئولیت 
اجتماعی بانک ایران زمین در زمینه کاهش آلودگی 

هوا از طریق بانکداری الکترونیک یاد کرد. 

2 مشاهده ریز تراکنش دستگاه های 
پوز روی »جی بی نت« قوامین

در راس��تای توس��عه خدمات در ح��وزه بانکداری 
الکترونی��ک ام��کان مش��اهده ری��ز تراکنش ه��ای 
دستگاه های پوز روی سامانه »جی بی نت« )اینترنت 
بانک( قوامین محقق ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بانک قوامین، کامبیز مطلق، معاون فناوری اطالعات 
بان��ک قوامین ب��ا اعالم این خبر گفت: مش��تریان و 
دارندگان دس��تگاه های پوز بانک قوامین از این پس 
می توانند با ورود به س��امانه »جی بی نت« )اینترنت 
بان��ک( قوامین، ریز تراکنش های دس��تگاه پوز خود 
را مش��اهده کنند. وی خاطرنش��ان کرد: مش��تریان 
می توانن��د با مراجع��ه به نزدیک ترین ش��عبه بانک 
قوامی��ن و ارائ��ه کارت ملی جهت فعال س��ازی این 

خدمت اقدام کنند. 

نرخنــامه
دالر3,602تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,602   
تومان و هر قطعه تمام بهار سکه آزادی  طرح جدید را 

920,000  تومان تعیین کردند.
هر یورو در بازار آزاد 3,930 تومان و هر پوند نیز 5200 
توم��ان قیمت خورد.همچنین هر نیم س��که  467,000 
تومان و هر ربع س��که 252,000 تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی 169,000  تومان خرید و فروش شد و 
هر گرم طالی 18 عی��ار94,030 تومان قیمت خورد.هر 

اونس طال هم در بازار های جهانی 10,891  دالر بود.

عبدالناصر همتی تاکید کرد
حذف 8 تا 10 درصد هزینه پول برای 

فعاالن اقتصادی
در حال��ی با لغو تحریم ها در روزهای آینده ش��بکه 
بانکی از ذی نفعان بزرگ آن محسوب شده و تحوالت 
عم��ده ای در آن رخ خواه��د داد ک��ه همت��ی، رئیس 
ش��ورای هماهنگی بانک ها با تاکی��د بر کاهش هزینه 
نقل و انتقال وجوه در پساتحریم اعالم کرد که در این 
حال��ت بین 8 تا 10 درص��د از هزینه پول برای فعاالن 

اقتصادی کاسته خواهد شد. 
عبدالناص��ر همت��ی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینک��ه تحریم ها در س��ال های گذش��ته فش��ارها و 
هزینه های س��نگینی برای شبکه بانکی داشته است، 
اظه��ار ک��رد: در پس��اتحریم به طور حتم ش��رایط 
بانک ها تفاوت قابل مالحظه ای نس��بت به گذش��ته 
داش��ته به ویژه اینکه هزینه سیس��تم بانکی کاهش 
خواهد یافت.  وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم 
هزین��ه نقل و انتقال پ��ول حداقل 10 درصد گران تر 
تمام می ش��د، افزود: ب��ا توجه به اینک��ه پول ها در 
برخی کش��ورها بلوکه بودند باید از طریق واسطه ها، 
دست به دست می چرخیدند تا وارد کشور شوند که 
در این حال��ت هزینه باالیی به همراه داش��ت و در 
این می��ان فعاالن اقتصادی بیش از س��ایرین تحت 
فش��ار ق��رار می گرفتند، ام��ا بعد از لغ��و تحریم ها و 
تس��هیل نقل و انتقال وجوه به طور یقین هزینه پول 
برای فع��االن اقتصادی بین 8 ت��ا 10 درصد کاهش 

پی��دا می کن��د. 
مدیر عامل بانک ملی با اشاره به فراهم شدن شرایط 
برای گش��ایش ال س��ی و همچنین اتصال به ش��بکه 
س��وییفت افزود: در این ش��رایط بانک ها خود آمادگی 
انجام کارهای بزرگ را داش��ته و دیگر نیازی نیس��ت 
ک��ه نق��ل و انتقال از طریق حواله و از س��وی صرافان 
انجام ش��ود که در این حالت نقش صرافی ها نیز کمتر 

خواهد شد. 
همتی با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها مش��کل 
بزرگی برای بازکردن ال س��ی ندارن��د، توضیح داد: اما 
باید ریس��ک های موجود در این رابط��ه را نیز در نظر 
گرفت، چرا که باید بتوان تامین مالی الزم و همچنین 
بانک طرف مقابل را برای گشایش ال سی مورد بررسی 
ق��رار داد ت��ا بانک ها کمترین ریس��ک را در این میان 

داشته باشند. 
وی همچنین به بر طرف شدن تحریم تعداد زیادی 
از بانک ها از جمله بانک ملی اش��اره کرد و گفت: فضا 
به گون��ه ای رق��م خواهد خ��ورد که برخالف گذش��ته 
بانک ها می توانند آموزش  بانک��داری بین المللی را که 
پیش تر متوقف ش��ده بود، دوباره آغ��از کرده و روابط 
کارگزاری همچنین فعالیت ش��عب در خارج از کشور 

را آغاز کند. 
مدیرعامل بانک مل��ی در عین حال به آمادگی این 
بان��ک برای فعالیت 14 ش��عبه و س��ه بانک در خارج 
از کشور اش��اره کرد و افزود: بانک ملی در کشورهای 
امارات، عمان، عراق، جمهوری آذربایجان، هنگ کنگ، 
آستاراخان و به ویژه پاریس، هامبورگ و لندن شعبه و 
در م��واردی بانک دارد که مذاکرات خود را انجام داده 
و آماده ش��روع فعالیت است و به محض دریافت مجوز 

این کار را انجام خواهد داد. 

خبرنــامه

تلفن مستقیم: 86073274شماره 421 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
3,602دالر آمریکا

3,930یورو اروپا

5200پوند انگلیس

990درهم امارات

1,225لیر ترکیه

560یوان چین

31ین ژاپن

2,550دالر کانادا

3,620فرانک سوییس

11,900دینار کویت

970ریال عربستان

2,95 دینار عراق
57 روپیه هند

878 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
10,891اونس طال

407,700مثقال طال

94,030هر گرم طالی 18 عیار

922,000سکه بهار آزادی

920,000سکه طرح جدید

467,000نیم سکه

252,000ربع سکه

169,000سکه گرمی  نسیم نجفی

محدودیت بانک ها در عملیات 
سوییفت تاکنون هزینه فعالیت های 
اقتصادی در ایران را افزایش داده 
است و لغو این محدودیت ها رخداد 

مهمی در مبادالت کشور است



یکشنبه
275 دی 1394 اصناف و بازرگانی

تلگرام توافق با ایران را برای 
فیلترینگ رد کرد

مدیر تلگرام مجددا هرگونه توافق با ایران را برای 
فیلترینگ این شبکه اجتماعی رد کرد. 

به گزارش ایس��نا، چند روز پیش رسانه های ایران 
به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گزارش 
دادن��د که تلگرام قبول ک��رده هر کانالی را که ایران 

گزارش دهد، مسدود کند. 
پ��اول دروف، مدیرعامل تلگ��رام در این زمینه در 
توییت��ر خود گفت: همانند دیگر کش��ورها در ایران 
نی��ز فقط مطالب مرتبط با گروه تروریس��تی داعش 
و مسس��تهجن فیلترینگ خواهد شد، نه هر مطلب 

دیگری که دولت ایران مخالف آن باشد. 
پیش تر محم��ود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفته ب��ود تلگرام که در حال حاضر حدود 
20 میلیون کاربر در ای��ران دارد، هم اکنون چندین 
پیج را که محتوای آنها برخالف مقررات ایران است 
و توس��ط این وزارتخانه گزارش ش��ده مسدود کرده 

است. 
دروف در این خصوص گفت: اگر آنها می گویند که 
ما هر محتوایی را به درخواست آنها مسدود کرده ایم، 
مسلما این گفته صحت ندارد. وی افزود: حدس من 
این است که منظور آنها این است که آنها می توانند 
مانن��د هر کاربر دیگ��ری کانال ه��ای هرزه نگاری یا 
داع��ش را در abuse@telegram.org گ��زارش 

دهند و آن کانال ها مسدود خواهند شد. 
وی اف��زود: گزارش هایی که برای تیم ما ارس��ال 
می ش��وند به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و اگر 
مطالب گزارش ش��ده حاوی پورنوگرافی یا مرتبط با 
ایدئولوژی داعش نباش��د، آن گزارش نادیده گرفته 
خواهد ش��د.  مدیرعامل تلگرام در پاس��خ به اینکه 
چرا برخی کانال ه��ای ایرانی در تلگرام اخیرا ناپدید 
ش��ده اند، ای��ن فرضیه را ک��ه تیم تلگرام مس��ئول 
تعطیلی آنها بوده رد کرد و گفت: این فرضیه درست 
نیست. به احتمال زیاد اکانت مالک کانال هک شده 

و ما در حال بررسی این موضوع هستیم. 

رئیس کل بیمه مرکزی درجمع 
مدیران ارشد بیمه پارسیان 

به مناسبت افتتاح ساختمان جدید بیمه پارسیان، 
رئیس کل بیم��ه مرکزی ج. ا. ا به دعوت مدیرعامل 
این ش��رکت در دی��داری صمیمانه در جمع مدیران 

ارشد این شرکت حضور یافت. 
به گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل بیمه 
پارس��یان، در ای��ن دیدار مدیرعامل بیمه پارس��یان 
مهن��دس اویار حس��ین، پ��س از ارائه گزارش��ی از 
دس��تاوردهای جدی��د ای��ن ش��رکت گفت: رش��د 
چش��مگیر و سبد مناس��ب پرتفوی بیمه پارسیان با 
ترکیبی متوازن از رش��ته های بیم��ه ای و همچنین 
حرکت مداوم و با پیشرفت در مسیر مشتری مداری 
و بهینه س��ازی هرچه بیش��تر فرآینده��ای صدور و 
خس��ارت نیز از نکات مهم برنامه های در دست اجرا 
اس��ت.  رئیس کل بیمه مرکزی طی س��خنان خود 
معیارهای مختلف شناخت یک شرکت بیمه مناسب 
و توانمند را شرح داد و گفت: توانایی ایفای تعهداتی 
که یک ش��رکت بیمه برعهده می گیرد، در هر زمانی 
معی��ار مناس��بی برای ش��ناخت یک ش��رکت بیمه 
توانمند اس��ت و در این راه بیم��ه مرکزی به عنوان 
نه��اد ناظر به صورت مس��تمر توانگری ش��رکت های 

بیمه را رصد می کند. 
 رئیس کل بیمه مرکزی در بخش پایانی س��خنان 
خود ضم��ن ابراز تش��کر و رضایت از گزارش��ی که 
مدیرعامل بیمه پارس��یان ارائ��ه داد گفت: در حال 
حاضر بیمه پارس��یان جزو ش��رکت هایی اس��ت که 

کمترین مشکالت را در صنعت بیمه دارد. 

پرداخت 101 میلیارد ریال خسارت 
آتش سوزی توسط بیمه آسیا

نایب رئیس بیمه آس��یا مبل��غ 101 میلیارد ریال 
بابت خس��ارت آتش س��وزی به مدیرعامل ش��رکت 

برگ چین سبز پرداخت کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه آس��یا، دکتر 
کاردگ��ر، نایب رئی��س هیأت مدی��ره و مدیرعامل 
بیمه آس��یا در مراس��م تحویل چک دوم خسارت 
ش��رکت برگ چین س��بز ب��ه مبل��غ 51 میلیارد 
ریال ک��ه با حضور مدیرعامل ش��رکت برگ چین 
س��بز برگزار شد، با اشاره به بررس��ی پرونده های 
خس��ارتی در کوتاه ترین زم��ان ممکن با همکاری 
کارشناسان خبره بیمه، قوه قضاییه و دادگستری، 
اظه��ار امی��دواری ک��رد که ب��ا توس��عه و تعمیم 
فرهنگ بیمه به ویژه در حوزه تولید، ش��اهد تداوم 

رونق اقتصادی در کشور باشیم. 
مدیرعامل بیمه آس��یا با اش��اره به پرداخت 101 
میلیارد ریال خسارت شرکت برگ چین سبز، اظهار 
داش��ت: امیدواریم ضرورت اس��تفاده از پوشش های 
بیمه ای به عنوان یک اصل اساسی و اولویت اجتناب 
ناپذیر در سیاس��ت ها و خط مش��ی صنایع تولیدی 

کشور نهادینه شود. 
بنابراین گزارش، چک اول خس��ارت شرکت برگ 
چین س��بز به مبلغ 50 میلیارد ری��ال پس از وقوع 
آتش سوزی و بررسی های اولیه کار شناسی به صورت 
علی الحس��اب به مس��ئوالن این شرکت تحویل داده 

شده بود. 

عجله بازرگانان آلمان برای احیای 
سریع تر روابط اقتصادی با ایران

گ��روه تجاری »اتاق ه��ای بازرگانی و صنعت آلمان«  
)دی ای اچ کی( خواستار احیای هر چه سریع تر روابط 
اقتصادی ش��رکت های آلمانی با ایران پس از برداش��ته 

شدن تحریم های اقتصادی شد. 
به گزارش ایس��نا، مدیر تجارت خارجی این گروه در 
بیانیه ای اعالم کرد: پس از یک دوره طوالنی 10 ساله، 
مانع مهم بر سر راه همکاری اقتصادی و بازرگانی برچیده 
می شود. وزیران امور خارجه ایران و گروه 1+5 به عالوه 
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
قرار است روز شنبه در وین پس از برگزاری یک نشست 
به طور رسمی اجرای برجام را اعالم کنند. آلمان به مدت 
چند دهه بزرگ ترین شریک تجاری ایران بود، اما با وضع 
تحریم های هس��ته ای از س��وی آمریکا و اتحادیه اروپا، 
رقیبان چینی، کره ای و خاورمیانه ای سهم آلمان و سایر 
کشورهای غربی در صادرات به ایران را تصاحب کردند. 
براس��اس گ��زارش رویترز، اتاق ه��ای بازرگانی و صنعت 
آلم��ان پیش بین��ی می کند صادرات آلم��ان به ایران در 
میان مدت دو برابر شده و به 5 میلیارد یورو افزایش پیدا 
کند و در بلندمدت به دو برابر این رقم برس��د. به گفته 
تحلیلگران دویچه بانک، اگر صادرات آلمان به ایران به 
سطح پیش از تحریم یک دهه قبل بازگردد، به معنای 
4.5 میلیارد یورو  )4.9 میلیارد دالر( درآمد باالتر برای 

شرکت های آلمانی خواهد بود. 

کشورهای خارجی کدام کاالهای 
ایرانی را می پسندند؟ 

در هفته ای که گذشت،  »گازهای طبیعی مایع شده« 
ب��ا ارزش 58 میلی��ون دالر و  »ب��وژی محرک و بوژی 
راهنمای لکوموتیوهای راه آهن«، با ارزش 73 میلیون 
دالر، از حیث ارزش  )دالر(، در صدر لیس��ت کاالهای 

وارداتی و صادراتی گمرک ایران قرار گرفته اند. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس اطالعات منتش��ر شده در 
س��امانه برخط گمرک جمهوری اس��المی ایران؛ در روز 
دوش��نبه 19 دی ماه، کاالی  »آخال روغن ها«، به ارزش 
18 میلی��ون و 496 ه��زار و 450 دالر و  »برن��ج« با ارزش 
19 میلی��ون و 537 ه��زار و 789 دالر ب��ه ترتیب در صدر 
لیست صادرات و واردات گمرک ایران بوده اند. همچنین 
در روز یکشنبه 20 دی ماه  »گازهای نفتی مایع شده«، 
ب��ا ارزش 40 میلی��ون و 277 ه��زار و 814 دالر در صدر 
جدول صادرات و  »روغن خام سویا«، با ارزش 24 میلیون 
و 311 هزار و 82 دالر در صدر جدول واردات روز دوشنبه 
قرار گرفته است.  »گازهای طبیعی مایع شده«، با ارزش 
58 میلیون و 83 هزار و 647 دالر و  »محصوالت تخت 
نوردش��ده ازفوالد«، نیز با ارزش 38 میلیون و 930 هزار 
و 731 دالر به ترتیب در صدر لیس��ت صادرات و واردات 
کاال در روز دوشنبه 21 دی ماه قرار گرفته اند. همچنین 
روز سه شنبه 22 دی ماه،  »پلی اتیلن گرید لوله با چگالی 
94درصد«، با ارزش 5 میلیون و 775 هزار و 273 دالر و 
»قطعات خودرو تا کمتر از 30درصد«، با ارزش 5میلیون 
و 775 هزار و 273 دالر به ترتیب در صدر جدول صادرات 

و واردات از گمرک ایران قرار گرفته اند. 
در روز چهارشنبه 23 دی ماه،  »بلوک و آجر برای 
س��اختمان بتون س��بک« با ارزش معادل 18 میلیون 
و 102 ه��زار و677 دالر، در ص��در ج��دول صادرات و  
»بوژی محرک و بوژی راهنمای لکوموتیوهای راه آهن«، 
با ارزش 73 میلیون و 684 هزار و 167 دالر در صدر 

جدول واردات روز چهارشنبه گمرک ایران بوده اند. 

فناوری

بیمه

تجارت

 تج��ارت خارجی ش��اید از 
بخش ه��ای  محس��وس ترین 
برج��ام  پس��ا  در  تأثیر پذی��ر 
باشد. حوزه ای که با تحریم ها 
ناخوش��ایندی  چالش ه��ای 
را تجرب��ه کرد و ح��اال با رفع 
آن و با گذش��ت بیش از یک 
دهه ب��ا ورود مجدد به فضای 
بین الملل��ی، مواجه��ه آن ب��ا 
ابزاره��ای  ش��دن  گوناگ��ون 
ای��ن  بی ش��ک  بین الملل��ی 
مس��ئله های  ب��ا  را  تج��ارت 
جدیدی روب��ه رو خواهد کرد. 
گفته  ب��ه  ک��ه  مس��ئله هایی 
رئیس کنفدراس��یون صادرات 
ایران نه فق��ط صادرکنندگان 
و وارد کنن��دگان ک��ه صنایع 
و تولیدکنن��دگان ه��م با آن 
مواجهند. اما این سوال مطرح 
می ش��ود که قوانین و مقررات 
حوزه تجارت چقدر پاس��خگو 
هستند و برای بهره برداری از 
پسا برجام در چه بخش هایی 
نیاز به اص��الح در کوتاه مدت 
دارند. محم��د الهوتی معتقد 
اس��ت ح��وزه ارز بیش��ترین 
از  را بالفاصل��ه پ��س  تأثی��ر 
اجرای برجام خواهد داش��ت، 
چرا ک��ه از فاکتورهای اصلی 
در سرنوش��ت صادرات کشور 
اس��ت. او ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: اگ��ر دول��ت ای��ن 
به ط��ور منطق��ی  را  مس��ئله 
هدایت نکند و اثرات روانی آن 
در جامعه باعث ش��ود قیمت 
ارز کاهش چشمگیری داشته 
باش��د، بنابراین از فرصت های 

در  ک��ه  کش��ور  صادرات��ی 
ح��ال حاضر ه��م فرصت های 
به درستی  نیس��تند  مناسبی 
را  الزم  اس��تفاده  نمی ت��وان 
ب��رد. به گفته ای��ن عضو اتاق 
مش��کالت  بیش��ترین  تهران 
بانک��ی  سیس��تم های  در  را 
رئیس  ب��ود.  ش��اهد خواهیم 
ایران  صادرات  کنفدراس��یون 
به »فرصت امروز« می گوید: با 
توجه ب��ه اینکه قفل تحریم ها 
از طریق روابط مالی و توسط 
بانک مرکزی باز خواهد ش��د، 
سیاس��ت های  روز رس��انی  به 
بانک مرکزی و عملکردش��ان 
در ارتباط��ات ب��ا بانک ه��ای 
خارج��ی حائز اهمیت اس��ت 
و بای��د در به روز رس��انی این 

سیاس��ت ها تس��ریع کنند. او 
می گوی��د: الزام کش��ور برای 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
با ه��دف رس��یدن به رش��د 
اقتصادی، اتفاقی است که همه 
انتظار داریم بیفتد. ما چاره ای 
ج��ز ج��ذب س��رمایه گذاری 
اش��تغال  ایجاد  برای  خارجی 
و رش��د اقتصاد مل��ی نداریم. 
به گفت��ه او اگ��ر بخواهیم به 
باید  برس��یم  8درصدی  رشد 
دالر  100میلی��ارد  س��االنه 
که رقم بس��یار باالیی اس��ت 
ج��ذب کنی��م. الهوت��ی ام��ا 
برای ج��ذب س��رمایه گذاری 
قوانی��ن آن را م��ورد انتق��اد 
ق��رار داده و می گوید: قوانین 
فعل��ی جوابگوی رس��یدن به 

این هدف نیس��ت، این قوانین 
ناکارآمد هستند و باید سریعا 

درآنها بازنگری شود. 
از س��ویی دیگ��ر م��درس 
علیرضا  پژوهش��گر،  دانشگاه، 
راش��دی اش��رفی، کارشناس 
ام��ور اقتص��ادی و بازرگان��ی 
معتقد اس��ت با اجرایی شدن 
برج��ام در برق��راری مج��دد 
مناس��بات تجاری، محدودیت 
ی��ا نواق��ص قانون��ی در حوزه 
تجاری وج��ود ندارد. به گفته 
اش��رفی  راش��دی  علیرض��ا 
واردات  و  ص��ادرات  قوانی��ن 
شفاف اس��ت و معامله تنها با 
رژیم اش��غالگر قدس براساس 
قوانی��ن م��ا ممن��وع اس��ت. 
ممنوعیت واردات از عربستان 

و برخ��ی کااله��ا از آمریکا از 
دیگ��ر ممنوعیت ها درتجارت 
خارجی کش��ور است. علیرضا 
راش��دی اش��رفی به »فرصت 
ای��ن  در  می گوی��د:  ام��روز« 
م��ورد نی��ازی ب��ه اصالحات 
ف��وری نداریم. ب��ه گفته این 
تغییرات  بازرگانی  پژوهش��گر 
قوانی��ن تج��ارت در جه��ان 
ساالنه نیست. راشدی اشرفی 
می گوی��د: آخری��ن ویرای��ش 
سیس��تم اعتبار اس��نادی در 
س��ال 2007 انج��ام ش��ده و 
همچن��ان از همان اس��تفاده 
می ش��ود و ما به دلیل بس��ته 
نمی توانستیم  سوییفت  شدن 
ب��ا این روش عم��ل کنیم. به 
گفته وی با باز شدن سوییفت 
مطابق آن چیزی که هس��ت 
مروادات تجاری انجام خواهد 
شد. این استاد دانشگاه معتقد 
است نواقص و محدودیت های 
قانون��ی در حوزه تجارت برای 
ورود ب��ه پس��ا برج��ام وجود 

ندارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
با اع��الم ریاس��ت جمهوری, 
برجام اجرایی خواهد ش��د. با 
این اتف��اق تمامی تحریم های 
اتحادی��ه اروپ��ا و آمریکا علیه 
ایران لغو خواهد شد. قریب به 
اتف��اق صاحب نظران در ایران 
و خ��ارج از کش��ور معتقدند، 
اقتصاد ایران روزهای متفاوتی 
آغ��از خواهد ک��رد و به دلیل 
ب��اال ب��ودن امنی��ت و ثب��ات 
بهتری��ن ب��ازار منطق��ه برای 
سرمایه گذاران خارجی خواهد 

بود. 

ارز، سیستم بانکی، قوانین سرمایه گذاری خارجی 

مسئله های تجارت خارجی در پسابرجام  

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با اعالم 
تدابی��ر پن��ج گانه برای خ��روج صنعت از 
رکود، از تداوم کاهش طبقات تعرفه ای در 

سال آینده خبرداد. 
ایلن��ا، محمدرضا نعمت زاده  به گزارش 
در یازدهمین جلسه شورای مشورتی امور 
بازرگانی گف��ت: تعرفه یک��ی از ابزارهای 
حمایتی دولت از صنایع کش��ور اس��ت و 
ما درصدد هس��تیم تا طبقات تعرفه ای را 
از طبق��ه 10 ب��ه طبق��ه 6 کاهش دهیم. 
تع��داد طبقات تعرفه ای که س��ابق بر این 
14 طبقه بود، در سال 94 به 10 طبقه و 
در سال آینده به 8 طبقه و در سال 96 به 

6 طبقه خواهد رساند. 
و  نامعق��ول  حمای��ت  اف��زود:  وی 
غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل زاست 
و ما باید با دسترس��ی ب��ه نتایج مطالعات 
و بررس��ی علم��ی موسس��ه مطالع��ات و 
پژوهش های بازرگانی و تکیه بر محاس��ن 
از  برخ��ی  ب��ه  اج��ازه ورشکس��تگی  آن 

بنگاه های غیرصنعتی را بدهیم. 

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
برای  ادام��ه درب��اره مباحث مطروح��ه 
چگونگ��ی خروج رک��ود از صنعت گفت: 
م��واردی نظیر بهبود فضای کس��ب و کار 
ب��رای فعال ترس��ازی بخ��ش خصوصی، 
و  داخل��ی  خری��داران  اعتب��ار  ارائ��ه 
خارج��ی، هدایت واردات غیررس��می به 
رس��می، توس��عه صادرات و رف��ع موانع 
و ارائ��ه تس��هیالت و مش��وق های الزم، 
حمای��ت هدفمند و زم��ان دار از صنایع 
ب��ه دلی��ل پایی��ن ب��ودن رقابت پذیری 
تولی��دات صنعتی و اجازه ورشکس��تگی 
به بنگاه ه��ای غیرصنعت��ی میان فعاالن 

صنعتی و بازرگانی مطرح اس��ت. 
نعمت زاده با بیان اینکه کش��ور ما جزو 
کش��ورهای نوظهور صنعتی است، افزود: 
 WTO پ��س از برج��ام وارد مذاک��رات
خواهیم شد و برای رونق فضای کسب و کار 
بای��د منابع داخل��ی را به مناب��ع خارجی 

متصل کنیم. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 

بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود گفت: 
تکمی��ل نب��ودن زنجیره تولی��د یکی از 
کش��ور  صنعتی  مش��کالت  عمده تری��ن 
اس��ت که با فرمول های مختلفی با لحاظ 
ش��رایط فعلی اقتصاد کشور درصدد حل 

آن هس��تیم. 
از  یک��ی  را  »تحری��م«  ادام��ه  در  وی 
بزرگ ترین مشکالت صنعتی معرفی کرد 
و گف��ت: در این دوران صنایع به س��ختی 
می توانن��د رقابت پذی��ر ش��ده و صادرات 

رقابت پذیر داش��ته باش��ند و تا زمانی که 
تحری��م رفع کامل نش��ود این مش��کالت 

کماکان باقی است. 
نعم��ت زاده گفت: با توج��ه به اینکه در 
ش��رایط کنونی اقتصاد کشور وابستگی به 
نفت کمتر شده اس��ت، باید فشار مالیاتی 
به تولیدکنندگان نیز کم ش��ود، همچنین 
ب��اال بودن هزینه مبادل��ه و حمل و نقل در 
تولی��د از عواملی هس��تند ک��ه بر صنعت 

موجود فشار می آورند. 

وزیر صنعت از کاهش طبقات تعرفه ای در سال آینده خبر داد 

تدابیر پنجگانه برای خروج از رکود
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مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی 
و آفریقای��ی س��ازمان توس��عه تج��ارت از 
آغ��از همکاری این س��ازمان و وزارت امور 
خارجه برای تعیین ابعاد و عملیاتی کردن 
مس��یرهای رویکرد اقتصادی � تجاری در 
سیاس��ت و رواب��ط خارجی ای��ران و قاره 

آفریقا خبر داد. 
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان 
توس��عه، فرزاد پیلتن با بی��ان این مطلب 
اف��زود: ابعاد این رویکرد در دو بخش کلی 
ش��امل انتظاره��ا و پیش��نهادها به وزارت 
امور خارج��ه و س��فارتخانه های ایران در 

کشورهای آفریقایی ارائه شده است. 
 مدی��رکل دفت��ر عرب��ی - آفریقای��ی 
س��ازمان توس��عه تج��ارت ب��ا تأکید بر 
نق��ش و جایگاه مه��م وزارت امورخارجه 
در توس��عه رواب��ط اقتص��ادی و تجاری 
خارجی اب��راز امیدواری کرد با همکاری 
و همفکری نزدی��ک میان این وزارتخانه 
ش��اهد  اقتص��ادی  وزارتخانه ه��ای  و 
ش��کل گیری رویکردی نوی��ن در روابط 
خارجی کش��ور و استفاده از ظرفیت ها و 
امکانات این وزارتخانه در زمینه توس��عه 
ارتباط��ات اقتصادی و تجاری کش��ور و 
حل موانع و مش��کالت فراروی صادرات 

باشیم. 
 وی به تأسیس نمایندگی های ایران در 
کش��ورهای جدید هدف توسعه اقتصادی 
و تجاری قاره آفریقا با مش��ورت نهادهای 

اقتصادی و تجاری مانند س��ازمان توسعه 
تج��ارت، تس��ریع در اع��زام و اس��تقرار 
رایزن��ان بازرگان��ی در کش��ورهای هدف 
آفریقای��ی و تأمی��ن امکان��ات و تجهیزات 
مناس��ب فعالیت های اقتص��ادی و تجاری 
برای س��فارتخانه های ایران در کشورهای 
آفریقایی در راستای عملیاتی شدن اهداف 

مدنظر اشاره کرد. 
وزارت  س��ایت  بازطراح��ی  پیلت��ن 
امورخارج��ه و س��فارتخانه های ای��ران در 
کش��ورهای آفریقایی با مش��ورت سازمان 
توس��عه تجارت، انتخاب و اعزام س��فرای 
در  فعالی��ت  تخص��ص  و  س��ابقه  دارای 
حوزه  ه��ای اقتصادی - تج��اری، افزایش 
و  س��ابقه  دارای  کارشناس��ان  اع��زام 
 تخص��ص یا تجربه فعالی��ت در حوزه های

اقتص��ادی - تج��اری، ارزیاب��ی عملک��رد 
سفارتخانه ها و سفرای ایران در کشورهای 
آفریقایی بر مبنای شاخص های اقتصادی و 
بازرگانی، استفاده از ظرفیت های آموزشی 
و تحقیقات��ی دانش��کده رواب��ط بین الملل 
مطالع��ات  دفت��ر  و  امورخارج��ه  وزارت 
سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در 
زمینه های اقتصادی و تجاری کش��ورهای 
آفریقای��ی را از دیگر راهکارهای مورد نظر 

دانست. 
 وی تأکید ک��رد: بدون همکاری وزارت 
امور خارج��ه تحقق این اهداف و برنامه ها 

بسیار مشکل و پرهزینه است. 

آغاز همکاری های سازمان توسعه تجارت و وزارت 
خارجه در حوزه تجارت با آفریقا
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حمل و نقل

پیشنهاد جدید انبوه سازان به دولت
تاسیس صندوق مسکن و ساختمان

انبوه س��ازان به دولت پیش��نهاد داده اند که مجوز 
تاس��یس صندوق مس��کن و س��اختمان را به بخش 
خصوص��ی بدهد ت��ا این بخش بتواند پروژه های خود 

را تضمین کرده و منابع مالی آن را تامین کند. 
ب��ه گ��زارش مهر، این روزها ک��ه اقتصاد ایران درگیر 
رکود اس��ت، بخش مس��کن و ساختمان بیشترین تاثیر 
را از ای��ن رک��ود گرفته و بازارهای مرتبط با این صنعت 
هم با کاهش ش��دید خریدوفروش مواجه ش��ده اند. به 
همین دلیل س��ازندگان به دنبال این هس��تند تا با ارائه 
پیش��نهاداتی به دولت، راهکارهایی را برای خروج این 
بازار از رکود اجرایی کنند، بنابراین در دوس��ال گذش��ته 
بس��ته های مختلفی از س��وی انبوه سازان به دولت ارائه 
شد که از جمله آن، افزایش وام تولید مسکن و فروش 
مسکن قسطی بوده است. براین اساس، به دلیل شرایط 
خ��اص اقتص��ادی و کمبود توان مال��ی بانک ها، برخی 
پیش��نهادات هنوز به مرحله اجرایی نرس��یده است اما 
انبوه سازان معتقدند که تنها راه نجات این بخش و تامین 
تقاضا، اجرای راهکارهایی برای افزایش تولید مس��کن 
اس��ت تا این بخش بتواند برای همیش��ه، مشکل تورم و 
کمبود تقاضا در مسکن را پشت سر بگذارد. در این راستا 
بسته جدیدی از سوی انبوه سازان به دولت ارائه شده که 
در آن، موضوع تشکیل صندوق مسکن و ساختمان از 
س��وی بخش خصوصی مطرح شده است. تاکنون هیچ 
مجوزی به انبوه سازان برای تاسیس صندوق داده نشده 
است، به همین دلیل بخش خصوصی به دنبال این است 
تا با تشکیل این صندوق، منابع مالی را برای سایر پروژه ها 
تامین کند. صندوق مسکن و ساختمان می تواند منابع 
مال��ی را از س��وی بخش خصوص��ی جذب کرده و برای 
فروش اقساطی مسکن، بیمه تضمین کیفیت ساختمان 
یا دیگر طرح هایی که دولت تاکنون به دلیل کمبود منابع 

نتوانسته اجرایی کند، به کار ببرد. 
در ح��ال حاض��ر موضوع بیمه کیفیت س��اختمان از 
مدت ها قبل مسکوت مانده و هنوز اجرایی نشده است؛ 
هرچن��د برخ��ی بیمه های خصوص��ی وارد این موضوع 
شده اند اما استقبالی از این بیمه ها نشده و حتی اغلب 
خریداران اطالعی ندارند که امکان خرید ساختمان هایی 
با این شرایط هم وجود دارد. بنابراین سازندگان می توانند 
پس از تاسیس این صندوق از منابع مالی آن برای اجرای 
بیمه کیفیت ساختمان هم استفاده کنند، همچنین در 
جریان اجرای مس��کن قسطی، منابع مالی آن می تواند 
کمک زیادی به سازندگان و خریداران کند. براساس این 
گزارش، س��ازندگان خرد مس��کن که ساختار اقتصادی 
قوی ندارند برای اجرای پروژه ها نیازمند یک نهاد مالی 
قوی هس��تند تا از پروژه های آنها پش��تیبانی کرده و آن 
را تضمین کند. هرچند این وظیفه می توانست از سوی 
بانک ها و سایر نهادهای مالی انجام شود اما به دلیل اینکه 
بانک ها سهم باالیی را برای ضمانت درخواست می کنند 
که از توان مالی خریداران و سازندگان بیشتر است، اجرای 
این صندوق می تواند کمک زیادی به بخش مسکن کند. 
در واقع یکی از مشکالتی که تاکنون مسکن قسطی به 
س��رانجامی نرسیده است، موضوع تعیین کارمزد باال از 
سوی بانک مسکن است، چرا که این بانک کارمزدی را 
به انبوه سازان برای تضمین خریدوفروش پیشنهاد داده 
است که هزینه تمام شده قراردادها را افزایش می دهد، 
به همین دلیل انبوه سازان پیشنهاد داده اند تا با ایجاد این 
صندوق، مشکالت تامین منابع مالی و ضمانتنامه های 

این بخش را برطرف کنند. 

ساخت و سازهای شمال شهر تهران 
توجیه شهرسازی ندارد

چهره ماندگار شهرسازی ایران، زندگی در کالنشهر 
تهران را فاجعه خواند و گفت: ش��هرداری پاس��خگوی 
آلودگی ه��ای صوت��ی و زیس��تی ساخت و س��ازهای 

گسترده شهری باشد. 
»گیتی اعتماد« در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی درباره اهمیت تطابق اندیش��ه های 
ایران شهری مطرح شده توسط وزیر راه و شهرسازی در 
مباحث معماری و شهرسازی و به ویژه مدیریت شهری 
گفت: امیدوارم از اندیشه ایران شهری که دربرگیرنده 
هویت شهری، معماری ایرانی و شهرسازی منطبق با 
شرایط اقلیمی است و توسط وزیر راه و شهرسازی با 
زبان امروزی بیان ش��ده، تعبیر درس��تی شود. مسلما 
زم��ان ب��ه عقب برنمی گردد و هر دوره ای ویژگی های 
خ��ود را دارد، بنابرای��ن وقت��ی می گوییم ایران ش��هر 
یعنی وضعیت موجود، تاریخ، فرهنگ، اقلیم، فلس��فه 
و تمامی ویژگی های زندگی را با معیار اسالمی- ایرانی 
تبیین می کنیم. چهره ماندگار شهرسازی ایران افزود: 
تحقق اندیش��ه ایران ش��هری به معنای به کارگرفتن 
تمامی ویژگی ها و بررس��ی وضعی��ت موجود، تاریخ، 
فرهنگ، اقلیم، فلسفه و تمامی ویژگی هایی است که 
الزمه تحقق معماری ایرانی اس��ت نه آنکه نش��انه ها 
و موتیف ه��ای ت��ازه ای خل��ق کنی��م و همان طور که 
وزیر تاکید دارند ضروری اس��ت اندیش��ه ایران ش��هر 
را بازخوان��ی کنی��م. عضو هیات امنای انجمن مفاخر 
معماری ایران با انتقاد از وضعیت شهرسازی کنونی در 
کالنشهرها و حتی شهرهای متوسط و کوچک گفت: 
وضعیت شهرسازی و شهرنشینی در شرایط بحرانی به 
سر می برد و اگر بخواهم رتبه بندی کنم با لحاظ کردن 
تمامی ویژگی ها از جمله آلودگی، ترافیک، س��یما و 
منظر، مسائل تکنیکی و فنی آن را فاجعه نامگذاری 
می کن��م. عضو جامعه مهندس��ان مش��اور ادامه داد: 
زندگی کردن در تهران به نظرم غیرقابل تحمل است. 
شاهد هستیم که به ویژه در شمال تهران در کوچه های 
صدمتری با عرض کمتر از هشت متر برج های عظیمی 
ساخته می شود که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. 
اعتم��اد در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه »در تحقق 
ش��هروندمحوری ک��دام ارگان ه��ا و س��ازمان ها باید 
همکاری داش��ته باش��ند؟« به نقش ش��هرداری ها و 
ساخت و س��ازهای متعددی ک��ه در تهران ادامه دارد 
اشاره کرد و گفت: تهران به کارگاه ساختمانی تبدیل 
شده است و تقریبا در هیچ ساعتی از شبانه روز نیست 
که س��اکنان این ش��هر بزرگ از آلودگی صوتی ناشی 
از ساخت و س��ازهای م��داوم، ترافی��ک و همچنی��ن 

آلودگی های محیط زیست در امان باشند. 

 ورود 8 فروند ایرباس جدید تا 
2 ماه دیگر 

دو شرکت هواپیمایی تهران ایر و زاگرس ایر اقدام به 
خرید هشت فروند هواپیمای ایرباس 320 کرده اند که 
تعدادی از این هواپیماها وارد ناوگان شده اند و تعدادی 
دیگر در راه ورود به کش��ور هس��تند که تا پایان سال 
و نوروز 95 این هشت فروند عملیاتی خواهند شد. 

هوش��نگ صدی��ق، مدیرعامل ایرالی��ن زاگرس در 
گفت وگ��و ب��ا ایلنا از خرید س��ه فرون��د ایرباس 320 
خبر داد و گفت: س��ه فروند هواپیمای ایرباس 320 
مدل 2008 تا ش��ب عید وارد ناوگان هوایی زاگرس 
می ش��ود که یک فروند این مدل از ایرباس ها تا چند 

روز دیگر وارد ناوگان خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه با توجه به کاهش درآمدهای 
نفتی و نفت 27 دالر، به طور قطع از صندوق توسعه 
ملی و دولت انتظار تخصیص اعتبارات نداریم، ادامه 
داد: استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی شرایط 
خاص و بسیار پیچیده ای دارد، دوم اینکه درآمدهای 
نفتی بسیار کاهش یافته است. شاید تا یک سال دیگر 
ش��رایط اقتص��ادی بهب��ود پیدا کن��د و در آن مقطع 
می ت��وان انتظ��ار اخذ تس��هیالت از این صندوق ها را 
داشت. مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس ایر ادامه 
داد: ب��رای تامی��ن مالی خرید هواپیما با بانک ها وارد 
مذاکره شده ایم که البته بانک ها هم با نرخ سود باالی 

21 درصد با ایرالین ها همکاری می کنند. 
صدی��ق ب��ا بیان اینک��ه هنوز به صورت مس��تقیم 
نمی ت��وان اق��دام به خرید هواپیما کرد و هواپیماها را 
با چند واس��طه وارد ناوگان می کنیم، اظهار کرد: در 
حال حاضر در ناوگان زاگرس ایر 9 فروند هواپیمای 
ایرباس وجود دارد که با احتس��اب این س��ه ایرباس 
320 تعداد ناوگان به 12 فروند هواپیما می رسد که 
ه��ر ک��دام از این هواپیماها چی��زی حدود 170 الی 
180 صندلی به ناوگان هوایی کشور اضافه می کنند. 
وی ب��ا تاکی��د براینک��ه قبل از تصوی��ب برجام هم 
مذاکره مس��تقیم با ش��رکت های ایرب��اس و بویینگ 
داش��تیم، گفت: از س��ال گذشته چندین جلسه با این 
دو ش��رکت بزرگ هواپیماس��از برگزار ش��د و آنها هم 
اعالم کرده اند که منتظر لغو تحریم ها هستند تا فروش 

هواپیما به ایرالین های ایرانی آزاد شود. 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس با بیان اینکه 
با فاینانسرهای متعدد خارجی برای تامین مالی خرید 
هواپیم��ا مذاکره کرده ای��م، افزود: اجرایی و عملیاتی 
شدن تمام این مذاکرات بستگی به اجرای برجام و لغو 
تحریم ها دارد و البته شرط اجرایی شدن فاینانس ها 
این اس��ت که بانک مرکزی مبلغ فایناس را تایید و 
تضمین کند. همچنین محمدعلی ایلخانی، مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی تهران ایر در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه پنج فروند هواپیمای ایرباس 320 سال 2005 
وارد ناوگان هوایی کشور کرده ایم، گفت: از سال های 
آین��ده تعداد هواپیماهای ته��ران ایر افزایش خواهد 
یافت و قصد ارائه خدمات cip به مسافران را داریم. 

اتصال همه مراکز بار کشور به 
شبکه ریلی

مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد حمل ونقل راه آهن 
گف��ت: ب��ه تازگی برنامه ریزی کرده ای��م برای اتصال 
هم��ه مراک��ز کاال در کش��ور به خط آهن سراس��ری، 
ب��ا تامین هزینه زیرس��اخت خط آهن توس��ط دولت 
و هزینه روس��ازی توسط صاحبان کارخانه ها، اتصال 

ریلی به صورت مشارکتی انجام شود. 
سعید رسولی در گفت  وگو با فارس با تاکید بر اینکه 
طب��ق فرم��وده مقام معظم رهبری باید بار جاده ها به 
سمت ریل سوق یابد، اظهار داشت: طبق قانون برنامه 
و س��ند چش��م  انداز باید سهم ناوگان حمل و نقل ریلی 
کش��ور افزایش یابد و بار در کش��ور بیش از آنکه با 

کامیون جابه جا شود، با قطار حمل شود. 
 وی به موانع موجود در توسعه سهم ریل در حمل بار 
کشور اشاره کرد و گفت: قدرت مانور ناوگان جاده ای 
کش��ور بیش��تر از ریلی است، کامیون از در انبار کاال، 
حمل کاال را انجام می دهد و بار تا در مقصد جابه جا 
می شود اما بسیاری از مراکز بار با شبکه ریلی فاصله 
دارن��د. ای��ن امر موجب می ش��ود صاحب کاال پس از 
حمل کاال با قطار، دوباره ناوگان جاده ای را در اختیار 
بگیرد تا کاالی خود را از ایس��تگاه راه آهن تا در انبار 
جابه جا کند و این هزینه حمل را برای تجار و بازرگانان 

افزایش می دهد. 
مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد حمل  و نقل را ه آهن 
اظهار داشت: این در حالی است که  در برخی مقاصد، 
فاصله کارخانه تا ریل کمتر از 500 متر اس��ت و در 
گذشته برای اتصال این مسیر کوتاه فکری نشده بود 
و همین امر موجب شده است صاحبان کاال سیستم 

کامیونی را برای حمل کاالی خود انتخاب کنند. 
رسولی به مشکالت حمل و نقل کامیونی و جابه جایی 
بار در جاده ها اش��اره کرد و گفت: فرس��ودگی س��ریع 
آس��فالت جاده ها، افزایش مصرف س��وخت، افزایش 
تولی��د آالینده های زیس��ت محیطی، افزایش ترافیک 
جاده ه��ا و مهم ت��ر از همه افزایش س��وانح رانندگی، 
برخی از دستاوردهای منفی حمل جاده ای کاال است. 
مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد حمل ونقل راه آهن 
گف��ت: در این راس��تا به تازگ��ی برنامه ریزی کرده ایم 
ب��رای اتص��ال همه مراکز کاال در کش��ور به خط آهن 
سراس��ری، با تامین هزینه زیرس��اخت توسط دولت و 
هزینه روسازی توسط صاحبان کارخانه ها، این اتصال 

ریلی به صورت مشارکتی انجام شود. 
رسولی تاکید کرد: بدین ترتیب همه مراکز بار کشور 
به شبکه ریلی متصل خواهد شد و دستاوردهای منفی 

حمل و نقل جاده ای کاال کاهش می یابد. 
وی در عی��ن ح��ال اف��زود: البته بای��د تعرفه حق 
دسترس��ی به ش��بکه ج��اده ای هم ب��رای کامیون ها 
افزای��ش یاب��د، در حال حاض��ر کامیون  ها بابت عبور 
از جاده های کش��ور هیچ پولی پرداخت نمی کنند اما 
ش��رکت های باری ریلی باید بابت اس��تفاده از شبکه 
ریلی کشور، تعرفه حق دسترسی به راه آهن پرداخت 
کنن��د ک��ه همین امر نیز حمل جاده ای کاال را از نظر 

اقتصادی توجیه پذیر تر کرده است. 

مسکن

»با هواپیمای ن��و به تهران 
بر می گردیم« جمله ای که روز 
انرژی  سازمان  رئیس  گذشته 
اتم��ی در راه رفت��ن ب��ه وین 
به خبرن��گاران گفت و بعد از 
رئیس جمهور  آن خبر دستور 
آمریکا مبنی بر باز ش��دن راه 
آمریکایی  هواپیماهای  فروش 

به ایران منتشر شد. 
از  هوان��وردی  تحریم ه��ای 
غرب  تحریم ه��ای  نخس��تین 
علی��ه ایران بوده ک��ه قبح آن 
برای نخستین بار سوم آذر ماه 
92 پ��س از مذاکرات مقدماتی 
در ژنو شکس��ت و ای��ران وارد 
مذاکره مستقیم با شرکت های 
س��ازنده هواپیم��ا ش��د و این 
مذاک��رات پس از بی��ش از دو 
سال فراز و نش��یب نتیجه داد 
و روز گذش��ته رئیس جمه��ور 
آمریکا اختیار صدور مجوز برای 
مسافربری  هواپیماهای  فروش 
به ایران را ب��ه جان کری، وزیر 
خارجه این کش��ور محول کرد 
و در راس��تای لغ��و تحریم ه��ا 
علی��ه ای��ران براس��اس توافق 
هس��ته ای به وزیر خارجه این 
داد مجوزهای  اج��ازه  کش��ور 
الزم برای صادرات هواپیماهای 
مس��افربری به ای��ران را صادر 
کن��د. ح��ال ب��ا این دس��تور 
مس��تقیم مقام��ات آمریکایی، 
مذاکرات چندس��اله ایرالین ها 
با غول های هواپیما س��از به بار 
می نش��یند و قرار اس��ت تا دو، 
س��ه م��اه آین��ده هواپیماهای 
ن��اوگان هوای��ی  جدی��د وارد 

کشورمان شود. 

مذاکرات به مرحله اجرا 
می رسد 

ب��ار دو  تاکن��ون چندی��ن 
غول هواپیما س��از بویینگ و 
ایرب��اس آمادگی خود را برای 
فروش هواپیما به ایران اعالم 
کرده اند و یک بار هم وزیر راه 
و شهرسازی با ایرباس به طور 
مس��تقیم به مذاکره نشس��ت 
که هر بار هم این ش��رکت ها 

ای��ران را  ف��روش هواپیما به 
منوط به لغ��و تحریم ها اعالم 
کردن��د و ح��اال بزرگ تری��ن 
ادامه رون��د مذاکرات  از  مانع 
مس��تقیم برای خرید هواپیما 
برداشته ش��ده است هر چند 
موانع دیگری از جمله بی پولی 
ایرالین ه��ا و ع��دم نقدینگی 
دولتی ب��رای پرداخت هزینه 
خرید به قوت خود باقی مانده 

است. 
حال ک��ه تحری��م از پیش 
هوان��وردی  صنع��ت  پ��ای 
برداشته شده است هر کدام از 
ایرالین ها توان و اختیار خرید 
مس��تقیم ب��ا تم��ام برندهای 
هواپیما س��از از جمله روسی، 
اروپای��ی و آمریکایی را دارند. 
دبیر  اسعدی سامانی،  مقصود 
انجمن شرکت های هواپیمایی 
در گفت و گو با »فرصت امروز« 
با بیان اینکه با اجرایی ش��دن 
برجام و لغ��و تحریم ها امکان 
برای  ن��و  خری��د هواپیم��ای 
ایرالین ه��ای ایران��ی فراه��م 
می شود، گفت: همه ایرالین ها 
تقریبا از س��ال گذش��ته وارد 
با شرکت های سازنده  مذاکره 
هواپیما ش��ده اند ک��ه بتوانند 
پ��س از اجرایی ش��دن برجام 

وارد مراح��ل عملیاتی ش��وند 
و به طور قطع ه��ر کدام این 
اختی��ار را دارند ک��ه به طور 
مستقیم بتوانند با شرکت های 

خارجی ارتباط بگیرند. 
وی با بیان اینکه تحریم های 
چند س��اله ضربه های اساسی 
به صنعت هوانوردی کشورمان 
ای��ن  از  پ��س  و  آورده  وارد 
ایرالین ه��ا به فص��ل جدیدی 
هوان��وردی  فعالیت ه��ای  از 
ورود می کنن��د، اظه��ار کرد: 
تصمیم��ات گرفت��ه ش��ده و 
مذاکرات نهایی شده است و با 
اجرایی شدن برجام دو طرف 
ایرالین داخلی و ش��رکت های 
س��ازنده هواپیم��ا وارد ثبت و 
امض��ای قراردادها می ش��وند. 
ش��رکت های  انجم��ن  دبی��ر 
از این  هواپیمایی ادام��ه داد: 
پس ش��اهد ورود بی واس��طه 
هواپیماه��ای جدید به ناوگان 
هوایی کشورمان خواهیم بود. 

ناوگان هوایی کشورمان 
نونوار می شود

چن��دی پی��ش وزی��ر راه و 
شهرسازی در دیدار با مقامات 
هوایی  ب��ازار  ظرفیت  ایرباس 
ایران را 80 میلیارد دالر خواند 

و گف��ت: ته��ران ب��ه محض 
تحریم ه��ا،  برداش��ته ش��دن 
بخش هواپیمایی را در اولویت 
ق��رار خواه��د داد و در فک��ر 
نوس��ازی ن��اوگان هواپیمایی 
ت��ا 400 هواپیم��ای  و 300 
بیش��تر ب��ه ارزش 20 میلیارد 

دالر هستیم. 
حال برخی از کارشناس��ان 
معتقدند این بازار دو س��ر برد 
اس��ت و تعامل ب��ا ایران برای 
فروش و عرضه هواپیما س��ود 
بس��یار زیادی برای شرکت ها 
خواه��د داش��ت. محمد علی 
ایرالین  مدیرعام��ل  ایلخانی، 
ت��ازه تاس��یس ته��ران ایر و 
مش��اور وزیر راه و شهرسازی 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از 
ایرالین ه��ا اق��دام ب��ه خرید 
هواپیم��ا کرده ان��د و تا دو ماه 
دیگر چندی��ن فروند هواپیما 
هواپیمای��ی  ن��اوگان  وارد 
کش��ورمان می ش��ود، گف��ت: 
به طور قطع این فرصت بسیار 
هواپیماس��ازها  ب��رای  خوبی 
اس��ت که بتوانند از نیاز بازار 
بکر هوایی ایران استفاده کنند 
و معتقدم این دادوس��تد برای 

هر دو طرف منفعت دارد. 

وی با بیان اینکه وجود بیش 
از 50 تقاض��ا برای تاس��یس 
جدید  هواپیمایی  شرکت های 
در ایران نشان از امید فعاالن 
بخش خصوصی این حوزه به 
آینده صنعت هوانوردی دارد، 
ادامه داد: تاکنون سه ایرالین 
جدی��د وارد بازار ش��ده اند که 
تا ن��وروز 95 ب��ا هواپیماهای 
جدی��د وارد بازار می ش��وند و 
سایر ش��رکت های هواپیمایی 
ه��م ورود هواپیماهای جدید 
تا چند ماه آینده را در برنامه 

خود دارند. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی 
با اش��اره ب��ه مهم تری��ن مانع 
خری��د هواپیم��ا در ش��رایط 
پ��س از لغو تحریم ه��ا گفت: 
موان��ع  از  یک��ی  تحریم ه��ا 
خریدوفروش مس��تقیم بود و 
در ح��ال حاضر ش��رکت های 
هواپیمای��ی ب��ا مش��کل عدم 
نقدینگ��ی مواجه هس��تند و 
برای تامین مالی باید س��راغ 

فاینانسرهای خارجی برویم. 
در  البت��ه  داد:  ادام��ه  وی 
هم��ه ج��ای دنی��ا ایرالین ها 
از روش فاینان��س نس��بت به 
خری��د هواپیما اقدام می کنند 
و بهتری��ن روش اس��تفاده از 
که  اس��ت  فاینانس��رکننده ها 
البت��ه با وج��ود تحریم ها این 
ایرالین ها  ب��رای  ه��م  امکان 
میسر نبود که حاال می توانیم 
ب��ا  جدی ت��ری  مذاک��رات 
فاینانس��رهای خارجی داشته 

باشیم. 
کارشناس��ان معتقدن��د که 
ک��ه  حال��ت  در س��ریع ترین 
تم��ام زنجی��ره تامی��ن آماده 
ب��ه کار باش��ند، بی��ن دو ت��ا 
س��ه ماه آین��ده هواپیماهای 
جدید وارد ن��اوگان ایرالین ها 
می شود که البته پروسه اداری 
زمان ب��ری دارد ام��ا در حال 
فرون��د هواپیما  حاضر چن��د 
روال خری��د را ط��ی کرده اند 
ک��ه با لغ��و تحریم ها پروس��ه 
ورود به ایرالین ها را س��ریع تر 
طی می کنند و به س��فرهای 

نوروزی 95 می رسند. 

وزیر راه و شهرسازی از 
توافق با ش��رکت ایرباس 
فرانس��ه برای خرید 114 
فرون��د هواپیما برای هما 

خب��ر داد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، 
در  آخون��دی  عب��اس 
حاش��یه مراس��م سالگرد 
بانک مس��کن،  تاس��یس 

درباره مذاکره برای خرید هواپیماهای 
جدید گفت: با ایرباس برای نوس��ازی 
ن��اوگان هم��ا با خری��د 114 هواپیما 

توافق کرده ایم.
وی همچنی��ن در جلس��ه مش��ترک 
ب��ا مدیران و دس��ت اندرکاران صنعت 
هوانوردی کش��ورگفت: در حال حاضر 
میزان س��رمایه شرکت های هواپیمایی 
ب��ه جز هما حدود 900 میلیارد تومان 
اس��ت ک��ه حداق��ل باید ب��ه 10برابر 

افزایش یابد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به 
ض��رورت آمادگ��ی ایرالین ه��ا ب��رای 
توس��عه ناوگان خود در دوران پس از 
اج��رای برجام گفت: به زودی با اجرای 
برجام تحریم های ایران رفع می ش��ود 
و ش��رکت ها باید برای نوسازی ناوگان 

خود برنامه ریزی داش��ته باش��ند. 
آخون��دی ب��ه پروازه��ای نوروزی 
اش��اره ک��رد و گفت: ن��وروز در پیش 
است و قطعا در این دوران با افزایش 
پیک مس��افری مواجه می ش��ویم که 
ش��رکت ها نی��ز در ای��ن زمین��ه باید 

برنامه ری��زی کنن��د. 
وی در ادام��ه اظهارات��ش ب��ه لزوم 
بازس��ازی صنعت هوانوردی با استفاده 
از فض��ای جدی��د بین الملل��ی اش��اره 
ک��رد و گف��ت: برای بازس��ازی صنعت 
هوانوردی باید اصول اولیه رعایت شود 
ک��ه مهم تری��ن اصل پایبندی به اصول 
بازرگان��ی اس��ت. ایرالین ها حتما باید 
ب��ه اص��ول بازرگانی معتقد باش��ند. به 
عبارتی در حالی که نرخ بلیت هواپیما 
آزاد شده است، شرکت های هواپیمایی 
نی��ز مکل��ف ب��ه پرداخ��ت هزینه ها و 

بدهی های خود هستند. 

آخون��دی ب��ا تاکید بر 
آمادگ��ی هر گونه حمایت 
هوان��وردی  صنع��ت  از 
در قال��ب رعای��ت اصول 
در  گف��ت:  بازرگان��ی، 
اص��ول  ک��ه  صورت��ی 
بازرگان��ی رعایت نش��ود 
هیچ حمایتی از ایرالین ها 

نمی کنم. 
ادام��ه  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
داد: طب��ق اع��الم رئی��س س��ازمان 
ح��ال  در  کش��وری  هواپیمای��ی 
حاض��ر می��زان بده��ی ش��رکت های 
هواپیمای��ی ب��ه س��ایر دس��تگاه ها و 
نهاده��ا ح��دود 5200 میلیارد تومان 
اس��ت، این در حالی اس��ت که ارزش 
هواپیمای��ی  ش��رکت های  ن��اوگان 
3500 میلی��ارد توم��ان اس��ت. ای��ن 
اس��ت  نگران کنن��ده  بس��یار  آم��ار 
و نش��ان می ده��د اقتص��اد صنع��ت 
هوان��وردی کش��ور در وضعیت منفی 
قرار دارد. دو تحلیل از این ش��رایط 
می ت��وان داش��ت یا بازیگ��ران فعلی 
ق��ادر به اداره صنعت نیس��تند و باید 
فضا برای ورود بازیگران جدید آماده 
ش��ود ی��ا اطالعات بده��ی و وضعیت 

اقتصادی آنها نادرس��ت اس��ت. 
ای��ن عض��و کابین��ه دول��ت یازدهم 
خطاب به مدیران ایرالین ها در جلسه 
تاکی��د ک��رد: ش��رکت های هواپیمایی 
بای��د به دنبال اصول بازرگانی بروند تا 
بدهی های خود به ش��رکت فرودگاه ها 
و ش��رکت پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
بابت س��وخت را پرداخت کنند ضمن 
اینکه باید س��ازوکاری اندیشیده شود 
ک��ه موضوعات امنیت��ی در فرودگاه ها 

مانع فعالیت ایرالین ها نباشد. 
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��د: 
ایرالین ه��ا اگ��ر در چارچ��وب اصول 
آنه��ا  از  کنن��د  فعالی��ت  بازرگان��ی 
پش��تیبانی می کنیم چراکه با وضعیت 
فعل��ی نمی توان صنع��ت هوانوردی را 
بازس��ازی ک��رد بنابراین ش��رکت های 
هواپیمای��ی راه��ی ج��ز پایبن��دی به 

اصول بازرگانی ندارند. 

وزیر راه و شهرسازی: 

توافق با ایرباس برای خرید 114 فروند 
هواپیما

عضو کمیسیون عمران: 

 باید از  سازندگان هواپیما 
امتیاز بگیریم

عض��و کمی�س��ی��ون 
عم��ران ب��ا بی��ان اینکه 
کمپ���انی های س��ازنده 
هواپیم��ا در راس��ت��ای 
دنبال  خود  مالی  توجیه 
بازار بکر ایران هس��تند، 
گف��ت: نبای��د در خرید 
هواپیما بدون تفکر عمل 
کرد، زی��را رفع تحریم  ها 

در گام اول امتی��ازی ب��رای همی��ن 
کمپانی هاس��ت و ما بای��د برای خرید 

هواپیما از آنها امتیاز بگیریم. 
مه��رداد بائوج الهوتی در گفت وگو 
ب��ا فارس درب��اره الزام��ات و قوانین 
خرید و ورود هواپیمای مس��افری به 
ناوگان هوایی کش��ور اظهار داش��ت: 
ش��نیده ش��د که اوباما صدور  مجوز 
ایران  به  فروش هواپیمای مس��افری 
را ب��ه وزیر خارجه خ��ود ابالغ کرده 

اس��ت. 
وی افزود: توصی��ه مجلس به دولت 
در این باره این است که  ذوق زده نشده، 
ضمن آنکه خود اصال وارد عرصه خرید 

هواپیما نشود. 
عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس 
بیان کرد: الزم اس��ت خری��د هواپیما 
به بخش خصوصی واگذار ش��ود و اتکا 
در این باره ب��ه بخش خصوصی واقعی 
باش��د. دول��ت ه��م به عن��وان ناظر و 
حاکمیت، باید به رعایت اس��تانداردها 

در خرید هواپیماها نظارت کند. 
الهوت��ی ب��ا بی��ان اینک��ه معموال 
مردم ما از هواپیمای ش��رقی خاطره 
خوبی ندارند، گفت: در تاریخ صنعت 
ایران،  مس��افری  هوایی  حمل و نق��ل 
هواپیمای غربی بین مردم محبوبیت 
بیش��تری داش��ته است،  و مقبولیت 
زیرا ب��ه هر ح��ال کیفی��ت باالتری 

دارن��د. 
عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس 
حاض��ر  ح��ال  در  داش��ت:  اظه��ار 
در  هواپیم��ا  س��ازنده  کمپانی ه��ای 
ب��ه دنبال  بازاریاب��ی خود  راس��تای 
همی��ن  هس��تند،  بک��ر  بازاره��ای 
کمپانی های س��ازنده هواپیما تا پیش 

تحریم ه��ای  از  ای��ن،  از 
صنع����ت حم��ل و نق��ل 
رضایت  ایران  هواپیمایی 
چندان��ی نداش��تند، زیرا 
ای��ن تحریم ه��ا موج��ب 
ش��ده ب��ود آنه��ا نتوانند 
در  را  خود  هواپیماه��ای 
ایران  نظیر  بزرگ��ی  بازار  

به فروش برس��انند. 
الهوت��ی با بی��ان اینک��ه نباید در 
این باره ذوق زده ش��د  و بدون تفکر 
عم��ل ک��رد، اظه��ار داش��ت: امروز 
هواپیما  س��ازنده  کمپانی های  همین 
برای فروش هواپیما از ما مش��تاق تر 

هستند. 
وی گف��ت: در ح��ال حاض��ر 100 
فروند هواپیمای زمین  گیر در ناوگان 
مس��افری کشور وجود دارد همچنین 
طب��ق گفت��ه وزی��ر راه 500 فروند 
هواپیم��ا الزم داری��م  بنابرای��ن این 
ب��ازار بکر برای کمپانی های س��ازنده 
هواپیم��ا بهترین فرصت اس��ت. عضو 
کمیس��یون عم��ران مجل��س ادام��ه 
داد: در این راس��تا ما بای��د حداکثر 
امتیاز را درباره خرید هواپیما از آنها 

بگیریم. 
وی بی��ان ک��رد: توصی��ه می کنیم 
نوس��ازی ن��اوگان هوای��ی کش��ور با 
انج��ام  ب��ه روز  و  ن��و  هواپیماه��ای 
ش��ود و ایرالین ه��ا دنب��ال هواپیمای 
اف��زود:  الهوت��ی  نباش��ند.  کهن��ه 
البت��ه کمپانی ه��ای س��ازنده هواپیما 
مش��وق هایی برای ج��ذب متقاضیان 
دارند مثال به همراه هواپیما تسهیالت 
و فاینانس ارائ��ه می دهند و این برای 
ایرالین های خصوص��ی از نظر توجیه 

مالی مناسب است. 
عضو کمیس��یون عم��ران مجلس با 
بیان اینکه ورود هواپیماهای کارکرده 
ب��رای ش��رکت های هواپیمایی توجیه 
مناس��ب مالی ن��دارد، گف��ت: مصرف 
باالی س��وخت هواپیما های فرسوده و 
تأمین مداوم قطعات در مدت زمان های 
کوتاه، مش��کالت مالی برای ایرالین ها 

ایجاد می کند. 

با دستور مستقیم اوباما، راه فروش هواپیما به ایران باز شد 

هواپیماهاینوتاشبعیدمیرسند
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اتحادیه اروپا رأی گیری در مورد 
میزان آالیندگی خودروها را به 

تعویق انداخت

اعم��ال  م��ورد  در  رأی گی��ری  اروپ��ا  اتحادی��ه 
س��ختگیری های قانون��ی بیش��تر به خودروس��ازان 
اروپایی به منظور کاهش میزان آالیندگی خودروهای 
تولی��دی آنها را به تعوی��ق انداخت. در همین رابطه 
یکی از بزرگ ترین گروه های سیاس��ی پارلمان اروپا 
اعالم کرد که این موض��وع می تواند تصویب قوانین 
س��ختگیرانه تر در مورد میزان آالیندگی خودروها را 

بیش از پیش به تاخیر بیندازد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز، پ��س از جنجال 
تقلب شرکت فولکس واگن در ارائه آمارهای صحیح 
مرب��وط به می��زان واقع��ی آالیندگ��ی خودروهای 
تولیدی آن و با توجه به عزم سیاس��ی موجود، قرار 
ب��ود پارلمان اروپ��ا هفته آینده در ارتب��اط با وضع 
قوانی��ن س��ختگیرانه تری در زمین��ه کاهش میزان 

آالیندگی خودروها رأی گیری کند. 
تصمی��م اخی��ر اتحادی��ه اروپ��ا ب��رای تصوی��ب 
قوانین س��ختگیرانه تر در رابطه ب��ا میزان آالیندگی 
خودروهای تولیدی خودروس��ازان اروپایی به دلیل 
تواف��ق 28 کش��ور عضو ای��ن اتحادیه ب��رای صدور 
مج��وز تولید خ��ودرو با میزان آالیندگی خطرس��از 
اس��ت. اتحادیه اروپ��ا معتقد اس��ت توافق نامه اخیر 
سبب افزایش آالیندگی و در نتیجه مرگ زودرس و 

بیماری های تنفسی خواهد شد. 
ب��ا وجود عزم اتحادیه اروپا به مقابله با موافقتنامه 
مذکور و رد ش��دن این موافقتنامه در کمیته محیط 
زیست اتحادیه اروپا، اعضای حزب راست گرای مردم 
اروپا، سوسیالیس��ت ها و دموکرات ها خواستار تعویق 
رأی گیری در مورد اعمال س��ختگیری های بیشتر و 

رأی گیری در مورد آن تا ماه آینده شدند. 
گفتنی اس��ت رد ش��دن ط��رح اتحادی��ه اروپا در 
پارلمان، ب��ه معنای تاخیری دوس��اله در ارائه طرح 
مسئول اجرایی اتحادیه اروپا در زمینه کاهش فاصله 
میان شرایط رانندگی واقعی و شرایط آزمایش میزان 
آالیندگی خ��ودرو خواهد ب��ود. در این میان برخی 
سیاستمداران اروپایی از اعمال شدن محدودیت های 
قدیمی در زمینه کاهش آالیندگی خودروها در اروپا 
اظه��ار نگرانی کرده و معتقدن��د تا زمانی که قوانین 
مذکور اصالح نشود شرکت های خودروسازی تمایلی 
ب��ه س��رمایه گذاری در تکنولوژی های پ��اک از خود 
نشان نخواهند داد. الزم به ذکر است سیاستمداران 
مذک��ور معتقدن��د کمیس��یون اروپای��ی می تواند با 
تصحیح طرح موجود، از رد شدن آن توسط پارلمان 

اروپا جلوگیری به عمل آورند. 
براس��اس طرح اصالح ش��ده، خودروهای تولیدی 
توس��ط خودروس��ازان در ش��رایط واقع��ی آزمایش 
می شوند تا از این طریق میزان آالیندگی واقعی آنها 
مش��خص ش��ود. در این راس��تا گربن یان گربرندی 
سیاستمدار هلندی می گوید: »هیچ کس نمی خواهد 
فرآیند اعمال محدودیت های بیشتر بر خودروسازان 
را ب��ه تاخیر بین��دازد. از س��وی دیگ��ر چنانچه ما 
اجازه تولید محص��والت آالینده را صادر کنیم، قادر 
نخواهی��م بود امکان��ات الزم را برای اعضای اتحادیه 

اروپا به منظور کاهش آلودگی هوا فراهم کنیم. 

افشای دستکاری فیات کرایسلر در 
آمار فروش

دو واس��طه ف��روش آمریکایی از فیات کرایس��لر 
اتومبیل ش��کایت و این شرکت را به انتشار نادرست 

آمار فروش متهم کردند. 
به گزارش ایس��نا، ش��کایت مذکور اظهارات فیات 
کرایسلر اتومبیل آمریکا را که اوایل ماه مدعی شده 
بود سال گذشته 2.2 میلیون خودرو فروخته و میزان 
فروش این ش��رکت در مقایس��ه با س��ال 2014 به 
میزان 7 درصد رش��د کرده اس��ت، مورد تردید قرار 
می دهد. واحد آمریکایی این ش��رکت، سودآورترین 
بخ��ش فیات کرایس��لر بوده و 69 ماه متوالی رش��د 

فروش داشته است. 
فیات کرایس��لر اتهامات مذک��ور را قویا رد کرده و 
به ش��دت از خود دفاع کرد. با این همه انتش��ار این 
خبر به ارزش س��هام این ش��رکت ضربه زد و باعث 
س��قوط 7.9 درصدی آن در میالن و 4.2 درصدی آن 
در نیویورک ش��د و معامالت س��هام این شرکت در 
میالن به مدت کوتاهی متوقف شد. براساس گزارش 
خبرگزاری فرانسه، شکایت مذکور در دادگاه فدرال 
آمریکا تنظیم ش��ده و فیات کرایسلر اتومبیل آمریکا 
را ب��ه اخاذی و کالهبرداری متهم کرده و ش��اکیان 
این پرونده اع��الم کرده اند رفتاره��ای غیرمنصفانه 
ای��ن ش��رکت ب��ه دو نمایندگی ف��روش ناپلتون در 
ایلینویز و فلوریدا لطمه زده است. سرجیو مارچیونه، 
مدیرعامل فیات کرایسلر شرکت ایتالیایی فیات را با 
غول آمریکایی کرایسلر ادغام کرده و اکنون به دنبال 

ادغام با جنرال موتورز است.

مشاور انجمن خودروسازان ایران مطرح کرد
آلودگی موتورسیکلت ها، 8 برابر 

خودروها
مش��اور انجم��ن خودروس��ازان ای��ران گفت: هر 
موتورس��یکلت با توجه به سال ساخت آن بین شش 
تا هشت برابر خودروهای با استاندارد آالیندگی یورو 

4، آالیندگی ایجاد می کند. 
داوود میرخان��ی رش��تی در گفت وگ��و با ایس��نا، 
اظهار کرد: موتورس��یکلت های کاربراتوری در حالی 
همچنان در کش��ور تولید می ش��وند که از 15 سال 
پیش قرار بود تولید آنها متوقف و موتورسیکلت های 
انژکتوری جایگزین شوند اما هنوز این اتفاق نیفتاده 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه زمانی ک��ه در وزارت صنعت 
ب��رای خودروه��ا  ی��ورو 2  اس��تاندارد آالیندگ��ی 
تصویب ش��د قرار بود موتورسیکلت ها نیز انژکتوری 
ش��وند، خاطرنش��ان کرد: با این ح��ال در آن زمان 
موتورسیکلت س��ازان اظهار کردن��د که چین انجین 
)موتور( انژکتوری تولید نمی کند و تهیه این قطعه از 
کشورهای دیگر نیز باعث افزایش 50 دالری قیمت 

موتورسیکلت می شود بنابراین این کار را نکردند. 
مش��اور انجم��ن خودروس��ازان ایران ادام��ه داد: 
در ح��ال حاض��ر نیز مقرر ش��ده که تا پایان س��ال 
1395 تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری متوقف 
و موتورس��یکلت ها انژکت��وری ش��وند ب��ا این حال 
مهلت یک س��اله برای ادامه تولید موتورسیکلت های 
کاربراتوری به معنای اضافه شدن یک میلیون دستگاه 

موتورسیکلت  آالینده جدید به خیابان هاست. 
وی افزود: این در حالی اس��ت که وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت می توانس��ت با توج��ه به وضعیت 
آلودگی ه��وا، از هم اکنون ثبت س��فارش و واردات 
موتورس��یکلت های  تولی��د  نتیج��ه  در  و  قطع��ات 
کاربرات��وری را ممنوع کند و نیازی ب��ه ارائه مهلت 

یک ساله در این زمینه نبود. 
میرخان��ی رش��تی ب��ا بی��ان اینک��ه از بیش��تر 
موتورسیکلت ها در کالنش��هرها برای مشاغلی چون 
جابه جایی بار و مسافر استفاده می شود، تصریح کرد: 
بنابراین موتورس��یکلت ها مانند تاکس��ی ها پیمایش 
زیادی در طول روز داش��ته و نقش قابل توجهی در 

آلودگی هوا دارند. 

رئیس هیات تفحص از صنعت خودروسازی 
مطرح کرد

کیفی سازی و خصوصی سازی صنعت 
خودرو الزم و ملزوم یکدیگرند

رئیس هیات تفحص از صنعت خودروسازی مجلس 
نهم اظهار کرد: وقتی آثار کاهش تصدی گری دولت 
و باندهای مافیایی در صنعت خودرو دیده نمی شود، 
نه طرح س��تاره دار کردن و نه هیچ طرح دیگری که 
موجب کیفی سازی صنعت جاری خودروسازی شود، 

کارایی نخواهد داشت. 
علی علی لو در گفت وگو با ایسنا، گفت: برای ارائه 
خدمات به خودروس��ازان در قالب طرح س��تاره دار 
ک��ردن خودروس��ازان بای��د ابت��دا فرآیند و بس��تر 

کیفی سازی صنعت به وجود آید. 
نماینده مردم شبس��تر در مجلس نهم تاکید کرد: 
قطع��ا تا زمانی که این بس��تر به وج��ود نیاید، طرح 
س��تاره دار ک��ردن کارای��ی الزم را نخواهد داش��ت، 
بحث ه��ای اساس��ی تری از ط��رح س��تاره دار کردن 
خودروه��ای داخلی وجود دارد ک��ه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت باید به آنها نیز بپردازد. 
ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
کاهش تصدی گ��ری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در صنع��ت خودروی��ی را یک��ی از زیرس��اخت های 
اساس��ی در آغاز کیفی س��ازی این صنعت دانس��ت 
و اف��زود: ت��ا زمانی که س��هم مدیری��ت دولتی در 
بخش صنعت به صفر نرس��د، طرح ستاره دار کردن 
خودروس��ازان اثرگذار نخواهد ب��ود. در مرحله اول 
حتم��ا باید س��اختار تغییر کرده و س��هام مدیریتی 
دول��ت به بخ��ش خصوصی واقعی -ن��ه خصولتی ها 
و ش��به دولتی ها- واگذار ش��ود به بیان روشن تر باید 
دس��ت مافیای خ��ودرو از این صنعت قطع ش��ود و 

رقابت واقعی به این صنعت برگردد. 
رئی��س هی��ات تحقی��ق و تفح��ص از صنع��ت 
خودروس��ازی مجلس متذکر شد: وقتی آثار کاهش 
تصدی گ��ری دول��ت و باندهای مافیای��ی در صنعت 
خودرو وجود ن��دارد نه طرح س��تاره دار کردن و نه 
هی��چ طرح دیگری که موجب کیفی س��ازی صنعت 
جاری خودروسازی ش��ود، فاقد کارایی الزم خواهد 
بود. الزمه کیفی س��ازی، رقابت است. هیچ جای دنیا 
س��ابقه نداشته صنعتی که در س��یطره دولت است، 
رقابتی ش��ود. کیفی س��ازی و خصوصی سازی الزم و 
ملزوم یکدیگرن��د، در این صورت می توان به رقابتی 

شدن صنعت خودروسازی کشور امیدوار شد. 
علی لو خواس��تار تصمیم انقالبی دولت و وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��رای رقابت پذیر کردن 
صنعت خودروس��ازی داخلی ش��د و افزود: دولت 
یازدهم یک بار برای همیش��ه سهام خودروسازان 
مجموعه ه��ای  ب��ر  حاک��م  دولت��ی  مدیری��ت  و 
خودروسازی را از طریق بورس یا سایر شیوه هایی 
که به تحق��ق این هدف کمک کن��د، واگذار کند 
تا س��اختار مافیایی حاکم بر صنعت خودروسازی 

کش��ور فروریزد. 
وی ش��جاعت در تصمیم گی��ری را الزمه این کار 
دانس��ت و افزود: مدیران دولت��ی صنعت خودرویی 
کش��ور ش��جاعت کاف��ی ب��رای اصالح س��اختار و 
را  خودروس��ازی  صنع��ت  معی��وب  فرآینده��ای 
ندارن��د. بن��ده ش��اهد ب��ودم مدیران��ی ه��م که با 
مافیای خودروی��ی در می افتند چگونه از این رفتار 
پشیمان ش��ان می کنن��د. دول��ت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید بی رودربایس��تی دست مافیای 
خودرویی را قط��ع کنند و مدیریت خوب را بر این 
صنع��ت حاکم کنند. بع��د از این اتفاق اس��ت که 
صنعت خودروسازی کشور رقابت پذیر شده و بستر 

کیفی سازی در آن به وجود می آید. 
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پایی��ن آم��دن قیمت، ورود 
برنده��ای ت��ازه، ب��اال رفت��ن 
کیفی��ت و حضور پررنگ ایران 
در بازاره��ای جهانی، اتفاقاتی 
هس��تند ک��ه اف��کار عمومی 
انتظ��ار رخ دادن آنها را بعد از 
اجرایی شدن برجام در صنعت 

خودروی ایران دارد. 
از تی��ر ماه س��ال ج��اری با 
ب��ه نتیج��ه رس��یدن توافقات 
ذک��ر  انتظ��ارات  هس��ته ای، 
ش��ده در افکار عمومی جامعه 
ش��کل گرفت و بخشی از رکود 
ش��کل گرفته در بازار خودرو، 
حاص��ل همین تفک��ر بود که 
هن��وز هم ادام��ه دارد. حاال با 
اجرایی ش��دن برج��ام طبیعتا 
ای��ن انتظارات قوت بیش��تری 
کارشناس��ان  گرچه  می گیرد. 
در هم��ان زمان هم پیش بینی 
ک��رده بودند که ب��رای تحقق 
تغییرات مورد نظر دس��ت کم 
یک  س��ال زمان الزم است اما 
اکن��ون که صب��ح دولت بدون 
تحری��م اقتصاد ای��ران دمیده 
اس��ت، پرس��ش این است که 
چ��ه اتفاقات��ی در عم��ل رخ 
خواه��د داد و تحقق تغییرات 

چقدر زمان بر است؟ 
امیرحس��ن کاکایی، اس��تاد 
دانش��گاه عل��م و صنعت ایران 
و کارشناس صنعت خودرو در 

ای��ن زمینه به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »با اجرایی ش��دن 
برجام، چرخ صنعت می چرخد 
و قف��ل تحرک باز می ش��ود. با 
توجه به اینکه با بهبود شرایط 
اقتصادی، طبیعتا قدرت خرید 
دهک ه��ای پایی��ن جامعه که 
بیش��ترین تیراژ خودرو متعلق 
به این بخش است، باالتر رفته 
و ما در درازمدت ش��اهد رونق 
خواهی��م ب��ود اما ای��ن رونق 
ممک��ن اس��ت تا س��ال آینده 

اتفاق نیفتد.«
او ب��ا بی��ان اینک��ه وقت��ی 
تحریم ه��ای بین الملل��ی علیه 
یک کش��ور برداشته می شود، 
ی��ک خأل در ب��ازار جهانی باز 
می ش��ود، تصری��ح می کن��د: 
»ورود برنده��ا و خودروه��ای 
تازه به کش��ور یک��ی از اثرات 
برداشته ش��دن تحریم هاست 
ک��ه همین موض��وع می تواند 
رقاب��ت را در بازار بیش��تر کند 
اما اینکه همچنان سهم زیادی 
از بازار در دستان خودروسازان 
داخلی بماند، بستگی به رفتار 
خودروس��ازان و مجموعه های 
تامین کنن��ده قطعات دارد که 
باید دید این مجموعه پیچیده 
چگونه می خواهد خودش را با 
تغیی��رات همراه کن��د. در هر 
صورت پیش بینی می شود که 
با به نتیجه رس��یدن مذاکرات 
ش��رکای  ب��ا  خودروس��ازان 

خارج��ی م��ا ش��اهد تولی��د 
محص��والت ت��ازه داخل��ی در 

کشور نیز باشیم.«
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو می افزاید: »نکته ای که 
نباید فراموش ش��ود این است 
ک��ه تحق��ق همه ای��ن موارد 
زمان بر خواهد بود و دست کم 
یک س��ال آینده بخشی از این 
تغییرات در صنعت خودرو رخ 

خواهد داد.«

راه صنعت خودرو هموار 
می شود

نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
عض��و هیات مدی��ره انجم��ن 
قطع��ه س��ازان و کارش��ناس 
صنع��ت خودرو، در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« در این 
باره اظه��ار می کند: »صنعت 
خ��ودرو با برداش��ته ش��دن 
تحریم ه��ا می توان��د به طور 
مس��تقیم اق��دام ب��ه تامی��ن 
م��واد اولی��ه م��ورد نیاز خود 
کند ک��ه هزینه های تولید را 
کاهش خواهد داد. همچنین 
استفاده از گشایش اعتبارات 
از  اس��تفاده  نی��ز  بانک��ی 
نقدینگ��ی را در ای��ن صنعت 
کاه��ش خواه��د داد. نکت��ه 
بعدی این اس��ت که ما شاهد 
ب��ازار  در  ت��ازه  محص��والت 
خ��ودرو و در نتیج��ه برطرف 

ش��دن نیاز مردم باش��یم.«

او ادام��ه می ده��د: »ب��ازار 
خودروی ما با ورود شرکت های 
و  ش��ده  رقابتی ت��ر  جدی��د 
بازارهای  همچنی��ن دره��ای 
صادراتی ب��ه روی محصوالت 

ایرانی گشوده خواهد شد.«

رکود عمیق تر می شود
البت��ه هم��ه ای��ن تغییرات 
رخ  کوتاه م��دت  در  طبیعت��ا 
پیش بین��ی  و  داد  نخواه��د 
اجرای��ی  زم��ان  از  می ش��ود 
ش��دن برجام ت��ا تحقق همه 
ای��ن اتفاقات، رکود در بازار به 
دلیل انتظارات عمیق تر ش��ود. 
عالوه بر این رکود، کارشناسان 
معتقدن��د چالش های دیگری 
صنع��ت  روی  پی��ش  نی��ز 

خودروی ایران خواهد بود. 
کاکایی درباره این چالش ها 
معتقد اس��ت: »مردم به دلیل 
انتظار ب��رای ورود خودروهای 
ت��ازه با برنده��ای اروپایی، در 
خری��د تعل��ل خواهن��د کرد 
بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه اینکه 
رک��ود در این زمان برای بازار 
محص��والت داخل��ی عمیق تر 
خواهد شد، خودروسازان باید 
برنام��ه جدی برای گذر از این 
دوران داش��ته باشند. موضوع 
دیگری که نگران کننده اس��ت 
به سابقه صنعت خودرو و رفتار 
خودروسازان با تامین کنندگان 
قطع��ات برمی گ��ردد. ح��دود 

س��ال های 88 تا 90 که اوضاع 
صنعت خ��ودروی ایران خوب 
بود، خودروسازان به جای آنکه 
قطع��ات را از تولیدکنن��دگان 
داخل��ی تامی��ن کنند اقدام به 
واردات از چی��ن کردند اکنون 
نی��ز هیچ ضمانتی وجود ندارد 
که خودروسازان به استفاده از 
تامین کنن��دگان داخلی برای 
ساخت محصوالت خود پایبند 

بمانند.«
او با اش��اره به نب��ود برنامه 
در  س��رمایه  ج��ذب  ب��رای 
بخ��ش زنجیره تامین، توضیح 
از  »خودروس��ازان  می ده��د: 
مدت ه��ا پیش ب��ه فکر تامین 
س��رمایه از طری��ق ش��راکت 
ب��ا س��رمایه گذاران خارج��ی 
افتاده ان��د اما به نظر می رس��د 
زنجی��ره تامی��ن همچن��ان از 
نبود برنامه برای جذب سرمایه 
رن��ج می برد که همین موضوع 
می تواند چالش��ی جدی برای 

این بخش باشد.«
تئوری ها خب��ر از تحول در 
صنعت خ��ودرو می ده��د اما 
اینکه ای��ن اظهارات چقدر در 
رفت��ار دولت و خودروس��ازان 
نمود پی��دا می کند، موضوعی 
دس��ت کم  اس��ت.  متف��اوت 
ت��ا اینج��ا پیش بینی ه��ا خبر 
دول��ت  صب��ح  دمی��دن  از 
خودروس��ازان با اجرایی شدن 

برجام می دهد. 

با برداشته شدن تحریم های بین المللی 

صبح دولت خودروسازان می دمد؟ 

 ،Die Zeit  به گزارش روزنامه
زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان 
قص��د دارد تا ب��ا اختصاص یارانه 
2 میلی��ارد یورویی به خودروهای 
برقی، افراد بیش��تری را به خرید 
ای��ن خودروها تش��ویق کند. وی 
ط��ی س��خنانی در مصاحب��ه با 
روزنام��ه Die Zeit  اع��الم کرد 
که خریداران خودروهای برقی از 
س��وی دولت آلمان یارانه دریافت 
خواهند کرد اما از ارائه توضیحات 
بیش��تر در ای��ن زمینه خود داری 

کرد. 
منتشره  گزارش های  براساس 
وزی��ر  مذک��ور،  روزنام��ه  در 
اقتصاد آلمان خواس��تار افزایش 
ایس��تگاه های شارژ خودروهای 
برق��ی ش��ده و از ادارات دولتی 
فدرال این کش��ور خواست تا از 
خودروهای برقی استفاده کنند. 

گابری��ل اعالم کرد که یارانه در 
نظر گرفته ش��ده براساس قانون 
بودج��ه فعلی آلم��ان پرداخت 
ش��ده و ش��امل افزایش مالیات 

نخواهد ش��د. 
اظه��ارات اخی��ر وزی��ر اقتصاد 
آلم��ان در حالی صورت می پذیرد 
که این کشور براساس برنامه های 

از پی��ش اعالم ش��ده خود، قصد 
دارد ت��ا س��ال 2020 می��الدی 
رقم��ی در ح��دود یک میلی��ون 
خودروی برقی را روانه جاده های 
این کشور کند. الزم به ذکر است 
آلمانی  شرکت های خودروسازی 
نظی��ر BMW، مرس��دس بنز و 
فولک��س واگن در حال حاضر به 

تولید خودروهای برقی اش��تغال 
داش��ته و ش��رکت های آئودی و 
پورشه نیز از برنامه های خود برای 
راه اندازی خط تولید خودروهای 

برقی خبر داده اند. 
تالش های دول��ت آلمان برای 
تش��ویق خری��داران ب��ه خری��د 
خودروه��ای برقی در ش��رایطی 

افزای��ش می یاب��د که آمار فروش 
خودروهای برقی در سال 2014 
در این کش��ور 14 هزار دس��تگاه 
بوده است. این در حالی است که 
تنه��ا 2400 ایس��تگاه معمولی و 
100 ایستگاه شارژ سریع خودرو 

در آلمان وجود دارد. 
در همی��ن رابطه کارشناس��ان 
ح��وزه صنع��ت خ��ودرو ب��ر این 
عقیده ان��د ک��ه موج اس��تقبال از 
تولی��د و خرید خودروهای برقی 
پس از رس��وایی فولکس واگن و 
تقلب این ش��رکت در ارائه میزان 
صحی��ح آالیندگ��ی خودروهای 
خ��ود از طریق نصب یک نرم افزار 

تقلبی آغاز شده است. 
گفتن��ی اس��ت عالوه ب��ر وزیر 
اقتصاد، بارب��ارا هندریکس، وزیر 
محیط زیس��ت آلمان نیز خواهان 
افزای��ش اس��تفاده از خودروهای 
برقی به منظ��ور کاهش آلودگی 

هوا شده است. 

یارانه 2 میلیارد یورویی دولت آلمان به خودروهای برقی
گزارش2
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س��رمایه گذاران رنو به دلی��ل نگرانی از 
تک��رار بح��ران آالیندگ��ی فولکس واگن، 
تحت تاثیر ابراز اطمینان دولت فرانسه به 
این خودروساز قرار نگرفته و سقوط بیشتر 

ارزش سهام این شرکت را رقم زدند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ارزش س��هام رنو با 
وجود اینکه مقامات فرانس��ه تاکید کردند 
تحقیق��ات انجام گرفته از رن��و تقلب این 
ش��رکت در موتوره��ای آالینده را نش��ان 
نداده است، با کاهش بیشتری روبه رو شد. 
ارزش س��هام رن��و که روز پنجش��نبه، 
8.9 درصد س��قوط کرده ب��ود، روز جمعه 
3.4 درصد دیگر کاهش یافت و به 75.13 
ی��ورو رس��ید و از ن��زول 3درص��د بخش 

خودرو پیشی گرفت. 
ی��ک روز پس از انتش��ار خبر بازرس��ی 
از س��ه پای��گاه رن��و در فرانس��ه، مقامات 

این کش��ور اع��الم کردند هی��چ نرم افزار 
غیرقانونی در مدل های تس��ت ش��ده رنو 
نیافته اند. تحقیقات آالیندگی در فرانس��ه 
در پ��ی اقرار فولکس واگن به اس��تفاده از 
چنین نرم افزاری برای تقلب در تست های 
آالیندگی دیزلی آمریکا انجام گرفته است. 
این خودروس��از آلمانی اقرار کرده اس��ت 
11 میلیون دس��تگاه از خودروهای دیزلی 
که در سراس��ر جهان فروخت��ه، مجهز به 
نرم افزار غیرقانونی بوده اند که برای نشان 
دادن آالیندگ��ی کمتر طراح��ی و به کار 

گرفته شده است. 
تحقیقات فرانسه وجود آالیندگی باالتر 
از سطح مجاز را در مدل های دیزلی رنو و 
چندین برند دیگر تایید کرده است با این 
همه س��گولن رویال، وزیر محیط زیست و 
امانوئ��ل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانس��ه با 

ابراز اطمینان نسبت به رنو، وجود نرم افزار 
غیرقانون��ی در مدل ه��ای ای��ن ش��رکت 
را تکذی��ب کردن��د.  این خودروس��از در 
بیانیه ای اعالم ک��رد تحقیقات ادامه دارد 
و وجود نرم افزار غیرقانونی در خودروهای 

رنو را نشان نداده است. 
رن��و ادعای ی��ک گروه محیط زیس��تی 
آلم��ان مبنی بر اینکه مدل اس��پیس 25 
برابر سطح مجاز اکس��یدنیتروژن منتشر 

می کند را رد کرده است. 
شرکت های خودروسازی فرانسوی رنو و 
پژو س��رمایه گذاری سنگینی در مدل های 
دیزل��ی داش��ته اند و خودروه��ای دیزلی 
بی��ش از نیمی از فروش این دو ش��رکت 
در فرانسه را تشکیل می دهند از این رو اگر 
به دلیل نگرانی های محیط زیس��تی ناچار 
به کنار گذاش��تن موتورهای دیزلی شوند، 

ضرر سنگینی متحمل خواهند شد. 
براس��اس گ��زارش رویت��رز، ب��ه نظ��ر 
می رس��د کاهش ارزش سهام رنو تصمیم 
دولت برای کاهش دادن س��همش در این 
خودروس��از را به تاخیر انداخته اس��ت و 
وزیر اقتصاد فرانسه اعالم کرد تا زمانی که 
قیمت سهام رنو بهبود نیافته برای فروش 

دست نگه می دارد. 
تحلیلگران برآورد کرده اند با ریزش اخیر 
سهام، بیش از 4 میلیارد یورو )4.4 میلیارد 
دالر( از ارزش سهام رنو کاسته شده است. 
ماکرون متعهد ش��ده است سهم دولت 
در رن��و را از 19.7 درص��د ب��ه 15 درصد 
کاهش دهد. دولت فرانسه برای حفظ حق 
رأی دو برابر در نشست ساالنه سهامداران 
رنو، در آوریل گذشته سهمش در رنو را به 

19.7 درصد افزایش داده بود.

ریزش بیشتر سهام رنو در پی نگرانی های آالیندگی



اخبار انتخاباتی

 »ام��روز یک روز خوب برای دنیاس��ت، چراکه ثابت 
ش��ده مش��کالت مهم را می توانیم از طریق دیپلماسی 
حل کنیم نه تهدید و فش��ار و قطعا از این جهت امروز 
روز مهمی است.« همین جمله محمدجواد ظریف که از 
این سوی دنیا با خبر اعالم شروع برجام عازم وین شده 
بود، کافی بود تا بازار ایران ش��اهد تغییر در بازار بورس 
و ارز باشد. از آن سوی دنیا نیز جان کری با اختیار لغو 
تحریم های هس��ته ای ایران از سوی اوباما به وین سفر 
کرد تا آغاز اجرایی ش��دن برجام در بیانیه ای رسمی از 
سوی موگرینی و ظریف اعالم شود؛ آن هم در شرایطی 
که رس��انه های منتقد دولت و همچنین صداوسیما در 

بایکوت رسانه ای از کنار اهمیت این خبر گذشتند. 
محمدج��واد ظری��ف، وزیر خارجه کش��ورمان که به 
هم��راه صالحی و دیگر معاونان برای حضور در مراس��م 
اعالم آغاز اجرای برجام به وین سفر کرده، گفت: امروز 
عالوه بر اع��الم اجرای برج��ام، گفت و گوهایی با آمانو، 
کری و موگرینی خواهم داش��ت و با ارائه گزارش مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برجام اجرایی خواهد 
ش��د و پس از آن یک بیانیه مشترکی برای اعالم شروع 
برجام منتش��ر می ش��ود. حقیقت آن است که پیش از 
اینک��ه ظریف این گونه آس��وده خاطر خب��ر آغاز اجرای 
برجام را بدهد، ۲۲ ماه مذاکره فشرده در دولت یازدهم 
گذش��ت تا در نهایت روز پنجشنبه ۱۳ فروردین امسال 
مصادف با ش��انزدهم ژانویه ۲۰۱۶ بیانیه مش��ترکی از 
س��وی ایران و ۱+۵ توس��ط ظریف و موگرینی منتشر 
ش��د که در آن رسما خبر از توافق هسته ای و دستیابی 

ب��ه راه حل هایی در مورد مولفه ه��ای مهم برنامه جامع 
اق��دام مش��ترک )برجام( داده ش��د. در آن بیانیه گفته 
شد اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی 
مرتبط با هس��ته ای خود را خاتمه خواهد داد و ایاالت 
متحده نیز اجرای تحریم ه��ای مالی و اقتصادی ثانویه 
مرتبط با هس��ته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده 
هس��ته ای ایران به نحوی که توس��ط آژانس بین المللی 
انرژی اتمی راس��تی آزمایی ش��ود، متوقف خواهد کرد. 
آنچنان که در آن بیانیه نیز ذکر شده بود، باالخره پس 
از دوران راستی آزمایی در سه شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۳ تیرماه 
بیانیه توافق هس��ته ای توسط موگرینی و ظریف قرائت 
شد تا توافق هسته ای پایانی بر ۱۲ سال مذاکرات ایران 

با قدرت های جهانی باشد. 
آنگون��ه که اعالم ش��ده تحریم های ش��ورای امنیت، 
اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه ایران در مسئله هسته ای 
برداش��ته خواهد شد، اما ظریف گامی جلوتر رفته و در 
فکر مرحله پس از اجرای برجام اس��ت؛ چه اینکه او در 
پیامی توییتری این نوی��د را می دهد که »اکنون زمان 
همه به ویژه ملت های مسلمان است تا با یکدیگر متحد 
شوند و جهان را از خشونت و افراطی گری نجات دهند. 

ایران )برای این کار( آماده است.«
روزی ک��ه ولی اهلل س��یف، رئیس بان��ک مرکزی از 
آزادی پول ه��ای بلوکه ش��ده کش��ورمان خبر داد و 
گف��ت »کل پول ه��ای بلوک��ه ش��ده ۳۰ میلیارد دالر 
اس��ت که آزاد خواهد شد و بانک مرکزی می تواند به 
راحتی از آن استفاده کند«، کمتر کسی فکر می کرد 

دارایی ه��ای بلوکه ش��ده مربوط به خرید تس��لیحات 
توس��ط ایران نیز آزاد ش��ود، ام��ا آنگونه ک��ه منابع 
خبری گفته اند پول های بلوکه شده در این حوزه نیز 
آزاد خواهند ش��د که بر این اساس در مرحله نخست 
۴۰۰ میلی��ون دالر و در مراح��ل بع��د یک  میلی��ارد و 

۳۰۰ میلیون دالر نیز آزاد خواهد ش��د. 
چند روز پیش از ای��ن بود که معاون وزیر خارجه به 
دیدار فعاالن اقتصادی رف��ت تا بگوید با اجرای برجام، 
کش��ورهای اتحادیه اروپا و آمری��کا متعهد به رفع همه 
تحریم ها ش��ده اند و در روز اجرایی ش��دن برجام همه 
تحریم های بانکی و مال��ی رفع و همچنین تحریم هایی 
که مرب��وط به دس��تورالعمل اجرای��ی رئیس جمهور و 
تحریم ه��ای کنگره آمری��کا بوده لغو می ش��ود. آنگونه 
که تخت روانچی گفته اس��ت فعالیت های بانکی شامل 
ایج��اد رواب��ط کارگزاری جدی��د، افتتاح ش��عب، ارائه 
خدمات بیمه ای، بیمه اتکایی و سوییفت برقرار می شود 
و براس��اس ماده ۲۱ برج��ام معامله ها به ری��ال و ارائه 
اس��کناس دالر آمریکایی به ای��ران ممنوعیتی نخواهد 
داشت و تجارت دوجانبه، نقل و انتقال درآمدها، خرید 
و پذیره نویس��ی اوراق قرض��ه دولتی، ارائ��ه خدمات به 
بانک مرکزی و همچنین انج��ام امور بیمه ای نیز مجاز 
می ش��ود. افزون بر اخب��ار روانچی ب��رای فعاالن حوزه 
بانکی، یعقوبی مدی��ر اداره بین الملل بانک مرکزی نیز 
این خبر را به اهالی اقتصاد داد که بانک مرکزی از روز 
اجرایی شدن برجام اقدام کرده و ظرف دو هفته موضوع 

به نتیجه خواهد رسید. 

  فرص��ت هفت روزه هیات های نظارت اس��تانی برای 

رسیدگی به ش��کایت داوطلبان رد صالحیت شده توسط 
هیات ه��ای اجرایی و اظهارنظ��ر در مورد صالحیت دیگر 
داوطلبان روز ش��نبه به پایان  رس��ید. هیات های نظارت 
اس��تانی از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ دی ماه فرصت رس��یدگی به 
شکایت داوطلبان رد صالحیت شده با کسب نظر از هیات 
مرک��زی نظ��ارت و اظهارنظ��ر در م��ورد صالحیت دیگر 
داوطلبان و اعالم آن به فرماندار مربوطه را داشتند. هیات 
مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی طی اطالعیه ای اعالم کرد: آن عده از داوطلبان 
نمایندگی مجلس که براساس رأی هیات مرکزی نظارت 
بر انتخابات، صالحیت آنان احراز نشده، می توانند شکایت 

خود را تحویل دهند. 
  علی اصغر ناصربخت، رئیس ستاد انتخابات شهرستان 

تهران گفت: هیات نظارت اس��تان هنوز اسامی داوطلبان 
تایید یا رد صالحیت ش��ده را ب��ه فرمانداری اعالم نکرده 
اس��ت. ما ای��ن آمادگی را داریم ک��ه در کوتاه ترین زمان 
ممک��ن نتیجه بررس��ی های هی��ات نظارت اس��تان را به 
داوطلبان اعالم کنیم. معاون سیاس��ی و امنیتی فرماندار 
تهران همچنین درباره انتش��ار اس��امی افرادی که توسط 
هیات نظارت اس��تان تایید یا ردصالحیت شده اند، گفت: 
اسامی منتشر ش��ده غیرواقعی بوده و شایعه و گمانه زنی 
غیررسمی اس��ت، زیرا هنوز رس��ما نتیجه بررسی هیات 

نظارت استان به ما در فرمانداری اعالم نشده است. 

  محمدحس��ین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور 

نیز در نشس��تی با خبرنگاران با اش��اره به اینکه بررس��ی 
صالحیت ها به صورت قانونی انجام ش��ده است، گفت: ما 
۱۲ ه��زار و ۴۶ پرونده به دادس��تانی کل فرس��تادیم که 
دادس��تانی اعالم کرده 7۶۳ نفر دارای سابقه محکومیت 
هس��تند و ۱۱ هزار و ۲8۳ نفر نیز هیچ س��ابقه ای ندارند. 
او در پاس��خ به سوالی مبنی بر اظهار نظر بعضی رسانه ها 
مبن��ی بر فله ای بودن تایید صالحیت ها، گفت: براس��اس 
گ��زارش از مراجع چهارگانه همه موارد مربوط به دزدی، 
رش��وه، مواد مخدر و وابس��تگی به خارج را رد صالحیت 
کرده ایم. هیات های اجرایی براس��اس مواد ۲8، ۲9 و ۳۰ 
قان��ون انتخابات صالحیت داوطلبان را بررس��ی کردند و 
هیچ بررس��ی فل��ه ای در کار نبوده اس��ت. نباید جایگاه 
هیات های اجرایی به خاطر رد صالحیت عده ای زیر سوال 

رود و گفته شود که آنها فله ای عمل کردند. 
  نجات اهلل ابراهیمیان از س��مت س��خنگویی شورای 
نگهب��ان اس��تعفا داد. او از بی��ان دلی��ل اس��تعفای خود 
امتناع کرد و گفت: در حال حاضر وقت مناس��بی نیست 
ک��ه دلیل اس��تعفای خود را بیان کن��م و در حال حاضر 
مش��خص نیس��ت که چه کسی برای س��مت سخنگویی 
شورای نگهبان تعیین می شود. گفتنی است محمدمهدی 
شیرمحمدی، مدیر روابط عمومی شورای نگهبان در این 
رابطه گفت: با استعفای نجات اهلل ابراهیمیان از سخنگویی 

شورای نگهبان موافقت نشده است. 

 علی ش��کوری راد، دبیر کل ح��زب اتحاد ملت ایران 
اس��المی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ه��ر نتیجه ای که توس��ط 
هیات های نظارت و ش��ورای نگهبان اعالم ش��ود تاثیری 
در ع��زم اصالح طلب��ان برای پیم��ودن مس��یر انتخابات 
نخواهد داش��ت، اظهار داشت: تصمیم اولیه برای شرکت 
در انتخاب��ات با در نظر گرفت��ن احتمال رد صالحیت های 
گس��ترده بوده و م��ا خود را برای چنین ش��رایطی آماده 
کرده ای��م. ب��ه همین خاطر ب��ود که از تمام کس��انی که 
فکر می کردیم می توانند کمکی در تش��کیل یک مجلس 
کارآمد داش��ته باش��ند، دعوت کردیم ب��رای نامزدی در 
انتخابات ثبت نام کنند تا با مشکل فقدان نامزد انتخاباتی 
پس از بررس��ی صالحیت ها مواجه نش��ویم، لذا از کسانی 
که با قب��ول زحمت به این فراخوان پاس��خ مثبت دادند 
تش��کر می کنم. در این راس��تا ۱۲ هزار نفر یعنی بیش از 
دو براب��ر باره��ای قبل برای حض��ور در انتخابات مجلس 
دهم ثبت نام کردند که پاس��خ درخ��وری به آن فراخوان 
ب��ود. ما منتظر اعالم نتایج بررس��ی صالحیت ها توس��ط 
هی��ات نظارت هس��تیم، که البت��ه تا این لحظ��ه اخبار 
جس��ته گریخته ای که در این رابطه منتش��ر ش��ده بعضا 
نگران کننده اس��ت. البته نتیجه بررس��ی صالحیت ها به 
خود داوطلبان انتخابات اعالم خواهد ش��د، ولی آمار کلی 
و نهایی آن درباره تعداد تایید صالحیت ش��دگان و تعداد 
رد صالحیت ش��دگان توسط مس��ئوالن ارائه خواهد شد و 

آنگاه می توان در این باره قضاوت نهایی داشت. 

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

کره ش��مالی ضمن اعالم اینکه آماده اس��ت تا در ازای 
توقف مانورهای نظامی مش��ترک آمری��کا با کره جنوبی، 
دس��ت از آزمایش های اتمی اش بردارد، خواس��تار انعقاد 
یک معاهده صلح با آمریکا شد اما چنین درخواست هایی 
در گذش��ته توس��ط واشنگتن رد شده اس��ت. به گزارش 
آسوش��یتدپرس، آمری��کا پیش��تر ای��ن مس��ئله را ک��ه 
کره ش��مالی مانورهای نظامی را به آزمایش های اتمی اش 
مرتب��ط می کند یک  » تهدید واض��ح «   خوانده و از پیونگ 
یانگ خواس��ت تا ابتدا  » صداقت «   خود را نس��بت به خلع 
تس��لیحات اتمی نشان دهد. یکی از س��خنگویان وزارت 
خارج��ه ک��ره ش��مالی آزمایش اتم��ی اخی��ر را اقدامی 
 » قاب��ل توجیه «   برای تضمین حیات کره ش��مالی در برابر 
 » تهدیدهای خارجی «   خواند. این مقام ادامه داد: در پاسخ 
به حمالت مکرر آمریکا به تمامیت ارضی و اس��تقالل مان 

و همچنی��ن اقدام��ات تحری��ک آمی��ز و تهدیدآمیز، ما 
کش��ورمان را با امکانات اتمی ممکن و توانایی های انجام 
اقدامات تالفی جویانه اتمی مجهز کردیم اما بدون فکر از 
تسلیحات اتمی مان اس��تفاده نخواهیم کرد. این سخنگو 
همچنین تصمیم کره جنوبی برای از س��رگیری تبلیغات 
ض��د کره ش��مالی در مرز پر تنش این دو کش��ور را یک 
اق��دام  » تحریک آمیز عجیب «   توصیف کرد. کره ش��مالی 
به ش��دت نس��بت به انتقادات خارجی از کیم جونگ اون، 
رهبر این کش��ور حس��اس اس��ت و با پخش اعالمیه های 
تبلیغاتی ضدکره جنوبی از کمپین تبلیغات ضد کره شمالی 
س��ئول انتقام گرفته اس��ت. در چند روز گذش��ته پس از 
آنکه یکی از پهپادهای کره شمالی به صورت مختصر مرز 
کره جنوبی را نقض کرد س��ربازان س��ئول ۲۰ مرتبه تیر 

هش��دار ش��لیک کردند. 

کره شمالی صلح با آمریکا را شرط توقف آزمایش های اتمی اش خواند

 گروگانگی�ری در هتل�ی در واگادوگو، 
گ�روه  توس�ط  بورکینافاس�و  پایتخ�ت 
 » القاعده در مغرب اسالمی «   با آزادسازی 
126 گروگان، کشته شدن 23 نفر زخمی 
شدن 33 نفر دیگر و کنترل ارتش بر هتل 

مذکور خاتمه یافت. 
 جان ک�ری وزیر خارج�ه آمریکا 23 
ژانوی�ه  )س�وم بهم�ن( ب�ه عربس�تان 

سعودی سفر می کند. 
فرس�تاده س�ازمان ملل به یمن برای دیدار با مس�ئوالن دولت مستعفی این 

کشور راهی ریاض شد

تیتر اخبار

قنبرن��ژاد، مدیرواح��د ص��دور آرم س��ازمان ترافیک از 
تمدی��د مهلت ثبت نام آرم های س��االنه ورود به محدوده 
طرح ترافیک تا روز دوشنبه ۵ بهمن ماه خبر داد و گفت: 
متقاضی��ان ج��ا مانده از ثبت نام تنها ت��ا ۵ بهمن فرصت 
دارند تا از طریق س��ایت www. tehran. ir  نسبت به 

ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند. 
او با بیان اینکه امس��ال نیز همچون س��ال های گذشته، 
خانواده های معظم شهدا، جانبازان عزیز، بیماران خاص و 
عزی��زان خبرنگار از تعرفه حمایتی برخوردار خواهند بود، 
تصریح کرد: از ش��هروندان تقاض��ا داریم صرفا در صورتی 
که ورود هر روزه ایشان به محدوده طرح ترافیک ضرورت 
داش��ته باشد، نس��بت به ثبت نام اقدام کنند و در غیر این 

صورت از آرم های روزانه و هفتگی استفاده کنند. 
مدیرواحد صدور آرم سازمان ترافیک با اشاره به اینکه برای 
خودروهایی که به سن فرسودگی رسیده و مطابق قانون ملزم 
به اس��قاط باشند، مجوز طرح ترافیک صادر نمی شود، اظهار 
ک��رد: در این دوره نیز مانند دوره قبل، به جز آمبوالنس های 
اورژانس تهران، خودروهای امدادی آتش نشانی و خودروهای 
پلی��س و همچنی��ن اتوبوس های ش��رکت واح��د تهران و 
تاکسی های تهران که تمام یا بخشی از مسیر آنها در محدوده 
طرح ترافیک قرار داشته باشند، تمامی خودروهای عمومی و 
امدادی نیاز به مجوز دارند و باید نس��بت به اخذ مجوز طرح 
ترافیک اقدام کنند و در غیر این صورت ورود آنها به محدوده، 

به منزله تخلف ورود ممنوع خواهد بود. 

تمدید مهلت ثبت نام آرم طرح ترافیک تا 5 بهمن

 در راستای مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی ایران و مصالح کلی نظام، چهار زندانی 
ایرانی دو تابعیتی روز ش�نبه در چارچوب 
مبادله زندانیان آزاد شدند؛ گفته می شود که 
جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست 

نیز جزو این آزادشدگان است. 
 کمیته عمران ش�ورای ش�هر ته�ران از 
تدوین الیح�ه ای درب�اره اخذ ع�وارض از 

ساختمان های نیمه کاره خبر داد. 

عظیم بابایی شهردار منطقه 6 با بیان اینکه بیشتر میادین خاطره انگیز شهر تهران 
در این منطقه قرار دارد، گفت: طرح ساماندهی میدان فردوسی در حال بررسی است

تیتر اخبار

 »متاستاز« در بخش استانی سی و چهارمین جشنواره 
تئاتر فجر ش��رکت کرد. بنا به اعالم جهانشیر یاراحمدی، 
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر، زنگ شروع 
س��ی و چهارمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر با اجرای 
نمایش متاس��تاز با حضور مرادخانی، معاون هنری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و ش��فیعی، مدی��ر کل مرکز 

هنرهای نمایشی کشور در بوشهر برگزار شد. 
آرش وف��اداری، تهیه کننده متاس��تاز درباره برنامه های 
این تئاتر در بخش اس��تانی جش��نواره فج��ر گفت: »قرار 
اس��ت عالوه بر اجرا در بوشهر، در تاریخ ۲۵ و ۲7 دی ماه 
در اس��تان های فارس و یزد اجرا داش��ته باشیم. همچنین 
متاس��تاز روز ۱۱ بهمن در جش��نواره تئات��ر فجر در تاالر 
مولوی ته��ران روی صحنه خواهد رف��ت.« وی همچنین 

درباره تاریخ اجراهای جدید متاس��تاز گفت: »در اجراهای 
قبل��ی، از علیرضا نادری، نویس��نده و کارگ��ردان تئاتر و 
بهناز ش��فیعی، همسر مرحوم ناصر حجازی به عنوان همپا 
تقدیر شد. همچنین دور هفتم اجراهای تئاتر متاستاز در 
تماش��اخانه ارغنون نیز با تقدیر از مژگان صیادی همپای 
زنده یاد مرتضی ندایی، هنرمند مستند ساز به پایان رسید. 
قرار است در دور آخر و هشتم اجراهای خود از ۱۱ بهمن 

تا اول اسفند در تاالر مولوی ادامه دهیم.«
گفتنی اس��ت متاس��تاز به کارگردانی علی اصغر دشتی، 
پی��ش از این در برج آزادی، تاالرهای س��ایه و چارس��وی 
تئاتر شهر تهران، تماشاخانه باران، تاالر شمس )اکو(، تاالر 
رودکی و ارغنون روی صحنه رفته و دوره آخر اجراهایش 

از ۱۱بهمن ماه آغاز خواهد شد. 

متاستاز در جشنواره تئاتر فجر

  مجموع�ه »م�اه ت�ی ت�ی« تازه ترین 
پ�روژه داوود میرباق�ری ب�رای ش�بکه 
نمای�ش خانگی با ام�ا و اگرهایی مواجه 
ش�ده ک�ه آین�ده تولی�د آن را مبه�م 

می کند. 
  مدرس�ه ملی سینمای ایران فراخوان 
دوس�اله  »دوره  در  هنرج�و  پذی�رش 

پرورش سینماگر« را اعالم کرد. 
داس�تان زندگی رجب طی�ب اردوغان، رئیس جمهور ترکی�ه به فیلم تبدیل 

می شود
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درحال��ی که پروی��ز مظلومی هفته گذش��ته از عملکرد 
ضعیف باشگاه استقالل در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل 
دوم انتقاد کرد و البته خیلی زود پشیمان شد، این باشگاه 
روز شنبه در بیانیه ای توضیحاتی ارائه کرد. روابط عمومی 
باش��گاه در این رابطه توضیح داد: در لیست سرمربی تیم، 
در نی��م فصل رقابت ه��ای لیگ برتر پن��ج بازیکن حضور 
داشتند. بختیار رحمانی، آرش افشین، داریوش شجاعیان، 
رسول نویدکیا و مسعود حسن زاده بازیکنانی بودند که در 
این لیس��ت بودند. دو بازیکن از پنج بازیکن مورد اش��اره 
به دلیل خدمت س��ربازی امکان جذب شان وجود نداشت 
و در م��ورد س��ه بازیکن دیگر هم مذاک��رات الزم صورت 
گرفت اما نتیجه مورد نظر به دس��ت نیامد. در حال حاضر 

استقالل به دلیل بدهی های سالیان گذشته که در همین 
رابطه ایجاد ش��ده است، در شرف کس��ر امتیاز قرار دارد 
و ن��ه تنها در برخی موارد بهره فن��ی  از آن بازیکنان برده 
نشده اس��ت بلکه بار مالی فراوانی به باشگاه تحمیل شده 
که در رس��انه ها بارها به آن اشاره شده است. از هواداران 
محترم اس��تقالل انتظ��ار می رود تحت تاثیر ش��بکه های 
اجتماعی غیرمجاز و غیر رس��می قرار نگیرند و مس��ئوالن 
خدمتگزار باش��گاه اس��تقالل را مورد اهانت و توهین قرار 
ندهند. در حال حاضر کادر مدیریتی باش��گاه استقالل از 
بهترین کادرهای مدیریتی است و نباید آنها را دلسرد کرد 
چراکه آنها بدون هیچ چشمداش��ت مالی و صادقانه برای 

تیم تالش می کنند. 

دفاع از باشگاه مقابل سرمربی

 در مراسم تقدیر از برترین داوران نیم 
فصل نخس�ت، داوران برتر ماه های لیگ 
برتر معرفی ش�دند: ماه نخس�ت محسن 
ترکی، ماه دوم محسن قهرمانی، ماه سوم 
ش�اهین حاج بابایی، ماه چهارم محس�ن 

ترکی، ماه پنجم محسن قهرمانی. 
  کنفدراس�یون فوتب�ال آس�یا به تیم 
ملی امید ایران که در قطر به سر می برد 
هش�دار داد که چنانچ�ه تخلف خود را 

تکرار کند جریمه خواهد شد. 
مراس�م تشییع پیکر جواد رفوگر، پیشکسوت س�ابق کشتی ایران با حضور 

گسترده مسئوالن ورزشی، رؤسای فدراسیون ها و اهالی کشتی برگزار شد
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

 یکش�نبه   27 دی1394    ش�ماره 421   صفحه8  

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی

شهریار شمس مستوفی، محمدصادق جنان صفت

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895434

سازمان آگهی ها: 88493166  
سامانه پیامکی: 50001243

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

تحریم ها لغو شد

نظام  مصلح��ت  تش��خیص  مجمع 
روز شنبه به ریاست آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی و ب��ا حض��ور اکثری��ت 
اعضا تش��کیل جلسه داد. در ابتدای 
رفسنجانی  هاش��می  آیت اهلل  جلسه، 
ب��ا توج��ه به انج��ام مراح��ل پایانی 
برجام با اش��اره به اینکه مراحل کار 
و مذاکرات بس��یار فشرده، سخت و 
همراه ب��ا تدبیر و عقالنی��ت بود، از 

و  دول��ت  رئیس جمه��ور،  پش��تکار 
هس��ته ای  مذاکره کننده  تیم  به ویژه 
کام��ل رهبری  تح��ت حمای��ت  که 
معظ��م انقالب انجام ش��د، تش��کر و 
قدردان��ی کرد و ای��ن موفقیت را به 
رهبر انقالب، دول��ت و به ویژه مردم 

غیور و وفادار ایران تبریک گفت. 
او با تاکید بر ض��رورت پایبندی و 
تعهد طرف مقابل ب��ه همه مراحل و 

مف��اد برجام گف��ت: امیدواریم طرف 
مقابل به وظای��ف و تعهدات خود به 
ط��ور کامل عم��ل کن��د، در غیر این 
نیز  ایران  صورت جمهوری اس��المی 
مقابله به مث��ل خواه��د ک��رد. رئیس 
مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام با 
اشاره به اتفاقات اخیر در خلیج فارس 
در مورد ملوانان نظامی آمریکا گفت: 
مس��ئله ای که می توانست در داخل، 

منطق��ه و جهان تبدیل به یک هیاهو 
و جنجال جدیدی به ویژه در آس��تانه 
اس��فند  انتخابات  و  اج��رای برج��ام 
ماه ش��ود ب��ا س��رعت عم��ل، تدبیر 
و عقالنی��ت دول��ت و هماهنگ��ی و 
همکاری سپاه پاس��داران به خوبی و 
درایت حل ش��د و امیدواریم همواره 
در س��ایر موارد حساس نیز به همین 

نحو عمل شود. 

هاشمی رفسنجانی لغو تحریم ها را به رهبری، دولت و مردم تبریک گفت

نا |
ایر

 |  



MAD MEN آموزه های تبلیغاتی سریال
فصل اول، قسمت اول:  »دود به 

چشمان تان می رود«

همانطور که در قسمت مقدمه این ستون اشاره شد، 
انتخاب و نقد قس��مت های مختلف سریال  » مدمن «   از 
این نظر حائز اهمیت اس��ت که ح��اوی مطالب مهم و 

قابل تأمل برای تبلیغاتچی هاست. 
در نخس��تین پالن قس��مت اول، قهرمان داس��تان 
دان دریپر را در یک کافه می بینیم که مش��غول نوشتن 
روی دستمال کاغذی است. از مستخدم سیاه پوست بار 
درخواست کبریت می کند و متوجه بسته سیگار دست 
او که Old Gold است می شود. از او می پرسد که چرا 
این برند س��یگار را مصرف می کند. پیرمرد سیاه پوست 
پاس��خ می ده��د:  »زمان خدمت هفت��ه ای یک باکس 
مجانی بهمون می دادن.« و دان سریع نتیجه می گیرد:  
»پس به اون عادت کردی. «   وقتی دان از او می پرسد آیا 
می تواند او را به عوض کردن برند س��یگار ترغیب کند، 
 Old Gold جواب پیرمرد یک نه قاطع است:  »نه، من

خودم را دوست دارم.«
در اینج��ا دو نکته آموزنده وجود دارد: اول اینکه دان 
 Sterling دریپر به عنوان مدیر خالقه آژانس تبلیغاتی
Cooper  مکالمه و پرس��ش از یک خدمتکار را کسر 
ش��أن خود نمی داند و باور دارد که آن پیرمرد می تواند 
ب��ه او در مورد کارش دید بدهد. به قول اگیلوی بزرگ، 
گاه��ی خود ما می توانیم مس��تقیما از م��ردم راجع به 
محص��والت و نگرش آنها س��وال کنیم و به نتایج قابل 
قبولی برسیم. دوم اینکه  »وفاداری« یک عنصر بسیار 
مهم در بازاریابی اس��ت. مسئله ای که همواره برای رقبا 
دردسرس��از اس��ت. همین مس��ئله ذهن دان دریپر را 
کامال درگیر خود کرده اس��ت. Lucky Strike جزو 
مشتریان چند میلیون دالری آژانس آنهاست و او تنها 
ی��ک روز فرصت دارد ت��ا راه حلی تبلیغاتی به آنها ارائه 
دهد. اما هیچ چیز در چنته ندارد. در همین حال مسئول 
تحقیقات ب��ازار آژانس خانم دکتر گاتمن در دفتر دان 
حضور می یابد و ایده  »غریزه مرگ «   فروید را به عنوان 
راه حل ارائه می دهد! اینکه مردم در ناخودآگاه خود نوعی  
»آرزوی مرگ «   دارند و این غریزه ای بسیار قوی است و 
می تواند توجیه کننده مصرف دخانیات باشد. پاسخ دان 
طعنه آمیز اس��ت:  »گفتید فروید، االن تو کدوم آژانس 
مشغوله؟!« و در ادامه می گوید مردم پیش از آنکه فروید 
به دنیا بیاید، سیگار می خریدند، مسئله ما این نیست که 
چرا مردم باید سیگار بکشند، مسئله این است که چرا 
باید Lucky Strike بکش��ند! و دست آخر می پرسد: 
آیا کس دیگری این تحقیق را دیده است؟ و زمانی که با 
پاسخ منفی مواجه می شود، پوشه تحقیق را یک راست 

داخل سبد آشغال کنار میزش می اندازد! 

 به قول جیمز کاالگان  »مدیر باید جرأت آن را داشته 
باشد که گاهی برخالف رأی متخصصان عمل کند.«

جلس��ه حیاتی با الکی استرایک باالخره فرا می رسد. 
در این جلس��ه، نوبت صحبت به دان دریپر که می رسد 
چیزی برای گفتن ندارد. پیت کمپبل  )همکار جاه طلب 
و ج��وان دان( از ای��ن فرصت سوء اس��تفاده می کند و 
تحقیق دکتر گاتمن را که از اتاق دان دریپر کش رفته 
اس��ت، مطرح می کند. همان طور ک��ه قابل پیش بینی 
بود، مورد تمس��خر صاحبان ش��رکت الکی استرایک 
قرار می گیرد. صاحبان شرکت با ناامیدی در حال ترک 
جلسه هس��تند که ناگهان ایده ای به ذهن دان خطور 
می کند. در اینجا می بینیم که چگونه شم تبلیغاتی دان 
دریپر از یک موقعیت ظاهرا بد برای کمپانی های سیگار، 
یک فرصت طالیی برای مشتری خود می سازد:  »االن 
ما شش کمپانی تولید سیگار داریم که شش محصول 
یکسان تولید می کنند. ما می توانیم هرچه می خواهیم 
بگوییم. شما چگونه سیگارهاتون رو درست می کنید؟ « 
لی گارنر پدر )صاحب الکی اس��ترایک(:  »ما دانه های 
ضد حشره تنباکو رو پرورش می دهیم، اونارو در آفتاب 
کارولین��ای ش��مالی می کاریم، پرورشش��ون می دیم، 
می بریمشون، عملشون میاریم، برشته شون می کنیم... «    
»همینه. خودش��ه. «   دان دریپر روی تخته می نویسد:  
»برش��ته شده است. «   و زیر آن خط می کشد. لی گارنر 
پسر:  »ولی تنباکوی اونای دیگه هم برشته شده! « دان 
دریپر به طعنه می گوید:  »نه، تنباکوی همه س��می و 
خطرناک اس��ت. مال الکی استرایک، برشته است. «   و 
در ادامه:  » تبلیغات یعنی: شادکامی. می دونید شادکامی 
چیه؟ بوی یه ماشین نو. رهایی از ترس. یه بیلبورد کنار 
جاده است که با اطمینان کامل داد می زنه که کاری که 

شما دارید می کنید درسته که حال شما خوبه.«
 دان دریپ��ر در آخری��ن لحظ��ه با ن��گارش و خلق 
یک  »ت��گ الین« پر مغز و متف��اوت برای برند الکی 
اس��ترایک آنها را راضی می کند. »It’s toasted « به 
معنای  »برشته ش��ده«، که از عملیات فرآوری تنباکو 
الهام گرفته شده است. شاید به جرات بتوان گفت درس 
اصلی این قس��مت سریال چنین است:   » شاید چندین 
محصول یکسان با مشخصات یکسان در بازار باشد، اما 
آنچ��ه که تبلیغاتچی در مورد یک��ی از آنها می گوید و 
برجسته اش می سازد مهم است. به قول دیوید اگیلوی 
مهم تری��ن خصوصیت یک تبلیغاتچی دس��ت به قلم 
بودن اوس��ت. هیچ چیز جای یک شعار تبلیغاتی مؤثر 

را نمی گیرد. 
alijah.sh@gmail.com :ارتباط با نویسنده

تبلیغاتچی های دیوانه

تبلیغات خالق

انجمن  France Alzheimer- شعار: هیچکس از بیماری آلزایمر در امان نیست! 

ایستگاه تبلیغات

نمایش ذهن یك مهندس در آگهی 
تبلیغاتی عجیب و غریب هوندا

هوندا در یک آگهی تبلیغاتی برای خودروی مدل جدید 
Civic Sedan خ��ود بینن��دگان را در حالی با افکار یک 
مهندس آش��نا می کند که او رویای حرکت محصول خود 
در جاده را در سر می پروراند. این آگهی تبلیغاتی با عنوان 
 »The Dreamer« که با اشتیاق فراوان به آگهی تبلیغاتی 
» Walking on a Dream «   متعلق به گروه موسیقی 
دو نفره » Empire of the Sun « نیز می پردازد، توسط 
آژانس تبلیغاتی record RPA متعلق به هوندا س��اخته 
ش��د و Civic Sedan را در ذهن یک مهندس شبیه به 
ترن هوایی به تصویر می کشد. در پایان شعار »مستقیم از 
تصور ما« به چش��م می خورد. هدف از ساخت این آگهی 
تبلیغاتی ش��اد برای خودروی م��دل Civic کامال جدید 
نمایش عناصر تازه و باز طراحی شده این اتومبیل است. به 
گزارش  ام بی ای نیوز، گذشته از فیلم، هوندا در حال انجام 
یک اقدام سنگین در حوزه رسانه های اجتماعی برای تبلیغ 
این خودروی جدید اس��ت. آگهی های تبلیغاتی ویدئویی 
همچنین طبق برنامه ریزی های موجود در سطح ملی روی 
 »Live Stories«و در سطح منطقه ای روی Snapchat

اجرا می شود. 

کمپین »شهروند سالم« زیر ذره بین »فرصت امروز«

ارتقای سالمت شهروندان با تبلیغات محیطی

تلقی  ای که نسبت به کمپین در کشور 
ما شکل گرفته نادرست است. اینکه 

ما به شکل مقطعی فقط در بخش 
تبلیغات محیطی ظرفیت های خالی را 

 دو سه روز برای کارهای
 فرهنگی - هنری اختصاص دهیم 
خیلی هم خوب است اما به معنای 
خاص ما وارد حیطه کمپین نشده ایم
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نظرت�ان درب�اره کمپین ش�هروند س�الم 

چیست؟ 
در ابت��دا بهتر اس��ت عنوان کن��م کلیت این 
حرکت ها و همکاری هایی را که بین سازمان های 
مسئول برای جلب مشارکت مردم انجام می شود 
گام��ی رو به جلو و مثبت می دانم و اگر در ادامه 
به مواردی اش��اره می کنم، ب��رای تقویت کار و 
ارتقای اثربخش��ی چنین حرکت هایی است. با 
این مقدمه باید بگویم وقت��ی ما از واژه کمپین 
استفاده می کنیم یعنی یک برنامه که الاقل هفت 
رکن مش��خص دارد و از همه مهم تر قرار است 
یک مسئله  یا مشکل را حل کند، تعریف کرده ایم. 
کمپین، یک هدف و مخاطب مش��خص دارد و 
پیام و شیوه ارتباط با مخاطبش و روش حرکتی 
آن معلوم است. با این توصیفات در مورد کمپین 
شهروند سالم، باید مشخص شود که کدام مسئله 
و بُعد سالمت مدنظر بوده است؟ در این کمپین 
مسائل جداگانه ای مانند اصالح الگوهای تغذیه، 
کم تحرکی، پوکی اس��تخوان، مصرف دخانیات 
و مواد مخدر یا ایدز مطرح ش��ده است. مسائل 
جداگانه ای که در بعضی  از آنها ممکن است عوامل 
مشترکی وجود داشته باشد. عالوه بر این موارد 
در هر مس��ئله مطرح شده در کمپین، مخاطب 
اصلی نیز باید مشخص و در نظرگرفته شود که 
تبلیغات محیطی چقدر می تواند برای ارتباط با 
مخاطبان هدف، موثر باشد؟ همچنین ماه اجرای 
کمپین نیز اهمیت دارد و باید مشخص شود که 
چرا مثال دی ماه برای این فعالیت انتخاب ش��ده 
است؟ اینکه طراحی پیام ها از چه ساختارهایی 
تبعیت می کنند و چه پژوهش هایی از شیوه ای 
که ما برای ارتباط با مخاطب مان انتخاب کرده ایم 
پش��تیبانی می کنند؟ و در نهایت برای ارزیابی 
کارها و اصالح نارس��ایی ها چه فکری کرده ایم؟ 
مسائل دیگری اس��ت که در طراحی کمپین از 
اهمیت برخوردار است. به نظرم تلقی  ای که نسبت 
به کمپین در کش��ور ما ش��کل گرفته نادرست 
اس��ت. اینکه ما به شکل مقطعی فقط در بخش 
تبلیغات محیطی ظرفیت های خالی را دو سه روز 
برای کارهای فرهنگی - هنری اختصاص دهیم 
خیلی هم خوب است اما به معنای خاص ما وارد 
حیطه کمپین نشده ایم. مگر اینکه برای سواالت 

مطرح شده از قبل به جوابی رسیده باشیم. 
آگهی های کمپین ش�هروند سالم با اینکه 
ساده اند ولی به سرعت توسط مخاطبان و 
رسانه های خبری منتشر شدند به نظرتان 
ای�ن موضوع ب�ه تاثیرگ�ذاری پیام کمك 

خواهد کرد؟ 
به دالیلی که قبال عرض کردم یعنی عدم تمرکز 
روی یک مس��ئله مشخص اساسا این فعالیت ها 
مختصات یک کمپین را برای یک مسئله سالمت 
ش��هروندی پیدا نمی کنند، مگر اینکه هدفشان 
ارتقای وجهه سازمان های متولی و جلب همکاری 
هنرمندان باشد که در آن صورت ماجرا و چارچوب 
کلی آن متفاوت است و باید اثربخشی آن براساس 
مالحظات برند س��ازمانی بررسی شود و صورت 
مس��ئله از بحث کمپین عمومی سالمت خارج 
می ش��ود. اما با این توصیفات به نظرم چارچوبی 
که سازمان های مربوطه برای این فعالیت  انتخاب 

کرده اند درست است. یعنی متولیان دارند تالش 
می کنند مشارکت گروه های باانگیزه و پرنفوذ را 
جلب کنند. در این م��ورد، این همکاری ها بین 
اصحاب هنر و رسانه برای انعکاس گسترده این 
فعالیت ها موثر بوده که الزاما به معنای تاثیرگذاری 
پیام ها نیست. تاثیرگذاری، ویژگی ازلی یک پیام 
نیست و براساس دس��ته بندی مخاطب، زمینه 
موضوع و هدف پیام باید مورد پرسش و بررسی 
قرار بگیرد اما همان طور که شما هم تاکید کردید 
رعایت سادگی در پیام، یکی از اصولی است که 
در مقیاس عمومی به افزایش ظرفیت تاثیرگذاری 

آگهی ها کمک می کند. 
به نظرتان سازمان های متولی این کمپین 
برای تاثیرگذاری بیشتر روی مخاطبان باید 
از چه شیوه ها و رسانه های مکمل تبلیغاتی 

استفاده کنند؟ 
س��ازمان های متولی این فعالیت توانسته اند 
در بخش اجرایی با هنرمندان و طراحان ارتباط 
خوبی را برقرار کنند ام��ا برای اینکه فعالیت ها 
نظام من��د ش��ود و بتوان هدف مش��خصی را از 
آنها توقع داش��ت، باید مراح��ل  بنیادی تر کار را 
بازنگری کنند. به طور مثال این جلب همکاری ها 
و مش��ارکت ها در ابت��دا در س��طح برنامه ریزی 
اس��تراتژیک ارتباطی انجام شود یعنی با جلب 
مشارکت ش��رکت ها و استراتژیست های حوزه 
ارتباطات سالمت، کمپین هایی حرفه ای بتوانند 
فراهم کنند که مس��ائل اساس��ی را مش��خص 
کرده اس��ت و وقتی به مرحله رسانه، خالقیت و 
اجرای هنری پیام می رسد تمرکز و هدفمندی 
الزم را داشته باشد. وضعیت فعلی طوری است 
که به نظر می رس��د مراحل از انتها به اول دنبال 
می شود یعنی گروه هایی از هنرمندان و ظرفیتی 
از رس��انه های محیطی را جذب کرده اند و کاری 

ش��روع ش��ده اس��ت. اما در تبلیغات کار تیمی 
اس��ت. دقت کنیم که گروه با تیم ف��رق دارد و 
در ش��کل گیری تیم تمام تخصص های مکمل 
را در نظ��ر می گیرند. نکته بعدی این اس��ت که 
فعالیت ها مداومت داشته باشد و به اقتضای هر 
مسئله برنامه ای داشته باش��یم که شیوه کار را 

تعریف کند. 

در ای�ن کمپی�ن از کلمات هش�دار دهنده 
زی�ادی در انتقال پیام اس�تفاده ش�ده، به 
نظرتان این ش�یوه عملکرد در انتقال پیام 

روی مخاطبان تاثیرگذار است؟ 
در حوزه س��المت بخش عمده ای از مسائل 
ش��امل رفتارهاست. در کمپین های سالمت به 
اقتضای هر مسئله، رفتارهای مرتبط شناسایی 
می ش��ود و از میان آنها بعض��ی رفتارها مثبت 
است که باید با پیام های تشویقی روی تقویت 
آنه��ا کار کنیم و گاهی رفتارها منفی اس��ت و 
پیام های ما باید پرهیز از آن رفتار را مدنظر قرار 
دهد. به طور مثال وقتی مسئله ما درباره مشکلی 
مثل چاقی جمعیت ش��هری اس��ت، یکسری 
عوامل مانند فست فودها، کم تحرکی، استرس ها، 
مصرف زیاد روغن، الگوهای غذایی نامناس��ب، 

ابتال به بعض��ی بیماری ها و... وجود دارد که در 
تحقیقات ارتباط آنها با چاقی تایید شده است. 
از می��ان آنها مثال کم تحرکی را در یک کمپین 
انتخاب می کنیم. در مورد کم تحرکی، تحقیق 
به ما نشان می دهد گروه های مخاطب هر کدام 
چه دالیلی برای کم تحرکی دارند، به طور مثال 
به این نکته می رسیم که افراد مسن تر ساعات 
زیادی را جلوی تلویزی��ون می گذرانند. اینجا 
پیام های تبلیغاتی ما می تواند برای جلب توجه، 
به مخاطرات این رفتار بپردازد یا بر موانع تغییر 
رفتار تمرکز کند یا به طور مشخص یک رفتار 
جدید را پیش��نهاد بدهد، مث��ال اینکه به ازای 
هر 45 دقیقه که نشس��ته اید 10 دقیقه از جا 
بلند شوید در خانه راه بروید. اینها مثال است 
و رفتارهای درست را متخصصان سالمت باید 
استخراج کنند و انتخاب مثبت یا منفی بودن 
پیام ها باید مس��تدل باشد و پشتوانه تحقیقی 
داش��ته باش��د. در مورد اس��تراتژی رسانه هم 
بدیهی اس��ت که در این مث��ال برای این گروه 
ه��دف نمی توانیم به تبلیغ��ات محیطی اکتفا 
کنیم، چون افرادی مخاطب هدف ما هس��تند 
که عمدتا پای تلویزیون نشس��ته اند یا در مورد 
ک��ودکان افراط در نشس��تن پ��ای بازی های 
موبایل��ی و کامپیوتری ج��زو رفتارهای منفی 
اس��ت. در اینجا رس��انه ها و پیام هایی که برای 
والدی��ن و برای کودکان ارائه می ش��ود معموال 
نمی تواند یکسان باشد. دامنه عملکرد پیام های 
مثبت یا منفی براس��اس هدف ما در هر بخش 
متفاوت است. بعضی محققان معتقدند پیام های 
هش��داردهنده در ش��کل دادن ب��ه آگاهی ها 
و دانش��ی ک��ه در قص��د انجام رفت��ار مداخله 
می کن��د موثر اس��ت و در عین ح��ال گروهی 
معتقدند پیام های مثبت اثربخشی بیشتری را 

در تغییرات رفتاری به خصوص در کمپین های 
عمومی سالمت ایجاد می کند. در مجموع حکم 
کلی برای این موضوع وجود ندارد و به ازای هر 
مسئله جزئیاتش باید مورد بررسی قرار بگیرد. 

آیا در این باره نمونه ای از کشورهای دیگر 
به یاد دارید که جالب توجه باشد؟ 

بله! به طور مثال کمپین های سازمان بهداشت 
جهانی درباره دیابت از نمونه های موفق اس��ت 
و با برنامه هایی که در کش��ورها اجرا ش��ده به 
ش��کلی نظام مند، گ��زارش اقدامات هر س��ال 
ارزیابی می ش��ود و با انج��ام اصالحات، اهداف 
آن را دنبال می کنند. به عنوان یک مخاطب عام 
می بینیم که امروز اطالعات و آگاهی ما نسبت 
به این بیماری و مخاطراتش افزایش پیدا کرده 
اس��ت. این کمپین ها توانسته در بین نهادها و 
دستگاه های مسئول حرکت هایی را ایجاد کند و 
به شکل گسترده ای مشارکت مردم و گروه های 
اجتماعی در برنامه های پیشگیری و نظارت در 
مورد این بیماری افزایش پیدا کرده اس��ت. در 
این مورد همه عناصر یک کمپین جامع یعنی 
یک برنامه یکپارچه هدفمند و منسجم در ابعاد 
بین المللی را می توان دید. در پایان باید بگویم 
معموال در کش��ور ما دو رک��ن مهم کمپین ها 
با فراموش��ی ی��ا کم توجهی مواجه می ش��ود؛ 
یک��ی ضرورت تحقی��ق در ش��روع و در حین 
اجرای کمپین هاست و دیگری اینکه در پایان 
فعالیت ها باید مطالعاتی برای ارزیابی کمپین ها 
انجام شود. به نظرم در این مورد الزم است که 
هم از جانب س��فارش دهندگان و هم از طرف 
مجریان کار، حساسیت بیشتری وجود داشته 
باشد، چون ارتقای تبلیغات در کشور منوط به 
واکاوی اقدامات قبلی، تش��خیص نارسایی ها و 

ایجاد تغییرات مناسب است. 

نرگس فرجی

علیجاه شهربانویی
مشاور تبلیغات و برندسازی

اقدام�ات تبلیغاتی س�ازمان زیباس�ازی ش�هر ته�ران در جهت 
فرهنگس�ازی ش�هروندان یکی پس از دیگری در حال اکران است. 
این س�ازمان اخیرا طرح آگهی هایی را به همراه پیام هایی در جهت 

فرهنگس�ازی س�بك زندگ�ی و تغذی�ه س�الم مخاطبان و مس�ائل 
بهداش�ت عمومی در سطح شهر از طریق رس�انه های در اختیارش 
اک�ران کرده اس�ت. ای�ن طرح ه�ا در قال�ب کمپینی تح�ت عنوان 
»شهروند سالم« س�ازماندهی شده  اند. طرح های اجراشده برای این 
کمپین خروجی یك کارگاه س�ه روزه  است که این سازمان با حضور 
گرافیس�ت های برجس�ته  کش�ورمان برگزار کرده  اس�ت. همچنین 

جمالت اس�تفاده شده در طرح های این کمپین توسط کارشناسان و 
مس�ئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی شده و 
مورد تایید قرار گرفته اس�ت. برای بررسی این کمپین سراغ شهرام 
احمدی، مدرس و کارشناس ارشد تبلیغات رفته ایم. احمدی در این 
گفت وگ�و ب�ه ابعاد مختلف این کمپین پرداخته اس�ت ک�ه در ادامه 

می خوانید.
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بازاریابی اجتماعی در خدمت بازار 

احتم��اال گاهی در کوچ��ه و خیابان یا در رس��انه های 
مختلف ب��ه عناوینی با موضوعیت مصرف غذای س��الم، 
وظایف شهروندی در خصوص جلوگیری از آلودگی هوا یا 
تکرار معرفی امراض حاصل از استعمال دخانیات برخورد 
کرده اید. بازاریابی اجتماعی بخش��ی از گروه های بازاریابی 
را ش��امل می شود که دستورات و عوامل منجر به زندگی 
بهتر و سالم تر را در یک محدوده جغرافیایی ترویج می کند 
و س��عی بر آن دارد که با تاسی از شیوه های مارکتینگ و 
تبلیغات معمول، مخاطبان خ��ود را افزایش داده و آنها را 
ترغیب به پیگیری شعارها و به تبع آن زندگی اجتماعی 

مفیدتر کند. 
همانطور که در بازاریابی اقتصادی رس��یدن به حداکثر 
منافع اقتص��ادی مدنظر اس��ت، در بازاریاب��ی اجتماعی 
رس��یدن به حداکثر منافع اجتماعی دارای اهمیت است. 
این دس��تورات همگی در حوزه اجتماع، محیط زیست یا 
سالمتی تعریف می ش��وند و تاثیر مستقیم بر رفاه فردی 
و جامع��ه دارن��د. معموال دارای جنبه رفتاری هس��تند و 
مخاطبان را تش��ویق به تغییر رفت��ار و ایجاد هنجارهای 
شخصی و اجتماعی می کنند. متولی ارائه چنین تبلیغاتی، 
موسسات دولتی و خصوصی و همچنین مراکز عام المنفعه 
و خیریه هستند که با هدف زندگی بهتر و جامعه سالم تر 
گام برمی دارن��د. اما اگر با نگاه مارکتینگ به موضوع نگاه 
کنیم متوجه می شویم چنین خدماتی می تواند جنبه های 
دیگری نیز داش��ته باشد. آنجا که شما برنامه برندینگ و 
مارکتینگ کاالیی مفید برای جامعه را دارید یا در شرایطی 
که گمان می کنید تبلیغات محتوایی می تواند راهگشای 
برنامه های تجاری شما باشد، بازاریابی اجتماعی می تواند 

ثمربخش باشد. 
احتماال در بس��یاری از موارد مشاهده کرده اید که یک 
بانک یا مثال یک شرکت تولیدکننده مواد شوینده، تبلیغاتی 
ب��ا مضامین اجتماعی دارد و در واقع به گونه ای س��عی در 
استفاده از روش های بازاریابی اجتماعی دارد. از طرفی حتی 
در فروش نیز بس��یاری از شعارهای اجتماعی، ارگان های 
اجتماعی و افراد دلسوز، به زعم قاطبه جامعه، مثمرثمرند. 
کافی اس��ت محصوالت شما وابس��ته یا هم راستا با یک 
موسسه اجتماعی باشد یا حالل یک دغدغه اجتماعی به 
روز تصور ش��ود. به طور مثال تا 10 سال پیش که آلودگی 
کالنش��هرها معضل روز نب��ود، طبیعتا تولی��د و معرفی 
ماسک های تنفس��ی، به جز در مواردی خاص، مقرون به 
صرفه نبود. اما امروز سرمایه گذاری در این بخش، براساس 
پیامی که جامعه آنرا تأیید می کند می تواند سودده باشد. 
حال تبلیغاتی که برای تولید ماسک ها در نظر می گیرید 
چگون��ه خواهد ب��ود؟ اصوال این تبلیغ��ات نه تنها معرف 
محصوالت شماست، بلکه یادآور شرایط هوای کالنشهرها 
و روش های جلوگیری از تاثیرات آلودگی ها نیز خواهد بود 
و در بطن خود یک بازاریابی اجتماعی محسوب می شود. 
بسیاری از شرکت ها در دنیا برای فروش محصوالت خود از 
NGO ها و خیریه ها برای فروش بیشتر استفاده می کنند 
و در واقع این مراکز را با تخصیص بخشی از سود حاصل از 
فروش با خود همراه می سازند. این همراهی فضای مناسبی 
را برای ش��رکت ها ایجاد می کند که می توانند از امکانات 
اجتماعی آن مؤسسه استفاده کنند و اصطالحا با بازاریابی 
اجتماعی مکمل شانس خود را برای فروش بیشتر افزایش 
دهند. مسلما میزان سود مورد نظر برای موسسه مکمل را 
نیز بر حسب میزان فروش بیشتر خود محاسبه و پرداخت 
می نمایند. با اینکار نه تنها موقعیت خود را در رقابت بازار 
بهتر کرده اند بلکه همراه با سود بیشتر مالی می توانند داعیه 
مش��ارکت در یک حرکت اجتماعی و کمک به حل یک 
معضل اجتماعی را نیز داش��ته باشند. هرچند باید توجه 
داش��ت بازاریابی اجتماعی بر خ��الف بازاریابی اقتصادی 
اه��داف بلند مدت را ه��دف قرار می دهد. در بس��یاری از 
موارد، علی الخصوص در بازاریابی های سیاسی و انتخابات 
که مضامین سیاسی و اجتماعی در دیالوگ های پرسونال 
سیاسی به وفور استفاده می شود، استفاده از انواع روش های 
بازاریابی های اجتماعی امری معمول است و برای تفهیم 
برنامه های کاندید مشخص، از شعارهای فراوان اجتماعی 
استفاده می شود. در این گونه موارد البته سطح اثربخشی 
پیام در حد تغییر در آگاهی فردی باقی می ماند و هیچگاه 
وارد سطوح درگیری، رفتار و هنجار اجتماعی نخواهد شد. 
برای برنامه ریزی چنین فعالیت هایی ابتدا همچون تمامی 
طرح ها شناس��ایی معضالت کار، ب��ازار هدف و موقعیت 
محیطی مورد بررسی قرار می گیرد. حال اگر قرار باشد یک 
شرکت آمیخته ای از بازاریابی محصوالت خود و بازاریابی 
اجتماعی داشته باش��د، این برنامه ها نیز مختلط خواهد 
بود که در این صورت شناسایی، موقعیت یابی و نیازسنجی 
بازار هدف و گروه مشتریان اهمیت ویژه ای خواهد داشت. 
تحلیل بازاره��ای موازی، سیس��تم های حمایت کننده و 
بررس��ی نهایی آمیخت��ه بازاریابی که ش��امل کانال های 
تبلیغاتی  )با در نظر گرفتن پیام های کلیدی(، اطالعاتی 
و توزیع نیز می شود، در دستور کار قرار می گیرد. آمیخته 
بازاریابی برای بازاریابی های اجتماعی معموال کم دردسرتر 
اس��ت، اما زمانی که قرار اس��ت با یک کاال یا یک موسسه 
تجاری هم راستا شود، نیاز به تغییراتی برای همخوانی دارد. 
اگر به تمام این برنامه ها، تحقیق��ات بازار و ارزیابی ها نیز 
اضافه شود می توان به نتیجه گیری مناسب خوشبین بود. 

نباید فراموش کنیم اساس خلق و فعالیت در بازارهای 
اجتماعی اساسا تغییر ش��رایط زندگی انسان ها به سمت 
زندگ��ی مطلوب تر بوده اس��ت. هم اکنون ک��ه از چنین 
روش هایی برای مقاصد تجاری یا حتی پرسونال برند نیز 
استفاده می ش��ود، محدوده های اخالقی حکم می کند در 
همه حال چارچوب اه��داف متعالی چنین فعالیت هایی 
حفظ ش��ود و به مسیر اصلی آنها آس��یب وارد نشود. در 
طوالنی مدت منافع بازاریابی های اجتماعی بسیار بیشتر و 

جذاب تر از منافع بازاریابی های تجاری خواهد بود.

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )63(
استفاده از افراد مسن و باتجربه

استفاده بی رویه از افراد جوان و زیبارو می تواند 
نقش مخربی در فرآیند توس��عه و گس��ترش یک 
برند ایفا کند. تعداد بس��یار زی��ادی از مغازه ها و 
هتل ها وج��ود دارند که عم��داً و البته به صورت 
کام��اًل غیرقانونی اف��راد را صرفاً ب��ر پایه زیبایی 
آنها به اس��تخدام خود در می آورند، اگرچه اثبات 
این موضوع بس��یار دشوار بوده و نیازمند مدارک 
مفصل و مستند است اما پای شرکت های تجاری 
بزرگی به این دلیل به پرونده های حقوقی در این 

راستا باز شده است. 
این باور که افراد جوان و زیبارو می توانند چهره 
برند ش��ما را جذاب تر کنند اصوالً یک تفکر نابجا 

و غلط است. 

ایده
در دهه 80می��الدی، یک ش��رکت هواپیمایی 
اعالم ک��رد که قصد دارد مهمانداران زن ش��اغل 
در این ش��رکت را پیش از موعد مقرر بازنشس��ت 
کند، چرا که مدیران این ش��رکت دریافته بودند 
که مس��افران م��رد این خط��وط هوای��ی مایلند 
مهمانداران جوان تر از آنها پذیرایی کنند. بنابراین 
مسئوالن این خطوط هوایی به این دلیل تصمیم 
گرفتند با اس��تفاده از مهمانداران زن جوان و زیبا 
در خطوط هوایی خود موقعیت برندشان را بهبود 
بخشند. اقدام این شرکت هواپیمایی با اعتراضات 
گس��ترده ای در مطبوعات و رسانه ها روبه رو شد. 
اتفاق��ی ک��ه کارکنان این ش��رکت انتظ��ار وقوع 
آن را نداش��تند درخواس��ت مس��افران مرد برای 
بازگشت مهمانداران مسن تر به گروه خدمه پرواز 
بود. بنابراین برخی از مهمانداران بازنشس��ته این 
شرکت هوایی برای بازگشت به کار دعوت شدند. 
دادن  ق��رار  ب��ا   Delta Airlines ش��رکت 
مسن ترین و با تجربه ترین خدمه پرواز در قسمت 
کالس اقتص��ادی خ��ود زمینه را ب��رای راحتی و 
آسایش هرچه بیشتر مسافران خود در پروازهای 

طوالنی فراهم کرد. 
مورد ش��رکت Delta Airlines مصداق بارز 
اس��تفاده ناصحیح از جوانی، جذابی��ت و زیبایی 
اس��ت که در نهایت نه تنها اثربخ��ش نبود، بلکه 
موجبات اعتراض عمومی را نیز برانگیخت. یکی از 
دالیل اصلی که مردم از هواپیماهای این ش��رکت 
اس��تفاده می کردند س��کوت، آرام��ش و خدمات 

مناسب موجود در پروازهای آن بود. 
مش��تریان Delta Airlines مای��ل بودند تا 
وعده غذایی و نوش��یدنی خود را از دس��ت افراد 
مس��ئولیت پذیر دریاف��ت ک��رده و در یک فضای 
آرامش بخش به س��فر خود ادامه دهند. فراموش 
نکنید که هیچ زن و مردی نیاز به توجه زنان زیبا 

و جذاب در طول سفر خود ندارد. 
کلمات��ی   Boldon, Tyne & Wear
هس��تند که گاهی اوقات از زبان کمدین معروف 
س��ارا میلی��کان ش��نیده می ش��ود و اغل��ب م��ا 
می دانیم که وی از Asda خرید می کند. س��وپر 
مارک��ت Boldon ش��اید بهترین اف��راد را برای 
خوش��امد گویی استخدام کرده است. مدیران این 
فروش��گاه توانس��ته اند فرآیند خسته کننده خرید 
مواد غذای��ی را ب��ه یک اتفاق لذت بخش و ش��اد 
بدل کنند. مدیران این س��وپرمارکت بزرگ مادر 
بزرگ هایی را برای یک س��الم و خوش��امدگویی 
گ��رم و راهنمایی مش��تریان در یافت��ن کاالهای 

مورد نیازشان استخدام کرده اند. 
ش��رکت های تجاری همواره نشان می دهند که 
در زمینه ایجاد تنوع پیش��رو هستند اما بر کسی 
پوشیده نیس��ت که مدیران این شرکت ها ترجیح 
می دهن��د کارمندان جوان تر خود را به اس��تقبال 
مشتریان فرس��تاده و مسن ترها را درون انبار نگه 

دارند. 
نکته ای که اغلب شرکت های تجاری از آن غافل 
می مانند آن اس��ت که این شرکت ها می توانند با 
اس��تخدام و اس��تفاده از افراد باتجربه در مواجهه 
ب��ا مش��تریان، برند خود را بر پای��ه دو اصل مهم 

کمک رسانی و اثربخشی بنا کنند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
• ب��رای درک بهت��ر ای��ن موضوع ک��ه چگونه 
کارمن��دان مس��ن تر می توانن��د ب��ه کس��ب و کار 
 ش��ما کم��ک کنن��د، توصی��ه می ش��ود کت��اب 
 » The Secret Life of the Grown-Up Brain «

نوشته باربارا اشتراوس را مطالعه کنید. 
• کارمندان مس��ن تر در مواجه��ه با موضوعات 
مختلف به س��رعت هم��ه چیز را تح��ت کنترل 
خود در می آورند، در حالی که کارمندان جوان تر 
نمی دانند که چگونه باید با مس��ائل موجود دست 
و پنجه نرم کنن��د. فراموش نکنید که ترکیبی از 
تجربه و ِخرد افراد مسن تر به همراه شور و انرژی 
جوانی می تواند تیم قدرتمندی را در اختیار شما 

قرار دهد. 
• کسانی را استخدام کنید که برخورد مناسبی 

با مشتریان داشته باشند. 

کارگاه مارکتینگایده های طالیی

ی��ا  بازاریاب��ی خیرخواهان��ه 
 )CSR(  مس��ئولیت اجتماعی
که امروزه توس��ط بس��یاری از 
مورد  اقتص��ادی  س��ازمان های 
توجه قرار گرفته اس��ت، یکی از 
دغدغه هایی اس��ت که از جانب 
آب معدنی  »مهرآب بهش��ت« 
ب��ا برن��د »دی دی« ب��ا جدیت 
پیگیری می شود. این آب معدنی 
برای مص��ارف خیریه اختصاص 
یافته و قرار است بخشی از سود 
آن صرف امور خیرخواهانه شود. 
در واقع این ش��رکت محصولی 
تولید کرده که با استفاده از آن 
به امور خیر بپردازد. نکته تمایز 
حرکت این برند با دیگر برندهای 
فعال در این حوزه این است که 
این برند س��ود فروش هر رنگ 
متفاوت از آب معدن��ی را برای 
ه��دف خیرخواهان��ه خاص��ی 
س��رمایه گذاری ک��رده اس��ت. 
برای کس��ب اطالع از جزییات 
این کمپین خیری��ه و اینکه آیا 
اس��تراتژی مناس��بی برای این 
محصول انتخاب ش��ده است، با 
عادل دهدشتی، کارشناس ارشد 
بازاریابی و برندینگ گفت وگویی 

ترتیب دادیم. 

اقدامی که به سود دو طرف 
است 

عادل دهدشتی، در خصوص 
این نوع بازاریاب��ی به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: ط��ی یک 
بازاریاب��ی  اخی��ر،  ده��ه  دو 
توج��ه  م��ورد  خیرخواهان��ه 
بنگاه های اقتصادی قرار گرفته 
و اگر بخواهیم در خصوص این 
فرآیند بازاریابی تعریفی داشته 
باشیم باید گفت به فرآیندی از 
بازاریابی اطالق می شود که هم 
به منافع سهامدار و هم مشتری 
توجه می ش��ود یا تعهدی است 
از س��وی یک بن��گاه اقتصادی 
به مش��ارکت یا اختصاص کل 
یا بخش��ی از عوای��د حاصل از 
ف��روش یک محصول ب��ه امور 
خیرخواهان��ه و عام المنفعه. در 
این نوع بازاریابی چه از س��مت 
سهامدار و چه شرکت،  افراد یا 
موضوعی به عنوان جامعه هدف 
انتخ��اب می ش��وند ک��ه دچار 
چالش��ی در جامعه هس��تند و 
برای حل این چالش یا تسکین 
آالم اف��راد درگیر ب��ا چالش از 
س��ود حاص��ل از ف��روش این 

محصول بهره برداری می شود. 
وی اف��زود: متناس��ب با آن 
فرآیند، بخش��ی از سود حاصل 
ی��ا حتی تمام س��ود برای حل 
چالش های اجتماعی اختصاص 
می یابد، یعنی این سود ممکن 
است یک تا 100 درصد باشد. 
مزیت این بازاریابی در این است 
که فرآیند خرید توسط مشتری 
توام با مشارکت در فعالیت های 
بنابراین  اس��ت.  خیرخواهان��ه 
ح��س ارض��ا و اقن��اع معنوی 
در خری��دار به وج��ود می آی��د 
و مش��وق خوب��ی ب��رای تکرار 
خرید از طرف مش��تری است. 
خصوصا این امر در محصوالت 
تن��د مص��رف  )fMCG( یک 
مزی��ت رقابتی ایج��اد می کند. 
از طرف��ی اگ��ر بح��ث اعتماد، 
اعتبار و خوش��نامی را به عنوان 
اصول اساس��ی در برند ببینیم، 
مشارکت شرکت ها و مردم در 

برنامه های مسئولیت اجتماعی 
می تواند به ای��ن اعتماد اعتبار 
و خوش��نامی کمک کند و در 
نهایت، ی��ک حس خوب برای 

مشتری ایجاد کند. 

مسیرهای رنگی برای انجام 
کاری نیک 

ای��ن فع��ال ح��وزه برن��د و 
مسئولیت اجتماعی در پاسخ به 
اینکه آیا استراتژی مناسبی در 
خصوص رنگ بندی محصول و 
اهداف مرتبط با آن به کار گرفته 
شده اس��ت به »فرصت امروز« 
می گوی��د: معتق��دم این روش 
بس��یار مناس��ب بوده و امکان 
ایجاد ش��رایط و ح��ق انتخاب 
را ب��ه مش��تری و در حقیق��ت 
مشارکت کنندگان در یک برنامه 
حمایت خیرخواهانه خواهد داد، 
برن��د »دی دی« با محصول آب 
معدنی،  یک شعار اساسی به این 
عنوان برای فروش خود در نظر 
گرفته است: »کار خوب کردن 
مثل آب خوردِن. . .« در راستای 
این ش��عار یک بیانیه ماموریت 
در سه مسیر برای خود انتخاب 
کرده ک��ه محصوالتش را بنا به 
این سه مسیر به تفکیک تولید 
کرده اس��ت. یک مس��یر سبز 

بس��ته بندی  رن��گ  که 
را ب��ه هم��ان ص��ورت 
درآورده و ماموری��ت آن 
در  س��رمایه گذاری  را 
حوزه محیط زیس��ت و 
جلوگی��ری از آلودگ��ی 
انتخ��اب کرده، مس��یر 
صورت��ی ک��ه در حوزه 
درم��ان  و  پیش��گیری 
سرطان س��ینه بانوان را 
تحت پوش��ش قرار داده 
ماموریت  آبی  و مس��یر 
برای س��رمایه گذاری در 

ح��وزه کودکان بدسرپرس��ت و 
بی سرپرس��ت و ادامه تحصیل 
آنه��ا را بر عهده گرفته اس��ت 
و در حقیق��ت این س��ه حوزه 
به عنوان ماموریت این برند و از 
چالش های اساس��ی شهروندان 
در کشورمان محسوب می شود. 

انتخاب محصوالت 
تندمصرف، میزان مشارکت 

بیشتر 
او در مورد اینکه آیا محصول 
خوب��ی ب��رای این اس��تراتژی 
انتخاب شده افزود: در بازاریابی 
مس��ئولیت  ی��ا  خیرخواهان��ه 
اجتماع��ی ه��ر چ��ه محصول، 
محصول تند مصرف تری باشد 
یا استمرار مصرف داشته باشد؛ 
هم س��ود بیش��تر به نفع پروژه 
جذب می ش��ود و همچنین اگر 

ش  ز ر لی ا یا ر

محص��ول به صورتی باش��د که 
اقش��ار مختلف بتوانن��د از آن 
استفاده کنند، میزان مشارکت 
و خرید بیش��تر می شود. چون 
هم مشتریان اس��تمرار مصرف 
دارن��د و هم هزین��ه خریدش 
به میزانی اس��ت که می توانند 
تک��رار خرید داش��ته باش��ند. 
در کش��ورهای مختل��ف دنی��ا 
برند های مختل��ف مواد غذایی و 
در ایران نیز یک��ی دو برند آب 
معدنی و مواد غذایی با یونیسف 
همکاری داشته و عواید حاصل 
از فروش شان را نصیب آموزش 
محروم  اس��تان های  ک��ودکان 
کرده اند. تف��اوت این حرکت با 
حرکت دیگر برندها این اس��ت 
که برند »دی دی« مشارکت در 
رفع س��ه چالش اساسی کشور 
را به مش��تری پیشنهاد کرده و 
بعد با تفکیک رنگ محصوالت 
امکان و ح��ق انتخاب خوبی را 
به مخاطب خود داده اس��ت تا 
مخاطبان براساس دغدغه خود 
مشارکت در یک حوزه خاص را 

انتخاب کنند. 

مزایا و معایب پروژه های 
مسئولیت اجتماعی

وی مزیت کل��ی این روش را 

هدایت از سود شخصی به سود 
عام المنفعه عنوان کرد و ادامه 
می دهد: تفاوت دیگر این طرح 
با پروژه های مشابه شرکت های 
دیگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه همه 
شرکت ها در قالب بیزینس پلن 
ساالنه خود طرح های مسئولیت 
اجتماع��ی را می گنجانن��د؛ اما 
ویژگی این برند این اس��ت که 
اساسا براساس ماهیت مسئولیت 
اجتماعی ش��کل گرفت��ه و به 
صورت دائمی اس��ت و ماهیت 
آن نی��ز خیرخواهانه اس��ت و 
ب��ه ایج��اد منابع مال��ی پایدار 
برای اف��راد و موضوعات مورد 

حمایتش منجر می شود. 
دهدش��تی تصریح داش��ت: 
ی��ک مش��کل اساس��ی که در 
اجتماعی  مس��ئولیت  فعالیت 

ش��رکت ها در کش��ور ما وجود 
دارد این اس��ت که به تبلیغات 
دقیق و فرهنگ س��ازی بیشتر 
نی��از دارد. این موض��وع هنوز 
به ص��ورت یک دغدغ��ه برای 
شرکت ها و خریداران درنیامده 
اس��ت و نس��بت ب��ه جای��گاه 
ایده آلش برای ایجاد یک مزیت 
رقابتی برای فروشنده و خریدار 
فاصل��ه دارد. از می��ان م��ردم 
م��ا تنها افرادی ک��ه مطالعه و 
دغدغه اجتماعی دارند این گونه 
را  خیرخواهان��ه  محص��والت 
خری��داری می کنند و به عنوان 
یک مزیت در خرید مورد توجه 
در صورتی که  قرار می دهن��د، 
در کش��ورهای پیش��رفته دنیا 
ای��ن دغدغه برای هم��ه افراد 
به صورت مس��تمر وجود دارد. 
البته حفظ کیفی��ت و جایگاه 
برن��د نیز در این ام��ر بی تأثیر 
نیست. در کشورهای با درآمد 
باالی عموم��ی، کیفیت و خود 
برند برای مش��تری مهم است، 
شرکت هایی که در فعالیت های 
س��رمایه گذاری  خیرخواهان��ه 
می کنن��د، می توانن��د مزی��ت 
بهتری نس��بت به رقبای خود 

ایجاد کنند. 

نیاز به برنامه های 
پلکانی برای ترغیب 

مشتری
این کارش��ناس ارشد 
در  برن��د  و  بازاریاب��ی 
خص��وص هویت بصری 
و نحوه معرفی محصول  
)حض��ور در نمایش��گاه 
ادام��ه  آش��امیدنی ها( 
می ده��د: روی هوی��ت 
بص��ری و ش��عار برن��د 
اقدام��ات خوب��ی انجام 
شده و طراحی شعار به 
صورت سیستماتیک و مرتبط 
است. در مورد نحوه معرفی نیز 
باید اضافه کنم که وقتی حرف 
از کمپین برای معرفی محصول 
به میان می آید، مجموعه ای از 
اجتماعی  از شبکه های  ابزارها 
گرفته تا نمایشگاه، سمپلینگ، 
.  را   . تبلیغ��ات محیط��ی و. 
شامل می ش��ود. اما در معرفی 
ب��رای  تبلیغ��ات  محص��ول و 
ب��ه  نی��از  مش��تری  ترغی��ب 
برنامه ه��ای پلکانی هس��ت و 
جای کار دارد. تبلیغات آنها در 
شبکه های اجتماعی به صورت 
نیاز  ش��اید  نیس��ت،  حرفه ای 
بیش��تری به حضور مس��تقیم 
و ش��رکت در بازارچ��ه خیریه 
خیرخواهان��ه  برنامه ه��ای  و 
مستقیم وجود دارد که مرتبط 
با کارشان مانند محیط زیست، 
ش  ز م��و آ
اس��ت.  و... 
از  اس��تفاده 

تیزره��ای کوتاه نی��ز می تواند 
ب��رای جذب  خ��وب  اب��زاری 
مخاطب باش��د و اس��تفاده از 
س��لبریتی ها نیز در حمایت از 

پروژه می تواند مفید باشد. 

ارائه گزارشات شفاف برای 
اعتمادسازی 

اعتمادس��ازی  دهدش��تی 
مخاط��ب را اص��ل اساس��ی در 
اجتماعی  مسئولیت  پروژه های 
ارائ��ه  می افزای��د:  و  می دان��د 
ب��رای  دوره ای  گزارش ه��ای 
شفاف س��ازی میزان ف��روش و 
اینک��ه چق��در از س��ود فروش 
عاید این مس��ائل ش��ده اس��ت 
و چ��ه نتایج��ی در پی داش��ته 
می توان��د مفی��د باش��د. چ��را 
که گزارش��ات ش��فاف و نشان 
دادن نتای��ج کمک های��ی ک��ه 
ص��ورت گرفته اس��ت، می تواند 
در ام��ر اعتمادس��ازی مخاطب 
کمک کننده باش��د. این امر به 
مخاطب نی��ز انگی��زه می دهد 
ک��ه در مقابل پول��ی که هزینه 
کرده است، نتایج مفیدی را که 
به دس��ت آمده ببیند. این نتایج 
را می توانن��د در قال��ب رپرتاژ یا 
روی س��ایت خ��ود بگذارند. اما 
شبکه های اجتماعی ابزار بهتری 
برای این کار هستند، چون افراد 
فعال در این شبکه بیشتر دغدغه 

دارند. 

کیفیت محصول در کنار 
فرهنگ سازی 

در خص��وص  وی  انته��ا  در 
بحث قیمت گذاری و این سوال 
ک��ه باتوجه به خیر بودن کار آیا 
می ت��وان قیم��ت آزاد روی آن 
گذاش��ت، می گوی��د: در فروش 
چنین محصوالت��ی اگر قیمت 
محص��ول 1 ریال باش��د و ما به 
خاط��ر کار خی��ر2 ری��ال آن را 
بخری��م، اتفاق خ��وب و مثبتی 
است، اما متأس��فانه از آنجا که 
در کش��ور ما ف��روش این گونه 
ب��ه صورت  محص��والت کمتر 
مس��تقیم یا مویرگی و بیشتر با 
واسطه شرکت های پخش انجام 
می شود ش��اید مکانیزم شفاف 
و س��اختارمندی برای آگاهی از 
میزان سود وجود نداشته باشد. 
مگ��ر آنک��ه در نمایش��گاه ها و 
بازارچه های خیریه یا جاهایی که 
خود شرکت به صورت مستقیم 
به فروش می پردازد، از این روش 

قیمت گذاری استفاده شود. 
او اضاف��ه کرد برند »دی دی« 
طی طرح��ی اعالم کرده که هر 
ش��ش باک��س آب معدن��ی که 
در ته��ران مس��تقیم س��فارش 
را  آن  من��زل  در  ش��ود،  داده 
تحوی��ل می دهن��د. در اینج��ا 
چون ف��روش مس��تقیم اتفاق 
می افتد، می ت��وان به جای هزار 
توم��ان،  دو هزار تومان پرداخت 
کرد البته بخش��ی از شهروندان 
عکس العمل مثبتی نس��بت به 
این رویدادها نش��ان نمی دهند، 
چ��را که فرهنگ الزم در جامعه 
وج��ود  ب��ه  آن  خص��وص   در 

نیامده است.
 همچنین اگر محصول مورد 
نظ��ر کیفی��ت الزم را نداش��ته 
باشد،  مش��تری صرفاً به خاطر 
دغدغه مسئولیت اجتماعی آن 
را نمی خ��رد، بنابرای��ن کیفیت 
محصول در کنار فرهنگ سازی 
می توان��د ب��ه تروی��ج چنی��ن 

رویدادهایی کمک کند. 

نگاهی به کمپین خیریه برند دی دی

وقتی آب معدنی هدف فعالیت های 
خیرخواهانه قرار می گیرد 
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هدی رضایی 

مزیت بازاریابی خیرخواهانه در این 
است که فرآیند خرید توسط مشتری 

توام با مشارکت در فعالیت های 
خیرخواهانه است. بنابراین حس 
ارضا و اقناع معنوی در خریدار 

به وجود می آید و مشوق خوبی برای 
تکرار خرید از طرف مشتری است. 
خصوصا این امر در محصوالت تند 

مصرف  )fMCG( یک مزیت رقابتی 
ایجاد می کند

رضا مافی
 مشاور توسعه بازار



تشریحتصمیمگیریدرسازمانها

آیا می دانستید نخستین تصمیم مربوط به انتخاب بازار 
و اولویت های مرتبط با گروه های هدف یا بخش هاست؟ 
مسئله اصلی یک سازمان دولتی، با توجه به اینکه بازار یا 
حوزه فعالیت آن به طور کلی توس��ط قانون تثبیت شده 
است، مسئله بندی اولویت گروه های هدف است. برخی 
از حوزه های بخش دولت��ی نمی توانند یا ممکن اس��ت 
به س��ختی بتوانند اقدامات خود را با توجه به گروه های 
هدف اولویت بندی کنند. با وجود این،  حفظ امکان ایجاد 
تفاوت با توجه به جنبه های محیط��ی، در ارزش گذاری 
خدمت مورد نظر حائز اهمیت است. تصمیم دوم مربوط 
به استراتژی رقابتی است. اگر سازمان رقبایی دارد، باید 
یک استراتژی رقابتی تعریف ش��ود. این استراتژی های 
رقابتی برگرفته از استراتژی های عمومی است. دو انتخاب 
اصلی وجود دارد: اس��تراتژی تمایز یا اس��تراتژی قیمت. 
به طور کلی سازمان باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد 
مشخصات پیشنهاد خود را در چشم مشتریان از طریق 
یک مزی��ت مربوط ب��ه خدمات ارائ��ه دهد ی��ا از طریق 

قیمت های پایین تر. 
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جورجلوکاس،کارآفرینفیلمساز

فیلمس��از،   )George Lucas( ل��وکاس  ج��ورج 
تهیه کنن��ده، فیلمنامه نوی��س و کارآفری��ن آمریکایی 
است که بیشتر به دلیل س��اخت فیلم هایی مثل جنگ 
Ind i( و ایندیان��ا جون��ز )Star Wars )���تارگان 

ana Jones( ش��ناخته می ش��ود. ل��وکاس موس��س 
کمپان��ی و   )Lucasfilm( لوکاس فیل��م   کمپان��ی 

ILM )Industrial Light & Magic( که در زمینه 
جلوه های ویژه فعالیت می کند، نیز هس��ت. لوکاس فیلم 
در زمینه تولید فیلم و محصوالت تلویزیونی فعالیت دارد 
که جورج لوکاس تا س��ال 2012 و قب��ل از فروختن آن 
به والت دیزنی به عنوان رئی��س و مدیرعامل این کمپانی 
فعالیت داش��ت. جورج لوکاس در سال 1967 از دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی فارغ التحصیل شد. البته پیش از اینکه 
به دوربین فیلمبرداری عالقه مند شود، قصد داشت راننده 
مس��ابقات اتومبیلرانی ش��ود، اما تصادف مرگباری که 
درست چند روز قبل از تمام ش��دن دبیرستان با ماشین 
فیاتش داش��ت، نظرش را تغییر داد و وارد یک دانش��گاه 
محلی شد تا به عالقه اش در زمینه فیلمبرداری بپردازد. 
پس از آن به دانش��گاه کالیفرنیای جنوب��ی رفت تا هنر 
 iفیلمس��ازی را بیاموزد و در آنجا بود که یک فیلم علمی
تخیلی با نام THXi1138: 4EB را س��اخت. لوکاس 
یکی از موفق ترین فیلمس��ازان پولساز صنعت سینما در 
آمریکاس��ت و چهار بار نامزد دریافت جایزه های آکادمی 

شده است. 
عاشقکارتانباشید

اگ��ر به عنوان ی��ک کارآفری��ن می خواهی��د موفقیت 
کسب کنید، باید در دنیای تجارت حضور داشته باشید، 
زیرا واقعا عاشق کاری هس��تید که انجام می دهید و فقط 
برای کس��ب درآمد یا برای اینکه دیگران از ش��ما انتظار 
دارند چنین کاری را انجام نمی دهید. البته ممکن اس��ت 
نتیجه کسب وکارتان تاکنون هیجان زده تان نکرده باشد، 
اما باید در زمینه  کاری که انجام می دهید اشتیاق داشته 
باش��ید، اگر می خواهید مانند جورج ل��وکاس در صنعت 
خودتان باشید. لوکاس می دانست که هرگز نمی خواهد 
کار پدرش را ادامه دهد، او حتی نمی توانس��ت خودش را 
به عنوان یک بازرگان تصور کن��د. او زمانی عالقه اش را در 
زمینه فیلمسازی کش��ف کرد که همه آنچه می خواست 
انجام دادن این کار بود. او خودش را وقف فیلمسازی کرد، 
حتی با وجود اینکه فیلمسازان درآمد زیادی نداشتند. او 
برای پول وارد این صنعت نش��د، فقط به خاطر عالقه اش 
این کار را آغاز کرد ولی در نهای��ت میلیون ها دالر در این 
صنعت پول به دست آورد. لوکاس می گوید: »شش سال 
اولم در کسب وکار ناامیدکننده بود. زمان های زیادی است 
که می نشینید و به خود می گویید چرا این کار را می کنم؟ 
هرگز موفق نخواهم شد. باید یک شغل درست و حسابی 
پیدا کنم تا نجات پیدا کنم. باید چیزی را پیدا کنید که به 
اندازه کافی عاشق اش هس��تید تا بتوانید ریسک کنید، از 
روی موانع عبور کنید و دیوارهای آجری که س��ر راه تان 
قرار دارد، بش��کافید. در غیر این صورت با نخستین مانع 

بزرگی که برخورد می کنید، متوقف خواهید شد.«
کاریراانجامدهیدکهدرآنفوقالعادهباشید

برای اینک��ه در صنعت تان مطرح باش��ید بای��د واقعا 
در آن اس��تعداد داشته باشید. از جایی ش��روع کنید که 
در آن بهترین هس��تید و از همان جا نام تان را بس��ازید. 
همان ط��ور ک��ه تخصص ت��ان را گس��ترش می دهی��د 
می توانید محصوالت و خدمات بیش��تری را ارائه دهید، 
اما داش��تن تمرکزی ویژه روی کاری که انجام می دهید، 
می تواند ش��ما را از دیگران در صنعت ت��ان متمایز کند. 
وقتی که لوکاس در مدرسه فیلم ثبت نام کرد با خودش 
می اندیشید »ممکن اس��ت جالب باش��د«. او فکرش را 
هم نمی کرد فیلم س��اختن پیشه اش ش��ود. تمام کاری 
که انج��ام داد دنبال کردن عالیقش بود، ب��ا این امید که 
او را به جایی ببرد که برایش هیجان انگیز باش��د. لوکاس 
می گوید: »من یک قصه گو هستم، اما برای اینکه بتوانم 
داس��تان هایم را بگویم، باید تکنول��وژی موردنیازش را 
گسترش می دادم. بسیاری از مردم دوست دارند کارهای 
مش��خصی را انجام دهند، اما در آن کار خوب نیستند. به 
مس��یرتان در کارهایی که به آن عالقه دارید ادامه دهید، 
تا زمانی که چیزی را پی��دا کنید که واقع��ا در آن خوب 
هستید. اس��تعداد ترکیبی از چیزی است که عاشق اش 
هستید، کاری که می توانید خودتان را در آن غرق کنید، 
آنچه می توانید در س��اعت 9 صبح آغازش کنید و زمانی 
که از محل کارتان بازمی گردید، س��اعت 10 شب باشد و 
در نهایت کاری را انجام دهید که استعداد ذاتی در انجام 

دادنش به نحو احسن دارید.«
متوقفنشوید

کارآفرینی راه دشواری اس��ت و روزهایی پیش می آید 
که می خواهید تسلیم ش��وید. متوقف نشوید، اگر عاشق 
کاری هس��تید که انج��ام می دهید و با کس��ب وکارتان 
تغیی��ری چش��مگیر در زندگ��ی مش��تریان تان ایجاد 
می کنید، باید راهی را برای ادامه دادن در روزهای سخت 
پیدا کنید. باور داش��ته باش��ید کاری که انجام می دهید 
درست است و کس��ب وکارتان کارآمدی دارد. اطمینان 
داشته باش��ید که مسیر درس��ت را طی می کنید. زمانی 
که لوکاس تصمیم گرفت به مدرسه فیلمسازی برود، به او 
گفته بودند که هرگز پس از فارغ التحصیلی نمی تواند کار 
پیدا کند، اما وقتی جورج فارغ التحصیل ش��د، یک فیلم 
ساخت و با وجود اینکه خیلی هم مورد توجه قرار نگرفت، 
او راهش را ادامه داد و خیلی زود به یکی از ثروتمندترین 
و شناخته ش��ده ترین فیلمسازان تبدیل ش��د. او معتقد 
است: »به سادگی باید هر قدم تان را جلوی قدم دیگرتان 

بگذارید و به راه تان ادامه دهید.«

ب��رای  فروش��نده  اس��تخدام  کارش�ناس:  پاس�خ
کس��ب و کارهایی ک��ه افزای��ش و کاهش فروش ش��ان به 
فروش��ندگان و نوع برخوردها آنها بستگی دارد، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. چنین کس��ب وکاره��ای برای 
اس��تخدام فروش��نده باید روند تخصصی را ط��ی کنند تا 
بتوانند، مشتریان بیش��تری را به سمت خود جذب کنند. 
در این باره کس��ب وکارها اکثر از ش��یوه س��وال و جواب 

اس��تفاده و س��عی می کنند ک��ه از فروش��ندگان روزمه 
بخواهند و اگ��ر فروش��ندگان از خود س��ابقه خوبی ارائه 
دهند، فورا به استخدام آنها اقدام می کنند اما شیوه سوال 
و جواب شاید همیش��ه نیز مفید نباشد و کسب وکارها در 

این باره بهتر است سراغ روش های عملی تر بروند. 
گاهی اگر فروش��نده در ش��رایط ف��روش محصول قرار 
بگیرد، شاید بتوان عملکردش را بهتر سنجید. در این باره 
اگر کسب وکاری حین اس��تخدام از فروشنده بخواهد که 
بخشی از محصوالت را به فروش رس��انده و نتیجه را اعالم 
کند، بهتر می تواند درب��اره آن قضاوت کند. کس��ب وکار 

در این مرحله بهتر اس��ت بخش��ی از س��ود محصول را به 
فروشنده بدهد تا او انگیزه بیشتری برای تالش پیدا کند. 
اگر فروشنده در مورد محصوالتی که فروش آنها سخت تر 
است یا به نوعی مدتی است در فروش��گاه باقی مانده مورد 
ارزیابی قرار بگیرد، بهتر است. کس��ب وکار در این مرحله 
می تواند به فروش��نده اجازه اجرای ه��ر تکنیکی را بدهد 
ت��ا براس��اس آن ارزیابی دقیق تری داش��ته باش��د. با این 
توصیفات کسب وکارها نباید به ش��یوه های سنتی بسنده 
کنند و بهتر است برای استخدام از خود خالقیت بیشتری 

نشان دهند. خالقیتی که فقط مختص آنها باشد. 
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حتیباحوزهمدیریتکوچک
میتوانیکمدیربزرگبود

ممکن اس��ت حوزه مدیریت ش��ما کوچک باش��د، 
ولی به یاد داش��ته باش��ید برای رش��د بای��د بهترین 
باشید. خودتان و کارتان را کوچک نشمارید. برد شما 
به عنوان یک مدیر بزرگ و موفق بس��ته به آن است که 
با افراد پست و کوچک درگیر مبارزه نشوید، زیرا شما 
را همسطح آنان خواهد کرد و تا سطح آنان فروخواهد 
آورد. همواره س��عی کنید بزرگی خود را حفظ کنید، 
با افراد بزرگ معاش��رت کنید تا بزرگ باشید و بزرگ 

باقی بمانید. 
وقتی مدی��ر می ش��وید، فرقی نمی کن��د مجموعه 
کوچکی را مدیریت می کنید یا یک س��ازمان بزرگ را، 
به هر حال بای��د از تحقیر کردن خود دس��ت بردارید. 
نظر خود را ب��ر امتیازاتی ک��ه دارید معط��وف کنید. 
همواره این را به خاطر داشته باشید که شما بهتر از آن 
هس��تید که فکر می کنید. در زندگی توانایی های خود 
را مدنظر داش��ته و نقاط ضعف تان را فراموش کنید و 
بدانید از آنچه ک��ه خود را تصور می کنی��د, می توانید 
بهتر باش��ید و یقین��ا هس��تید. نباید اف��راد کوچک و 
تنگ نظر ش��ما را تحت تأثیر خود قرار دهن��د و نباید 

انگیزه  خود را از دست بدهید. 
فقط زمان حال را نبینید ف��ردا و آینده را هم در نظر 
بگیرید و بدانید آینده ش��ما در گرو خوب انجام دادن 
کار امروز شماست. خوب بودن همواره دیده می شود، 
ممکن است زمان ببرد اما مطمئن باشید دیده خواهد 
شد. نیروی شگرف بزرگ اندیش��ی را بشناسید. همه 
مس��ائل و مخصوصا خود را مهم بپنداری��د. ارزش هر 
پدیده آن چیزی نیس��ت که دارا است، بلکه آن چیزی 
اس��ت که می تواند بش��ود. س��عی کنید تنها وضعیت 
موج��ود را نبینید، امکانات ف��ردا را در نظر آورید، زیرا 
بزرگ اندیش��ان خود را این گونه عادت داده اند، یادتان 
نرود بزرگ اندیش��ی برای ش��ما از هر نظ��ر مقرون به 
صرفه اس��ت، پس س��عی کنید بزرگ بیندیشید تا به 
دستاوردهای بزرگی برسید و مطمئن شوید هر چقدر 
که اندیشه های بزرگی داشته باش��ید، به همان اندازه 

به نیروها و موفقیت های بزرگی دست خواهید یافت. 
هرگاه دس��ت به کاری زدید به خود اطمینان دهید 
که این کار، کار بزرگی اس��ت و از عه��ده آن بر آمده و 
نتایج خوبی هم به دس��ت خواهی��د آورد. جایگاه خود 
را در محیط��ی ک��ه کار می کنی��د مهم نش��ان دهید. 
به عنوان یک مدیر موف��ق خودتان را محدود به اهداف 
و مسائل کوچک نکنید، افق دیدتان را گسترش دهید 
و هم��واره س��عی کنید به انتهای افق چش��م داش��ته 
باشید. یادتان باشد کارهای کوچک انسان های بزرگ 
را کوچک می کند. چگونه از جادوی بزرگ اندیشی، در 

بحرانی ترین لحظات زندگی استفاده کنیم. 
مهم ترین نکته ای که یک مدیر ب��زرگ و موفق باید 
بداند این اس��ت ک��ه در انتظ��ار نیش و کنای��ه و ضرر 
باش��ید. همه اینها نش��انگر رشد شماس��ت. مطمئن 
باش��ید اگر دچار حس��ادت و نی��ش و کنای��ه دیگران 
نش��ده اید پس تابه ح��ال کار بزرگی انج��ام نداده اید. 
به خود یادآوری کنی��د که مهاجم��ان از لحاظ روانی 
بیمارند، بزرگ باش��ید و برای آنها دلسوزی کنید. اگر 
در زمان مش��کالت و ناکامی ها احساس ضعف نفس و 
بی کفایتی بر وجودتان سایه افکند، بزرگ بیندیشید. 
به یاد داش��ته باش��ید که اگ��ر فکر می کنی��د ضعیف 
هستید انس��ان ضعیفی خواهید ش��د و اگر خودتان را 
ناالیق و بی کفایت بدانی��د، ناالیق و بی کفایت خواهید 
ش��د. دوباره تأکید می ش��ود، در انتظار نیش و کنایه و 

ضرر باشید، همه اینها نشانگر رشد شماست. 

اگرشماهمدرکسبوکارخودباچالشیروبهروهستید،درصورتتمایلمشکلخودراازطریقایمیلbusiness@forsatnet.irبامادرمیانبگذاریدوپاسخ
خودرادرهمینبخشپیگیریکنید.

مدیریت امروز

ط��ی دهه ه��ای گذش��ته، 
تئ��وری مدیریت از گس��ترش 
یک محیط رقابتی به گسترش 
یک محیط مش��ارکتی تحول 
یافته و به عنوان بخشی از این 
تح��ول، در دنیای کس��ب وکار 
تاکی��د زیادی بر س��اختن تیم 
کاری ش��ده ک��ه می ت��وان به 
م��واردی همچ��ون س��پردن 
مختل��ف  مس��ئولیت های 
و انگی��زه دادن ب��ه اعض��ای 
تیم ت��ا افزایش عملک��رد تیم 
اش��اره کرد. یک تیم در محل 
کار همانن��د قطع��ات پ��ازل 
اس��ت؛ قطعاتی که ب��ا یکدیگر 
تفاوت هایی دارن��د، اما اگر آنها 
را کنار هم بگذاری��د، معنا پیدا 
می کنن��د و تنه��ا در صورت��ی 
کامل می ش��وند ک��ه در کنار 
هم ق��رار بگیرن��د. در این بین 
آنچ��ه در س��اختن ی��ک تیم 
کاری اهمیت دارد این است که 
کارمندان ت��ان قطعات کاغذی 
یا چوب��ی بی جانی ک��ه پازل را 
تش��کیل می ده��د، نیس��تند، 
زن��ده ای  موج��ودات  آنه��ا 
هس��تند که نیازها و انتظارات 
خ��اص خودش��ان را دارن��د. 
بنابراین برای داش��تن یک تیم 
تاثیرگ��ذار، بای��د همزمان به 
هرکدام از آنها احترام بگذارید 
و برایش��ان ارزش قائل شوید، 
در عی��ن حال بای��د راهی پیدا 
و ش��رایطی را فراه��م کنید تا 
ای��ن اعض��ا در ی��ک هارمونی 
فوق الع��اده ب��ا یکدیگ��ر کار 
کنن��د. به عن��وان ی��ک مدیر 
باید خودت��ان را همانند رهبر 
ی��ک ارکس��تر س��مفونی در 
نظر بگیرید و اج��ازه دهید هر 
کدام ش��ان در جایگاه��ی که 
ق��رار دارن��د ب��ا تکنوازی های 
کوت��اه بدرخش��ند، در حال��ی 
که در هم��ان لحظات هم الزم 
اس��ت دائما به آنها ی��ادآوری 
کنید که بخش��ی از یک قطعه 
خارق العاده هس��تند؛ قطعه ای 
که از آنه��ا بزرگ تر اس��ت. به 
عنوان یک مدیر، بای��د بدانید 
فق��ط در صورتی ب��ه موفقیت 
می رسید که هر یک از قطعات 
پازل ت��ان ب��ر اهمی��ت قطعه 
دیگر بیفزاید. باید به یادش��ان 
بیاوری��د که هرک��دام از آنها را 

به دلی��ل مهارت ه��ای خاصی 
که دارند، انتخاب کرده اید. باید 
احساسی در آنها برانگیزید که 
بدانن��د اعضای انتخاب ش��ده 
یک مدیر نابغه و زبده هس��تند 
که مهارت کافی در این زمینه 

دارد.  

شرایطآشناشدناعضابا
یکدیگررامهیاکنید

ک��ه  دلی��ل  ای��ن  فق��ط 
کارمندان تان را اف��راد جوانی 
تش��کیل می دهند، به این معنا 
نیست که باید مثل بزرگ ترها 
با آنها رفت��ار کنید، به خصوص 
زمانی که قص��د دارید یک تیم 
قدرتمن��د بس��ازید. همیش��ه 
کسانی هستند که می خواهند 
و  بگیرن��د  پیش��ی  بقی��ه  از 
بیشتر بدرخش��ند، کسانی که 
را  جایگاه ش��ان  می خواهن��د 
حفظ کنند و در آخر کس��انی 
هم هس��تند ک��ه قص��د دارند 
بقی��ه اعض��ا را زیر پ��ا بگذارند 

ت��ا خودش��ان را مطرح 
برجس��ته تر  و  س��ازند 
کنند. واضح اس��ت که 
اگ��ر کارکنانی ب��ا این 
خصوصی��ات را به حال 
خودش��ان ره��ا کنید، 
شما، کس��ب وکارتان و 
کارمندان تان شکس��ت 
ب��ه  خواهی��د خ��ورد. 
همی��ن دلی��ل اس��ت 
ک��ه رواب��ط دوس��تانه 
اعضای ی��ک تیم کاری 
بای��د برایت��ان اهمیت 

پی��دا کن��د و ج��زو روابط��ی 
اس��ت که در کس��ب وکارتان 
ب��ه آن نی��از خواهید داش��ت. 
اولین ق��دم برای رس��یدن به 
این هدف این اس��ت ک��ه آنها 
را در موقعیتی ق��رار دهید که 
الزم  بشناس��ند.  را  یکدیگ��ر 
نیس��ت ک��ه تعطی��الت آخر 
هفته را ب��ا آنها بی��رون بروید، 
در واق��ع بای��د کاری کنی��د 
ک��ه در هم��ان محی��ط کاری 
و در هم��ان س��اعات کاری با 
یکدیگر آشنا ش��وند. جلسات 
دوس��تانه ای برگ��زار کنید که 
در آن کارکنان ت��ان بتوانن��د 
با ش��ما صمیمان��ه در ارتباط 
باشند، ش��وخی کنید و سعی 
از  ای��ن جلس��ات  در  کنی��د 
برایشان  زندگی ش��خصی تان 
تعریف کنید. مث��ال می توانید 

خاطره ای از آخرین تعطیالتی 
را ک��ه داش��ته اید ی��ا اتفاقات 
جالبی که در زندگ��ی برایتان 
افتاده اس��ت برایش��ان تعریف 
کنید. هرچقدر ش��ما به عنوان 
یک مدیر مواردی بیش��تری را 
با آنها به اشتراک بگذارید، آنها 
به راحتی مسائل شان را با شما 
و با س��ایر اعضای تیم در میان 
خواهن��د گذاش��ت. برگزاری 
چنی��ن گفتمان هایی و دعوت 
کردن از اعض��ای تیم به حضور 
در چنین جلس��اتی راهی موثر 
برای ایج��اد ارتباطی صمیمی 
بی��ن کارمندان اس��ت. در این 
زمینه فع��ال باش��ید و بدانید 
که در نهایت اعض��ای تیم تان 
نس��بت ب��ه عالی��ق یکدیگر و 
عملک��ردی که هر ی��ک از آنها 
دارن��د، آگاه خواهند ش��د. در 
نتیجه ای��ن آگاه��ی منجر به 
احت��رام گذاش��تن ب��ه عالیق 
یکدیگر و ایج��اد روابط کاری 

موثرتری خواهد شد. 

برقراریقانونهایشفاف
وقابلدرک

تیم هایی بزرگ هس��تند که 
هر ی��ک از اعض��ای آن بتوانند 
بخ��ش کوچکی از خودش��ان 
را نی��ز وارد تیم ک��رده و آن را 
تاثیرگذارت��ر کنن��د. در واقع 
باید ه��ر یک از اعض��ای تیم را 
به دلیل ویژگی خاصی که دارد 
انتخاب کنید تا آنها را از رقابت 
دور نگ��ه دارید. ع��الوه بر این، 
کاری که بای��د انجام دهید این 
اس��ت ک��ه از آن ویژگی خاص 
در متن تی��م اس��تفاده کنید؛ 
یعن��ی از آن در جه��ت منافع 
تیم به��ره ببری��د. ب��ه عنوان 
مث��ال، زمانی که قص��د دارید 
اعضای تیم را انتخ��اب کنید، 
یک��ی از ای��ن اف��راد رزومه ای 

فوق الع��اده  و  س��اختاریافته 
دارد که نظرت��ان را به خودش 
جلب کرده اس��ت. مش��خص 
اس��ت که این فرد خ��ودش را 
به نوعی س��ازمان یافته تربیت 
کرده، بنابرای��ن چرا نباید برای 
هدایت هر کار سازمان یافته ای 
انتخاب ش��ود. در ای��ن زمینه 
به این ف��رد ات��کا و برایش هم 
مش��خص کنی��د ک��ه در چه 
زمینه ای و به چه دلیل روی او 
حس��اب کرده اید. همه وظایف 
را به طور یکس��ان بین اعضای 
تی��م تقس��یم کنید و ی��ادآور 
ش��وید از آنه��ا ه��م در زمینه 
ف��ردی و هم تیم��ی انتظاراتی 
دارید. هرگز هیچ ی��ک از اعضا 
را خ��ارج از این مح��دوده قرار 
ندهید، زیرا هیچ چیز نمی تواند 
به ان��دازه رفت��ار غیرمنصفانه 

یک تیم را نابود کند. 

یکاجتماعبسازید
تحقیقات بارها و بارها نشان 
داده افرادی که در محل 
کارشان دوستانی دارند، 
بهره وری باالت��ری را از 
خ��ود نش��ان می دهند. 
در حقیقت، این مسئله 
ثاب��ت ش��ده کارکنانی 
که دوس��ت صمیمی در 
شرکت یا محل کارشان 
دارند، هفت برابر بیشتر 
از س��ایرین خودش��ان 
را نس��بت به کارش��ان 
مس��ئول  و  متعه��د 
نتیج��ه  در  می دانن��د. 
این گون��ه روابط فقط به س��ود 
ش��ما به عنوان مدیر مجموعه 
و کس��ب وکارتان خواه��د بود، 
اگر تیم کاری  ش��ادی داش��ته 
باشید که در روابط دوستانه ای 
با یکدیگر قرار بگیرند. بنابراین 
ساختن یک اجتماع، جایی که 
افراد به یکدیگر اطمینان کنند 
و در برقراری ارتباط احس��اس 
امنی��ت کنند، ام��ری ضروری 
اس��ت. در حالی که شاید انجام 
دادن چنی��ن کاری ب��ه ظاهر 
ام��ری س��اده برایتان ب��ه نظر 
می رس��د، اما واقعیت این است 
که به عن��وان یک مدی��ر باید 
فعالیت الزم را نیز در این زمینه 
داش��ته باش��ید، ب��ه خصوص 
زمانی که فرهنگ ش��رکت تان 
را پایه ری��زی می کنید یا زمانی 
که قص��د دارید ای��ن فرهنگ 

را ارتق��ا دهید. راه های بس��یار 
زی��ادی ب��رای انجام ای��ن کار 
وجود دارد و ای��ن راه ها واقعا به 
آنچه تیم  کاری تان عالقه دارد 
یا از آن بیزار اس��ت، بس��تگی 
دارد. کاری که الزم است انجام 
دهی��د ای��ن اس��ت، اطمینان 
حاصل کنید ب��ا عالیق هر یک 
از اعض��ای تیم ت��ان هماهنگ 
هس��تید. به عنوان مث��ال، اگر 
اعضای تیم تان از پختن کباب 
در فض��ای باز ل��ذت نمی برند، 
آنها را مجبور ب��ه انجام چنین 
کاری نکنی��د. در واق��ع اگ��ر 
کارمندان ت��ان دارای س��الیق 
مختلف هس��تند، نباید آنها را 
در بیرون از مح��ل کار وادار به 
انجام کارهایی کنید که سلیقه 

آنها نیست. 
س��اختن یک تیم کاری باید 
در محی��ط و س��اعات کاری 
اتفاق بیفتد، در غیر این صورت 
می تواند ح��س تحمیل و اجبار 
را ب��رای بعض��ی از اعضای تیم 
به همراه داش��ته باشد. در بازار 
رقابتی ام��روزه دنیای تجارت، 
به وجود آوردن استراتژی های 
مش��ارکت  جه��ت  نیرومن��د 
کارکنان به آنها کمک می کند 
قابلیت های سازمان یافته ای  تا 
ب��رای رقابت داش��ته باش��ند. 
تحقیق��ات زیادی انجام ش��ده 
ک��ه ثاب��ت می کند مش��ارکت 
تاثی��ر  کارمن��دان  نیرومن��د 
بسزایی در موفقیت کسب وکار 
مش��ارکت  واق��ع  در  دارد. 
کارمندان یک اس��تراتژی موثر 
ب��رای موفقیت در بازار اس��ت. 
ب��ا وج��ود اینکه بس��یاری این 
نکت��ه را می دانند که س��اختن 
یک مجموع��ه نیرومن��د برای 
دس��تیابی به موفقی��ت امری 
ضروری اس��ت، تعداد مدیرانی 
که خودش��ان را برای استفاده 
از چنین روش هایی به دردس��ر 
می اندازن��د، زی��اد نیس��ت. در 
کاری  چنی��ن  انج��ام  واق��ع 
ت��الش زی��ادی الزم ن��دارد، 
راهکارهای��ی  از  بای��د  فق��ط 
که باع��ث فراه��م آوردن یک 
محی��ط آرام ت��ر و دوس��تانه تر 
در ش��رکت تان می ش��ود، بهره 
ببرید و آنچ��ه کارمندان تان به 
آن عالقه دارن��د و زمینه هایی 
را که نس��بت ب��ه آن بی عالقه 
هستند در نظر بگیرید و با آنها 

هماهنگ باشید.  

آیا می دانستید

ساختنتیمکاریقدرتمنددردنیایکسبوکارامروز

پازلی برای رسیدن به موفقیت

مدیران ماندگار

همیشه کسانی هستند که می خواهند از 
بقیه پیشی بگیرند و بیشتر بدرخشند، 
کسانی که می خواهند جایگاه شان را 

حفظ کنند و در آخر کسانی هم هستند 
که قصد دارند بقیه اعضا را زیر پا بگذارند 
تا خودشان را مطرح سازند و برجسته تر 

کنند. واضح است که اگر کارکنانی با 
این خصوصیات را به حال خودشان رها 
کنید، شما، کسب وکارتان و کارمندان تان 

شکست خواهید خورد
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واگذاری 11681 میلیارد ریال سهم 
دولتی در بورس

از ابتدای امس��ال تا پای��ان آذرماه بالغ بر 13 هزار 
و 867 میلیارد ریال س��هم دولتی توس��ط سازمان 
خصوصی س��ازی واگذار ش��ده ک��ه از ای��ن میزان، 
11681 میلی��ارد ریال در بورس، 368 میلیارد ریال 
در فراب��ورس و 1818 میلیارد ریال از طریق مزایده 
به فروش رسیده است. همچنین از 13 هزار و 867 
میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 
12158 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 170میلیارد 
ری��ال به صورت تدریج��ی و 1539 میلیارد ریال به 
صورت ترجیحی واگذار ش��ده اس��ت. افزون بر این، 
از این میزان واگذاری در سال جاری، 2169 میلیارد 
ری��ال مربوط ب��ه ش��رکت های گروه یک م��اده دو 
قان��ون اصل 44 و 11698 میلی��ارد ریال مربوط به 

شرکت های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.

 

عرضه بیش از ۹8 هزار تن محصول 
در تاالر نقره ای

ت��االر داخلی و صادراتی ب��ورس کاالی ایران روز 
26 دی ماه، ش��اهد عرضه 98 هزار و 352 تن انواع 
محصول بود. در این روز ت��االر داخلی فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران شاهد عرضه 
51 ه��زار و 180 ت��ن انواع قیر بود. ع��اوه بر این، 
15 هزار و 300 تن انواع قیر ش��امل 5 هزار تن قیر 
6070 شرکت فراشیمی روز، 10 هزار تن قیر 6070 
ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز، 300 ت��ن قیر 6070 
ش��رکت جلیس و 300 تن عای��ق رطوبتی در تاالر 
صادراتی عرضه ش��د. همچنین، ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی ب��ورس کاالی ایران در این روز 
عرض��ه 29 ه��زار و 372 ت��ن آروماتیک س��نگین، 
آمونی��اک، پارازایلین، پلی اتیلن، پل��ی بوتادین رابر، 
تولوئ��ن، گوگرد، لوب کات و وکی��وم باتوم را تجربه 
ک��رد. این گ��زارش حاکی اس��ت ت��االر محصوالت 
کش��اورزی نیز در این روز شاهد عرضه یک هزار تن 
گندم دوروم کهگیلویه و بویر احمد، 500 تن روغن 
س��ویاآرژانتین، 100 تن شکر س��فید کارخانه قند 
جوین، 300 تن روغن خام سویا اکسدانه و 300 تن 

روغن خام سویا فرآوری سبوس کندوج بود. 

از افزایش سرمایه شرکت ها تا 
جدیدترین پیش بینی ها

صنایع ش��یمیایی ف��ارس مجوز افزایش س��رمایه 
562 درص��دی را از مح��ل م��ازاد تجدی��د ارزیابی 
دارایی ها گرفته اس��ت. این شرکت مبلغ 435 ریال 
زیان به ازای هر س��هم طی 9 ماه شناس��ایی کرده 
اس��ت. آهنگری تراکتورس��ازی ایران برنامه افزایش 
س��رمایه از 320 میلیارد ریال به 641میلیارد ریال 
را از محل م��ازاد تجدید ارزیابی دارایی ها دارد و در 
گزارش 9 ماهه 74 درصد از بودجه را پوش��ش داده 
است. شرکت مبلغ 243 ریال سود پیش بینی کرده 
و طی 9 ماه مبلغ 180 ریال س��ود برای هر س��هم 

شناسایی کرده است.
بان��ک دی تعدی��ل منفی داده و پیش بینی س��ود 
ه��ر س��هم را 251 ری��ال اعام کرده و ط��ی 6 ماه 
151 ریال معادل 60 درصد را پوش��ش داده اس��ت. 
کیمیدارو برای هر سهم سال مالی 94 مبلغ 1558 
ریال س��ود پیش بینی کرده و طی 9 ماه 562 ریال 
معادل 36 درصد آن را پوش��ش داده است. شرکت 

عملکرد خوبی طی سه ماه اخیر نداشته است.
المی��ران 506 ریال س��ود پیش بین��ی کرده برای 
سال مالی 95 و طی سه ماه نخست 20 درصد آن را 

معادل 102 ریال شناسایی کرده است.
سرمایه گذاری رنا برای سال مالی 95 مبلغ 9 ریال 
زیان پیش بینی کرده و طی س��ه ماه مبلغ 56 ریال 
سود شناسایی کرده است. این شرکت پیش از اعام 
زی��ان 9 ریالی، زیان 60 ریالی را به بازار اعام کرده 
بود و به نظر می رسد شرایط شرکت بهتر شده است.

شناسایی س��ود حاصل از س��ایر فعالیت ها ناشی 
از س��ود عملک��رد س��ال های 89 لغایت 93 س��هام 
ش��رکت ایران خ��ودرو اس��ت که در خص��وص اقاله 
مبایعه نامه بین ش��رکت سرمایه گذاری رنا با شرکت 
س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی بوده اس��ت. 
کاهش هزینه های مالی براس��اس توافقنامه منعقده 
ما بین گروه سرمایه گذاری رنا و سرمایه گذاری سایپا 
است که مقرر شده است از تاریخ 1 فروردین 1394 
محاس��به بهره  )س��االنه 24 درصد( نسبت به اصل 
بدهی ش��رکت رنا به شرکت س��رمایه گذاری سایپا 

متوقف شد.
کارخانجات داروپخش برای س��ال مالی 94 مبلغ 
942 ریال س��ود پیش بینی کرده و طی 9 ماه مبلغ 
742 ریال مع��ادل 78 درصد از بودجه را پوش��ش 
داده است. افزایش پیش بینی هزینه های مالی ناشی 
از افزایش حج��م وام های دریافتی اس��ت. نرخ قید 
شده در مصارف ارزی خرید 9 ماهه بابت خرید مواد 
اولیه و بسته بندی نرخ بهای تمام شده خرید بوده و 
متوس��ط نرخ ارز در تاریخ یاد شده بابت بهای اصلی 
خرید و حواله شده به فروشندگان خارجی برای هر 

دالر معادل 30097 است.
کی. بی. سی پیش بینی س��ود خود را مبلغ 893 
ری��ال اعام کرد و طی 6 ماه مبلغ 660 ریال س��ود 
برای هر سهم شناسایی کرده و 74 درصد بودجه را 

پوشش داده است.
تغییر اطاعات پیش بینی سال مالی منتهی به 29 
اسفند 1394 عمدتا به دلیل عدم پیش بینی قرارداد 
وزارت بهداش��ت و ب��رآورد تحقق س��ایر درآمدهای 
غیر عملیاتی حاصل از خواب سرمایه در قراردادهای 
فیمابین با مش��تریان ش��رکت از جمله شرکت های 

پخش دایا دارو، صدف دارو صبا و لیوار است. 

بورس کاال

ش��اخص کل بورس و اوراق 
به��ادار در پای��ان معام��ات 
بازار س��هام به استقبال اعام 
اجرای برجام رفت و با رش��د  
در  واح��دی   344 و   1000
واحدی  و860  64 هزار  ارتفاع 
قرار گرفت و به این ترتیب به 
کانال 65 هزار واحدی نزدیک 
شد. این مهم در حالی به وقوع 
انتظارها  که سرانجام  پیوست 
برای اجرایی ش��دن برجام با 
سفر وزیر امور خارجه به وین 
ب��رای قرائت بیانیه مش��ترک 
به س��ر رس��ید و با اعام لغو 
بین الملل��ی،  تحریم ه��ای 
ب��ورس ته��ران بعد از ش��ش 
م��اه دوب��اره جه��ش تاریخی 
خ��ود را تجربه ک��رد و موفق 
ب��ه ثب��ت رکوردش��کنی های 
سهامداران  جدید شد. هجوم 
ب��ه ب��ورس ته��ران از همان 
دقای��ق ابتدای��ی معامله برای 
خرید س��هم و استفاده از این 
فرصت مهم برای جبران زیان 

ماه های گذشته موجب شد تا 
ت��االر شیش��ه ای در معامات 
خود ش��اهد تشکیل صف های 
میلیون��ی برای خرید س��هام 
ش��رکت ها بوده و با استقبال 
س��هامداران و همچنین رشد 
قیمت ه��ا مواج��ه ش��ود. در 
این میان برخ��ی معامله گران 
معتقدند اگرچه اجرایی شدن 
توافق برجام می تواند نس��بت 
قیم��ت ب��ر درآم��د کل بازار 
واحد  س��هام را بین یک تا دو 
در میان مدت افزایش دهد اما 
بای��د دید حقوقی ه��ا با توجه 
به ل��زوم تامی��ن نقدینگی در 
در  س��ال،  پایان��ی  ماه ه��ای 
مواجهه با بورس چه واکنشی 

نشان می دهند. 

ادامه بازارگردانی 
حقوقی ها در گروه بانکی

در بازار سرتاس��ر سبزپوش، 
لغ��و  از  متاث��ر  ش��رکت های 
به خص��وص  تحریم ه��ا 
شرکت های پتروشیمی، بانکی 
و خودروی��ی بیش��ترین تاثیر 

را در رش��د ش��اخص ب��ورس 
گذاشتند. یکی از دالیل اقبال 
پتروش��یمی  ش��رکت های  به 
افزایش خوش بینی ها نس��بت 
ب��ه کاهش نرخ خ��وراک 94 
پتروش��یمی  مجتمع ه��ای 
ب��ود که ای��ن امر باعث ش��د 
ص��ف  ش��کل گیری  ش��اهد 
نمادهای  پایدار در  خریدهای 
شاخص س��از این گروه باشیم. 
نی��ز  پاالیش��ی ها  گ��روه  در 
و  قیمت ه��ای جذاب س��هام 
از س��ویی هیج��ان خریداران 
اغلب حقیقی به ش��کل گیری 
ص��ف خریده��ای پای��دار در 
معاماتی  نماده��ای  برخ��ی 
انجامید. در گروه خودرویی ها 
اما خریداران س��هام در حالی 
ب��ا عرضه حقوقی ه��ا در برابر 
روبه رو  حقیقی ه��ا  تقاض��ای 
معامله گران  اغل��ب  که  بودند 
ترجیح می دادند با شناس��ایی 
س��هم های کوچ��ک و حت��ی 
پایین ت��ر از قیم��ت اس��می، 
ب��رای خرید س��هام در صف 
بنشینند. در گروه بانک ها اما 

حقوقی های  و  بازارگردان ه��ا 
ای��ن گ��روه به رغ��م عط��ش 
برای  اغلب حقیقی  خریداران 
خرید س��هام، اقدام به عرضه 
سهام متناسب با روند نوسان 
قیمت س��هام در دامنه نوسان 

مثبت قیمتی کردند. 

رشد 3 درصدی شاخص 
آیفکس

معامات فرابورس در حالی 
ب��ه پایان رس��ید ک��ه تحت 
تاثی��ر اخب��ار مثب��ت مربوط 
ب��ه اج��رای توافق هس��ته ای 
و اب��اغ فرم��ول پیش��نهادی 
خوراک پتروشیمی ها از سوی 
رئیس جمه��ور،  اول  مع��اون 
3 درص��دی  رش��د  آیفک��س 
مع��ادل 20واح��دی را تجربه 
ک��رد و به 731 واحد رس��ید. 
ب��ازار  در  روز 26دی م��اه  در 
فرابورس ای��ران، 275 میلیون 
ورق��ه به��ادار در 29 ه��زار و 
745 نوب��ت ب��ه ارزش 5 هزار 
و 470 میلیون  و 430 میلیارد 
این  ریال خریدوفروش ش��د؛ 

در حال��ی اس��ت که ش��اهد 
معام��ات  ارزش  بیش��ترین 
از ابت��دای مهرم��اه تاکن��ون 

بوده ایم.
فرابورس��ی  معامله گ��ران 
بیش��ترین حج��م معام��ات 
خ��ود در ب��ازار س��هام را به 
دادوس��تد 31 میلیون س��هم 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ارزش 53 میلیارد  به  ایرانیان 
نماد  و  ریال اختصاص دادند 
پتروش��یمی  ش��رکت های 
ایرانی��ان،  س��رمایه گذاری 
و  ته��ران  نف��ت  پاالی��ش 
ت��وکا رن��گ فوالد س��پاهان 
نماده��ای  پربیننده تری��ن 
همچنی��ن،  بودن��د.  ام��روز 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
س��هام  ب��ه  مرب��وط  ام��روز 
کشتیرانی دریای خزر و پس 
از آن پتروش��یمی زاگرس و 
پاالی��ش نفت ش��یراز بود و 
در س��وی دیگر بازار هم قند 
ش��یروان، مینو ش��رق و قند 
چهارمحال با بیش��ترین افت 

قیمت روبه رو شدند. 

در پی لغو تحریم ها شاخص کل رشد کم سابقه ای را تجربه کرد

روز سر مستی تاالر حافظ

ف�ارس - ب��ازار س��هام ب��ه 
دلی��ل تحقق انتظ��ارات خود از 
تواف��ق برجام و برچیده ش��دن 
تحریم ه��ای مال��ی و بانکی در 
روزهای آینده و از طرفی نهایی 
قیمت گ��ذاری  فرم��ول  ش��دن 
پتروشیمی  خوراک مجتمع های 
با نوس��انی ش��دن  ای��ن روزها 
نماگر ه��ا و بهبود حجم و ارزش 

معام��ات روزانه س��هام روبه رو 
شدن  مش��خص  اس��ت.  ش��ده 
فرم��ول قیمت گ��ذاری خوراک 
مجتمع ه��ای پتروش��یمی مورد 
استقبال فعاالن این صنعت و در 
راس��تای منافع آنها تعیین شده 
اس��ت. در حال حاضر بررس��ی 
تحرک معامله گران بازار س��هام 
بازیگران  تعداد  می دهد  نش��ان 
بازار با جابه جایی  اغلب حقیقی 
نقدینگ��ی از ب��ازار اوراق بدهی 
به بازار س��هام در حال افزایش 

اس��ت و این در حالی است که 
ورود پول تازه به بازار نیز اندکی 
لمس می شود. با توجه به فضای 
روانی حاکم ب��ر بورس و وجود 
انگیزه ه��ای ص��ف مح��وری در 
به س��رمایه گذارانی  بازار سهام، 
که عاقه مند ب��ه ورود به بازار 
سهام هس��تند، توصیه می شود 
با تحلیل و بررس��ی گزارش های 
مال��ی ش��رکت ها و مبتن��ی بر 
دی��دگاه بلند م��دت اق��دام ب��ه 
تصمیم گی��ری کنند و س��رمایه 

اصل��ی معیش��ت خ��ود را وارد 
بازار نکنن��د. تأثیر توافق برجام 
در صورت های مالی ش��رکت ها 
بود. س��هامداران  نخواه��د  آنی 
بورس بای��د متوجه این موضوع 
باش��ند که ح��ذف تحریم ها در 
ط��ول زم��ان رخ خواه��د داد و 
با دید  اش��خاصی که هم اکنون 
تحریم ها سهام شرکت ها  حذف 
بای��د  را خری��داری می کنن��د، 
نس��بت ب��ه وقوع اث��رات مثبت 
در صورت های مالی ش��رکت ها 

باش��ند. در ح��ال حاضر  صبور 
خودرویی،  پتروش��یمی،  صنایع 
بانکی، تجهیزات��ی و حمل و نقل 
باتوج��ه به رف��ع تحریم ها مورد 
توجه فعاالن بازار سهام هستند. 
از س��وی دیگر به نظر می رس��د 
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش تقاضای 
بازار س��هام در روزه��ای آینده 
و در دس��تور کار ق��رار گرفتن 
عرضه های اولیه سهام شرکت ها 
در بورس ته��ران اثرات مفیدی 

برای بازار داشته باشد. 

ایسنا - بازارهای سهام جهان 
از ابت��دای س��ال 2016 تاکنون 
تحت تأثیر نگرانی های اقتصادی 
به وی��ژه کن��دی موت��ور رش��د 
اقتص��اد چین و کاه��ش قیمت 
نفت خ��ام، 3.2 تریلیون دالر از 
دست داده اند. هوارد سیلوربلت، 
تحلیلگر ارشد بازار سهام آمریکا 
بازارهای  نوش��ت:  یادداشتی  در 
سهام جهان 3.17 تریلیون دالر 
را در عرض هشت روز معامله از 
دست دادند و بر مبنای تغییرات 
ای��ن بزرگ ترین کاهش  ماهانه، 
بازارهای س��هام جه��ان از زمان 
کاه��ش 5.671 تریلیون دالری 
ب��وده  اکتب��ر س��ال 2008  در 
مارکت  گزارش  براس��اس  است. 
واچ، بیش از نیم��ی از این ضرر 
متعلق به وال اس��تریت است. بر 
گرفته  انجام  محاس��بات  مبنای 
از ابت��دای س��ال، ب��ازار س��هام 
آمری��کا 1.77 تریلی��ون دالر و 
غیرآمریکایی  س��هام  بازاره��ای 
از دس��ت  تریلی��ون دالر   1.40
داده اند. استاندارد  اند پورز 500 
از ابتدای س��ال تا پای��ان هفته 
گذش��ته 1.33 تریلی��ون دالر و 

داوجونز اینداستریال اوریج 517 
میلی��ارد دالر از دس��ت داده که 
بدترین شروع س��ال این بازارها 
بوده است. در واقع وال استریت 
هرگز شروع س��الی به این بدی 
نداش��ته است. بازار سهام آمریکا 
با کاهش ش��دید در روز جمعه، 
دو هفت��ه اول س��ال 2016 را با 
کاهش به پایان رس��اند. هر سه 
ش��اخص بزرگ س��هام ش��امل 
داوجون��ز اینداس��تریال اوری��ج، 
استاندارد  اند پورز 500 و نزدک 
کامپوزیت 10 درصد یا بیش��تر 

سقوط کرده اند.
س��رمایه گذاران  نگران��ی 
نس��بت به کن��دی اقتصاد چین 
ب��زرگ  اقتص��اد  دومی��ن  ک��ه 
جه��ان و یک��ی از بزرگ تری��ن 
مصرف کنن��دگان کاال به ش��مار 
کاه��ش  همچنی��ن  و  م��ی رود 
قیمت نفت خام ب��ه پایین ترین 
از  گذش��ته  س��ال   12 س��طح 
عوامل اصلی نوسانات بازار سهام 
بوده ان��د. س��رمایه گذاران انتظار 
دارند سود شرکت های آمریکایی 
به ویژه ش��رکت های انرژی لطمه 
ببیند. داوجون��ز روز جمعه 2.4 

درص��د عق��ب نش��ینی ک��رد و 
در 15988.08 واح��د ایس��تاد. 
استاندارد  اند پورز با 2.2 درصد 
افت، در 1880.33 واحد ایستاد 
و نزدک کامپوزیت با 2.7 درصد 
واح��د   4488.42 در  کاه��ش، 
بسته ش��د. به گفته تحلیلگران، 
کاهش قیم��ت نفت دلیل اصلی 
بازاره��ای  جمع��ه  روز  ری��زش 
س��هام بود. نفت خ��ام از قیمت 
ب��االی 100 دالر در هر بش��که 
در تابس��تان س��ال 2014 ب��ه 
پایی��ن 30 دالر کاه��ش یافته و 
ش��رکت های ان��رژی را از س��ود 
بی نصیب کرده اس��ت. نفت خام 
آمری��کا در معامات الکترونیکی 
ب��ازار نیوی��ورک 1.78 دالر ی��ا 
5.7 درص��د کاه��ش یافت و به 
29.42 دالر در هر بشکه رسید. 
نفت برنت ک��ه مبنای معامات 
1.94دالر  اس��ت،  بین الملل��ی 
ی��ا 6.3 درصد کاه��ش یافت و 
ب��ه 28.94 دالر در ه��ر بش��که 
رس��ید. همچنین سرمایه گذاران 
اقتص��ادی  اخب��ار  جمع��ه  روز 
ناامیدکنن��ده ای دریافت کردند. 
بانک مرک��زی آمریکا اعام کرد 

تولید صنعتی که ش��امل تولید 
نیروگاه ها  و  معدن��ی  کارخان��ه، 
می شود در دسامبر برای سومین 
ماه متوالی کاهش یافته اس��ت. 
یک گزارش رسمی دیگر کاهش 
در  آمریکا  میزان خرده فروش��ی 
ماه گذشته را نشان داد. براساس 
بسیاری  آسوشیتدپرس،  گزارش 
امیدهای  ب��ا  از س��رمایه گذاران 
نس��بتا باال به اس��تقبال سال نو 
رفتن��د و انتظار داش��تند قیمت 
نف��ت ثبات پی��دا کن��د. پس از 
ریزش گس��ترده ای که بازارهای 
س��هام جهان اواس��ط تابس��تان 
س��ال گذش��ته داش��تند، ع��ده 
اندک��ی از تحلیلگران پیش بینی 
می کردن��د ب��از ه��م ب��ه زودی 
ش��اهد این اتفاق باشند و اقدام 
بانک مرکزی آمریکا در تصویب 
افزای��ش نرخ ها در دس��امبر که 
نخس��تین افزایش در حدود 10 
سال گذش��ته به شمار می رفت، 
برای بس��یاری از سرمایه گذاران 
آمریکا  اقتصاد  نش��انه س��امت 
تعبیر ش��د. بازارهای س��هام در 
اروپا روز جمعه در سطح باالتری 
معامات ش��ان را آغ��از کردن��د، 

ام��ا ب��ه س��رعت عقب نش��ینی 
کردند. ش��اخص داک��س آلمان 
2.5 درص��د، کک 40 فرانس��ه 
  FTSE 100و درص��د   2.4
انگلی��س 1.9 درص��د از ارزش 
خود را از دس��ت دادند. در چین 
کامپوزیت  ش��انگهای  ش��اخص 
3.6 درص��د ری��زش ک��رد و به 
پایین تری��ن س��طح در 13 م��اه 
گذش��ته رسید. ش��اخص هانگ 
س��نگ هنگ کنگ 1.5 درصد، 
نیک ک��ی 225 ژاپن 0.5 درصد 
و کسپی کره جنوبی 1.1 درصد 
افت کردن��د. ش��اخص دالر که 
ارز آمریکا را در برابر س��بدی از 
10 ارز ب��زرگ دنب��ال می کند، 
ب��رای س��ومین هفت��ه متوال��ی 
صعود کرد که طوالنی ترین روند 
صعودی از ژوییه س��ال گذشته 
بود. س��رمایه گذاران با اس��تمرار 
نگرانی ها نسبت به کندی اقتصاد 
جهان��ی ب��ه ط��ا و دارایی های 
آورده اند.  دیگ��ر روی  مطمئ��ن 
آمریکا  به��ای معامات ط��ای 
برای تحویل در فوریه 1.6 درصد 
یا 17.10 دالر افزایش یافت و به 

1090 دالر رسید. 
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مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
قند قزوین در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خ��ود ک��رد ک��ه گس��ترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو در جای��گاه دوم این گروه 

قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
2.72515.42قند قزوین

2.2084.99س. ایران خودرو
5.6784.99کشتیرانی ایران

8.8344.99پتروشیمی پردیس
3.6414.99کربن ایران

1.6214.99توسعه صنایع بهشهر

5.9194.98نسوز پارس

 بیشترین درصد کاهش
شیش��ه رازی صدر نش��ین ج��دول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. سیمان دورود در رده دوم این گروه ایستاد 
و کاشی نیلو هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.71(6.367شیشه رازی

)4.47(6.950سیمان دورود
)4.3(2.049کاشی نیلو
)4.08(6.093قند اصفهان
)3.93(8.243پگاه اصفهان
)3.66(1.710سیمان شمال

)3.63(2.228باما

پرمعامله ترین سهم
بانک تجارت پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
ش��د. ایران خودرو دیزل در رده دوم این گروه ایس��تاد. 
بان��ک مل��ت و بانک صادرات ه��م در رده های باال قرار 

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

118.491 1048بانک تجارت

88.797 858ایران  خودرودیزل 
82.409 2135بانک ملت

76.576 967بانک صادرات
53.676 1024پارس  خودرو
49.398 2011گروه بهمن 

27.714 1272بانک پاسارگاد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را بانک ملت  به 
خود اختصاص داد و بانک تجارت رتبه دوم را به دست 
آورد. بانک صادرات ایران هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

175.949 2135بانک ملت
124.133 1048بانک تجارت
99.350 2011گروه بهمن 

76.211 858ایران  خودرودیزل 
74.067 967بانک صادرات 
54.978 1024پارس  خودرو
53.794 3991صنایع  آذرآب 

بیشترین سهام معامله شده
بانک ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که ایران خودرو 
دی��زل در این گروه دوم ش��د و بانک ص��ادرات در رده 

سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
21355059بانک ملت

8584746ایران خودرو دیزل
9673983بانک صادرات
10483796بانک تجارت
10242815پارس خودرو
20112075گروه بهمن
9201531سایپا دیزل

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 
محورس��ازان ای��ران خ��ودرو در جایگاه بع��دی قرار 

گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1461730پست بانک

2140713محورسازان ایران خودرو
5919204نسوز پارس
2477191چرخشگر

925185تولید محور خودرو
2725182قند قزوین

1614161تکنوتار

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

11182.07سرمایه گذاری اعتبار 
8512.55سرمایه گذاری پردیس

50663.19پتروشیمی شازند
32663.19صنعتی بارز

33053.65سیمان کرمان
27743.70سیمان کارون
17103.74سیمان شمال

تلفن مستقیم: 86073274شماره 421 www.forsatnet.ir
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تاریخچه شرکت
شرکت ماشین سازی اراک  )سهامی عام( 
به منظور پش��تیبانی از صنای��ع بنیادین و 
برآورده کردن نیازهای صنعتی کش��ور، در 
س��ال 1346 در زمینی به مس��احت 134 
هکتار در شهر اراک تأسیس شد و در سال 
1350 به عنوان نخس��تین صنعت س��نگین 
کش��ور به بهره برداری رسید. این شرکت با 
داش��تن نیم قرن س��ابقه و تجربه، قابلیت ها 
و توانایی ه��ای علم��ی، فن��ی و تخصصی، 
بهره مندی از حدود 1700 نیروی متخصص 
و کارآزموده، تجهیزات و امکانات پیشرفته و 
مدرن در قالب شش گروه تولیدی مختلف و 
دو گروه پشتیبانی و آموزشی قادر به تولید 
ان��واع محصوالت و انج��ام پروژه های بزرگ 
مل��ی اس��ت. این ش��رکت در ح��ال حاضر 
وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است. 

ای��ن  محص��والت  و  فعالیت ه��ا  برخ��ی 
گروه های تولیدی عبارتند از: 

پیمان��کاری عمومی و انج��ام پروژه های 
EPC، طراحی، س��اخت، نصب و راه اندازی 
تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی 
ش��امل انواع مخازن ذخی��ره، مخازن تحت 
فش��ار س��یار و ثاب��ت، برج ه��ای تقطی��ر، 
مبدل های حرارتی، ایر کولر، مخازن کروی، 
واحد ه��ای  گاز،  غیرمس��تقیم  هیتره��ای 
 ،)MOT(  س��یار ف��رآورش نف��ت خ��ام
شیرآالت تحت فشار و تجهیزات سرچاهی، 
دکل ه��ای حف��اری، جراثق��ال و تجهیزات 
هیدرومکانیکال س��دها، دیگ ه��ای آبگرم، 
دیگ ه��ای بخ��ار فایرتی��وب، واترتی��وب و 
س��یکل ترکیبی، انواع پل و سازه های فلزی 
از جمله س��اخت و نصب سقف فوالدی  )از 
ن��وع النه کبوتری(، س��الن های س��ه قلوی 
نمایش��گاه ش��هر آفتاب ته��ران، گلوله های 
فوالدی، ان��واع فوالدهای آلیاژی، فلنج های 
تحت فش��ار، رینگ های صنعت��ی، محور و 
چرخ قطار، ماشین کاری سنگین، کوره های 
صنعتی و س��اخت و نصب ماش��ین آالت و 

تجهیزات کارخانه ای. 
دریاف��ت گواهینام��ه بین الملل��ی نظ��ام 
کیف��ی ISO 9001 برای نخس��تین بار در 
س��طح کش��ور از سوی ش��رکت بین المللی 
DNV  هلند و اس��تفاده از استانداردهای 
معتب��ر جهانی در زمینه طراحی و س��اخت 
محص��والت و همچنین اخذ گواهینامه های 
کیفی مختلف از شرکت های معتبر بازرسی 
بین المللی سبب ش��ده است تا این شرکت 
محصوالت خ��ود را به کش��ورهای مختلف 

جهان صادر کند. 
گروه های تولیدی، پش��تیبانی و آموزشی 

این شرکت عبارتند از: 
1- گروه تولیدی ساخت تجهیزات 

2- گروه تولیدی متالورژی 
3- گروه تولیدی دیگ های بخار

4- گروه تولیدی پل و سازه های فلزی
5- گروه تولیدی ماشین و مونتاژ

EPC 6- گروه پروژه های
7- گروه مرکزی

8- مجتمع آموزشی و تحقیقات صنعتی.
تولی�دات و خدم�ات ش��رک�ت در قال�ب 
س��ه ن�وع س��ف�ارش ش��ام�ل سفارش���ات 
محص�والت  ساخ�ت  سفارش�ات  پ�روژه ای، 
روتی�ن و سفارش���ات نص���ب و راه اندازی 

است. 
اینگون���ه  پ���روژه ای:  سفارش���ات    -1
سفارش���ات اغل���ب به ص��ورت پروژه ه�ای 
کلی�د در دس���ت یا در قال�ب سفارش���ات 
طراح���ی، س��اخ�ت و نص�ب به ش��رک�ت 
واگ�ذار می ش��وند، در س���ال 1386 اخ�ذ 
و  )طراح���ی    EPC به ص��ورت  پ���روژه 
س��اخ�ت، تأمی�ن م���واد و قطعات، نص�ب 
و راه ان��دازی( در دس��ت�ور ک�ار ش��رک�ت 
ق���رار گرف�ت که ای���ن پروژه ه��ا صرفا از 
طری�ق ش��رک�ت در مناقص���ه و رقاب�ت با 
بخش ه���ای دولت�ی و خصوص���ی و بعضا 
ب��ا رقب�ای خارج���ی به ش��رک�ت واگ�ذار 
می ش��وند. به طور مث�ال ق�رارداد پروژه های 
صادرات���ی  بن���در  س��امانده�ی  ط���رح 
ماهشه�ر به صورت EPC در اواس�ط س�ال 
1386 و پ�ل ب���زرگ ک�ارون 4 و ف�از 14 
پ���ارس جنوب�ی در س���ال 138٩ منعق�د 

ش�ده اس�ت. 
2- سفارش�ات ساخ�ت: سفارش�ات ساخ�ت 
به دو دست�ه تقس��ی�م می شوند: دست�ه اول 
سفارش��اتی هستن�د که به تولی�دات مستمر 
شرک�ت مرب�وط می شوند از جمل�ه دیگ ه�ای 
بخ�ار، ان�واع فلن�چ، جراثقال ه�ا، ان�واع ف�والد 

و ان�واع مقاط�ع ف�والدی. 
 دست�ه دوم که تح�ت عن�وان پروژه ه�ای 
ساخ�ت در پروس���ه تولی�د ق�رار می گیرن�د 
سفارش��ات�ی را شام�ل می شوند که طراح�ی 
و تکنول�وژی س��اخ�ت آنه�ا جدی�د ب�وده و 
ب�رای اولی�ن ب�ار تولی�د می ش��وند. ساخ�ت 
ش��ی�رآالت و تجهی�زات فش�ار ب�االی نف�ت، 
ان���واع برج ه�ای پاالیش��گاه�ی، مبدل ه�ای 
حرارت�ی، ایرکولره�ا، فیلتره�ای گ�از خش�ك، 
هیتره�ای گ�ازی، النچ�ر و ریسیوره�ا، ان�واع 
رآکتوره�ا و ان�واع مخ�ازن تح�ت فش���ار از 

جمل�ه ای�ن دست�ه به شمار می آین�د. 
سفارش���ات  نص���ب:  سفارش���ات   -3
نص�ب عمدت�ا پروژه هایی هس��تن�د که در 
زمینه ه��ای مختل���ف به ص��ورت کلی�د در 
دس���ت، کنسرسی�وم یا به صورت فعالی��ت 

مش��ت�رک با انعط�اف پذی�ری بس��ی�ار ب�اال 
در ش��رک�ت انج���ام می گی���رد. از جمل�ه 
فعالیت ه�ای عم�ده می ت�وان به تجهی�زات 
و مخ�ازن نف�ت و گ�از و پتروشیم�ی، س�د 
و تجهی�زات نیروگاه�ی، پ�ل و س��ازه های 
فل�زی سنگی�ن و تجهی�زات و ماشی�ن آالت 
کارخان�ه ای اش���اره کرد. عملی�ات ف�وق به 
تناس�ب ن�وع س��ف�ارش توس�ط گروه ه�ای 
خودگ�ردان و تولی�دی ساخ�ت تجهی�زات، 
پ�ل و اس��کل�ت فل�زی، ماشی�ن و مونت�اژ، 
دیگ ه���ای بخ�ار و گ���روه EPC ص�ورت 

می گی�رد. 
فاراک در زمین��ه طرح های EPC موارد 
بس��یاری را پیگیری کرده ک��ه هنوز نهایی 
نش��ده و منجر به عقد قرارداد نش��ده است، 
برخ��ی از این طرح های مزبور به ش��رح زیر 

است: 
1- ط��رح اح��داث ی��ك پاالیش��گاه قیر 
در جن��وب کش��ور به ص��ورت EPCF که 
کارفرمای آن یکی از صندوق های کش��وری 
اس��ت، مبلغ این ط��رح 100 میلیون دالر 
اس��ت ک��ه تفاهمات اولی��ه انجام ش��ده و 
پیگیری جهت نهایی کردن F آن در جریان 
اس��ت و در صورت تأمین مال��ی امیدواری 

بسیاری به نهایی شدن آن است. 
2- صن��دوق ذخیره فرهنگی��ان در قالب 
یك کنسرس��یوم برنده یک��ی از طرح های 
پاالیش��گاه میعانات گازی در عسلویه شده 
اس��ت که صن��دوق در حال نهای��ی کردن 
اج��رای آن با وزارت نفت اس��ت که پس از 
نهایی ش��دن قرارداد اجرای این پاالیشگاه 
ک��ه در ح��دود 250 ت��ا 200 میلیون دالر 
اس��ت باید به مزایده گذاش��ته ش��ود که با 
توجه ب��ه ارتباطات س��هامداری صندوق با 
ماشین س��ازی امی��دواری ب��رای اجرای آن 

توسط این شرکت زیاد است. 
3- تفاهم نام��ه ای با یك ش��رکت معتبر 
ک��ره ای ک��ه در زمین��ه انج��ام طرح ه��ای 
نیروگاهی و راه آهن فعالیت دارد در جریان 
است که احتماال بعد از رفع تحریم ها نهایی 

خواهد شد. 
4- احداث یك پاالیشگاه گازی در ایالم که 
تفاهمات الزم با ش��رکت ملی گاز انجام شده 
و احتمال اجرای آن بس��یار زیاد اس��ت مبلغ 
این طرح بس��یار قابل توجه بوده و حدود 1/1 
میلیارد دالر است که در صورت نهایی شدن 

برای شرکت بسیار با اهمیت خواهد بود.
5- دو مناقصه در مورد فلنج ها و شیرهای 
سرچاهی توسط وزارت نفت انجام شده که 
یکی در ح��دود 200 میلیارد ریال و دومی 
300 میلیارد ریال اس��ت ک��ه هنوز قرارداد 

نهایی نشده است. 
6- ط��رح پتروش��یمی مه��ر کیمیا که از 

ش��رکت های زیرمجموعه صن��دوق ذخیره 
فرهنگی��ان اس��ت احتماال طی ای��ن هفته 
نهایی خواهد ش��د مبلغ 100 میلیون دالر 
اس��ت که در ص��ورت نهایی ش��دن قرارداد 
بالفاصله اطالع رسانی الزم از طریق سازمان 

بورس انجام خواهد شد. 
7- ماشین س��ازی اراک یك شرکت ثبت 
شده در آلمان به نام »این ساید ترید« دارد 
ک��ه لوازم و تجهی��زات الزم برای طرح ها را 
از کش��ورهای اروپایی تأمین می کرد که در 
این چند سال به دلیل تحریم ها فعالیت آن 
متوقف شده بود و در صورت برداشته شدن 
تحریم ها این ش��رکت نیز می تواند فعالیت 
مج��دد خ��ود را آغاز ک��رده و درآمد خوبی 

برای شرکت خواهد داشت. 
8- شرکت افزایش سرمایه 1200 میلیارد 
ریالی اخیر را برای اجرای طرح توسعه سالن 
تولید جرثقیل های سقفی و تولید دکل های 
حفاری و همچنین تولید فوالدهای آلیاژی 
خاص انجام داده اس��ت که در زمینه تولید 
جرثقیل های س��قفی منتظ��ر رفع تحریم ها 
و تواف��ق با ش��رکت معتب��ری از اروپا بوده 
ودر زمینه تولید فوالدهای آلیاژی از س��ال 

13٩5 راه اندازی خواهد شد. )جدول2(
 

نگاهی به بودجه پیش بینی سال 95 
شرکت

فاراک برای س��ال مالی 31 ش��هریور ٩5 
بال��غ بر 300 میلیارد توم��ان فروش و ارائه 
خدمات در نظر گرفته که پس از کسر بهای 
تمام ش��ده 231 میلی��ارد تومانی، می تواند 
حداق��ل به س��ود خال��ص 41.٩6 میلیارد 
تومانی دس��ت یاب��د؛ امری که ب��ا توجه به 
تعداد س��هام منتش��ره، س��ود خالص 1٩1 
ریال��ی ب��ه ازای هر س��هم را در پی خواهد 
 )margin(  داشت. حاشیه س��ود ناخالص
ش��رکت معادل23 درصد و حاش��یه س��ود 

خالص آن 14 درصد است.  )جدول1( 
 اهم اخبار مجمع عمومی

با توجه به در پیش بودن اخذ قراردادهای 
جدید توسط ش��رکت پس از اجرای توافق 
برج��ام در آین��ده نزدیك، انتظ��ار می رود 
فروش و ارائه خدمات شرکت بیش از 300 
میلی��ارد تومان بوده و فاراک قادر به تحقق 
حداقل 300 ریال س��ود خالص به ازای هر 
سهم در سال مالی جاری باشد. البته اخذ و 
عقد قراردادهای جدید به تالش های بیشتر 
مجموعه  مدی��ران  ش��رکت،  هیأت مدی��ره 
و حمای��ت صن��دوق ذخیره بس��تگی دارد. 
ش��رکت در عملکرد واقعی سال مالی ٩4 با 
تحقق 238 ریال س��ود خال��ص به ازای هر 
سهم ریال توانسته بود فراتر از پیش بینی ها 
و انتظ��ارات عمل کند و به ازای هر س��هم 

نی��ز 200 ریال س��ود نقدی تقس��یم کند. 
ماشی�ن س��ازی اراک به رهب�ری س��ازم�ان 
گس��ت�رش و به کارفرمایی ش��رک�ت نف�ت 
و گ���از پ���ارس، در ق���راردادی به ارزش 
میلی�����ارد دالر مش��ارکت  ح�����دود 5 
کرده که در ای��ن راس��ت�ا ش��رک�ت ب�رای 
اولی�ن ب��ار به عنوان عض���و کنسرس��ی�وم 
پیمانک�ار فازه�ای پ�ارس جنوب�ی تعیی�ن 
و به ص��ورت مس��تقی�م صاح���ب س��ه�م 
مش��خ�ص از اج�رای ک�ار به وزن تقریب�ی 
20 ه���زار ت���ن تجهی�زات ثاب���ت پ�روژه 
ش��ده اس���ت. هیات مدی�ره بر آن اس�ت تا 
با اج���رای موف��ق ای�ن پ����روژه، حض�ور 
م���داوم خ���ود را در اج���رای اینگون���ه 
در  خصوص��ا   EPC به ص��ورت  پروژه ه��ا 
مجموع�ه وزارت نف�ت گس��ت�رش ده�د و 
به همین منظور برنامه هایی جهت مشارکت 
و قبول مسئولیت در طرح های EPC را در 
دس��تور کار قرار داده اس��ت. در این راستا 
ماش��ی�ن س���ازی اراک به منظ�ور توسع�ه 
ب�ازار خ�ود، تفاهم نام�ه ای با یك ش��رک�ت 
عمان�ی مبن�ی بر تش��کی�ل ی�ك ش��رک�ت 
مش��ت�رک در عم�ان جه�ت همکاری ه�ای 
منطق���ه   و  کش���ور  آن  در  دوجانب���ه 
)کش��وره�ای عض���و ش���ورای همک�اری 
خلیج فارس GCC و کش��وره�ای دیگ�ری 
که می توان�د ب�ازار ه�دف محس�وب ش�ود(، 
به امض�ا رسان�ده است. همچنین، اقدام�ات 
اولی���ه جه�ت ثب�ت ش��رک�ت مش��ت�رک 
در کش���ور مذک���ور به عم�ل آم�ده اس��ت 
لیک�ن م���دارک درخواس��ت�ی از س���وی 
ط�رف عمان�ی بای�د ترجم�ه رسم�ی ش�ده 
و ب��ه تأیید وزارت ام���ور خارج�ه ای�ران و 
همچنی�ن سف�ارت عم�ان در ای�ران برس�د 
تا جه�ت ثب�ت شرک�ت مزبور ب�رای ط�رف 
عمان�ی ارس�ال ش��ود که ای�ن موض�وع در 

ح�ال انج�ام مراحل اداری است. 
ارزش گذاری سهم با استفاده از مدل 

گوردون
با توجه به پروژه ها، طرح ها و قراردادهای 
جدید انتظ��اری فاراک در س��ال مالی 31 
ش��هریور ٩5 ک��ه به زودی ش��اهد انتش��ار 
اخب��ار آن پ��س از اجرای��ی ش��دن توافق 
برجام خواهیم بود، ف��روش و ارائه خدمات 
ش��رکت قابلی��ت افزای��ش تا س��قف 400 
میلی��ارد تومانی را دارد ک��ه با لحاظ کردن 
حاشیه سود خالص 16.5 درصدی  می توان 
به کس��ب س��ود 300 ریالی هر س��هم در 
س��ال جاری امی��دوار بود؛  ام��ری که با در 
نظر داش��تن رشد 35 درصدی عایدات آتی 
پنج ساله و سیاست تقسیم سود نقدی 70 
درصدی، ارزش ذاتی س��هم را در محدوده 

2780 ریالی قرار می دهد. )جدول3(

بررس��ی گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار 
طی آذرماه س��ال ج��اری حاک��ی از کاهش 
بسیاری از نماگرها و متغیرهای بازار سرمایه 
اس��ت که یک��ی از این متغیره��ا ارزش بازار 
سهام صنایع است. به طوری که طبق گزارش 
مذک��ور ارزش بازار کل صنای��ع طی آذرماه 
امس��ال نسبت به دوره مش��ابه سال گذشته 
با افت قابل توجه��ی همراه بوده و همچنین 
ارزش ب��ازار اغل��ب صنایع طی م��دت مورد 
بررسی کاهش یافته است، چراکه بازار سرمایه 
و س��هامداران طی دو س��ال گذش��ته روزهای 
ناخوشایندی را سپری کردند و به موجب روند 
متداوم بورس در این مدت ارزش س��هام اغلب 
ش��رکت ها کاه��ش قابل توجهی داش��ته و در 
نهایت نتیجه ت��داوم این روند به تحمیل ضرر 
و زیان هنگفت بر س��رمایه گذاران و آب شدن 
سرمایه آنها ناشی از افت ارزش سهام شرکت ها 
و نیز کاهش ارزش بازار سرمایه و صنایع منجر 
شد. به گونه ای که در ادامه روند نزولی بورس 
ارزش ب��ازار صنایع طی آذرماه س��ال جاری 
نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته بیش از 

16 درصد کاهش یافته و از 31٩ هزار و 1٩8 
میلیارد تومان طی آذرماه س��ال گذش��ته به 
266 ه��زار و 14٩ میلیارد تومان طی آذرماه 
امس��ال می رس��د. همچنین ارزش بازار کل 
صنایع طی آذرماه امسال نسبت به اسفندماه 
سال گذش��ته بیش از پنج درصد افت داشته 
و از 281 هزار و 315 میلیارد تومان به 266 
هزار و 14٩ میلیارد تومان نزول کرده است. 
براس��اس اطالع��ات موج��ود، از میان 37 
صنعت فعال در بازار سرمایه طی ماه گذشته 
تنه��ا ٩ صنعت با افزای��ش ارزش بازار همراه 
ش��دند و 27 گروه کاهش ارزش بازار را طی 
آذر ماه س��ال جاری نس��بت به دوره مشابه 
سال گذش��ته تجربه کردند. همچنین ارزش 
بازار صنعت تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم 
ب��ا تك نم��اد »بمپنا« به دلیل ع��دم معامله 

سهام شرکت طی آذرماه سال گذشته حدود 
44 هزار و 2٩5 میلیارد ریال است. 

بر این اس��اس ط��ی دوره مورد بررس��ی 
صنعت منس��وجات با دو شرکت فعال در آن 
ب��ا افزایش ٩0 درص��دی ارزش بازار مواجه 
ش��د و از یك ه��زار و 83 میلی��ارد ریال به 
2ه��زار و 63 میلی��ارد ریال رس��ید. از این 
رو صنع��ت منس��وجات در جایگاه نخس��ت 
رتبه بن��دی صنای��ع از نظ��ر افزایش ارزش 
ب��ازار قرار گرف��ت. بعد از آن گروه وس��ایل 
اندازه گی��ری، پزش��کی و اپتیک��ی ب��ا تك 
شرکت فعال در آن یعنی کنتور سازی ایران 
در ردی��ف دوم جدول قرار گرف��ت، چراکه 
ارزش ب��ازار ای��ن صنع��ت در دوره مذکور 
با رش��د 6٩ درص��دی از یك ه��زار و 7٩5 
میلی��ارد ریال به 3ه��زار و 34 میلیارد ریال 

افزایش یافته است. جایگاه سوم نیز به گروه 
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 
ب��ا فعالیت تك ش��رکت فع��ال در آن یعنی 
گروه صنعت��ی ملی اختص��اص یافت و این 
صنعت بارش��د بی��ش از 45 درصدی ارزش 
بازار از یك هزار و 231 میلیارد ریال به یك 
هزار و 741 میلیارد ریال صعود کرد. عالوه 
بر این، ردیف های بعدی به صنایعی همچون 
س��اخت رادی��و، تلویزیون و دس��تگاه هایی 
با تك نم��اد فعال در آن یعن��ی »لپارس«، 
انبارداری و ارتباطات، استخراج  حمل و نقل، 
س��ایر معادن، رایانه و فعالیت های وابسته به 
آن و محصوالت ش��یمیایی اختصاص یافت. 

در مقاب��ل ام��ا، بیش��ترین کاه��ش ارزش 
ب��ازار صنایع ط��ی دوره مذک��ور در صنعت 
فرآورده های نفتی، کك و س��وخت هسته ای 

به ثبت رس��ید. به طوری که گ��روه مذکور با 
افت حدود 65 درص��دی ارزش بازار از 351 
ه��زار و 318 میلی��ارد ریال ب��ه 123 هزار و 
384 میلیارد ری��ال کاهش یافت. پس از آن 
صنعت اس��تخراج نفت گاز و خدمات جنبی 
به جز اکتش��اف با تك ش��رکت فع��ال در آن 
یعنی حفاری ش��مال در ردی��ف اول جدول 
رتبه بندی صنای��ع از نظر کاهش ارزش بازار 
قرار می گیرد. چرا این صنعت با افت بیش از 
54 درصدی ارزش ب��ازار از 14 هزار و 205 
میلیارد ریال به 6ه��زار و 482 میلیارد ریال 
س��قوط می کند. جایگاه س��وم جدول نیز به 
گروه محصوالت کاغذی با دو ش��رکت فعال 
در آن و با کاه��ش حدود 40درصدی ارزش 
بازار اختصاص می یابد و ارزش بازار این گروه 
از ٩78 میلیارد ریال ب��ه 588 میلیارد ریال 

نزول می کند. 
همچنی��ن در ای��ن رتبه بن��دی صنایع��ی 
همچون اس��تخراج کانه های فلزی، سیمان، 
آه��ك و گ��چ، کاش��ی و س��رامیك، س��ایر 
محصوالت کانی غیر فلزی، ساخت محصوالت 
فل��زی، انبوه س��ازی ام��الک و مس��تغالت، 
ماشین آالت و تجهیزات و... جای می گیرند. 

در بررسی ارزش بازار صنایع طی 2 دوره به دست آمد 

16 درصد از ارزش بازار آب رفت

یکشنبه
2713 دی 1394 مدیریت س�هام

دریچه

امروز سهام نخرید

در نخس��تین جلسه معامالتی هفته جدید، هیجان 
در بازار س��رمایه به اوج خود رس��یده و ش��اخص کل 
بازار بورس اوراق بهادار رش��دی چش��مگیر را تجربه 
ک��رد. ب��ا آغاز معامالت در این جلس��ه، ش��اخص کل 
رشدی در حدود 1100 واحد را در مدت یك ساعت 
به ثبت رس��اند. پس از آن ش��اخص کل 75 دقیقه را 
ب��ه اس��تراحت گذران��د و در نیمه دوم معامالت باری 
دیگر شاهد رشد شاخص کل  )با شیبی بسیار کمتر( 
بودیم. بدین ترتیب، شاخص کل این بازار در جلسه 
معامالتی گذش��ته، با رش��دی 1344 واحدی به کار 
خود پایان داد. افزایش ارتفاع 2.12 درصدی شاخص 
کل، این شاخص را به رقم 64860.٩ واحد رساند که 
باالتر از خط روند مقاومتی نزولی موجود محس��وب 
می شود. این افزایش ارتفاع شاخص کل در شش ماه 
اخیر بی س��ابقه بوده و می توان اینچنین رش��دی را 
پیش از تاریخ امضای برجام جس��ت وجو کرد. ارزش 
کل معامالت این جلس��ه بازار آنقدرها زیاد نبود. در 
این جلسه، ارزش کل معامالت بازار بورس در حدود 
رقم 226 میلیارد تومان گزارش ش��د و این رقم طی 
818٩3 معامل��ه محق��ق ش��د. بدی��ن ترتیب، ارزش 
میانگین هر معامله این جلس��ه بازار در حدود 2.75 
میلیارد تومان محاسبه می شود که رقم پایینی تلقی 
می شود. بازار فرابورس ایران نیز در این جلسه صعودی 
بود و ارتفاع شاخص کل خود را افزایش داد. در این 
جلس��ه، ش��اخص کل این بازار با رش��دی بیش از 20 
واحد به رقم 731.3 واحد رس��ید و ارزش معامالت 
این بازار در حدود 543 میلیارد تومان به ثبت رسید. 
هجوم حقیقی ها به سمت بازار و خرید هیجانی شان 
یکی از زنگ خطرهای امروز بازار به شمار می رود. در 
جلسه معامالتی گذشته، نرخ خرید به فروش کدهای 
حقیقی در حدود 1.3 بود. در این جلسه معامله گران 
حقیقی در حدود 20 درصد از فروش ها را انجام داده، 
ام��ا بی��ش از 25 درصد از خریدها را انجام دادند. این 
نوع دخالت حقیقی ها در برهه زمانی کنونی را می توان 
به عنوان هیجانی بدون منطق پنداشت. از سوی دیگر 
بازار روز گذش��ته بازاری یکدس��ت سبز نبود و در این 
جلسه رنگ قرمز نیز به چشم می خورد، تا جایی که 
گروه قند و ش��کر تقریبا یکدس��ت قرمز بود. در این 
جلس��ه، هیچ کدام از صنایع و نمادها نتوانستند تاثیر 
منفی چندانی بر شاخص کل اعمال کنند؛ اما از سوی 
دیگر، گروه »محصوالت شیمیایی« به تنهایی یك سوم 
از رش��د ش��اخص کل را تأمین کرد. هیجان خرید در 
این جلسه به راحتی قابل مشاهده بود و همین موضوع 

بزرگ ترین تهدید برای بازار به شمار می رود. 
دومین جلسه معامالتی این هفته بازار فقط و فقط 
به زمان قرائت بیانیه مش��ترک 1+5 و ایران بس��تگی 
دارد. در ص��ورت ب��ه تعویق افتادن این قرائت تا پس 
از پایان این جلسه، می توان باری دیگر شاهد بازاری 
هیجان��ی  )حداقل در نیمه نخس��ت معامالت امروز( 
باشیم. قرائت زودتر این بیانیه می تواند تنها 30 دقیقه 
بازار را مثبت نگه داشته و پس از آن تنها یك معجزه 
می تواند بازار را س��بز نگاه دارد. لذا به نظر می رس��د 
در هر صورت، 30 دقیقه نخس��ت جلس��ه معامالتی 
پی��ش رو بهتری��ن زمان برای فروش بوده و برای این 
جلسه هیچ گونه خریدی توصیه نمی شود. به عبارتی 
ساده تر، اگر بازار سرمایه کشور قابلیت اجرای دستور 
معکوس را داشت، این جلسه زمانی فوق العاده مناسب 

برای این کار بود. 

شنیده و شایعات بازار

تایرا: خبرها حکایت از برنامه ش��رکت ریخته گری 
تراکتورس��ازی ای��ران ب��رای ص��ادرات 10 هزار تن 

محصول درسال جاری دارد. 
آکنتور: ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که شرکت 
کنتور س��ازی هنوز بودجه صندوق های فروشگاهی را 
به بورس اعالم نکرده و با توجه به تغییر قابل توجه، 

احتماال سازمان بودجه سال ٩5 هم مطالبه کند. 
کپرور: شنیده ها حکایت از تعدیل باالی 25 درصد 
در این نماد و همچنین افزایش سرمایه 150 درصدی 
آن دارد همچنی��ن به زودی خبر افزایش س��رمایه به 

روی کدال قرار خواهد گرفت. 
کپش�یر: ش��نیده ها از این سهم حاکی از آن است 
که این ش��رکت قصد فروش س��ه قطعه زمین  )زمین 
تعاون��ی مص��رف، زمین خانه های س��ازمانی و زمین 

تعاونی مسکونی( واقع در شیراز را دارد. 
گروه خودرو: ش��نیده ها حکایت از این دارند که 
خودروساز فولکس، هیوندای و دوو درحال مذاکره با 
شرکت کرمان موتور هستند و قصد دارند محصوالت 
خ��ود را در قطب س��وم تولید خ��ودروی ایران عرضه 
کنن��د. همچنین ش��نیده ها از جدیدترین آمار تولید 
خودرو کش��ورحکایت از افزایش تیراژ سه خودروساز 
بزرگ داخلی در آذرماه نس��بت به آبان ماه و کاهش 

تیراژ این شرکت ها در ٩ ماهه ٩4 دارد. 
گروه قندو شکر: خبرها از این گروه حکایت از بدهی 

٩00 میلیارد تومانی این صنعت به کشاورزان دارد. 
کنیلو: زمزمه هایی مبنی بر افزایش سرمایه کنیلو 
از مح��ل تجدی��د ارزیابی زمین ها به گوش می رس��د 
گویا کارهای کارشناس��ی هم انجام گرفته. همچنین 
یك نهاد دولتی ایتالیا در قالب وام به تولیدکنندگان، 
سرمایه گذاری 3.5 میلیارد یورویی در صنعت کاشی 
و سرامیك کشور انجام خواهد داد. شایان ذکر است 
که در پی تنش ترکیه و روس��یه، ش��رکت های کاشی 
و س��رامیك ایرانی می توانند جایگزین ترکیه در بازار 

مصرف روسیه شوند. 
وس�ینا: ش��نیده ها از بانك س��ینا حکایت از آغاز 
ف��روش واحده��ای تجاری اداری مهس��تان واقع در 

شهرک غرب دارد. 
ثش�رق: زمزمه هایی مبنی بر فروش قس��متی از 

پروژه کوهسنگی از ثشرق به گوش می رسد. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

انتفاع ماشین سازی اراک از لغو تحریم ها

افزایش فروش و خدمات فاراک تا سقف 400 میلیارد تومان

شماره 421 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274

شهربانو جمشیدی
کارشناس بازار سرمایه

واحد مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
علی اصغر مهری زاده - حافظ عزیزی نقش

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

شرح
پیش بینی 

درصد نسبت حسابرسی شده
به فروش

پیش بینی 
درصد نسبت حسابرسی نشده

به فروش
درصد 
تغییرات 1395/06/311394/06/31سال )دوره( مالی منتهی به

3/000/0001002/660/00010013فروش و درآمد ارائه خدمات
11)78()2/082/860()77()2/310/000(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

690/00023577/1402220سود )زیان( ناخالص
18)7()178/000()7()210/000(هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

)96(1/000024/0001خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی
481/00016423/1401614سود )زیان( عملیاتی

12)1()16/000()1()18/000(هزینه های مالی
)40(60/0002100/0004درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
)50(1/00002/0000خالص درآمد )هزینه (های متفرقه

سود )زیان( قبل از اقالم غیرمترقبه، اثرات 
524/0000509/140192تغییر در روش حسابداری 

اقالم غیرمترقبه، اثرات تغییر در روش 
--0000حسابداری و مالیات

524/0000509/140193سود و زیان قبل از کسر مالیات
13)3()92/057()3()104/400(مالیات

419/60014417/083161سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات
14--192--219سود  عملیاتی هر سهم 

3--231--238سود هر سهم قبل از کسر مالیات
1--190--191سود هر سهم پس از کسر مالیات

----2/200/000--2/200/000سرمایه
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و همچنین تولید فوالدهای آلیاژی خاص انجام داده است که در زمینه تولید جرثقیل های سقفی منتظر رفع تحریمها و توافق با شرکت 

 راه اندازی خواهد شد. 1413معتبری از اروپا بوده ودر زمینه تولید فوالدهای آلیاژی از سال 

 

 13و  14سال مالی  مقایسه عملکرد

 
 شرکت 59نگاهی به بودجه پیش بینی سال 

میلیارد تومان فروش و ارائه خدمات در نظر گرفته که پس از کسر بهای تمام شده   411بالغ بر  13شهریور  41فاراک برای سال مالی 

امری که با توجه به تعداد سهام منتشره، سود  میلیارد تومانی دست یابد. 31.11میلیارد تومانی، میتواند  حداقل به سود خالص  241

درصد و حاشیه سود   24( شرکت معادلmarginریالی به ازای هر سهم را در پی خواهد داشت. حاشیه سود ناخالص ) 111خالص 

   درصد است. 13خالص آن  
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بـراي طـرف عمانـي ارسـال مزبور تائیـد وزارت امـور خارجـه ایـران و همچنیـن سفـارت عمـان در ایـران برسـد تا جهـت ثبـت شركـت 

 مي باشـد .مراحل اداری گـردد كه ایـن موضـوع در حـال انجـام 

 
 استفاده از مدل گوردون ارزش گذاری سهم با
که بزودی شاهد انتشار اخبار آن پس از  13شهریور  41طرحها و قراردادهای جدید انتظاری فاراک در سال مالی  با توجه به پروژهها،

را دارد که با لحاظ  یمیلیارد تومان 311فروش و ارائه خدمات شرکت قابلیت افزایش تا سقف  اجرایی شدن توافق برجام خواهیم بود،

ریالی هر سهم در سالجاری امیدوار بود.امری که با در نظر  411میتوان به کسب سود  –درصدی  11.3نمودن حاشیه سود خالص 

قرار  یریال 2081درصدی،ارزش ذاتی سهم را در محدوده  01ساله و سیاست تقسیم سود نقدی  3درصدی عایدات آتی  43داشتن رشد 

 می دهد.

 
 

کاهش ارزش بازار به تفکیک صنایعافزایش ارزش بازار به تفکیک صنایع

درصد تغییر 94 به3093 آذر3093 آذر94نام صنعتدرصد تغییر94 به 3093 آذر3093 آذر 94نام صنعت

 )64.9(123384351318فرآورده های نفتی2063108390.4منسوجات

 )54.4(648214205استخراج نفت گاز و خدمات جنبی3034179569وسایل اندازه گیری و پزشکی

 )39.9(588978محصوالت کاغذی1741123141.5دباغی و پرداخت چرم

جدول 3جدول 2جدول 1



یکشنبه
27 دی 1394 فرصتکسبوکار14

گزارش  »فرصت امروز« از بازار کسب وکاری که بر پایه حفاظت شکل گرفته است

حفظ حریم خصوصی، فرصتی برای اشتغال بازاری 400میلیون نفری در اطراف 
ایران موجود است

در مورد بازار کاالهای مربوط به حفاظت و امنیت، 
فره��اد نیک فرج��ام، مدیرعامل ش��رکت واردکننده 
تجهی��زات الکترونی��ک و دوربین ه��ای مداربس��ته 
نی��ز با تأکی��د بر اینکه ام��روز تولیدات کش��ورمان 
در ای��ن زمینه تقریباً با یکدیگر همس��و نیس��ت، به 
»فرصت امروز« می گوید: ش��اید در بسیاری از اخبار 
این گونه آمده باش��د که فع��االن بخش خصوصی در 
زمینه تجهیزات الکترونیک و دوربین های مداربسته 
تولی��دات قاب��ل قبولی دارند که البت��ه در پاره ای از 
موارد کامال بجاس��ت اما یک نکته را نباید فراموش 
کنیم که این نوع سیس��تم ها به طور کلی به صورت 
یک مجموعه قابل اس��تفاده هس��تند و نمی توان به 
صورت مج��زا روی کیفیت آنها حس��اب ویژه ای باز 
کرد. به عنوان مثال ممکن اس��ت یک ش��رکت قابل 
  POEاعتماد اکنون در حال س��اخت س��وییچ های
قابل قبولی باشد اما وقتی نرم افزار یا حتی کابل های 
رابط بدون کیفیت چینی هنگام نصب مورد استفاده 
نصاب ه��ا ق��رار می  گی��رد عم��اًل ت��الش و تخصص 
تولیدکننده داخلی زیرس��وال رفته و با اش��کال های 
ایجاد ش��ده زمینه بدنام��ی تولی��دات ایرانی ایجاد 

می شود. 
نیک فرج��ام ادام��ه داد ب��ا توجه ب��ه اینکه هنوز 
تولیدکنن��دگان ما ب��ه اندازه ای س��رمایه  ندارند که 
پک  کامل سیس��تم حفاظتی و دوربین مداربس��ته 
را با برندهای مش��خصی از ایران روان��ه بازار کنند، 
می بینیم که اهمیت کیفیت که الزمه کار این صنف 
اس��ت، نادیده گرفته شده و ناهمسو بودن تجهیزات 
مورد اس��تفاده باع��ث بدنامی تولیدات ایران ش��ده 
اس��ت، چون تجهیزات متناس��ب با یکدیگر تولیدی 
نمی شوند و با توجه به اینکه تحریم هستیم و امکان 
واردات مداوم کاالی باکیفیت در کش��ورمان نیست 

این نکته بیش از پیش خودنمایی می کند. 
وی درب��اره تأمی��ن قطع��ات و تجهی��زات مورد 
نی��از تولید این ل��وازم نیز تصریح ک��رد: از آنجا که 
واردکنن��دگان معموال هیچ تخصص��ی از کاری که 
انجام می دهند ندارند، هر بار که به بازارهای تولیدی 
مانند چین مراجعه می کنند متناسب با آنچه موجود 
اس��ت و توان خرید دارند، خری��د می کنند درحالی 
ک��ه دیگر تجهیزات برای آن کاالیی که وارد کش��ور 
می کنند داخل کش��ورمان وجود ندارد و همین امر 
باعث ضعیف عمل کردن کل سیس��تم خواهد شد. 
بنابراین بهتر است مسئوالن زمینه ای را فراهم کنند 
تا واردکنندگان با تخصص الزم وارد بازارهای تولید 
ش��ده و متناس��ب با بازار و البت��ه تجهیزاتی که در 

کشورمان وجود دارد، خرید کنند. 
این واردکنن��ده تجهیزات حفاظتی و دوربین های 
مداربسته با اشاره به افزایش قیمت دالر تأکید کرد: 
از آنج��ا که قیمت دالر در بازار روبه افزایش اس��ت 
شاید واردات کاال زیاد صرفه اقتصادی نداشته باشد، 
درحال��ی که می توانی��م با اس��تفاده از ظرفیت های 
موج��ود داخلی و همچنین تخصص��ی که در زمینه 
صنایع الکترونیک داریم برای یک بازار 400میلیون 
نفری اطراف  کش��ورمان برنامه ریزی کنیم و با ایجاد 
ش��هرک های مخصوص به تولید ای��ن محصوالت و 
جمع ک��ردن تولیدکنندگان خرد و کوچک در کنار 
یکدیگ��ر به صورت مجموعه ای قدرتمند اقدام کنیم 
تا بتوانیم برای رشد اقتصاد ایران اقدام کرده و زمینه 
ورود دالرهای غیرنفتی را به کشورمان فراهم کنیم. 

700میلیون دالر
هزینه امنیت وارداتی

ارس��الن نیک س��االر، مالک یکی از فروشگاه های 
تجهی��زات حفاظت��ی و دوربین های مداربس��ته در 
خیاب��ان الله زار در مورد بازار سیس��تم ها و کاالهای 
مرب��وط به حفاظ��ت و امنیت به  »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: اکن��ون بیش از 90درص��د از محصوالت 
موجود بازار را تولیدات کش��ور چین در س��ه کالس 
درجه یک تا س��ه به خود اختصاص داده که این امر 
نش��ان از حضور تجار بس��یار زیاد در زمینه واردات 
تجهی��زات دارد و از آنج��ا که قوانی��ن موجود اکثر 
اصن��اف را به نصب تجهیزات حفاظت��ی ملزم کرده 
پیش بینی می ش��ود ه��ر روز ش��اهد ورود کاالهای 
بیش��تری باش��یم، چون کل بازار با رقم های نجومی 
جذابیت غیرقابل تصوری برای اکثر تجار ایجاد کرده 
است. نیک ساالر در ادامه به برخی روش های واردات 
این گون��ه محص��والت نیز اش��اره و اضاف��ه می کند: 
گ��روه کوچکی از واردکنن��دگان امروز با اس��تفاده 
از اس��تانداردها و قوانی��ن موجود گمرک، س��ازمان 
ملی اس��تاندارد و وزارت ارتباط��ات اقدام به واردات 
می کنن��د اما آن بخش که بیش��تر به واردات قاچاق 
محصوالت مشغول هستند یا به طور کلی محصوالت 
را به ص��ورت پک های یکجا با برنده��ای متفاوت و 
بعضا ش��ناخته شده مثل  »سیس��کو« یا  »هیوندا« 
وارد ب��ازار می کنند و گروه دیگ��ری قطعات را وارد 
کرده و بعد از بس��ته بندی و مونتاژ آنها به نام جنس 
اورجینال در بازار می فروش��ند ک��ه عموما این نوع 
ل��وازم در وب س��ایت ها یا آگهی ه��ای روزنامه ای به 
ص��ورت پ��روژه ای فروخت��ه می ش��ود، درحالی که 
واحدهای صنفی پروانه دار به این وادی ورود نکرده و 
با ارائه گارانتی های قابل اعتماد و همچنین خدمات 
پ��س از ف��روش، امنیت و حری��م خصوصی مردم و 

خریداران را ضمانت می کنند. 
وی با اش��اره به آمار رس��می واردات 700میلیون 
دالری تجهیزات حفاظتی و ایمنی به داخل کش��ور 
ادامه می ده��د: دیدن این آمار و البته مقایس��ه آن 
ب��ا کف ب��ازار این مهم را آش��کار می کند ک��ه واقعاً 
آمار دقیقی از حجم تج��ارت در اختیار هیچ نهادی 
نیس��ت و امروز به دلیل انبوهی از کاالهای موجود، 
ش��ناخت تجهیزات اصل از تقلبی حتی برای برخی 
از فعاالن بازار نیز غیرممکن ش��ده است و صرفاً باید 
به واردکنندگان بنام اعتماد کرد، چون بس��یاری از 
تجهیزات موجود دارای استانداردهای الزم نیستند. 

آی پی ها
سلطه گران بازار مداربسته ها

امروزه حفاظت و حفظ امنیت س��اختمان ها، خانه ها، 
بازارها، بانک ها، س��الن های سینما و تئاتر و ورزشگاه ها و 
به ط��ور کلی همه مظاهر زندگی امری حتمی و ضروری 
اس��ت. از طرفی اتفاق های غیرمنتظره ای مانند حمالت 
تروریس��تی، دستبردهای مالی و... موجب شده تا هر روز 
بر اهمیت حفاظت و در نتیجه تولید وسایلی برای تأمین 
امنیت افزوده شود. وسایلی که دوربین های مداربسته از 
جمله مهم ترین شان هستند. همین امر زمینه های ایجاد 
بازاری جهانی با گردش مالی چندین میلیاردی را فراهم 
کرده است. بازاری که بازیگران اصلی آن تولیدکنندگانی 
از آمریکا، چین، ژاپن، کره و چندین کشور دیگر هستند. 
به طور کلی نگرانی هایی که در مورد امنیت در سطح جهان 
به وجود آمده اس��ت، باعث محبوبیت زی��ادی برای بازار 
جهانی دوربین های مداربسته شده است که این امر نیز 
به نوبه خود باعث پیشرفت این دوربین ها مطابق با فناوری 
روز دنیا شده است. در عین حال کاهش هزینه تولید و در 
نتیجه هزینه خریدش��ان نیز تقاضای بیشتری را در بازار 
رقم زده و طبق پیش بینی تحلیلگران طی سال های 2016 
تا 2022 این بازار با نرخ رش��د ساالنه 12درصد حرکت 

خواهد کرد. 
آی پی ها به جای آنالوگ ها

رش��د بازار سیس��تم های امنیتی ارتباط مستقیمی 
با رش��د فناوری دارد. دوربین های مداربسته که یکی 
از مهم ترین سیس��تم های نظارت��ی برای حفظ ایمنی 
هس��تند، از تغییر و تحول فناوری ه��ای نوین بر کنار 
نمانده اند. همین امر موجب شده تا دوربین های آنالوگ 
که تا همین چند سال پیش در زمره محبوب ترین های 
بازار به ش��مار می رفتند، با ورود دوربین های مداربسته 
موسوم به IP دیگر جایی در بازار نداشته باشند. حداقل 
در کشورهای پیشرفته دست باال با  آی پی هاست. دلیل 
چنی��ن امری این اس��ت ک��ه دوربین ه��ای آنالوگ با 
تکنولوژی قدیمی به ذخیره سازی تصاویر می پرداختند 
اما با ظهور دوربین های مداربسته آی پی که با استفاده 
از دوربین های دیجیتال، تصاویر را ضبط و ذخیره سازی 
می کنند، کیفیت و وضوح تصاویر بیش��تر شده است، 
ضمن اینکه این دوربین ها، حافظه بیش��تری داشته و 
در عین حال نسبت به دوربین های آنالوگ کم هزینه تر و 
کاربردی تر نیز هستند. همچنین دوربین های آی پی از 
طریق شبکه و سیستم وایر لس  )بی سیم( کار می کنند 
و همزم��ان چندین کاربر را پوش��ش می دهند. به طور 
حتم چنین فاکتورهایی باعث پیش��ی گرفتن این نوع 

دوربین  نسبت به دوربین های آنالوگ شده است. 
تقاضای روزافزون در بازار مداربسته ها

افزایش روزافزون تقاضا برای دوربین های مداربس��ته 
کلید رش��د این بازار اس��ت که این امر نیز به باال رفتن 
هزینه های مربوط به گسترش شبکه و تعمیر و نگهداری 
آن منجر شده است. در این میان سرمایه گذاران با رفتن 
به سوی شبکه های بی سیم، سعی دارند از این عوارض 
اضافی اجتناب کنن��د. دوربین های نظارتی بی س��یم، 
امنیت س��اختارهای حیاتی مانند فرودگاه ها و شهرها 
را فراهم می کنند، آن هم ب��دون هزینه های مربوط به 
نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری. انتظار می رود 
تغییر جهت بازار جهانی از دوربین های آنالوگ به سوی 
دروبین  های آی پی، باعث رش��د این بازار در س��ال های 
آینده ش��ود. تقاضای جهانی ب��رای دوربین های آی پی 
نسبت به دوربین های آنالوگ، به دلیل هزینه های کمتر 
روز به روز بیشتر می شود. دوربین های آی پی در مقایسه 
با دوربین های آنالوگ، انعطاف پذیرتر بوده و نصب آنها نیز 
آسان تر است و همچنین مقیاس بزرگ تری را می توانند 
پوش��ش دهند. همچنین دوربین های آی پ��ی، دارای 
چندین س��رور بوده و برای چندین کاربر تدارک دیده 
شده اند و از مداخله شخص ثالث نیز جلوگیری می کنند 
و درصد ایمنی آنها باالتر اس��ت. البته تا س��ال 2015 
دوربین های آنالوگ در صدر بازار جهانی قرار داش��تند 
اما طبق پیش بینی های تحلیلگران، طی چند سال آینده 

این جایگاه از آن دوربین های آی پی خواهد بود. 
بزرگان بازار جهانی

در س��ال 2015، آمریکای ش��مالی با داشتن حدود 
40درصد از س��هم تولید این کاالها، مقام نخست را در 
بازار دوربین های مداربس��ته در دست داشته است. بعد 
از آمریکای ش��مالی این هند، چین و ژاپن هستند که 
در بازار مداربسته ها رش��د بزرگی برای شان پیش بینی 
می ش��ود. هر چند رقابت ش��دید و کاهش سود در این 
بازار از ریسک هایی است که پیش روی فروشندگان این 
تجارت قرار گرفته است. همچنین تغییرات سریعی که در 
زمینه های فناوری به وجود آمده است، به همراه افزایش 
نام های تجاری کوچکی که در حد برچس��ب هستند تا 
برند، بزرگ ترین چالش پیش روی فروشندگان جهانی 
این بازار است. بنابراین برای باقی ماندن و موفق شدن در 
این محیط رقابتی، بسیار ضروری است که تولیدکنندگان 
به ص��ورت گزاره های دقیق، محصوالت و خدمات خود 
را مش��خص کنند. در حال حاضر شرکت های معتبری 
به عنوان فروشندگان پیش��رو این بازار شناخته شده اند 
که می توان به ش��رکت هایی نظیر ب��وش، هایک ویژن، 
هانی ول، نایس و تایکو اش��اره کرد. از دیگر فروشندگان 
برجس��ته این بازار نیز می توان به  ای دی تی، آکس��ون، 
دی وی تل، اینترگراف، موتورال، پاناسونیک، سامسونگ، 
موتورال، زیمنس و توش��یبا اشاره کرد. طبق پیش بینی 
سایت اقتصادی MarketsandMarkets  در فاصله 
س��ال های 2011 تا پایان سال 2016 رشد این بازار به 
25.43میلیارد دالر با نرخ رش��د س��االنه 19.35درصد 
می رس��د. در این میان بازار دوربین های آی پی در سال 
2011، 5.15 میلیارد دالر بوده اس��ت و انتظار می رود 
به 15.89 میلیارد دالر با نرخ رشد ساالنه 25.31درصد 
تا پایان س��ال 2016 برس��د و این درحالی است که در 
سال 2011 بازار دوربین های آنالوگ 5.36میلیارد دالر 
تخمین زده شده بود و انتظار می رود تا پایان سال 2016 
این عدد به 9.54میلیارد با نرخ رشد ساالنه 12.24درصد 
برسد. کامالً مش��هود است که بازار دوربین های آی پی، 
نسبت به دوربین های آنالوگ رشد چشمگیری خواهد 
داشت و آینده این تجارت به دست تولیدکنندگان این 

دوربین های پیشرفته تر رقم خواهد خورد. 
www.cameramanager.com :منبع
www.asmag.com

 »ای��ن م��کان ب��ا دوربین 
می شود.«  کنترل  مداربس��ته 
ام��روزه وارد هر مکان عمومی 
ک��ه بش��وید، ای��ن جمل��ه را 
می بینید. کمی س��رتان را باال 
بگیرید، چش��می الکتریکی به 
ش��ما دوخته ش��ده و انگار با 
شما حرکت می کند. به تعداد 
مکان های عمومی هر ش��هری 
این چش��م های ثابت و سنگی 
و البت��ه دقی��ق را می بینی��د. 
دوربین ه��ای  هم��ان  اینه��ا 
مداربس��ته ای هستند که قدم 
به ق��دم مراجعه کننده را ثبت 
می کنن��د. ان��گار کس��ب وکار 
بدون آنه��ا نمی چرخد. به ویژه 
کاالی  ک��ه  صنف های��ی  در 
گرانقیمتی می فروش��ند. حتی 
من��ازل و مکان ه��ای عمومی 
مانند س��ینما و صحنه تئاتر و 
هر جایی که فکرش را بکنید، 
مجهز به این دوربین ها ش��ده 
تا بازاری جهانی، پرمش��تری، 
ج��ذاب و سراس��ر درآم��د را 
رقم  تولیدکنندگان��ش  ب��رای 
بزند. به ویژه ناامنی های محیط 
زندگ��ی و ب��اال رفتن س��طح 
خش��ونت های انس��ان ها علیه 
خ��ود و طبیعت اطراف ش��ان 
روز ب��ه روز ب��ر اهمی��ت این 
وس��ایل افزوده است. وسایلی 
ک��ه یافته ه��ای تکنولوژی هر 
روز ب��ر ظرافت ش��ان اضاف��ه 
جدیدترین  مث��ال  و  می کن��د 
دوربین های  وس��ایل  این  نوع 
دی��د در ش��ب اس��ت ک��ه به 
ب��ازار نیام��ده کل��ی خواهان 
پی��دا کرده اس��ت. ب��ازار این 
وس��ایل در ای��ران ه��م رونق 
قابل توجه��ی به خود می بیند. 
ب��ازاری که مانند بس��یاری از 
دیگر بازارهای ایران در اختیار 
برندهای چینی اس��ت و البته 
تخلف هم در آن کم نیس��ت. 
واردات از چی��ن و برچس��ب 
برندهای مط��رح جهانی را بر 
آنه��ا زدن عادی تری��ن کاری 
اس��ت که در ارتباط با وسایل 
انجام  و سیستم های حفاظتی 

می شود. سامس��ونگ، ال جی، 
جی وی سی، آک تی، اس پرادو، 
پاناس��ونیک، مگا،  کامپی��ون، 
از  و...  پاالریک��س  های ک��و، 
برندهای مطرح بازار هس��تند. 
ام��ا خط��ر آنج��ا رخ می دهد 
که در ایران هم��ه این برندها 
غیراصل شان  و  می شوند  کپی 
به جای اصل به مش��تری ارائه 
می ش��ود. در این گ��زارش در 
گفت وگو با صادق فیض آبادی، 
رئی��س هیأت مدی��ره اتحادیه 
ت�ول�ی�دکنن��دگان  ص�ن���ف 
و ت�ع�م�ی��رکاران تجهی��زات 
الکترونیک و حفاظتی، به بازار 
سیس��تم های نظارت تصویری 
و دوربین ه��ای مداربس��ته در 

ایران پرداخته ایم. 
آموزش نصب می دهیم

فیض آبادی در ابتدا به توسعه 
بازار این محصوالت در سال های 
اخی��ر می پ��ردازد و می گوید: 
مقوله سیستم های حفاظتی و 
دوربین های مداربسته موضوعی 
اس��ت که تقریبا از چند س��ال 
گذش��ته در ایران جدی شده و 
در حال توس��عه اس��ت و امروز 
به س��مت و سویی رفته که هر 
فعال صنفی ک��ه قصد دریافت 

پروان��ه کس��ب از واحد صنفی 
م��ورد نظ��رش را دارد باید در 
محل کس��ب خ��ود حتما یک 
سیس��تم دوربین مداربسته با 
مشخصات معینی داشته باشد، 
پس این صنف همواره در حال 
گسترش اس��ت و روز به روز با 
توجه به وسعت صنوف مختلف 

در کشورمان روبه جلو است. 
این مقام صنف��ی به موضوع 
حض��ور اف��راد غیرمتخصص و 
همچنین گس��ترده بودن بازار 
تأکید کرد و گفت: بهتر اس��ت 
ه��ر فرد ی��ا صنفی ک��ه قصد 
اس��تفاده از خدمات یاد ش��ده 
را دارد با اس��تفاده از واحدهای 
صنفی که دارای پروانه کس��ب 
و شناسنامه های مهارت در این 
زمینه هس��تند، زمینه امنیت 
خود و البت��ه ضمانت کیفیت 
محصوالت��ی را ک��ه می خ��رد، 
فراهم کند تا مبادا از خریدش 
پش��یمان ش��ود. به عقیده این 
مقام صنف��ی اهمیت آموزش و 
آمادگی مهارتی افراد و فعاالن 
این حرفه به گونه ای اس��ت که 
می ت��وان آن را به عنوان عاملی 
اش��تغال زا دانس��ت و زمین��ه 
اش��تغال جوانان و متخصصان 

عالقه من��د را فراهم کرد، چون 
چرخه کار در صنف یاد ش��ده 
در ابعاد گسترده فروش، نصب 
و خدم��ات پس از فروش ایجاد 
شده است. به عنوان مثال اکنون 
عالوه بر اینکه دانشگاه اصناف به 
کمک اس��تادکاران در صنوف 
مختلف در شرف تأسیس است 
ای��ن اتحادیه نیز خ��ود به امر 
آم��وزش نیروهای مختصص و 
کاردان اقدام کرده و با توجه به 
جایگاه مناسب افراد متخصص 
در ب��ازار زمینه قاب��ل قبولی از 
اشتغال را به جامعه ایران هدیه 

داده است. 
 80درصد کاالها 

وارد می شود
حض��ور  ب��ه  فیض آب��ادی 
در  تولیدکنن��ده  10ش��رکت 
حفاظت��ی  تجهی��زات  زمین��ه 
و دوربین ه��ای مداربس��ته در 
کش��ورمان اش��اره کرد و افزود: 
به طور کلی این صنف و اتحادیه 
شامل 12رس��ته و زیرمجموعه 
اس��ت و امروز در کش��ورمان با 
توج��ه ب��ه تخص��ص و تجارب 
زی��ادی ک��ه در ای��ن زمینه به 
وج��ود آمده برخ��ی واحدهای 
صنفی مربوطه مشغول به تولید 

در بخش های متفاوتی هستند 
ام��ا آنچ��ه باید مدنظر داش��ته 
باش��یم این اس��ت ک��ه به طور 
حفاظتی  تولید سیس��تم  کلی 
که ش��امل قطعات و تجهیزات 
مختلفی است به صورت کامل 
و یکج��ا اکنون در کش��ورمان 
انجام نمی شود و بیشتر فعاالن 
به صورت مونت��اژکاری فعالیت 
می کنند یا ه��ر کدام در بخش 
مخصوص ب��ه خود تولید دارند. 
وی با اع��الم اینکه 80درصد از 
تجهیزات موج��ود بازار وارداتی 
از  20درص��د  تنه��ا  و  اس��ت 
محص��والت ایرانی به کار گرفته 

می شود. 
سهم این کاال از تولید

 تنها 3درصد
رئی��س هیأت مدیره اتحادیه 
و  تولیدکنن��دگان  صن��ف 
تجهی��زات  تعمی��رکاران 
الکترونی��ک و حفاظتی افزود: 
براساس آمار ارائه شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
صنف یاد شده تنها 3درصد از 
کل حج��م تولی��دات صنعتی 
کش��ورمان را ب��ا 13میلی��ارد 
تومان ب��ه خود اختصاص داده 
اس��ت، این درحالی اس��ت که 
برای  دول��ت  پیش بینی ه��ای 
تولی��دات صنعتی در  افزایش 
عاملی  می تواند  تحقق  صورت 
تجهیزات  تولیدات  افزایش  در 
زیرمجموعه هایش  و  حفاظتی 
باش��د. این مقام صنفی درباره 
موض��وع ص��ادرات محصوالت 
حفاظتی به خبرنگار ما گفت: 
همه می دانی��م کل این صنف 
در دو بخ��ش س��خت افزاری و 
نرم افزاری خالصه ش��ده است 
که با توج��ه به تخصص باالی 
دانش آموختگان  و  متخصصان 
ایران بی شک اگر حمایت های 
الزم از این صنف صورت پذیرد 
می توانی��م در ه��ر دو بخ��ش 
به ویژه در بخ��ش نرم افزار که 
در اختیار چند کش��ور خاص 
ق��رار داد، پیش��رفت های قابل 
مالحظه ای داش��ته باش��یم و 
از تولیدات  بخ��ش عم��ده ای 

خود را صادر کنیم. 

باشگاهسرمایهگذاران

کفبازار

بازارجهانی

سرمایهگذاری

از آنجا ک��ه در گزارش مربوط 
کااله��ای  ب��ازار  س��اختار  ب��ه 
حفاظتی و وضعیت حاکم بر آن 
اش��اره هایی ش��د به این موضوع 
که ام��کان تولید در مورد بعضی 
از قطعات این وس��ایل در ایران 
وج��ود دارد، بنابرای��ن وضعیتی 
اینچنینی می تواند فرصتی برای 
س��رمایه گذاری باشد. در همین 
رابط��ه حام��د اس��المی، رئیس 
کاوش  ش��رکت  هیأت مدی��ره 
داده پ��ردازان س��فیر توضیحاتی 
به  »فرصت امروز« داده اس��ت. 
وی با اشاره به بخش بندی تولید 
خبرنگار  ب��ه  تجهیزات  این گونه 
ما می گوی��د: با توجه ب��ه اینکه 
مداربس��ته  دوربین های  موضوع 
و تجهی��زات حفاظتی با مباحث 
ارتب��اط مس��تقیم  الکترونی��ک 
این گون��ه  دارد  گس��ترده ای  و 
باید مدنظر داش��ته باش��یم که 
تولیدکنن��دگان ای��ن صنف نیز 
به ص��ورت مج��زا و در س��طح 
وس��یعی فعالی��ت دارن��د، چون 
ه��ر کدام در بخش��ی مخصوص 
ب��ه خود ق��رار گرفت��ه و ممکن 
اس��ت در ش��اخه های گوناگونی 
وابس��ته ب��ه این صن��ف گردش 
کار داش��ته باش��ند. صفر تا صد 
اکنون  اینچنین  تجهیزات  تولید 
در ایران صرفه  اقتصادی نداشته 
و تولی��د داخلی در ای��ن زمینه 
نداریم اما امکان مونتاژ بخشی از 
قطعات در ایران وجود دارد. وی 
با بیان اینکه در برخی شاخه های 
دوربین های  و  سیستم حفاظتی 
می شود،  انجام  مونتاژ  مداربسته 
افزود: اگر صرفا به تولید دوربین 
اشاره داش��ته باشیم هیچ صرفه 
 اقتصادی در آن نیس��ت ولی اگر 
به صورت قطع��ات منفصله  وارد 
شود و اینجا مونتاژکاری صورت 
گی��رد کار اقتصادی و مناس��بی 
انجام ش��ده است. به عنوان مثال 
م��ا در تجهیزات ش��بکه فعالیت 
داریم ک��ه به نوعی ب��ه موضوع 
سیس��تم های حفاظتی وابس��ته 
اس��ت، چ��ون همان ط��ور ک��ه 
تجهیزات  نص��ب  برای  می دانید 

دوربین مداربسته یا سیستم های 
حفاظت��ی از طری��ق ش��بکه ای 
مخص��وص به خود ای��ن لوازم با 
یکدیگر مرتبط شده و پس از آن 
کل سیس��تم آنچه را قرار است 

انجام دهد، اجرایی می کند. 
با 15میلیون تومان شروع 

کردیم
اس��المی در ادام��ه با اش��اره 
ب��ه تولید س��وییچ های ش��بکه 
POE در واح��د تولیدی تحت 
مدیریتش افزود: تولید تجهیزات 
دوربین مداربسته و سیستم های 
حفاظتی با توجه به گس��تردگی 
و همچنی��ن تازه واردبودن��ش به 
ایران برای سرمایه گذاری گزینه 

قابل توجهی است.
تجهیزات  تولیدکنن��ده  ای��ن 

شبکه درباره موضوع میزان 
س��رمایه م��ورد نی��از برای 
حض��ور در این گونه فعالیت 
صنف��ی نی��ز تصری��ح کرد: 
بس��یاری از عالقه من��دان و 
کسانی که به دنبال فعالیت 
اقتص��ادی هس��تند همواره 
ب��ا مانعی به عنوان س��رمایه 
 اولی��ه مواج��ه هس��تند اما 
مهم تری��ن نکته این اس��ت 

که اگ��ر ب��ه فعالی��ت اقتصادی 
خ��ود عالقه مند هس��تیم حتی 
می توان با س��رمایه ای اندک اما 
هدفمند وارد بازار ش��د. به عنوان 
مثال م��ا روزی که فعالیت خود 
را تقریب��ا در دهه 80 شمس��ی 
آغ��از کردیم 15میلی��ون تومان 
سرمایه داشتیم اما با استفاده از 
توانمندی ه��ای تولیدی در دیگر 
کارگاه ها و دریافت سفارش های 
کوچ��ک کم کم از خ��ود فعالیت 
اس��تفاده  س��رمایه گذاری  برای 
ک��رده و اکن��ون با تهی��ه برخی 
تولید  مخص��وص  دس��تگاه های 
م��دار  )پی��ک  ان��د پِلی��س( که 
هرک��دام نزدیک ب��ه 45میلیون 
توم��ان قیم��ت دارن��د، فعالیت 

را ادام��ه می دهی��م البته برخی 
دس��تگاه ها تا یک میلیارد تومان 
نیز هزین��ه الزم دارد اما با توجه 
به ابعاد تولید امروز ایران ش��اید 
به نوعی نیازی به سرمایه گذاری 

با این ابعاد نیست. 
االن یک میلیارد سرمایه 

الزم است
ش��رکت  هیأت مدیره  رئی��س 
کاوش داده پ��ردازان س��فیر ب��ا 
اش��اره ب��ه نی��از ی��ک میلیارد 
تومانی س��رمایه اولیه برای تهیه 
دس��تگاه های  و  ماش��ین آالت 
مورد نیاز این ن��وع تولید گفت: 
صن��ف  ای��ن  در  ک��ه  کس��انی 
فع��ال هس��تند ب��دون تردید با 
دستگاه های  قیمت های  موضوع 
مخص��وص آش��نایی دارند ولی 

ابتدای فعالیت الزم نیس��ت  در 
هم��ه چی��ز از خودمان باش��د، 
چون هس��تند افرادی که امروز 
در بازار ای��ران به صورت اجرتی 
کار می کنن��د و می توان ابتدا با 
اس��تفاده از توانایی آنه��ا اقدام 
به فعالیت ک��رد و در ادامه کار، 
خود سرمایه گذار اقدام به خرید 
دس��تگاه های مورد نیازش کند. 
این درحالی اس��ت که بازگشت 
س��رمایه مورد نیاز ب��رای خرید 
نیاز  م��ورد  دس��تگاه های  اغلب 
بازار فروش  در صورت داش��تن 
تقریباً بین ش��ش تا هش��ت ماه 
اس��ت. اس��المی تأکی��د ک��رد: 
تولیدی ها  این گون��ه  در  فعالیت 
کارخانه ه��ای  نیازمن��د  هرگ��ز 

ب��زرگ و پیچیده نیس��ت بلکه 
تولیدکنندگان  از  بسیاری  امروز 
ب��ه صورت کارگاه ه��ای کوچک 
مثال  به عنوان  می کنند.  فعالیت 
را  بس��یاری  تولیدکنندگان  من 
می شناس��م ک��ه حت��ی در یک 
واح��د آپارتمان بس��یار کوچک 
می دهن��د.  ادام��ه  را  کارش��ان 
بتوانند  اگر مس��ئوالن  بنابراین، 
ش��رایطی فراهم کنن��د که این 
کارگاه ها در محل��ی قابل قبول 
و نزدی��ک به ش��هر، ب��ه صورت 
متمرک��ز به تولی��د ادامه دهند، 
نه تنه��ا هزینه های  تردید  بدون 
تولید کاهش خواهد داشت بلکه 
چرخه ای از سفارش و کار ایجاد 
ش��ده و می توان ب��ه آینده این 

صنعت امیدوارتر بود. 
ریسک های سرمایه گذاری

و  کاغذب��ازی  اس��المی 
قوانی��ن  نب��ود  همچنی��ن 
مناس��ب ب��رای حمای��ت از 
تولیدات  این گون��ه  صادرات 
را یک��ی از مهم ترین عوامل 
تولیدکنندگان  برخی  رجوع 
ب��ه موض��وع ص��ادرات ی��ا 
و  دانست  غیرقانونی  واردات 
گفت: امروز اگ��ر واقعاً قصد 
اس��تفاده از خدمات گمرکی چه 
در صادرات و چ��ه در واردات را 
داش��ته باش��ید، به ج��ای اینکه 
مشغول تولید باش��ید، دائم باید 
در سازمان ها و نهادهای مربوطه 
از این طبقه به طبقه  دیگر بروید 
و از آنج��ا ک��ه تولیدکنن��ده به 
فکر تولید کردن اس��ت، فرصت 
این گونه کاغذبازی ها را نداش��ته 
و ترجی��ح می ده��د کارش را از 
طریق دیگ��ری انج��ام دهد که 
این روند نه تنها باعث بروز برخی 
مشکالت برای مشتریان خارجی 
ای��ران می ش��ود، بلک��ه قاچ��اق 
نیز می تواند  گسترده محصوالت 
تولیدکنن��دگان را زمینگیر کند، 
به صورتی که امروز می بینیم در 

بحث سیستم های حفاظتی خطر 
قاچاق در کمین تولید است. 

وی با اشاره به اهمیت حمایت 
از کارگاه های زودبازده ادامه داد: 
مس��ئوالن به جای اینکه س��نگ 
جلوی پ��ای تولیدکنندگان قرار 
دهند بهتر اس��ت اج��ازه دهند 
نگرانی  ب��دون هیچ  تولیدکننده 
به تولی��د خود مش��غول بوده و 
محصوالت��ش را چ��ه در داخل و 
چه در خارج از مرزهای کش��ور 
به ف��روش برس��اند ت��ا منافع آن 
وارد جامعه ش��ده و چرخ اقتصاد 
کشور را به حرکت درآورد؛ دقیقا 
کاری ک��ه چین انج��ام داده و با 
فراه��م کردن س��ازوکار تولید از 
نظر قوانین فک��ر تولیدکننده را 
از موانع قانون��ی خالص کرده و 
اجازه داده هرآنچه را می خواهد، 
تولید کرده و بفروش��د، درحالی 
که در ای��ران به رغم ش��عارهای 
گس��ترده، این اتف��اق نیفتاده و 
نوعی  ب��ه  تولیدکنندگان  اکث��ر 
در س��ازمان های وابس��ته درگیر 

پرونده های اضافه شده اند. 
اس��المی بر تأثیر نگران کننده 
کاغذبازی ه��ای اداری در زمینه 
تولید تأکی��د کرد و گفت: صنف 
یاد ش��ده ب��ه دلی��ل اینکه جزو 
صنایع به روز دنیاست، در بسیاری 
از کشورها شرایط بسیار مناسبی 
ب��رای تولیداتش مهیا ش��ده و از 
آنجا که آموزش نیروی متخصص 
دانش آموختگان چه  و همچنین 
برای مجموعه های تولیدی و چه 
برای دانشگاه هزینه بر است باید 
ب��ه نوعی برنامه ری��زی کنیم که 
ای��ن تولید کنن��دگان از مرزهای 
ایران خارج نش��وند اما متأسفانه 
و  س��ازمان ها  برخوردهای  امروز 
نهادهای مربوط مث��ل بی برنامه 
ب��ودن وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و... می تواند زمینه کوچ 
کش��ورهای  به  تولیدکنن��دگان 
دیگ��ر را فراه��م کن��د، چ��ون 
آن س��وی مرزه��ا ب��دون دغدغه 
می توان فقط به تولید و پیشرفت 
فکر ک��رد و البته پیش��نهادهای 
بسیاری در این زمینه وجود دارد. 
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ت امروز|
کیوان زرگری  | فرص

چند روز پیش رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ای�ران از کاه�ش طبقات تعرفه ای در س�ال آینده 
از 10 ب�ه هش�ت طبقه خب�ر داد و تأکی�د کرد که 
مواد اولی�ه تولید و کاالهای اساس�ی همچنان ارز 
مبادله ای دریافت خواهند کرد. ولی اهلل افخمی راد 
اظهار کرد که برای س�ال آین�ده تعیین تعرفه های 
وارداتی، مش�ابه س�ال های گذشته اس�ت. وی در 

عین ح�ال اذعان کرد ک�ه کاهش تع�داد طبقات 
تعرفه ای، ش�رایط مناس�بی را برای واردات ایجاد 

می کند. 
ام�ا اعتقاد فعاالن اقتصادی این اس�ت که ضمن 
اخذ نظرات بخش خصوصی در مورد تعیین یا حذف 
تعرفه های واردات، باید تعرفه واردات آن دسته از 
کاالها لغو ش�ود که میزان تولید آنها در داخل کم 
اس�ت یا اص�ا تولید نمی ش�ود و به این ش�کل از 
تولی�د س�ایر کاالها حمایت الزم ب�ه عمل آید. در 

عین حال اعتقاد برخ�ی از فعاالن بخش خصوصی 
این اس�ت که با کاه�ش تعداد طبق�ات تعرفه ای، 
ش�رایط مس�اعدی برای واردات کاالهای مشمول 
این موضوع فراهم می شود. همچنین هرچه تعداد 
طبقات تعرفه ای کمتر شود، راه کسب و کار تسهیل 
می ش�ود و امکان قاچاق نیز به میزان چشمگیری 
کاهش می یاب�د.  »فرصت ام�روز« در این گزارش 
کاهش تعداد طبقات تعرفه ای و موضوعات مرتبط 

با آن را مورد بررسی قرار داده است. 

یکشنبه
2715 دی 1394 کافه مدیران

لغو تعرفه واردات؛ چرا و چگونه؟ 

بح��ث تعرفه گذاری برای واردات در هر کش��وری 
به حمایت و تقویت تولید داخلی آن کش��ور مربوط 
می ش��ود. در واق��ع براس��اس نظام تعرف��ه واردات، 
ب��رای حفاظ��ت از صنای��ع داخل��ی و جلوگیری از 
آس��یب آنها تعرفه ای برای واردات گذاشته می شود. 
معم��والً تعرفه به این دلیل گذاش��ته می ش��ود که 
تولیدکنندگان داخلی در یک محیط امن به فعالیت 
خود ادامه دهند اما تولید باید رقابتی ش��ود و نباید 
به نحوی باش��د که از حالت رقابتی خارج و منجر به 
این شود که ما ش��اهد رانت برای برخی از تولیدات 
در داخل کش��ور باش��یم. این در حالی است که در 
مقاطع��ی این موضوع اهمیت پی��دا می کند که نرخ 
ارز واقعی نباشد، یعنی به نوعی تعرفه جبران کننده 
مابه التفاوت نرخ ارز باشد. در واقع پایین نگه داشتن 
قیمت ارز موجب می ش��ود ک��ه تولیدات خارجی به 
کشور بیاید و به این ش��کل عمال به تولیدکنندگان 
خارج��ی سوبس��ید می دهی��م که اجن��اس خود را 
ب��ه ایران بیاورند. ولی از آن س��و قیمت تمام ش��ده 
تولیدات تولیدکنندگان ایرانی باال می رود اما از آنجا 
ک��ه قیمت ارز تغیی��ر چندانی نکرده اس��ت، قیمت 
تولیدات خارجی با همان قیمت وارد بازار می ش��ود 
و ای��ن به تهدیدی ب��رای تولیدکننده داخلی تبدیل 
می ش��ود و در اینجاس��ت که تعرفه قرار می دهند تا 
جبران کنن��ده مابه التف��اوت نرخ ارز ش��ود. بنابراین 

تعرفه در این موارد کارکرد دارد. 
این در حالی اس��ت که برخی افراد مخالف تعرفه 
هس��تند و ب��ر این باورن��د که نباید هی��چ تعرفه ای 
گذاش��ته ش��ود. زی��را تعرف��ه موجب می ش��ود که 
تولیدکنندگان داخلی فضای رقابتی را درک نکنند و 
همیشه از سوبسیدهای تعرفه ای استفاده کنند، رشد 
نکنند و قیمت خ��ود را رقابتی نکنند. پس موافقان 
تعرفه آن را در راس��تای حمای��ت از تولید می دانند 
اما برخی دیگر بر این باورند که تعرفه باعث آس��یب 
دی��دن تولیدات داخلی ش��ده و معتقدن��د به عنوان 
مث��ال تا زمانی ک��ه به خودرو تعرف��ه 100 درصدی 
می دهیم، خودرو س��از به معنای واقعی خودروس��از 
نمی ش��ود و از ای��ن ران��ت تعرفه اس��تفاده می کند 
و خ��ودروی خارجی به دو برابر قیمت وارد کش��ور 
می ش��ود و کس��ی دیگر خودروی خارجی نمی خرد 
و مردم مجبور می ش��وند که خودروی کیفیت پایین 
و نامرغوب ایرانی را ب��ه قیمت پایین تری خریداری 
 کنند. پس در اینج��ا تعرفه کارکرد ضد مرغوبیت و 
ضدکیفیت کاالی تولید داخل را دارد. پس همیش��ه 
پیشنهاد می ش��ود که تعرفه ها باید هوشمند باشند 
و اگر تعرفه های هوش��مند را ق��رار دهیم می توانیم 
به تولیدات باکیفیت و اس��تاندارد و با قیمت رقابتی 

دست پیدا کنیم. 

موضوع دیگر این اس��ت که کاهش تعداد طبقات 
تعرفه ای کمک کننده به مناسب شدن واردات است. 
زیرا زمانی که تعرفه برداش��ته می ش��ود، به این معنا 
اس��ت که محدودیت ها برداشته شده و عماًل واردات 

بیشتر و آسان تر می شود. 
ام��ا در مورد این موضوع ک��ه باید تعرفه چه گروه 
کاالهایی حذف ش��ود، باید به این نکته اش��اره کرد 
که کاالهایی که در کش��ور اصاًل تولید نمی ش��ود و 
کاالهایی که قیمت رقابتی به دس��ت آورده اند، باید 
در اولویت این مس��ئله قرار بگیرند. ولی تا زمانی که 
ارز نتوانسته این را پوش��ش دهد و به قیمت واقعی 
برس��اند، همیش��ه واردات ما تهدیدی ب��رای تولید 

داخل است. 
حتی ما ش��اهد هس��تیم ک��ه مقام��ات ترکیه در 
مذاکره با مقامات کش��ورمان خواس��تار این موضوع 
ش��ده اند ک��ه تعرفه را پایی��ن بیاورند ت��ا اجناس و 
کاالهای ت��رک راحت تر وارد بازار ایران ش��ود. این 
در حالی اس��ت که اگ��ر اجناس ترک به کش��ور ما 
بیای��د و قیمت دالر هم همین قیمت باش��د و تورم 
15 درصد باش��د، در این شرایط باز هم تولیدکننده 
داخلی 10درصد ضرر و زیان می بیند. پس زمانی که 
نرخ ارز واقعی و مدیریت آن شناور نباشد، عماًل اگر 
 تعرف��ه نگذاریم، محصوالت و تولیدات داخلی از بین 

می روند.
از آنج��ا ک��ه کاالهای وارداتی با دالر وارد کش��ور 
می ش��ود، کاهش تع��داد طبقات تعرف��ه ای به نفع 
مصرف کنن��ده اس��ت. به عنوان مثال اگ��ر خودروی 
باش��د،  نداش��ته  100درص��دی  تعرف��ه  خارج��ی 
مصرف کنن��ده می تواند ب��ا نصف قیم��ت فعلی آن 
را خری��داری کند. ام��ا به این دلی��ل تعرفه خودرو 
کاه��ش نمی یاب��د که ش��رکت های خودروس��ازی 
 داخل��ی مانن��د ای��ران خودرو و س��ایپا ورشکس��ته 
نشوند. این در حالی است که اگر حامی تولیدکننده 
باشیم نباید اجازه بدهیم که ارز ارزان کشور موجب 
شود که محصوالت خارجی بیایند و تولیدات داخلی 
را از بین ببرند. اگر قیمت ارز واقعی شود، می توانیم 
به نوع��ی بگوییم که تولید داخلی در حاش��یه امن 
قرار گرفته و حاش��یه امن اقتص��ادی برای تولیدات 
به وج��ود می آید ام��ا از آنجا که قیم��ت ارز واقعی 
نیس��ت، این اتفاق رخ نمی دهد. مگر اینکه کاالهای 
غیر واس��طه ای و مواد اولیه تولید با تعرفه پایین وارد 
کش��ور ش��ود و در این صورت می توان��د به کاهش 

قیمت تمام شده کمک کند. 

جزر و مد در تعرفه های واردات

یکی از سیاس��ت های رایج تجاری در کش��ورهای 
مختل��ف، به کارگی��ری تعرفه های واردات اس��ت. در 
س��اده ترین ش��کل می ت��وان تعرفه را نوع��ی مالیات 
دانس��ت که به هزینه کاالهای وارداتی اضافه می شود 
و اغلب در کشورهای در حال توسعه برای حمایت از 
صنایع جدید استفاده می شود با این حال، کشورهای 
توسعه یافته نیز از تعرفه های وارداتی استفاده می کنند. 
تعرفه های وارداتی با مسائلی چون سیاست های دولت 
و وضعی��ت حمای��ت از حقوق مصرف کنن��ده رابطه 
مس��تقیم دارد. درواقع برقراری تعرفه وارداتی چندان 
موضوع ساده و س��طحی ای تلقی نمی شود و مسائل 
متعددی بر نحوه طبقه بندی و تعیین این نوع تعرفه 

موثر است. 
نکات مثبت ایجاد نظام منسجم تعرفه وارداتی 
هارون هیل، کارش��ناس ارش��د ام��ور اقتصادی و 
مدرس دوره های کس��ب و کار معتقد اس��ت، توجه به 
موضوع سهمیه در کنار موضوع تعرفه از جمله موارد 
مهمی اس��ت که نادیده گرفته می ش��ود. سهمیه به 
می��زان محدودیت عددی ک��ه یک کاالی خاص حق 
ورود به کش��ور را دارد اش��اره می کن��د. هدف اغلب 
دولت ها از تعیین س��همیه حمایت از تولید کنندگان 
داخلی و کاهش خطر ترک مش��اغل توسط این گروه 
است. اما در س��وی دیگر این معادله تعرفه قرار دارد. 
مالیات یا تعرفه ه��ای وارداتی بیش از حد، بر اقتصاد 
نتیجه منفی خواهند داش��ت، چراکه تولیدکنندگان 
خارجی را از فروش محصوالت ش��ان در کش��ورهایی 
ب��ا قوانین محدود کننده دلس��رد می کند. پیدا کردن 
نقطه توازن در این معادله بس��یار مهم اس��ت چرا که 
افزایش ش��دید تعرفه های وارداتی و هدایت و محدود 
کردن خرید مصرف کنندگان به سوی کاالهای تولید 
داخل، اگرچه به ظاهر یا در کوتاه مدت مثبت به نظر 
می رس��د اما احتمال کاهش قدرت خرید مردم را نیز 

در پی دارد. 
تعرف��ه دارای مزیت فوری ایجاد درآمد برای دولت 
است. درواقع با این فرض که میزان تعرفه بیش از حد 
متعارف نیست، می توان از تعرفه به عنوان یک درآمد 
قابل اتکا یاد کرد. اما سهمیه، یا سهمیه بندی واردات 
نیز لغتی اس��ت که همواره به طور موازی با تعرفه در 
حوزه واردات مطرح می شود. درواقع انتخاب سهمیه 
و تعرف��ه یکی از چالش هایی اس��ت ک��ه در اقتصاد 

دولت های مختلف مطرح است. 
هزینه ه��ای اداری س��همیه و تعرف��ه ت��ا حدودی 
متفاوت هس��تند. مجموعه تعرفه، ش��امل شناسایی 
محص��ول، جمع آوری و پردازش هزینه اس��ت. دولت 
در بخش سهمیه بندی نیز باید به شناسایی محصول 
و برخ��ی از روش های پیگیری، یا ش��مارش محصول 
بپردازد و پورت های واردات به کشور را مشخص کند. 
همچنین ممکن اس��ت برخی از روش ها مثل مزایده 
یا پرداخت بلیت سهمیه را امتحان کند. نمی توان به 
صراحت مش��خص کرد که کدام یک از این دو روش 
می تواند کم هزینه تر و پرس��ود تر باشد، اگر چه اغلب 
کارشناس��ان نس��بت به تعیین تعرفه وارداتی نگرش 

مثبت تری دارند.
ش��اید یکی از تفاوت های مهم بین این دو سیاست 
اقتصادی، اثر حفاظتی آنها در صنایع و واردات رقابتی 
است. به این مفهوم که سهمیه بیشتر نقش محافظتی 
از صنعت داخلی و محدود کردن میزان رقابت واردات 
را به عه��ده دارد. در مقابل، تعرفه ها احتمال افزایش 
قیم��ت را به هم��راه دارند اما درج��ه رقابت یا حجم 
تجارت را به س��طح خاصی محدود نمی کنند. درواقع 
تعرفه قدرت بیش��تری برای انعطاف پذیری بازار و در 

نتیجه رونق تجارت به همراه دارد. 
کاهش برنامه ریزی شده تعرفه ها

استرالیا
کاهش تعرفه های وارداتی در استرالیا، طرحی است 
که از دهه 80 با هدف ایجاد بازار آزاد مبادله و افزایش 
رقابت و ارتقای تولیدات داخلی در این کش��ور مطرح 
ش��د. با گذشت س��ال ها از آن دوران به نظر می رسد 
این طرح و سیاست شجاعانه به جنبش اقتصادی این 

کشور کمک زیادی کرده است. 
نیوزیلند 

بی��ن س��ال های 1984 ت��ا 1993، نیوزیلند تحت 
اصالحات اقتصادی گس��ترده ای ق��رار گرفت. تالش 
برای رس��یدن به سیاس��ت های اقتصادی رادیکال و 
آزادی در بازار رقابتی محص��والت یکی از اهرم هایی 
بود ک��ه کمک ک��رد تعرفه ه��ای واردات محصوالت 
در جهت مثبت تغییر داده ش��ود. آزادسازی تجارت 
یک جانبه که از دهه 80 در نیوزیلند رایج شد از نتایج 

همین اصالحات محسوب می شود. 
ایاالت متحده 

به طور معمول کنگره آمریکا در تغییرات هدفمند 
انواع تعرفه نقش کلیدی ایف��ا می کند. برایان رایلی، 
تحلیلگر ارش��د موسسه تجارت و اقتصاد از طرفداران 
کاهش و حذف تعرفه ها در آمریکاس��ت. تجربه نشان 
داده اغل��ب کاهش تعرفه هایی که توس��ط کنگره به 
تصوی��ب می رس��ند موقتی و کوتاه مدت هس��تند، با 
درنظر گرفتن تمایل بس��یاری از کشورهای در حال 
توس��عه با همکاری هرچه بیش��تر با این کش��ور، به 
نظر می رس��د تقلیل تعرفه های واردات و صادرات به 
رش��د این همکاری ها کمک ش��ایانی می کند. نتایج 
بررس��ی های کارشناس��ان نش��ریه وال اس��تریت در 
خصوص آزادی اقتصادی )ش��اخصی برای س��نجش 
می��زان تعرفه ها( نش��ان می دهد، کش��ورهایی مانند 
س��نگاپور و نیوزیلند که برای تسری توسعه تعرفه ها 
را کاهش داده اند موفق تر از کش��ورهایی با تعرفه های 

پرتعداد بوده اند. 
ایاالت متحده در س��ال 1995، با تاسیس سازمان 
تجارت جهانی موفق به بزرگ ترین انقالب در نرخ های 
تعرفه و مالیات در سطح جهان شد. اما در طول چند 
س��ال اخیر میزان آزادی اقتصادی این کشور سقوط 
چش��مگیری داش��ته تا جایی که در سال 2010 این 
کش��ور برای نخس��تین بار از گردونه کش��ورهایی با 

باالترین حد آزادی اقتصادی خارج شد. 

آزموده دیدگاه

جلی��ل افش��ارنژاد، عضو هیات 
مدی��ران صنایع  انجمن  رئیس��ه 
خراس��ان رضوی معتقد است که 
کاه��ش تعداد طبق��ات تعرفه ای 
موج��ب آس��ان ش��دن واردات و 

کاهش میزان قاچاق می شود. 
مقرر ش�ده اس�ت که در سال 
95 تع�داد طبق�ات تعرفه ای، 
دو طبقه کاه�ش پیدا کند. در 
ش�رایطی که کش�ورمان وارد 
ش�رایط لغ�و تحریم ها ش�ده 
اس�ت، این موض�وع را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
البته در کشور ما قوانین خیلی 
ثبات ندارد و دقیق اجرا نمی شود، 
هر چند امیدواریم قوانین مربوط 
به واردات دقیق و به درستی اجرا 
ش��ود. س��ال آینده درآمد ارزی و 
نفت��ی دولت محدودی��ت خواهد 
داش��ت و این اقدام خوبی خواهد 
بود که کاالهایی ک��ه واردات آنها 
خیلی ضروری نیس��ت، تعرفه ای 
ب��رای آنها در نظر گرفته ش��ود یا 
واردات آنها ممنوع شود و در مقابل 
تعرفه کاالهایی که واردات آنها به 
هر دلیل��ی ضرورت دارد، حذف یا 
کم ش��ود. البته بای��د صبر کرد تا 
ببینیم لغ��و تحریم ها چه نتایجی 
را ب��ه دنب��ال خواهد داش��ت. اما 
باید سعی کنیم از کاالهای تولید 

داخل به ویژه در شرایط پساتحریم 
حمایت کنیم و به جایی برسیم که 
واردات از کش��ورهایی مانند چین 
به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. 
شما اطاع دارید که دو گروه 
کاالیی که تعرف�ه آنها حذف 
م�واردی  ش�ده، ش�امل چه 

است؟ 
آنچه مسلم است همان دو گروه 
کاالیی اس��ت که در زمان دولت 
گذش��ته برای آن تعرف��ه واردات 
گذاشته ش��د و دوباره این تعرفه 
برداشته ش��د. به نظر می رسد در 
دول��ت یازدهم هم هم��ان کاالها 

مشمول این موضوع شده است. 
در م�ورد گ�روه کاالهای�ی که 
تعرفه آنها حذف شده، وضعیت 
تولید آنها در داخل کش�ور به 

چه صورت است؟ 
دو م��ورد گروه کاالی��ی که در 
گذش��ته تعرف��ه واردات آنها لغو 
شد، در داخل تولید نداشت. البته 
ب��ه نظر من در ش��رایط فعلی و با 
توجه به لغو تحریم ها کار منطقی 
این اس��ت ک��ه به م��دت پنج تا 
ش��ش س��ال درهای کشور بسته 
ش��ود و مردم تش��ویق شوند که 
کاالهای ایرانی را خریداری کنند 
و تولیدکنن��دگان داخل��ی هم به 
یک خودس��ازی دست پیدا کنند. 

به ای��ن ترتیب کش��ور هم موفق 
می شود، همان طور که کشورهای 
بسیاری به این ترتیب به موفقیت 
دس��ت یافته اند. البته دستیابی به 
موفقیت نیاز به اقدامات بس��یاری 
دارد و باید عالوه بر اقداماتی مانند 
مح��دود ک��ردن واردات، صب��ر و 

تحمل بسیاری به خرج داد. 
نظر مس�ئوالن این اس�ت که 
کاهش تعداد طبقات تعرفه ای 
ب�رای  را  مس�اعدی  ش�رایط 
واردات به کشور فراهم می کند 
و در عی�ن حال موجب کاهش 
میزان قاچاق به کشور می شود. 
اعتق�اد ش�ما در رابط�ه با این 

موضوع چیست؟ 
ای��ن موضوع طبیعی اس��ت. با 
کاهش تع��داد طبقات تعرفه ای و 
حذف تعرفه برخی کاالها شرایط 
مس��اعدی برای واردات کاالهای 
مش��مول ای��ن موض��وع فراه��م 
می شود. در عین حال باید به این 
موض��وع توجه داش��ت که قاچاق 
زمان��ی کاه��ش می یابد ک��ه راه 
ورود قانونی کاال به کش��ور بسیار 
س��خت، پیچیده و پرهزینه باشد. 
در چنین ش��رایطی برخ��ی افراد 
به س��مت راه های غیرمجاز مانند 
قاچاق هدایت می ش��وند. بنابراین 
هرچه تعداد طبقات کمتر ش��ود، 

راه کس��ب و کار تس��هیل می شود 
و ام��کان قاچ��اق نیز ب��ه میزان 
چشمگیری کاهش خواهد یافت. 
در واقع ح��ذف موارد غیرضروری 
از نظام تعرفه های کش��ور فضای 

تجاری را ساده  می کند. 
اعتق�اد برخی از کارشناس�ان 
ای�ن اس�ت که آس�ان ش�دن 
ش�رایط واردات، می توان�د به 
تولیدکنندگان داخلی صدمه و 
لطمه وارد کند. در این شرایط 
ب�رای اینک�ه تولیدکنن�دگان 
متحم�ل ضرر و زیان نش�وند، 

باید چه اقدامی انجام داد؟ 
کاری  دول��ت  مس��لما  البت��ه 
نمی کن��د ک��ه ب��ه ض��رر تولید 
داخلی باش��د. دولت و مسئوالن 
معض��الت  و  مش��کالت  ب��ه 
تولیدکنن��دگان واقف هس��تند و 
در عی��ن حال دول��ت پولی ندارد 
ک��ه اج��ازه دهد بخش��ی از پول 
کش��ور هم ب��ه واردات کاالهای 
غیر ضروری و لوک��س اختصاص 
پی��دا کند، بنابرای��ن حتما تعرفه 
کاالهای��ی لغو ش��ده اس��ت که 
تولیدی در داخل ندارند یا میزان 

تولید آنها کم است. 
صحبت مسئوالن این است که 
در س�ال آینده میزان واردات 
مانن�د  و محص�والت  کااله�ا 

امسال کاهش می یابد و در عین 
ح�ال تعداد طبق�ات تعرفه ای 
هم کاهش یافته اس�ت. این دو 
موضوع را چگون�ه می توان در 

کنار یکدیگر محقق کرد؟ 
موض��وع این اس��ت ک��ه ما در 
س��ال های اخیر به دلیل تحریم ها 
نمی توانس��تیم اعتبار باز کنیم و 
کار به س��ختی انج��ام می گرفت. 
ما در بس��یاری از کشورها امکان 
را نداش��تیم.  گش��ایش ال س��ی 
منظور مس��ئوالن هم این اس��ت 
که رابطه ه��ای بین المللی پس از 
لغو تحریم ها بهب��ود می یابد و به 
این ترتیب واردات کاالها سهل تر 
و آس��ان تر انجام می شود و نسبت 
به گذش��ته با مش��کالت کمتری 
ص��ورت می گیرد. قاعدت��ا زمانی 
که اعتب��ارات بانکی و س��وییفت 
باز شود، شرایط س��اده تری برای 
واردات فراهم می ش��ود و صحبت 
مسئوالن معطوف به این موضوع 
است. طبیعتا در پساتحریم شرایط 
برای مبادالت بین المللی کشورمان 
بیش از پیش مهیا خواهد بود اما 
در این شرایط هم باید تمهیداتی 
انجام ش��ود ک��ه واردات کاالها و 
محص��والت به کش��ور به ش��کل 
مدیریت ش��ده ای انجام ش��ود تا 

موجب واردات بی رویه نشود. 

علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق 
بازرگانی سمنان معتقد است که 
دول��ت باید در زمین��ه لغو تعرفه 
واردات کاالها از بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی نظرخواهی کند. 
 ق�رار اس�ت در س�ال آینده 
تعداد طبقات تعرف�ه ای از 10 
طبقه به هش�ت طبقه کاهش 
پیدا کند. به نظر شما با توجه 
به ش�رایط حاکم بر کش�ور و 
تولی�د باید چ�ه کاالهایی در 
اولویت این حذف قرار بگیرد؟ 
قاعدت��ا باید در ش��رایط فعلی 
تعرفه گروه کاالهایی حذف شود 
که در گذش��ته تولید انبوه داشته 
و در این رابطه مش��کالتی وجود 
داش��ته اس��ت. البته در ش��رایط 
پس��اتحریم حداق��ل کاری ک��ه 
ممکن است اتفاق بیفتد این است 
که انتقال پول آسان و هزینه های 
صرافی و واس��طه ای برطرف شود 
ام��ا اگر قرار باش��د زمین��ه برای 
واردات بیش��تر فراهم شود، دقیقا 
نق��ض غ��رض اس��ت، مخصوصا 
ب��ا توج��ه ب��ه اینکه در ش��رایط 
فعلی در رکود به س��ر می بریم و 
مسئله اش��تغال و گردش مالی با 
مشکالتی مواجه است. بنابراین به 
نظر می آید که باید در این زمینه 

کارشناسی انجام شود. 
البت��ه در همی��ن رابط��ه باید 
ای��ن موض��وع را در نظ��ر گرفت 
ک��ه ن��ص صری��ح قان��ون بهبود 
فضای کس��ب و کار این اس��ت که 
بای��د برای ه��ر تصمیم��ی و هر 
بخش��نامه ای در رابطه با مباحث 
اقتصادی حتما از بخش خصوصی 
و تشکل های مربوطه نظرخواهی 
ش��ود. انتظ��ار بخ��ش خصوصی 
ک��ه  دس��تگاه هایی  تم��ام  از 
مباحث  زمین��ه  در  می خواهن��د 
کنند  تصمیم گی��ری  اقتص��ادی 
این اس��ت که به قوانی��ن احترام 
بگذارن��د و نظ��ر ای��ن بخ��ش را 
اخذ کنن��د زیرا در ای��ن صورت 
ابعاد موضوع��ات و تصمیمات به 
شکل کارشناسی شده تری محقق 
می ش��ود. بنابراین ه��ر تصمیمی 
ک��ه در مباحث اقتص��ادی اتخاذ 
می ش��ود اگر بدون اخذ مشورت 
از فعاالن اقتص��ادی و افرادی که 
در این عرصه زحمت می کش��ند 
تا اشتغال پایدار بماند، باشد قدر 
مس��لم ضرر اول متوج��ه دولت 
می ش��ود زیرا اگر تولید آس��یبی 
افزایش  بی��کاری  می��زان  ببیند، 
پیدا می کن��د و دنباله آن تبعات 
اجتماعی اس��ت که بای��د دولت 

هزینه آن را پرداخت کند. 
گفته مس�ئوالن این است که 
کاهش ای�ن دو طبقه تعرفه ای 
واردات  س�هولت  موج�ب 
دیگ�ر  س�وی  از  و  می ش�ود 
معتقدند که سال آینده میزان 
واردات تا حدودی کاهش پیدا 
می کند. ب�ه نظر می رس�د که 
ای�ن دو صحبت به نوعی با هم 
منافات دارد. نظر شما چیست؟ 
زمانی که ق��درت خرید وجود 
نداش��ته باش��د دیگر واردات هم 
معنا ن��دارد. بنابراین تا زمانی که 
قدرت خرید مردم پایین اس��ت، 
این موضوع که واردات در س��ال 
آینده کاهش پی��دا می کند، هنر 
بزرگی نیس��ت. ممکن است مواد 
اولیه تولید که وارد کشور می شود 
و در چرخه تولید مورد اس��تفاده 
ق��رار می گی��رد و موج��ب ایجاد 
اش��تغال می ش��ود، وارد نش��ود. 
زمانی که مواد اولیه وارد کش��ور 
نشود و واحدهای تولیدی نتوانند 
کار خ��ود را انج��ام دهند، نتیجه 
آن کاهش میزان تولید اس��ت اما 
باید دید ک��ه در این میان میزان 
واردات کااله��ای نهای��ی کاهش 

پیدا می کند یا مواد اولیه. 
البت�ه بنا به گفته مس�ئوالن، 

م�واد اولی�ه مورد نی�از تولید 
همچنان واردات خواهد داشت 
و ارز مبادل�ه ای ب�ه آنها تعلق 

می گیرد. 
ارز  دادن  اختص��اص  البت��ه 
مبادله ای هم با مشکالتی مواجه 
است و با توجه به افزایش قیمت 
ارز، نرخ ارز مبادله ای هم رش��د 
یافته است. در حال حاضر قیمت 
ارز مبادله ای در مقایس��ه با چهار 
ماه پیش افزای��ش یافته و مانند 
ن��رخ ارز آزاد در چهار ماه پیش 
شده است. مسئله دیگر این است 
زمانی که تدبیری نمی اندیش��یم 
که کااله��ای تولی��د داخل، هم 
بتواند نیازه��ای داخلی را تامین 
کند و هم ب��ه بازارهای خارجی 
صادر ش��ود و حرفی برای گفتن 
داشته باش��یم، بالطبع مواد اولیه 
را نمی توانی��م وارد کنیم و رو به 
واردات کاالهای نهایی می آوریم. 
اعتق��ادم ای��ن اس��ت ک��ه اگ��ر 
مس��ئوالن بخواهند یک یا چند 
گروه کاالیی را از شمولیت تعرفه 
حذف کنن��د، باید این موضوع را 
بررسی کنند که آیا این اقدام به 
نفع بخ��ش تولید اس��ت یا خیر 
و آی��ا کاالهایی که از ش��مولیت 
تعرفه خارج شده است، جزو مواد 

اولیه مورد نی��از برخی از صنایع 
اس��ت و این اق��دام موجب رونق 
تولید می ش��ود یا خیر. همچنین 
اگر در مورد برخی از محصوالت 
و کاالها انباش��ت تولید در کشور 
وجود دارد، نبای��د تعرفه واردات 

کاالهای مشابه لغو شود. 
حذف دو طبقه تعرفه ای برای 
مصرف کنن�دگان چه تبعات و 
پیامد های مثبت یا منفی را به 

دنبال دارد؟ 
نف��ع  ب��ه  موضوع��ی  زمان��ی 
مصرف کنن��ده خواهد بود که در 
کشور، تولید رونق بگیرد. زمانی 
ک��ه کار و افزای��ش درآمد وجود 
نداشته باش��د و ارزش افزوده ای 
در روند کار ایجاد نش��ود، قدرت 
خری��دی ب��رای مصرف کنندگان 
به غی��ر از یک طبقه خاص وجود 
نخواهد داش��ت. پ��س اگر تعرفه 
کااله��ای مورد مص��رف اکثریت 
م��ردم لغ��و ش��ود، می توان��د به 
نف��ع مصرف کنندگان باش��د اما 
بهترین اقدام این است که تعرفه 
اولی��ه مورد نی��از صنایعی  مواد 
ک��ه در آنها نیاز ب��ه تولید وجود 
دارد، برداش��ته شود تا در نهایت 
مصرف کنندگان نیز از مزایای آن 

بهره مند شوند. 

کاهش تعداد طبقات تعرفه ای بررسی می شود

هموار شدن واردات به شرط حمایت از تولید 

جلیل افشارنژاد: 

کاهش تعداد طبقات تعرفه ای قاچاق را کنترل می کند

برای لغو تعرفه کاالها نظر بخش خصوصی اخذ شود علی اصغر جمعه ای: 

شماره 421 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

المیرا اکرمی

حمیدرضا صالحی 
عضو اتاق بازرگانی تهران 



از موتورهای جست وجوی حرفه ای 
استفاده کنیم

ی  ه�������ا ر تو مو
گر  جو جس����ت و
بس��یار  ابزاره��ای 
خوب��ی برای یافتن چیزهایی هس��تند که این روزها 

به دنبال آن می گردید. 
راه های کوچکی وجود دارند که هنگام جست وجو 
در این موتورها به کارتان می آیند. روش هایی که در 
زیر به آنها اشاره می ش��ود، در استفاده از موتورهای 

جست وجو به خصوص گوگل قابل استفاده هستند. 
واژه های دقیق 

س��اده ترین و مناس��ب ترین راه برای جس��ت وجو 
کردن چیزی مشخص اس��تفاده از گیومه در اطراف 
واژه، اس��م، یا جمله ای است که در جست وجوی آن 
هس��تید. به عن��وان مثال، اگر در جس��ت وجوی جو 
بالگز هس��تید، گوگل به دنب��ال دو واژه جو و بالگز 
خواهد گشت اما ممکن است این واژه ها را به صورت 
جداگانه و بدون رعایت ترتیب پیدا کند. با گذاش��تن 
گیومه در اط��راف جو بالگز گ��وگل دقیقا چیزی را 

برای شما پیدا می کند که به دنبالش هستید. 
حذف اصطالحات و کلمات 

اگ��ر ب��ا به کارب��ردن گیوم��ه در اط��راف کلمه یا 
واژ ه های مورد نظر به نتیجه نرسیدید، می توانید یک 
س��ری کلمه ها را حذف کرده و برخی دیگر از آنها را 
به صورت مش��خص در ادامه کلمه های داخل گیومه 
درج کنید. بهتر اس��ت در بین کلمات از عالمت منها 

استفاده کنید. 
گشتن به دنبال مترادف 

گاهی مواقع در صورتی که مطمئن نیس��تید کلمه 
مورد نظر چیس��ت، می توانید از مترادف  های کلمات 
در جس��ت وجوی خود اس��تفاده کنید. با استفاده از 
عالم��ت »~« گوگل خود کلمات مترادف را هم پیدا 
می کند. مثال اگر واژه ~دانش��گاه علوم را جست وجو 
کنی��د، گوگل ه��م نتایج مربوط به دانش��گاه علوم و 

کالج های علوم را برای شما پیدا خواهد کرد. 
جست وجو در وب سایت 

موتورهای جس��ت وجوگر بس��یاری از وب سایت ها 
ضعیف هس��تند. می توانید برای جست وجو به جای 
اس��تفاده از موتورهای جست وجوگر وب سایت مورد 

نظرتان از گوگل استفاده کنید. 
ب��رای مث��ال، برای دسترس��ی به س��ایت گاردین 
می توانید در محل جس��ت وجوی گوگل بنویس��ید:   
واژه  روی  س��پس  و   Site:theguardian.com

جست وجو کلیک کنید. 
قدرت ستاره 

عالمت ستاره )*( کارآیی زیادی در جست وجوی 
اینترنت��ی دارد. از ای��ن عالم��ت می توانی��د به جای 
کلمه ه��ا یا حرف های��ی که از جمله حذف ش��ده اند 
و ب��ه آنها دسترس��ی ندارید اس��تفاده کنید. نتیجه 
جس��ت وجوی کلمه معمار به همراه عالمت س��تاره 
می تواند معمار، معماری، معماری کردن و کلمه هایی 

اینچنین باشد. 
جست وجو در بازه زمانی 

جس��ت وجو برای چیزی در ی��ک بازه زمانی روش 
خوبی برای پاسخگویی به سواالت است. 

برای مثال، اگر می خواهید بدانید که چه کس��انی 
 1950 س��ال های  ت��ا   1920 س��ال های  بی��ن  در 
نخست وزیر انگلس��تان بوده اند، می توانید به سادگی 
در جس��ت وجوی گوگل عبارت نخست وزیر انگلیس 
را به همراه 1950.1920 درج کنید و گوگل پاس��خ 

شما را خواهد داد. 
پس برای جس��ت وجو در فواص��ل زمانی تنها باید 
عب��ارت مورد نظر را به همراه س��ال ش��روع مدنظر 
جست وجوی تان، دو نقطه، یک فاصله و سال خاتمه 

در جست وجوگر گوگل درج کنید. 
تمامی این راه حل ها می توانند برای محدود کردن 
یا گسترده کردن دامنه جست وجو مورد استفاده قرار 
گیرند. با آنکه برخی از آنها به ندرت به کار می روند، 

برخی دیگر کاربردهای متداولی دارند. 
با گذشت زمان امکان دارد موتورهای جست وجوگر 
چ��ون گ��وگل کارایی خ��ود را از دس��ت بدهند، به 
همی��ن دلیل، این موتورهای جس��ت وجوگر درصدد 
آن هس��تند تا بتوانند درک بهتری از خواس��ته های 
کاربران داش��ته باشند و اس��تفاده از این موتورها را 

برای آنها ساده تر کنند. 

در حال حاضر قیمت هر لیتر س��وخت دیزلی در اروپا به زیر یک یورو رسیده است. 
اما این خبر خوش در فرانسه زیاد طول نکشید، چرا که دولت فرانسه اقدام به افزایش 

مالیات این نوع سوخت در سال جدید کرد. 
 در رقاب��ت تنگاتنگ قیمت س��وخت های مختلف در اروپا، تنه��ا گازوئیل بود که با 
کاهش قیمت به هر لیتر کمتر از یک یورو تنزل یافت؛ اتفاقی که از سال 2009تاکنون 
بی س��ابقه بوده است. اما در فرانسه این قیمت به دلیل افزایش مالیات به ازای هر لیتر 
گازوئیل مجددا افزایش یافت. در پاییز، دولت فرانس��ه اعالم کرد که قصد دارد مالیات 
گازوئیل را افزایش دهد، چرا که این سوخت در فرانسه بسیار رایج است و دوسوم مردم 

در ماشین های خود از گازوئیل استفاده می کنند. 
 قرار است این افزایش قیمت در دو مرحله اتفاق بیفتد؛ مرحله اول آن در اول ژانویه 

سال 2016 رخ داد و مرحله دوم با آغاز سال 2017میالدی صورت می گیرد. 
دولت فرانس��ه قصد دارد با این کار، طی یک برنامه زمانی پنج ساله سیستم مالیاتی 
یکس��انی را بین دو س��وخت گازوئیل و بنزین اعمال کند. در ماه اکتبر س��ال گذشته 
دولت اعالم کرد که میزان مالیات گازوئیل در مقایسه با بنزین بسیار ناچیز و ناعادالنه 

است و این علت تبدیل سوخت بسیاری از ماشین های فرانسه به گازوئیل است. 
در سراس��ر دنیا قیمت گازوئیل بس��یار ارزان تر از بنزین است اما میزان آلودگی آن 
بیش��تر است. از سوی دیگر در صورت فراگیر ش��دن گازوئیل میزان فروش بنزین کم 
می ش��ود و چون میزان س��ود بنزین بیش��تر است می تواند به سیاس��ت های اقتصادی 
دولت ها ضرر برساند و این عوامل باعث مخالفت دولت فرانسه با استفاده از خودروهایی 

با موتور دیزلی است. 

 چرا قیمت سوخت دیزلی در فرانسه 
رو به افزایش است؟ 

رهب��ران تجاری دنی��ا به زودی ب��ا پیام های 
متناقضی که از اوپک در گوش ش��ان دارند در 
مجمع جهانی اقتصاد در داوس شرکت خواهند 

کرد. 
این گ��روه که در وین ق��رار دارد و 13 عضو 
دارد، ح��اال ی��ک خان��ه با ش��کاف های عمیق 
اس��ت و بزرگ ترین بحران داخل��ی خود را در 
55 س��ال اخیر تجربه می کند. این را می شود 
از یک مجمع انرژی که همین هفته گذش��ته 
در ابوظبی برگزار ش��د و وزرای انرژی امارات و 

نیجریه در آن بودند متوجه شد. 
مقام رده باالی نفتی نیجریه، که همین حاال 
ه��م رئیس اوپک اس��ت، گفت که خیلی مایل 
اس��ت به زودی –احتماال تا پای��ان فوریه- یک 
جلس��ه اضطراری برگزار شود تا درباره کاهش 
احتمالی تولید مذاکره ش��ود و از افت بیش��تر 

قیمت جهانی نفت جلوگیری شود. 
امانوئل کاچیکوو در یک مصاحبه گفت: »من 
فکر می کنم اکثریت اعضا )اوپک( حاال احساس 
می کنند، وقتش رس��یده که یک بار دیگر یک 
جلسه و گفت و گو -بدون تنش هایی که در وین 

داشتیم- برگزار شود.«
اما بع��د، وزیر نف��ت امارات متح��ده عربی، 
مودبانه اما سرسختانه این پیشنهاد را رد کرد. 

س��هیل المزروعی گفت : »من فکر نمی کنم 
که درخواس��ت از اوپک )برای اینکه به تنهایی 
تولید را قطع کند( عادالنه باش��د.« او گفت که 
استراتژی اوپک برای بازپس گرفتن سهم خود 

در بازار در حال جواب دادن است. 
یک گزارش از گروه مش��اوره ای وود مکزنی، 
که براساس آن 68 پروژه عمده سرمایه گذاری 
نفت متوقف شده، از نقطه نظر مزروعی حمایت 
می کن��د. با این حال این سیاس��ت بیش��تر از 
چیزی که انتظار می رفت برای رسیدن به هدف 

مورد نظر طول کشیده است. 
و البت��ه به اعض��ای اوپک هم صدم��ه وارد 
می کند. آنگوال و نیجریه دو کشوری هستند که 

در ای��ن گزارش از آنه��ا به عنوان اعضایی که از 
این سیاس��ت به سختی ضربه دیده اند نام برده 

شده است. 
به نظر می رسد اوپک به اردوگاه اصلی تقسیم 
شده است: یکی از آنها 9 عضو دارد –از  الجزایر 
گرفت��ه تا ونزوئال- که می خواهد از ش��ر جنگ 
قیمتی که به رهبری عربستان سعودی با دیگر 

اعضای اوپک درجریان است خالص شود. 
مش��کل آنها این است که چهار کشوری که 
می خواهند جنگ را ادامه بدهند –عربس��تان 
س��عودی، کویت، قطر و ام��ارات- تقریبا همه 
ظرفیت اضافی اوپک را در اختیار دارند، بنابراین 
رأی آنها به صورت اجتناب ناپذیری وزن بیشتری 

دارد. 
چیزی که معموال نادیده گرفته می شود این 
اس��ت که اوپک به اتفاق آرا تصمیم می گیرد و 
همین، تالش برای گردآوردن اعضا را به صورت 
شگفت انگیزی س��خت می کند، به خصوص در 
زمانی که اقتصاد این کش��ورها به س��ختی در 

حال صدمه دیدن است. 
وزی��ر ام��ارات متح��ده عربی –ک��ه به خط 
عربس��تان سعودی چس��بیده است- گفت که 
تولیدکنندگان اوپک که نفت را با قیمت ارزان 
تولید می کنند نباید در راستای حفظ قیمت ها 
برای روسیه و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت 

خارج از اوپک، اقدام کنند. 
المزروع��ی گفت: »من فک��ر می کنم اگر ما 
کاری مصنوع��ی انج��ام بدهی��م، دوام زیادی 

نخواهد داشت.«
آخری��ن تاخت و ت��از اوپک ب��رای به حرکت 
درآوردن قیمت ها در سال 2009 بود، زمانی که 
قیمت نفت خام به هر بشکه 147 دالر رسید. 

عربس��تان س��عودی برای اینکه قیمت ها را 
پایین بیاورد، شیرها را باز کرد و وقتی که قیمت 
به بشکه ای 40 دالر رسید، دوباره آنها را بست. 
قیمت ها در آن زمان ثابت شدند اما از آن وقت 
به بعد، آمریکا هر روز 4 میلیون بشکه به تولید 

جهانی نفت اضافه کرده که همین تولید اضافه 
نقشی تعیین کننده داشته است. 

کری��س فالکنر، رئیس هیات مدیره ش��رکت 
نفتی برایتلینگ انرژی در داالس معتقد اس��ت 
که حتی اگر تولید آمریکا تا انتهای سال 2016 
از بیشترین میزان خود یعنی 9.6 میلیون بشکه 
به حدود 8 میلیون بش��که برس��د هم اوپک در 

تصمیم خود تجدید نظر نخواهد کرد. 
فالکن��ر می گوید که او مدام با این پرس��ش 
مواجه می ش��ود که آمریکا کی کنار می کشد. 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه بازیگ��ران کوچک و 
متوسط خیلی انعطاف دارند و اگر قیمت نفت 
در بش��که ای 50 دالر ثبات پی��دا کند،  دوباره 

می توانند برگردند. 
به همین خاطر اس��ت که انقالب نفت شیل 
آمریکا و همین طور تولید رکوردش��کن روزانه 
11 میلیون بشکه روسیه، تنش های بی سابقه ای 

را درون اوپک ایجاد کرده  است. 
کاچیکوو گفت که در جلس��ه ماه دس��امبر 
اوپک، ش��رایط به یک عصیان نزدیک ش��د و 
اعض��ای آفریقای��ی و آمریکای التی��ن تهدید 
کردند به خاطر فشاری که به آنها وارد می شود 

به صورت یک بلوک از اوپک خارج می شوند. 
نیجری��ه و اعض��ای دیگر نمی توانس��تند در 
ش��رایط پرچالش ت��ری جلس��ه اضط��راری را 
پیش��نهاد بدهند. ایران همچن��ان برنامه دارد 
که با پایان تحریم های هس��ته ای تا پایان سال 
تولیدش را تا روزی 1.5 میلیون بش��که افزایش 

بدهد. 
با وج��ود این، کاچیکوو، رئیس اوپک معتقد 
است که یک توافق دست کم در شکل خاصی 
ممکن اس��ت: »من معتق��دم در نهایت، برای 
منافع همه اعضا، برخی سیاست ها تغییر پیدا 

می کند.«
اما واضح است که همه اعضای اوپک چنین 

چیزی نمی خواهند.
منبع:سی ان  ان 

قیمت تبلت بر اس�اس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررس�ی میدانی فروشگاه های تبلت و همچنین سایت  های 
معتبر فروش کاالهای دیجیتال و بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود.

عربستان، اوپک را چندپاره می کند

در حالی که ترکیه و امارات رتبه های نخس��ت مقاصد گردش��گران ایرانی هس��تند، 
چندروزی اس��ت که در فضای مجازی »کمپین تحریم س��فرهای ن��وروزی ایرانیان به 
کش��ورهای حامی داعش سیاه و س��فید« با محوریت کشورهای ترکیه و امارات شکل 
گرفته اس��ت. در این کمپین که موضوع آن »عزت نفس ملی« اس��ت از مردم خواسته 
می شود تا از سفر به این کشورها در ایام عید پرهیز کنند و به جای آن در کشور خودمان 
س��فر و ایرانگردی کنند. ای��ن کمپین به دنبال تنش هایی که بین ایران و کش��ورهای 
همسایه و نیز تحریم خرید و واردات کاالهای عربستان رخ داد، شکل گرفت. عالوه بر 
این در روزهای اخیر کاربران ش��بکه های اجتماعی نیز ابراز داشتند که ایرانیانی که به 
قصد تفریح و گردش به کش��ورهای امارات و ترکیه سفر می کنند با رفتارهای تبعیض 
آمیزی از طرف مامورین فرودگاه روبه رو می ش��وند یا برخی دیگر بیان کرده اند که در 
رستوران ها و مراکز تفریحی ترکیه با صورتحساب های نامتعارف روبه رو شده اند. عده ای 
دیگر هم از برخورد نامناسب پلیس و کسبه ترکیه با گردشگران ایرانی شکایت داشتند. 
افزایش توجهات به این کمپین س��بب شد تا برنامه پایش شبکه یک سیما نیز به طور 
اجمالی به این موضوع بپردازد. کارش��ناس این برنامه هم با اشاره به هزینه کرد ساالنه 
6 میلیارد دالری گردش��گران ایران��ی در ترکیه این موضوع را بیان کرد که این کمپین 
این پرس��ش را طرح می کند »که چرا باید س��االنه رقم باالیی از ارز کش��ور به س��مت 
کشورهایی که هم در منطقه برای ما مشکل ایجاد می کنند و هم رفتارهای نامناسبی 
با شهروندان ایرانی دارند، جاری شود؟« در فضای مجازی نیز واکنش ها به این کمپین 
متفاوت بود و با خود مخالفان و موافقانی به همراه داش��ت. برخی از کاربران معتقدند، 
سیاس��ی کردن س��فر کار درستی نیس��ت و به دور از اهداف صلح طلبانه گردشگری و 
شناخت فرهنگ ها از یکدیگر است. عده ای دیگر نیز بر این باور بودند که به جای تحریم 
بهتر اس��ت مقاصد داخلی کش��ور را پررنگ کنیم تا از این طریق مردم به سفر داخلی 
روی آورند. اما موافقان این کمپین عزت نفس ملی و رفتار صحیح را پیش شرط انتخاب 
و س��فر به یک مقصد می دانس��تند و معتقد بودند که اگر قرار بر صرف هزینه و تزریق 
پول به یک کشور است، اما در مقابل بی احترامی دیده شود، سفر به آن مقصد تا زمانی 
ک��ه طرف مقابل رفتار خود را تغییر ندهد، موضوعیت ندارد. هرچند مدعاهای موافقان 
و مخالفان این کمپین درجای خود  جای بحث بیشتر دارد، اما آنچه که در این بحث ها 
و علی الخص��وص این کمپین  مورد توجه قرار نگرفت، تحلیل و پایِش هدف و انگیزه از 
س��فر ایرانی ها به مقاصدی مانند ترکیه و امارات است و اینکه آیا پیشنهاد سفر داخلی 
در نوروز )ایرانگردی( می تواند پاس��خگوی نیاز های آن دس��ته از گردش��گران باشد یا 
خیر؟ ش��اید در این زمینه نگاهی به نتایج دو پژوهش که انگیزه از سفر گردشگران به 
ترکیه )نیکجو و کتابی، 2015( و امارات )جاروندی و فرقانی، 1388( موضوع اصلی آن 
بوده کارگشا باشد. نتایج بررسی انگیزه سفر گردشگران ایرانی به ترکیه نشان می دهد 
که به طور کلی عامل گریز و اس��تراحت مهم ترین عامل انگیزش��ی و عامل دسترس��ی، 
مهم ترین عامل جذب ترکیه به ش��مار می رود و گردش��گران مقاصد تفرجگاهی چون 
آنتالیا، برای گریز و استراحت و عامل خوش گذرانی انگیزه بیشتری داشتند. همچنین 
طبق پژوهش دیگر، انگیزه س��فر به امارات نیز گری��ز از محدودیت های اجتماعی »در 
ایران« و انجام تفریحات پرهیجان در امارات بوده است. تحلیل و بازخوانی این یافته ها 
نش��ان می دهد که این کمپین با چالش جدی در راه موفقیت خود روبه روست و شاید 
مهم ترین آن بی توجهی به عامل انگیزه س��فر و فقدان پیشنهاد مقصد مناسب به جای 
آن باش��د. صاحب نظران حوزه جامعه شناسی گردش��گری، انگیزه را پیش ران و آغاز گر 
تمام رویدادهای س��فر می دانند و معتقدند مردم به جایی س��فر می کنند که نیازها و 
خواس��ته های درونی ش��ان را برطرف کند. ای��ن کمپین اما فارغ از این نکته اساس��ی، 
مقصد جایگزین س��فرهای نوروزی را کشور خودمان پیش��نهاد کرده که دشوار به نظر 
برس��د ایرانی ه��ا به آن توجه کنند و گردش در ایران را ب��ه گریز ترجیح دهند. باید تا 
عید منتظر ماند و دید که آیا بسته های مسافرتی آژانس های گردشگری که مقصدشان 
ترکیه و امارات اس��ت، با استقبال مشتریان روبه رو می شود یا نه؟ هرچند شاید فرجام 
این کمپین را با نگاهی به سرنوش��ت کمپین های تحریمی که در س��ال های گذش��ته 
و از جمل��ه امس��ال مانند »کمپی��ن تحریم خرید خودروی صفر« که با یک سیاس��ت 
ترغیبی با شکست مواجه شد، عدم موفقیت پیش بینی کرد اما شخصا معتقدم هر نوع 
فرهنگ س��ازی نقطه شروعی باید داشته باشد و مقصد سفر نیز باید جایی باشد که در 
آن، احترام به گردش��گر حرف اول را بزند، چرا که بی احترامی نشان می دهد میزبان با 

زبان رسا می گوید: »از آمدن شما ناخشنودیم.«

راه دراز موفقیت کمپین تحریم سفر 
نوروزی به ترکیه 

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

نگاه آخر

جدول امروز

همزمان با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی،  ارزش دالر کانادا هم در حال سقوط است. دیروز قیمت هر یک دالر کانادا، به 69 سنت آمریکا رسید. قیمت نفت دیروز 
به زیر 30 دالر برای هر بشکه سقوط کرد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 421 www.forsatnet.ir

ابوالفضل صیامیان گرجی
 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری

ترجمه: سمانه عطایی فرد
منبع: فیگارو

قیمت )تومان)  برند تبلت مدل تبلت حافظه صفحه نمایش پردازنده

2.045.000 1.5GHz 9.7 64GB iPad Air 2 Wi-Fi Apple

955.000 1.2GHz 8 16GB Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 Samsung 

1.385.000 1.8GHz 10.1 64GB Latitude 10 ST2 Dell

989.000 1.83GHz 7 16GB MeMO Pad 7 ME572CL Asus

1.329.000 1.3GHz 9.4 64GB Xperia Tablet S Sony 

459.000 1.3GHz 7 16GB Iconia Tab 7 A1-713 Acer 

قیمت تبلت
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