
درس��ت در روزهایی كه بیشترین انتقادها از 
س��ایه سنگین دولت بر اقتصاد می شود و حتی 
دولتی��ان خ��ود پرچمدار این جنبش ش��ده و 
دولتی ش��دن اقتصاد را میراث سوسیالیس��م و 
ماركسیس��م می خوانند  )آخوندی 94/4/29( 
و بخش خصوص��ی را نی��ز متهم ب��ه بی عملی 
در مخالفت با رقابتی نب��ودن اقتصاد می كنند  
)آخون��دی 94/10/22( س��خنگوی دول��ت و 
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی با 
افتخار خب��ر از آن می دهد كه »در س��ال 95 
بیشترین رقم سرمایه گذاری از سوی دولت در 
تاریخ اقتصاد كش��ور انجام خواهد شد. «   آقای 
نوبخت اظهار می دارد:  » در سال آینده201هزار 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری از س��وی دولت 
پیش بینی ش��ده ك��ه از این مق��دار 142هزار 
میلیارد تومان آن توس��ط شركت های دولتی و 
59هزار میلیارد تومان مس��تقیما توسط دولت 

انجام خواهد شد «    )روزنامه ایران 94/10/23(. 
بن��د  » الف «   سیاس��ت های كلی اصل 44 به 
صراح��ت بر جلوگیری از بزرگ ش��دن بخش 
دولت��ی تاكی��د نه��اده اس��ت و بر  » كاس��تن 
از ب��ار مال��ی و مدیریت��ی دولت��ی در تصدی 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی «   و  » افزایش س��هم 
بخش ه��ای خصوص��ی و تعاون��ی در اقتصاد 
مل��ی   «   از طریق  » افزای��ش رقابت پذیری در 
اقتصاد ملی   «   تاكید ش��ده اس��ت. حال سوال 
این است كه به راس��تی اگر این حجم عظیم 
س��رمایه گذاری كه به گفته س��خنگوی دولت 
در  » تاریخ اقتصاد كش��ور بی سابقه «   است و با 
همكاری دولت و شركت های دولتی قرار است 
انجام ش��ود در تضاد آش��كار با سیاس��ت های 
اص��ل 44 و اصول و مبانی كه بارها از س��وی 
دول��ت در محوریت بخش خصوصی در اقتصاد 
مطرح شده، نیست پس چیست؟ هنگامی كه 

چنین حجم عظیمی از سرمایه گذاری دولتی 
در اقتصاد انجام می ش��ود كه ناكارآمدی آن از 
پیش مشخص اس��ت آیا انتظار شكل گرفتن 
حلقه ه��ای بع��دی ای��ن زنجیره ك��ه ناتوانی 
بخش خصوصی و غیررقابتی ش��دن اقتصاد و 
ایجاد نهادهای س��ركوب كنن��ده قیمت و. . . 
است، انتظاری عجیب و غریب است؟ آیا قرار 
اس��ت اقتصاد پس��ا تحریم اینگونه ساماندهی 
ش��ود؟ مشاور ارش��د اقتصادی رئیس جمهور 
همی��ن دو س��ه هفته پی��ش، از خ��ط قرمز 
 » تضعیف بخش خصوصی و توس��عه حاكمیت 
دولت بر اقتصاد كش��ور«   در پساتحریم سخن 
گفت و نسبت به آن هشدار داد. هشداری كه 
به نظر چندان از س��وی همكاران ایش��ان در 
دول��ت جدی گرفته نش��ده و محلی از اعراب 
ندارد و قرار اس��ت آزموده ها بار دیگر آزموده 

شود! 

»در پرداخ��ت منطق��ه ای اعتب��ارات بودجه 
1395 عدالت و توازن را رعایت می كنیم تا در 
سال 95 شاهد افزایش رفاه اجتماعی باشیم.« 
به گزارش »فرصت امروز«، محمدباقر نوبخت، 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در 
نشست خبری روزگذشته كه به منظور تشریح 
الیحه بودجه س��ال 95 برگزار شد، اظهاركرد: 
تأخیر در ارس��ال لوایح بودجه و برنامه شش��م 
توس��عه به مجل��س به دلیل حص��ول اطمینان 
از اج��رای برج��ام بوده و این موض��وع تدبیر و 

مصلحتی بود كه منافع ملی را در بر داشت. 
 وی افزود: ه��ر چند تهیه و تنظیم همزمان 
الیحه بودجه و برنامه شش��م روند كار سازمان 
را كم��ی كند كرده ب��ود، اما تا قبل از 15 آبان 
ماه موفق ش��دیم پیش نویس ای��ن دوالیحه را 
ب��ه دولت ارائه كنی��م.  نوبخت با بی��ان اینكه 
دو الیحه بودجه و برنامه شش��م با پیش فرض 
فروش نفت 2 میلیون و 350 هزار بشكه تهیه 
ش��ده بود، عنوان كرد: زیبنده نبود تا پیش از 

لغو تحریم ها الیحه را به مجلس ارائه كنیم. 

کاهش وابستگی بودجه به نفت 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 
در ادامه با تش��ریح كلیات بودجه افزود: بودجه 
كل كش��ور با رش��د 12.5 درصدی 953 هزار 
میلیارد تومان تعیین شده كه از این رقم 682 
هزار میلیارد تومان بودجه ش��ركت ها، بانک ها، 
ش��ركت های دولتی و موسسات است و بودجه 
عمومی كش��ور نیز 307 ه��زار میلیارد تومان 
اس��ت كه به ترتیب 13.3 و 12 درصد نسبت 

به س��ال 94 رشد داشته است. و دلیل اختالف 
مجموع ای��ن دو رقم از بودجه كل بخش��ی از 
بودجه عمومی اس��ت كه در بودجه ش��ركت ها 
هم محاس��به می ش��ود و این مقدار در بودجه 
كل به عنوان اقالم دوباره محاس��به شده حذف 
می ش��ود.  وی اظهار داشت: رقم منابع عمومی 
و مص��ارف عمومی در بودجه عمومی 267هزار 
میلیارد تومان پیش��نهاد ش��ده كه نس��بت به 
س��ال گذشته 13.2 درصد رش��د داشته است. 
رق��م 40 هزار میلیارد توم��ان هم تحت عنوان 
مص��ارف و درآمد های اختصاصی لحاظ ش��ده 
كه در مجموع بودجه عمومی كش��ور را شكل 

می دهد. 
نوبخت با بیان اینكه منابع اصلی درآمدی كشور 
درآمد ه��ای مالیاتی و نفتی اس��ت، افزود: بودجه 
س��ال آینده كش��ور براساس سیاس��ت های كلی 
اقتصاد مقاومتی تدوین ش��ده كه مطابق آن باید 
سهم درآمد های مالیاتی در بودجه افزایش یابد و 
س��هم نفت از بودجه كم ش��ود و این موضوع در 
الیحه بودجه سال 95 دیده شده است، بنابراین در 
منابع درآمدی س��ال 95 درآمد های مالیاتی 101 
هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده كه نسبت به 
88 هزار میلیارد تومان سال گذشته 14.4 درصد 
رشد داشته اس��ت. بنابراین سهم مالیات ها از كل 
منابع كه در س��ال 94 معادل 33.3 بوده در سال 
آینده به رقم 37.8 درصد رس��ید.  وی در تكمیل 
صحبت های��ش گفت: ای��ن افزای��ش درآمدهای 
مالیاتی به آن معنی نیست كه نرخ مالیات كاركنان 
دولت یا كسبه در سال آینده افزایش می یابد، بلكه 
بناس��ت از محل شناسایی بخش های ناشناخته و 

مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود.  رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی تصریح كرد: در بودجه سال 
آینده كشور 73 هزار میلیارد تومان برای واگذاری 
دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده كه این رقم 
نسبت به 56 هزار میلیارد تومان سال قبل 29.3 
درصد رشد دارد كه 66 هزار و 700 میلیارد آن از 
محل صادرات نفت و میعانات گازی تأمین می شود 
و مابقی از واگذاری ام��وال منقول و غیر منقول و 
منابع حاصل از تملک دارایی های س��رمایه ای و. . 
. حاصل می ش��ود.  س��خنگوی دولت افزود: سهم 
نفت در بودجه جاری س��ال 94، 36.8 درصد بود 
كه در سال آینده این سهم به 25.6 درصد كاهش 
یافته اس��ت كه معادل یک چه��ارم بودجه جاری 

كشور است. 

رشد صددرصدی بودجه تحقیق و پژوهش 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در 
بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینكه در سال 
95 مبل��غ 59 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان 
به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است، گفت: 
تملک دارایی های سرمایه ای سال آینده نسبت به 
س��ال جاری 17.3 درصد رشد داشته است.  وی 
با اش��اره به لزوم توجه به اقتص��اد دانش بنیان در 
سیاست های كالن گفت: سهم بودجه های تحقیق 
و پژوه��ش از تولید ناخالص ملی حدود 47 صدم 
درصد اس��ت كه با یک تغیی��ر رویكرد به بیش از 
دو برابر افزایش یافته و در بودجه س��ال آینده به 
یک درصد رس��یده است و امیدواریم در سال 95 
با استفاده از تحقیقات و دانش بنیان كردن شاهد 

افزایش بهره وری در اقتصاد باشیم. 

بازگشت پرقدرت دولت به اقتصاد

نوبخت در نشست خبری روز گذشته اعالم کرد 

عدالت و رشد دو شاخصه مهم بودجه 95 
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

برای مدیرانسرمقـاله
 بازگشت پرقدرت دولت

به اقتصاد

درس��ت در روزهای��ی كه بیش��ترین انتقادها از 
س��ایه س��نگین دولت بر اقتصاد می ش��ود و حتی 
دولتیان خود پرچمدار این جنبش ش��ده و دولتی 
ش��دن اقتصاد را میراث سوسیالیسم و ماركسیسم 
می خوانند  )آخوندی 94/4/29( و بخش خصوصی 
را نیز متهم به بی عملی در مخالفت با رقابتی نبودن 
اقتصاد می كنند  )آخوندی 94/10/22( سخنگوی 
دولت و رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی با 

افتخار خبر از آن می دهد كه »در سال 95...

1

نوبخت در نشست خبری روز گذشته اعالم کرد 

عدالت و رشد
دو شاخصه مهم بودجه 95  پایان دور زدن های پرهزینه

تاثیر اتصال مجدد به سوئیفت بر قیمت کاالهای وارداتی

نظام بانكی كش��ور از جمله بخش های مؤثر و مهمی بود 
كه در تحریم كشورهای غربی علیه ایران آسیب های جدی 
دید. لغو عملیات س��وئیفت و به دنبال آن قطع ارتباط های 
بین المللی نظام بانكی با سایر كشورها موجب شد بانک های 
كش��ور دچار یک عقب ماندگی ش��وند. این در حالی اس��ت 
كه طی هش��ت سال گذشته بانكداری جهانی پیشرفت های 
قابل مالحظه ای را پشت سر گذاشته و شكاف موجود میان 

بانكداری ما و این كشورها عمیق تر شده است. 

عقب ماندگی ها یک ساله جبران می شود
حمیدرضا میرمعینی، كارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با »فرصت امروز« در این باره گفت: تحریم ها موجب ش��ده 
صنع��ت بانكداری ای��ران حداقل یک دهه از بانكداری نوین 
جهانی جا بماند و در حد یک نظام بانكی سنتی تنزل كند. 

اگرچه این عقب ماندگی طی یک دهه به وجود آمده اس��ت 
ام��ا این گونه نیس��ت كه جب��ران این عقب ماندگی به همین 
میزان زمان نیاز داشته باشد، شاید با یک برنامه ریزی دقیق 
و ارتباط گیری مؤثر با بانک های مركزی كش��ورهای پیش��رو 
بتوان طی یک سال این عقب ماندگی را جبران و نظام بانكی 

كشور را با كشورهای پیشرفته هماهنگ كرد. 
وی افزود: بزرگ ترین مشكل نظام بانكی مشكل ترازنامه 
بانک ها اس��ت كه ناش��ی از عدم گردش پول در كش��ور و 
عقب ماندگ��ی برخ��ی قوانین اس��ت. اگر بانک های كش��ور 
بخواهند با نظام بانكی جهانی هماهنگ شوند باید از قوانین 
و زیرساخت هایش��ان گرفته تا موارد  ریزی مانند نفوذناپذیر 
كردن سیستم های كامپیوتری شان را با این كشورها منطبق 
كنن��د. بانک هایی كه دارای ش��ركت های فناوری اطالعاتی 
هستند بهتر می توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ 

كنند. به هر حال س��ایر بانک ها هم باید بتوانند خود را به 
سیستم های جدید و قوانین جدید مجهز كنند. بستر سازی 
این كار حداقل یک سال زمان می برد و در سال های بعد از 

آن می توان از فواید این تغییرات استفاده كرد. 
این كارش��ناس بازار س��رمایه تأكید كرد: بانک هایی كه با 
روش های مختلفی می خواهند با نظام بانكی ایران همكاری 
كنند، این همكاری بسیار به نفع اقتصاد كشور است. به طور 
كلی اش��تراک در مالكیت بانک های خارجی در ایران بس��یار 
به نفع اقتصاد كشور است. آنها به دنبال این مالكیت دانش 
بانكداری نوین را هم با خودشان به ایران می آورند و به این 

ترتیب بانكداری ما را رشد می دهند. 
وی ادامه داد: سیستم بانكی یكی از ابزارهای مهم تأمین 

مالی در كشور است. ورود نقدینگی و دارایی های 
بلوكه شده به ایران می تواند منجر به افزایش...

مواجهه با مشکالت بزرگ، دشوار و پیچیده

مسئولیت های 
سرنوشت ساز

در بسیاری از مواردی كه مشكلی رخ می دهد، سوال 
اصلی این اس��ت: حرف بزنیم یا سكوت كنیم؟ آمارها 
حاكی از آن است كه كار كردن با سایر همكاران برای 
93درصد افراد س��خت و ناخوشایند است، اما سخنی 
بین آنها ردوبدل نمی شود. به نظر شما آیا می توان یک 
دنیای محنت زده و س��كوت كرده را وادار به پذیرش 

مسئولیت و پاسخگویی كرد؟ 
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 نزول 800 واحدی شاخص کل در نیمه اول
جبران 496 واحدی در نیمه پایانی

 خطری که از بیخ گوش
بازار سهام گذشت

12

به گ��زارش ایلنا ب��ه نق��ل از اینوس��ترز)investors. com( پس از رفع 
تحریم های ایران ش��ركت های آمریكایی نظیر اپل و اچ پی بر تالش های خود 
ب��رای ورود به بازار ایران خواهند افزود. ماه گذش��ته وال اس��تریت ژورنال از 

تالش های شركت اپل و همچنین نمایندگی سوییس شركت اچ پی 
برای ورود به بازار ایران خبر داده بود. گزارش اخیر اینوسترز ...

اینوسترز گزارش داد 

 خیز اپل برای ورود به بازار ایران

سرمقـاله

حسین حقگو
پژوهشگر اقتصادی
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اج��رای  و  تحریم ه��ا  لغ��و 
برج��ام نوی��د روزهای خوش را 
به فع��االن بخش های مختلف 
تولی��دی از جمل��ه صنعت برق 
می دهد اما بدهی های انباش��ته 
وزارت نیرو س��بب شده بخش 
خصوص��ی صنعت ب��رق نگران 
اس��تفاده از فاینان��س خارجی 
باش��د. علیرضا کالهی، رئیس 
سندیکای صنعت برق می گوید: 
در شرایطی که ساخت نیروگاه 
به عن��وان موتور محرکه صنعت 
برق به س��رمایه گذاران خارجی 
واگ��ذار ش��ده و مپن��ا به بازی 
گرفت��ه نمی ش��ود، نگرانیم که 
ای��ن روند در س��ایر بخش های 
صنع��ت تس��ری یاب��د و دانش 
بومی ایجاد ش��ده در کش��ور به 

دست فراموشی سپرده شود. 
کالهی درب��اره حجم قرارداد 
منعقد شده با فاینانس کننده های 
خارجی برای س��اخت نیروگاه، 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
ش��نیده های ما حکایت از حدود 
10 ه��زار مگاوات قرارداد جدید 
نیروگاه��ی دارد ام��ا م��ن هنوز 
مستندات آن را در اختیار ندارم. 
اگرچ��ه  وی  گفت��ه  ب��ه 
قان��ون اس��تفاده از 51 درصد 
تولی��د داخ��ل در قراردادهای 
فاینان��س ذک��ر می ش��ود، اما 
فاینانس کننده ه��ای خارج��ی 
ب��ه بهانه ه��ای مختلف تالش 
می کنند تا ش��رکت های ایرانی 
را کن��ار گذاش��ته و از اج��رای 
این قانون س��ر باز زنند. رئیس 
س��ندیکای صنعت برق اضافه 
می کن��د: در پروژه ه��ای نفت و 
گاز هم ش��رکت های کره ای تا 
آنج��ا که می توانس��تند کاالی 

خارجی به ایران وارد کرده اند. 
وی ب��ا اش��اره به س��ابقه بد 
موج��ود در زمین��ه اس��تفاده 
خارج��ی،  فاینانس کنن��ده  از 
آس��یب دی��دن مپن��ا به عنوان 
یک ش��رکت بزرگ و س��ازنده 
نیروگاه در ایران را عاملی برای 
بروز لطمه به ش��رکت های خرد 
تامین کننده قطعات نیروگاهی 
ایران��ی اع��الم می کند. کالهی 
ادامه می دهد: در ش��رایطی که 
برای س��اخت نی��روگاه، دولت 
چنی��ن رویک��ردی را در پیش 
گرفت��ه، هیچ بعید نیس��ت که 
ب��رای پروژه های انتقال و توزیع 
همچنی��ن اتفاق��ی رخ دهد. با 
اج��رای برجام، فضا برای جذب 
تسهیل  س��رمایه گذار خارجی 
می ش��ود. از آنج��ا ک��ه وزارت 
نی��رو بدهی انباش��ته 33 هزار 
میلی��اردی از دولت گذش��ته را 
در حساب خود داشته و اعتبار 
کاف��ی برای ش��روع پروژه های 
جدی��د در اختیار ن��دارد، بعید 
نیس��ت که ب��ه دنب��ال جذب 
سرمایه گذار خارجی برای رفع 

کمبود ها باشد. 

اصالح نرخ ارز و تعرفه 
واردات راه حمایت از بخش 

خصوصی
از س��ه روز پیش تحریم های 
یکجانب��ه علیه ایران لغو ش��ده 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  و 
تش��نه  ب��ازار  در  می توانن��د 
صنع��ت ب��رق ای��ران حض��ور 
یابن��د. آرش کردی مدیرعامل 
ش��رکت توانیر در آیین افتتاح 
پس��ت 132کیلوول��ت مدوالر 
کوهس��تان که 10 دی ماه سال 
94 در مش��هد برگ��زار ش��د، 
ظرفی��ت نیروگاه��ی مورد نیاز 

ایران تا سال 1400 را 30 هزار 
مگاوات اعالم کرد یعنی ساالنه 
تقریبا 5ه��زار مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی جدید باید در کشور 
ایجاد ش��ود تا رش��د مصرف را 
بدون خاموش��ی پوش��ش داده 
و ای��ران بتوان��د در نقش هاب 
منطق��ه  به خوبی ظاهر ش��ود. 
اما به گفته هوشنگ فالحتیان 
معاون وزیر نیرو در امور انرژی 
در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 
ج��اری فق��ط 800 م��گاوات 
نیروگاه جدید در کش��ور ایجاد 
شده و وزارت نیرو با راهکارهایی 
نظی��ر کاهش تلف��ات، افزایش 
ب��ازده نیروگاه ها و غیره، جلوی 
خاموش��ی در کش��ور را گرفته 
اس��ت. بنابراین در زمینه ایجاد 
نیروگاه ه��ای جدی��د، کش��ور 
به ش��دت با کمبود مواجه است 
ام��ا منابع مال��ی دولت با توجه 
ب��ه افت قیمت نف��ت هم برای 
جبران این کسری کافی نیست. 
رئی��س  پارس��ا،  محم��د 
صادرکنن��دگان  فدراس��یون 
ان��رژی و صنای��ع وابس��ته در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
نگران��ی تولیدکنندگان صنعت 
ب��رق از حضور س��رمایه گذاران 

خارجی را منطقی می داند. 
وی می گوی��د: ب��رای حل این 
معض��ل دول��ت بای��د به صورت 
ج��دی اج��رای قانون تامین 51 
درصد تجهیزات از تولیدات داخل 
کشور، توسط فاینانس کننده های 

خارجی را دنبال کند. 
ف��دراس���ی�ون  رئ�ی���س 
صادرکنن��دگان انرژی و صنایع 
وابس��ته با توجه به توان باالی 
تولیدکنن��دگان داخلی، بر این 
ب��اور اس��ت که آنه��ا می توانند 
80 درص��د تجهی��زات م��ورد 

نیاز س��اخت نی��روگاه را تامین 
کنن��د اما دولت ناگزیر اس��ت 
ب��ه منظور ایج��اد جاذبه برای 
س��رمایه گذاران خارجی شرط 
تامی��ن 51 درصد تجهیزات را 
در قرارداده��ای فاینانس لحاظ 

کند. 
به گفته وی برای تامین مالی 
پروژه های ساخت نیروگاه، اگر 
س��ازنده های  دنب��ال  دول��ت 
خارج��ی نظیر زیمنس و غیره 
نرود، همچنی��ن به فکر تامین 
بانک ه��ای  از طری��ق  مناب��ع 
ب��ا مناب��ع مال��ی آزاد و ب��دون 
پیش شرط در تامین کاال برود، 
ب��رای تولیدکنن��ده داخلی هم 
مش��کلی ایج��اد نخواهد ش��د. 
ضم��ن آنکه کمبود منابع مالی 

دولت جبران می شود. 
پارسا اضافه می کند: در مورد 
س��رمایه گذاری روی مس��ائل 
نی��روگاه اگر دول��ت بخواهد از 
مپن��ا حفاظ��ت کند باید تعرفه 
تجهیزات نیروگاهی را افزایش 
ده��د ت��ا از تولیدات مپنا یا هر 
تولیدی در داخل کشور حمایت 
ش��ود. ضمن آنکه با اصالح نرخ 
ارز، ق��درت رقابتی تولیدکننده 
داخل��ی را در مقاب��ل رقب��ای 

خارجی افزایش می دهد. 
وی اگرچ��ه معتق��د اس��ت 
ک��ه اج��رای برج��ام و ج��ذب 
سرمایه گذار خارجی برای برخی 
ش��رکت ها از جمله مپنا تبعات 
منفی دارد زیرا س��رمایه گذار از 
ه��ر منبعی ک��ه دلش بخواهد، 
خری��د می کن��د اما نکته مثبت 
اج��رای برج��ام را ورود مناب��ع 
مالی به کش��ور معرفی می کند. 
بنابرای��ن رئی��س فدراس��یون 
صادرکنن��دگان انرژی و صنایع 
وابس��ته تاکی��د می کند: دولت 

بای��د هنرمندانه با تش��کل های 
مربوط بنش��یند و راهکارهایی 
برای حذف اثرات منفی اجرای 

برجام پیش بینی کند. 

رفع تحریم ها هزینه ها را 
کاهش می دهد

رئی��س  کاله��ی،  علیرض��ا 
س��ندیکای صنع��ت ب��رق هم 
ح��ذف هزینه ه��ای مضاع��ف 
ب��ه  ک��ه  را  ریس��ک هایی  و 
دلی��ل سوء اس��تفاده برخی، به 
صادرکنن��دگان ایرانی تحمیل 
می ش��د نکت��ه مثب��ت اجرای 

برجام معرفی می کند. 
ب��ه گفت��ه وی صنع��ت برق 
ای��ران یک��ی از توانمندتری��ن 
صنایع کش��ور اس��ت. زی��را با 
دوران  سوء مدیریت های  وجود 
احمدی نژاد، ش��رایط س��خت 
تحریم، ع��دم پرداخت به موقع 
مطالب��ات و غی��ره، این صنعت 
نگذاش��ته تامین برق کش��ور با 

مشکل مواجه شود. 
رئیس سندیکای صنعت برق 
می گوی��د: صنعت ب��رق ایران 
توانای��ی منطقه ای عمل کردن 
را دارد. بنابراین از آنجا که 82 
درص��د صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و بخش قابل توجهی 
از ص��ادرات کااله��ای صنعتی 
)ن��ه مواد خ��ام( به صنعت برق 
اختصاص دارد، با رفع تحریم ها 
حضور این صنعت در بازارهای 

منطقه پررنگ تر خواهد شد. 
وی اظه��ار امیدواری می کند 
با لغو تحریم ها و حل مشکالت 
مال��ی دولت همچنی��ن ایجاد 
رونق در فضای عمومی اقتصاد 
کش��ور، صنعت برق هم بتواند 
پروژه های جدید از وزارت نیرو 

دریافت کند. 

فعاالن صنعت برق نگران عدم رعایت قوانین توسط سرمایه گذاران خارجی

برجام، تیغی دولبه برای صنعت برق

پس از لغ��و تحریم های اعمال 
ش��ده ب��ر صنع��ت ان��رژی ایران 
همزم��ان با آغ��از مرحله اجرایی 
برج��ام، قیمت نفت خام به دلیل 
چش��م انداز افزای��ش چش��مگیر 
ص��ادرات نف��ت خ��ام ای��ران در 
بازاره��ای جهانی ب��ه پایین ترین 
میزان خود از سال 2003 تاکنون 

رسیده است. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز، آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی طی 
گزارش��ی، رس��ما اع��الم کرد که 
ای��ران به تمامی تعهدات خود در 
چارچوب توافق جامع هس��ته ای 
عمل کرده اس��ت. در پی انتش��ار 
رسمی این گزارش، دولت ایاالت 
متح��ده آمریکا ف��ورا تحریم های 
وضع شده علیه ایران را لغو کرد. 
ای��ن اقدام دولت آمریکا در حالی 
صورت پذیرفت که کارشناس��ان 
و فعاالن حوزه نفت معتقدند لغو 
تحریم ه��ا زمینه را برای افزایش 
صادرات نفت خام ایران به روزانه 

2میلیون بشکه فراهم می کند. 
در ای��ن رابطه ای��ران به عنوان 
یکی از اعضای سازمان کشورهای 
صادر کننده نفت اوپک اعالم کرد 
ک��ه قص��د دارد روزانه 500 هزار 
بش��که نفت خام به میزان تولید 
خ��ود اضاف��ه کن��د. در پی اعالم 
ای��ن خب��ر، یک��ی از تحلیلگران 

بان��ک بارکلی��ز ب��ه رویترز گفت 
ک��ه افزای��ش تولی��د نف��ت خام 
ای��ران در بدتری��ن زم��ان ممکن 
صورت می پذی��رد، چراکه تولید 
حداکثری نفت توسط کشورهای 
تولید کننده و وجود رقمی معادل 
یک میلیون بشکه نفت خام مازاد 
در بازار سبب شده است تا ارزش 
این محصول از اواسط سال 2004 
می��الدی ب��ه این س��و ب��ه میزان 

75 درصد کاهش یابد. 
نگرانی های حاصل از بازگشت 
ایران به بازارهای جهانی نفت که 
سرشار از نفت مازاد هستند سبب 
شد تا قیمت شاخص جهانی برنت 
در روز دوشنبه گذشته به 27 دالر 
و 67 س��نت در هر بش��که برسد 

که این میزان کمترین قیمت این 
ش��اخص بین المللی نفتی از سال 
2003 تاکنون به ش��مار می رود. 
آخری��ن قیمت منتش��ر ش��ده از 
ش��اخص برنت تا س��اعت 5:23 
دقیق��ه صب��ح به وق��ت گرینویچ 
28 دالر و 55 س��نت بوده اس��ت 
ک��ه این رقم همچنان یک درصد 
کمتر از قیمت نهایی برنت در روز 

جمعه گذشته است. 
نفت خام ایاالت متحده آمریکا 
نیز کاهش��ی 38 سنتی را تجربه 
ک��رد و ب��ه قیم��ت 29 دالر و 4 
س��نت در هر بش��که معامله شد 
ک��ه این مق��دار فاصله چندانی با 
پایین تری��ن قیمت آن یعنی 28 
دالر و 36 س��نت در سال 2003 

میالدی ندارد. 
ب��ا ای��ن ح��ال معامله گ��ران و 
کارشناس��ان بازاره��ای جهان��ی 
نف��ت خام معتقدن��د که کاهش 
اخی��ر در قیمت ها نوعی واکنش 
سریع و عجوالنه از بازار به اعالم 
خبر افزایش 500 هزار بش��که ای 
تولید نفت خام ایران اس��ت، آنها 
معتقدند ک��ه ادعای ایران مبنی 
ب��ر افزای��ش تولید خ��ود چندان 

واقع بینانه به نظر نمی رسد. 
در این راس��تا، ویرندرا چوهان 
تحلیلگ��ر موسس��ه مش��اوره ای  
Energy Aspects  می گوی��د: 
»اگر در 12 الی 18 ماه گذشته به 
ادعاهای ایران توجه کرده باشید، 
مقامات این کش��ور از قصد خود 

برای افزایش یک میلیون بشکه ای 
تولی��د نفت خ��ام خود به محض 
لغو تحریم ه��ای بین المللی خبر 
داده اند، در حالی که هم اکنون از 
افزایش 500 هزار بشکه ای تولید 
خود سخن می گویند.« وی ادامه 
داد: »مقام��ات تهران به خوبی از 
چالش ه��ای پی��ش روی خود در 
زمینه فروش نفت این کش��ور در 
ب��ازار و ظرفیت بازارهای جهانی 
ب��رای پذی��رش نفت خ��ام ایران 

آگاهند.«
در همین ارتباط کارشناسان و 
تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند 
ایران برای دس��تیابی به حداکثر 
ت��وان خود ب��رای تولید نفت خام 
نیازمن��د زم��ان اس��ت، چراک��ه 
زیرس��اخت های ای��ن کش��ور در 
دوران تحری��م به دلیل عدم ورود 
سرمایه های خارجی به این بخش 

آسیب دیده است. 
و  تحلیل ه��ا  وج��ود  ب��ا 
پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفته، 
نفتک��ش   12 از  بی��ش  ای��ران 
غول پیک��ر در اختی��ار دارد ک��ه 
تانکره��ای فوق العاده بزرگ آنها 
سرش��ار از نف��ت ب��وده و آم��اده 
صدور ب��ه بازاره��ای بین المللی 
اس��ت، این موضوع س��بب شده 
اس��ت تا بسیاری از فعاالن حوزه 
نفت انتظار کاهش بیش��تر قیمت 
نفت در روزهای آینده را داش��ته 

باشند. 

لغو تحریم های ایران قیمت نفت را به پایین ترین میزان از سال 2003 تاکنون رساند

بینالملل

نیرو

نفت

انرژی

نیروگاه برق رامین به تعطیلی 
تهدید شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خواستار 
توقف آالیندگی نیروگاه رامین اهواز شد و گفت: این 
نیروگاه درصورت ادامه اس��تفاده از س��وخت مازوت 

تعطیل می شود. 
احمدرضا الهیجان زاده در گفت وگو با ایرنا مشکل 
نیروگاه رامین را استفاده از سوخت فسیلی )مازوت( 
عنوان کرد و افزود: از ش��ش واحد این نیروگاه چهار 
واحد آن از مازوت به عنوان سوخت استفاده و حجم 
زیادی از آلودگی را وارد هوا و محیط زیست می کند. 
وی با اش��اره به طرح دعوی علی��ه نیروگاه رامین 
تاکی��د کرد: برای این نی��روگاه حکم صادر و مهلتی 
نی��ز تعیین ش��ده و مس��ئوالن این نی��روگاه تا زمان 
راه ان��دازی فازه��ای جدید میدان گازی درخواس��ت 
مهل��ت کرده بودند که اکنون با بهره برداری میادین، 
این مهلت به پایان رسیده است.  الهیجان زاده گفت: 
در صورت ادامه روند فعلی، ناچار هس��تیم واحدهای 
مازوت س��وز این نیروگاه را تعطیل کنیم. وی با بیان 
اینکه نیروگاه رامین امسال در تابستان نیز از مازوت 
اس��تفاده می کرد، افزود: تامین نش��دن گاز مصرفی 
نیروگاه شاید در مقطعی از فصل زمستان و افت فشار 
گاز قابل توجیه باش��د اما در تابستان فقط یک بهانه 
است.  دبیر کارگروه آلودگی هوای خوزستان تصریح 
کرد: وزارت نفت با مشکل فروش مازوت روبه روست 
و به ناچار مازاد تولید خود را به خورد نیروگاه رامین 

می دهد. 
وی همچنی��ن گف��ت: آلودگی نی��روگاه رامین در 
زمین��ه هوا جزئ��ی از آلودگی هایی اس��ت که بدون 
هزین��ه و فقط با تامین گاز طبیعی قابل حل اس��ت. 
نی��روگاه حرارتی رامین از بزرگ تری��ن نیروگاه های 
حرارتی )بخاری( کشور است که با هدف تامین برق 

خوزستان و شبکه سراسری احداث شده است.

بیمه لویدز انگلیس نفتکش های 
ایرانی را بیمه کرد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: نفتکش های 
ایرانی از دیروز تحت کالس موسسه رده بندی بین المللی 

لویدز انگلیس رفت و آمد خواهند کرد. 
ب��ه گ��زارش وزارت نف��ت، علی اکب��ر صفایی، یک 
روز پ��س از لغ��و تحریم ها از اعالم آمادگی موسس��ه 
رده بندی لویدز انگلیس برای صادر کردن گواهینامه 
نفتکش ه��ای ایرانی خب��ر داد و افزود: لغو تحریم ها، 
نخستین اثر خود را روی نفتکش های ایرانی گذاشته 

است. 
ظرفیت شرکت ملی نفتکش ایران حدود 60 فروند 
کش��تی VLCC اس��ت که بیش��تر آنه��ا پهن پیکر 
محسوب می شوند، درمجموع ظرفیت حمل بیش از 
یکصد میلیون تن محموله نفتی را دارند و بارگیری و 
تخلیه یک فروند نفتکش به 72 ساعت زمان نیاز دارد. 
وی در برگزاری مراس��م شصتمین سالگرد شرکت 
ملی نفتکش که شرکت های بین المللی در آن حضور 
داشتند، یادآور شد و گفت: شرکت های نفتی، بیمه ای، 
کش��تیرانی، موسسه های رده بندی و بانک ها در کنار 

شرکت های ایرانی در این مراسم حضور داشتند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، شنبه ش��ب )26 دی( با انتش��ار 
گ��زارش آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی درباره انجام 
تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج��ام(، اجرای تعهدهای طرف مقابل )گروه 5+1( 
یعن��ی رون��د لغو تحریم های هس��ته ای غ��رب علیه 
تهران آغاز ش��د، بر این اس��اس، تحریم های نفتی و 
تحریم نفتکش های ایرانی لغو ش��د و رفت و آمد آنها 

به بندرهای اروپایی آزاد شد. 

شرکت انی ایتالیا: 
پایان تحریم ایران به سود امنیت 

انرژی اروپاست

مدیرعامل شرکت انی )ENI( ایتالیا اعالم کرد: با 
بازگشت عرضه نفت و گاز ایران به بازارهای جهانی، 
اروپا می تواند منابع تامین انرژی خود را متنوع تر کند. 
به گزارش وزارت نفت از خبرگزاری رویترز، رئیس 
شرکت انی ایتالیا اعالم کرد که بازگشت عرضه نفت و 
گاز ایران به بازارهای جهانی می تواند به منابع تامین 

انرژی اروپا تنوع بخشد. 
کلودیو دس��کالزی گفت: بس��یار خرسندم که ایران 
بازگش��ته، زیرا این به آن معناس��ت که اروپا از منابع 

انرژی متنوع تری برخوردار می شود. 
وی افزود: برای جهش بزرگ در چهار تا پنج سال 
آین��ده ک��ه بتواند اثری واقعی بر بازار جهانی داش��ته 
باشد، ایران نیازمند جذب 150 میلیارد دالر سرمایه 
برای توس��عه اس��ت. پیش از تحمیل تحریم های ضد 
ایرانی، شرکت انی یکی از بزرگ ترین خریداران نفت 
ایران بود اما دسکالزی مشخص نکرد که پس از پایان 
تحریم ها این شرکت خرید نفت از ایران را تا چه میزان 
افزایش می دهد. به گزارش ایرنا، شنبه شب با انتشار 
گ��زارش آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی درباره انجام 
تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج��ام(، اجرای تعهدهای طرف مقابل )گروه 5+1( 
یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران 
آغاز ش��د. بر این اس��اس، تحریم های نفتی و تحریم 
نفتکش های ایرانی لغو شده و تردد آنها به بندرهای 

اروپایی آزاد شده است.

معاون اول رئیس جمهوری: 
صنعت نفت از دوران تحریم 

سربلند بیرون آمد
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه صنعت نفت 
در دوران تحری��م، بیش��ترین فش��ارها را تحم��ل کرد و 
خوش��بختانه از این دوران س��ربلند بیرون آمد، گفت: با 
لغو تحریم ها نیز این صنعت، نقش مهمی را در افزایش 

تولید نفت و اشتغال زایی ایفا خواهد کرد. 
به گزارش ش��انا، اس��حاق جهانگیری صبح دیروز در 
نشس��ت مش��ترک با وزیر نفت و مدیران ارش��د وزارت 
نف��ت، ب��ا بیان این مطلب اف��زود: صنعت نفت، کارهای 
مهمی برای اقتصاد کشور و سرپا نگه داشتن آن در دوران 
تحریم انجام داد و از این رو، خوشحالم که در نخستین 
روز پس از اجرایی شدن برجام به وزارت نفت آمده ام. 
وی با اشاره به لغو تحریم ها و با بیان اینکه صنعت نفت 
قاعدتا در دوران جدید پس��اتحریم نیز آماده همکاری و 
فعالیت بیشتر خواهد بود، عنوان کرد: برجام کار بزرگی 
بود که به واس��طه اجرایی ش��دن آن، تعهد دولت تدبیر 
و امی��د ب��ه ملت عملی ش��د و خوش��بختانه این مهم با 
وجود همه بدبینی هایی که در داخل و خارج از کش��ور 
وجود داش��ت و باوجود کارش��کنی های اسراییل، برخی 
کشورهای منطقه و تندروهای آمریکا به سرانجام رسید. 
جهانگیری به نتیجه رسیدن برجام را در سایه حمایت 
کام��ل مقام معظم رهب��ری، مدیریت رئیس جمهوری و 
تالش تیم مذاکره کننده کش��ورمان مورد اشاره قرار داد 
و عنوان کرد: بعد از توافق ایران و گروه 1+5 و تا همین 
چن��د روز پی��ش، عده ای گمان می کردند برجام اجرایی 
نخواهد ش��د اما به فضل الهی این توافق به مرحله اجرا 

رسید و ملت از این موضوع خرسند شد. 
به گفته وی، ایران در حال حاضر عالوه بر هس��ته ای 
بودن، همه تحریم ها را نیز پشت سر گذاشته و در سطح 

بین المللی قرار گرفته است. 
فروش نفت افزایش می یابد

جهانگی��ری ب��ا بیان اینکه از امروز بخش قابل توجهی 
از تحریم ها برداش��ته می شود، خاطرنشان کرد: سیستم 
بانکی، سوییفت، ال سی و استفاده از منابع مالی داخلی 
که در خارج از کش��ور قرار دارد، از امروز آزاد می ش��ود. 
ف��روش نف��ت نی��ز در همی��ن روزها افزای��ش می یابد و 
روزبه روز بر میزان آن افزوده خواهد شد. با لغو تحریم ها 
و افزایش تولید، اشتغال نیز ایجاد می شود و صنعت نفت 

در این حوزه، نقش بسزایی ایفا می کند. 
جهانگیری با بیان اینکه نقش نفت، تنها تامین منابع 
مالی نیس��ت بلکه نفت محور اصلی توس��عه کشور است، 
اف��زود: اقتص��اد ایران با پول نفت ش��کل می گیرد و اگر 
تاکنون شکل نگرفته، ناشی از مدیریت ضعیف بوده است. 
وی با بیان اینکه در این جلسه، مدیران ارشد وزارت 
نفت از نیاز این صنعت به 200 میلیار دالر سرمایه گذاری 
صحب��ت کردن��د، عن��وان ک��رد: به طور طبیع��ی با این 
س��رمایه گذاری در صنعت نفت در برنامه شش��م توسعه، 
صنعت عظیمی حول این صنعت شکل خواهد گرفت و 

اشتغال زایی قابل توجهی ایجاد خواهد شد. 
در پارس جنوبی عقب ماندیم؛ گازهای سلمان 

سوخت و هیچ کس هم پاسخگو نیست
وی در ادامه با اش��اره به کار بزرگی که طی دو س��ال 
گذش��ته در پارس جنوبی انجام ش��ده است، اعالم کرد: 
متاس��فانه همیش��ه در ایران وضع به این گونه اس��ت که 
اگر کاری انجام ش��ود و در فرآیند انجام کار، مش��کلی 
پیش آید، همه اعتراض و بازخواس��ت می کنند؛ اما اگر 
هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست. 
جهانگی��ری در ای��ن زمینه با یادآوری اینکه زمانی که 
دولت یازدهم روی کار آمد، برداشت ما از پارس جنوبی 
بیش از 280 میلیون مترمکعب و برداش��ت قطر حدود 
570 تا 580 میلیون مترمکعب بود، گفت: محاس��بات 
نش��ان می دهد به واس��طه این فاصله برداشت زیاد بین 
ایران و قطر، ده ها میلیارد پول کشور به باد رفته است، 

اما چه کسی پاسخگوست؟ 
مع��اون اول رئیس جمهوری، میدان گازی س��لمان را 
به عنوان نمونه دیگری مورد اشاره قرار داد و افزود: گاز 
ای��ن می��دان باید صادر یا در داخل مصرف می ش��د، اما 
عده ای به دالیلی که ش��اید یکی دو دلیل از میان آنها 
بحق بود، مانع استفاده از این گاز شدند و در نتیجه گاز 
به سمت طرف مقابل حرکت کرد، سوخت و خسارت های 

زیادی به کشور وارد شد. 
جهانگی��ری با بیان اینکه برآوردها نش��ان می دهد به 
واسطه این اقدام، 7,5 میلیارد دالر گاز سوخت شده و از 
دست رفته است، ادامه داد: کسی نیامد بپرسد چرا با یک 
تصمیم اش��تباه، خس��ارات زیادی به کشور وارد کردید؟ 
دیگر جبران خسارت های وارد شده به این میدان ممکن 

نیست و کسی هم پاسخگو نیست. 
چه کسی گمان می کرد جوانی میلیاردها دالر 

نفت بفروشد و یک دالر پرداخت نکند؟ 
مع��اون اول رئیس جمه��وری با بیان اینکه مش��کالت 
دوران تحری��م، تنه��ا ب��ه عقب ماندگ��ی در طرح ه��ا و 
پروژه ها محدود نمی ش��د، ب��ه اتفاق های دیگری که در 
دوران تحریم در صنعت مهم نفت روی داد، اشاره کرد 
و گفت: چه کس��ی گمان می کرد جوانی میلیاردها دالر 
نفت بفروش��د و پول آن را پرداخت نکند یا آیا کس��ی 
گم��ان می کرد پول پیمانکاران برای پرداخت در اختیار 
یک شخص قرار گیرد و او آن را به پیمانکاران پرداخت 
نکند؟ آیا کس��ی گمان می کرد یک عده ای در ش��رایط 
سخت تحریم، نفت را از وزارت نفت بگیرند و بفروشند 
و یک دالر آن را پرداخت نکنند، یا نهادی مدعی ش��ود 
ب��ه دلی��ل کمبود بودجه نهاد تحت مدیریتش پول نفت 

را در سیستم خود هزینه کرده است؟ 
مع��اون اول رئیس جمه��وری در ادام��ه ب��ه تدوی��ن 
قرارداده��ای جدی��د نفت��ی در وزارت نفت پرداخت و با 
اشاره به اینکه این مدل قراردادی با استفاده از تجربیات 
گذش��ته و لحاظ کردن نقاط ضعف و قوت قراردادهای 
گذشته تنظیم شده است، تصریح کرد: هدف اصلی این 
قراردادها عالوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال 

فناوری، صیانت از مخازن است. 
جهانگیری با بیان اینکه این گونه نیست که همه تشنه 
سرمایه گذاری در ایران باشند و هر شرایطی را از سوی 
ایران بپذیرند و اقدام به س��رمایه گذاری در کش��ورمان 
کنن��د، گف��ت: ای��ران باید ش��رایط الزم را برای حضور 
س��رمایه گذاران خارجی فراهم کند و ایران حاضر اس��ت 

با این شرایط با دنیا کار کند. 

لیال مرگن
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عزی��ز قنوان��ی، مدیرعام��ل 
شرکت فوالد اکسین خوزستان 
درباره قرارداد تولید مش��ترک 
ورق های فوالدی با مش��ارکت 
فوالد مبارکه اصفهان می گوید: 
فوالد مبارک��ه اصفهان و فوالد 
اکس��ین خوزس��تان ب��ا تولید 
یک میلیون ت��ن ورق فوالدی، 
توانس��ت تمام نیازهای وزارت 
نف��ت را از صفر ت��ا صد در این 

زمینه تأمین کند. 
صب��ح دی��روز مراس��م امضا 
توافقنامه تولید مشترک ورق های 
فوالدی کیفی��ت API-X60 و 
گریدهای باالتر مورد استفاده در 
صنایع نفت و گاز میان ش��رکت 
فوالد مبارکه اصفهان و شرکت 
ف��والد اکس��ین خوزس��تان در 
جهت تأمین ورق های فوالدی در 
داخل و عدم واردات این محصول 

صورت گرفت. 
مدیرعامل  س��بحانی،  بهرام 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 
در این مراسم درباره این قرارداد 
اظهار کرد: یکی از موارد مصرف 

ورق در کش��ور لوله های نفت و 
گاز اس��ت که ورق مخصوصی 
الزم دارد. ف��والد آن در ف��والد 
مبارکه و ورق ه��ا نیز در فوالد 
اکس��ین قابل تأمین اس��ت. با 
اقدامات و سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه و فوالد اکس��ین، برای 
تولید ورق های مورد نیاز صنایع 
لوله ه��ای نفت و گاز با کیفیت 
ف��والد   ،X65 و   API-X60
مبارکه قادر است تا اسلب مورد 
نیاز این ورق ها را تولید کند تا 
فوالد اکس��ین نیز ورق عریض 
م��ورد نیاز صنعت نفت و گاز را 

تأمین کند. 
او ادام��ه داد: ط��ی مراحل 
این  مبارک��ه،  ف��والد  مختلف 
آزمایشی  به صورت  اس��لب ها 
نظر  اس��تانداردهای م��ورد  با 
تولی��د ش��د و موفق ش��دیم 
تولی��د آنها را به می��زان انبوه 
عملیات��ی کنیم ک��ه محموله 
اول در فوالد اکسین با حضور 
بازرسان و کارشناسان شرکت 
گاز ب��ه ورق تبدی��ل ش��د و 
سپس با تأیید این کارشناسان، 
لوله های مورد نیاز این صنایع 

ساخته و تأیید ش��د. در حال 
حاض��ر فوالد مبارک��ه و فوالد 
اکسین در لیست شرکت های 
تأمین کنن��ده ورق م��ورد نیاز 
ش��رکت گاز گنجانده ش��د. با 
این اتفاق، خرید فوالد، اسلب، 
ورق یا لوله از خارج توجیه پذیر 
نیست و با توجه به تأکید مقام 
معظ��م رهب��ری ب��ر اقتص��اد 
مقاومتی و تولید داخل، امروز 
تولید ای��ن کاال در داخل قابل 
تأمین است و توانستیم کشور 
را از واردات ای��ن محص��والت 
بی نیاز کنیم. مصرف ش��رکت 
گاز ب��ا تولی��د ظرفی��ت فعلی 
فوالد اکس��ین برابری می کند 
و ب��ه لحاظ کیفی��ت و رقابت 
آنها هیچگون��ه محدودیتی  با 
ندارد و اگر س��فارش خارجی 
داشته باش��یم برای تأمین آن 
با مشکلی مواجه نخواهیم بود. 

ظرفیت تولید یک میلیون 
و 50 هزار تن ورق را داریم

ادامه این مراس��م عزیز  در 
ش��رکت  مدیرعامل  قنوان��ی، 
خوزس��تان  اکس��ین  ف��والد 

نیز اظه��ار کرد: ب��ا عقد این 
قرارداد ش��اهد قطع وابستگی 
به حساس ترین محصول مورد 
نی��از صنعت نفت هس��تیم. با 
اجرای این ط��رح محصول ما 
از جهت کیفیت و قیمت تمام 
شده با نمونه مش��ابه اروپایی 
قابل مقایس��ه و رقابت است. 
فوالد اکسین تنها تولید کننده 
ورق عری��ض جهت س��اخت 
لوله های انتقال نفت و گاز در 
ایران اس��ت و ظرفیت اسمی 
ای��ن کارخانه ی��ک میلیون و 
50 هزار تن در س��ال اس��ت. 
طب��ق بررس��ی های ص��ورت 
ب��رای  نف��ت  وزارت  گرفت��ه 
پروژه های انتق��ال نفت و گاز 
حدود س��الی یک میلیون تن 
ورق نی��از دارد ک��ه می توانیم 
بگوییم کل نیازهای س��اخت 
لوله ه��ای نفت و گاز کش��ور 

بومی سازی شد. 
او در ادام��ه می گوید: ما در 
راس��تای اقتص��اد مقاومتی از 
چند ماه پیش برای س��اخت 
این محصول اقدام کردیم که 
این نش��ان می دهد شرایط ما 

در دوران تحریم و پساتحریم 
تفاوت��ی نخواهد داش��ت. این 
واقعی  مص��داق  محص��والت 
اقتصاد مقاومتی اس��ت زیرا از 
س��نگ آهن تا لوله در کشور 
تولید و بوس��ازی شده است. 
تولی��د این گون��ه فوالده��ا به 
دلیل سختی آن میزان تولید 
کاهش می یابد اما با این حال 
ف��والد مبارکه این ش��رایط را 
پذیرف��ت تا کش��ور از واردات 
این محصوالت از خارج بی نیاز 
باشد. تا به امروز این محصول 
از چی��ن، برزیل، ک��ره، آلمان 
وارد می ش��د که ب��ا این اقدام 
ص��ورت گرفته به ط��ور کامل 
واردات ما قطع ش��د و با این 
اقدام حدود یک میلیارد و صد 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی 
خواهیم داشت. برای ما وجود 
یا عدم وجود تحریم ها تفاوتی 
ن��دارد زیرا فعالی��ت ما در هر 
دو حالت به یک ش��یوه است 
زی��را ه��دف ما مقاوم س��ازی 
این حوزه اس��ت ت��ا در آینده 
ب��ا هیچگونه مش��کلی مواجه 

نباشیم. 

بومی سازی نیازهای وزارت نفت 

یکمیلیونتنورقفوالدیدریکسالتولیدمیشود

گزارش2

بهره مالکانه در بودجه سال آینده 
10 تا 20 درصد پیش بینی شد

دول��ت حق انتفاع پروانه بهره ب��رداری از معادن را 
برای س��ال آینده در بودج��ه 1395 بین 10 تا 20 

درصد براساس فرآوری مواد پیش بینی کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، براس��اس تبصره هف��ت الیحه 
بودجه سال 1395، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی 
استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها 
به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( و شرکت های تابعه آن است، ولی فاقد 
قرار داد با س��ازمان مذکور و شرکت های تابعه هستند 
موظفند بابت حق انتف��اع پروانه بهره برداری از معادن 
فوق در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصوالت 
خود را به حس��اب درآمد عموم��ی ردیف مربوطه این 

قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند. 
ک��ه  صورت��ی  در  دول��ت  پیش بین��ی  براس��اس 
س��رمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید باشد، حق 
انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود: 
-  ف��روش محصول به صورت س��نگ آهن خام و 

دانه بندی شده معادل 20 درصد از مبلغ فروش
-  فروش محصول به صورت افشرده )کنستانتره(؛ 
افش��رده های تحویل��ی ب��رای گندله س��ازی ب��رای 
شرکت و افشرده فروش��ی به خارج از شرکت معادل 

16.5 درصد از مبلغ فروش. 
-  ف��روش محص��ول به ص��ورت گندل��ه مع��ادل 

13 درصد از مبلغ فروش افشرده. 
-  فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 

10 درصد از مبلغ فروش افشرده
موارد فوق صرفا به شرکت هایی تعلق می گیرد که 
زنجی��ره ارزش را در داخل مجموعه همان ش��رکت 
انج��ام دهن��د، در صورتی که ش��رکت های موضوع 
ای��ن جزء، ب��ا رعایت قان��ون تجارت از محل س��ود 
خ��ود اقدام به س��رمایه گذاری در مع��ادن و صنایع 
معدنی پایین دس��تی کنند، به می��زان 10 درصد از 
س��رمایه گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان 

حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود. 
مالیات بر درآمد س��ال 1395 ه��ر یک از معادل 
موض��وع این ج��زء به حس��اب خزان��ه معین محل 

استقرار معدن واریز می شود. 

آلمان و ایران کارگروه همکاری 
کشاورزی تشکیل دادند

 »محم��ود حجتی« وزیر جهاد کش��اورزی با اعالم 
تش��کیل  »کارگروه همکاری های کش��اورزی ایران و 
آلمان« گفت: پیوند زدن کشاورزی ایران با کشورهای 
توسعه یافته برخوردار از صنایع، فناوری و دانش باال در 

اولویت قرار گرفته است. 
به گزارش ایرنا، حجتی که برای شرکت در  »اجالس 
وزرای کش��اورزی جهان - نگاهی به افزایش جمعیت 
ش��هری و پیامدهای آن برای تأمی��ن مواد غذایی« به 
برلین س��فر کرده اس��ت، در رابطه با مذاکرات خود با 
مقامات و رؤس��ای ش��رکت های آلمانی به ایرنا گفت: 
هدف م��ا پیوند زدن کش��اورزی ایران با کش��ورهای 
توس��عه یافته ای مثل آلمان اس��ت ک��ه در این زمینه 
صنای��ع، فناوری و دانش باالیی دارند. وی ادامه داد: ما 
خواهان مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های آلمانی 
در تولید، بس��ته بندی، بازاریاب��ی و عرضه محصوالت 
غذایی در داخل، کش��ورهای منطق��ه و فرامنطقه ای 
هس��تیم و مذاکرات با وزیر کشاورزی آلمان منجر به 
تشکیل یک گروه کاری انجامید و قرار شد که بتوانیم از 
پشتیبانی ها و خطوط اعتباری و نیز تجربیات، تحقیقات 
و دانش آنها اس��تفاده کنیم. نکته دیگر مهم، موضوع 
گیاهان دارویی است که ایران با توجه به تنوع اقلیمی 
ظرفیت بس��یارخوبی برای تولید و فرآوری آنها دارد و 
آلمان در گذشته یکی از مشتریان گیاهان دارویی ایران 
هر چند به صورت محدود بوده است. از سوی دیگر، با 
توجه به تقاضای روزافزون جهانی برای گیاهان دارویی 
برای مصرف انسان و چه برای دام، مذاکرات خوبی در 
رابطه با امکان سرمایه گذاری، گسترش سطوح کشت 
داروهای گیاه��ی و انتقال فناوری آلمان برای فرآوری 
در داخل کش��ور و توزیع انجام گرفت. بخش گیاهان 
دارویی می تواند ارزآوری خوبی داشته باشد و در ضمن 
باعث اشتغال در داخل کشور و تشویق روستاییان برای 
ماندن در کانون های تولید ش��ود. حجتی در پاسخ به 
اینکه آیا در زمان حاضر وزارت جهادکش��اورزی در پی 
برقراری مشارکت با شرکت های بزرگ آلمانی است یا 
اینکه ش��رکت های کوچک و متوس��ط در اولویت قرار 
دارن��د، گفت: ش��رکت های بزرگ آلمانی در گذش��ته 
متأس��فانه فقط محصول به ایران صادر می کردند. ما با 
همه این شرکت ها صحبت و مطرح کردیم که خواستار 

سرمایه گذاری و مشارکت در تولید هستیم. 
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: نشس��تی نیز با حدود 
نفر از س��ران شرکت های کش��اورزی و مواد غذایی   40
برگزار ش��د که این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. در 
مجموع فکر می کنم ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
آمادگ��ی بهتر و چابکی بیش��تری ب��رای همکاری با 
طرف ه��ای ایرانی دارند و امی��دوارم این همکاری های 
هرچه زودتر ش��روع ش��ود و بتوانیم ش��اهد مشارکت 

شرکت های آلمانی در ایران باشیم. 

صنعت غذایی معدن

شماره423 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

عسل داداشلو
Dadashloo@gmail. com

بودج��ه س��ال 1395 در حالی روز گذش��ته 
به مجلس ش��ورای اس��المی رفت که در بخش 
هدفمن��دی یارانه ها، هیچ خب��ری از جزییات 
نبود و گفته می ش��ود که دولت تصمیمی برای 

پرداخت یارانه به تولیدکنندگان ندارد. 
مطابق قانون هدفمن��دی یارانه ها، 30 درصد 
از درآم��د دول��ت از محل هدفمن��دی یارانه ها 
باید به بخش تولید برس��د، سهمی که از زمان 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم 
به فراموشی سپرده ش��د و در دولت یازدهم تا 
هفتم تیر ماه سال جاری خبری از آن نبود. در 
بودجه س��ال 94، گرچه رق��م یارانه تولید آب 
رف��ت و از 10 هزار میلی��ارد تومان به 5 هزار و 
200میلیارد تومان رسید، اما از این سهم فقط 
1/7 درصد به تولید پرداخت شد که 50 میلیارد 
تومان از این مبلغ مربوط به صادرات غیر نفتی 
با اولویت با صادرات خدمات فنی مهندس��ی و 
محصوالت ب��ا فناوری برت��ر، 83 میلیارد از آن 
مرب��وط به واحدهای س��یمانی مازوت س��وز و 
10 میلیارد تومان نیز به کارخانه های قند برای 

اصالح ساختار رسید. 
ح��اال ام��ا در بودجه س��ال 95، دیگ��ر نامی 
از یاران��ه تولید نیس��ت و دول��ت ترجیح داده 
ت��ا جزییات��ی از هزینه هایی که بای��د از محل 
درآمدهای حاص��ل از هدفمندی یارانه ها انجام 
ش��ود، منتشر نکند. اما ش��نیده ها نیز حاکی از 
این است که دیگر یارانه تولیدی در کار نخواهد 
بود. یارانه ای که تولیدکنندگان از مدت ها پیش 

چشم از آن بریده بودند. 
اما نکته ای که در این میان قابل بررسی است 
این اس��ت که تولید در اث��ر هدفمندی یارانه ها 

آس��یب دید، این آس��یب با باز ش��دن درهای 
کش��ور به روی واردات و باال گرفتن تحریم ها، 
زخمی عمیق را بر جان صنعت کش��ور به جای 
گذاش��ت. اکنون که دولت یازدهم هم به مانند 
دولت ده��م، پرداخ��ت یارانه را به فراموش��ی 
س��پرده و صحبت از رش��د اقتصادی در میان 

است، چگونه باید این زخم را رفو کرد؟ 
عبدالوهاب س��هل آبادی، رئیس خانه صنعت 
و معدن ای��ران در گفت وگو با  »فرصت امروز« 
بی��ان می کن��د:  » بود و نب��ود یاران��ه تولید در 
بودجه تفاوتی به حال ما ندارد زیرا بودی وجود 

نداشته که نبودش بخواهد تأثیرگذار باشد. «   
محمدرض��ا مرتضوی، رئی��س خانه صنعت و 
مع��دن تهران نی��ز در این زمین��ه به  »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »بنای دولت ده��م از ابتدا 
ب��ر پرداخ��ت یارانه ب��ه تولید نب��ود، بلکه آن 
دول��ت بیش��تر تمایل داش��ت که ب��ه مصرف 
یاران��ه پرداخ��ت کند، به همی��ن دلیل بود که 
م��ا ش��اهد واردات بی رویه بوده ای��م. در دولت 
یازده��م نی��ز پولی وجود نداش��ت ک��ه دولت 
بخواه��د ب��رای تولی��د ص��رف کند. مش��کل 
 جامع��ه تولید دیگر با ای��ن پول های اندک حل 

نمی شود.«

دولت در افزایش دستمزدها به کمک 
تولید بیاید

تولیدکنندگان چش��م از یاران��ه بریده اند. از 
سوی دیگر تحریم های بین المللی برداشته شده 
و هم��ه منتظر، تحولی جدی هس��تند. در این 
شرایط تولیدکنندگان از دولت درخواست های 
دیگ��ری دارند تا ش��اید خاطره تل��خ پرداخت 
نشدن یارانه ای به نام تولید را از یاد آنها ببرد. 

س��هل آبادی در ای��ن زمینه اظه��ار می کند: 
»یک��ی از مباحثی که ما در ش��ورای گفت وگو 

درباره آن حرف خواهیم زد این است که دولت 
در سال آینده برای باال بردن دستمزد کارگران 
به کم��ک تولیدکنندگان بیای��د، زیرا کارگران 
دیگر نمی توانند با این دستمزدها فعالیت کنند 
و از س��وی دیگ��ر کارفرمایان نیز تحت فش��ار 

هستند. «   
مرتضوی نیز با اش��اره ب��ه فراهم کردن یک 
فضای سالم اقتصادی، تصریح می کند: »اقتصاد 
ما باید به ش��رایط عادی برگ��ردد. بزرگ ترین 
یاران��ه ای که دولت می تواند ب��ه تولید بدهد به 
وجود آوردن یک فضای س��الم برای کسب و کار 
اس��ت. اگر فضای کس��ب و کار ما رقابتی شود، 
سیاستمداران رفتار معقولی پیشه کنند و روابط 
مناس��ب با کشورهای همس��ایه برقرار شود، ما 
خودمان مشکالت مان را حل خواهیم کرد. اگر 
سوییفت باز شود ما خودمان یوزانس هایمان را 

باز می کنیم. «   
او می افزای��د: »بزرگ ترین یارانه ای که دولت 
می توان��د ب��ه تولی��د بدهد این اس��ت که قول 
بدهد ش��رایطی بدون التهاب، عقالنی، منطقی 
و درس��تکارانه برای کس��ب و کار ایجاد کند. ما 
فضایی ب��رای تولید می خواهیم و بقیه موارد را 
خودمان حل می کنیم، زیرا دیگر ممکن نیست 
دولت بتواند وجوهی را به تولید اختصاص دهد 

زیرا اصال وجوهی وجود ندارد. «   
لبخنده��ای  باالخ��ره  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
محمدباقر نوبخ��ت، رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت 
را ش��رمنده کرده و دیگر خبری از یارانه تولید 
نخواهد بود. ح��اال تولیدکنندگان با برداش��ته 
شدن تحریم ها دیگر از دولت پول نمی خواهند، 
بلکه در خواست فضای سالم اقتصادی را دارند، 
خواس��ته ای که امیدوارند دولت به فراموش��ی 

نسپاردش. 

یارانه تولید دود شد

تولیدکنندگان فضای سالم اقتصادی می خواهند
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نظ��ام بانکی کش��ور از جمله 
بخش ه��ای مؤث��ر و مهمی بود 
که در تحریم کش��ورهای غربی 
علی��ه ایران آس��یب های جدی 
دی��د. لغو عملیات س��وئیفت و 
به دنب��ال آن قطع ارتباط های 
بین المللی نظام بانکی با س��ایر 
کش��ورها موجب شد بانک های 
کش��ور دچار یک عقب ماندگی 
ش��وند. ای��ن در حال��ی اس��ت 
که طی هش��ت س��ال گذشته 
بانکداری جهانی پیشرفت های 
قابل مالحظه ای را پش��ت س��ر 
گذاش��ته و شکاف موجود میان 
بانک��داری م��ا و این کش��ورها 

عمیق تر شده است. 

عقب ماندگی ها یک ساله 
جبران می شوند

میرمعین��ی،  حمیدرض��ا 
کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در 
گفت وگو با »فرصت امروز« در 
این باره گفت: تحریم ها موجب 
ش��ده صنعت بانک��داری ایران 
حداق��ل یک ده��ه از بانکداری 
نوین جهانی جا بماند و در حد 
ی��ک نظام بانکی س��نتی تنزل 
کن��د. اگرچه این عقب ماندگی 
ط��ی یک دهه ب��ه وجود آمده 
اس��ت اما این گونه نیس��ت که 
جب��ران ای��ن عقب ماندگی به 

همین میزان زمان نیاز داش��ته 
باش��د، شاید با یک برنامه ریزی 
دقی��ق و ارتباط گی��ری مؤثر با 
بانک های مرکزی کش��ورهای 
پیشرو بتوان طی یک سال این 
عقب ماندگ��ی را جبران و نظام 
بانکی کش��ور را با کش��ورهای 

پیشرفته هماهنگ کرد. 
وی افزود: بزرگ ترین مشکل 
نظ��ام بانکی مش��کل ترازنامه 
بانک ه��ا اس��ت ک��ه ناش��ی از 
ع��دم گ��ردش پول در کش��ور 
و عقب ماندگ��ی برخی قوانین 
اس��ت. اگ��ر بانک های کش��ور 
بخواهن��د با نظام بانکی جهانی 
هماهنگ شوند باید از قوانین و 
زیرساخت هایشان گرفته تا موارد 
 ریزی مانن��د نفوذناپذیر کردن 
سیس��تم های کامپیوتری شان 
را ب��ا ای��ن کش��ورها منطب��ق 
کنن��د. بانک های��ی ک��ه دارای 
ش��رکت های فناوری اطالعاتی 
هستند بهتر می توانند خودشان 
را ب��ا این تغیی��رات هماهنگ 
کنند. به هر حال سایر بانک ها 
ه��م بای��د بتوانن��د خ��ود را به 
سیس��تم های جدی��د و قوانین 
جدید مجهز کنند. بستر سازی 
این کار حداقل یک سال زمان 
می برد و در سال های بعد از آن 
می ت��وان از فواید این تغییرات 

استفاده کرد. 
این کارش��ناس بازار سرمایه 

تأکی��د ک��رد: بانک هایی که با 
روش های مختلفی می خواهند 
ب��ا نظام بانک��ی ایران همکاری 
کنن��د، این همکاری بس��یار به 
نفع اقتصاد کشور است. به طور 
کل��ی اش��تراک در مالکی��ت 
بانک ه��ای خارج��ی در ایران 
بس��یار ب��ه نفع اقتصاد کش��ور 
است. آنها به دنبال این مالکیت 
دان��ش بانکداری نوین را هم با 
خودشان به ایران می آورند و به 
این ترتیب بانکداری ما را رشد 

می دهند. 
وی ادامه داد: سیستم بانکی 
یک��ی از ابزاره��ای مهم تأمین 
مال��ی در کش��ور اس��ت. ورود 
نقدینگ��ی و دارایی های بلوکه 
ش��ده به ای��ران می تواند منجر 
ب��ه افزایش توان نظام بانکی در 
تأمین مالی شرکت ها و کمک به 
تولیدکنندگان شود. البته دولت 
برنام��ه ن��دارد که این پول ها را 
به صورت مستقیم وارد چرخه 
اقتص��ادی کش��ور کند. چنین 
کاری پای��ه پول��ی کش��ور را 
افزای��ش می دهد و به دنبال آن 
تورم رشد پیدا می کند. بانک ها 
اب��زار سیاس��ت های اقتصادی 
دولت هس��تند بنابراین بانک ها 
باید تابع این سیاست ها باشند. 
ورود این پول ها هم به کش��ور 
طبق برنامه های از پیش تعیین 
شده دولت صورت می گیرد و به 

روش��ی اجرا می شود که اثرات 
منفی در پی نداشته باشد. 

دستاورد مهم دیپلماسی 
کشور

محم��د ایوب��ی، کارش��ناس 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گفت: کشورهای غربی اقتصاد 
ایران را به خوبی رصد می کنند. 
تحریم های اعمال شده از سوی 
آنه��ا نش��ان می دهد ک��ه آنها 
ارزیاب��ی دقیقی از اقتصاد ایران 
دارن��د و نقاط قوت و ضعف آن 
را به خوبی سنجیده اند. در این 
میان نظام بانکی کشور به عنوان 
ستون و پایه تأمین مالی کشور 
ب��ه مثابه قلب بدن��ه اقتصادی 
عم��ل می کن��د و تحریم های 
اعم��ال ش��ده علی��ه آن نه تنها 
ای��ن بخش بلک��ه کلیت نظام 
اقتص��ادی ما را تحت تأثیر قرار 
داد. کاری که تیم دیپلماسی ما 
در لغ��و تحریم های بانکی کرد 
دس��تاورد بس��یار بزرگی است 
و اث��رات آن در اقتصاد کش��ور 
حداقل یک س��ال زمان می برد 

تا خود را نشان دهد. 
تحریم ه��ای  اف��زود:  وی 
س��وئیفت کلی��ه عملیات های 
خارج��ی ای��ران را زمینگی��ر 
کرده بود. ما از سال 64 به طور 
رسمی به سوئیفت پیوستیم که 

حدود 197 کش��ور جهان عضو 
آن هس��تند. قطع شدن ارتباط 
ما با این س��وئیفت یعنی ایجاد 
وقف��ه در ارتب��اط بانک��ی ما با 
همه این کشورها. این وضعیت 
هم��ه مبادالت خارج��ی ما را 
تح��ت تأثیر ق��رار داد و هزینه 
عملیات های اقتصادی در کشور 

را به شدت افزایش داد. 
این کارشناس اقتصادی تأکید 
کرد: یکی از ریشه های تورم در 
س��ال های گذشته گران شدن 
هزین��ه عملیات های اقتصادی 
ب��ود. یعنی واردکنن��ده ای که 
به طور مثال با 10 تومان کاالیی 
را وارد کشور می کرد مجبور شد 
ب��ا 15 یا حت��ی 20 تومان آن 
را وارد کش��ور کن��د، در نتیجه 
قیم��ت تمام ش��ده واردکننده 
افزای��ش یاف��ت و کاالها گرانتر 
در بازاره��ای داخل��ی عرض��ه 
انتظ��ار  بنابرای��ن  می ش��دند. 
این س��ت که رف��ع محدودیت 
س��وئیفت س��ال آین��ده اثرات 
کاهن��ده قیمتی خود را نش��ان 

دهد. 
ایوبی تأکید کرد: دارایی های 
بلوکه ش��ده ای که آزاد شده اند 
نبای��د به صورت ی��ک جا وارد 
کشور شوند چنین کاری قطعاً 
اث��رات تورمی ب��ه دنبال دارد و 
دول��ت ه��م بنا ندارد که چنین 

کاری را انجام دهد. 

تاثیر اتصال مجدد به سوئیفت بر قیمت کاالهای وارداتی

پایان دور زدن های پرهزینه

نظام ارزی ایران، نظامی ش��ناور 
و مدیریت شده است. بدین معنی 
که نرخ ارز در بازار براساس تقابل 
نیروه��ای عرض��ه و تقاضا تعیین 
می ش��ود و در برخی موارد دولت 
و بانک مرکزی به منظور پیش��برد 
اهداف اقتصادی و کنترل بازار در 
آن مداخله کرده و بازار را مدیریت 
می کنند. با توجه به ش��رایط حال 
حاضر اقتصاد کش��ور، قرار گرفتن 
بازده��ی  رک��ودی،  ش��رایط  در 
نامناس��ب ب��ازار ب��ورس، ت��داوم 
کاه��ش قیمت نف��ت در بازارهای 
جهان��ی، روند افزایش��ی نرخ ارز و 
افزایش انگیزه سفته بازی، احتمال 
تداوم افزایش نرخ ارز و بروز شوک 
ارزی وجود خواهد داش��ت. نگاهی 
دقیق ت��ر به تقابل نیروهای عرضه 
و تقاض��ا در ب��ازار ارز ای��ن ام��ر را 
ب��ه خوبی نش��ان می دهد. یکی از 
مهم ترین منابع عرضه ارز در بازار، 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
و فرآورده های نفتی اس��ت. تداوم 
کاه��ش قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی و نبود چش��م انداز مناسب 
از افزای��ش قیمت نفت در ماه های 
آت��ی، منجر به کاهش درآمدهای 
نفتی کش��ور حتی ب��ا وجود رفع 
تحریم ها خواهد شد. رفع تحریم ها 
و ورود مجدد ایران به بازار جهانی 
نفت خود عاملی در جهت کاهش 
بیش��تر قیمت نف��ت خواهد بود. 
اگرچ��ه بخش��ی از ای��ن کاهش از 
طری��ق افزایش میزان فروش نفت 
جبران می ش��ود. به عنوان مثال با 
فرض فروش 1/5 میلیون بشکه در 
روز در صورت رفع تحریم ها و تداوم 

کاهش قیمت نفت به 25 دالر در 
هر بش��که که تداوم کاهش قیمت 
نفت و بازگش��ت ایران به بازارهای 
جهانی نفت آن را به خوبی توجیه 
می کن��د، در صورت کس��ر س��هم 
30 درصدی صندوق توس��عه ملی 
و س��هم نزدی��ک ب��ه 15 درصدی 
وزارت نف��ت، آنچ��ه ب��رای دولت 
از درآم��د ریال��ی حاصل از فروش 
نفت ب��ا قیمت دالر 3000 تومان 
مدنظ��ر در بودج��ه باقی می ماند، 
حتی پوشش هزینه پرداخت یارانه 
نق��دی را نیز نخواهد داد. بنابراین 
دول��ت ب��ه منظور جلوگی��ری از 
کاهش درآمده��ای ریالی حاصل 
از نف��ت و ب��ا توجه به خوش بینی 
در م��ورد قیمت نف��ت در بودجه، 
کنترل��ی در ب��ازار ارز در جه��ت 
جلوگی��ری از کاه��ش آن نخواهد 
داش��ت و با افزایش آن نیز همراه 
خواهد ش��د. یکی دیگر از عوامل 
موثر در عرضه ارز در بازار، افزایش 
نق��ل و انتق��االت ارزهای عمده در 
صورت رفع تحریم هاس��ت. در این 
مورد با توجه به اینکه دولت معادل 
ریالی ارزهای متعلق به ایران را قبال 

از بان��ک مرکزی دریافت و هزینه 
ک��رده ک��ه گ��واه آن افزایش قابل 
توج��ه خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی طی سال های گذشته 
بوده است، بنابراین منافعی از نقل 
و انتق��ال دارایی های ایران، متوجه 
دول��ت نخواه��د ش��د. در ضم��ن 
ب��ه دلی��ل اینک��ه ه��دف دولت و 
سیاست های بانک مرکزی با توجه 
به کنترل تورم، معطوف به افزایش 
رش��د اقتص��ادی و ب��ه کارگیری 
سیاس��ت های انبس��اطی خواهد 
بود، برای بانک مرکزی فروش ارز 
در ب��ازار و کاهش نقدینگی که به 
افزای��ش رکود دامن می زند، دارای 
توجیه نیست. از دیگر عوامل موثر 
بر س��مت عرضه ارز در بازار ورود 
س��رمایه های خارج��ی در صورت 
رفع تحریم هاس��ت ام��ا با توجه با 
زمانبر بودن فرآیند سرمایه گذاری 
خارجی، محقق شدن آن در دوره 
زمان��ی کوتاه مدت دور از انتظار به 
نظر می رسد. البته رفع تحریم ها و 
گش��ایش مجدد اعتبارات اسنادی 
ارزی می تواند تس��کینی برای این 
امر باشد.  در سمت تقاضای ارز در 

ب��ازار، عوامل متعددی وجود دارد 
ک��ه می تواند به تحریک تقاضا در 
ماه ه��ای آتی دامن زده و موجبات 
افزای��ش ن��رخ ارز را فراه��م آورد. 
تح��رک در ب��ازار ارز و افزایش آن، 
همواره افزایش انگیزه س��فته بازی 
را به همراه خواهد داش��ت. عالوه 
ب��ر این، رکود حاک��م بر بازارهای 
جایگزین سفته بازی در بازار ارز از 
جمله ب��ازار بورس و عدم واکنش 
مثب��ت بورس به رف��ع تحریم ها، 
انگیزه های خروج از بازار و حرکت 
به سمت بازار ارز به دلیل افزایش 
نرخ ارز در روزهای اخیر را افزایش 
داده و از ای��ن طری��ق ب��ه افزایش 
تقاضا دامن می زند. نزدیک ش��دن 
به روزهای پایانی س��ال و افزایش 
س��فرهای خارجی از دیگر عوامل 
موثر بر تقاضای ارز در بازار است. 
یک��ی دیگ��ر از عوام��ل موثر بر 
و  واردات  تقاب��ل  ارز،  تقاض��ای 
ص��ادرات غیرنفتی در صورت رفع 
تحریم هاست. در این مورد به دلیل 
اینکه افزایش صادرات غیرنفتی به 
دلی��ل رفع تحریم ه��ا، تا حد قابل 
توجهی کندت��ر از افزایش واردات 

ناش��ی از آن ص��ورت می گی��رد، 
بنابراین تقابل این دو نیرو در بازار 
ارز ب��ه نف��ع تقاضا بوده و منجر به 
افزایش تقاضای ارز خواهد شد. ذکر 
این نکته الزم به نظر می رس��د که 
اگرچه طی سال های اخیر به دلیل 
کاهش نرخ تورم، اختالف بین تورم 
داخل��ی و خارج��ی کاهش یافته و 
بنابراین از فش��ار روی افزایش نرخ 
ارز کاسته شده است، اما همچنان 
این اختالف وجود دارد. دلیل عدم 
تاثی��ر اخت��الف بین تورم داخلی و 
خارجی بر نرخ ارز به دلیل کمبود 
تقاضای موثر برای واردات به دلیل 
کاهش درآمدهای ناش��ی از رکود 
اقتص��ادی کش��ور بوده اس��ت که 
ای��ن اختالف نرخ ت��ورم می تواند 
در صورت رفع تحریم ها و افزایش 
درآمدها و در نتیجه افزایش امکان 
تقاضای موثر برای کاالهای خارجی 
تحریک ش��ده و افزایش نرخ ارز را 
به دنبال داش��ته باش��د.  مجموعه 
عوامل فوق نشان می دهد که از یک 
طرف بازار ارز با کمبود عرضه ارز و 
همچنین نامطلوب  نبودن افزایش 
ن��رخ ارز ب��رای دول��ت و در نتیجه 
کاه��ش انگیزه های کنترل بازار ارز 
از ط��رف دول��ت و بانک مرکزی و 
از ط��رف دیگ��ر با افزایش تقاضا به 
دالیل متعدد مواجه است. بنابراین 
در ص��ورت نبود سیاس��ت گذاری 
مناس��ب در بازار ارز، اقتصاد ایران 
ت��داوم افزایش نرخ ارز در ماه های 
آتی و احتمال تکرار شوک ارزی را 
تجربه خواهد کرد.  البته در پایان 
ذکر این نکته ضروری است که این 
تحلیل فقط از لحاظ اقتصادی به 
بررسی بازار پرداخته و عوامل دیگر 

را مدنظر نداشته است.

تداوم افزایش نرخ ارز در ماه های پایانی سال و احتمال تکرار شوک ارزی
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نگاه کارشناس

خبرنــامه

فایننشیال تایمز گزارش داد
 آینده همکاری بانک های اروپایی 

با ایران
فایننش��یال تایمز در گزارش��ی نوش��ت: مقامات و 
مدیران اروپایی هشدار داده اند حتی با وجود برداشته 
ش��دن بسیاری از تحریم های بین المللی علیه تهران، 
بانک ه��ای اروپای��ی برای فعالیت های جدید در ایران 
محتاط خواهند بود که ممکن است مزایای اقتصادی 

حاصل از توافق هسته ای ایران را محدود کند. 
به گزارش ایسنا، این روزنامه انگلیسی در ادامه این 
گزارش خاطرنش��ان کرد: بس��یاری از موسسات مالی 
اروپایی هنوز جریمه سنگین رگوالتورهای آمریکایی 
بابت نقض قوانین تحریم های قدیمی را از یاد نبرده اند، 
به همین دلیل همچنان نگران نقض شدن تحریم های 

آمریکایی هستند که هنوز پابرجا مانده اند. 
این نگرانی باعث عدم رغبت بانک های اروپایی برای 
انجام مبادالت مربوط به ایران ش��ده و ممکن اس��ت 
اجرای توافق هسته ای را پیچیده کند و منبع احتمالی 
اختالف با ایران و همچنین میان اروپا و آمریکا شود. 
یکی از مدیران ارشد بزرگ ترین بانک های اروپا در 
این باره به فایننش��یال تایمز گفت: بانک های بزرگ 
ب��رای مدت��ی از ای��ران فاصله خواهن��د گرفت. هنوز 
ابهاماتی درباره فعالیت های مالی و اقتصادی با ایران 
وجود دارد و بانک های بزرگ در انتظار شفافیت بیشتر 
که ممکن اس��ت س��ال ها یا حداقل چند ماه پس از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طول بینجامد، از 
انجام مبادالت مربوط به ایران خودداری خواهند کرد. 
بسیاری از تحریم های بین المللی علیه تهران شنبه 
هفت��ه ج��اری با تایید پایبندی ای��ران به مفاد توافق 
هس��ته ای از س��وی آژانس بین المللی انرژی اتمی و 

اجرای توافق هسته ای، برداشته شدند. 
براس��اس این گزارش، ش��رکت های چندملیتی در 
صنایع مختلف از جمله ش��رکت های نفتی، خدماتی 
و خرده فروش��ی برای بازگش��ت به بازار ایران اشتیاق 
نشان می دهند و اگرچه آمریکا تحریم هایی که انجام 
مب��ادالت ایرانی را برای بانک های بین المللی ممنوع 
کرده بود، برداشته است اما تحریم ها علیه شرکت های 
وابس��ته ب��ه نهاده��ای نظامی را حفظ کرده اس��ت. 
تحریم هایی که همچنان ادامه دارند بیشتر مبادالت 
انج��ام گرفت��ه به دالر آمری��کا را ممنوع می کنند.  به 
گفته یک مقام آمریکایی که سابقا در امور تحریم های 
ایران حضور داش��ت، بخش مالی از س��وی شرکت ها 
برای تسهیل بازگشت شان به ایران تحت فشار زیادی 
قرار می گیرند، اما بانک ها تمایل دارند به آهس��تگی 
اقدام کنند.  استاندارد چارترد یکی از معدود بانک های 
خارجی دارای مجوز فعالیت در ایران است، اما پس از 
اینکه ناچار شد دو جریمه به مبلغ مجموعا یک میلیارد 
دالر بابت نقض تحریم ها پرداخت کند، برای بازگشت 

به این کشور عجله ندارد. 
بانک اچ اس بی سی 1.9 میلیارد دالر جریمه به آمریکا 
پرداخته اس��ت در حالی که بانک فرانس��وی بی ان پی 
پاریبا س��ال گذش��ته 8.9 میلیارد دالر جریمه پرداخت 
ک��رد که س��نگین ترین جریمه صادرش��ده برای نقض 
تحریم ه��ا بود. بانک های دیگ��ری مانند دویچه بانک و 
کردیت اگریکول با جریمه های کمتری روبه رو شده اند.  
اما درحالی که اروپا س��رگرم بحث درباره ریس��ک های 
بازگش��ت به ایران اس��ت، س��ایرین از فرصت استفاده 
می کنند. بانک های چینی و هندی در میان بانک های 
خارجی قوی ترین حضور را در ایران دارند و بانک هایی 
مانند بانک توس��عه چین و بانک دولتی هند پیش از 
اینکه رقیبان غربی ش��ان ورود به ایران را مورد بررس��ی 

قرار دهند، گام های اولیه را برداشته اند. 
با این همه یک مقام غربی به فایننشیال تایمز گفت: 
بانک های اروپایی قطعا نقش مهمی ایفا خواهند کرد 
که ش��اید در ابتدا دش��وار باشد اما به این معنا نیست 

که چیزی اتفاق نخواهد افتاد. 

آمریکا ۱.۷ میلیارد دالر پول ایران 
را پس می دهد

درحالی که آمریکا براس��اس مصالحه بر س��ر یک 
پرونده حقوقی قرار است 1.7 میلیارد دالر پول ایران 
را بازگرداند رئیس جمهور آمریکا گفت: »این مصالحه 
می تواند موجب صرفه جویی چند میلیارد دالری شود 
که ممکن بود ایران )از طریق حقوقی( دریافت کند.«
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری 
فرانس��ه، جان کری، وزی��ر امور خارجه آمریکا دیروز 
گف��ت، آمری��کا 400 میلیون دالر بدهی و 1.3 میلیارد 
دالر بهره بابت بدهی ای که به دوران انقالب اسالمی 

برمی گردد به ایران پرداخت می کند. 
این مبلغ در پی مصالحه بر سر پرونده ای به ایران 
پرداخت می شود که در دادگاه بین المللی الهه مفتوح 
است. این رقم عالوه بر ده ها  میلیارد دالر دارایی بلوکه 
شده متعلق به ایران در حساب های خارجی است که 

بعد از لغو تحریم ها آزاد می شود. 
اما زمان اعالم این مصالحه، یک روز بعد از اجرایی 
شدن برجام، نشان دهنده تسویه گسترده بدهی های 

قدیمی بین دو دشمن دیرینه است. 
ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمه��وری آمری��کا در نطق 
تلویزیون��ی خ��ود ضمن دف��اع از این اقدام گفت، این 
رقم »بس��یار کمتر از رقمی بود که ایران درخواس��ت 
دریافت آن را داشت.« وی افزود: »برای آمریکا، این 
مصالح��ه می تواند موج��ب صرفه جویی چند میلیارد 
دالری ش��ود که ممکن بود ایران )از طریق حقوقی( 
دریافت آن را دنبال کند. درگیر شدن در این )دعوای 

حقوقی( به نفع آمریکا نبود.«
کری گفت: این ادعا مربوط به مبلغ 400 میلیون 
دالر موجودی صندوق س��پرده ای بود که توس��ط 
ای��ران برای خرید تجهی��زات نظامی از آمریکا قبل 
از قطع روابط دیپلماتیک دو کش��ور مورد اس��تفاده 
قرار می گرفت، به اضافه 1.3 میلیارد دالر بهره این 

بدهی. 
براساس این گزارش، بانک مرکزی ایران همچنین 
2.5 میلیارد دالر در یکی از بانک های آمریکا دارد که با 
حکم دادگاه های این کشور بلوکه شده و کنگره و کاخ 
سفید در تالشی هماهنگ سعی در غارت آن دارند. 

نرخنــامه
دالر3,624 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3,624 تومان 
و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 921,500 
تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,953 تومان و هر 
پوند نیز 5210 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
467,000 تومان و هر ربع س��که 253,000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 172,000 تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18 عیار93,710 تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازار های جهانی 10,904 دالر بود. 

سامان یار بانک سامان رونمایی شد
بانک س��امان در راس��تای دسترس��ی س��ریع، امن و 
راحت مشتریان به مجموعه خدمات بانکی و غیربانکی، 
س��امانه »س��امان یار« را عرضه می کند. به گزارش اداره 
روابط عمومی بانک س��امان، عب��اس میرزا نیری، مدیر 
بانکداری الکترونیک با اعالم این خبرگفت: »سامان یار« 
شامل چند برنامه کاربردی خواهد بود که هر اپلیکیشن 
امکانات ویژه ای را در اختیار مشتریان قرار می دهد و آنها 
می توانند متناسب با نیاز خود از خدمات اپلیکیشن های 

موردنظرشان بهره مند شوند. 
نیری گفت: همه افراد بدون نیاز به داش��تن حس��اب 
بانکی می توانند اپلیکیشن »سامان یار« را روی گوشی 
تلفن همراه خود نصب و به عنوان یک دس��تیار بانکی 

حرفه ای و هوشمند از خدمات آن استفاده کنند. 
مدیر بانکداری الکترونیک بانک سامان درباره مزایای 
»سامان یار« اظهار داشت: این اپلیکیشن درحال حاضر 
نسخه جدید سامانک را در اختیار مشتریان بانک سامان 
می گذارد که خدماتی همچون اتصال سپرده به شماره 
تلفن همراه، مدیریت حس��اب ها، کارت ها و شماره های 
شبای پرمراجعه از امکانات آن است. وی افزود: در نسخه 
جدید س��امانک، خدمات دیگری نیز برای استفاده تمام 
هموطنان دارای کارت های بانکی عضو شتاب فراهم شده 
اس��ت که پرداخت قبوض مصرفی و عوارض ش��هرداری 
و مش��اهده س��وابق تراکنش های پرداخت قبض، تماس 
مستقیم با مرکز 24ساعته سامان ارتباط، مشاهده نقشه 
شعب سامان و غیره از آن جمله اند. نیری خاطرنشان کرد: 
اپلیکیش��ن »سامان یار« درحال حاضر برای گوشی های 
دارای سیس��تم عام��ل اندروی��د، ویندوزفون و جاوا قابل 
اس��تفاده اس��ت و هموطنان می توانند به وب سایت بانک 

سامان مراجعه کنند. 

امکان مشارکت در امور خیریه از 
طریق همبانک بانک صادرات

بان��ک ص��ادرات ایران در راس��تای انجام رس��الت های 
فرهنگ��ی و اجتماعی خود نس��بت ب��ه راه اندازی خدمت 
جدید واریز وجوه خیریه به حس��اب س��ازمان های خیریه 
از طری��ق س��امانه همبانک اقدام ک��رد. به گزارش روابط 
عموم��ی بان��ک صادرات ایران، این بانک به منظور تحقق 
مس��ئولیت های اجتماعی خود خدمت جدید واریز وجوه 
به حساب سازمان بهزیستی، حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان و ستاد بازسازی عتبات عالیات از طریق سامانه 
همبانک )کد #719*( را راه اندازی کرد. بر این اس��اس 
هموطنان گرامی می توانند با شماره گیری کد #719* از 

خدمات متنوع سامانه همبانک بهره مند شوند. 
این گزارش می افزاید: س��امانه همبانک صادرات ایران 
)ک��د #719*( ب��ا اس��تقبال هموطن��ان مواجه ش��ده و 
هموطن��ان در آذر ماه س��ال جاری بی��ش از 5میلیون و 
913هزار تراکنش موفق را از طریق این سامانه به ثبت 
رسانده اند که این آمار حاکی از رشد 65درصدی میزان 
تراکنش ها نسبت به آذر ماه93 است و توسعه این خدمات 

در اولویت برنامه های سال جاری است. 
براس��اس این گزارش، مش��تریان این بانک که دارای 
س��یم کارت همراه اول هس��تند در همه نقاط کش��ور 
 ussd می توانن��د ب��ا ش��ماره گیری #719* از خدمات
این بانک ش��امل مانده کارت، س��ه گردش آخر کارت، 
خرید ش��ارژ س��یم کارت اعتب��اری، پرداخت قبوض و 
مدیریت کارت ها آس��ان تر و س��ریع تر از س��ایر درگاه ها 
بهره مند شوند. به نحوی که استفاده از این سامانه عالوه 
بر سرعت و دقت باالتر از رفت و آمدهای غیر ضروری در 

وقت صرفه جویی می کند. 

بانکنامه

تلفنمستقیم:86073274شماره423 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
3,624دالر آمریکا

3,953یورو اروپا

5210پوند انگلیس

978درهم امارات

1,22070لیر ترکیه

564یوان چین

31 ین ژاپن
2,550دالر کانادا

3,620فرانک سوییس

11,950دینار کویت

970 ریال عربستان
295 دینار عراق
56  روپیه هند

865رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
 10,904اونس طال

406,300مثقال طال

93,710هر گرم طالی 18 عیار

920,000سکه بهار آزادی

921,500سکه طرح جدید

467,000 نیم سکه
253,000ربع سکه

172,000   سکه گرمی

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

کارشناس اقتصادی
 مسعود باغستانی میبدی



سهشنبه
295دی1394 اصناف و بازرگانی

آمارهای 2012 تا 2014 نشان داد
حجم تجارت ترکیه 

با ایران نصف شد

درحالی ک��ه با اجرای توافق هس��ته ای تحریم های 
اقتص��ادی بین الملل��ی علیه ایران برداش��ته ش��د، 
آمارهای رسمی نش��ان داد صادرات ترکیه به ایران 
و حجم تجارت میان دو کشور در فاصله سال 2012 
تا 2014 کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، پایگاه 
خبری زمان ترکیه در گزارش��ی به نقل از مؤسس��ه 
آمار ترکیه  )ترک استات( نوشت: صادرات ترکیه به 
ایران در سال 2012 به 9.9 میلیارد دالر بالغ شد اما 
به 4.1 میلیارد دالر در س��ال 2013 و 3.8 میلیارد 
دالر در سال 2014 کاهش پیدا کرد. میزان صادرات 
ترکیه به ایران در س��ال 2014 ح��دود 7.8 درصد 
کاهش را در مقایسه با سال پیش از آن نشان داد. 

همچنین واردات ترکیه از ایران که صادرکننده بزرگ 
گاز طبیعی است، در سال 2012 به 11.9 میلیارد دالر 
رس��ید، اما در سال 2014 به 9.8 میلیارد دالر کاهش 
یافت. می��زان واردات ترکیه به ایران در س��ال 2014 
ح��دود 5.2 درصد کمتر از س��ال پی��ش از آن بود. به 
همین ترتیب حجم تجارت ترکیه با ایران در مقایس��ه 
با 21.8 میلیارد دالر در سال 2012، به 13.7 میلیارد 

دالر در سال 2014 کاهش یافت. 
ایران در س��ال 2014 شش��مین مقصد بزرگ واردات 
ترکی��ه بود و 4.05 درصد از کل وارداتش در آن س��ال را 
تشکیل داد. همچنین ایران دهمین مقصد بزرگ صادرات 
محصوالت ترکیه بود و 2.46 درصد از کل صادرات ترکیه 
در آن س��ال به این کشور انجام گرفت. صادرات ترکیه به 
ایران عمدتا محصوالت آهن و فوالد، منسوجات و مشتقات 
و همچنین محصوالت صنعت زیرمجموعه خودروسازی 
هس��تند، درحالی که عمده واردات ترکیه از ایران را نفت 

خام و گاز طبیعی تشکیل می دهد. 

استقبال جزیره کیش 
از بیمه پاسارگاد

ش��رکت بیم��ه پاس��ارگاد ب��ه منظور گس��ترش 
فعالیت ه��ای بیمه ای و ارائه خدمات به کیش وندان 
عزیز، ش��عبه کیش را راه اندازی کرد. این ش��عبه در 
جزیره کیش، میدان س��نایی، س��اختمان بیس��ت، 
طبق��ه اول، واحد 117 تلف��ن: 93112326- 076 
آماده خدمت رسانی بوده و کیش وندان محترم جهت 
بهره من��دی از خدمات بیمه پاس��ارگاد می توانند به 
این شعبه مراجعه و از امکانات آن برخوردار شوند. 

براس��اس ای��ن گزارش، جزی��ره زیب��ای کیش با 
مس��احت 91 کیلومتر مربع، با پیرامون ساحلی 43 
کیلومتر و ش��کل کلی تقریباً بیض��ی، در فاصله 18 
کیلومت��ری بندر گرزه  )بندر آفتاب( در خلیج فارس 
ق��رار دارد. ای��ن جزیره ب��ا قابلیت های توریس��تی، 
تفریح��ی و امکان��ات اقتص��ادی منحصر ب��ه فرد از 
خدمات بیمه پاس��ارگاد اس��تقبال کرد. شعبه بیمه 
پاس��ارگاد در این جزیره با طراح��ی و چیدمانی که 
گوی��ای مهیا کردن آس��ایش و آرامش کیش وندان 
مهمان دوست باشد، فعالیت خود را آغاز کرده است. 
گفتنی اس��ت، هموطنان گرام��ی می توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها 
و نمایندگی های این ش��رکت به پایگاه اطالع رس��انی 
 www. pasargadinsurance. ir بیمه پاسارگاد
مراجع��ه یا با تلفن گوی��ای 82489  )021( تماس 

حاصل کنند. 

اینوسترز گزارش داد 
خیز اپل برای ورود به بازار ایران

اینوس��ترز از  نق��ل  ب��ه  ایلن��ا  گ��زارش   ب��ه 
از رف��ع تحریم ه��ای  پ��س   )investors. com(
ایران ش��رکت های آمریکایی نظیر اپ��ل و اچ پی بر 
تالش های خود ب��رای ورود به ب��ازار ایران خواهند 
افزود. ماه گذش��ته وال استریت ژورنال از تالش های 
ش��رکت اپل و همچنین نمایندگی سوییس شرکت 
اچ پی برای ورود به بازار ایران خبر داده بود. گزارش 
اخیر اینوس��ترز ضمن اش��اره مجدد به این مطلب، 
بیانی��ه اخیر خزان��ه داری آمریکا را ب��ه منزله چراغ 
سبزی به شرکت های آمریکا برای ورود به بازار ایران 
دانسته و پیش بینی کرده است این تالش ها خصوصا 

از جانب شرکت اپل به زودی جدی تر شود. 
این گ��زارش می افزای��د ب��ازار 77 میلیونی ایران 
ک��ه 42درصد آن را جوانان زیر 25 س��ال تش��کیل 
می دهند، بازار بالقوه بسیار مناسبی برای محصوالت 
اپل اس��ت و با وج��ود محدودیت های تجاری و عدم 
حض��ور مس��تقیم این ش��رکت در ایران، اس��تقبال 
جوانان ایرانی از محصوالت این شرکت امیدوار کننده 

بوده است. 
بخ��ش عمده ب��ازار تلفن هم��راه ای��ران در حال 
حاضر در اختیار ش��رکت سامسونگ است که رقیب 
مستقیم اپل به حساب می آید. پیش از این در سال 
2014 نی��ز گزارش هایی از تالش اپل برای همکاری 
با برخی پخش کنندگان در بازار ایران منتش��ر شده 

بود اما هیچ گاه مورد تأیید رسمی قرار نگرفت. 

نرخ قطعی سود مشارکت 
سال 1393 بیمه نامه های عمر 

اندوخته دار بیمه نوین محقق شد

سود قطعی مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر 
و اندوخت��ه دار ش��رکت بیمه نوین در س��ال 93 به 
میزان 22.3 درصد محقق ش��ده اس��ت. به گزارش 
رواب��ط عمومی بیمه نوین، حس��ین کریم خان زند، 
مدیرعام��ل بیمه نوی��ن با اعالم ای��ن مطلب گفت: 
س��ود مذکور به استناد فصل چهارم آیین نامه 68 از 
مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه و در قالب سود 
مش��ارکت در منافع به اندوخت��ه بیمه نامه های عمر 

این شرکت افزوده شد. 
 وی افزود: شرکت بیمه نوین در راستای صیانت از 
حقوق بیمه گذاران و مشتریان خود مفتخر است در 
پنج سال گذشته به طور مستمر نسبت به اعالم سود 
تحقق یافته و اعم��ال آن در اندوخته بیمه نامه های 
عم��ر اندوخته دار خود در قالب س��ود مش��ارکت در 

منافع اقدام کند. 
وی در خص��وص برنامه های آتی این ش��رکت در 
زمینه بیمه نامه های عمر خاطر نش��ان کرد: با توجه 
به جایگاه اس��تراتژیک بیمه های زندگی در شرکت 
بیمه نوین، توسعه و جذب این رشته در ترکیب سبد 
پرتفوی شرکت در سال 1395 در دستور کار شبکه 

فروش قرار گرفته است. 

تجارت

بیمه

خبر

روزنامه فرانسوی  »لوفیگارو« 
ش��رکت های  رقابت  نوش��ت: 
خارجی برای تسخیر بازار 80 
میلی��ون مصرف کننده ایرانی 
که به روی کشورهای خارجی 
گش��وده ش��ده، از ماه ها پیش 

آغاز شده است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، »کورین 
کای��و« خبرن��گار لوفی��گارو در 
گزارش��ی اقتص��ادی نوش��ت: 
از چن��د م��اه پیش ب��ا توجه به 
دورنم��ای لغ��و تحریم ها علیه 
ایران در پی توافق ژوییه 2015 
)تیر(، شرکت های خارجی برای 
حضور در ایران وسوس��ه شدند. 
ای��ن ق��درت منطق��ه ای برای 
نوس��ازی زیرساخت ها، محدود 
ک��ردن نقش دول��ت در اقتصاد 
آس��یب دیده از تحریم ها، رکود، 
کاهش بهای نفت، بیکاری و تورم 
شدید، به سرمایه گذاری خارجی 
نیازمند است.  »حسن روحانی« 
رئیس جمهوری ایران اعالم کرد: 
توافق هسته ای فرصتی است که 
باید از آن برای توس��عه کش��ور، 
بهب��ود رفاه ملت و ایجاد ثبات و 
امنیت در منطقه اس��تفاده کرد. 
به نوشته لو فیگارو، سفر وی به 
کش��ورهای ایتالیا و فرانس��ه که 
پیش بینی می ش��ود تا پایان ماه 
ج��اری میالدی  )ژانویه( صورت 
گیرد، می تواند برای بس��یاری از 
ش��رکت ها پربار باشد و شرکت  
»ایرب��اس« احتم��اال یک��ی از 
آنهاس��ت. عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی ایران پیش تر از 
برنامه کشورش برای خرید 114 
فرون��د هواپیما از این ش��رکت 
اروپای��ی خب��ر داده بود.  »ایران 
ب��ه نوس��ازی ن��اوگان هوایی و 
فرس��وده اش نیاز ف��وری دارد. 
هم اکن��ون تع��داد هواپیماهای 
ای��ن ن��اوگان 160 فروند اعالم 

می ش��ود که از حدود 60 فروند 
ایرباس و بویینگ باالی 35 سال 
تش��کیل شده است؛ تعدادی از 
ای��ن هواپیماه��ا قادر ب��ه پرواز 

نیستند.«
»فابری��س برژیه« 
شرکت  مدیرعامل 
ایرب��اس با تأیید 
تماس ه��ای این 

ش��رکت ب��ا 

ن،  یرا ا
گفت: ایران بازار بزرگ 

بالق��وه ای برای ایرباس و رقبای 
آن محسوب می شود.  لوفیگارو 
نوشت: علی عابدزاده معاون وزیر 
راه و شهر س��ازی پیش تر گفته 
بود که ش��رکت های هواپیمایی 
ایران��ی آماده ان��د در 10 س��ال 
آین��ده 400 تا 500 هواپیمای 
نو خریداری کنند. این گزارش با 
بیان اینکه  »رقابت سختی میان 
شرکت ها در هر زمینه اقتصادی 
و تجاری وجود خواهد داشت«، 
افزود: از ماه ژوییه  )تیر( بسیاری 
از کش��ورها هیأت های سیاسی 
و تج��اری خ��ود را ب��ه ای��ران 
فرس��تاده اند تا بتوانن��د بازار از 
دس��ت داده را که چین، ترکیه 
و روس��یه آن را تصرف کرده اند، 
بازیابند.  در ماه سپتامبر 2015 
)شهریور/ مهر1393( یک هیأت 
از  »اتحادیه کارفرمایان« فرانسه 
 ،)Medef( »موسوم به  »مدف
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ش��رکت فرانس��وی به تهران و 
مشهد س��فر کردند.  به نوشته 
لوفی��گارو، فدراس��یون تجارت 
خارج��ی آلم��ان  )BGA( نیز 
ب��ا اش��اره به فعالیت گس��ترده 
چینی ها، تبدیل کشورش را به 
نخستین شریک تجاری ایران، 
دشوار ارزیابی کرده، با این حال 
آلمان امیدوار است در سال های 
آتی، بالغ بر 5 تا 10 میلیارد یورو 
ص��ادرات به ویژه در زمینه ابزار 
و ماش��ین آالت به ایران داشته 
باش��د.  »زیگمار گابریل« وزیر 
اقتصاد آلمان روز یکشنبه اعالم 
کرد برای تس��ریع این روند در 
اوایل ماه مه 2016 )اردیبهشت( 

به ایران سفر می کند. 

مشکالت مالی
لو فیگارو با اشاره به  »جایگاه 
مناس��ب فرانس��وی ها در ایران 
در بخش خودروسازی«، افزود: 
ش��رکت  »رنو« در حال مذاکره 

با شرکت دولتی  »پارس خودرو« 
اس��ت.  »کارل��وس گوس��ن« 
مدیرعامل شرکت رنو در حاشیه 
نمایشگاه خودرو در  »دیترویت« 
در ایالت میشیگان آمریکا، گفته 
ب��ود: ایران با تولید بیش از یک 
میلیون خ��ودرو و ظرفیت 1.5 
تا 2 میلیون دس��تگاه بیش��تر، 
بازاری امیدبخش است. شرکت 
فرانسوی  »پژو سیتروئن پ اس 
آ« نیز باوجود ترک ایران در سال 
2012 می��الدی و برانگیخت��ن 
خش��م مقام ه��ای این کش��ور، 
می تواند شراکت تاریخی خود را 
با  »ایران خودرو« از سر بگیرد. 
در ماه های اخیر، ش��رکت های 
فرانس��وی که جذب بازار ایران 
شده اند، در مورد مشکالت مالی 

نگرانی هایی مطرح کرده اند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا،  »لوران 
فابی��وس« وزیر ام��ور خارجه 
فرانس��ه در آب��ان ماه از دولت 
آمریکا خواس��ت تضمین کند 

در  فرانس��وی  ش��رکت های 
ص��ورت آغ��از فعالیت تجاری 
ب��ا ایران پس از لغو تحریم ها، 
در مع��رض مجازات دس��تگاه 
قضایی آمریکا قرار نمی گیرند. 
ای��ن ضمان��ت  درخواس��ت 
توس��ط فابیوس برای شرکت ها 
و بانک های فرانس��وی خواستار 
س��رمایه گذاری مجدد در ایران، 
ی��ک س��ال پ��س از آن مطرح 
ش��د که بانک فرانس��وی  »ب 
ان پ پاریب��ا« به دلیل نقض 
تحریم ه��ای آمری��کا علی��ه 
برخی کش��ورها به پرداخت 
9 میلیارد دالر جریمه مجبور 
ش��د. به نوش��ته ل��و فیگارو،با 
توج��ه به اینکه برخی تحریم ها  
)یکجانب��ه ضد ایرانی( همچنان 
باق��ی می ماند، پاریس، برلین و 
لن��دن در پی راهی هس��تند تا 
ش��رکت های اروپای��ی که قدم 
ب��ه ب��ازار ای��ران می گذارند، به 
سرنوش��ت بانک فرانسوی دچار 
نشوند. مجلس سنای فرانسه در 
آوریل 2014 میالدی، فرانس��ه 
را  »بازن��ده ب��زرگ تحریم های 
ض��د ایران��ی« دانس��ت و اعالم 
کرد سطح تبادالت تجاری میان 
دو کش��ور از 4 میلیارد یورو در 
سال 2004 به 500 میلیون یورو 
در س��ال 2013 میالدی سقوط 
کرد. به این ترتیب سهم فرانسه 
در ب��ازار ایران از هفت درصد به 
یک درصد کاهش یافت. فرانسه 
ب��ه بازیافت��ن بازاری که آن را با 
اعمال تحریم های بین المللی بر 
ای��ران در س��ال 2007 میالدی 
از دست داده است، می اندیشد. 
این در حالی اس��ت که به نظر 
می رس��د برای بازگشت به ایران 
رقابت س��ختی با سایر شرکای 
اروپای��ی خود در پیش داش��ته 

باشد. 

لوفیگارو: 

رقابت شرکت های خارجی برای ورود 
به بازار ایران از ماه ها پیش آغاز شده است

گزارش 2

شماره423 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073296

با  مدیرعام��ل ش��رکت الی��ن 
اش��اره به برنامه ریزی این شرکت 
ب��رای ارائه خدمات ب��ا کیفیت به 
مشتریان گفت: ما در صدد طراحی 
استیکرهای جدید همسو با فرهنگ 
هر کش��وری هس��تیم. جون لیم، 
مدیر برنامه ریزی و سیاست گذاری 
ش��رکت الین در گفت و گو با ایلنا 
ضمن تشریح پیش��ینه راه اندازی 
اپلیکیش��ن الین، توضیحاتی نیز 
در زمینه نحوه خدمات رسانی این 

اپلیکیشن به کاربران ارائه کرد. 
وی با اشاره به اینکه اپلیکیشن 
الین خدمات خود را از سال 2011 
و در پی زلزله ای که در ژاپن اتفاق 

افت��اد، آغاز ک��رده اس��ت، گفت: 
درس��ت قبل از زلزله شرکت الین 
به یک اپلیکیش��ن پیام رسان فکر 
می کرد و زلزله باعث ش��د که این 
اپلیکیشن س��ریع وارد بازار شود، 
زیرا زمانی ک��ه برخی افراد درصدد 
ارتباط با دوستان و خانواده هایشان 
بودند و امکان دسترس��ی کاهش 
یافت��ه ب��ود، الی��ن ای��ده اصل��ی 
راه ان��دازی این اپلیکیش��ن را ارائه 
کرد. لیم با بیان اینکه الین یکی از 
شرکت های تابع navor  است که 
در کش��ورهای کره جنوب��ی و ژاپن 
فعال است، تصریح کرد: این شرکت 
در ژاپن به دنیا آمد اس��م آن از صف 

کش��یدن افراد برای برقراری تماس 
تلفنی گرفته شده است. وی با بیان 
اینکه بیشترین استفاده کنندگان از 
این اپلیکیشن در ژاپن است، اظهار 
داشت: الین در بیش از 230 کشور 
فعال اس��ت و ایران هم با جمعیت 
80 میلیونی بازار خوب��ی برای این 
اپلیکیشن است و تاکنون نیز توانسته 
بخشی از جمعیت ایرانی را به سمت 
خودش جذب کند و ما می خواهیم 
روی این جمعی��ت کار کنیم. مدیر 
سیاس��ت گذاری  و  برنامه ری��زی 
ش��رکت الین با اش��اره به تفاوت 
الین با دیگر اپلیکیش��ن های رایج 
در ایران گفت: تف��اوت ما با دیگر 

اپلیکیشن ها مثل تلگرام این است 
که این اپلیکیش��ن ها پیام رس��ان 
هس��تند ولی الین ی��ک پلتفرم و 
یک شبکه اجتماعی است که فقط 
برای استفاده از پیام نیست یعنی 
می توان با این اپلیکیش��ن تماس 
تلفنی برقرار کرد و همچنین تماس 
ویدئویی و صدا داشت، تایم الین و 
استیکرهای خاص خودش را دارد و 
در واقع چند اپلیکیشن را در خود 

جای داده است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون 
درخواستی از جانب مسئوالن ایران 
مبنی بر انتقال سرور به ایران جهت 
کنت��رل کاربران داش��ته اند، گفت: 

ما در مرحله ای هس��تیم که نه به 
س��مت دولت رفته ای��م و نه دولت 
به س��مت ما آمده اس��ت و اینکه 
از ما در خواس��ت ش��ود که سرور 
الین به ایران منتقل شود تا امکان 
دسترس��ی برای مس��ئوالن فراهم 
شود، منتفی است. ضمن اینکه ما 
هیچ گاه اطالعات استفاده کنندگان 
را در اختیار کسی قرار نمی دهیم. 
مدیر برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 
شرکت الین ادامه داد: هنوز تقاضایی 
مشابه آنچه مسئوالن ایران از تلگرام 
خواسته اند از الین نخواسته اند ضمن 
اینک��ه ما اکنون در ح��ال مطالعه و 
شناخت کاربران و بازار ایران هستیم. 

مدیر برنامه ریزی و سیاست گذاری شرکت الین: 
الین، اطالعات کاربران را در اختیار کسی قرار نمی دهد 
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 راه اندازی خط کشتیرانی
ایران-آمریکا 

مدیرعامللل کشللتیرانی جمهوری اسللامی ایران 
از برنامه  ریللزی بللرای راه اندازی خط کشللتیرانی به 
آمریکای التین و آمریکای شللمالی خبر داد و گفت: 
در این زمینه مانعی وجللود ندارد، اما تردد به بنادر 
کشللورهای آمریکای شللمالی و التین بلله وجود بار 

بستگی دارد. 
بلله گزارش تسللنیم، محمد سللعیدی افزود: در 
دوره جدیللد بایللد موضوعات متعللددی از جمله 
رده بندی کشللتی های ناوگان کشتیرانی را به روز 
کنیم، از سللوی دیگللر با توجه به اینکلله به بنادر 
کشللورهای اروپایی تردد می کنیم مسللائل مربوط 
به بیمه و P&I را باید به روز و قراردادهای جدید 

امضا کنیم. 
تحریللم  دوره  در  اینکلله  بللر  تاکیللد  بللا  وی 
دسللتاوردهای مهمی در این بخش ها داشللته ایم، 
تصریللح کرد: یکللی دیگر از مواردی کلله باید در 
دوران پساتحریم به آن توجه کرد، مباحث مربوط 
به نوسللازی ناوگان اسللت. در هفت، هشللت سال 
اخیللر به دلیل تحریم ها، نوسللازی نللاوگان کمتر 

صورت گرفته اسللت. 
وی اداملله داد: از آنجللا که کشللتی های ایرانی به 
بنللادر اروپایللی و آمریکایی تردد خواهند داشللت، 

بنابراین باید سیستم ها را به روز کنیم. 
مدیرعامل کشللتیرانی جمهوری اسللامی ایران با 
تاکید بر اینکه ارتقای دانش نیروی انسانی نیز یکی 
دیگر از مباحث مهم است، بیان کرد: باید دانش این 
بخش نیز به روز شللود و نیروها آموزش های روز دنیا 

را پشت سر بگذارند. 
سللعیدی همچنیللن با اشللاره به برناملله افزایش 
شللناورهای کشللتیرانی گفت:  با توجه به نیاز کشور 
در دوران پسللاتحریم، حجللم واردات و صادرات نیر 
افزایش می یابد و به تبع آن باید نسللبت به افزایش 

شناورها اقدام کرد. 
وی با بیان اینکه فضای جدید کشور باعث کاهش 
هزینه هللای اضافی در حمل ونقل دریایی می شللود، 
تصریح کرد: در حال برنامه ریزی برای تردد به بنادر 
آمریکای شللمالی و آمریکای التین هستیم و در این 

بخش مانعی وجود ندارد. 
وی با اشللاره بلله اینکه برای اجللرای این برنامه 
بایللد توافقللات الزم با بنللادر ایللن منطقه صورت 
بگیرد در پاسللخ به این پرسللش که آیا کشتیرانی 
بلله مقصد بنللادر آمریکا نیز تردد خواهد داشللت، 
ادامه داد: همان گونه که اشللاره شد مانعی در این 
رابطه وجود ندارد، البته راه اندازی خط کشتیرانی 
بلله آمریکای التین و شللمالی به وجللود بازار کار 

)وجود بار( بسللتگی دارد. 

نخستین اثر لغو تحریم ها و تحول در حوزه ریلی
مشارکت روسیه در ساخت 

1000کیلومتر راه آهن 

معللاون وزیللر راه و شهرسللازی ریللل طویل را 
از تکنولوژی هللای جدیللد خواند و گفت: روس ها 
اعللام کردنللد حاضرنللد تکنولوژی سللاخت ریل 
طویللل را در اختیللار ایللران بگذارند و نحوه نصب 
را نیللز آمللوزش دهند. همچنیللن برای اختصاص 
۵۰۰ میلیللون دالر خللط اعتبللاری در این زمینه 

اعللام آمادگللی کردنللد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
علللی نللورزاد با بیللان اینکه روس هللا اعام کردند 
حاضرند، تکنولوژی ساخت ریل طویل را در اختیار 
ایللران بگذارنللد، نحوه نصللب را نیز آموزش دهند، 
خودشان هم در این زمینه در ایران کار کنند، اظهار 
کرد: برای نخستین بار ایران از فناوری ریل طویل 
بهره مند می شللود. وی گفت: ریل های معمولی ۱۸ 
متللر اسللت اما ریل  هللای طویلی کلله روس ها قرار 
اسللت تکنولللوژی اش را در اختیللار ایللران بگذارند 
۱۰۰ متللری هسللتند. در واقللع بللا اجرایی شللدن 
تفاهللم یادشللده می توان در خطوط ریلی کشللور، 

ریل۱۰۰متللری نصللب کللرد. 
معللاون وزیللر راه و شهرسللازی ریللل طویللل را از 
تکنولوژی هللای جدیللد خواند و افللزود: روس ها قبا 
حاضر نبودند این تکنولوژی را به ما بدهند اما بعد از 
اجرای برجام خودشان برای همکاری با ایران در این 
زمینه اظهار تمایل کردند یعنی دیدند که دیگر برای 
بهره منللدی از بللازار ایللران باید با رقبای غربی رقابت 

کنند و به چنین تصمیمی رسیدند. 
نورزاد اظهار کرد: سللفر ما به مسللکو با هدف خرید 
ریللل انجللام شللد و اجرای روسللازی هللزار کیلومتر 
خطللوط ریلللی بللا اعتبار ۵۰۰ میلیللون دالر را نیز با 
روس هللا تفاهللم کردیم. معاون وزیر راه و شهرسللازی 
افزود: یک شللرکت سللرمایه گذاری روسللی به همراه 
یکی از بانک های روسللیه نیز ابراز عاقمندی کردند 
تللا در تامین مالی طللرح احداث راه آهن میانه-تبریز 
بلله طللول ۲۰۰کیلومتر دو خطه و بللا مبلغی معادل 
۲۷۴میلیون یورو مشارکت کنند که مذاکراتی نیز در 

این رابطه انجام گرفت. 
نورزاد شناسایی شللرکت های معتبر تولید کننده 
ریللل و دسللتیابی به راهکاری بللرای انعقاد قرارداد 
مسللتقیم بللا کارخانلله و تامیللن ریللل بللا قیمللت 
مناسللبت تر را از دیگر دستاوردهای این سفر اعام 
کرد و اظهار داشللت: تاکنون قرارداد خرید حدود 
۴۳هزار تن ریل به ارزش بیش از ۳۰ میلیون یورو 
توسللط پیمانکاران اجرایی طرف قرارداد شللرکت با 
کارخانلله منعقللد شللده که از این میزان ۱۷ هزار و 
۳۰۰ تللن تحویللل و تسللریع در تحویل مابقی این 

میزان در این سللفر پیگیری شللد. 

حمل و نقل

رئیس جمهوری در شللرایطی الیحه 
بودجه سللال 9۵ را دو روز قبل همراه 
با برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه 

کرد که به نظر می رسللد در بودجه 
سللال آینده هللم محدودیت های 
اعتباری گسترده  دولت، دامنگیر 

تمام حوزه ها خواهد بود. 
بللا وجود اینکلله قیمت نفت 
همچنان رونللد نزولی در پیش 
دارد و حتللی بلله مللرز ۲۵ دالر 
هم در هر بشللکه رسللیده است 
امللا تصاویر پیللش روی اقتصاد 

ایران برای سال آینده مانند آنچه 
در سللال جاری اتفاق افتاده، کاما 
منفی نیسللت. از یک سللو بللا رفتن 
محدودیت هللا امید ایللن وجود دارد 
که صادرات نفتی ایران الاقل روزانه 

۵۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کند 
و از سوی دیگر نیز با بازگشت 
اموال بلوکه شللده و البته ورود 
سللرمایه گذاران خارجللی این 
شللانس وجللود دارد که اقتصاد 

ایران به منابعی دسللت پیدا کند 
که در چند سللال گذشللته به طور 

کلی از آنها محروم بوده است. 
در چنین شرایطی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور تاش کرده وضعیت 
را  شهرسللازی  و  راه  وزارت  بودجلله 
قللدری دگرگون کللرده و آن را نزدیک 
بلله ۱۸درصللد افزایش دهد. براسللاس 
آنچلله در الیحه بودجه سللال 9۴ آمده 
بللود، وزارت راه 6 هللزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومللان منابع اعتباری از بودجه عمومی 
کشور را نصیب خود می کرد و این رقم 
برای بودجه سللال آینده ۷ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. 
هرچنللد در قیللاس میان رقللم افزایش 
یافتلله در بودجلله وزارت راه در مقابللل 
دیگللر وزارتخانه هللای اقتصادی به این 
نتیجلله می رسللیم که دولللت با وجود 
تمللام محدودیت ها تاش کرده دسللت 
ستادی ترین وزارتخانه خود را بازتر کند 
امللا باز هللم در عمل ابهامات فراوانی بر 
سر راه این بودجه وجود دارد. نخست و 

قبللل از هر چیللز نحوه تخصیص یافتن 
بودجه عمرانی است. در طول سال های 
گذشللته با توجه به اینکه معموال میزان 
درآمدهللای دولت نسللبت بلله آنچه در 
الیحه پیش بینی شللده بود، کمتر شده 
و مشللکاتی اقتصللادی در طول سللال 
گریبان کشور را می گیرد، عما یا بودجه 
عمرانللی به طور کامل تخصیص نیافته و 
تنها بخشی از آن ارائه شده است یا در 
صورت رسیدن این منابع نیز کار از کار 
گذشللته و عما بخللش قابل توجهی از 
زمان عملیاتی سال از بین رفته است. 

ایللن موضللوع در مورد بودجه سللال 
9۴ نیللز اتفاق افتاده و هنوز مشللخص 
نیسللت در نهایت چلله میزان از بودجه 
مدنظللر بللرای وزارت راه و شهرسللازی 
اجرایی خواهد شللد. ازاین رو باز هم در 
نقطه آغاز مسیر بودجه سال آینده این 
سللوال به وجود آمده که آیا این بودجه 

به طور کامل ارائه خواهد شللد یا اینکه 
باز هم طرح های عمرانی قربانی بودجه 
و هزینه های جاری کشور خواهند شد. 
موضوعللی  بلله  امللا  دوم  تردیللد 
ساختاری تر اشاره می کند. جایی که با 
توجه به نیاز جدی وزارت راه به منابع 
مالی گسللترده که تنها برای بخشللی از 
پروژه هللای راهی بلله حدود ۱۰۰ هزار 
میلیللارد تومان می رسللد، آیا رقمی در 
حللدود ۷ هللزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
می تواند گرهی از مشللکات باز کند یا 
اینکه تنها می تواند بخشی از هزینه های 

ستادی را جبران کند. 

چشم انداز مثبت در میان 
تردیدها

یک کارشللناس اقتصاد مسکن معتقد 
اسللت بودجه مطرح شللده برای وزارت 
راه و شهرسللازی حتللی کفاف مجموعه 
کوچکللی از وظایللف ایللن نهللاد را نیز 
نمی دهللد و ازایللن رو اسللتفاده از دیگر 
منابللع اقتصادی می توانللد تنها راهبرد 

پیش رو باشد. 
شللهریار شللقاقی در گفت وگللو بللا 
»فرصللت امروز«، به طرح اخیر واردات 
۱۱۴ هواپیمللا اشللاره کرد و گفت: اگر 
بنا بود از بودجه عمومی اسللتفاده شود 
تعللداد محللدودی از این هواپیماها نیز 
وارد نمی شللدند. این در حالی است که 

حتی در سال های گذشته همین منابع 
محدود نیز به طور کامل محقق نشده اند. 
به گفته وی، راه اقتصاد کشور که در 
ایللام پس از لغو تحریم ها هموار خواهد 
شد بهترین گزینه برای برنامه ریزی در 
ماه های آینده اسللت، مسللیری که در 
صورت مدیریت مناسب می تواند اوضاع 
کشللور را بهبود بخشیده و از نیمه دوم 
سال آینده حرکتی مثبت را در اقتصاد 
ایران و طرح های زیربنایی کلید بزند. 

ایللن نللگاه مثبت همراه با احتیاط در 
نگاه کارشناسان اقتصادی نیز به چشم 
می خورد. مرتضی دلخوش، کارشللناس 
اقتصللاد کان در گفت وگللو 
بللا »فرصت امللروز« اظهار 
کللرد: در صورتللی که 
ایران بتواند از فضای 
به وجود آمده پس از 
لغو تحریم ها استفاده 
کنللد می تللوان انتظار 

تحوالتی مثبت در این رابطه داشت در 
غیر این صورت با توجه به گسللتردگی 
محدودیللت  و  برنامه هللا  و  طرح هللا 
اقتصادی دولت نمی توان امید چندانی 
به تحول داشت. وی ادامه داد: با توجه به 
محدودیت هایی که اقتصاد کشور پشت 
سللر گذاشللته باید این را در نظر داشته 
باشللیم که در سللال های آینده ایران به 
احتیاج  سرمایه گذاری های گسترده ای 
خواهد داشللت که این موضوع با بهبود 
اوضللاع کشللور پس از تحریللم و ورود 
سرمایه گذاران جدید امکان پذیر خواهد 
شد. البته اینکه مدیریت ما چگونه باشد 
اصلی ترین سللوال است زیرا ظرفیت ها 
افزایللش خواهد یافللت و اینکه چگونه 
از آنها بهره بگیریم بسیار اهمیت دارد. 
با وجود تمام این گمانه زنی ها به نظر 
می رسد بودجه وزارت راه در سال آینده 
نیز مسللیری شللبیه به گذشللته را طی 
خواهللد کللرد و حتی ایللن رقم محدود 
نیز شللاید هرگز بلله محورهای مربوط 
نرسد، در عین حال رفع تحریم ها امید 
و چشللم انداز مثبتی را به وجود آورده 
که شللاید در چارچوب آن بتوان حتی 
مشللکات بودجه هللای عمومللی را نیز 
برطللرف کرد؛ امیدی که باید دید تأثیر 
عملللی خود را چگونلله بر اقتصاد ایران 

خواهد گذاشت. 

افزایش 18 درصدی بودجه وزارت راه در میان تردیدها 
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 علی فراهانی 
مدیرعامل شرکت قطعه سازان میثاق: 

فروش اقساطی خودرو به نفع 
قطعه سازان نبود

مدیر عامل ش��رکت قطعه س��ازان میث��اق گفت: 
فروش اقس��اطی خودرو هیچ س��ودی ب��رای قطعه 

سازان به همراه نداشته است. 
عل��ی فراهان��ی در گفت وگو با ایس��نا توضیح داد: 
هرچن��د دولت چندی پیش طرح فروش اقس��اطی 
خ��ودرو را اجرای��ی ک��رد ول��ی این طرح به س��ود 
قطعه س��ازان نبود و صرفا به فروش اتومبیل های در 

انبار مانده منتهی شد. 
او اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر نبود س��رمایه در 
گ��ردش به مهم ترین مش��کل واحده��ای صنعتی و 
تولیدی اس��تان تبدیل ش��ده اس��ت. نبود س��رمایه 
درگ��ردش باع��ث ش��ده ظرفی��ت تولی��دی ای��ن 
 واحده��ا ب��ه می��زان قاب��ل توجه��ی کاه��ش پیدا 

کند. 
وی بیان کرد: با پایین آمدن ظرفیت های تولیدی، 
بس��یاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان طی 
چند سال گذش��ته ناچار به تعدیل نیرو شده اند که 
این ه��م به ضرر کارخان��ه داران اس��ت و هم باعث 

افزایش آمار بیکاری در جامعه می شود. 
فراهانی با اش��اره به ش��رایط فعلی قطعه س��ازان 
استان ادامه داد: در البرز 170 واحد تولیدی قطعات 
خودرو وجود دارد که ای��ن واحدها برای حدود 40 

هزار نفر اشتغال زایی کرده اند. 
وی ابراز کرد: در حال حاضر که بازار خرید خودرو 
در کش��ور در حالت رکود است، تعداد زیادی از این 
واحدها تولید خود را متوقف کرده اند یا در آس��تانه 
منحل شدن هستند. مدیرعامل شرکت قطعه سازان 
میث��اق گفت: برای اینک��ه تولید و فروش خودرو در 
کش��ور رونق پیدا کند باید دس��ت اندرکاران صنعت 
خودرو به فکر باالبردن کیفیت این خودروها باشند. 
با باالرفت��ن کیفیت خودروها، تقاض��ای مردم برای 
خری��د باال می رود و به این ترتیب فعالیت واحدهای 

قطعه ساز نیز رونق می گیرد. 

تولید 3 وانت متوقف شد
تولید س��ه مدل وان��ت در خودروس��ازان داخلی 
متوقف شد. به گزارش ایسنا، براساس گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، آذر ماه امس��ال تولید وانت 
باردو ایران خ��ودرو تبریز با کاهش 100درصدی از 

7260 دستگاه در آذر 1393 به صفر رسید. 
در ای��ن مدت تولی��د وانت وین��گل دوکابین تک 
دیفرانسیل شرکت س��ازه های خودرو دیار با کاهش 
100درصدی از 61 دس��تگاه در آذر 1393 به صفر 

رسید. 
آذر ماه امس��ال تولید وانت مزدا تک کابین گروه 
خودروس��ازی بهمن با کاه��ش 100درصدی از دو 

دستگاه در آذر 1393 به صفر کاهش یافت. 

رونمایی از فیلتر ارگانیک خودرو با 
 توان کاهش 20 درصدی 

آلودگی هوا
رئی��س اتحادیه الس��تیک، روغ��ن، پنچرگیران و 
فیلترس��ازان با اشاره به ساخت فیلتر هوای ارگانیک 
جدی��د برای خودرو گفت: اس��تفاده از این محصول 
جدی��د موجب کاهش 20 درصدی میزان آالیندگی 

ناشی از سوخت خودرو می شود. 
به گزارش ایرنا، عباس سماواتی در نشست خبری 
رونمایی از فیلتر هوای ارگانیک جدید خودرو افزود: 
این فیلتر با اس��تفاده از فناوری جدید و با همکاری 
متخصصان و کارشناس��ان داخلی به صورت ارگانیک 
و با هدف کاهش میزان آلودگی های ناش��ی از تردد 

خودروها تولید شده است. 
وی با اش��اره به تق��ارن رونمای��ی از فیلتر جدید 
)س��نیک( با هفته هوای پاک اظهار کرد: استفاده از 
این فیلت��ر در خودروها موجب کاهش 25 درصدی 
مص��رف س��وخت و کاه��ش 20 درص��دی آالینده 

منواکسیدکربن می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه تصفیه مناس��ب روغن منجر به 
کاهش تولید آلودگی توس��ط خودرو می شود، افزود: 
ای��ن محصول کامال داخلی و بومی اس��ت که نمونه 

خارجی و مشابه نیز ندارد. 
رئی��س اتحادیه الس��تیک، روغ��ن، پنچرگیران و 
فیلترسازان در خصوص قاچاق الستیک های فرسوده 
به داخل کش��ور از جمله تهران نیز گفت: با توجه به 
موفقیت دولت در لغو تحریم ها، بسیاری از مشکالت 
س��ال های اخی��ر در خصوص قاچ��اق کاال و واردات 

محصول رفع خواهد شد. 

برای تولید فیلتر سنیک از تکنولوژی بومی 
استفاده شده است 

مهدی موس��وی نژاد، رئیس تی��م مخترعان فیلتر 
ارگانیک سنیک نیز دراین جلسه گفت: این محصول 
با اس��تفاده از فناوری بومی، مواد ارزان و در اختیار، 

تولید شده است. 
وی با بیان اینکه کمپوس��ت ی��ا ضایعات ارگانیک 
ماده اولیه تولید این فیلتر است افزود: ماده ارگانیک 
AAA ش��بیه آب اس��ت و از نظ��ر ظاه��ری هیچ 

مشکلی برای فیلتر ایجاد نمی کند. 
وی خاطر نش��ان کرد: با اس��پری کردن این ماده 
بی ب��و، بی م��زه و بی رن��گ روی فیلتره��ای کاغذی 
خ��ودرو می توانی��م مص��رف ان��رژی و آلودگی های 

سوخت را کاهش دهیم. 
»ارگانو فیلتر هوای اتومبیل س��نیک« غنی شده 
توس��ط محلول AAA نس��ل جدید فیلتر هوا است 
که در افزایش قدرت موتور خودرو، ارتقای بهسوزی 

و بهبود عملکرد سوخت موثر است. 
اس��تفاده از این محصول موج��ب کاهش مصرف 
س��وخت، دفعات تعویض فیلت��ر و تعویض روغن در 

خودرو خواهد شد.

مرسدس بنز و ایران خودرو وارد 
فازجدید قرارداد مشترک شدند

ش��رکت دایمل��ر )تابعه بن��ز( و ایران خ��ودرو در 
فاز جدید همکاری های ش��ان ش��رکت های مشترک 

تاسیس کردند. 
به گزارش ایکوپرس، گ��روه صنعتی ایران خودرو 
و ش��رکت دایمل��ر، مال��ک چندین ش��رکت تابعه و 
برند ب��زرگ خودروس��ازی همچون مرس��دس بنز، 
مرسدس-آام گ و اسمارت با امضای یک تفاهم نامه، 
همکاری اس��تراتژیک خود را برای ایجاد دو شرکت 

مشترک آغاز کردند.  
دایمل��ر به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده کامیون 
در جهان و ایران خودرو که بزرگ ترین خودروس��از 
خاورمیان��ه به ش��مار می آید قصد دارند با تاس��یس 
دو ش��رکت مش��ترک، از مزیت های نسبی یکدیگر 
اس��تفاده ک��رده و ضمن تحکیم جای��گاه خود، یک 
قطب تولید خودروهای تج��اری در منطقه را ایجاد 

کنند. 
این تفاهم نامه مش��ترک توسط هاشم یکه زارع، 
مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو و ولفگانگ 
برنارد، عض��و هیات مدیره ش��رکت دایملر با حضور 
جمع��ی از مدیران ارش��د دو خودروس��از بزرگ در 

شرکت ایران خودرو به امضا رسید. 
یکه زارع در این نشس��ت مش��ترک گفت: »گروه 
صنعتی ای��ران خودرو در دور جدی��د همکاری های 
بین المللی خود، رویکردی کامال متفاوت با گذش��ته 
در پیش گرفته و بر حضور و سرمایه گذاری مشترک 

طرف مقابل تاکید دارد.«
وی ب��ا بیان اینکه سرمش��ق گ��روه صنعتی ایران 
خودرو در همکاری های جدید، حفظ و ارتقای منافع 
ملی اس��ت، افزود: »دایملر و شرکت بنز سابقه قابل 
اعتن��ا و اتکایی در همکاری با گ��روه صنعتی ایران 
خودرو داشته اند که این امر می تواند در مسیر پیش 

روی این دو خودروساز راهگشا باشد. 
ولفگان��گ برنارد، عض��و هیات مدی��ره دایملر نیز 
اظهار ک��رد: محصوالت تجاری دایملر همیش��ه در 
ای��ران از محبوبیت برخوردار بوده اس��ت و در حال 
حاضر خودروهای تجاری از تقاضای باالیی در ایران 

برخوردار هستند. 
بنابراین پس از لغ��و تحریم های ایران، ما در حال 
برنامه ریزی برای از س��رگیری سریع کسب و کارمان 
در این بازار هس��تیم. امضای تفاهم نامه با ش��ریک 
تجاری م��ان در ای��ران، پی��ش نیاز مهم��ی برای از 
س��رگیری س��ریع این کس��ب و کار اس��ت. براساس 
ای��ن گزارش، دایملر و ایران خ��ودرو پس از امضای 
ای��ن تفاهم نامه در ی��ک بیانیه مش��ترک اهداف و 
برنامه ه��ای خود ب��رای از س��رگیری همکاری ها را 

تشریح کردند. 
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: »ایران خ��ودرو دیزل 
یکی از شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو، 
 MENA بزرگ ترین تولیده کننده خودرو در منطقه
)خاورمیانه و ش��مال آفریقا( اس��ت که بیش از 50 
درصد سهم بازار را در ایران داشته و بیش از نیم قرن 
اس��ت که با دایملر همکاری دارد.« »سرمایه گذاری 
مشترک برای تولید منطقه ای کامیون های مرسدس 
بن��ز و قطع��ات قوای محرکه«، »تاس��یس ش��رکت 
مشترک فروش کامیون های مرسدس بنز و قطعات 
آنه��ا در ایران« و همچنین خرید بخش��ی از س��هام 
ش��رکت محور خودرو در کنار ایدم توسط دایملر از 
جمله مواردی به شمار می رود که در این تفاهم نامه 
مورد توافق قرار گرفته است. عالوه بر این، دو طرف 
درصدد هستند سرمایه گذاری مشترکی برای فروش 
وس��ایل نقلیه تجاری و باری مرسدس داشته باشند. 
ضم��ن اینکه دایملر اع��الم کرده ب��رای تحقق این 
برنامه ها دفتر خود در تهران را در س��ه ماه نخس��ت 

سال 2016 ایجاد می کند. 

تقاضای بسیار باال  در بازار کامیون ایران
همچنی��ن ش��رکت دایمل��ر ط��ی بیانی��ه ای ب��ه 
پتانس��یل های ب��ازار و صنعت خودرو ایران اش��اره 
کرده اس��ت. در بیانی��ه دایملر آمده اس��ت: »ایران 
در پی س��ال های متمادی تحری��م و تقاضای باال در 
بخش حمل و نقل، پتانسیل خوبی برای رشد در این 
بخش داش��ته و فرصت های زیادی را به دایملر نوید 
می دهد. ای��ران باوجود تحریم های اقتصادی یکی از 
بزرگ ترین اقتصادهای مل��ی در خاورمیانه، با تولید 
ناخال��ص مل��ی 415 میلیارد دالر آمریکا در س��ال 
2014 بود. صنایع ایران تقریبا نیمی از اقتصاد ملی 

ایران را به دوش می کشند. 

فروش و خدمات پس از فروش
خودروس��از آلمانی برای حوزه ف��روش و خدمات 
پ��س از فروش ه��م برنامه ریزی هایی انج��ام داده و 
اعالم کرده اس��ت: »دایملر با امضای سند همکاری، 
در حال ش��روع فرآیندی برای ورود مجدد و فراگیر 
به بازار ایران اس��ت. نخستین کامیون های مرسدس 
بن��ز ب��ا نام ه��ای آکت��روس )Actros( و آکس��ور 
)Axor( را می ت��وان پیش از پایان س��ال در ایران 
تولی��د و عرضه کرد. دایملر در تالش اس��ت تا جای 
پای خ��ود را در بازار محلی ای��ران محکم تر کند به 
همین منظور هدف تجدید همکاری با ش��رکت ایدم 
در عرصه موتور و سرمایه گذاری مشترک در فروش 
را دنب��ال می کند. افزون بر ای��ن، دایملر قصد دارد 
تا در قالب یک س��رمایه گذاری مش��ترک در زمینه 
ف��روش، تمام فعالیت های ف��روش و خدمات پس از 
ف��روش در ایران را حرفه ای کن��د. همچنین دایملر 
قص��د دارد دفتر خود را در تهران افتتاح کند. با این 
اقدامات و تعهدات ش��رکت دایملر خود را به توسعه 

اقتصادی و اجتماعی ایران متعهد کرده است.«
همچنین دو ط��رف تصمیم گرفتند ضمن اصالح 
س��اختار ش��رکت خدمات پس از فروش نس��بت به 
واگذاری این شرکت به شرکت مشترک ایران خودرو 
و بن��ز اقدام کنند. گفتنی اس��ت، جمعی از مدیران 
ارش��د مرسدس بنز از سالن ها و خطوط تولید ایران 
خ��ودرو دیزل و ایران خ��ودرو بازدید و پس از انجام 
مذاک��رات، تفاهم نامه مش��ترک هم��کاری با گروه 

صنعتی ایران خودرو را نیز امضا کردند. 

خبر قطعهسازی

خبر
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قدیمی ترین ش��ریک تجاری 
خودروس��ازی ایران پس از 63 
سال باالخره با ایران تفاهم نامه ای 
س��رمایه گذاری  آغ��از  ب��رای 
مش��ترک امض��ا ک��رد ت��ا قدم 
مهمی در راس��تای رس��یدن به 
رش��د اقتصادی 6 درصدی و پر 
ش��دن خالء خودروهای تجاری 

در ایران برداشته شود. 
 »فرصت امروز« ش��نبه هفته 
ج��اری از حضور مدیران ارش��د 
بن��ز در ایران خب��ر داده بود که 
در نهای��ت روز گذش��ته گ��روه 
از  ایران خ��ودرو  خودروس��ازی 
با ش��رکت  تفاهم نامه  امض��ای 
دایملر مالک ش��رکت مرسدس 
داد.  خب��ر  ای��ران  در  بن��ز، 
براس��اس این تفاهم نامه شرکت 
ایران خ��ودرو دیزل ک��ه حدود 
50 س��ال اس��ت با دایملر فقط 
به عنوان مونتاژ کننده محصوالت 
این شرکت همکاری دارد، تولید 
س��االنه 9 هزار دستگاه از چند 
محصول تجاری این ش��رکت را 
بر عهده خواه��د گرفت. پس از 
با  رایزنی خودروسازان  یک سال 
ش��رکای خارجی، این نخستین 
تفاهم نام��ه ای اس��ت ک��ه ب��ه 
مرحله امضا رس��یده و ش��کل 
ج��دی به خود گرفته اس��ت. از 
تجاری  خودروه��ای  آنجایی که 
بازار کوچک تر اما پراهمیت تری 
نس��بت به خودروهای س��واری 
دارند، این پرس��ش مطرح است 
که تفاهم نامه مذکور چه تحولی 
برای صنعت خودروهای تجاری 

ایران به همراه خواهد داشت؟ 
کریمی س��نجری،  حس��ن 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو در 
پاسخ به این پرسش به  »فرصت 
امروز« می گوید: »بنز ش��رکتی 
است که میزان فروشش چندین 
برابر بودجه کل کشور ما است، 
بنابراین ما با شرکتی وارد مذاکره 
شده ایم که برند مطرح و فروش 
باالیی دارد. نکته دیگر این است 
که بازار محصوالت تجاری ما به 
وسعت محصوالت سواری نیست 

پس امضای چنین تفاهم نامه ای 
در مقایس��ه با تجاری بودن بازار 
و ب��زرگ بودن برند بنز، بس��یار 
خ��وب اس��ت. از مدت ها پیش 
روی این قرارداد کار کارشناسی 

انجام شده است.«
او می افزای��د: »نکت��ه دیگ��ر 
این اس��ت که چون خود بنز در 
بازاریابی شریک است، در فروش 
هم مش��کلی پی��ش رو نخواهد 

بود.«
همچنین فربد زاوه، کارشناس 
صنع��ت خ��ودرو نیز ب��ا تأکید 
بر اینکه تفاه��م نامه مهمی به 
امضا رسیده است، بیان می کند:  
»قب��ل از هر چیر ما باید تکلیف 
خودم��ان را ب��ا صنایع روش��ن 
کنیم؛ باالخره خودروس��ازان ما 
آزاد هس��تند یا قرار اس��ت که 
مهندسی ش��ده به پیش بروند. 
اگ��ر بازار ق��رار بود ب��ه صورت 
یکس��ان در اختی��ار هم��ه قرار 
بگیرد آیا ایران خودرو باز هم بنز 
را انتخاب می کرد؟ در هر صورت 
این ق��رارداد با توج��ه به تأکید 
بر رش��د اقتص��ادی 8 درصدی، 
بسیار مهم است. برای هر درصد 
رش��د اقتصادی ما باید 2 درصد 
حمل و نقل  ن��اوگان  به��ره وری 

تجاری را باال ببریم.«
این کارشناس صنعت خودرو 
با بیان اینکه با مهندسی کردن 
از دس��ت  را  ب��ازار فرصت ه��ا 

می دهی��م، تصری��ح می کن��د:  
ش��رکت های  »س��رمایه گذاری 
ستاره ایران و بنز در راستای نیاز 
بازار نخواهد بود، بلکه در راستای 
خوشامد وزارتخانه است. ما بازار 
را مهندس��ی می کنیم و در این 
مهندسی به شرکت های مختلف 
س��هم می دهیم که با این رویه 
نباید منتظر تحول چشمگیری 
بود. اما پس از 12 سال باالخره 
یک قرارداد مهم خودرویی بسته 
ش��ده و ما برای رشد اقتصادی 
مورد نظر باید 12 تا 16 درصد 
ن��اوگان حمل و نق��ل را افزایش 
دهیم که حدودا نیاز به 60 هزار 
دستگاه خودروی سنگین است. 
می توان حدود 30 هزار دستگاه 
از این نیاز را با افزایش بهره وری 
ح��ل کرد اما برای تأمین مابقی 
 نیاز ب��ه ورود محص��والت تازه 
داری��م.«او ادامه می ده��د: »از 
س��وی دیگر م��ا ح��دود 100 
هزار دستگاه خودروی فرسوده 
در ای��ن ن��اوگان داریم که برای 
نوس��ازی آنها نیز نیاز به تولید 
محص��والت ت��ازه اس��ت و این 
موضوع آنق��در اهمیت دارد که 
بتوانیم از میزان س��اخت داخل 
بنز چشم پوش��ی کنیم که البته 
اگر ش��رایط بازار را مهندس��ی 
نمی کردیم مطمئن باشید خود 
بنز برای کاهش هزینه هایش و 
افزایش توان رقابتی اش بیش از 

30 درصد س��اخت داخل اقدام 
می کرد.«

بنز زیر بار صادرات می رود؟ 
نکت��ه ای که در ای��ن تفاهم 
نامه قابل بررس��ی اس��ت، این 
است که با وجود تأکید وزارت 
صنع��ت ب��ر اینک��ه ص��ادرات 
درص��دی از محص��والت حتماً 
بای��د در قراردادها مد نظر قرار 
بگیرد، گویا بنز زیر بار صادرات 
محص��والت تولی��دی خود در 
ایران نرفته است. حاال آیا بازار 
ما تا چند سال آینده با مشکل 
مازاد تولید مواجه نخواهد شد؟ 
کریمی س��نجری در پاسخ به 
این پرس��ش توضی��ح می دهد: 
»ق��رار اس��ت 9 هزار دس��تگاه 
محص��ول مختلف تولید ش��ود. 
کش��نده،  کامیونت،  کامی��ون، 
باری، کمپرس��ی و هم می تواند 
محص��والت مس��افری را در بر 
بگی��رد. بنابراین اگر از ش��رایط 
رک��ودی خ��ارج ش��ویم، قطعاً 
باشیم،  داشته  فروش  می توانیم 
زی��را م��ا در س��ال های قبل در 
محص��والت چین��ی و آلمان��ی 

همین مقدار را فروختیم.«
زاوه نیز با بیان اینکه طبیعی 
اس��ت که بنز زیر بازار صادرات 
نرود، معتقد است: »نیاز ما بسیار 
بیش از این است که بازار بخواهد 
با تولید س��االنه 9 هزار دستگاه 

اشباع ش��ود و بنز هم به همین 
دلیل زیر بار صادرات نرفته است. 
نی��از بازار ما چیزی حدود 60 تا 
70 هزار دستگاه خودرو است که 
از کل تولید اسپانیا بیشتر است 
بنابراین نگرانی در اش��باع بازار 

وجود ندارد.«

چینی ها تبدیل به چالش 
می شوند

در طول س��ال های حکومت 
تحریم بر صنایع کشور، چینی ها 
بیشترین اس��تفاده را بردند. این 
اس��تفاده ب��ه ب��ازار خودروهای 
تج��اری ه��م رس��یده و اکنون 
در ش��ماره گذاری های جدی��د، 
چینی ها بیشترین سهم را برای 
خ��ود کس��ب کرده ان��د. حاال با 
توج��ه به اینک��ه طبیعتا قیمت 
خودروهای تجاری دایملر گرانتر 
از خودروه��ای تج��اری چینی 
است، آیا چینی ها به مانعی برای 

فروش تبدیل نمی شوند؟ 
موض��وع  ای��ن  درب��اره  زاوه 
می گوید: »خیر، چون برندهای 
اروپای��ی همواره مش��تری های 
خود را داش��ته اند و مثاًل اسپانیا 
در این س��ال ها به عن��وان تکتاز 
ب��ازار همواره محص��والت خود 
را می فروخته اس��ت. از س��وی 
خودروه��ای  موض��وع  دیگ��ر 
ترانزیتی همواره اروپایی بوده و 
در این میان برنده��ای اروپایی 
آنقدر اعتب��ار دارند که چینی ها 
نتوانند مشکلی بر س��ر راه آنها 
ایج��اد کنن��د.« خودروس��ازان 
تجاری ایران در طول سال های 
گذش��ته زیان ده بوده و متحمل 
هزینه های مالی سنگین شده اند 
به طوری که گفته می ش��ود رقم 
بدهی ه��ای ایران خودرو دیزل و 
س��ایپا دیزل بسیار بزرگ است. 
حاال پس از 60 س��ال ش��راکت 
ایران با بنز، باالخره قرار اس��ت 
ک��ه یک��ی از این ش��رکت ها از 
قال��ب مونت��اژ کار بن��ز خ��ارج 
ش��ده به جرگه تولیدکنندگان 
بپیوندد تا ش��اید این تفاهم نامه 
شروعی بر پایان فصل زیان دهی 
خودروسازان تجاری ایران باشد. 

آغاز فصل تحول خودروهای سنگین 

قدیمی ترین شریک تجاری ایران، بازگشت

یوجنی��و کاریوگات��ی، مدی��ر ش��رکت 
خودروس��ازی ایتالی��ا گف��ت ک��ه لغ��و 
تحریم های ای��ران فرصت وی��ژه ای برای 

شرکت های ایتالیایی فراهم کرده است.
 یوجنی��و کاریوگات��ی ک��ه مدیرعامل 
شرکت خودروسازی »جینیس کار« ایتالیا 
)Genius Car Ltd(  است با بیان اینکه 
با کنار گذاش��تن موانع سیاسی از فضای 
کسب و کار، اقتصاد فرصت شکوفایی پیدا 
می کند، تاکید کرد: لغو تحریم های ایران 
فرصت ویژه ای برای ش��رکت های خارجی 
ب��رای فعالیت در بازار ای��ران فراهم کرده 

است. 
او در گف��ت وگو با ایرنا اف��زود: ایتالیا و 
ایران تشابه های فرهنگی زیادی دارند که 
به برقراری ارتباط می��ان دو ملت و رونق 
کس��ب و کارهایی که به سود هر دو کشور 

است کمک می کند. 
وی درب��اره چگونگی ح��ل بحران های 
اقتصادی از طریق کسب و کارهای کوچک 
و متوسط گفت: کسب و کارها همواره باید 
به بحران به عنوان یک فرصت نگاه کنند؛ 
بحران نشان دهنده لزوم تغییر است و اگر 
بتوان تغیی��رات مورد نی��از را ایجاد کرد، 
می توان بر بحران فائق آمد. وی اضافه کرد: 
اگر چ��ه بحران، خطرات زی��ادی دارد اما 
فرصت های زیادی نیز در بر دارد؛ اگر این 
فرصت ها را بشناسیم و وسایل ایجاد تغییر 
را مهیا کنی��م، در آن ص��ورت »بحران« 
وس��یله پیش��رفت خواهد بود. کاریوگاتی 
اضافه کرد: شرکت خودروسازی »جینیس 
کار« عالوه بر ایتالیا، در فرانسه و انگلستان 
نیز دارای ش��عبه های فعال بوده و درصدد 
است در غرب اروپا نیز به فعالیت بپردازد. 

وی ادام��ه داد: ه��دف م��ا از س��فر به 
تهران که نخس��تین دی��دار م��ا از ایران 
محس��وب می ش��ود، بررس��ی بازار است. 
آنچه دریافته ایم این اس��ت که مردم ایران 
کااله��ای ایتالیایی را به لح��اظ کیفیت، 
دوس��ت دارند و این، زمین��ه کار را هموار 
می کند. مدیرعامل ش��رکت خودروسازی 
جینی��س کار ایتالیا گف��ت: در نظر داریم 
ابتدا فعالیت خ��ود را از تهران آغاز کنیم 
و س��پس آن را در سایر شهرها گسترش 
دهیم. به گزارش ایرنا، ش��رکت جینیس 
کار، یک ش��رکت هلدینگ ایتالیایی است 
که مالکی��ت برخی ش��رکت های اروپایی 
در زمینه های فن��اوری و نوآوری را نیز در 

اختیار دارد. 
دومین نمایشگاه بین المللی اختصاصی 
ایتالی��ا در ای��ران ب��ا حضور 60 ش��رکت 

تولی��دی و خدماتی ایتالیای��ی 20 تا 23 
دی م��اه در مح��ل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران برگزار شد. شرکت های 
ایتالیایی، در این نمایش��گاه دستاوردهای 
خ��ود را در زمینه ه��ای خدم��ات فن��ی، 
مهندس��ی، مبلم��ان و تجهی��زات اداری 
و منزل، هتل س��ازی، س��اخت فضاهای 
ش��هری، معماری، تجهیزات آش��پزخانه، 
حمام و در و پنجره به نمایش گذاش��تند. 
نخستین نمایشگاه اختصاصی کشور ایتالیا، 
دی ماه سال گذشته در تهران برگزار شد. 
ایتالیا از جمله کش��ورهایی است که در 
دوران اعم��ال تحریم ه��ا، روابط خود را با 
ایران حفظ کرد. این کشور از شریک های 
ایران در اروپا اس��ت ک��ه حجم مبادالت 
تجاری دو کش��ور، تا 7میلی��ارد دالر نیز 

ثبت شد. 

شرکت خودروسازی جینیس ایتالیا به بازار خودروی ایران وارد شد

مرسدس بنز خودروی هیدروژنی خود را سال آینده به بازار عرضه خواهد کرد

ب��ه زودی انحصار ش��رکت های 
تویوت��ا و هوندا در س��اخت و ارائه 
بازار  ب��ه  خودروه��ای هیدروژنی 
شکسته خواهد شد. دکتر توماس 
وبر، مدیر بخش تحقیق و توس��عه 
مرس��دس بنز در گفت وگویی که 
اخی��ر با خبرنگاران داش��ت اعالم 
ک��رد که ش��رکت متبوع��ش در 
س��ال آینده یک نسخه هیدروژنی 
از م��دل ک��راس اوور GLC خود 
را به ب��ازار عرضه خواه��د کرد. با 
تحق��ق این امر، مرس��دس بنز به 
جمع شرکت های BMW، آئودی 
و س��ایر خودروس��ازان در زمینه 
س��رمایه گذاری در بخش طراحی 
و توس��عه خودروه��ای برق��ی و 
هیدروژنی به بازار خواهد پیوست. 

الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه پیش 
از این نیز مرس��دس بنز نس��خه 
هیدروژنی از مدل B-Class خود 
را با ن��ام F-Cell را به بازار عرضه 
کرده بود. گفتنی اس��ت که عرضه 
مدل مذکور بس��یار محدود بوده و 
تنها در منطقه کالیفرنیای جنوبی 

در ایاالت متحده صورت پذیرفته 
اس��ت. وبر که پا جای پای س��لف 
خود گذارده اس��ت اعالم کرد که 
نام م��دل هیدروژن��ی GLC این 
ش��رکت به GLC F-Cell تغییر 
خواهد یافت. مدیر بخش تحقیق 
و توس��عه شرکت مرس��دس بنز 
در گفت وگ��وی خود با رس��انه ها 
س��ال های  »در  داش��ت:  اظه��ار 
اخیر پیش��رفت های قابل توجهی 
در زمین��ه اس��تفاده از تکنولوژی 
س��لول های س��وختی هیدروژنی 
صورت گرفته است و قطعات مورد 
نیاز جهت تولید نیرو از هیدروژن 

کوچک تر و کاربردی تر شده اند. " 
 GLC F-Cell گفتنی اس��ت که
تنه��ا در مدت 3 دقیقه س��وخت 
مورد نیاز خ��ود را دریافت خواهد 
کرد و س��لول های س��وختی مدل 
هیدروژن��ی دقیق��ا در جایی قرار 
خواهند گرفت که پیشرانه خودرو 
در مدل های معمولی قرار می گیرد. 
همانند تویوتا Mirai، نس��خه 
هیدروژنی GLC نیز به دلیل عدم 
وجود زیرس��اخت های م��ورد نیاز 
جهت سوخت گیری خودرو تنها در 
بازاره��ای محدودی عرضه خواهد 
ش��د. در راستای حضور مرسدس 

تولید کنن��دگان  می��ان  در  بن��ز 
خودروه��ای برق��ی و هیدروژنی، 
پ��س از عرضه م��دل هیدروژنی 
GLC F-Cell، چه��ار خودروی 
برقی را نیز به بازار عرضه خواهد 
کرد که نخستین مدل آن در سال 
2018 در دسترس مشتریان قرار 
خواهد گرف��ت. آقای وبر جزئیات 
فن��ی  مش��خصات  از  بیش��تری 
خودروی برقی مذکور را در اختیار 
خبرنگاران قرار نداد اما اعالم کرد 
که ماشین های برقی مرسدس بنز 
با یک بار ش��ارژ کامل مس��افتی 
معادل 250 الی 300 مایل را طی 

خواهند کرد. 
خودروس��ازی  ش��رکت  ورود 
مرس��دس بنز ب��ه عرص��ه تولید 
خودروهای با سوخت پاک در حالی 
صورت می پذیرد که کارشناس��ان 
معتقدن��د خودروه��ای برق��ی و 
هیدروژن��ی ه��ر دو آینده صنعت 
اتومبیل سازی محسوب می شوند. 
بنابرای��ن وقتی مرس��دس بنز در 
ه��ر دو بخش تولی��د خودروهای 
هیدروژنی و برقی س��رمایه گذاری 
توجه  ای��ن موض��وع  می نمای��د، 
بس��یاری از فعاالن و کارشناسان 
حوزه صنعت خودروس��ازی را به 

خود جلب می کند. 
کارشناس��ان  رابط��ه  ای��ن  در 
معتقدن��د مدیران مرس��دس بنز 
نمی خواهند در صورت غالب شدن 
یک��ی از دو تکنولوژی خودروهای 
هیدروژن��ی و برق��ی در آینده، از 
قافله تولید کنندگان این خودروها 
عقب بمان��د. به ای��ن منظور این 
آلمانی تصمیم  غول خودروسازی 
گرفته اس��ت تا در ه��ر دو بخش 
سرمایه گذاری نموده و خودروهای 
متنوعی را به بازارهای بین المللی 

عرضه کند. 
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اخبار انتخاباتی

ایرنا

یوکیا آمانو، مدی��رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 
دوشنبه پس از دیدار و گفت وگو با علی اکبر صالحی، رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این 
سوال که با شروع برجام چه هماهنگی و همکاری خاصی 
بی��ن ایران و آژانس انجام می ش��ود، با تش��ریح محورهای 
دیدار خود با صالحی گفت: جلس��ه موثر و خوبی با معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشتم. 
در ای��ن دیدار توافق کردیم ک��ه همکاری های بین ایران و 
آژانس را بیش��تر تقویت کنیم. مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همچنین گفت: سفر من به ایران زمانی انجام 
می شود که اجرای برجام دو روز قبل و پس از تایید آژانس 
آغاز ش��د، ایران اقدام��ات الزم را برای برجام تکمیل کرده. 
کارهای بس��یار زیادی انجام شده اس��ت تا به نقطه ای که 

اکنون قرار داریم، رس��یده ایم و تالش مس��تمر و مشابهی 
نیز در آینده الزم اس��ت. اجرای پروتکل الحاقی از اقدامات 
بسیار مهم است تا این شرایط را حفظ کنیم. ایران اکنون به 
دوره جدیدی وارد شده است و ما متعهد به ادامه تالش های 
غیرجانبدارانه و غیرسیاسی خود در حالت واقعیت هستیم. 
چنین تالش هایی نیز از س��وی ایران الزم است و از سوی 

آژانس نیز باالترین تالش را انجام خواهیم داد. 
خبرن��گاری همچنی��ن پرس��ید: آیا مختومه ش��دن 
کامل پرونده هس��ته ای ایران و نتیجه گسترده تر چقدر 
زم��ان می برد و چه زمانی کم��ک آژانس به ایران برای 
تکمیل پروژه س��وخت و نق��ل و انتقال انج��ام خواهد 
ش��د. مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی اتمی پاس��خ 
داد: آنچه مهم اس��ت تمرکز برای اجرای برجام اس��ت. 

در ص��ورت ادامه آرام و مثب��ت همکاری ها موارد ابهام 
برطرف می ش��ود. آمانو در مورد نتیجه گیری گسترده تر 
گفت: بعد از همکاری های اولیه این موضوع مش��خص 
می ش��ود. در مورد همکاری های خ��اص فنی با در نظر 
داش��تن قطعنامه های شورای امنیت، ش��اید در برخی 
موارد نتوانیم همکاری های فنی داش��ته باش��یم اما این 
موضوع در حال بررسی است. مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا زمان 
آن نرس��یده که باتوجه به اینکه رژیم صهیونیستی سالح 
هسته ای دارد، آژانس به این مسئله رسیدگی کند؟ گفت: 
در مورد این مس��ئله در اجالس بعدی آژانس و ش��ورای 

حکام در ماه سپتامبر گفت وگو می شود. 
آمانو عصر دیروز با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کرد.

رئیس جمهوری پس از اجرای رس��می 
برج��ام، در نامه ای به رهبر معظم انقالب، 
ضم��ن تش��ریح دس��تاوردهای یازده گانه 
ای��ران در حوزه ه��ای مختل��ف نوش��ت: 
این دس��تاوردها با پایمردی و اس��تقامت 
12 س��اله مردم اس��توار ای��ران در مقابل 
تمامی تهدیدها و تحریم ها و تحت رهبری 
داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، محقق 
شد. حسن روحانی همچنین تاکید کرده 
اس��ت که »دول��ت مصمم اس��ت با توجه 
کامل ب��ه رهنمودهای حضرتعالی، اجرای 

تعهدات طرف مقاب��ل را با دقت و جدیت 
رصد ک��رده و با واقع بینی هوش��مندانه و 
ب��ه دور از هر گونه خوش بین��ی افراطی، 
در براب��ر هر ُخلف وعده، اقدام متناس��ب 
متقاب��ل به عم��ل آورده و ب��ا برنامه ریزی 
دقی��ق و اصرار ب��ر خواس��ته ها، منافع و 
نیازه��ای واقعی کش��ور، ابت��کار عمل در 
رواب��ط سیاس��ی، فرهنگ��ی و اقتص��ادی 
پس��اتحریم را در اختیار گرفته و هر گونه 
تالش دش��منان برای سوء استفاده جهت 
نفوذ را ن��اکام گ��ذارد« و در 11 بند این 

منافع را تشریح کرده است. 
روحان��ی در ادام��ه این نامه می نویس��د: 
راهی که ملت ایران 12س��ال پیش انتخاب 
کرد تا در مقاب��ل زورگویی و انحصارطلبی 
قدرت های اس��تکباری و زیاده خواه بایستد 
و از حق��وق خود دفاع کن��د، اکنون به ثمر 
نشس��ته اس��ت. او ادامه می دهد: موفقیت 
مردم ایران در این توافق، در کنار ش��ادمانی 
دوس��تان انق��الب اس��المی، آش��فتگی و 
عصبانیت دشمنان جمهوری اسالمی ایران 
را در منطقه و خارج آن در پی داش��ت. در 

این نامه آمده است: اکنون با رفع تحریم های 
ظالمانه راه برای ش��کوفایی اقتصادی ایران 
از طریق اجرای جدی و موثر سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی باز شده است. دولت اعتقاد 
راس��خ دارد که اگرچه رفع تحریم ها از باب 
رفع ظل��م و احقاق حقوق ملت ایران کاری 
الزم و ضروری بود که صورت گرفت، لیکن 
الزمه قطعی گش��ایش اقتص��ادی و بهبود 
معیش��ت و اش��تغال، پیگی��ری همه جانبه 
اقتصاد مقاومت��ی و حضور فعال همه مردم 
در صحنه سرمایه گذاری و کار و ابتکار است. 

نجات اهلل ابراهیمیان، س��خنگوی شورای نگهبان گفت: 
نتایج بررس��ی صالحیت ه��ا از هیأت مرک��زی نظارت به 
هیات های مرکزی اس��تان و از آنجا به فرمانداری ها اعالم 
ش��ده و فرمانداری ه��ا کار ابالغ نتایج ب��ه داوطلبان را بر 

عهده دارند. 
ابراهیمیان در پاس��خ به این س��وال که آی��ا دالیل رد 
صالحیت داوطلبان کتبا به آنها اعالم می ش��ود، گفت: در 
ماده واحده مصوب س��ال ۷۸ مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام آمده اس��ت ب��ه موجب ای��ن قانون کلی��ه مراجع 
رس��یدگی کننده داوطلبان در انتخابات موظف هس��تند 
براس��اس مواد قانون��ی و دالیل معتبر که توس��ط مراکز 
مس��ئول قانون به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده به 
بررس��ی صالحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صالحیت 
داوطلب��ی را رد کردند، باید عل��ت رد صالحیت را با ذکر 

م��واد قانونی مورد اس��تناد و دالیل مرب��وط به داوطلب 
اب��الغ کنند. طب��ق این م��اده واحده مس��تندات قانونی 
بای��د به صورت کتبی به داوطلب اعالم ش��ود و در صورت 
درخواست داوطلب باید دالیل و مدارک رد صالحیت نیز 

توسط مرجع رسیدگی کننده به وی اطالع رسانی شود. 
عضو ش��ورای نگهبان در خصوص اینکه فکر نمی کنید 
عملکرد ش��ورای نگهبان در راستای فرمایش های رهبری 
مبنی بر اینکه حتی کس��انی که نظام را نیز قبول ندارند 
در انتخابات ش��رکت کنند نیس��ت، گفت: اینکه عملکرد 
شورای نگهبان مطابق قانون بوده یا خیر بحث جداگانه ای 
اس��ت. در مورد فرمایش های رهب��ری نباید مغالطه کرد. 
رهبری فرمودند حتی کس��انی که نظ��ام را قبول ندارند 
بیایند در انتخابات ش��رکت کنند. ایش��ان نفرمودند ماده 
2۸ نادیده گرفته ش��ود. کسانی که نظام را قبول نداشته 

باش��ند می توانند به عنوان رای دهنده در انتخابات شرکت 
کنند. به نظر می رس��د مراد رهبری این است که این عده 
می توانند به عنوان رای دهنده ش��رکت کنند، اما به عنوان 
ی��ک داوطلب باید ش��رایط قانونی برای آنها احراز ش��ود. 
چط��ور ممکن اس��ت ما اج��ازه بدهیم کس��انی که نظام 
را قب��ول ندارند بیاین��د در مجلس حاضر ش��وند. چنین 

مسئله ای منطقی نیست. 
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی در مورد دالیل استعفای 
خود عنوان کرد: اس��تعفای م��ن صرفا بر اثر یک اختالف 
س��لیقه اداری اس��ت. بررس��ی صالحیت ها جزو وظایف 
قانون��ی اس��ت و در اصل رعای��ت قان��ون اختالفی میان 
اعضای ش��ورای نگهبان وجود ندارد، اگرچه ممکن است 
در سلیقه ها تفاوت هایی وجود داشته باشد، بنابراین اقدام 
اخیر من صرفا در جهت روان تر سازی مسائل اداری بود. 

نامه رئیس جمهوری به رهبر معظم انقالب

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

حس��ین جاب��ری انصاری، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کشورمان صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
بع��د از قرائت بیانی��ه وزارت خارجه در واکن��ش به اقدام اخیر 
خزانه داری آمریکا مبنی بر تحریم جدید 11 شخص و مؤسسه 
ایرانی در ارتباط با آزمایش های موشکی بالستیک ایران در پاسخ 
به سوال خبرنگاران اظهار کرد: سفر آقای آمانو به تهران یک امر 
فوق العاده و خاص نیس��ت و در چارچوب توافقات بین ایران و 

آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است. 
او درب��اره مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا نیز گفت: این 
موضوع به موازات گفت وگوهای هسته ای بین جهات ذی صالح 
جمهوری اس��المی و طرف آمریکایی دنبال شد و به نتایجی 
رسید که جزییات آن اعالم شد. ابعاد انسانی آن و همین طور 
تأمین حقوق تعداد قابل توجهی از اتباع جمهوری اسالمی که 
با زندان و محدودیت های قضایی مختلفی روبه رو بودند، مبنای 

تعامل ما بود که با رفع این محدودیت ها به نتایج مطلوب رسید. 
به دلیل تحریم ها احکام قضایی متعددی برای ایرانی های مقیم 
آمریکا و اتباع آن صادر شد و ما تالش کرده ایم محدودیت های 
اتباع کشورمان برداشته ش��ود. همچنین 2۸ ایرانی در قالب 
توافق اخیر از زندان آزاد ش��دند و یا محدودیت های مربوط به 
آنها برداشته ش��د ولی اینکه آنها برای ادامه زندگی خود چه 
تصمیمی می گیرند به خودشان مربوط است. سفر نوازشریف 
به منظور میانجیگری میان ایران و عربس��تان س��والی بود 
ک��ه جابری انصاری در پاس��خ به آن این ط��ور توضیح داد 
که دولت جمهوری اس��المی پاکستان و شخص نوازشریف 
همواره به عنوان دوس��ت و همس��ایه ایران مورد احترام ما 
بوده اس��ت. نوازشریف برای سفر به ایران ابراز تمایل کرده 
و قطعا در این س��فر به منطقه از جمله موضوعی که ش��ما 

مطرح کردید مورد گفت وگو قرار خواهد گرفت. 

جابری انصاری: 28 ایرانی در قالب توافق اخیر از زندان های آمریکا آزاد شدند

 خبرگ�زاری رویت�رز از رم و به نقل از 
یک منبع دیپلماتیک نوش�ت که حسن 
روحان�ی رئیس جمه�وری ای�ران هفته 

آینده به ایتالیا و فرانسه سفر می کند. 
 230 نماینده مجلس شورای اسالمی 
در بیانی�ه ای از دو اق�دام اخی�ر س�پاه 
پاس�داران در دف�اع از مرزه�ای آبی و 
ساخت پاالیشگاه پارس جنوبی تقدیر، 

تشکر و حمایت کردند. 

یک مرکز رس�انه ای فلس�طینی س�ال 2015 را به دلیل نقض ش�دید حقوق 
خبرنگاران فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی یکی از بدترین سال ها برای 

خبرنگاران دانست

تیتر اخبار

عباس جعفری دولت آبادی، دادس��تان تهران در ارتباط با 
آخرین وضعیت رس��یدگی دادس��تانی به موضوع تعرض به 
سفارت عربستان اظهار کرد: در هفته های اخیر دستگیری ها 
هدفمند تر شده و فهرس��ت هایی در این رابطه نیز شناسایی 
شدند و در همین راستا، طی چند روز اخیر، سه متهم اصلی و 
کلیدی تعرض به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند 
و تاکنون تحقیقات مفصلی از این متهمان انجام شده است. 

دادس��تان تهران در ارتباط با علت احضار 1۰ س��ینماگر در 
روزهای اخیر به دادس��را گفت: احض��اری در کار نبوده و تنها 

یک اقدام پیشگیرانه بوده است که هنرمندان بدانند دادستانی 
در خصوص وقوع جرم انذار می کند چراکه تبلیغات در ماهواره 
ممنوع و جرم محسوب می شود. جعفری دولت آبادی با اشاره به 
استقبال هنرمندان از هشدارهای دادستانی، افزود: در این رابطه 
حتی پیشنهاد تشکیل  »شورای حل اختالف ویژه هنرمندان« 
مطرح و قرار شد این شورا تشکیل شود. او درخصوص تشکیل 
پرونده تخلفات انتخاباتی در آستانه برگزاری دو انتخابات پیش رو 
در اس��تان تهران نیز گفت: تاکنون هی��چ پرونده ای با موضوع 

تخلفات انتخاباتی در دادستانی تهران تشکیل نشده است. 

دادستان تهران: دستگیری 3 متهم اصلی تعرض به سفارت عربستان

 مس�عود ثقفی، س�خنگوی آم�وزش و 
پرورش ش�هر تهران گفت: کلی�ه مدارس 
متوسطه  )دوره اول و دوم( شهر تهران روز 
سه شنبه 29 دی ماه با تأخیر دوساعته آغاز 

به کار خواهند کرد. 
 محس�ن ش�وکتی، رئیس اداره حفاظت 
محیط زیس�ت ش�هرری از ع�دم کارای�ی 
سیستم تصفیه فاضالب مجتمع پردازش 

و دفع پسماند آرادکوه ابراز نارضایتی کرد. 
مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری شهردار تهران با تأیید قطع درخت در 

کاخ سعدآباد گفت: با متخلفان برخورد قانونی شد

تیتر اخبار

در تازه ترین جلسه ش��ورای صنفی نمایش قرارداد اکران 
چهار فیلم ثبت ش��د. غالمرضا فرجی، سخنگوی این شورا 
درمورد مصوبات جلسه مورخ 2۸ دی ماه گفت: قرارداد فیلم 
»نزدیک تر« در گروه س��ینمایی »کوروش« ثبت شد و این 
فیلم بعد از فیلم »خبر خاصی نیس��ت« در این گروه اکران 
می ش��ود. فیلم »وروجک ها« نیز به جای فیلم »شکاف« در 
گروه س��ینمایی »ماندانا« به نمایش در می آید که اکران آن 
از روز چهارش��نبه 3۰دی ماه آغاز می شود و فیلم »شکاف« 
ب��ه اکران خود در گ��روه آزاد ادامه می دهد. به گفته فرجی، 
قرارداد فیلم س��ینمایی »من سالوادور نیستم« نیز در گروه 
ماندانا ثبت ش��د و بعد از اینکه اکران فیلم »وروجک ها« به 
پایان رس��ید، این فیلم در گ��روه، اکران عمومی خود را آغاز 
می کند. همچنین فیلم »بیداری« در گروه اریکه ایرانیان و از 

تاریخ چهارشنبه 3۰دی ماه به نمایش در می آید. 
فیلم »نزدیک تر« به کارگردانی مصطفی احمدی و محصول 

»ایران نوین فیلم« است که در جشنواره فجر سال گذشته در 
ابر، پگاه  بخ��ش فیلم های اول مورد تقدیر ق��رار گرفت. صابر 
آهنگرانی، پارسا پیروزفر، نازنین فراهانی، شیرین یزدانبخش، 
محم��د بحرانی، فراز مدیری و س��تاره اس��کندری بازیگران 
این فیلم هستند. فیلم »من س��الوادور نیستم« نوشته رضا 
مقص��ودی و کار منوچهر هادی داس��تان ناصر و خانواده اش 
است که به سفری سیاحتی به برزیل دعوت می شوند، آنجل 
دختری برزیلی او را با نامزد س��ابق خود اشتباه گرفته است 
و. . . ۸۰ درصد از فیلمبرداری این فیلم س��ینمایی در برزیل 
ص��ورت گرفته و رضا عطاران و یکتا ناصر بازیگران اصلی آن 
هس��تند. حضور ریوالدو، بازیکن مشهور فوتبال برزیل و مرد 
سال فوتبال جهان در سال 1۹۹۹ در این فیلم سینمایی یکی 
از نکات قابل توجه آن اس��ت. مهدی محرابی، ژیال صادقی و 
سوگل محرابی، کارول ویدوتی و بری فیوکا از دیگر بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند. 

ثبت قرارداد اکران 4 فیلم جدید

و  آهنگس�از  صفاری�ان،  به�روز   
تنظیم کنن�ده برخ�ی از آث�ار محس�ن 
چاوش�ی ب�ا اع�الم تولی�د چن�د قطعه 
دیگر توس�ط این خواننده برای سریال 
»شهرزاد« از تولید آلبوم مجزا ویژه این 
مجموعه شبکه نمایش خانگی خبر داد. 
 حلق�ه منتق�دان لن�دن ب�ا انتخ�اب 
برترین ه�ای س�ال، »مد مک�س: جاده 
خش�م« را در برابر »بازگشته« به عنوان 

بهترین فیلم سال انتخاب کردند. 

بیس�ت ویکمین دوره جوای�ز منتخب منتق�دان آمریکا با انتخ�اب لئوناردو 
دی کاپریو برای بازی در فیلم »بازگشته«،برترین های خود را معرفی کرد

تیتر اخبار

زین الدی��ن زی��دان س��رمربی رئال مادری��د از پی��روزی 
مقتدرانه ای که تیمش به دست آورد بسیار خوشحال است. 
به گزارش EFE، رئال مادرید در هفته بیستم رقابت های لیگا 
به مصاف اس��پورتینگ خیخون رفت و پیروزی راحتی را به 
دست آورد. ش��اگردان زین الدین زیدان در این دیدار موفق 
شدند که با نتیجه پنج بر یک به پیروزی برسند و سه امتیاز 

بازی را با شایستگی به دست آورند. 
زی��دان در نشس��ت خبری بعد از ب��ازی گفت: به خوبی 
آماده این دیدار ش��ده بودیم و در نهایت موفق ش��دیم با 
ارائه یک بازی خوب س��ه امتیاز را به دست آوریم. بسیار 
خوش��حالم ک��ه در این دیدار هم عملک��رد خوبی از خود 

نشان دادیم و در نهایت پیروز بازی شدیم. 

زیدان در پایان س��خنان خود درباره عملکرد رئال مادرید 
در ای��ن دو دی��دار که او هدایت این تیم را بر عهده داش��ته 
گف��ت: می خواهی��م در پایان فص��ل با عن��وان قهرمانی در 
رقابت های مختلف هواداران خود را ش��اد کنیم. من دو بازی 
اس��ت که روی نیمکت رئال مادرید نشسته ام و تیم در هر دو 
بازی خود با پنج گل به پیروزی رس��یده اس��ت و این بسیار 
خوش��حال کننده است و نش��ان می دهد که عملکرد خوبی 
داشته ایم. پیروزی با پنج گل آن هم در دو دیدار پیاپی اصال 
آس��ان نیس��ت اما ما موفق به این کار ش��ده ایم و این نشان 
می دهد که عملکرد خوبی از خود نشان داده ایم. درست است 
که در هر دو دیدار خوب ظاهر شدیم، اما اگر کسی می خواهد 

بهترین باشد باید همواره تالش و پیشرفت کند. 

واکنش زیدان بعد از دومین پیروزی با رئال

برزیل�ی در   دیگ�و ژاردل، هافب�ک 
آستانه پیوستن به تیم فوتبال استقالل 

تهران قرار دارد. 
  دودانگه، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
ایران در رقابت های قهرمانی آسیا تاکید 
کرد: با هدف دفاع از عنوان قهرمانی پا به 

این رقابت ها خواهیم گذاشت. 
رضا احدی، پیشکس�وت باشگاه اس�تقالل تهران که به دلیل عارضه کبد در 

بیمارستان بستری بود، درگذشت

تیتر اخبار
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اله��ام امی��ن زاده معاون حقوق��ی رئیس 
جمهور در ارتباط با اظهارنظر رئیس جمهور 
مبنی بر پیگیری رد صالحیت های داوطلبان 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: بیشتر پیگیری رئیس جمهور در ارتباط 
ب��ا احقاق حق��وق رد صالحیت ش��ده ها با 
مذاکره صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور 
با ش��ورای نگهب��ان مذاکره خواه��د کرد تا 
اگر اش��تباهی اتفاق افت��اده از رد صالحیت 
شده ها اعاده حیثیت کند. راه دیگر که حق 
قانونی رد صالحیت ش��ده ها است مربوط به 
اعتراض به رد صالحیت ش��ان است. آنها 2۰ 
روز فرصت دارند تا به رأی ش��ورای نگهبان 

اعت��راض کنن��د. تأکید رئی��س جمهور بر 
پیگیری احقاق حقوق رد صالحیت ش��ده ها 
با پیگیری بیش��تر و مذاکره صورت خواهد 

گرفت. 
براس��اس آمار اعالم شده از سوی وزارت 
کش��ور، بیش از 12 هزار نف��ر در انتخابات 
دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس��المی 
ثبت نام کردند که این آمار حکایت از رش��د 
بیش از دو برابری ثبت نام کنندگان نس��بت 
به دوره های قبل داش��ت و بیانگر اش��تیاق 
نخبگان، فعاالن سیاسی، اجتماعی و مردم 
برای نقش آفرینی در سرنوشت خود و کشور 
بوده است. با این حال نجات اهلل ابراهیمیان، 

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد که تنها 
4۰ درص��د از داوطلبان این انتخابات تایید 
صالحیت شده اند. در تهران فقط صالحیت 
۷6۰ نفر توسط هیأت نظارت تایید شد. در 
حالی که هیأت اجرایی شهرس��تان تهران 
صالحیت 22۹۹ نفر را تایید کرده اس��ت. 
آمار اعالم ش��ده از س��وی هیأت نظارت با 
واکنش های مختلفی در کشور روبه رو شد. 
به گونه ای که رئیس جمهوری در نشس��ت 
خبری روز ش��نبه خود در پاسخ به سوالی 
در خصوص آمار باالی رد صالحیت ها برای 
انتخاب��ات مجلس دهم گفت: در داخل هم 
باید مدل برج��ام را اجرا کنی��م. اطالعات 

اولیه ای که به من دادند نیز خوشحال کننده 
نبود. در مرحله ثبت نام ش��اهد اس��تقبال 
خوبی بودیم و نتایج بررسی های هیات های 
اجرایی نی��ز امیدوارکننده ب��ود، اما اکنون 
برخی احراز صالحیت نشدند که امیدواریم 
شورای نگهبان به آنها رسیدگی کند و اگر 
کس��ی احراز صالحیت نشده، شورا دخالت 
کند و من نیز به عنوان رئیس جمهور از همه 
اختیاراتم در این زمینه اس��تفاده می کنم. 
شورای نگهبان نگذارد دلواپسی ای در کشور 

به وجود بیاید.
افراد بس��یار دیگری نیز نس��بت به این 
ردصالحیت گسترده واکنش نشان داده اند.

واکنش به ردصالحیت گسترده نامزدهای انتخابات
امین زاده: رئیس جمهور در مورد رد صالحیت شدگان مذاکره می کند

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در مورد عملکرد این شورا

 محمد هاشمی، برادر و رئیس دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ضرورت توجه به 
اهمیت فراخوان مقام معظم رهبری به همه گرایش های سیاس��ی موجود در جامعه 
برای مشارکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری را از سوی 

مجریان و ناظرین انتخابات مورد تاکید قرار داد. 
 محمدنب��ی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: ت��ا آنجا که ما اطالع 

داری��م اصالح طلبان خود را ب��رای یک رقابت جدی با اصولگرای��ان آماده کرده اند و 
ردصالحی��ت برخی از آنها مان��ع رقابت این جریان با اصولگرایان نخواهد ش��د. او با 
اش��اره به روند اعالم اسامی کاندیداهای تایید صالحیت شده از سوی شورای نگهبان 
اظهار کرد: ش��ورای نگهبان براس��اس معیارهایی که دارد و با تطبیق دادن ش��رایط 
ه��ر کاندی��دا با آن معیاره��ا، نظر نهایی خ��ود را اعالم می کند. حبیبی با اش��اره به 
انتقاده��ا از ردصالحیت برخ��ی کاندیداهای اصالح طلب گفت: ت��ا آنجا که ما اطالع 
داریم اصالح طلبان خود را به اندازه کافی برای یک رقابت جدی با اصولگرایان آماده 
کرده اند و ردصالحیت برخی از آنها مانع رقابت شان با اصولگرایان نخواهد شد. البته 
طبق قانون فرصت برای رس��یدگی مجدد به پرونده کس��انی که صالحیت شان احراز 
نشده اس��ت، وجود دارد و کسانی که نس��بت به روند احراز صالحیت خود شکایتی 

دارند می توانند در موعد مقرر شکایت خود را به شورای نگهبان اعالم کنند. 
 حس��ین مرعشی، عضو ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان با اشاره به 

موضوع ردصالحیت های اصالح طلبان ب��رای انتخابات مجلس دهم، از رئیس جمهور 
به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی درخواست کرد که به این مسئله توجه کند و 

به این ظلم فاحش که در حق اصالح طلبان رخ داده است، اعتراض کند. 
 علی مطهری در کانال تلگرامش درباره رد صالحیت ها نوشت: خبر رد صالحیت 

بس��یاری از اف��راد منتقد از جمله خودم را برای انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی 
ش��نیدم. به نظر می رس��د که هیأت های نظارت اس��تان ها در مجم��وع حق الناس را 
رعایت نکرده اند و بس��یاری از افراد خوش فک��ر را به صرف منتقد بودن، ردصالحیت 
کرده و با محروم کردن مردم از انتخاب آنها نوعی تعیین تکلیف برای مردم و دخالت 
در نتیج��ه انتخابات و ترکیب مجلس آینده کرده اند. امیدوارم ش��ورای نگهبان توجه 
کافی به حقوق مردم و حق الناس داش��ته باش��د و این افراط را تعدیل کند. در اینجا 
نقل جمالتی از شهید آیت اهلل مطهری درباره انتخاب وکیل، مناسب است: »از جمله 
مواردی که رش��د و پیش��رفت و تکامل مردم در این است که در آن کار آزاد و مختار 
باشند و اگر مصلحِت آنها را به زور به آنها بدهیم هیچ گاه صالحیت استفاده از مصالح 
خود را پیدا نمی کنند، موردی اس��ت که م��ردم باید با اراده و میل خود وکیل صالح 
خ��ود را انتخاب کنند و خودش��ان برس��ند به حدی که وکیل صال��ح انتخاب کنند. 
تحمیل وکیل - ولو صالح - اثرش این است که هیچ وقت استعداد اجتماعی مردم به 

فعلیت نمی رسد و تجربه اجتماعی و عقل تجربی اجتماعی پیدا نمی کنند. 

مدیرکل آژانس اتمی در ایران: 

اجرای برجام 
اولویت آژانس است



 شرکت تبلیغاتی مولن لو
)mullen lowe( 

در ادامه معرفی ش��رکت های بازاریابی و تبلیغاتی 
موفق در ستون س��تاره های تبلیغات، در این نوشته 
ب��ه معرفی ش��رکت تبلیغاتی مولن ل��و می پردازیم؛ 
ش��رکتی ک��ه تاریخچه ش��کل گیری آن ب��ه حدود 
45 س��ال پی��ش یعن��ی س��ال 1970 بازمی گردد. 
این ش��رکت در ح��ال حاضر خدمات��ی جامع، نظیر 
برنامه ری��زی رس��انه، طراح��ی خالقان��ه در ابع��اد 
گوناگ��ون، طراح��ی کمپین ب��رای مدیری��ت برند، 
طراحی گرافیک، بازاریابی مستقیم و روابط عمومی 
را ارائه می دهد. این مجموعه در حقیقت دارای چهار 
دفت��ر ارائه کننده خدمات کامل تبلیغاتی و بازاریابی 
و یک دفتر ارائه کننده خدمات رسانه های ماهواره ای 

است. 

پزشکی که تبلیغاتچی شد! 
آقای جیمز خاویر مول��ن زمانی که در اواخر دهه 
1960 از کال��ج فارغ التحصیل ش��د، به هیچ وجه در 
فکر حضور در عرصه تبلیغاتی نبود، بلکه می خواست 
تحصیالتش را در رش��ته پزشکی ادامه دهد، ولی به 
یکب��اره تصمیمش را تغییر داد و در رش��ته هنر به 
ادامه تحصیل پرداخ��ت. وی پس از فارغ التحصیلی 
مانند بس��یاری از هم رده های خود به دنبال نقاشی 
حرفه ای رفت اما بسیار زود از آن دست کشید و این 
حرفه هیچ وقت برایش محقق نش��د. پس از آن وی 
برای چندس��ال در آزمایش��گاه تحقیقات بیوفیزیک 
هاروارد مشغول به کار شد و مدتی را نیز روی امواج 
اقیانوس اطلس و سوار بر یک قایق بادبانی گذراند. 

او در حدود 30 سالگی هیچ مسیر مشخص کاری 
را در ذهن خود مجسم نکرده بود. اما همان طور که 
خودش بعدا بیان کرد، بدون پول یا هیچ گونه تجربه 
تج��اری، اس��تعدادهایش را در خدمت گرفت: »من 
می توانم بنویسم، من روزگاری نقاشی می کردم، یک 
دیکش��نری دارم و اینکه آدم ماجراجویی هس��تم.« 
مجموعه این هماهنگ سازی استعدادها و تجربیات، 
خاویر مولن را به س��مت تاسیس یک دفتر تبلیغاتی 
کوچک هدایت کرد. این دفتر تبلیغاتی که وسعتش 
در نهایت از دو اتاق بیش��تر نمی ش��د، ابت��دا با نام 
»Superfine Productions«، در شهر ساحلی 
ماربل هد ماساچوس��ت آغاز ب��ه کار کرد. در ابتدای 
کار عمده مش��تریان وی تفرجگاه ها و ارائه دهندگان 
خدمات قایقرانی بودند. اما این تازه ابتدای راه بود. 

آژان��س  ای��ن  چش��م انداز   1974 س��ال  در 
 Paul( تبلیغات��ی کوچ��ک با حضور پل س��یلورمن
Silverman(  که سال های متمادی به عنوان مدیر 
خالقیت این شرکت فعالیت کرد، بهبود چشمگیری 
یافت. او نیز مانند مولن، از یک مس��یر مس��تقیم و 
آکادمیک به فضای تبلیغات وارد نش��ده بود. پل که 
پس��ر یک اغذیه ف��روش بود، تحصی��الت خود را در 
رش��ته تاریخ به صورت آکادمیک دنبال کرده بود. او 
ابتدا قصد داش��ت نویسنده شود. البته در این زمینه 
موفقیت های نیز داشت. انتشار چند داستان، شعر و 
یک رمان کوتاه ماحصل این دوران کاری سیلورمن 
بود، اما وی پس از مدتی به رش��ته خبرنگاری روی 
آورد و پس از همکاری با چند نش��ریه نیویورکی به 
ماساچوست بازگش��ت و پس از آشنا شدن با خاویر 

مولن در شرکت وی مشغول به کار شد. 
تبدیل ش��دن به یکی از بزرگ تری��ن آژانس های 
تبلیغات��ی آمریکا، حض��ور در عرصه ه��ای مختلف 
تبلیغاتی و اضافه شدن بزرگانی مثل جو گیرمالدی 
)Joe Grimaldi(  و ش��ریک چه��ارم یعنی آقای 
ادوارد بوش��ز )Edward Boches( باعث شد این 
ش��رکت پله های رشد و ترقی را به سرعت طی کند. 
حت��ی اتفاقات بد و ناخوش��ایند مانند آتش س��وزی 
س��ال 1978 نی��ز نتوانس��ت خللی در رس��یدن به 
موفقیت های چش��مگیر این ش��رکت ایجاد کند. در 
بررسی های اخیر این مجموعه توانسته است به مقام 
بیس��ت و دوم در می��ان ش��رکت های معتبر ایاالت 
متحده دس��ت یابد. پس از اینکه این شرکت توسط 
هلدینگ »Interpublic« خریداری شد، توانست 
به بازارهای بین المللی نیز دسترسی پیدا کند. حدود 
90 دفتر کار این شرکت حضور در بیش از 65 بازار 
بین الملل��ی را تجربه می کنند و 6400 پرس��نل این 
شرکت توانس��ته اند خدمات مناس��بی به مشتریان 
بزرگی مثل گوگل، آدیداس، وی اچ وان، الیمپوس، 
ژاپوس، ایِکا، لنوو، یونیس��ف، جانسون و جانسون و 

یونی لیور ارائه دهند. 

تبلیغ منتخب
تست ایمنی خودرو، بهانه ای برای معرفی و تبلیغ 
آن ش��ده اس��ت. چه اطمینانی باالت��ر از آنکه برای 
سنجش ایمنی خودرو، به جای آدمک های مصنوعی، 
خانواده مس��ئول آزمایشگاه، سوار خودرو باشند؟ در 
این تبلیغ تاثیر گ��ذار )که کد آن در این آگهی ارائه 
ش��ده است( در فضایی میان رؤیا و واقعیت، مسئول 
آزمایش��گاه ایمن��ی، آدمک های مصنوعی را بس��ان 
خان��واده خود می پن��دارد. فضای خیال��ی به همراه 
حضور آدمک های ش��بیه انس��ان، به شعار تبلیغاتی 
این کمپین جان می بخش��د: »وقتی به آنها به عنوان 
چی��ز  ی��ک 
فکر  س��اختگی 
نکن��ی! اتفاقات 
اعجاب انگی��زی 

می افتد.«
ب��ا  ارتب��اط 

نویسنده:

ستاره های تبلیغات

تبلیغات خالق

Curitiba آگهی کتابفروشی

ایستگاه تبلیغات

چگونه می توان سیگاری ها را متوجه 
بوی ناخوشایندشان کرد؟ 

حقیق��ت این اس��ت ک��ه س��یگاری ها بوی بس��یار 
ناخوش��ایندی می دهند، اما خودشان به این بو عادت 
کرده اند. پس این اطرافیان آنها هستند که آزار می بینند. 
سوال این است که چگونه می توان آنها را متوجه بوی 
 ناخوشایندش��ان کرد؟ به گزارش  ام بی ای نیوز، آژانس 
Master Comunicação  برای یافتن پاس��خ این 
سوال، به س��فارش مرکز خرید Palladium برزیل، 

به آزمایش پرداخت. 
آنها صدها ترکیب را امتحان کردند. در نهایت رایحه 
مناسب را یافتند؛ Tabac Eau  با رایحه سیگاری ها! 
سپس این فرصت در اختیار افراد زیادی قرار گرفت 

که Tabac Eau را امتحان کنند. 
بیش از چه��ار هزار نفر رایح��ه را امتحان کردند و 
بی��ش از چهار هزار نفر نس��بت ب��ه آن واکنش منفی 

نشان دادند. 

نگاهی به آگهی تلویزیونی فامیال

آگهیموزیکالیکهمزایایمحصولرابهرخرقبامیکشاند

 شعر در آگهی های موزیکال  محتوای اصلی پیام و بریف کمپین 
را به دوش می کشد و بعد از آن است که فاکتورهای دیگری مانند 

موسیقی و سبک آن و تصاویر استفاده شده در آگهی برجسته 
می شوند یعنی به نوعی فاکتورهای دیگر نقش کمک کننده را در 

آگهی های موزیکال بازی می کنند
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نقش ریتم و آهنگ در آگهی های 
موزیکال 

رضا ص��الح اصفهانی، درب��اره نحوه 
ساخت آگهی های موزیکال می گوید: 
معموال در آگهی ه��ای موزیکال نقش 
شعر و ریتم پررنگ شده و در این حوزه 
این فاکتور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت. ش��عر در چنی��ن آگهی هایی 
محتوای اصلی پی��ام و بریف کمپین را 
به دوش می کشد و بعد از آن است که 
فاکتورهای دیگری مانند موس��یقی و 
س��بک آن و تصاویر اس��تفاده شده در 
آگهی برجسته می شوند یعنی به نوعی 
فاکتورهای دیگر نقش کمک کننده را 
در آگهی های موزیکال بازی می کنند. 
اصفهان��ی درب��اره آگه��ی تلویزیونی 
موزیکال فامی��ال می گوید: ب��ه نظرم 
بررس��ی این موضوع که چرا فامیال از 
س��بک تبلیغاتی موزیکال برای اقدام 
تبلیغات��ی جدید خود اس��تفاده کرده 
نیاز ب��ه تحلیل جدی و داش��تن آمار و 
داده های دقیق دارد. درواقع باید بررسی 
کرد که فامیال از سبک آگهی های قبلی 
خود چه دستاوردی به دست آورده که 
تصمیم به ایجاد ح��ال و هوایی تازه در 
تبلیغات خود گرفته است. باید بررسی 
شود که آیا به پایان رسیدن عمر روند 
تبلیغاتی قبلی فامیال باعث شده که از 
سبک تبلیغات موزیکال استفاده کند 
یا علت دیگری باعث اقدام تازه این برند 

شده است. 
به نظرم اس��تفاده از شیوه موزیکال 
ریس��ک خاص خ��ود را دارد و ممکن 
است  برندها بعد از استفاده از این شیوه 
تصمیم بگیرند که ب��ه روند قبلی خود 
بازگردند. ب��ا این توصیف��ات در مورد 
آگهی موزیکال فامیال باید بگویم: برند 
فامیال مرحله جایگاه سازی را در ذهن 
مخاطبان طی کرده و به نوعی مخاطبان 
دیگر با نام این برند آشنا شده اند و این 
برند مش��تریان خاص خود را در بازار 
به دست آورده اس��ت. وقتی برندی در 
این حوزه قرار می گیرد، دیگر نیازی به 
تکرار نام خود در آگهی تبلیغاتی ندارد و 
باید در جهت یادآوری نام خود اقدامات 
تبلیغاتی را عملی کن��د و به نوعی باید 
در آگهی خود از مزایای محصول خود 
بگوید؛ روندی که ب��ه نظر فامیال تا این 
مرحله درست طی کرده و در این آگهی 
نیز هدفش یادآوری محصول و نامش در 
ذهن مخاطبان و عنوان کردن مزایای 

محصولش است.

 شعر باعث جذابیت آگهی شده 
است 

اصفهانی در مورد موس��یقی آگهی 
موزیکال فامیال می گوید: این آگهی از 
موسیقی و ریتم مناسبی برخوردار است 
و به نظرم مخاطبان امروزی به راحتی 
می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. در 
واقع طراح این آگهی س��عی کرده که 
این ارتباط برقرار شود و همین موضوع 
باعث جذابیت بیشتر آگهی شده است. 
اصفهانی می گوید: در طراحی شعر یک 
آگهی موزیکال اص��ول ادبیاتی و وزن 
و قافی��ه از اولویت برخوردار نیس��ت و 
طراح ش��عر، باید تمرکز اصلی خود را 
روی معرفی محصول با توجه به بریف 
اصلی بگذارد. به نوعی تاثیری که شعر 
و ریتم روی ذه��ن مخاطب می گذارد، 
در چنین آگهی های��ی از اولویت اصلی 
برخوردار است. اهمیت شعر در چنین 
آگهی هایی به حدی اس��ت که ش��اید 
مصرعی از آن تصویر اس��تفاده ش��ده 
در آگهی را به حاش��یه ببرد و مخاطب 
به همین دلیل از مس��یر اصلی آگهی 

منحرف شود. 

فامیال سر شوخی را با رقبای خود 
در آگهی باز کرده است 

این کارگردان در م��ورد پیام آگهی 
فامیال می گوید: به نظرم پیام این آگهی 
یعنی خودش��و نمی گی��ره، به گونه ای 
طراحی شده که مخاطب با شنیدن آن 
یاد روغن های مای��ع دیگر نیز می افتد. 
به نوعی فامیال سر ش��وخی را با رقبای 
خود در این آگهی باز کرده است. آگهی 
فامیال عمال از نوعی ترویج اس��تاندارد 
برای روغن های مایع صحبت می کند. 
به نظرم اگر مخاطب در مقایسه ای که 
انجام می دهد به سمت روغن  مصرفی 
خود برود و آن روغن نیز ویژگی مطرح 
ش��ده در آگهی فامیال را داشته باشد، 
عمال برند فامیال فاکت��وری را به عنوان 
ویژگی خاص خود مطرح نکرده است، 
هر چند که مطمئنا فامی��ال روی این 
موضوع دقت و س��عی کرده که برروی 

ویژگی در آگهی خ��ود تاکید کند که 
دارای آن است. اصفهانی می گوید: در 
این آگهی، ایهامی وجود دارد که باعث 
جذاب شدن پیام ش��ده است. در زبان 
محاوره ای معموال به اف��رادی که خود 
را جدا  از جمع می دانند، لقب »خودشو 
می گیره« می دهند و به نوعی این جمله 
بار منفی دارد ول��ی فامیال این جمله را 
برعکس کرده و ب��ار منفی آن را گرفته 
است و وقتی در آگهی گفته می شود که 

خودشو نمی گیره ناخودآگاه مخاطب 
در ذهنش متواضع بودن برند را تجسم 
می کند. این کارگردان تلویزیونی درباره 
نحوه س��اخت این آگهی می گوید: این 
آگهی از س��اختار با کیفیتی برخوردار 
اس��ت و از پالن های ج��ذاب و خوش 
ترکیبی تشکیل شده است ولی به نظرم 
اگر پرس��وناژها در همان لوکیش��ن یا 
محلی که هس��تند، جمله »خودش��و 
نمی گیره« را ادا می کردند و در نهایت 
در کنار هم قرار می گرفتند، نتیجه اثر 
بهتر می شد، برای مثال به نظرم حضور 
همزمان زن کوهنورد یا پس��ری که با 
دوچرخه در مکانی خارج از کش��ور به 
تصویر کشیده شده، در یک دانشکده 
پزشکی کمی غیرملموس است و آگهی 
را از ریتم خارج کرده اس��ت. به هرحال 
این آگهی در پس تبلی��غ خود پیامی 
سالمت محور به مخاطبان داده است، 
پیامی که اگر پرسوناژ ها در همان مکان 
تکرار می کردند، به نظ��رم اثربخش تر 
می شد. در این باره شاید کارگردان به 
خاطر تبعیت از ش��عر این شیوه را اجرا 
کرده و این کار او باعث ضعیف ش��دن 
اجرا شده است. عالوه بر نکاتی که عنوان 
ش��د، به نظرم بخش دیگری از آگهی 

که در آن؛ خانواده میز غ��ذا را چیده و 
منتظر مهمان ها هستند هم کمی دور 
از ذهن مخاطب ایران��ی از آب درآمده 
است. چون معموال ایرانی ها تا مهمان ها 
نیایند، اقدام به کش��یدن غ��ذای گرم 
نمی کنند. در پایان باز تاکید می کنم که 
این آگهی جالب است و معموال نقد روی 
آگهی هایی ص��ورت می گیرد که قابل 
توجه هس��تند و نظر عده ای را به خود 

جلب کرده اند. 

برای متمایز کردن آگهی فامیال 
باید حرف  تازه ای می زدیم

پوی��ا بادکوب��ه، مدیرخالقی��ت و 
ایده پ��ردازی ش��رکت اجرا کنن��ده 
آگه��ی تلویزیونی فامیال درب��اره روند 
ایده پ��ردازی ای��ن آگه��ی می گوید: 
براس��اس اطالعاتی که شرکت فامیال 
درب��اره محص��ول و چالش ه��ای که 
مش��تریان این حوزه ب��ا آن مواجهند، 
در اختیار گروه ما گذاش��ته بود، شروع 
به ایده پردازی کردی��م. همان طور که 
می دانی��د، مبحث س��المت در حوزه 
محصوالتی مانن��د روغ��ن از اهمیت 
زیادی برخوردار است و اکثر شرکت ها 
فعال در این حوزه نیز در آگهی های خود 
به آن می پردازند. بنابراین برای متمایز 
کردن آگهی فامیال به نس��بت مابقی 
آگهی ها باید به دنب��ال حرف  و مزیتی 
تازه می گشتیم؛ مزیتی که در واقعیت 
خود روغن ذرت وجود داش��ت. روغن 
ذرت براساس خاصیتی که دارد، موقعی 
که غذا سرد می شود، روی آن نمی ماسد 
و این خاصیت فقط در مورد غذا نیست. 
براساس تحقیقات برند فامیال، به دلیل 
آنکه روغن های ذرت کاهنده کلسترول 
هستند و این ویژگی روغن ذرت باعث 

می شود تا خطر گرفتگی و رسوب عروق 
قلب کاهش یابد، براین اس��اس گروه 
ایده پردازی در جلس��ات مش��ترک با 
مشتری با قرار دادن تمام یافته های خود 
کنار هم به شعار »خودشو نمی گیره« 
رسید؛ شعاری که از بطن خود جامعه و 
از زبان محاوره ای مشتریان بازار گرفته 
ش��ده  اس��ت. بادکوبه می گوید: گروه 
هدف این آگهی گروه س��نی 25 تا 45 
است؛ گروه سنی که معموال خرید این 
محصول را انجام می دهند. برای پوشش 
دادن این گروه هدف سراغ مکان هایی 
رفتیم که آنها بیشترین رفت و آمد را به 
آنجا دارند؛ مکان هایی که معموال این 
گروه سنی در آنجا حضور دارند و در اکثر 
اوقات با خود غذاهایی را هم می برند. در 
این آگهی برای نش��ان دادن خاصیت 
محصول از تصاویری استفاده کرده ایم 
که با آن ارتباط مستقیمی داشته باشند. 
برای مثال آگهی ب��ا تصویری از قلب و 
عروق انسان شروع می شود، تصویری 
که در آن یکی از خ��واص روغن ذرت 
یعنی جذب نشدن در عروق انسان در 
ذهن مخاطب تداعی می شود. عالوه بر 
این در بخشی دیگری از آگهی، خانم و 
آقایی منتظر مهمان ها هستند، موقعی 
که در اکثر مواقع نگران تغییر شکل غذا 
و ماس��یدن روغن غذایشان هستند، با 
نشان دادن این تصویر دغدغه مهمی را 

برای مشتریان رفع کرده ایم. 

مزیتی که به نام برند مورد نظر 
ثبت شد 

 بادکوبه می گوی��د: خاصیت مطرح 
ش��ده در مورد روغ��ن ذرت خاصیت 
عمومی این محصول اس��ت ولی چون 
شرکتی در این حوزه تابه حال روی آن 
متمرکز نشده و فامیال نخستین بار آن 
را مطرح کرده به نام این برند ثبت شده 
است. ش��اید این آگهی باعث افزایش 
سهم فروش این محصول در بازار شود 
ولی مطمئنا چون مخاطبان پیام را از 
س��مت آگهی فامیال دریاف��ت کردند، 
موقع خرید به س��مت محصوالت این 

ش��رکت می روند. در واقع با تحقیقات 
روی محصول روغن ذرت به ویژگی ای 
رس��یدیم که فامیال می تواند با تکیه بر 
آن در ب��ازار برای خ��ود جایگاه خوبی 
پیدا کند. بادکوبه درباره علت موزیکال 
بودن آگهی فامی��ال می گوید: به خاطر 
اینکه نمی خواس��تیم محص��ول بُعد 
پزش��کی و جدی به خود بگیرد یعنی 
به نوعی مشتریان نسبت به این موضوع 
حس��اس ش��وند و توجه وی��ژه ای به 
بحث قلب و عروق داش��ته و موضوع را 
پیچیده کنند، به سمت ساخت آگهی 
موزیکال رفتیم. درواقع با استفاده از این 
سبک، می خواستیم پیام جدی آگهی 
را صمیمانه تر به مخاطبان برس��انیم. 
بادکوبه در پاس��خ به این سوال که چرا 
در آگهی، پرسوناژها در همان مکانی که 
محصول را مصرف می کنند، شعار آگهی 
یعنی خودشو نمی گیره را نمی گویند، 
می گوید: این ش��یوه عملکرد به خاطر 
هماهنگی ریتم و موس��یقی با تصویر 
است و کارگردان به خاطر اینکه بتواند 
تداوم پیام آگهی را نگه دارد، از این شیوه 
استفاده کرده  است. بادکوبه درباره اینکه 
آیا فامی��ال بعد از ای��ن آگهی همچنان 
اقدام به س��اخت آگهی های موزیکال 
خواهد کرد یا اینکه روند اجرا ش��ده را 
تغییر می ده��د، می گوید: ت��م و ریتم 
موزیکال برای برقراری ارتباط با گروه 
مخاطبان برند فامیال روش مناس��بی 
اس��ت. به هرحال محصوالت این برند 
با سبک زندگی مخاطبان ارتباط دارد 
و به نظر این شیوه تبلیغات دراین باره 
موثر است، در نتیجه فعال تمایل به این 
سمت از طرف گروه ایده پردازی وجود 
دارد ولی باز تصمیم گی��ری برای این 
موضوع بس��تگی به مدیران برند دارد. 
در پایان باید بگویم ساخت یک آگهی 
خوب منوط به برقراری ارتباطی صحیح 
و منطقی میان سفارش دهنده و سازنده  
و ایده پرداز آگهی است. مطمئنا وقتی 
میان دو طرف ماجرا رابطه ای بر حسب 
اعتماد شکل بگیرد، نتیجه تبلیغ مثبت 

خواهد بود. 

نرگس فرجی

علیجاه شهربانویی
 مشاور تبلیغات و برندسازی

مخاطب�ان ایران�ی از ریتم و آهنگ خوش ش�ان می آید و به نس�بت 
مابقی آگهی ها با آگهی های موزیکال ارتباط بهتری برقرار می کنند. این 
جمالت را اکثر برندهایی که سراغ ساخت آگهی های موزیکال می روند، 

می گویند. این آگهی ها اگر به درس�تی ساخته و در آنها اصول رعایت 
شود، به راحتی می توانند به آگهی هایی ماندگار تبدیل شوند. این روزها 
برند فامیال برای محصول روغن ذرت خود سراغ ساخت آگهی موزیکال 
رفته است. در این آگهی، فامیال با ریتم و آهنگ، تمایز محصول روغن 
ذرت را به نام خودش به رخ رقبای بازار حوزه فعالیتش کش�انده است. 

به منظور بررس�ی ای�ن آگهی موزیکال س�راغ رضا ص�الح اصفهانی، 
کارگردان تبلیغات تلویزیونی و فعال عرصه تبلیغات رفته ایم. در ادامه 
پویا بادکوبه، مدیرخالقیت و ایده پردازی آژانس سازنده آگهی موزیکال 
برند فامیال عالوه بر پاسخگویی به سواالت صالح اصفهانی، نکاتی را نیز 

درباره روند ساخت آگهی فامیال می گوید. 
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مدیریت رنگ ها، مدیریت احساس مشتری 
اثر رنگ بر تجربه و احساس 

مشتری – قسمت اول

پیش از این در خصوص ابعاد و بخش های مختلف 
تجربه مش��تری مطالبی را ارائه کردیم، در این راستا 
اش��اره کردیم که تجربه مش��تری بر ه��ر دو بخش 
اصلی مغز انس��ان اثر گذاشته و هر دو بخش منطقی 
)Rational(  و احساسی )Emotional(  را تحت 
پوشش قرار می دهد، به عبارتی صاحبان کسب و کار 
به منظور جذب مش��تریان خود نباید فقط به دنبال 
ایجاد دالیل منطقی برای شان باشند، بلکه به عواطف 
و نیاز هایی که احس��اس مشتری را تحت الشعاع قرار 

خواهد داد نیز باید توجه کنند. 
در ادامه اش��اره کردیم که در مدل جامع مدیریت 
تجربه مش��تری، ی��ک تجربه مبتنی بر س��ه بخش 
انس��انی، وظیف��ه ای )کارکردی( و مکانیکی ش��کل 
می گیرد و در ادامه مباحث به تعریف این سه بخش 

به شرح زیر پرداختیم: 
*  بخش وظیفه ای به مشتری این اجازه را می دهد 
ک��ه تجربه خود را براس��اس ادراکاتی که از عملکرد 
فن��ی و مجموع��ه خدماتی ک��ه همراه ب��ا محصول 

دریافت کرده است، شکل دهد.
*  بخ��ش مکانیکی از عوامل فیزیکی و قابل لمس 
که در حی��ن دریاف��ت محصول، مش��تری دریافت 
می کند ناش��ی می ش��ود، نظیر محی��ط و جو محل 

دریافت یا خرید خدمت و محصول. 
*  بخش انسانی از رفتار و برخورد مجموعه شرکت 
در حی��ن خرید و پ��س از آن در قبال خدمات پس 
از فروش ش��کل می گی��رد. نظیر رفتار فروش��نده یا 

خدمات دهنده، نحوه گفتمان و آراستگی و... 
مبحث رنگ یکی از اصلی ترین المان هایی اس��ت 
که بر احس��اس مشتری اثر گذاش��ته و می تواند در 
تجربه و احساس مثبت برداش��تی وی نقش آفرینی 
کند. بالطبع با توجه به تعاریف فوق، بیشترین جایی 
که رنگ وارد موضوع بحث ما خواهد ش��د، در بخش 
مکانیکی و کم و بیش در بخش انسانی تجربه خواهد 

بود. 
چنانچ��ه بخواهی��م خیلی س��اده به ای��ن موضوع 

بپردازیم، به این مثال توجه کنید: 
مش��تری قصد دارد ب��رای منزل اق��دام به خرید 
یخچال، ماش��ین لباسش��ویی و... ک��رده و برای این 
منظور در ابتدا به بررسی و شناخت محصول خواهد 
پرداخت. بالطبع یکی از مراجعی که مشتریان به آن 
مراجع��ه خواهند کرد اینترنت خواه��د بود، فارغ از 
اینکه مشتری به تجارب سایر مشتریان و نظرات آنها 
در ش��بکه های اجتماعی دقت خواهد کرد، اما قطعا 
به طور مس��تقیم وارد سایت اصلی شرکت شما شده 
و به دنبال اطالعات محصوالت و مش��خصات فنی و 
قیمتی آنها خواهد رفت. اثر رنگ در طراحی س��ایت 
ش��ما و ن��وع رنگی که به کار گرفته اید در برداش��ت 
و حس مش��تری نس��بت به محصول و شرکت شما 
بس��یار مهم خواهد بود و از طرفی رنگ به کارگرفته 
 ش��ده تا حدی ش��خصیت برند ش��ما را نیز معرفی 

خواهد کرد. 

دق��ت کنید ک��ه برخ��ی رنگ ه��ا می توانند ذهن 
مش��تری را آش��فته و ناخ��ودآگاه به وی اس��ترس 
وارد کنن��د. ف��رض کنید مش��تری محصول ش��ما 
را انتخ��اب ک��رده و ب��رای خری��د آن به فروش��گاه 
ش��ما مراجع��ه می کند اج��ازه دهید با ه��م مروری 
کنی��م ب��ر برخ��ی از المان هایی از فروش��گاه ش��ما 
 ک��ه ن��وع رنگ آمی��زی آنه��ا ب��ر مش��تری اثرگذار 

خواهد بود: 
*  محیط شامل دیوار ها، کف و سقف فروشگاه

*  ویترین 
*  استند های اطالعات محصوالت

*  محصوالت انتخابی برای نمایش
*  مبلمان

*  سکوهای نمایش محصول
*  لباس کارکنان شما

*  محیط اختصاصی برای عقد قرارداد فروش
*  دکوری ها

. ...  *
با توجه به بخش بندی اش��اره شده تجربه مشتری 
در ابتدای موضوع، اثر رنگ بر احساس مشتری به دو 
صورت خود را نش��ان خواهد داد. رنگ به کار گرفته 
شده در طراحی وب سایت شما، رنگ آمیزی محیط، 
اس��تند ها، مبلمان، س��کو های نمایش ل��وازم، رنگ 
محصوالت انتخابی برای نمایش به عنوان قسمتی از 
بخش مکانیکی و رنگ آمی��زی و هماهنگی رنگ در 
لباس فروشندگان و بازاریابان به عنوان بخش انسانی. 
در قس��مت بع��د به معرف��ی کل��ی مجموعه ای از 

گروه های رنگ خواهیم پرداخت... 
ارتباط با نویسنده: 
Email:payam.navi@gmail.com

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )64(
برندینگ اینترنتی: پاسخگو بودن 
به جای استفاده از ویژگی پاسخ به 

سواالت متداول

همه ما اش��خاصی هس��تیم که سواالت منحصر 
به خودمان را داریم و به دنبال پاس��خی برای آنها 
هس��تیم. ممکن اس��ت هزاران نفر پیش از ما این 
سوال را پرسیده باشند، اما همچنان برای ما بسیار 
دشوار است که به وب سایت های اینترنتی مراجعه 
ک��رده و روی عبارت »تماس با م��ا« کلیک کرده 
و به صفحه ای که پاس��خ س��واالت متداول در آن 
درج شده مراجعه کنیم. ما به ندرت به این پرسش 
و پاس��خ های پرتکرار مراجعه می کنیم و حتی اگر 
جواب س��وال مان را در آنجا بیابیم، احساس خوبی 
نخواهیم داشت چرا که فکر می کنیم خواسته اند با 
ایجاد چنین صفحاتی در وب سایت ش��ان از شر ما 

خالص شوند. 

ایده
  frequently FAQ  ک��ه خالص��ه عب��ارت 
asked questions  به معنای س��واالت متداول 
است از جمله نخستین ویژگی هایی بود که در دهه 
90 میالدی به وب س��ایت های اینترنتی اضافه شد 
و در آن زم��ان این ویژگی بس��یار جذاب، مفید و 
کمک رس��ان بود. صفح��ه ویژه س��واالت متداول 
در واق��ع برای افرادی ایجاد ش��ده ب��ود که برای 
نخس��تین بار به یک وب سایت مراجعه می کردند و 
از طریق مطالعه این صفحه می توانس��تند با نحوه 
کار آن وب سایت آش��نا شوند. از آن زمان تاکنون 
ویژگی سواالت متداول در وب سایت ها توسعه یافته 
و امروزه برای پاس��خ دادن به س��واالتی که ممکن 
اس��ت برای مش��تریان ایجاد ش��ود از آن استفاده 
می شود. با وجود آنکه امروزه هزینه بسیاری برای 
ایجاد صفحات پرس��ش های متداول صرف شده و 
پاسخ سواالت بس��یاری در این صفحات اینترنتی 
درج می ش��ود، عبارتی در انتهای هر سوال به این 
صورت: »آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود؟« 
قرار داده ش��ده است. پاسخی که مراجعه کنندگان 
به این بخش از وب سایت عموما ذکر می کنند این 

است: »خیلی مفید نبود!«
جایگزی��ن کردن اف��راد با صفحه پرس��ش های 
مت��داول مانعی میان مش��تریان و برند ش��ما قرار 
می دهد و این طور به نظر می رس��د که این صفحه 
برای دور کردن آنها از کس��ب و کار ش��ما طراحی 

شده است. 
در ش��رکت Innocent drinks تلفن های به 
ش��کل موز وجود دارد. شما می توانید در هر زمان 
که مایل بودید با این ش��رکت تم��اس گرفته و با 
یک��ی از کارکنان آن صحبت کنید. چنانچه به این 
ش��رکت ایمیل بزنید، قطعا پاس��خ ایمیل خود را 

دریافت خواهید کرد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
*هرچه میزان اشتباهات شما کمتر باشد، میزان 
ش��کایت مش��تریان نیز کمتر خواهد بود. چنانچه 
تعداد زیادی از مش��تریان که به دلیل اش��کاالت 
موجود در محصوالت و خدماتی که ارائه می کنید 
با ش��ما تماس می گیرند، راه حل این مسئله حذف 
راه های تم��اس و هدایت آنها به صفحه س��واالت 
متداول نیس��ت، ش��ما باید مش��کل را حل کنید. 
مش��کالت به برند شما آس��یب می زنند و صفحه 
س��واالت متداول کمک��ی در این زمینه به ش��ما 

نمی کنند. 
*  ب��ا فراه��م ک��ردن امکان��ات آموزش��ی برای 
کارمندان بخش پش��تیبانی خود، به آنها بیاموزید 
که ب��ه مش��کالت مش��تریان گ��وش ف��را داده و 

راه حل های مناسب را به آنان پیشنهاد دهند. 
*تنه��ا تعداد بس��یار کم��ی از مردم ب��ه دنبال 
ش��کایت کردن بوده و از آن لذت می برند. درست 
اس��ت، همین تعداد کم هم بس��یار آزار  دهنده و 
نا امید کننده اس��ت اما مردم به طور کلی از شکایت 
ک��ردن متنفرن��د. از مش��تریان تان بخواهید تا هر 
زم��ان ایراد و اش��کالی را مش��اهده کردن��د آن را 
گزارش کنن��د، به عنوان مثال گزارش نش��ت گاز 
از ی��ک محصول بس��یار مفید و س��ازنده اس��ت. 
از آنه��ا تش��کر ک��رده و براس��اس گزارش های��ی 
ک��ه دریاف��ت کرده ای��د عم��ل کنی��د و از ای��ن 
 طری��ق حمایت مش��تریان از برندت��ان را افزایش 

دهید. 

مشتریان ابدیایده های طالیی

و  ش��لوغ  ش��هر  ای��ن  در 
پرترافیک بسیاری از مخاطبان 
ب��ه دنبال مکان و فضایی برای 
تفریح هس��تند.  و  س��رگرمی 
ب��ه دنب��ال مجتمع��ی که در 
آن خری��د ی��ا مایحت��اج خود 
را تهیه کنند یا در فس��ت فود 
یا رس��تورانی غذای��ی را میل 
کنن��د. از طرفی اگ��ر والدین 
کودکانی هس��تند آنه��ا را به 
ش��هربازی ببرند یا در سینما، 
فیلم س��ینمایی تماش��ا کنند. 
مجموع��ه این اقدام��ات برای 
خانواده ه��ای ایران��ی به عنوان 
یک تفریح و س��رگرمی تلقی 
می ش��ود که همی��ن موضوع 
باع��ث ش��ده برخ��ی از مراکز 
تجاری در کش��ور این خدمات 
و محص��والت را در ی��ک فضا 
به مخاطب��ان خود ارائه دهند. 
مجتم��ع »کورش« نیز یکی از 

تجاری  فرهنگ��ی-  مراکز  این 
اس��ت ک��ه در غ��رب ته��ران 
واقع ش��ده و مخاطبان��ی با هر 
را نش��انه  س��ن و س��لیقه ای 
گرفته اس��ت. در این مجتمع 
فرهنگی - تج��اری آمفی تئاتر 
و س��ینما، رستوران، شهربازی 
و هایپرمارک��ت و بس��یاری از 
برندهای خارجی حضور دارند. 
همی��ن موض��وع باعث ش��ده 
که برخی مخاطب��ان به عنوان 
فضایی برای سرگرمی و تفریح 
به این چنین مجتمع هایی نگاه 
کنند. اینکه مجتمع کورش در 
راس��تای فعالیت های بازاریابی 
اقدامات��ی  چ��ه  برندین��گ  و 
را انج��ام داده و چ��ه مزی��ت 
رقابتی را نس��بت به رقبا برای 
خ��ود ایج��اد ک��رده، بهانه ای 
ش��د تا »فرصت امروز« سراغ 
محمد قاضی زاده، کارش��ناس 
بازاریابی و برند برود. آنچه در 
ادام��ه می خوانی��د نظرات این 

کارش��ناس درباره فعالیت های 
ارتباطاتی برند، هویت بصری، 
س��بد برند و... است که در سه 
بخش مجزا تنظیم  شده است. 
مراکز خرید براس��اس نوع و 
مدلی که دارن��د، رویکردهای 
برندینگ  به  نس��بت  مختلفی 
و بازاریاب��ی دارند. مرکز خرید 
ک��ورش اما تفاوت عم��ده ای با 
دیگر مراکز خرید دارد و آن هم 
این موضوع است که این مرکز 
خرید با س��بدی از مش��تریانی 
ک��ه قب��ال در اختی��ار داش��ت 
فعالیت های خ��ود را آغاز کرد. 
به ای��ن دلیل ک��ه مرکز خرید 
کورش وابسته به گروه صنعتی 
گلرنگ اس��ت و خود این گروه 
صنعتی کارکنان زی��ادی دارد، 
بنابرای��ن کارکنان��ی که حدود 
10 ه��زار نفر هس��تند و در این 
گروه صنعت��ی کار می کنند در 
ایج��اد ترافی��ک و اس��تقبال از 
این مجموعه بس��یار تاثیرگذار 

بودند و تبلیغات دهان به دهان را 
به خوبی در جامعه راه انداختند؛ 
همین موضوع این مرکز خرید 
را نسبت به س��ایر مراکز خرید 

بسیار متمایز کرده است. 

نقطه قرارگیری مرکز خرید
نقطه جغرافیایی که یک مرکز 
خرید در آن واقع  شده است نیز 
در مقول��ه بازاریابی و برندینگ 
بس��یار حائز اهمیت است. این 
مرکز خری��د اوال در یک اتوبان 
پررفت وآم��د قرار دارد و ثانیا در 
منطقه ای واقع شده که می تواند 
کل مح��دوده غرب ته��ران را 
پوش��ش دهد. از طرف��ی ازنظر 
معماری و نمای خارجی نیز این 
مرکز خرید به صورتی طراحی  
شده است که کامال جلب توجه 

می کند. 

قرار گرفتن سینما
قرار گرفتن حدود 12 سالن 

س��ینما در این مرکز خرید در 
راس��تای بازاریابی و برندینگ 
بس��یار توانس��ته حائز اهمیت 
باش��د. چ��ون در غرب ش��هر 
ته��ران این تعداد س��ینما در 
هیچ یک از مراکز خرید وجود 
ندارد و ای��ن موضوع در ایجاد 
ترافی��ک و رفت و آم��د در این 
تاثیرگذار  بس��یار  خرید  مرکز 
نزدیک تری��ن  اس��ت.  ب��وده 
مرک��ز س��ینمایی ب��ه کورش 
پردی��س ملت اس��ت که برای 
مخاطبان��ی که در غرب تهران 
زندگی می کنن��د به راحتی در 
دس��ترس نیس��ت. به ص��ورت 
کلی مجموعه ای��ن عوامل در 
مرکز  دهان به دهان  تبلیغ��ات 
خرید کورش بسیار مثمر ثمر 
واقع ش��ده است و ش��اید این 
عوامل باعث ش��ده که مدیران 
مرک��ز خری��د ک��ورش هزینه 
کمتری در راستای تبلیغات و 

بازاریابی کنند. 

فعالیت های ارتباطاتی برند کورش زیر ذره بین »فرصت امروز«

پرطرفدار اما با مشکل هویت! 
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ترجمه: معراج آگاهی

امیر کاکایی

پیام ناوی
مدرس و مشاورCRM ، CEM  و باشگاه مشتری

در بازه زمانی ک��ه مرکز خرید کورش 
افتتاح  شده، تبلیغات کالنی از این مرکز 
خرید دیده نش��ده است. این مرکز خرید 
روی چند اتفاق مهم س��وار ش��ده، یکی 
اس��تفاده از برند فروش��گاه های معروف 
هایپراستار اس��ت که در سردر این مرکز 
خرید نیز نصب  ش��ده که این موضوع به 
برند ش��دن مرکز خرید ک��ورش کمک 
به سزایی کرده اس��ت، دیگری تبلیغاتی 
اس��ت که در وب سایت های هنری و... در 
راس��تای اکران فیلم های مختلف انجام  
ش��ده و درنهایت تعداد زیادی از پرسنل 
گلرنگ که به عنوان سفیر، این مرکز خرید 

را به دیگر افراد جامعه توصیه کردند. 
تفاوت��ی ک��ه در مرکز خری��د کورش 
در مقایس��ه با مثال مرکز خری��د تیراژه 
وج��ود دارد ای��ن موضوع اس��ت که در 
مرک��ز خرید ک��ورش چی��زی در حدود 
۶0 ت��ا ۷0 درصد فروش��گاه ها متعلق به 
برنده��ای شناخته ش��ده بازار نیس��تند، 
یعن��ی محصوالت مختلفی هس��تند که 
از ش��رق آس��یا و در نهای��ت ترکیه وارد 
کش��ور می شوند و برند های معتبر ایرانی 
و خارج��ی زی��ادی در ای��ن مرکز خرید 
حضور ندارند، ام��ا در مرکز خرید تیراژه 
باالخص در س��ال های ابتدایی فعالیتش 
س��بدی از برند های شناخته شده حضور 
داش��تند و همین موضوع باعث شده که 
اوال مرکز خریدی با وجهه ای با پرس��تیژ 
باشد و درنتیجه حتی در شرایط فعلی که 
بس��یاری از آن برندها دیگر در آن مرکز 
حضور ندارن��د مالکان مغازه ها اجاره های 
باالتری بگیرند و خ��وب درنهایت اینکه 
مراجعه به منظور خرید در تیراژه همچنان 

در جریان است. 
در ح��ال حاضر مرکز خری��د کورش 

پررفت وآمدتری��ن مرک��ز خری��د تهران 
محسوب می ش��ود، این موضوع به دلیل 
مح��ل قرارگی��ری مرکز خری��د کورش 
است چون در این منطقه از تهران مرکز 
خریدی ب��ه این بزرگ��ی تابه حال وجود 
نداشته اس��ت. در کنار این موضوع سبد 
کس��ب و کارها در ای��ن مرک��ز خرید نیز 
به درستی انتخاب  شده است، چون بیشتر 
فروشگاه ها باقیمت متوسط محصوالت را 
به مشتریان عرضه می کنند و چند برند 
مطرح باقیمانده نیز عرضه کننده کاالهای 
باقیمت باال هس��تند. از طرفی شهربازی 
که در طبقه سوم مرکز خرید کورش واقع 
 ش��ده نیز در شکل دهی تجربه حضور در 
این مرکز خرید بس��یار تاثیرگذار است. 
ش��هربازی و فودکورت تجربه حضور در 

این مرکز خرید را کامل می کند. 
یک��ی از نق��اط ضع��ف مرک��ز خرید 
کورش این موضوع اس��ت ک��ه مدیران 
ای��ن مجموعه ب��ر پیاده س��ازی نکردن 
فعالیت های یکپارچه بصری در این مرکز 
خرید تاکید دارند، در حال حاضر در این 
مرکز خرید فضای کمی به فعالیت های 
تبلیغاتی اختص��اص  یافته که برندهای 
داخلی این مرکز خرید را تبلیغ و معرفی 
کنند. از طرفی فعالیت برندسازی بر پایه 
هویت برند این مرکز خرید نیز به چشم 
نمی خ��ورد. احتماال مدی��ران این مرکز 
خرید بر این باور هس��تند که در صورت 
استفاده از تبلیغات در محیط این مرکز 
خرید، معماری مرک��ز خرید کورش به 
هم می ریزد که اتفاقا مرکز خرید کورش 
فضای نسبتا مناسبی را برای این موضوع 
دارد و معماری آن نیز چندان پیچیده و 
خاص نیست که تحت تاثیر قرار بگیرد. 

معموال مراکز خرید در دنیا اقداماتی 
را در راس��تای جل��ب رضای��ت برای 
اف��رادی ک��ه در آن منطق��ه زندگ��ی 
می کنند انجام می دهند اما این موضوع 
در مرکز خرید ک��ورش وجود ندارد و 
افرادی که در ش��عاع نزدیک این مرکز 
خرید زندگی می کنند چندان رضایتی 
از احداث این مرکز خرید ندارند چون 
احداث این مرکز خرید ترافیک بسیار 
زیادی را برای س��اکنان این منطقه به 
همراه داش��ته اس��ت و اتوبان ستاری 
شمال و جنوب معموال به دلیل احداث 
ای��ن مرکز خری��د با ترافی��ک زیادی 
همراه ش��ده. چون مرکز خرید کورش 
پارکین��گ  خروجی ه��ای  و  ورودی 
نامناس��بی دارد در بیشتر مواقع باعث 
ایج��اد ترافیک می ش��ود. از طرفی به 
دلیل غیر رایگان بودن پارکینگ مرکز 
خرید ک��ورش برخی اف��راد جلوی در 
من��ازل مختلف پارک می کنند. همین 
موض��وع دردس��رهای بس��یار زیادی 
را ب��رای س��اکنان آن منطقه از تهران 

ایجاد می کند. 
همچنین افرادی که در مناطق غرب 
و ش��مال غرب تهران زندگی می کنند 
ش��اید پتانس��یل این موضوع را داشته 
باشند که محصوالتی با برندهای معتبر 
را خریداری کنند. پیش��نهاد می شود 
که سبد برندهای مختلف در این مرکز 
خرید افزایش پیدا کند که این موضوع 
اعتم��ادی به کاالهای عرضه ش��ده در 
این مرکز خری��د را برای مخاطبان به 
همراه داشته باشد و این ایجاد اعتماد 
قطعا افزایش اعتماد به کل سبد کاالها 
و خدم��ات مرکز خرید ک��ورش را به 
هم��راه خواهد داش��ت. هنگامی که در 

باکیفیت  مرکز خری��دی محص��والت 
ب��اال و معتبر عرضه نش��ود، ناخودآگاه 
مخاطبان به دنب��ال بهانه های دیگری 
مانند فودکورت، شهربازی، سینما و... 

می گردند. 
پیش��نهاد می شود در راس��تای ایجاد 
ذهنی��ت خوبی در بی��ن مخاطبانی که 
برای بار اول ب��ه این مرکز خرید حضور 
پی��دا می کنند، فروش��گاه های برند های 
معتب��ر مانن��د آدی��داس، زارا و... که در 
ای��ن مرکز حضور دارند به طبقه همکف 
منتقل شوند تا در وجهه سازی برای این 
مرکز خرید نقش اهرم را بازی کنند. در 
حال حاضر ممکن است مخاطبانی به این 
مرکز مراجعه کنند که خواهان برندهای 
معتبر هستند. این افراد وقتی باکم بودن 
تعداد این گونه برندها در این مرکز مواجه 
می ش��وند برای نوبت های بعدی به بهانه 
دیگر به این مرکز خرید مراجعه  می کنند 
که این بهانه ها ممکن است شامل سینما 

رفتن، شام خوردن و... باشد. 
در کنار این بهتر اس��ت مدیران این 
مرکز فکری هم به حال وضعیت نسبتا 
بدمس��یرهای رفت وآمد و گردش افراد 
در این مرکز خرید بکنند. از سیس��تم 
معکوس قرارگی��ری پله برقی ها گرفته 
ت��ا فض��ای فوق العاده کم ب��رای تردد 
در طبق��ه س��وم ک��ه دروازه ورود به 
فود کورت و س��الن های سینماست که 
از قضا پرترددترین راهرو این مرکز نیز 
هست و فضای فوق العاده کم و بی نظم 
محل تهیه بلیت سینماها همه و همه 
نشان می دهد که یا مدیران این مرکز 
انتظار چنین اس��تقبالی را نداش��ته اند 
یا خیلی این قضیه برای ش��ان اهمیت 

ندارد. 

ایجاد پارکینگ نامناسباستفاده از برند های مطرح در مجتمع  خرید

a9631m@gmail.com
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تای وارنر میلیاردر عروسک ساز 

تای وارن��ر )Ty Warner( ب��ازرگان آمریکایی و 
صاحب کارخانه اس��باب بازی، همچنی��ن مدیرعامل، 
صاح��ب و موس��س کمپان��ی ت��ای )Ty( اس��ت. 
وارن��ر ایده ای اس��ت ک��ه در پ��س اس��باب بازی های 
از  امپرات��وری  او  دارد.  ق��رار  دوست داش��تنی 
اس��باب بازی س��اخت که چندین میلیارددالر ارزش 
یافت و مهارت ه��ای کارآفرین��ی اش او را ب��ه یکی از 
ثروتمندترین م��ردان جهان تبدیل کرده اس��ت. تای 
وارنر در دانش��گاه کاالم��ازو میش��یگان ثبت نام کرد، 
اما یک س��ال بعد دانش��گاه را ترک کرد. پس از آن به 
لس آنجلس رف��ت تا در زمینه بازیگ��ری فعالیت کند، 
اما از آنجا ک��ه موفقیت چندانی در این زمینه کس��ب 
نکرد، تصمی��م گرفت به ش��یکاگو بازگ��ردد. در آنجا 
شغلی در کارخانه تولید عروس��ک های پارچه ای پیدا 
کرد و تقریبا 20 سال مشغول کار بود. در سال 1986، 
وارنر خانه  اش را فروخت و از همه پس انداز زندگی اش 
استفاده کرد تا کمپانی تای را راه اندازی کند. در سال 
1993 عروس��ک های Beanie Babies را به وجود 
آورد که دلیل موفقیت بس��یار زیاد کسب وکارش شد. 
وارنر به این موفقیت دس��ت یافت، چراکه هر حرکتی 
که در کس��ب وکارش انجام داد، حساب ش��ده بود. در 
ابتدا عروس��ک های Beanie Babies بس��یار ارزان 
بودند و خریدنشان فقط 5 دالر هزینه داشت، از این رو 
کودکان می توانس��تند به راحتی با پول توجیبی شان 
این عروس��ک ها را بخرند. س��پس وارنر به هرکدام از 
عروسک های Beanie Babies  که ساخته می شد، 
یک نام، یک ش��عر و یک تاریخ تول��د اختصاص داد و 
همین مسئله باعث ش��د که کودکان با این عروسک ها 

ارتباط زیادی برقرار کنند.

اهمیت ساده بودن 
عروس��ک های Beanie Babies عروس��ک هایی 
ساده بودند. در مقایس��ه با س��ایر محصوالت بازار که 
س��فت و س��خت بودند، این عروس��ک ها به س��ادگی 
خودش��ان را متمای��ز می کردند، در حال��ی که قیمت 
کمتری هم نسبت به سایر اسباب بازی ها داشتند. او در 
مصاحبه ای گفته ب��ود: »در ابتدا همه به من می گفتند 
ک��ه محصوالت��ت را ارزان می فروش��ی. در آن زمان، 
هیچ چیزی مگ��ر اینکه یک آش��غال واقعی باش��د، به 
قیمت 5 دالر فروخته نمی ش��د.« البته نمی توان گفت 
که این روش برای فروش هر محصولی قابلیت اجرایی 
داشته باش��د، اما برای س��رمایه گذاران و کارآفرینان، 
تعمق درب��اره این موضوع مهم اس��ت ک��ه چگونه هر 
کاری را که در ه��ر زمانی انجام می دهی��م، می توانیم 
س��اده تر کنیم. جای تعجب نیس��ت ک��ه بیل گیتس 
می گوید، بهترین توصیه ای ک��ه تاکنون دریافت کرده 
از وارن بافت )Warren Buffett(  بوده؛ »همه چیز 

را ساده بگیرید.«

از مشاوره همه افراد بهره مند شوید

وارنر ک��ه تحصیالت��ش را پس از یک س��ال حضور 
در دانش��گاه رها کرد، هرگز هزینه ه��ای گزاف را برای 
استخدام مشاوران بازاریابی پرداخت نکرد. در عوض، 
به عنوان کسی که س��عی می کرد تا محصوالتش را به 
همه بفروش��د، به هر بازخوردی که در اطرافش از هر 
کس��ی می دید، توجه می کرد. حتی خبرنگاری که در 
س��ال 1996 با او مصاحب��ه کرده بود، اظه��ار می کرد 
که نمی دانسته چه کس��ی مصاحبه کننده است و چه 
کسی مصاحبه شونده، چرا که بیشتر زمان مصاحبه را 
تای وارنر مشغول به سوال کردن از آن خبرنگار درباره 
طرح های جدیدش بود و از نظرات او درباره کارهایش 
پرس وجو می کرد. وارنر مشاوره ها و نظرات هرکسی را 
که با او برخورد می کرد، جویا می ش��د ت��ا بتواند از آن 

بازخوردها در کارش بهره بگیرد.

به مشتریان کوچک بیندیشید
بس��یاری از صاحب��ان کس��ب وکار آرزو دارن��د که 
مش��تریان بزرگی داشته باش��ند، اما وارنر از فروش به 
مش��تریان بزرگ متنفر بود. از روزی که کسب وکارش 
را آغاز کرد تا روزی که کارش ادامه داش��ت، انرژی اش 
را صرف ف��روش محصوالتش به تعداد بس��یار زیادی 
از فروش��گاه های کوچ��ک و مس��تقل اس��باب بازی 
و ف��روش هدایا ک��رد. ب��ا انج��ام چنی��ن کاری او از 
تخفیف دادن خ��ودداری می کرد، خیلی س��ریع پول 
محصوالت��ش را دریافت می کرد و ع��الوه بر آن بخش 
ف��روش کارخانه اش می توانس��ت به طور مس��تقیم با 
صاحب��ان فروش��گاه ها کار کند ت��ا بتوان��د چگونگی 
فروش محصوالت��ش را کنت��رل کن��د. او همچنین با 
اس��تفاده از چنین شیوه ای از ریس��کی که ممکن بود 
با ف��روش محصوالتش به فق��ط یک مش��تری انجام 
دهد، جلوگیری کرد، چرا ک��ه هر لحظه ممکن بود آن 

مشتری سفارشاتش را متوقف کند.

پاسخ کارش�ناس: معموال مدیران برحسب تجربه به 
راحتی می توانند، نارضایتی کارمندان خود را تش��خیص 

دهند. کارمن��دان س��ازمانی ک��ه از مدیر خ��ود ناراضی 
هستند، معموال افسرده و با کس��الت به وظایف خود عمل 
می کنند. ع��الوه بر ای��ن، کارمندان چنین س��ازمان های 
معم��وال روی یک کار متمرکز نش��ده و در اکث��ر مواقع از 
این شاخه به آن ش��اخه می پرند. کارمندان در این فضای 

سازمانی معموال بازخوردهای مناسب و صادقانه  ای از خود 
نشان نمی دهند و فقط در تالش هستند در ساعات کاری 
خود از فضای سازمانی دور شوند. البته در این میان نکات 
دیگری نیز وجود دارد که مطمئنا مش��اوران کسب وکارها 

می توانند، به مدیران گوشزد کنند.

ارزیابی رضایت کارمندان

پرس�ش: کس�ب وکاری را با تعداد زیادی کارمند مدیریت می کنم. همیشه تالشم بر این بوده که در حوزه مدیریتی متفاوت 
عمل کنم و کارمندانم از روند حرکتی که در سازمان اجرا می کنم، راضی باشند. مشاور کسب وکارم عنوان می کند براساس 
یکس�ری از رفتارها به راحتی می توان حدس زد که کارمندان راضی هس�تند، یا خیر. اگ�ر چنین عالئمی وجود دارد، لطفا 

راهنمایی بفرمایید؟ 
کلینیککسبوکار

هرچه شغل تان را بیشتر دوست داشته 
باشید، سریع تر پولدار می شوید

به نظرتان چقدر مهم اس��ت که عاشق شغل تان باشید؟ 
همان شغلی که برای امرارمعاش هر روز انجامش می دهید. 

پاسخ: بس��یار مهم اس��ت، به ویژه وقتی که پای ثروت و 
شادی در میان باشد. کسانی که شغل شان را دوست دارند، 
پول بیش��تری درمی آورند، ثروت بیشتری برای شان جمع 
می شود و شادتر از کسانی هستند که شغل شان را دوست 

ندارند. 
براس��اس یک بررس��ی که در س��ال 2012 انجام شد، 
80درصد بررسی شده ها شغل ش��ان را دوست نداشتند. در 
یک تحقیق دیگر که از سوی مؤسسه گالوپ در سال 2013 
انجام شد، 63درصد از 230 هزار کارمند بررسی شده گفتند 

که نسبت به شغل خود احساس رضایت ندارند. 
وقتی م��ن داده های تحقی��ق خودم درب��اره عادت های 
ثروتمندان و فقرا را بررسی کردم، به ارتباط معناداری میان 

رضایت شغلی و جمع آوری ثروت دست یافتم. 
برای نمونه: 

• 96درصد فقرا شغلی را که از آن امرار معاش می کردند  
دوست نداشتند. 

• 86درصد ثروتمندان ش��غلی را ک��ه از آن امرار معاش 
می کردند  دوست داشتند. 

• 7درصد  ثروتمندان عاشق ش��غلی بودند که از آن امرار 
معاش می کردند. 

چیزی ک��ه بیش��تر عالقه مند ب��ودم درب��اره داده های 
ثروتمندان بدانم این بود که آنها چقدر ثروت می توانستند 
جمع کنند و چه مدت زمانی برای جمع آوری این ثروت الزم 

بود: 
ثروتمندانی که شغل شان را »دوست داشتند«

86درص��د از ثروتمندان��ی ک��ه در مطالعه م��ن درباره 
عادت های ثروتمندان حضور داشتند شغلی را که از راه آن 
امرار معاش می کردند دوست داشتند. این افراد ثروتمند که 
دست کم شغل شان را دوست داشتند، به صورت میانگین 
4/3 میلیون دالر ثروت داشتند. برای آنها 32 سال زمان برده 

بود تا ثروت شان را جمع کنند. 
ثروتمندانی که »عاشق« کارشان بودند

تنها 7درصد از ثروتمندان در مطالعه من ش��غلی را که با 
آن امرار معاش می کردند دوست داشتند. اما چیزی که مرا 
حیرت زده کرد اهمیت فوق العاده باالی »عشق به شغل« در 
فرآیند جمع آوری ثروت بود. ثروتمندانی که عاشق شغل و 
منبع امرار معاش ش��ان بودند به طور میانگین 4/7 میلیون 
دالر ثروت داش��تند که 4 میلیون دالر بیشتر از کسانی بود 
که فقط شغل شان را دوست داشتند. برای آنهایی که عاشق 
کارشان بودند تنها 12 س��ال زمان برده بود تا ثروت شان را 
جمع کنند، یعنی 20 سال کمتر از کسانی که تنها شغل شان 

را دوست داشتند. 
وقتی دست به مقایسه این دو گروه می زنید، قطعا حیرت 
می کنید از این همه تأثیری که عش��ق به کار در جمع آوری 
ثروت و پولدار ش��دن به جا می گذارد. گروهی که عاش��ق 
شغل شان بودند بیش از دو برابر گروهی که تنها شغل شان 
را دوست داشتند، ثروت کس��ب کرده بودند. از این مهم تر، 
مدت زمان گروه »عاشقان شغل« برای پیمودن مسیر ثروت 
یک سوم زمانی بود که گروه »دوستداران شغل« برای طی 

این مسیر وقت گذاشته بودند. 

کاوش هایم را که بیش��تر کردم به چرایی ماجرا پی بردم. 
کسانی که به شغل شان عشق می ورزیدند به طورمیانگین 
هفت��ه ای 58 س��اعت کار می کردن��د. ح��ال آنک��ه گروه 
»دوس��تداران ش��غل« در هفته 51 س��اعت به شغل شان 
اختصاص می دادند که هفت ساعت کمتر از گروه اول است. 
این تفاوت هفت ساعته در هفته، در سال تفاوتی بالغ بر 336 
ساعت کار را ایجاد می کند. بدین معنا که گروه عاشقان شغل 

336 ساعت بیشتر از گروه دوستداران شغل کار می کنند. 
برخی ممکن است بگویند که گروه عاشقان شغل، عاشق 
کارشان هستند چون خوب از آن پول درمی آورند. به سخن 
س��اده تر، پول باعث شده که آنها عاش��ق شغل شان باشند. 
پاسخ من به این ادعا این اس��ت که به آن 12 سال زمانی که 
طول کشیده تا این گروه پولدار شوند، توجه کنید. در طول 
این 12 سال آنها پولدار نبودند و نمی دانستند که کاری که 

عاشقش هستند روزی پولدارشان می کند. 
شغل آنها یک گوی شیشه ای نبود که بش��ود درونش را 
دید و به آینده اش پی برد. آنها کم کم به این مرتبه رسیدند. 
این دسته از پولدارها بسیار به ش��غلی که برای امرار معاش 
داش��تند، عش��ق می ورزیدن��د، به طوری که تنه��ا هدف 
واقعی شان پول درآوردن کافی از این راه بود. اراده آنها بر این 
بوده که به قدر نیازشان پول درآورند تا بتوانند در شغلی که به 

آن عشق می ورزند، باقی بمانند. 
به نظر من پرسش واقعی این است: اگر پولدارها به اندازه 
کافی پول در نمی آوردند و نمی توانس��تند با درآمدش��ان 
زندگی ش��ان را بچرخانند، باز هم در ش��غلی که دوستش 
داش��تند باقی می مانن��د؟ خوش��بختانه، در ای��ن زمینه 
ه��م تحقیقات��ی انج��ام داده ام. 65درص��د میلیونرهای 
خودساخته ای که در تحقیق من مشارکت کردند، شغل دوم 
یا کس��ب و کار دیگری هم داشتند. این شغل های اضافی به 
آنها این امکان را می داد که منابع درآمدی دیگری هم داشته 
باش��ند و بتوانند با خیال راحت به ش��غل رویایی خودشان 
برس��ند. همچنین 27درصد از این افراد همسری داشتند 
که شغل تمام وقت داشت و می توانست بخشی از بار سنگین 
هزینه ها را برعهده بگیرد. طبعا این کمک مالی بزرگی بود 
برای آنان که دل شان می خواست در شغل رویایی خودشان 

بمانند. 
کامال روشن اس��ت که داشتن ش��غل رویایی با ریسک 
مالی همراه اس��ت. این احتمال وجود دارد که عشق شغلی 
شما نتواند به اندازه عشقی که به آن دارید، درآمد برای تان 
بیاورد  اما میلیونرهای خودساخته، پولدار شده اند چون اراده 

مواجهه با این ریسک را داشتند. 

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

مسیر ثروت

در بس��یاری از م��واردی ک��ه 
مشکلی رخ می دهد، سوال اصلی 
این است: حرف بزنیم یا سکوت 
کنیم؟ آمارها حاکی از آن اس��ت 
که کار کردن با س��ایر همکاران 
ب��رای 93درصد افراد س��خت و 
ناخوشایند است، اما سخنی بین 
آنها ردوبدل نمی شود. به نظر شما 
آیا می توان یک دنیای محنت زده 
و سکوت کرده را وادار به پذیرش 

مسئولیت و پاسخگویی کرد؟ 
حقیقت آن است، در شرایطی 
که س��خن گفت��ه نمی ش��ود و 
انتظارات مبهم هس��تند، ش��ما 
به عن��وان یک مدی��ر نمی توانید 
کس��ی را مجبور ب��ه پایبندی به 
عهدش کنی��د. او ممکن اس��ت 
حتی از این موضوع مطلع نباشد. 
گاهی اوقات در چنین ش��رایطی 
ممکن اس��ت هدف طرف مقابل 
عملکرد در حد متوس��ط و هدف 
ش��ما عملکرد در حد عالی باشد. 
تنها عامل ایج��اد رضایت تعامل 
هر چه بیشتر با آنها است. عالوه 
ب��ر آن، اگر تعامالت ش��ما تداوم 
نداشته باش��د و تنها به مشکالت 
بپردازد، کار شما ساخته است. رمز 
موفقیت آن اس��ت که شخصیت 
کاری خود را حی��ن تعامل کنار 
بگذاری��د و به عنوان یک انس��ان 
رابطه برقرار کنید. رهبران واقعی 

این گونه اند! 
معموال فکر می کنیم در شرایط 
ناخوش��ایند با دو راه حل مواجه 
هستیم: یا با سکوت خود مشکل 
را جاودان��ه کنیم؛ یا با مش��کل 
برخورد کنیم و مش��کل تازه ای 
به وج��ود بیاوریم. ام��ا برای حل 
مشکل باید راه حلی موثر داشت. 
شیوه کلی مواجهه با یک مشکل 
گفت وگو است. در گفت وگو الزم 
نیس��ت از نظر اخالقی و رفتاری 
یک فرد کمال گرا باش��ید. حتی 
الزم نیست درست بگویید. فقط 
باید کنجکاو باشید. آماده  باشید 
و در ج��ای الزم از ط��رف مقابل 
بپرسید: »آیا شرایطی هست که 
من از آن بی خبرم؟« اگر بتوانید 
از حریف خود پا فرات��ر بگذارید 
و عالوه بر بررس��ی تاثیر مشکل 
روی خود، به تحلیل تاثیر مشکل 
روی ط��رف مقاب��ل بپردازی��د، 
ظرفیت به مراتب بیش��تری برای 
داش��تن نتایج بهتر ب��رای هر دو 
طرف خواهید داش��ت. عاشقانه 
بکوشید تا مش��کل را حل کنید. 
سعی نکنید طرف مقابل را تغییر 

بدهید. 

جایگاه شما کجاست؟ 
اکنون پیشنهاد می شود، جهت 
سنجش س��طح مهارت خود در 
زمین��ه گفت وگ��و ح��ول محور 
پاس��خگو کردن کسی و سپردن 
مس��ئولیت به وی، اظهارات زیر 
را منصفانه مرور کنی��د و با خود 
بیندیش��ید آیا هر یک از آنها در 
مورد شما صحت دارد یا خیر. اگر 
جواب مثبت بود، به آن امتیاز 1 
)یک( بدهی��د و اگر جواب منفی 
ب��ود، امتی��از 0 )صفر(. س��پس 
امتیازها را باهم جم��ع کنید و... 

)ادامه دهید(.
1-  مایل��م در برخی از بحث ها 
بیش ازحد متع��ارف طفره بروم، 
ش��اید بتوان��م بدی��ن ترتیب از 

مشاجره جلوگیری کنم. 
2-  گاهی اوقات وقتی دیگران 
م��ن را می رنجانن��د ی��ا ناامیدم 
می کنن��د، به طور س��طحی– و 
نه ریشه ای - با مش��کل برخورد 

می کنم و با آنها مقابله می کنم. 
3-  اگر می دانستم چگونه بدون 
آنکه خود را در مخاطره بیندازم، 
در مورد برخی موضوعات حساس 
گفت وگو کنم، برخی ابعاد زندگی 

من بهبود پیدا می کرد. 
4-  گاهی اوقات جلوی خودم را 

می گیرم تا وارد برخی مشاجرات 
نشوم و خودم را مجاب می کنم که 
س��ازش به مراتب بهتر از ریسک 

یک مقابله ناخوشایند است. 
5-  بااهمی��ت دادن بیش ازحد 
به برخی مشکالت، آنها را بزرگ 

می کنم. 
6-  وقتی سایرین کاری را آب 
زیرکاهانه ی��ا خودخواهانه انجام 
می دهند، من در ج��واب به آنها 
کم لطفی می کنم و به نظرم نحوه 
برخورد من با آنها حقشان است. 

7-  برخی اوقات وقتی دیگران 
به قول ش��ان پایبند نیستند، من 
در مورد علت تخطی آنها زودتر از 

زمان الزم قضاوت می کنم. 
8-  بعضا می پندارم که سایرین 
عم��دا ب��رای من مش��کل ایجاد 
می کنن��د و با آنها ط��وری رفتار 
می کنم که انگار فرضم درس��ت 
ب��وده اس��ت؛ درحالی که ش��اید 

اشتباه کرده باشم. 
9-  گاه وبیگاه در شگفت هستم 
که چرا بیش ازح��د زود عصبانی 

می شوم. 
10-   برای��م پیش آم��ده ک��ه 
هنگام مواجهه با مش��کلی، همه 
تقصی��رات را گ��ردن دیگ��ران 
انداخته باش��م و بع��دا فهمیده 
باشم که خودم هم تا حدی مقصر 

بوده ام. 
11-  گاه��ی اوق��ات مش��کل 
را به گون��ه ای ش��رح می دهم که 
دیگ��ران حالت تدافع��ی به خود 

می گیرند. 
12-  گاه وبیگاه در گوش-رس 
س��ایرین با افراد در م��ورد رفتار 
ناخوشایندشان صحبت می کنم. 
13-  بعض��ی مواق��ع واقع��ا 
نمی دانم چگونه به افراد در مورد 
رفتارش��ان بازخ��وردی صادقانه 
ارائه دهم که به آنها توهین نشود. 
14-  برخ��ی اوق��ات ب��ا افراد 
بیش ازحد در مورد مشکل ش��ان 
صحبت می کنم و به اندازه کافی 

به آنها گوش نمی دهم. 
15-  گاه وبی��گاه، وقت��ی در 
مورد مشکلی با سایرین صحبت 
می کنم، رفتارم با آنها به گونه ای 
اس��ت که برایشان دش��وار است 
نقطه نظرات خود را با من سهیم 

شوند. 
16-  توانایی الزم را برای ایجاد 

انگیزه در برخی افراد ندارم. 
17-  گاهی اوقات ب��رای آنکه 
سایرین را به کاری وادارم، در آنها 
حس گناه ایجاد می کنم یا حتی 

به تهدید متوسل می شوم. 
18-  گاه وبی��گاه واقعا متوجه 
نمی شوم که علت عدم دل بستگی 

مردم به وظایف شان چیست. 

19-  گاهی اوقات به س��ختی 
می توانم به س��ایرین بفهمانم که 
رفتار مورد انتظ��ار از آنها به نفع 

خودشان بوده است. 
20-  اگر بخواهم صادق باشم، 
باید بگویم نمی توان��م در برخی 
افرادی که همواره با آنها سروکار 

دارم، انگیزه ایجاد کنم. 
21-  وقتی ش��غل فردی ازنظر 
وی غیر ج��ذاب یا تش��ویش آور 
است، گاهی اوقات بر آتش معرکه 
می افزایم و از او می خواهم به هر 
ترتیب که ش��ده کارش را انجام 

دهد. 
22-  وقت��ی کس��ی نمی تواند 
کاری را انج��ام دهد و می خواهد 
فرصتی برای صحبت در مورد آن 
داشته باشد، تمایل دارم فقط او را 

نصیحت کنم. 
23-  گاهی اوقات فکر می کنم 
آنها که برای تسهیل کار دیگران 
تالش بس��یار می کنن��د، صرفا 
نازپروری کسانی را می کنند که 

نمی خواهند پاسخگو باشند. 
24-  گاه وبیگاه، پ��س از اتمام 
بح��ث در م��ورد حل مش��کل، 
فراموش می کن��م از طرف مقابل 
بپرسم که آیا وی نس��بت به کار 
خود احس��اس تعه��د می کند یا 

خیر. 
25-  گاهی اوقات در شرایطی 
از س��ایرین نظرخواهی می کنم 
ک��ه واقع��ا نی��ازی به دانس��تن 
دیدگاهشان ندارم، زیرا طرح خود 

را از قبل می دانم. 
26-  حین صحب��ت با دیگران 
در مورد مش��کالت، گاهی اوقات 

از مسیر اصلی منحرف می شوم. 
27- وقتی ط��رف مقابل حین 
گفت وگو حول محور پاسخگویی 
به مش��کالتی کامال جدید اشاره 
می کند، معموال در مواجهه با آنها 

درمی مانم. 
28- همیش��ه نمی دانم حین 
ی��ک مباحث��ه، چگونه ب��ا افراد 

عصبانی مقابله کنم. 
29-  خیلی خوب می توانم روی 
یک مس��ئله تمرکز داشته باشم، 
ولی گاهی اوقات متوجه نیستم 
که در مورد موض��وع موردعالقه 

طرف مقابل حرف نمی زنم. 
30-  معموال کس��انی را که به 
تعهد خود عمل نمی کنند و من را 
از بابت موضوع مطلع نمی کنند، 
می بخش��م حتی اگر آن قدر ادب 
نداش��ته اند ک��ه م��را در جریان 

بگذارند. 
31-  گاهی اوق��ات حین حل 
یک مشکل، فراموش می کنم چه 
کس��ی، چه کاری را و تا چه وقت 

باید انجام دهد. 

32-  گاه وبیگاه به این دلیل از 
کردار س��ایرین مأیوس می شوم 
که آنها واقعا متوج��ه انتظار من 

نشده اند. 
33-  برخی اوقات از مش��خص 
کردن یک موعد زمانی مشخص 
برای انجام یک کار غفلت می کنم 
و درعین ح��ال، از ط��رف مقابلم 
انتظ��ار دارم کارش را به موق��ع 
تحویل ده��د. اگر ه��م انتظارم 

محقق نشود، متعجب می شوم. 
34-  کامال مطمئن هستم که 
فرزندانم، همس��رم یا همکارانم 
فکر می کنن��د من ب��ه جزییات 

بیش ازحد توجه می کنم. 
35-  گاهی اوق��ات کارهایی را 
به سایرین اختصاص می دهم که 

فرصت پیگیری آنها را ندارم. 

امتیازدهی و یک پیشنهاد
از شما خواس��ته می شود به 
صحت ه��ر ی��ک از 35 اظهار 
فوق در مورد خود بیندیش��ید. 
تک تک ای��ن اظه��ارات بیانگر 
موضوعی هس��تند که در قالب 
یک مهارت قابل آموزش، بهبود، 
و به کارگیری هستند. در اینجا 
پرس��یده می ش��ود چند اظهار 
در مورد ش��ما مصداق داشت؟ 
ع��ددی که ش��ما در پاس��خ به 
ای��ن س��وال می گویی��د– در 
ارتباط با کتاب مسئولیت های 
سرنوشت س��از نوش��ته ک��ری 
پترسون و سایرن و ترجمه شده 
توسط دردانه داوری– به شرح 

زیر قابل توصیف است: 
26-35: کتاب مسئولیت های 

سرنوشت ساز را زمین نگذارید. 
16-25: می توانی��د از کت��اب 
مس��ئولیت های سرنوشت س��از 

کمک بگیرید. 
6-15: شما توانمند هستید و 

پتانسیل موفقیت دارید. 
1-5: ش��ما می توانی��د ب��ه 
نویسندگان کتاب مسئولیت های 
سرنوشت س��از هم یکی دو نکته 

بیاموزید. 
در ادام��ه ی��ک جعبه اب��زار 
مهارت ه��ا را در اختی��ار ش��ما 
می گذاری��م ک��ه دربرگیرن��ده 
شش قدم مشخص برای مواجهه 

با مشکالت بزرگ است. 
ق��دم اول، تصمیم گی��ری در 
مورد »چه« و »اگر«: دقیقا از خود 
بپرس��ید به دنبال چه هستید و 
چه نمی خواهید. س��پس ببینید 
آیا می خواهید در مورد مش��کل 
انتخاب��ی گفت وگوی��ی در مورد 
پاسخگویی داشته باشید یا خیر. 
بجای آنکه از خود بپرس��ید: »آیا 
می توانم در ای��ن گفت وگو موفق 

شوم؟« باید از خود بپرسید: »آیا 
باید تالش کنم در این گفت وگو 
موفق شوم؟« سپس بالفاصله از 
خود بپرس��ید: »چگونه می توانم 
ای��ن کار را به نحو احس��ن انجام 

دهم؟« 
قدم دوم، اش��راف ب��ر ماجرا: 
به ج��ای ب��ه تصوی��ر کش��یدن 
بدتری��ن حالت و س��پس عمل 
به نحوه ای که پن��داری بدترین 
حالت مصداق دارد، ذهنیت خود 
را متوقف کنید و بر ماجرا اشراف 
پیدا کنید. از خود بپرسید: »چرا 
باید یک فرد معقول به قولش وفا 
نکرده باشد؟« »من در این رابطه 
چه نقش��ی ممکن اس��ت داشته 
باش��م؟« کافی است به جای یک 
موجود م��وذی، به ط��رف مقابل 
خود به عنوان یک انسان بنگرید 

و سپس آماده ادامه راه باشید. 
قدم س��وم، توصیف شکاف: با 
توضیح حقایق و تش��ریح شکاف 
بین آنچه انتظار می رفت و آنچه 
مشاهده می ش��د، امنیت محیط 
را حف��ظ کنید. پ��س از در میان 
گذاش��تن حقای��ق، ش��کاف را 
به وضوح توضیح دهید و ماجرای 
خود را بااحتیاط س��هیم شوید. 
منظور از شکاف آن چیزی است 
که انتظار می رف��ت اتفاق بیفتد 
و آنچه روی داده اس��ت. به عنوان 
یک قاع��ده کل��ی، بهتری��ن راه 
آغاز با واقعیت اس��ت: آنچه دیده 
و ش��نیده اید. بحث را به س��مت 
داس��تان ذهنی خ��ود نبرید. در 
غیر این صورت، دیگ��ران حالت 
تدافع��ی ب��ه خ��ود می گیرن��د. 
به عبارت دیگر، ح��دس و گمان 
را کن��ار بگذارید و حقای��ق را به 

اشتراک بگذارید. 
قدم چه��ارم، ایج��اد انگیزه و 
تس��هیل کار: پ��س از تامل الزم 
برای تش��خیص، باه��دف ایجاد 
انگی��زه و تس��هیل کار، به خوبی 
به طرف مقابل گ��وش فرا دهید. 
به یاد داشته باش��ید که به ندرت 
احتمال دارد به قدرت نیاز داشته 
باشید. در حقیقت، قدرت شما را 
در شرایط ریسک دار قرار می دهد. 
بهترین رهبران دیگران را به انجام 
کارهای سرسام آور و طاقت فرسا 
تش��ویق نمی کنند؛ بلکه به آنها 
کمک می کنند که اعمال دشوار 
و سرس��ام آور را تس��هیل کنند. 
همواره در نظر داش��ته باشید که 
طرف مقابل نزدیک ترین فرد به 
مشکل اس��ت. با بررسی بهترین 
فک��ر »آنه��ا« آغاز کنی��د. بدین 
ترتیب از طریق مش��ارکت دادن 
آنها، در آنها انگیزه ایجاد می کنید. 
قدم پنجم، تمرک��ز و انعطاف 
توأم: اگر ش��ما حین انجام یک 
گفت وگو در مورد پاس��خگویی 
)برای یافتن پاس��خگو( باشید و 
ناگهان به یک مشکل کامال تازه 
برخ��ورد کنید، بای��د جرات آن 
را داشته باش��ید با آن هم مواجه 
شوید. مشکالت را اولویت بندی 
کنی��د و همزم��ان منعط��ف و 

متمرکز باشید. 
ق��دم شش��م، تواف��ق روی 
یک برنام��ه اجرای��ی: اکنون در 
شرایطی هس��تید که هر کاری 
را ک��ه توانس��ته بودی��د، انجام 
داده ای��د که امنی��ت محیط تان 
را حفظ کنید. زمان آن رس��یده 
اس��ت ک��ه وارد عم��ل ش��وید. 
ابت��دا روی ی��ک برنام��ه جامع 
و روش پیگی��ری آن تواف��ق 
می کنید، بع��د واقع��ا پیگیری 
می کنید. اگ��ر گفت وگوی خود 
را باهدف پاس��خگو کردن طرف 
مقاب��ل به خوبی پای��ان ندهید، 
وقت ت��ان را تلف کرده اید و بدتر 
از آن، اطرافی��ان را ناامید کرده، 
تشویش بی مورد ایجاد کرده اید. 
وظایف محوله به اصطالح از سر 
ب��از می ش��وند و کاری ص��ورت 
نمی گیرد. ب��ه یک متخصص در 
زمینه برنامه ریزی »چه کس��ی، 
چه چی��زی، چه وق��ت« تبدیل 
ش��وید، تا بتوانید پایانی مناسب 

در پیش داشته باشید. 
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عرضه اولیه سهام دو شرکت بزرگ 
در ماه های پایانی سال

اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش شرکت بورس با 
بیان اینکه عرضه های اولیه س��هام در بورس تهران 
متناس��ب با ش��رایط عرضه و تقاضا و حاکم ش��دن 
ش��رایط باثبات در بازار س��هام در دس��تور کار قرار 
می گی��رد، عنوان کرد: طی ای��ام دهه فجر در بهمن 
ماه و نیز در میانه اس��فند ماه امس��ال برنامه عرضه 
اولیه 10 درصدی سهام ش��رکت های لیزینگ ملت 
و پتروش��یمی فجر در صورت مناسب بودن شرایط 

بازار دنبال می شود. 

فالت مرکزی ایران با ۵۵ هزار تن 
سنگ آهن به بورس کاال آمد

ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ای��ران روز ۲۸ دی ماه، ش��اهد عرض��ه ۵۵ هزار تن 
س��نگ آهن دانه بن��دی مجتمع س��نگ آهن فالت 
مرک��زی ایران، با قیم��ت پای��ه 11 دالر در هر تن 
بود. تاالر مذکور همچنین ش��اهد عرضه ۴ هزار تن 
قیر۶0۷0 و ۳۵0 تن عایق بود. شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان ب��ا ۲۲00 تن ورق گرم C، ۲۲00 تن ورق 
گ��رم B، یک هزار تن ورق گالوانیزه G، یک هزارتن 
ورق س��رد B و ۵00 ت��ن ورق قلع ان��دود در ت��االر 

محصوالت صنعتی و معدنی حضور یافت. 

رشد 88 درصدی ارزش 
معامالت بورس انرژی

بورس ان��رژی از ابتدای س��ال تا پای��ان آذر ماه در 
مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته ۸۸ درصد رشد 
ارزش معامالت داش��ته، همچنی��ن در معامالت برق 
۳1۲ درصد رش��د حجم معام��الت و در بازار فیزیکی 
حجم معامالت، ۶۵ درصد رش��د کرده است. سیدعلی 
حس��ینی، مدیرعامل بورس انرژی با بیان مطلب فوق 
درباره رش��د حجم و ارزش معام��الت در بورس انرژی 
در س��ال جاری گفت: در آستانه سومین سالگرد آغاز 
رسمی معامالت بورس انرژی، مجموع ارزش معامالت 
در بورس انرژی ایران طی 9 ماهه ابتدایی سال جاری 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته حکایت از رشد بیش 
از ۸۸ درص��دی دارد، این در حالی اس��ت که کاهش 
قیمت های جهانی نفت مهم تری��ن مانع برای افزایش 
بیش��تر ارزش معامالت در بازار فیزیکی طی این دوره 
بوده اس��ت. وی در این باره توضیح داد: کاهش قیمت  
جهانی طالی س��یاه و در پی آن کاهش قیمت تمامی 
مش��تقات نفتی که در بورس انرژی ایران مورد معامله 
قرار می گیرند جدی ترین مانعی بوده که سد راه افزایش 
بیشتر ارزش معامالت در سال جاری شده است اما این 
موضوع نتوانس��ت جلوی رشد ارزش و حجم معامالت 

این بازار را بگیرد. 

نفت سفید شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی عرضه شد

در جری��ان معامالت بورس ان��رژی ایران کاالهای 
حالل ۴00، ح��الل ۴0۲، حالل ۴0۶، حالل ۴10، 
آیزوریس��ایکل پاالیش نف��ت اصفهان، حالل ۴0۲ و 
حالل ۴10 پاالیش نفت ش��یراز و قطران ذوب آهن 
اصفه��ان در رین��گ داخل��ی معامله ش��د. در کنار 
معامالت مداوم قراردادهای س��لف موازی استاندارد 
برق و نفت کوره در بازار مش��تقه، کاالهای نیتروژن 
مایع پتروش��یمی مبین، نیتروژن مایع، پنتان، برش 
س��نگین و س��وخت کوره سبک پتروش��یمی تبریز 
در رینگ داخلی و نفت س��فید ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران به مقصد کردس��تان عراق 
از مبدأ س��اری در رینگ بین الملل عرضه شدند. در 
مجم��وع ارزش کل معامالت ای��ن روز بورس انرژی 

ایران به 1۳ میلیارد و ۴۵۷ میلیون بالغ شد. 

کسب 117 میلیارد ریال سود 
واگذاری های »تاپیکو«

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین 
در دوره ی��ک ماهه منتهی ب��ه ۳0 آذر ماه 9۴ از بابت 
فروش تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورسی معادل 
11۷ میلیارد و 9۷۴ میلیون ریال سود کسب کرد. این 
شرکت در ابتدای آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت 
بورسی را با بهای تمام شده ۶۳ هزار و ۶00 میلیارد و 
۶۲ میلیون ریال و ارزش بازار 9۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد 

و ۸9۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 

عملکرد سه ماهه نخست سال 9۵ 
»وتوس« منتشر شد

شرکت س��رمایه گذاری توسعه شهری توس گستر 
صورت های س��ه ماهه نخست س��ال مالی منتهی به 
۳1 م��رداد ماه 9۵ را به صورت حسابرس��ی نش��ده 
منتش��ر کرد. شرکت س��رمایه گذاری توسعه شهری 
توس گستر در دوره سه ماهه منتهی به ۳0 آذر ماه 
9۴ با سرمایه ۶۷۵ میلیارد ریال مبلغ 11۶ میلیارد 
و 99۴ میلی��ون ریال س��ود انباش��ته پایان دوره در 

حساب های خود منظور کرد. 

صورت های مالی 9 ماهه 
»خاهن« منتشر شد

ش��رکت آهنگری تراکتورس��ازی ایران صورت های 
9ماهه منتهی به ۳0 آذر ماه 9۴ را به صورت حسابرسی 
نشده منتشر کرد. شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران 
در دوره 9 ماهه منتهی به ۳0 آذر ماه 9۴ با س��رمایه 
۳۲0 میلی��ارد ریال مبل��غ ۵۷ میلیارد و ۶00 میلیون 
ریال س��ود خالص کس��ب کرد و بر این اس��اس مبلغ 

1۸0ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

روز  معام��الت  آغ��از  ب��ا 
گذشته، بازار سهام در دومین 
روز اجرای توافق برجام و لغو 
همه تحریم های مالی و بانکی 
ب��ا افت دس��ته جمعی  ایران، 
نماگره��ای خود مواجه ش��د. 
ای��ن اتفاق در حال��ی به وقوع 
گذش��ته  روز  ک��ه  پیوس��ت 
نشس��ت  در  رئیس جمه��ور 
خبری خود در سالن اجالس 
س��ران گفته بود: »در بورس 
دول��ت نقش چندان��ی ندارد. 
بورس گ��وش ش��نوایی دارد 
و حرک��ت می کند و ش��رایط 
اقتصادی کش��ور و منطقه را 
می بیند. ش��رایط ب��ورس این 
روزها بهتر ش��ده و قطعاً بهتر 
خواهد ش��د.« از ن��کات قابل 
توج��ه معامالت روز گذش��ته 
بودن  نظاره گ��ر  بازار س��هام، 
متولی��ان بورس ب��ه وضعیت 
فعل��ی اس��ت. ای��ن در حالی 
است که ش��اخص کل بورس 
تهران به عن��وان نماگر اقتصاد 
ای��ران ای��ن روزه��ا توس��ط 
رس��انه های خارجی و داخلی 
پیرامون شرایط حاصل از لغو 
تحریم ها مرتبا رصد می شود و 
از اهمیت دوچندانی برخوردار 
س��هامداران  ت��رس  اس��ت. 
و  ل��وزان  تجرب��ه  تک��رار  از 
ژن��و، فروش س��هم از س��وی 
حقوقی ه��ا و همچنین حضور 
در  کوتاه م��دت  س��هامداران 
ت��االر شیش��ه ای موجب روند 
منفی بازار س��هام شده است. 
تمایل س��هامداران  چنان که 
به فروش سهم تا جایی پیش 
رفت که معامالت دیروز تاالر 
شیشه ای با روندی منفی آغاز 
ش��د. بنابراین سهامدارانی که 
طی روزهای گذشته در قامت 
خریدار ظاهر ش��ده بودند، با 
شناسایی سودهای کوتاه مدت 
از ای��ن ب��ازار خارج ش��دند و 
ترجی��ح دادند س��هام خود را 

بفروشند و اندکی از زیان های 
خود را از ای��ن طریق جبران 
کنند. این اتفاق موجب شد تا 
بورس ته��ران بعد از دو هفته 
روند صعودی و با وجود پایان 
یافتن تحریم های بین المللی و 
س��وییفت بانکی، مسیر نزولی 
در پی��ش بگی��رد و ش��اخص 
بورس نی��ز افت ۳0۴ واحدی 

را تجربه کند. 
ای��ن در حالی ب��ود که در 
نیمه نخس��ت بازار ش��اخص 
کل افت��ی ۸00 واح��دی را 
تجرب��ه ک��رد. اما ب��ا مثبت 
ش��دن برخی س��هم ها مانند 
ف��ارس و اخاب��ر ای��ن اف��ت 
ش��اخص جبران ش��د و بازار 
با ۳0۴ واحد افت بسته شد. 
در صورت��ی که ب��ازار با افت 
می شد  بس��ته  واحدی   ۸00
بازار  ب��رای  تل��خ  رخ��دادی 
س��هام پس از لغ��و تحریم ها 
رق��م می خ��ورد و ش��اخص 
۶۳هزار  کانال  تا  کل حداقل 

واحد عقب می نشست.

ورود نقدینگی های تازه به 
بازارسهام

در بازار با وجود روند منفی 
قیمت ها، تع��ادل در عرضه و 
تقاضا مشاهده شد و صف های 
بازار سهام  سنگین فروش در 
وجود نداش��ت. ب��ا این حال 
در ب��ازار روز گذش��ته، اکث��ر 
شرکت های مطرح و مهم بازار 
پتروشیمی ها،  همچون  سهام 
پاالیشی ها و بانکی ها با وجود 
لغ��و تحریم های س��وییفت با 
اف��ت قیمت مواجه ش��دند و 
تأثیر منفی بسزایی در کاهش 
بورس گذاشتند.  شاخص کل 
ب��ازار  در  دیگ��ر  س��وی  از 
دی��روز بار دیگر ش��رکت های 
اهالی  خودرویی م��ورد توجه 
قرار گرفتند.  تاالر شیش��ه ای 
نکت��ه قاب��ل توج��ه اینکه در 
معام��الت ب��ورس ته��ران با 
وج��ود افت قیمت ها و کاهش 
و  ارزش  همچن��ان  تقاض��ا، 
حجم معامالت رش��د کرد که 
این موضوع نش��ان دهنده این 

است که امیدواری ها به بهبود 
اوضاع ب��ورس وج��ود دارد و 
همچن��ان نقدینگ��ی در حال 
وارد شدن به بازار سهام است. 
به طور کلی فش��ار فروشی که 
از روز یکش��نبه بر بازار بورس 
حاکم شده بود از اواسط بازار 
دیروز کاه��ش یافت. هرچند 
ممکن است تا دو روز آینده با 
اینکه سرمایه گذاران  به  توجه 
ب��ا ترس تک��رار گذش��ته و با 
توجه ب��ه اینکه رش��د خوبی 
طی هفته های گذشته در بازار 
بازار خارج  از  سهام داش��تیم 
ش��وند، اما پیش بینی می شود 
از اوای��ل هفت��ه آین��ده بازار 
بورس به حالت عادی برگردد. 
با توجه به اینکه بودجه دولت 
هنوز ۲۵ درصد به درآمدهای 
نفت��ی وابس��ته اس��ت و برای 
قیمت جهانی نفت چشم انداز 
مثبت��ی وجود ن��دارد، امکان 
تأثیرپذیری بازار سهام از این 
متغی��ر همچنان وج��ود دارد 
و می توان��د روند بس��یاری از 

ش��رکت های با ارزش بازار باال 
در بورس را مشخص کند. 

افت 1۲ واحدی شاخص کل 
فرابورس

میلیون   ۲۷۶ گذش��ته  روز 
ورق��ه به��ادار در ۲9 ه��زار و 
۸۵۴ نوب��ت ب��ه ارزش ی��ک 
ه��زار و ۵1۸ میلیارد و ۲۸0 
میلی��ون ری��ال در بازاره��ای 
فراب��ورس م��ورد معامله قرار 
گرفت و ش��اخص کل با افت 
1۲ واح��دی در ۷11 واح��د 
توقف کرد. سهام بیمه اتکایی 
امین ب��ا معامله ۳۸ میلیون و 
۷۷0 هزار س��هم ب��ا رقم ۷0 
میلیارد ریال، بیشترین حجم 
و ارزش معام��الت س��هام در 
فرابورس را ب��ه نام خود ثبت 
کرد؛ البته در پایان معامالت، 
نم��اد معامالتی این ش��رکت 
برگزاری مجمع عمومی  برای 
عادی س��االنه صاحبان سهام 
در روز ۳0 دی ماه متوقف شد. 
روز گذشته، س��هام گسترش 
ایرانیان،  تج��ارت و س��رمایه 
بان��ک دی و نی��رو س��رمایه 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
و توس��عه و عم��ران کرمان، 
شکال شرق ش��اهرود و بیمه 
میهن بیشترین کاهش قیمت 
را تجرب��ه کردن��د. همچنین، 
اوراق ح��ق تقدم اس��تفاده از 
تس��هیالت مس��کن در اکث��ر 
نمادها با کاهش قیمت مواجه 
و در بازه ۷90 ت��ا ۸۸0 هزار 
ش��د.  خریدوف��روش  ری��ال 
صندوق سرمایه گذاری اعتماد 
بیش��ترین حج��م معام��الت 
خریدوف��روش  ب��ا  را   ETF
۶ میلی��ون س��هم رق��م زد و 
دادوس��تد ۷۵۵ ه��زار و ۵10 
ورقه مش��ارکت مجد در صدر 
معامالت اوراق با درآمد ثابت 
قرار گرفت. گفتنی است، نماد 
معامالتی اسناد خزانه اسالمی 
ب��ا قیمت 9۶۵ ه��زار و ۷۴۶ 

ریال بسته شد. 

نزول 800 واحدی شاخص کل در نیمه اول، جبران 496 واحدی در نیمه پایانی

خطری که از بیخ گوش بازار سهام گذشت

فارس - کیوان شیخی، رئیس 
مرکز آمار و اطالعات شرکت بورس 
و اوراق به��ادار تهران با بیان اینکه 
پ��س از وض��ع تحریم ه��ا، فعاالن 
بازار به دنب��ال این بودند که کدام 
صنای��ع می توانند در پس��اتحریم 
اوضاع بهتری داشته باشند، عنوان 
کرد: ش��رکت هایی توانس��تند در 
این بازه خودش��ان را نشان دهند 
ک��ه در دوران تحریم ها توانس��ته 
بودند واردات کااله��ای مورد نیاز 
خود را ب��ا محدودیت های کمتری 
انجام دهن��د، این موض��وع باعث 
کاهش بهای تمام ش��ده و افزایش 
س��ودآوری آنه��ا نیز می ش��د. در 
همین راستا سهام گروه خودرویی، 
بانک ها و تجهی��زات برقی و گروه 
حمل و نقل ج��زو گروه هایی بودند 
که نمی توانستند خارج از محدوده 
خاص��ی در دوران تحریم ها کاری 
انج��ام دهن��د. این مقام مس��ئول 
ادام��ه داد: پ��س از تواف��ق برجام 
این ش��رکت ها توانس��تند ش��اهد 
واکنش هایی مثبت در بازار باشند 

اما با وجود رخدادهای خوش��ایند، 
نزدیک ش��دن ارزش جایگزینی به 
ارزش ذاتی س��هام باعث تحوالت 
دیگ��ری در ب��ازار س��هام ش��د، 
به طوری که به تدریج س��هامداران 
به منظور بررس��ی تغییرات نهفته 
شده در سود س��هام شرکت ها به 
تکاپو افتادند. شیخی با بیان اینکه 
ای��ران در دوران رکود اقتصادی با 
پیش بینی های خوش بینانه رش��د 
اقتص��ادی مواجه ب��ود که تحقق 
نیاف��ت، اف��زود: ع��دم وق��وع این 
انتظارات باعث ش��د ش��رکت های 
بورس��ی و حتی شرکت های فعال 
در اقتص��اد مل��ی کش��ور نتوانند 
به درآم��د پیش بینی ش��ده خود 
در بودج��ه دس��ت یابند. ل��ذا در 
و  می��ان دوره ای  پیش بینی ه��ای 
عملک��ردی گزارش هایی دادند که 
خارج از انتظارات بازار سرمایه بود 
و آن گزارش ها باعث شد تا جانب 
محافظه کاری از سوی فعاالن بازار 
بیشتر شود. وی با بیان اینکه افت 
حجم و ارزش معامالت بازار ناشی 

از کاهش در س��ودآوری شرکت ها 
بود، ادام��ه داد: این موضوع باعث 
شد تا سرمایه گذاران با افت قیمت 
س��هام در ب��ورس مواجه باش��ند. 
از س��وی دیگ��ر مش��کل فروش 
ش��رکت ها نی��ز مزید ب��ر علت و 
باعث افت دو چندان قیمت سهام 
ش��د. رئیس مرکز آمار و اطالعات 
شرکت بورس و اوراق بهادار تهران 
تصریح ک��رد: افت ش��دید قیمت 
س��هام باعث شد تا جذابیت خرید 
سهام در بازار سرمایه افزایش یابد، 
چراک��ه هم��ه اهالی ب��ازار معتقد 
بورسی  آینده ش��رکت های  بودند 
بس��یار خیره کننده است و شکی 
در اع��الم س��ودهای مناس��ب در 
بودج��ه   س��ال های 9۵ و 9۶ این 
شرکت ها وجود ندارد. وی در برابر 
این پرس��ش که با توجه به کاهش 
درآمد های نفتی در بودجه س��ال 
آین��ده دول��ت و از طرفی وضعیت 
وخیم بازارهای جهانی، تا چه حد 
حرکت های بازار سرمایه را منطقی 
ترسیم می کند و چرا بورس با وجود 

عدم تحقق انتظارها از نامناس��ب 
بودن سودآوری ها با واکنش مثبت 
روبه رو شده، پاسخ داد: بازار سهام 
هم��واره قیم��ت س��هام را تعدیل 
می کند. به طور مثال در سال های 
91 و 9۲ ب��ازار س��هام قیمت ه��ا 
جایگزین��ی  ارزش  براس��اس  را 
تعدیل ک��رد. در س��ال های 9۳ و 
9۴ براساس س��ودآوری شرکت ها 
تعدی��ل کرد و در س��ال های 9۵ و 
9۶ براس��اس س��رقفلی شرکت ها 

تعدیل خواهد کرد.
ممکن اس��ت اتف��اق خاصی در 
س��ودآوری ها رخ نده��د اما امید 
به تداوم س��ودآوری ش��رکت های 
بورس��ی ب��ه ایج��اد خوش بین��ی 
منتهی می ش��ود و در قیمت سهم 
می نش��یند، بنابراین از زمان فعلی 
ب��ه قیمت ه��ای باالی��ی ش��یفت 
می کن��د که قرار اس��ت در س��ال 
9۵ رخ بدهد. ش��یخی با اعتقاد به 
اینکه در س��ال 9۶ نس��بت قیمت 
بر درآمدی تحلیلی بازار س��رمایه 
در ح��دود ۸ تا 9 مرتب��ه ارزیابی 

می ش��ود، عنوان کرد: ارزش پایین 
بازار باع��ث ایجاد حباب در قیمت 
سهام می شود، چرا که با کمترین 
پول ها می ش��ود قیمت های کاذب 
ایجاد کرد اما اگر س��هام شناوری 
ش��رکت ها زیاد شود تعیین قیمت 
سهام براس��اس ارزش ذاتی سهم 
اع��م از س��رقفلی ش��رکت، ارزش 
جایگزینی و وضعیت فعلی اقتصاد 
خواهد ب��ود. وی گفت: بورس یک 
سوپرمارکت مالی است و ورود در 
بازار سرمایه یعنی شفافیت مالی در 
ویترین اقتصاد ایران. با رفع مشکل 
ش��فافیت ش��رکت ها نیز راغب به 
حضور در بازار خواهند بود. وی در 
خاتمه اب��راز امیدواری کرد: انتظار 
می رود سال 9۵ سال رویایی اهالی 
بازار س��رمایه باشد، چرا که با رفع 
ایران  ملی  اقتص��اد  محدودیت ها، 
حرف ه��ای گفتن��ی بس��یاری در 
منطقه خواهد داشت. از سوی دیگر 
صنایع بورسی با افزایش سودآوری 
و فروش در سال آینده می توانند در 

بازار سهام خودنمایی کنند. 

ایسنا - بازارهای سهام آسیا با 
نزول قیمت نفت به پایین ۲۸ دالر 
و آمار اقتصادی ضعیف غول های 
اقتصادی، س��قوط وال استریت را 
دنبال کرده و به پایین ترین سطح 
در چهار س��ال گذش��ته س��قوط 
کردن��د. ش��اخص ام اس س��ی ای 
بازارهای سهام آس��یا -اقیانوسیه 
به جز ژاپن به پایین ترین س��طح 
از اکتبر س��ال ۲011 نزول کرد و 
0.۵ درصد کاهش یافت. شاخص 
نیک ک��ی ۲۲۵ ژاپ��ن 1.9 درصد 
عقب نشینی کرد و در 1۶۸1۴.10 
واح��د ایس��تاد و کس��پی ک��ره 
جنوبی ب��ا 1.۶ درصد کاهش، به 
19۲10.۸۳ واحد رسید. شاخص 
کامپوزیت در سرزمین  شانگهای 

اصلی چی��ن با 0.۴ درصد ریزش، 
در ۲۸90.9۳ واح��د قرار گرفت. 
این ش��اخص از ابتدای ماه جاری 
تاکنون 1۷ درصد از ارزش خود را 

از دست داده است.
ش��اخص S/P/ای اس ایک��س 
۲00 اس��ترالیا ب��ا ی��ک درص��د 
کاه��ش، به ۴۸۴۶ واحد رس��ید. 
بازارهای سهام در تایوان، نیوزیلند 
و آس��یای جنوب ش��رقی هم در 
س��طح پایین تری ایس��تادند. در 
وال اس��تریت، روز جمعه شاخص 
اوری��ج  اینداس��تریال  داوجون��ز 
۲.۴ درص��د عقب نش��ینی کرد و 
ایس��تاد.  واح��د  در 1۵9۸۸.0۸ 
اس��تاندارد اند پورز ب��ا ۲.۲ درصد 
افت، در 1۸۸0.۳۳ واحد ایس��تاد 

و ن��زدک کامپوزیت با ۲.۷ درصد 
واح��د   ۴۴۸۸.۴۲ در  کاه��ش، 
بسته ش��د. هر سه شاخص بزرگ 
به دلی��ل نگرانی س��رمایه گذاران 
نس��بت به کندی اقتصاد چین و 
همچنین کاهش چشمگیر قیمت 
 نفت خ��ام، از رک��ورد باالی خود 
10 درص��د ی��ا بیش��تر س��قوط 
گ��زارش  براس��اس  کرده ان��د. 
آسوش��یتدپرس، آماره��ای تولید 
ناخال��ص داخلی آمریکا در س��ه 
ماهه چهارم سال ۲01۵ احتماال 
ادامه رش��د اقتصاد این کش��ور را 
نش��ان خواهد داد اما نوسان اخیر 
بازاره��ای مالی چی��ن روند ثبات 
یافتن دورنمای رش��د اقتصاد این 
کش��ور را تحت الش��عاع خود قرار 

داده است. به گفته تحلیلگران، با 
احتمال استمرار نگرانی ها نسبت 
به رش��د اقتصاد جهانی، بازارهای 
س��هام در کوتاه مدت شاهد نزول 

بیشتری خواهند بود.
از  جه��ان  س��هام  بازاره��ای 
ابتدای سال ۲01۶ تا پایان هفته 
گذش��ته تحت تأثیر نگرانی های 
اقتصادی به ویژه کندی اقتصادی 
چین و کاه��ش قیمت نفت خام 
۳.۲تریلی��ون دالر ض��رر کردند. 
قیمت نفت خام پس از برداش��ته 
شدن تحریم های بین المللی علیه 
تهران که امکان بازگشت ایران به 
بازار جهانی اشباع شده را فراهم 
می کند، با فش��ار ت��ازه ای روبه رو 
ش��د. قیمت نفت خام آمریکا در 

ب��ازار ب��ورس کاالی نیویورک با 
۲۶ سنت کاهش، به ۲9.1۶ دالر 
در هر بش��که رس��ید. نفت برنت 
بین المللی  معام��الت  مبنای  که 
اس��ت، در بازار لندن ۲۶ س��نت 
کاهش یاف��ت و ۲۸.9۴ دالر در 
هر بش��که معامله ش��د. س��قوط 
قیم��ت نف��ت موجب ش��د بازار 
س��هام عربس��تان که بزرگ ترین 
ب��ازار منطقه خلیج فارس اس��ت 
۵.۴ درصد ریزش کند. ش��اخص 
ب��ازار دوبی هم ۴.۶ درصد و بازار 
قطر ۷.۲ درصد پایین تر ایس��تاد. 
در ب��ازار ارزی، دالر از 11۷ ب��ه 
11۷.1۵ ی��ن افزایش یافت. یورو 
از 1.091۳ دالر به 1.090۴ دالر 

افزایش یافت. 

دوران رونق بورس در سال 9۵

ادامه حرکت بازارهای سهام جهان در مدار سقوط

سهشنبه
29دی1394 1۲

دریچه

بورس بین الملل

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
پارس خزر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد ک��ه چینی ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
1۲.۴1۵۵پارس خزر
۲.۲۴9۵چینی ایران

1.۳۴۸۴.9۸قطعات اتومبیل
۲.۶۴۴۴.9۶چرخشگر

۵.0۷۴۴.9۲پگاه خراسان
۸.۳۷۶۴.۸۴پگاه اصفهان

1.۳۴1۴.۴۴پگاه آذربایجان غربی

 بیشترین درصد کاهش
س��رمایه گذاری بهمن صدر نش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. بهنوش ایران در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و بیمه دانا هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.9۸(1.۲0۲س. بهمن

)۴.9۷(۳.9۵۵بهنوش ایران
)۴.9۷(1.۳۳۸بیمه آسیا

)۴.9۶(1.1۸۷لیزینگ ایرانیان
)۴.9۵(1.۸۶1کاشی نیلو

)۴.9۵(۲.۸۲۵رادیاتور ایران
)۴.9۳(1.۴۲۷بیمه دانا

پرمعامله ترین سهم
پ��ارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته ش��د. س��ایپا در رده دوم این گروه ایستاد. 
بان��ک تجارت و بان��ک صادرات ه��م در رده های باال 

قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

91.۳11 9۸۲پارس  خودرو

91.۲۷۸ 1۲۸1سایپا
۸۳.۶۳۸ 101۵بانک تجارت
۵۷.910 911بانک صادرات

۵۷.۶۶۴ ۸۵۵ح . ایران  خودرو
۵1.9۷۲ 1۳۶۴زامیاد

۵0.۳۸۵ ۸11ایران  خودرودیزل 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خود اختصاص داد و پارس خودرو رتبه دوم را به دست 
آورد. بانک تجارت هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

11۶.۸9۸ 1۲۸1سایپا
۸9.۶۳۷ 9۸۲پارس  خودرو

۸۶.۳۵۸ ۷۶۸۲گروه مپنا
۸۴.۸۵۷ 101۵بانک تجارت
۷۸.۴1۳ ۲0۲۶بانک ملت

۷۶.10۸ 19۲۸ایران  خودرو
۷۵.۸۳1 ۳11۳0ارتباطات سیار

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دس��ت آورد که پارس خودرو در این 
گروه دوم ش��د و حق تقدم ایران خودرو در رده س��وم 

جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1۲۸1۴۲۲۶سایپا
9۸۲۴0۶۸پارس خودرو

۸۵۵۲۸0۲ح. ایران خودرو
1۳۶۴۲۶۳۶زامیاد

19۲۸۲۵۳۸ایران خودرو
911۲۵۳۶بانک صادرات

۲0۲۶۲۵1۲بانک ملت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
محورس��ازان ایران خودرو به دس��ت آورد. سهم بانکی 

پست بانک ایران در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
۲۳۳۴۷۷۸محورسازان
1۳۵۲۶۷۶پست بانک
۲۲0۲۲۲0کابل البرز
۵9۳۸۲0۵نسوز پارس
۲۶۴۴۲0۳چرخشگر

9۴۵1۸9محور خودرو
۲۷۴۸1۸۳قند قزوین

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری  جدول کمترین نس��بت 
 پردی��س جای��گاه دوم ای��ن گ��روه را از آن خ��ود 

کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

111۶۲.0۷سرمایه گذاری اعتبار 
۸۴۷۲.۵۴سرمایه گذاری پردیس

۴99۷۳.1۴پتروشیمی شازند
۳۲۶۶۳.19صنعتی بارز

1۵۷1۳.۴۴سیمان شمال
۲۶09۳.۴۸سیمان کارون
۳۲۴۵۳.۵۸سیمان کرمان
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یکی از صنایع مهم بورس��ی با سهم مناسب 
از ارزش بازار صنعت خودرو و قطعات اس��ت. 
این صنعت از ابعاد مختلف برای سرمایه گذاران 
حائز اهمیت بوده، ولی در شرایط فعلی با توجه 
به نزدیکی زمان توافق هسته ای تصویر صنعت 
در پساتحریم مهم ترین سوال سهامداران است. 
گرچه جریان های نقدینگی و تحرکات قیمتی 
سهام در این صنعت، تصویری مثبت از توافق 
داش��ته، اما بررس��ی کم و کیف اثرگذاری این 
رویداد مهم از دید بنیادی بسیار مهم تر خواهد 
بود. در دو س��ال اخیر هر وقت به زمان نهایی 
تعیین ش��ده برای مذاکرات نزدیک می ش��دیم 
و خبرهای مثبت از فضای سیاس��ی به کش��ور 
مخابره می شد، صنعت خودرو، پرچمدار و لیدر 
بازار نام گرفته و بر اس��ب رش��د تاخته اس��ت. 
حتی درزمانی که چرخ های صنعت کم باد است 
و تنه��ا ب��ه زور وام 25 میلیونی جلوی پنچری 
آن گرفته ش��ده؛ سهامداران برای خرید سهام 
این گروه صف کش��یده اند. پس قطعا نوسانات 
قیمت��ی در این گ��روه بهانه ای جز روند جاری 
می طلبد و این بهانه چیزی نیس��ت جز همان 
خوش بینی به آینده صنعت در پس��اتحریم. به 
بیانی دیگر صف نشینان صنعت خودرو همانند 
سایر صنایع ازجمله بانک و حمل ونقل، توافق 
هس��ته ای را رویدادی مثبت برای این صنایع 
قلمداد کرده اند. در دو سال گذشته، در فاصله 
زمانی مهر تا آذرماه س��ال 93 به عنوان زمان 
نهای��ی ب��رای توافق هس��ته ای، فروردین 94 
مص��ادف بازم��ان توافق ل��وزان و خرداد و تیر 
94 به عن��وان آخرین مهلت تمدیدش��ده برای 
توافق، بازار نوسان مثبت و قابل توجهی داشت 
و صنعت خودرو نقش لیدر را بازی می کرد. در 
ش��رایط فعلی نیز با نزدیک ش��دن به زمان لغو 
تحریم ها و اجرای نهایی برجام، همزمان با ورود 
جریان نقدینگی به بازار، صنعت خودرو با چند 
روز تاخیر نسبت به سایر صنایع پیشرو، منزل 
نسبتا امنی برای جذب نقدینگی شده و شاهد 
رش��د قیمتی در این صنعت هستیم. بی توجه 
به روند کوتاه مدت قیمتی که ذات بازار است، 
این نوش��تار به دنبال ارائه تصویری از صنعت 
خودرو در پساتحریم و فرصت ها و تهدیدهای 
پیش روی صنعت خواهد بود. به بیانی ساده تر 
آیا برچیده شدن تحریم ها و توافق هسته ای به 
نفع صنعت خودرو خواهد بود یا به ضرر آن؟ 
روندفعلیبازارورفتارمصرفکننده

پ��س از افزایش زیاد تولید خودرو در س��ال 
93 و عرضه تقریبا دو برابر محصول، بازارهای 
ایران پر شد از خودروهای داخلی؛ البته با توجه 
به افزایش شدید تولیدات، شاید کیفیت تا حد 
زیادی قربانی کمیت ش��ده و آهسته آهس��ته 
نارضایتی عمومی نسبت به خودروهای جدید 
تولی��دی افزای��ش یاف��ت. از طرف��ی دیگر در 
س��ال های اخیر، شرایط رکود تورمی حاکم بر 
اقتصاد و عدم توازن بین رش��د درآمد و تورم، 
کاه��ش ق��درت خرید مردم را در پی داش��ت؛ 
همچنین رش��د ش��دید قیمت خودرو به دلیل 
افزایش قیمت ارز، قدرت خرید مردم را به شدت 
کاهش داد. همچنین عدم رشد متناسب بین 
قیم��ت خ��ودرو و تس��هیالت خرید خودرو در 
س��ال های اخیر به همراه عوامل دیگر همگی 
دست به دس��ت هم دادند تا تقاضای خودرو را 
نزولی کنند. آمار مربوط به درآمد خانوار نشان 
از افزایش 40.1 درصدی هزینه حمل ونقل سال 
93 در درآمد خانوار دارد. تقاضای ایجادش��ده 
ب��رای خودروهای داخلی ب��ا وام 25 میلیونی 
اخیر نشان از شدت کاهش قدرت خرید دارد. 
اگر نگاهی به استراتژی بازاریابی خودروسازان 
داخلی بیندازیم، سرفصل های نداشته بازاریابی 
آن بوی نخس��تین نس��ل بازاریابی را به مشام 
می رساند! در این نوع، تولیدکننده تنها به فکر 
تولی��د اس��ت و نه به تن��وع، نه به کیفیت و نه 
به نیاز مش��تری دقتی داش��ته و تنها بازارها را 

پر از محصول کرده و اعتقاد دارد با شیوه های 
مختل��ف محص��والت به فروش می رس��د. در 
ابتدای سال 93 تولیدکنندگان با ایجاد جنگ 
روان��ی افزایش قیمت توانس��تند پیش فروش 
خودروهای خود را در کسر کمی از زمان روی 
سایت به فروش برسانند، که این یکی از انواع 

روش های آنها برای فروش انبوه بوده است. 
بعد از توافق هس��ته ای مردم تقاضای خرید 
خود را به تاخیر انداخته و »نه« بزرگی به بازار 
خودرو گفتند. همین عامل موجب پر ش��دن 
انبار خودروس��ازان و کاهش بیش از 50 درصد 
تولید آنها در چند ماه شد. درنتیجه اوضاع فعلی 
بازار به هیچ عن��وان به نفع تولیدکننده داخلی 
نب��وده و مردم منتظر ورود خودروهای متنوع 

خارجی به بازار داخل هستند. 
شکلکلیفضایسرمایهگذاریدر

صنعتدرپساتحریم
بعد از نخستین اقدام اجرایی در راستای لغو 
تحریم ها در س��ال 92، ش��اهد رفت وآمدهای 
ش��رکت های مختل��ف به ای��ران بودیم. بخش 
زی��ادی از س��رمایه گذاران درراه مذاک��ره برای 
ورود ب��ه صنع��ت خ��ودرو مقاب��ل طرف های 
ایران��ی خود می نشس��تند. بااین ح��ال تمامی 
قرارداده��ا یا مذاک��رات نهایی منوط به اجرای 
نهایی توافق و لغو کامل تحریم ها شده بود. اما 
پس از تیرماه سال جاری و با تحقق رویدادی 
تاریخی در بدنه سیاس��ی ای��ران، رفت وآمدها 
بیش��تر شد و س��رمایه گذاران خارجی جدی تر 
از گذش��ته بازار ایران را موردبررسی قراردادند. 
فرصت ایجادشده دراین بین، زمانی کافی برای 
برنامه ریزی و هدف یابی را برای دو طرف فراهم 
کرد تا صرفه اقتصادی فدای عجله در استفاده 
از ش��رایط پیش رو نش��ود. یکی از مهم ترین 
پیامده��ای این اتفاق مهم را می توان در تغییر 
برنامه خودروسازان ایرانی برای نشستن پای میز 
مذاکره دانست. به طوری که هم وزارت صنعت و 
هم خودروسازان، مشارکت در سرمایه گذاری را 
به عنوان شرط اولیه فعالیت در این صنعت برای 
طرف های خارجی دانس��ته اند. بر این اس��اس، 
ایج��اد هرگونه مش��کل در رون��د روابط ایران و 
غرب، ش��رکت های خارج��ی را ملزم به حضور 
در بازار ایران می کند و مش��کالت ایجادش��ده 
برای صنعت خودرو در داخل که در سال های 
اخیر شاهد آن بودیم، دوباره ایجاد نخواهد شد. 
ب��ا توجه به گس��تره هیات ه��ای مذاکراتی 
خارج��ی می ت��وان فضای س��رمایه گذاری در 
صنعت خودرو را به س��ه دس��ته کلی تقس��یم 
ک��رد؛ دس��ته اول هیات ه��ای اروپایی که بازار 
خ��ودرو ای��ران را به خوب��ی می شناس��ند و 
درگذشته حضوری موثر داشته اند، دسته دوم 
خودروسازان چینی که از قیمت شرکای سابق 
ایران استفاده کرده و براساس نیازهای ایرانی 
خودروهایی عرضه کرده اند و دس��ته س��وم نیز 

فضای بازرگانی برای صادرات خودرو به ایران 
است که موضوع بحث اصلی دودسته اول است. 
خودروس��ازان اروپایی در دید مصرف کنندگان 
ایرانی برندی قوی داش��ته و می توانند در بازار 

ایران نقش موثری را ایفا کنند. 
فرصتهایپیشرویتولیدکنندگان

داخلی
فرصت ه��ای پی��ش رو را می توان از دو بعد 
ش��امل: ش��رکت های داخلی و سرمایه گذاران 
خارجی بررسی کرد. ابتدا به بررسی فرصت های 
پی��ش رو برای تولیدکنندگان داخلی خواهیم 
پرداخ��ت و در گام بع��دی پتانس��یل های بازار 
داخلی را از دید سرمایه گذاران خارجی بررسی 

می کنیم. 
ش��رکت های داخل��ی با ش��روع تحریم ها و 
خروج ش��رکای خارجی شان از ایران زیان های 
زی��ادی دیدند که مهم ترین آن مش��کالت در 
تامی��ن قطع��ات بود. بع��دازآن صنعت خودرو 
تالش زیادی در تولید قطعات داخلی داشت و 
برخ��ی خودروه��ا را نیامده از خط تولید خارج 
کرد. بااین حال چند سال رکود در تولید داخل 
نشان از تاثیرپذیری زیاد صنعت از این رویداد 
داش��ت. باوجود تالش ه��ای صورت گرفته در 
جهت تولید قطعات در داخل، شاهد کیفیت کم 
قطعات تولیدی هستیم به طوری که نارضایتی 
عمومی از خودروهای تولیدی، مخصوصا در دو 
سال اخیر به شدت باالگرفته است. درنتیجه با 
رفع تحریم ها باید انتظار داش��ت که ش��رایط 
تولی��دی در داخل با بهبودهایی همراه ش��ود 
و کیفی��ت قطعات به کاررفت��ه در خودروهای 
فعلی افزایش یابد. در طول این سال ها برخی 
قطعه س��ازان داخلی به بلوغ الزم رس��یدند و 
قابلیت ه��ای خ��ود را ب��رای تولید محصوالت 
متنوع در خطوط مختلف تولید نش��ان دادند 
اما عموم قطعه سازان هنوز با مشکالت زیادی 

دست وپنجه نرم می کنند. 
مش��کل دوم صنع��ت داخل��ی، تن��وع ک��م 
محص��والت داخلی بوده و در طول س��ال های 
اخی��ر حت��ی خودروه��ای جدی��د گلچینی از 
خودروهای قدیمی بوده است. به بیانی ساده تر 
باید گفت خودروساز با یک اتاق جدید که بعضا 
تغییر زیادی در آن مشاهده نشده، از هر یک 
از خطوط تولید فعلی، قطعه ای برداش��ته و در 
نهایت با کلی تبلیغات خودرویی جدید به بازار 
عرض��ه کرده اس��ت و با ع��دم اقبال خریداران 
مواجه شده است. شاید اگر اکنون به خیابان ها 
دقیق تر بنگریم، تولیدات داخل با پنج سال قبل 
تفاوت زیادی نداش��ته و این بازرگانان خودرو 
هس��تند ک��ه ب��ا واردات یا مونت��اژ در داخل، 
خیابان ه��ا را از یکرنگ��ی درآورده اند. درنتیجه 
صنع��ت خ��ودرو در حال حاضر با دو مش��کل 
کیفیت و تنوع پایین مواجه اس��ت که همین 
عوامل در کنار قیمت باال نسبت به محصوالت 

مشابه خارجی، مردم را نسبت به صنعت دلسرد 
کرده اس��ت. قطعا برداش��ته شدن تحریم ها و 
ایجاد مش��ارکت در عرصه بین المللی می تواند 
تاثیر بسزایی بر کیفیت و تنوع محصوالت تولید 
داخل داشته باشد و از این حیث تولیدکنندگان 
داخلی فرصت های زیادی خواهند داشت. البته 
باید گفت هرگونه فرصت معطوف به بیرون در 
دل خ��ود تهدی��دات زیادی دارد. ازاین رو قطعا 
تولیدکنن��دگان داخلی باید از تحریم ها درس 
جدی گرفته باش��ند و در تولیدات محصوالت 
جدید چابکی کامل برای دانش آموزی و ارتقای 

دانش و تکنولوژی را داشته باشند. 
فرصتبکرسرمایهگذاریدربازارایران

کشور ایران برای سرمایه گذاران و غول های 
خودروس��از، بازار بکری به ش��مار آمده و هر 
تولیدکنن��ده ای عالق��ه دارد از فض��ای داخلی 
کش��ور اس��تفاده کند. هرم جمعیتی کش��ور و 
تراک��م ب��االی جمعیت در گروه س��نی جوان، 
در کنار س��رانه کم خودروی سواری نسبت به 
کش��ورهای منطقه، باعث ش��ده که چشم انداز 
مص��رف خ��ودرو در ایران بی��ش از دیگر نقاط 
باش��د. براس��اس آمار رس��می منتشرش��ده از 
س��وی انجمن بین المللی س��ازندگان وس��ایل 
نقلیه موتوری، براس��اس آمار س��ال 2013 به 
ازای هر 1000 نفر 164 خودرو در ایران وجود 
دارد. این رقم کمتر از متوس��ط جهانی اس��ت. 
س��رانه خودرو در جهان 174 دس��تگاه به ازای 
هر 1000 نفر برآورد شده است. متوسط سرانه 
خودرو در اروپا 451 دس��تگاه و اتحادیه اروپا 
564 دس��تگاه، آس��یا 93 دستگاه و آفریقا 43 
دستگاه به ازای هر 1000 نفر ذکر شده است. 
عالوه بر این موضوع که از بعد چشم انداز صنعت 
مهم اس��ت، رقابت پذیری پایی��ن خودروهای 
داخلی، کار را برای ورود رقبا بسیار آسان کرده؛ 
به طوری که تولیدکنندگان فرانس��وی و آلمانی 
می توانند با تولید خودروهای قدیمی خود در 
ای��ران نی��ز گ��وی رقابت را از پرای��د و امثالهم 
بس��تانند. ازای��ن رو صنعت خ��ودرو در ایران، 
ازلحاظ چش��م انداز مصرف، مناس��ب و از بعد 
موان��ع غیر تعرفه ای برای ورود رقبای خارجی، 
آسان است. درنتیجه باید منتظر افزایش رقابت 
ش��رکای خارجی و انعقاد قراردادهای مختلف 

پس از تحریم ها در ایران بود. 
تصویربازارخودرودرپساتحریم

برآیند مطالب فوق نش��ان از ضعف ش��دید 
خودروس��ازان داخل��ی، ش��کل گیری رفت��ار 
ض��د تولیدکنن��ده از س��وی مردم نس��بت به 
خودروس��ازان داخلی، انتظار مردم برای ورود 
خودروس��ازان داخل��ی ب��ه کش��ور و به تاخیر 
انداخت��ن مص��رف، موانع غیر تعرف��ه ای کم و 
بازار بکر ب��رای خودروهای باکیفیت، تقاضای 
کش��ورهای مختل��ف برای س��رمایه گذاری در 
ای��ران و ق��درت ک��م تولیدکنن��دگان داخلی 

برای رقابت با رقبا دارد.  خودروسازان داخلی 
هنوز برقی شدن شیشه اتومبیل را یک آپشن 
می پندارن��د؛ به طوری که تی��پ یک خودرو با 
داش��تن یا نداش��تن آن اسم متفاوت می گیرد! 
این در شرایطی است که غول های خودروساز 
خارج��ی در آخرین برنامه های خود بر کاهش 
استفاده از آلیاژهای سنگین در خودرو تمرکز 
کرده ان��د و حت��ی انتخ��اب رن��گ موردعالقه 
از طیف گس��ترده برای مش��تری یک حق به 
شمار آمده نه آپشن! در فضایی که خودروساز 
داخل��ی بااین همه مرگ ومیر ج��اده ای، هنوز 
هم داش��تن ایربک را برای خودروی خود یک 
آپش��ن می پن��دارد، بازار جهانی نداش��تن آن 
را عدم کس��ب اس��تاندارد برای عرضه خودرو 
می داند. در این فضا س��رمایه گذاری مش��ترک 
ب��ا غول های خودروس��از در ای��ران، کیفیت را 
ت��ا ح��د زیادی باالب��رده و تقاضا را برای طیف 
متنوع ت��ری از خودروه��ا تقوی��ت می کند. در 
این ش��رایط ادامه عرض��ه خودروهای قدیمی 
با این سطح از کیفیت قطعا برنامه های زیادی 
می خواهد و مصرف کننده تمایلی به خرید آن 
ندارد. درنتیجه هم قطعه س��ازی که با ش��رایط 
جدید انعطاف نشان ندهد زیانده خواهد شد و 
هم خطوط قدیمی تولید ایران خودرو و سایپا! 
از طرفی چین برای کسب سهم بازار بیشتر 
همچون سایر کاالها تمرکز خود را روی کاهش 
قیمت گذاش��ته و باعرضه محصوالت ارزان تر، 
قیمت ها را دستخوش کاهش می کند. ازاین رو 
در بازار پساتحریم، مازاد عرضه موجب خروج 
خطوط قدیمی و خودروهای بی کیفیت از بازار 
ش��ده و زیان های سنگینی را برای خودروساز 

داخلی به همراه خواهد داشت. 
نتیجهگیری

قطعا در فضای پس��اتحریم صنعت خودرو 
دچار تحوالت زیادی می ش��ود. البته فضای 
بازار آزاد و کاهش موانع تعرفه ای نخس��تین 
الزمه وجود این ش��رایط خواهد بود. س��هم 
باالی خودرو از تولید ناخالص داخلی کشور 
و ن��گاه حمایت��ی جاودانه ب��ه این صنعت و 
تولی��د ب��االی آن در داخ��ل، در کنار س��هم 
ب��االی آن در اش��تغال کش��ور، اهمیت این 
صنع��ت را از دی��د سیاس��ت گذاران باال برده 
اس��ت؛ ب��ه طوری ک��ه نمی توان ب��ه راحتی 
از زیان این صنعت بعد از برداش��ته ش��دن 
تحریم ها صحبت کرد. همه این تحوالت اگر 
به زیان خودروساز داخلی تمام شود، با موانع 
تعرفه ای همراه می ش��ود و س��خت است که 
بگوییم، به سرعت رقبای خارجی گوی رقابت 
را از تولیدکنن��دگان داخل می ربایند. اما اگر 
بخواهی��م رو به ش��راکت ب��ا رقبای خارجی 
بیاوریم و بازار را برای تولیدکنندگان خارجی 
بازکنیم، ش��اید در ن��گاه اول ارتقای کیفیت 
خودروه��ای داخلی به چش��م آی��د و این را 
فرصت��ی عالی بپنداری��م، اما صنعت خودرو 
در ای��ران به مراتب از اس��تانداردهای جهانی 
عق��ب اس��ت و اگر به طور واقع��ی بازار برای 
رقابت باز ش��ود، قطعا تولیدکنندگان داخلی 
زیان های س��نگینی خواهن��د پرداخت. مگر 
اینکه نوع قرارداد ش��راکت به گونه ای باش��د 
که به تولیدات داخلی کمک کرده و بازار آن 
را تصاح��ب نکن��د که فرضی با احتمال وقوع 
اندک اس��ت! در مورد رفتار مصرف کننده و 
موان��ع غیر تعرف��ه ای بحث های زیادی وجود 
دارد که سعی می شود در مطالب بعدی اشاره 
دقیق ت��ری ب��ه آنها ک��رد. در یک جمله باید 
گف��ت اگر فکر می کنیم ورود رقبای خارجی 
با س��رمایه گذاری مشترک روی خودروهای 
جدید فرصت های س��ودآوری جدیدی برای 
تولیدکنن��دگان داخل فراه��م می کند، باید 
نیمه خالی لیوان را دید و از خود پرس��یدآیا 
آن زمان هم پراید و سایر خودروهای فعلی، 
با این همه تولید، جایی در بازار فروش رقابتی 
که مهم ترین ویژگی آن مازاد تقاضا و جنگ 

قیمت محصوالت است، خواهد داشت! 

نس��بت P/E س��هام ش��رکت یا صنایع یکی 
از متغیر ه��ای مه��م و اثر گ��ذار در تصمیم گیری 
س��هامداران جه��ت انتخ��اب س��هام ش��رکت 
پرپتانس��یل و ارزش��گذاری س��هام آن به شمار 
م��ی رود و اغلب کارشناس��ان و تحلیلگران بازار 
 P/E سرمایه نظرات متفاوتی در خصوص نسبت
سهام شرکت های فعال در بورس دارند. به گونه ای 
که برخی از تحلیلگران پایین بودن نسبت مذکور 
را نشان از ارزندگی و پتانسیل شرکت برای رشد 
سودآوری و قیمت سهام شرکت می دانند و برخی 

دیگر نظری عکس آن دارند. 
این در حالی اس��ت که نس��بت P/E صنایع 
طی ماه های اخیر که روند بازار س��رمایه با افت 
قابل توجه سهام شرکت ها توام شده، به تدریج با 
افزایش مواجه شده است و طی معامالت ماهانه 

با رشد حدود پنج درصدی همراه شده است. 
چراک��ه براس��اس اطالعات موجود، نس��بت 
P/E کل صنای��ع ط��ی معامالت آذر ماه س��ال 
جاری نس��بت به دوره مش��ابه س��ال گذشته با 
افزایش حدود 5 درصدی مواجه ش��ده اس��ت. 
همچنین این نسبت طی آذر ماه امسال نسبت 

به اس��فند ماه س��ال گذش��ته بیش از 7 درصد 
افزایش یافته اس��ت. 

براساس این گزارش، از میان 36 صنعت فعال 
در بازار س��رمایه طی معامالت آذر ماه امس��ال 
تنه��ا 14 صنعت افزایش نس��بت P/E را تجربه 
کردند و مابقی یعنی 21 صنعت نیز با کاهش این 
نسبت روبه رو شدند. همچنین نسبت P/E گروه 
تامین برق، گاز و بخار و آب گرم طی ماه گذشته 
4.41 مرتبه محاسبه می شود. البته توجه به این 
نکته ضروری است که براساس اطالعات منتشر 
شده توسط شرکت بورس، در محاسبات نسبت 
P/E صنایع 48 ش��رکت دارای س��ود هر س��هم 
صفری��ا منفی لحاظ نش��ده و همچنین به دلیل 
عدم الزام ارائه پیش بینی درآمد هر سهم توسط 

شرکت های سرمایه گذاری صنعت مذکور )دارای 
16ش��رکت( در محاس��بات لحاظ نشده است. بر 
این اساس محاسبات مذکور بر مبنای ارزش بازار 
270 ش��رکت به مبلغ 255 هزار و 144 میلیارد 
تومان و س��ود برآوردی 45 هزار و 282 میلیارد 

تومان انجام شده است. 
براس��اس اطالعات موجود، طی معامالت آذر 
ماه امس��ال نس��بت به دوره مشابه سال گذشته 
صنعت اس��تخراج سایر معادن با تک سهم فعال 
در آن یعنی تامین ماس��ه ریخته گری با افزایش 
بیش از 107 درصدی نس��بت P/E همراه ش��د و 
این نس��بت برای صنعت مذکور از 7.98 مرتبه 
به 16.57 مرتبه رسید. بعد از آن صنعت فلزات 
اساس��ی با 17 ش��رکت فعال در آن رشد بیش از 

74 درصدی نسبت P/E را تجربه کرد و از 7.13 
مرتبه به 3.86 مرتبه صعود کرد و بدین ترتیب 
در جایگاه دوم جدول رتبه بندی صنایع از منظر 
افزایش نسبت P/E نشست. جایگاه سوم نیز به 
گروه قند و شکر با رشد حدود 60درصدی نسبت 
P/E و صع��ود از 9.17 مرتب��ه به 14.62 مرتبه 

اختصاص یافت. 
همچنی��ن در این رتبه بندی صنایعی همچون 
کاشی و سرامیک، محصوالت غذایی و آشامیدنی 
به جز قند و ش��کر، س��یمان، آهک و گچ، رایانه 
و فعالیت ه��ای وابس��ته ب��ه آن، حمل و نق��ل و 
انبارداری، مواد و محصوالت دارویی، اس��تخراج 
کانه های فلزی، محصوالت ش��یمیایی و بانک ها 

و موسسات اعتباری قرار می گیرند. 

حال آنکه صنعت س��ایر واسطه گری های مالی 
ب��ا پنج ش��رکت فعال در آن ط��ی مدت مذکور 
با افت 45.8 درصدی نس��بت P/E مواجه ش��ده 
و ای��ن نس��بت از 7.13 مرتب��ه ب��ه 3.86 مرتبه 
س��قوط کرده است. بدین نحو صنعت مذکور در 
ردیف نخس��ت جدول قرار می گیرد. پس از آن 
صنعت منس��وجات با دوش��رکت فعال و در پی 
کاهش حدود 45 درصدی نسبت P/E در جایگاه 
دوم قرار می گیرد. همچنین ردیف سوم به گروه 
س��اخت محصوالت فلزی با فعالیت پنج شرکت 
در ای��ن گ��روه اختصاص می یابد، چراکه صنعت 
مذکور طی مدت مورد بررس��ی با افت بیش از 
42 درصدی نسبت P/E مواجه شده و از 17.26 

مرتبه به 9.91 مرتبه نزول یافته است. 
بر این اساس مابقی صنایع همچون ماشین آالت 
و تجهیزات، بیمه و صندوق بازنشس��تگی به جز 
تامین اجتماعی، سایر محصوالت کانی غیر فلزی، 
دباغ��ی و پرداخت چرم، کش��اورزی، دامپروری 
و خدمات وابس��ته به آن، انبوه س��ازی امالک و 
مستغالت، خدمات فنی و مهندسی، شرکت های 
چن��د رش��ته ای صنعتی، مخاب��رات، محصوالت 
کاغذی، انتشار، چاپ و تکثیر و... در این جدول 

قرار می گیرند. 

بابررسییکنسبتبرایصنایعطیدودوره
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بازار سرمایه در جلسه معامالتی گذشته به اصالح 
قیمت ها و شاخص ها پرداخت. در این جلسه، شاخص 
کل ب��ازار ب��ورس اوراق بهادار تهران با کاهش ارتفاع 
0.47 درصدی به کار خود پایان داد. در این جلسه، 
با آغاز معامالت، ش��اخص کل در مس��یر نزولی قرار 
گرفت��ه و پ��س از 150 دقیقه ن��زول به رقم 64620 
واح��د رس��ید اما این پای��ان کار نبود. نزول نیمه دوم 
بازار روز یکشنبه و نزول نیمه اول بازار دیروز نیازمند 
پاس��خی متناس��ب بود، لذا در یک ساعت پایانی این 
جلسه شاهد رشد اصالحی شاخص کل بودیم. بدین 
ترتیب، شاخص کل بورس در این جلسه با نزولی در 
حدود 304.61 واحد به رقم 65119.5 رسید. ارزش 
کل معامالت این جلسه بازار در حدود 230 میلیارد 
توم��ان گزارش ش��د و این رق��م طی 77707 معامله 
محقق شد. بدین ترتیب ارزش میانگین هر معامله در 
این جلس��ه حدود 3 میلیون تومان محاس��به می شود 
ک��ه می تواند ادامه دار ب��ودن نزول را تأیید کند. بازار 
فرابورس ایران نیز در این جلس��ه به اصالح پرداخت 
و از ارتفاع ش��اخص کل خود کاس��ت. در این جلسه، 
ش��اخص کل ای��ن ب��ازار با 11.8 واح��د نزول به رقم 
711.3 واحد رس��ید و ارزش کل معامالت این بازار 

حدود 151.8 میلیارد تومان گزارش شد. 
در جلس��ه گذش��ته تمام نمادها قرمز رنگ نبودند، 
ام��ا اکثری��ت واضحی در رنگ قرمز به س��ر می بردند. 
در این جلسه، نرخ دخالت حقیقی ها در معامالت به 
50 درص��د کاه��ش یافت و بدین ترتیب معامله گران 
حقوق��ی باری دیگ��ر در معامالت اعمال نفوذ کردند. 
ن��رخ خری��د ب��ه فروش حقیقی ها نیز در این جلس��ه 
به یک نرس��ید و پس از مدت ها حقیقی ها بیش��تر از 
آنچه بخرند فروختند. در این جلسه، حقیقی ها بیش 
از 50 درص��د از کل فروش ه��ا را انج��ام دادند و کمتر 
از 50 درص��د از کل خریده��ا را ب��ه ثبت رس��اندند. 
ای��ن ش��رایط می تواند به معنای آمادگ��ی بازار برای 
ادامه روند نزولی باش��د.  » مخابرات«،  » خدمات فنی 
و مهندس��ی «   و  » شرکت های چند رشته ای صنعتی «  
 س��عی کردند ش��اخص را رو به باال هدایت کنند اما 
تمام تالش شان به 100 واحد تأثیر مثبت در شاخص 
کل خالصه شد. در سوی دیگر، دو صنعت  » بانک ها 
و موسس��ات اعتباری «   و  » محصوالت ش��یمیایی «   در 
این جلسه، تأثیر منفی زیادی بر شاخص کل اعمال 
کردند.  » بانکی ها «   157.42 واحد و  » شیمیایی ها «  
 139.5 واحد تأثیر منفی در شاخص کل اعمال کردند 
تا بتوانند منفی بودن ش��اخص کل در این جلس��ه را 

تضمین کنند. 
اما در شرایط حاضر چه انتظاری باید از بازار داشت؟ 
اوضاع کنونی بازار از نوس��انات نابس��امان نمادها خبر 
می دهد و به همین دلیل، شناسایی سود را برای افراد 
کم تجربه سخت و گاه ناممکن می سازد. لذا باید در 
نظر داشت یکی از بهترین استراتژی ها برای این دسته 
از معامله گران انفعال است. اما براساس آنچه بازار به 
نمایش گذاشته است، انتظار می رود با آغاز معامالت 
در جلسه پیش رو شاهد صعودی شدن شاخص کل 
باش��یم. این صعود طی 30دقیقه رخ خواهد داد و به 
چند واحد محدود می شود. پس از آن می توان انتظار 
داشت شاخص کل نزولی شود یا روندی نوسانی نزولی 
را برگزیند. بدین ترتیب دقایق نخست بازار می تواند 
زمان خوبی برای فروش و س��اعت 11 زمان مناس��بی 

برای خرید  )نوسانی( باشد. 

شنیدههاوشایعاتبازار

خرین�گ: براس��اس ش��نیده ها افزایش س��رمایه 
خرینگ از محل تجدید ارزیابی ها نخواهد بود. 

غپاک: ش��نیده ها از غپاک حاکی از آن اس��ت که 
این نماد قصد دارد 26درصد از سهام شرکت دامداری 

سپاهان را از طریق مزایده به فروش برساند. 
ونوین: شنیده ها در بازار حکایت از تصمیم فروش 

بلوک ونوین در صورت وجود خریدار واقعی دارد. 
عرضهاولیه:خبرها حکایت از عرضه اولیه س��هام 
دو شرکت بزرگ دربهمن و اسفند امسال و همچنین 
عرض��ه اولی��ه 10درصد ش��رکت های لیزینگ ملت و 

پتروشیمی فجر دارد. 
لبنیات:ش��نیده شده دانمارک خواستار صادرات 

لبنیات به ایران در دوره پساتحریم شده است. 
خودروییه�ا: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که 
نخستین خودروی پساتحریمی ایران خودرو محصولی 
مشترک با پژو فرانسه خواهد بود که مرداد ماه سال 

آینده وارد بازار خواهد شد. 
خپ�ارس: ش��نیده ها از تواف��ق انتقال دو بلوک در 
پارس خودرو به میزان بیش از 30درصد به ش��رکت 

فرانسوی رنو حکایت دارد. 
ذوب:ش��نیده ها از ذوب حاک��ی از آن اس��ت ک��ه 
افزای��ش س��رمایه از مح��ل م��ازاد تجدی��د ارزیابی 
دارایی ه��ای تجهیزاتی ش��رکت منتف��ی و تبدیل به 
افزای��ش س��رمایه از مح��ل زمین اس��ت که گزارش 
افزایش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی های زمین 

تا پایان هفته به دست حسابرس می رسد.
خ�ودرو: ایران خ��ودرو خرداد ماه امس��ال اقدام به 
پیش ف��روش بیش از هزار دس��تگاه رن��و کپچر کرد. 
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که با توجه به مشکالت 
رخ داده، تحویل این محصول به مشتریان به بن بست 
خورده است. از همین رو ایران خودرو تصمیم گرفته 
ب��ه ج��ای رنو کپچر، یکی از محصوالت مونتاژی خود 
یعنی سوزوکی گرندویتارا را تحویل مشتریان بدهد. 
رانفور:شنیده ها حاکی از آن است که این شرکت 
در گزارش های آتی با تعدیل مثبت همراه خواهد شد. 
توریل: ش��نیده ش��ده این نماد می تواند از محل 
درآمد س��رمایه گذاری های خود س��ود خود را تا مرز 

300 ریال افزایش دهد. 
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گزارش »فرصت امروز« از اهمیت صنعت بسته بندی در چرخه تولید 

اقتصادهای نوظهور، بسته بندی، رکن تولید است
مصرف کنندگان اصلی صنعت 

بسته بندی

طراح��ی کارب��ردی، اس��تفاده آس��ان و در عین 
ح��ال زیبای��ی محص��والت متنوعی که ام��روزه در 
اختی��ار مصرف کنن��دگان قرار می گیرن��د، از جمله 
مهم تری��ن فاکتورهای فروش به ش��مار می روند که 
نظ��ر بس��یاری از تولیدکنن��دگان را ب��ه خود جلب 
کرده اس��ت به طوری ک��ه در دنیای ام��روز در کنار 
کیفی��ت محصول، ن��وع بس��ته بندی و ظاهر آن نیز 
ب��رای مصرف کنندگان اهمیت زی��ادی دارد. همین 
امر نیز موجب ش��کل گیری بازاری جهانی برای این 
صنعت ش��ده و ام��روزه یکی از مهم تری��ن بازارهای 
جهانی، بازار صنعت بسته بندی است که خصوصا در 
کشورهای در حال توس��عه رشد چشمگیری داشته 

است. 
تن��وع زندگی در دنیای امروز، طیف گس��ترده ای 
از محص��والت را پی��ش روی مصرف کنن��دگان قرار 
داده اس��ت، انواع مواد غذایی، نوش��یدنی ها، البس��ه، 
لوازم بهداشتی و آرایش��ی و دیگر کاالهای مصرفی 
از جمل��ه محص��والت متنوعی هس��تند که تجارت 
جهانی را دس��تخوش تغییرات زیادی کرده اند، یکی 
از مهم ترین صنایعی که در ارتباط با این محصوالت 
مصرفی شکل گرفته است، صنعت بسته بندی است 
که با توجه به تنوع روزافزون کاالهای مورد استفاده 
مردم، رش��د چش��مگیری پیدا کرده است. از طرفی 
توجه به بهداش��ت ف��ردی و اجتماع��ی و همچنین 
اهمیت دادن به محیط زیس��ت و پاکیزه نگه داشتن 
آن و الزام��ات قانون��ی جدی��د در بس��ته بندی قابل 
بازیاف��ت نیز از جمله دالیلی هس��تند که س��مت و 
سویی خاص به صنعت بسته بندی داده اند و این بازار 
را به س��وی محصوالتی که کمتر به محیط زیس��ت 
آس��یب می رس��انند، س��وق داده ان��د. همچنین در 
بازاره��ای توس��عه اقتص��ادی، عوام��ل اجتماعی و 
اقتص��ادی دیگری نیز وجود دارند که تاثیر عمده ای 
بر توسعه تحوالت صنعت بس��ته بندی در سال های 
اخیر داش��ته اند، ای��ن عوامل عبارتن��د از: تمایل به 
س��مت لوازم خانگی کوچک تر، افزایش تقاضا برای 
بسته هایی با سایز های کوچک تر، افزایش تقاضا برای 

رضایت مصرف کنندگان و... 
به طورکل��ی پیش بین��ی می ش��ود ب��ازار جهان��ی 
بس��ته بندی ت��ا س��ال 2018 ب��ه ارزش��ی برابر با 
تحقیق��ات  براس��اس  برس��د.  دالر  975میلی��ارد 
تحلیلگران و کارشناس��ان که روند مصرف این بازار 
را در س��ال 2012 بررس��ی کرده ان��د، تمرکز اصلی 
فروش صنعت بس��ته بندی در سال 2012 با داشتن 
36درص��د از کل ارزش آن، در آس��یا بوده اس��ت و 
آمریکای شمالی و اروپای غربی به ترتیب 23درصد 
و 22درصد از این س��هم را به خ��ود اختصاص داده 
بودند. در حالی که در همان س��ال اروپای شرقی با 
داشتن 6درصد از س��هم جهانی، چهارمین مشتری 
بزرگ صنعت بسته بندی ش��ناخته شده و آمریکای 
جنوبی و مرکزی با داش��تن 5درصد از این مصرف، 
در رتب��ه بعدی قرار می گرفتن��د. خاورمیانه 3درصد 
از س��هم تقاضای جهانی برای بسته بندی را به خود 
اختصاص داده بود و آفریقا و استرالیا هر یک 2درصد 
از سهم مصرف را در این بازار داشتند. البته براساس 
نظر کارشناسان، انتظار می رود این تقسیم بندی در 
این بازار تا سال 2018 به صورت قابل توجهی تغییر 
کند و پیش بینی می ش��ود آس��یا با س��همی بالغ بر 
40درصد از س��هم تقاضای جهانی، کماکان در صدر 
این نم��ودار باقی بماند، در حالی که س��هم تقاضای 
آمریکای شمالی و اروپای غربی به طور قابل توجهی 
کاهش خواهد یافت. از جمله مهم ترین دالیل چنین 
تغیی��ری را می توان رش��د طبق��ه مصرف کننده در 
کش��ورهای آس��یایی، آمریکای جنوبی و مرکزی و 
اروپای ش��رقی بیان کرد، ضمن اینکه پیشرفت های 
فنی و هزینه های مربوط به بس��ته بندی نیز در این 

تغییرات جهانی بی تاثیر نبوده اند. 
رش��د صنعت بس��ته بندی جهان��ی در مناطق در 
ح��ال توس��عه و دارای اقتصادهای نوظه��ور به طور 
چش��مگیری رو به افزایش اس��ت. رش��د شهرسازی، 
س��رمایه گذاری در زمین��ه مس��کن و ساخت و س��از، 
توس��عه بازاره��ای زنجیره ای خرده فروش��ی، رش��د 
محصوالت مراقبتی بهداشتی و لوازم آرایشی از جمله 
دالیلی هس��تند که باعث تقاضای رو به رشد صنعت 
بسته بندی در کش��ورهایی مانند چین، هند، برزیل، 
روسیه و دیگر اقتصادهای نوظهور می شوند. همچنین 
افزایش استانداردهای زندگی و باال رفتن درآمدهای 
ش��خصی در مناطق در حال توس��عه، باعث تقاضای 
مصرف کنندگان برای طیف گسترده ای از محصوالت 
شده است که هر یک از آنها بسته بندی خاص خود را 
می طلبند که همین امر، باال رفتن تقاضا برای صنعت 

بسته بندی در این مناطق را در پی داشته است. 
همان گون��ه که در آغاز بحث خاطر نش��ان ش��د، 
صنع��ت بس��ته بندی محص��والت زیادی را ش��امل 
می شود، امروزه کمپانی های زیادی در سطح جهان 
وجود دارند که به طراحی و تولید بسته های مناسب 
برای محصوالت متنوع می پردازند، بسته بندی هایی 
ک��ه مطابق ب��ا س��لیقه مصرف کنندگان، بهداش��ت 
ف��ردی و اجتماع��ی و س��ازگار ب��ا محیط زیس��ت 
باش��ند. در اینجا به عنوان نمونه روند رش��د صنعت 
بس��ته بندی مواد غذایی و نوشیدنی را تا سال 2018 
ذکر می کنی��م؛ آمارها بیانگر این اس��ت که صنعت 
بس��ته بندی در محص��والت ذکر ش��ده، روند رو به 
رش��دی خواهد داش��ت. پیش بینی های میان مدت 
درباره تقاضا ب��رای صنعت بس��ته بندی مواد غذایی 
حاکی از این اس��ت که این صنعت تا س��ال 2018 
با رش��د 3.4درصد و ب��ا ارزش 284میلیارد دالر، به 
طور متوس��ط حرکت خواهد کرد. همچنین مصرف 
صنع��ت بس��ته بندی در نوش��یدنی ها نیز تا س��ال 
2018، با نرخ رش��د 3. 3درصد و با ارزش��ی برابر با 
102میلیارد دالر، در هر سال افزایش خواهد داشت. 
منبع: 
 www.smitherspira.com

بس��ته بندی اصل بنیادین ف��روش هر چه 
بیشتر اس��ت و نوآوری های این حوزه تمامی 
ن��دارد. به همی��ن دلیل بخ��ش قابل توجهی 
از مناب��ع ان��رژی جهان را مص��رف می کند و 
ورق های آهن و آلومینیوم از جمله مهم ترین 
مواد اولیه این صنعت به ش��مار می روند. انواع 
کاغذه��ا را هم باید به این م��واد اولیه اضافه 
کرد که براس��اس پیش بینی ها حجم تجارت 
بازار کاغذ در صنعت بسته بندی تا پایان سال 
2018 به بیش از 146میلیارد دالر می رس��د. 
همچنین براس��اس آمار سایت د ورلد کانتس، 
)theworldcounts( تنها در صنعت تولید 
نوشیدنی ها ساالنه بیش از 200میلیارد قوطی 
آلومینیومی تولید می شود که 5درصد از کل 
آلومینیوم تولیدی جهان را به خود اختصاص 
داده است. یعنی هر ثانیه 6 هزار و 700قوطی 
آلومینیومی تولید می ش��ود. همچنین ساالنه 
بیش از 10میلیون تن قهوه تنها در کیسه های 
تِست، بست بندی می شود. به این دوقلم کاال 
باید ه��زاران کاالی مصرفی دیگر در س��طح 
جهان را نیز اضافه کنید تا اهمیت این صنعت 

را بیشتر دریابید. 

هر روز مدرن تر از دیروز
اینک��ه کاالیی ک��ه خریداری می ش��ود در 
چه هیاتی معرفی ش��ود تا مشتریان بیشتری 
را ب��ه خود جلب کن��د، دغدغ��ه ای بوده که 
امروزه در س��اختار کس��ب وکارها ب��ه ایجاد 
صنعت بسته بندی منجر شده است؛ صنعتی 
که بخ��ش قابل توجهی از س��رمایه گذاری ها 
را ب��ه خود اختص��اص داده اس��ت. اصطالح 
بسته بندی شاید تصویری از جعبه های مقوایی 
یا قوطی های ریز و درشت مواد غذایی یا مواد 
اولیه صنایع س��نگین را به ذهن منتقل کند 
اما این تصویر کلی گویای همه داستان نیست 
و بس��ته بندی هزارتوی��ی اس��ت که بخش ها 
و کانال ه��ای متنوعی دارد. ان��واع چاپ روی 
کاغذ، روی فلز و س��ایر اجس��ام، دس��تگاه ها 
و ماش��ین هایی که کار بس��ته بندی را انجام 
می دهند، موادی مانند پلیمر، فناوری نانو در 
این صنعت، انواع قوطی ها، جعبه ها و خالصه 
ه��ر چیزی که به عنوان پوش��ش مواد غذایی، 
بهداش��تی، دارویی، حتی نف��ت و بنزین و... 
ب��ه کار م��ی رود در زمره ش��اخه های صنعت 

بسته بندی قرار می گیرد. همین امر گستردگی 
هر چه بیشتر و ظرفیت های باالی این صنعت 
را برای س��رمایه گذاری، اشتغال زایی و کسب 
سود نشان می دهد. همچنین بسته بندی های 
مدرن س��ازگار با محیط زیست را هم باید به 
این زنجیره عظیم و طویل اضافه کرد. در این 
گزارش با ذک��ر نمونه هایی از دقت برندها در 
بسته بندی، آماری از میزان مصارف در بعضی 
مواد غذایی و... از اهمیت این صنعت می گوییم. 

بسته بندی هم به نانو بند شد
تکنولوژی نانو برای بس��ته بندی مواد غذایی 
ب��ه اصطالح روی بورس اس��ت، اهمیت کار تا 
بدانجا پیش رفته که بنا به گفته مسئوالن امر 
قرار اس��ت در این زمینه رشته دانشگاهی هم 
احداث شود. اهمیت بسته بندی زمانی بیشتر 
آشکار می شود که در سایت  شرکت های بزرگ 
و برندهای مطرح دنیا س��یری داشته باشیم و 
به بخش های »پکینگ« ی��ا »ابوت آس« آنها 
س��ری بزنیم. معم��وال از روند موفقیت ش��ان 
ک��ه می گوین��د اش��اراتی هم به بس��ته بندی 

می کنن��د. در ای��ن میان کمپان��ی اپل بهایی 
خارج از تصور برای بس��ته بندی قائل اس��ت. 
این ش��رکت، بس��ته بندی خود محصولش را 
در زمره اختراعاتش ثبت کرده و هیچ کس��ی 
حق اس��تفاده از این امتیاز انحصاری را ندارد. 
اتاق محرمانه ای در این کمپانی به بسته بندی 
اختصاص دارد و اف��راد معدودی حق تردد در 
آن را دارن��د. ی��ک نفر س��اعت ها در این اتاق 
محرمانه می نش��یند و جعبه های اپ��ل را باز و 
بس��ته می کند تا مطمئن ش��ود که مشتریان 
مش��کلی از این بابت ندارند. در حالی که ما در 
ایران برای استفاده از یک سس یک بار مصرف 
به چالشی خوفناک فراخوانده می شویم و این 
سس کوچولو از هر جایی باز می شود اال از آن 
جایی که نوشته شده: »از اینجا باز کنید« البته 
این جم��الت به معنای نادیده گفتن تحرکات 
داخلی در این زمینه نیست. اما آنچه غیرقابل 
انکار اس��ت، ضعف های موج��ود در این زمینه 
اس��ت و جا دارد که س��رمایه گذاری بیشتری 
در این زمینه انجام ش��ود زی��را امروزه فروش 
در گرو بس��ته بندی اس��ت و سهولت استفاده، 

زیبایی و ش��فافیت بس��ته بندی و دیدن کاال 
که اصطالحا ِکلم ش��ل نامیده می شود که یک 
محفظه پالستیکی است که محصول از درون 
آن دی��ده می ش��ود و این روزها براس��اس آمار 
طرفداران 400درص��دی را به خود می بیند و 
اینها امکاناتی است که بسته بندی حرفه ای در 
اختی��ار خریداران قرار می ده��د. مهم تر اینکه 
محافظت، اعتماد به صح��ت محصولی که به 
دست مش��تری می رسد و عدم وجود ضایعات 
از جمله محس��نات بس��ته بندی اصولی برای 

تولیدکننده به شمار می رود. 

بسته بندی، رکن تولید است
در همین رابط��ه رضا نورایی، کارش��ناس 
صنعت بسته بندی در مورد اهمیت بسته بندی 
به عنوان کاال و خدماتی که رشد بخش تولید 
را رق��م می زند به »فرصت ام��روز« می گوید: 
اهمی��ت صنعت بس��ته بندی زمانی بیش��تر 
روشن می شود که به چرخه ای از مشاغلی که 
در ارتباط با آن ش��کل گرفته اند، توجه کنیم. 
مشاغلی همچون قوطی سازان، تولیدکنندگان 

ظروف یک بار مصرف، تولیدکنندگان کیسه و 
گونی، تولیدکنندگان ماشین های بسته بندی، 
تولیدکنندگان ماش��ین های چاپ و لیبل و... 
نتیجه رش��د این صنعت است. مثال در ایران 
بیش از 400 کارخانه تولیدکننده ماشین های 
بسته بندی داریم که هر کدام به طور میانگین 
برای 30نفر متخصص ایجاد اشتغال کرده اند. 
نورای��ی در ادامه اش��اره می کند که هس��تند 
کسانی که بسته بندی را یک صنعت تکمیلی 
برای س��ایر بخش ه��ای تولی��د می دانند اما 
حقیقت قضیه این است که خود این صنعت 
در مواقع بس��یاری رکن اصلی تولید اس��ت و 
محصوالت جدیدی که به بازار می آیند، یکی 
از مهم ترین تمایزهای رقابتی شان بسته بندی 
متفاوت شان است. وی همچنین به هزینه های 
باالی بس��ته بندی در صنایع شیر و آب اشاره 
می کند و از بس��ته بندی مواد خوراکی مانند 
حبوبات و غ��الت به عنوان بس��ته بندی های 
کم هزینه تر یاد می کند. بنابراین در هر رشته 

کاری هزینه های بسته بندی متفاوت است. 
نورایی هزینه برای بسته بندی را هزینه ای 
در ادامه س��رمایه گذاری برای تولید معرفی 
می کن��د و ش��رکتی عربی را مث��ال می زند 
که از چندین س��ال پیش در صنعت آبمیوه 
و نوش��یدنی ای��ران س��رمایه گذاری ک��رده 
اس��ت: این ش��رکت 100میلی��ون دالر در 
ایران س��رمایه گذاری ک��رده. از این میزان 
40میلی��ون دالر را برای تامین مواد اولیه و 
ماشین آالت تولید آبمیوه و استخدام نیروی 
انس��انی هزین��ه ک��رده و 60میلی��ون دالر 
باقیمان��ده را برای تاس��یس کارخانه تولید 
قوطی ه��ای برن��دش س��رمایه گذاری کرده 
اس��ت. این امر نش��ان از اهمیت بسته بندی 
دارد و به همین دلیل هم هست که نام این 
برن��د به نامی برای آبمی��وه پالپ دار به طور 
کلی تبدیل شده اس��ت و سهم عمده ای از 
بازار ایران و جهان را در اختیار گرفته است. 
این کارشناس حوزه بسته بندی همچنین از 
یک س��رمایه گذار ترک تبار نیز یاد می کند 
که حدود 6میلیارد تومان سرمایه  وارد ایران 
کرده و در صنعت چاپ که از زیرشاخه های 
بسته بندی محس��وب می شود، هزینه کرده 
اس��ت. چون بازار بسته بندی ایران را بازاری 
بکر می دانند که ظرفیت های خالی بسیاری 
دارد و فضای بس��یار مس��اعدی پیش روی 

سرمایه گذاران قرار داده است. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

می ش��ود:  فارس��ی اش  »ایزی اپ��ن در«   
درهای آس��ان باز ش��و. همان  دره��ای قوطی 
کنس��روها و غیره که با داش��تن حلقه ای، کار 
استفاده کننده ها را آسان کرده اند. جالب است 
بدانید همی��ن  درها بخش مهم��ی از صنعت 
بسته بندی هستند و تولیدشان فناوری نوینی 
اس��ت و تش��کیالتی دارند که امروز در سطح 
جهان و حتی ایران زمینه های س��رمایه گذاری 
و اش��تغال زایی قابل توجهی را ایجاد کرده اند. 
بنابراین بسته بندی تنها اصطالحی بسیار کلی 
است که زیرمجموعه های زیادی دارد. اگر یک 
قوطی کنس��رو تن ماه��ی را در نظر بگیریم، 
بدنه قوطی، چاپ روی آن و در آن س��ه شاخه  
از صنع��ت بس��ته بندی را تش��کیل می دهند. 
این مس��ئله در مورد قوط��ی آب میوه ها، انواع 
کنسروها و س��ایر بس��ته بندی های فلزی نیز 
صدق می کند. به ویژه در های این قوطی ها که 
به دو نوع س��اده و آسان باز شو یا ایزی اوپن در 
تقسیم می شوند. ساخت  آسان بازشوها کار هر 
کسی نیست و دارای تکنولوژی جداگانه و البته 
پیشرفته ای هستند که شرکت هایی به صورت 
جداگانه تولیدشان می کنند و آنها را در اختیار 
تولیدکننده های قوط��ی می گذارند. اما کافی 
اس��ت که تصور کنید ساالنه چند عدد قوطی 
در صنای��ع تولید ما مورد نیاز اس��ت تا بتوانید 
حجم باالی این درها را نیز در ذهن تان تصویر 
کنید. همین نیاز موجب ش��ده تا زنجیره ای از 
واردات و تولی��د در این زمینه ش��کل بگیرد و 
»فرصت ام��روز« در گفت وگو با واردکننده ها و 
فعاالن این عرصه، بازار این کاالها و زمینه های 
مساعد سرمایه گذاری  را مشخص کرده است. 

ایرانی ها وارد می شوند
اما طی چند سال اخیر کارخانجاتی در زمینه 
تولید این درها در ایران تاسیس شده یا بعضی 
از کارخانج��ات تولید قوطی خطوط تولید این 
درها را نیز به مجموعه خود اضافه کرده اند. در 
این زمینه و با گفت وگو با اهالی بازار مشخص 
ش��د که در حال حاضر تنها پن��ج کارخانه در 
ایران به تولید این محصول کوچک و ساده اما 
بسیار کاربردی و حیاتی می پردازند. مواد اولیه 
م��ورد نیاز برای تولید ای��ن درها هم ورق های 
آهن و آلومینیوم است. یک کارخانه در مشهد، 
دو کارخان��ه  در ک��رج و دو کارخانه در اطراف 
تهران به صورت اختصاصی به تولید این کاالی 
ض��روری در صنعت بس��ته بندی می پردازند و 
تولیدات انبوه خ��ود را در اختیار بخش تولید 
قرار می دهند. ماش��ین آالت این شرکت ها هم 

و  آمری��کا  از  عمدت��ا 
ش��ده  تامین  آلم��ان 
و بی��ش از 60درص��د 
نی��از بازار را پوش��ش 
می دهند. این جمالت 
را شاه ولیان، از فعاالن 
درهای  تامین  زنجیره 
آس��ان باز ش��و ب��رای 
به  تولی��دی  صنای��ع 
ام��روز«  »فرص��ت 
ادام��ه  و  می گوی��د 
می دهد: بازار نیاز مبرم 
به سرمایه گذار دارد تا 
نیاز صنایع تولیدی را 

پوشش دهند. 

نیاز میلیونی بازار به 
این کاال

ش��اه ولیان در مورد 
نیاز س��االنه ب��ازار به 
این کاال می گوید: نیاز 
ساالنه بازار به درهای 
از  بیش  آسان باز ش��و 
1400میلی��ون ع��دد 

است که تنها 250میلیون عدد آن در صنعت 
تولی��دی تن ماه��ی و رب گوجه فرنگی به کار 
می رود. این فعال بازار در مورد قیمت این درها 
می گوید: با توجه به سایزی که دارند و ایرانی یا 
خارجی بودن شان هر عدد با سایز 73 که برای 
قوطی ه��ای نیم کیلویی کاربرد دارد، بین 110 
تا 120 تومان به فروش می رسد. وی سایز 83 
را مخصوص قوطی تن ماهی معرفی می کند و 
قیم��ت ایرانی اش را بین 125 تا 130 و قیمت 
نوع خارج��ی اش را بین 150 ت��ا 155 تومان 
برای هر عدد بیان می کند. وی همچنین اضافه 
می کند: سایز 99 این درها نیز از نوع ایرانی اش 
بی��ن 200 تا 205 تومان اس��ت و خارجی اش 

بین 210 تا 215تومان برای هر عدد. 

5 میلیارد تومان؛ سرمایه اولیه مورد نیاز
وی همچنی��ن اش��اره می کن��د ک��ه این 
ش��رکت ها تنها 60درص��د بازار را پوش��ش 
می دهند و 40درصد باقیمانده از کش��ورهای 
چی��ن، تایوان و کره جنوبی تامین می ش��ود. 
شاه ولیان همچنین با اش��اره به نهایی شدن 
برج��ام اضافه می کند که با ارزان ش��دن مواد 
اولی��ه احتماال قیمت ای��ن کاال نیز اقتصادی 
می ش��ود. ولی آنچه قابل توجه است اهمیت 
این درها در چرخه تولید اس��ت که به دلیل 
وج��ود م��واد اولی��ه در ایران می ت��وان روی 
تولی��د آن برنامه ویژه ای داش��ت و از واردات 
جلوگیری کرد. این فع��ال بازار همچنین در 
مورد س��رمایه مورد نیاز برای راه اندازی خط 

ای��ن کاال در  تولی��د 
می گوید:  کش��ورمان 
راه ان��دازی  ب��رای 
چنی��ن کارخانه ای با 
دس��تگاه هایی ک��ه از 
اروپا خریداری شوند، 
هزینه  مل��ک،  هزینه 
خرید دستگاه پرس و 
چیزی  انسانی  نیروی 
5میلی��ارد  ح��دود 
الزم  س��رمایه  تومان 
است. س��رمایه ای که 
در نگاه اول زیاد به نظر 
اما به دلیل  می رس��د 
وجود بازار مس��اعد و 
نیاز مب��رم بخش های 
مختل��ف تولی��د ب��ه 
این دره��ا، زمینه های 
فروش مس��اعد است. 
همچنین کش��ورهای 
همجوار را نیز می توان 
جزو بازار مشتریان قرار 

داد. 

حتی می توانیم صادر کنیم
کما اینکه در این زمینه هر چه تولید کنیم، 
ترکی��ه از ما می خرد. چون م��ا به دلیل وجود 
کارخان��ه فوالد مبارکه بیش از 100هزار تن از 
مواد اولیه مورد نیاز در کشور تولید می کنیم و 
ب��ا تبدیل آن به درهای آسان بازش��و کاالیی با 
ارزش افزوده تولید کرده ایم که هم از خروج ارز 
و واردات غیرقانونی جنس بی کیفیت جلوگیری 
می کند و هم با پوشش بازار داخلی و صادرات 
مازاد تولید می توانیم ارزآوری قابل توجهی در 
این زمینه داشته باش��یم. شاه ولیان همچنین 
اضافه می کند ک��ه مهم ترین مزیتی که تولید 
چنین کاالی��ی ایجاد می کن��د، فراهم کردن 
زمینه های اش��تغال اس��ت. کما اینکه در حال 

حاضر، هر کارخانه تولید درهای آسان بازش��و 
بی��ش از 50نفر نی��روی انس��انی را به صورت 
مس��تقیم اس��تخدام کرده که اگر چرخه های 
غیرمس��تقیم را به این عدد اضافه کنیم رقمی 

بسیار بیش از این به دست می آید. 

واردات هم داریم
به طور کلی اهالی بازار دو نوع شناخت نسبت 
به این درها دارند. آنها را وارداتی از کشورهایی 
چون کره و تایوان می دانند که کیفیت الزم را 
دارند یا چینی های بی کیفیت هستند یا تولید 
داخل که اکثرا کیفی��ت الزم را دارند. یکی از 
فع��االن بازار که واردکنن��ده این محصوالت از 
چین اس��ت می گوید: نمونه ه��ای داخلی اگر 
مربوط ب��ه همان پنج کارخانه مش��هور مانند 
قوطی تبریز، آرمان در و غیره باش��ند، کیفیت 
الزم را دارند اما در باقی موارد که شرکت های 
متفرقه مدعی تولید هس��تند، کیفیت بس��یار 
پایین اس��ت و گاه ای��ن درها ک��ه خریداری 
می ش��وند، حلقه های ش��ان شکس��ته است و 
کارایی الزم را ندارند. این واردکننده همچنین 
به نحوه خریدوفروش این درها اش��اره می کند 
و می گوی��د: این درها را با س��فارش از قبل و 
به صورت پالتی از چین وارد می کنیم و هر پالت 
ح��دود 56هزار تومان قیمت دارد که هر کدام 
حاوی 160 تا 170عدد در است. راه ورود این 
درها نیز بیش��تر از دوبی است و با قیمت های 
نازل وارد می ش��وند. البته این قیمت ها مربوط 
به واردات جنس چینی است و همان طور که 
در بخش های دیگر گزارش اشاره شد، درهای 
اروپایی و تولیدات معتبر داخلی قیمتی بیشتر 
از ای��ن دارن��د. در ادامه بح��ث واردات، یکی 
از مس��ئوالن ش��رکت پنتا پاک الب��رز که در 
 زمینه صنایع بس��ته بندی فعالیت می کند به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: در ش��رکت ما 
ماهان��ه بی��ش از 100ه��زار در آسان باز ش��و 
اس��تفاده می ش��ود یعنی در طول سال بیش 
از یک میلی��ون و 200 ه��زار عدد نی��از داریم 
که هم از بخ��ش واردات و هم از بخش تولید 
داخ��ل اس��تفاده می کنی��م. وی زمینه ه��ای 
س��رمایه گذاری داخلی در این زمینه را بسیار 
مساعد می داند و اضافه می کند: شرکت ما در 
زمینه بس��ته بندی فعالیت می کند اما در این 
زمین��ه تولید نداریم و ای��ن درها را خریداری 
می کنی��م و ب��ه بس��ته بندی های مان اضاف��ه 
می کنی��م. بنابراین می بینید که این درها نیاز 
مبرم بازار هستند و تولیدشان سودآوری قابل 

توجهی را به دنبال دارد. 

گزارش »فرصت امروز« از زمینه های مساعد سرمایه گذاری در تولید درهای آسان باز شو

1400میلیون دِرقوطی در سال نیاز داریم 

ترجمه: فهیمه خراسانی طاهره خواجه گیری

جدول قیمت درهای آسان باز شده )عددی و پالتی(
قیمت)تومان(موارد استفاده سایز

110 تا 120قوطی های نیم کیلوییاندازه 73

125 تا 130 ایرانی -150 تا 155 خارجیقوطی کنسرو ماهیاندازه 83

200 تا 205 ایرانی-210 تا 215 خارجیقوطی های یک کیلوییاندازه 99

هر پالت 56هزار تا 60هزارانواع قوطی ها )چینی(انواع اندازه ها
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در دنیای امروز نف�وذ فراگیر فناوری های جدید 
و پیش�رفته و نیز واقعیت های زیرس�اخت جهانی، 
صنعت مخابرات را ملزم می کند که نقشی فعال تر 
در راهب�ری و تبدی�ل اقتص�اد ب�ازار ب�ه اقتصاد 
دانش مح�ور بر عهده گیرد. در واقع س�ازمان های 
مخابرات�ی ب�ه منظ�ور غلبه ب�ر رقب�ای داخلی و 

بین الملل�ی، باید خ�ود را به طرح ه�ا و برنامه های 
اس�تراتژیک مجهز کنند. بنابراین، مدیریت دانش 
به یک�ی از مهم تری�ن کارکردهای سیس�تماتیک 
سازمان مخابراتی پیشرفته تبدیل شده و به بهبود 
کارایی و اثربخش�ی آنها به منظ�ور زنده ماندن در 
محیط رقابتی امروز کم�ک می کند. بدین ترتیب، 

مدیریت دانش به یک س�اح رقابتی برای حرکت 
به جل�و و ترس�یم موفقیت های بیش�تر در آینده 
نامش�خص صنعت مخاب�رات تبدیل می ش�ود. در 
این نوشتار ضمن بررس�ی این موضوع، پنج عامل 
موفقیت اولیه در پیاده سازی مدیریت دانش مورد 

بررسی قرار گرفته است. 

سهشنبه
2915دی1394 کافه مدیران

مدیریت دانش در شرکت مخابرات 
)BT(  بریتانیا

مقدمه
ش��رکت چندملیت��ی مخاب��رات بریتانی��ا، یک��ی از 
تأمین کنن��دگان و رهبران پیش��رو در جهان در زمینه 
ارائ��ه خدم��ات مخابراتی ثابت و همراه اس��ت. در حال 
حاض��ر ش��رکت مخابرات بریتانیا دارای س��ه گس��تره 
جغرافیایی، ش��مال آمریکا، اروپا و آسیا و اقیانوس آرام 
بوده و اس��تراتژی خود را بر همکاری با شرکای محلی 
متمرکز کرده اس��ت. این شرکت در حال حاضر درحال 
انجام فعالیت های مش��ارکتی کلیدی در سراسر جهان 
بوده و به طور قابل توجهی در بخش خدمات بین المللی 
س��رمایه گذاری می کند. بر این اساس، BT جهت رشد 
به عنوان یک بازیگ��ر تأثیرگذار جهانی، نیاز دارد به طور 
مداوم روابط خود با مشتریان را بهبود داده و همسویی و 
بهبود در کیفیت کار برای کارکنان را ایجاد کند. جهت 
حصول این مهم، نیاز به اتصال افراد و اجرای بسترهای 

مؤثر و مناسب جهت تثبیت و توزیع دانش است. 
نیاز به تغییر

نیاز به تغییر در BT را می توان در اهداف س��ازمانی 
زیر مشاهده کرد: 

• گس��ترش بازار BT به تمام جه��ان و از بین بردن 
وابستگی به بازار انگلستان

 * اس��تراتژی BT، دف��اع از موقعیت خ��ود در برابر 
شرکت های رقیب تازه وارد در بازار انگلستان است 

 * ورود به بازار جهانی ارتباط موبایلی، ارتباط داده ای 
و اینترانت

• توانایی فهمیدن اینکه مدیریت دانش قادر به کمک 
و پیشنهاد راه حل به مشتریان است

• افزای��ش ارزش محصوالت و خدمات BT از طریق 
کاهش زمان پاسخ به نیاز بازار و افزایش نوآوری

• بهبود کیفیت کاری برای کارکنان BT از طریق: 
 * پرهیز از تکرار خطاها

 * تسهیم ایده های خوب
 * از بین بردن وابستگی به تعداد اندکی از کارکنان

مدیریت تغییر و مدیریت دانش
در راستای پیاده سازی مدیریت دانش، رویکرد تغییر 

در BT با اهداف زیر اجرا شد. 
• رویک��رد پایین به باال و همراس��تایی با روش مورد 
قبول از جانب کارکنان  )ش��روع به کار کردن از ریش��ه 
و همراس��تایی مدیریت دانش با پروژه های فعال فعلی 
ش��رکت مانند پروژه ه��ای TQM یک��ی از کلیدهای 

موفقیت است(
• موقعیت یابی مدیریت دانش: TQM به عنوان لنگر   
BT  )مدیری��ت دانش را به عنوان جزئی از فعالیت های 
 TQM به کارکنان معرفی کردزیرا TQM مرتبط ب��ا
در شرکت مورد قبول کارکنان بوده و درون فرآیندهای 

BT نهادینه شده است.(
• یکپارچگی با فرآینده��ای کاری  )مدیریت دانش، 
 BT هدف نیس��ت و باید به عنوان جزئی از راهکارهای

برای انجام فعالیت ها شناخته شود.( 
اهداف سازمانی

اهداف BT برای فعالیت های یادگیری س��ازمانی به 
شرح زیر معرفی شده است: 

BT افزایش سرمایه فکری *
* تسهیل اس��تراتژی BT برای تبدیل شدن به یک 

بازیگر در سطح جهانی
* ارتباط قوی تر با مشتریان و پیوستگی بیشتر با شرکا

BT بهبود کیفیت کار و رضایت کارکنان *
اهداف مدیریت دانش

 BT ،به منظور رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده
باید از توانایی های زیر برخوردار باشد: 

1- کارهای دانشی با شدت بیشتری انجام شود 
2- تولی��د و به کارگیری درس های آموخته ش��ده در 

حین فرآیندهای کاری
3- ارتباط افراد

طراحی و پیاده سازی
سیس��تم مدیریت دانش به عنوان زیرساخت دانشی 
اس��ت که BT، جهت حصول به اهداف سازمانی زیر از 

آن بهره می برد. 
رهبری و مدیریت

* تیم مرکزی کوچک
فعالیت مدیریت دانش در BT، توس��ط تیم  مرکزی 
کوچک تسهیل می ش��ود. این مقوله متفاوت از راه های 
قدیمی انجام پروژه اس��ت که عموما توس��ط گروه های 
بزرگ با اعضای بس��یار زی��اد و متمرکز انجام می گیرد. 
رویک��رد جدی��د، منعکس کننده فرهن��گ BT جهت 
تشویق تیم های کوچک، منعطف و سریع و تعامالت در 
سراسر کسب وکار و رس��یدن به اهداف است. بنابراین، 
تعداد کمی از افراد در مرکزیت مدیریت دانش به عنوان 
تس��هیل کننده جهت تشویق ابتکارات داخلی و سرعت 

بخشیدن به یادگیری متقابل به کار گرفته می شوند. 
 * نداشتن دستورالعمل مجزا برای مدیریت دانش

BT، مدیریت دانش را به عن��وان محور و مرکز دیده 
و جدا از اس��تراتژی کس��ب وکار خود ب��دان نمی نگرد. 
بنابراین، قس��متی از کار تیم مرکزی، ف��روش مزایای 
حاص��ل از مدیری��ت دانش، در واحد کس��ب وکار بوده، 
همچنین به ارائ��ه برخی از مش��اوره های داخلی برای 
کمک به پیشبرد طرح می پردازد. نداشتن دستورالعمل 
مجزا، بدان معنی است که اتخاذ استانداردی فراگیر در 

سطح کل سازمان بسیار مشکل است.
 * تغییرات فرهنگی

یکی از مهم ترین جوانب برنامه مدیریت دانش، ایجاد 
ب��ازار داخلی اس��ت: جایی که دانش به ص��ورت آزادانه 
تبادل ش��ده و کارکن��ان به یادگی��ری یکدیگر کمک 
می کنن��د. اینترانت، فضای��ی به منظور تب��ادل دانش 
و بحث ه��ای روزان��ه در مورد فرآینده��ای کاری برای 

کارکنان فراهم می کند. 
 * داستان موفقیت 

در حال حاضر تیم مدیریت دانش مش��غول کار روی 
رویکردی جهت کاهش زمان ش��روعی است که نیروی 
جدید جهت پیوس��تن ب��ه تیم های نوآوری نی��از دارد. 
نیروی جدید از طریق تاریخچه پروژه ها، بررسی وضعیت 
قبلی و ارتباط با اعضای کلیدی، منحنی یادگیری خود 

را تسریع می کند. 

بازار رقابتی شرکت های مخابراتی 
در مالزی 

صنعت مخابرات مالزی، در سال های اخیر پیشرفت های 
ش��ایانی داشته اس��ت. توسعه س��ریع اینترنت و فناوری 
اطالعات، شرکت های مخابراتی را وارد بازار رقابتی شدیدی 
کرده است. جهانی شدن کسب وکار، افزایش تعداد خدمات 
و محصوالت و افزایش تعداد رقبا موجب ش��ده تا دانش 
در این ش��رکت ها، اهمیتی استراتژیک یابد. شرکت های 
مخابراتی مالزی باید نقشی پیش فعاالنه در رهبری و تغییر 
نظام اقتصادی مالزی به یک اقتصاد دانش بنیان ایفا کنند. 
بنابراین آنها شروع به درک و قدردانی از دانش که به عنوان 
یک دارایی با ارزش در محیط رقابتی به وجود آمده،کردند. 

فناوری
فناوری، به عنوان مهم ترین اس��تراتژی مدیریت دانش 
شناخته شد. بسیاری از شرکت های مخابراتی به واسطه 
محیط رقابتی، مجهز به ابزارهای فناوری پیشرفته بوده 
و کاربران محصوالت فناوری اطالعات و چندرس��انه ای 
هستند. با توجه به این مطالب، بسیاری از این شرکت ها 
مدیریت دانش را با فناوری اطالعات یکی می دانند و به 
دلیل این ذهنیت، مهم ترین استراتژی مدیریت دانش از 
نظر آنان، فناوری اطالعات اس��ت.  شرکت ها می توانند 
تعدادی از ابزارهای فناوری اطالعات محبوب مانند پایگاه 
داده های رابطه ای، موتورجست وجوی متون و مستندات، 
انب��ار داده ها و ابزارهای تس��هیم دان��ش را به کارگیرند. 
یکی از ابزارهای مورد اس��تفاده جهت استقرار مدیریت 
دانش، گروه افزارهاست. این ابزار، توانایی ارسال و دریافت 
ایمیل، به اش��تراک گذاری تقویم های شخصی، برگزاری 
کنفرانس های کامپیوتری و اجراکردن مدیریت گردش 
کار را داراس��ت. Lotus Notes، اینتران��ت، اینترنت، 
ابزارهای کنفرانس الکترونیک و... نمونه ای از این ابزارها 
هستند. یکی از موارد با اهمیت برای مدیران شرکت های 
مخابراتی، اطمینان از این نکته است که تمامی کارکنان 
توانایی کار کردن با این ابزارها را از طریق آموزش مناسب 
به دست آورند. موارد مهمی که در توسعه سیستم های 
مدیریت دانش باید در نظر گرفته شود، سادگی فناوری، 
سهولت به کارگیری و تناسب با نیازهای کاربران است. 

 در نهایت به این نکته باید توجه شود فناوری اطالعات 
می تواند به اس��تقرار موفق مدیریت دانش در ش��رکت 

کمک کند. 
فرهنگ 

شاخص های فرهنگی ش��امل اجزایی مانند مشارکت 
کارکنان، توانمندسازی کارکنان، تسهیم دانش، پاداش و 
تقدی��ر، فضای اعتماد و. . . اس��ت. از نتایج تحقیق چنان 
برمی آید که مدیران میانی شرکت های مخابراتی، اهمیت 
فرهنگ را بیشتر از سایرین احساس کرده اند. آنها به خوبی 
متوجه شده اند که فرهنگ تسهیم دانش، یکی از مهم ترین 
اجزایی است که باید به طور کامل درک شود. آنان فرهنگ 
اعتماد و اطمینان را به منظور تشویق به کارگیری توسعه 
دانش در شرکت های خود به کار می گیرند. اما به هر حال 
از نظر پاسخ دهندگان، میزان پیاده سازی و نهادینه شدن 
فرهنگ دانش محور در این شرکت ها متوسط بوده است. 

 به منظور افزایش س��طح پیاده سازی، آماده سازی فضا 
در راس��تای یکپارچه سازی تجربیات و مهارت های کاری 
با دانش های س��ازمانی در دس��تور کار قرار می گیرد؛ زیرا 
این کار، موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش را افزایش 
می ده��د. از آن جا ک��ه ایجاد و تس��هیم دانش فعالیتی 
ناملموس است، باید در شرکت های مخابراتی جو سازمانی 
مناسبی ایجاد شود. پایه و اساس مدیریت دانش، انسان ها 
هستند زیرا آنها دانش، ایده های جدید  و محصوالت جدید 
تولید می کنند. این جو و فرهنگ سازمانی موجب می شود 
تا کارکنان از شکس��ت ها بیاموزند و درس های یادگرفته 

خود را به اشتراک بگذارند. 
 درگیرشدن کارکنان یکی از اثربخش ترین اصول بهبود 
فرآیندها و حل مس��ئله اس��ت. بس��یاری از فعالیت های 
مدیری��ت دانش، بدون درگیرش��دن کارکنان قابل تصور 
نیست. تعدادی از دانشمندان بر این باورند که مزایای اصلی 
پیاده سازی مدیریت دانش بدون توانمندسازی کارکنان، به 

سختی قابل دسترسی است. 
رهبری

 بس��یاری از مطالعات انجام ش��ده، نشان می دهد که 
تعه��د و حمای��ت مدیریت ارش��د س��ازمان، مهم ترین 
فرمول موفقیت مدیریت دانش از ابتدای پیاده س��ازی تا 
نهادینه ش��دن مفاهیم آن در سازمان است. با این حال، 
طب��ق نتایج به دس��ت آمده در صنع��ت مخابرات، بین 
درجه اهمیت و میزان پیاده سازی این استراتژی، شکاف 

بسیاری وجود دارد. 
 یک��ی از دالیل وجود این ش��کاف، نوپا بودن مباحث 
مدیریت دانش در صنعت مخاب��رات و کمبود توانایی و 
تجربه مدیران در مدیریت اثربخش دانش است. به منظور 
اطمینان از پیاده س��ازی موفق مدیریت دانش، مدیران 
ارشد این ش��رکت های مخابراتی باید تمامی تعهد خود 
را به منظور مهیا کردن جهت گیری های مناسب فراهم 

کنند، مانند تشویق ارتباطات دانشی در شرکت. 
ارزیابی

 ارزیابی، در میان چهار اس��تراتژی به عنوان فاکتوری 
که کمترین میزان پیاده سازی را داشته، شناسایی شده 
اس��ت. تعدادی از صاحب نظران بر این باورند که تحویل 
مدیری��ت دانش به یک س��ازمان، باید ب��ا برقراری یک 
سیستم ارزیابی عملکرد آغاز شود. این کار باعث می شود 
تا ش��رکت ها به خوبی از شاخص های سنجش مدیریت 
دانش آگاه شده و درک بهتری از فعالیت های مورد انتظار 
از آنها داشته باشند. استقرار مکانیزم ارزیابی اثربخش و 
متعادل مدیریت دانش در کوتاه مدت بسیار دشوار است 

و باید به مرور زمان تکمیل شود. 
 شرکت های مخابراتی می توانند به جای تمرکز روی 
شاخص ها و روش های مالی، ترکیبی از راهکارهای ارزیابی 
مانند روش های کمی، روش های کیفی، مرور عملکرد و 
الگوبرداری را به کارگیرند و به ماهیت غیرملموس بودن 
فعالیت های مدیریت دان��ش در کوتاه مدت توجه کنند. 
یکی از روش های ارزیاب��ی فعالیت های مدیریت دانش، 
سنجش س��طح بلوغ مدیریت دانش ش��رکت است که 
می تواند نقاط ضعف و قوت را نش��ان داده و نقشه راهی 
برای ادامه فعالیت های مدیریت دانش و نهادینه س��ازی 

فعالیت ها در اختیار مدیران قرار دهد. 

آزموده دیدگاه

چالش ها و فرصت های 
مدیریت دانش در صنعت 

مخابرات
در عصر حاضر، صنعتی شدن و 
پیشرفت در فناوری های اطالعاتی، 
موجب شده که صنعت ارتباطات و 
مخابرات کارکردهای متنوع تری 
پیدا کرده و با ه��دف ارائه خدمات 
بهتر م��ورد تقاضای کش��ورها، از 
رشد و پیش��رفت در فناوری های 
مختلف حمایت کن��د. با این حال 
در هزاره جدید، صنعت ارتباطات، 
با توجه به الزامات تجارت جهانی، 
مجبور اس��ت با مش��کل افزایش 
محی��ط  پیش بینی ناپذی����ری 
کسب وکار و رقابتی ش��دن بازار، 
مقابله کند. انتقال از اقتصاد تولید 
محور به اقتص��اد مبتنی بر دانش 
و رش��د فناوری ه��ای ارتباط��ی 
و اطالعاتی نی��ز از دیگ��ر عوامل 
بروز عدم قطعیت در بازار اس��ت. 
نف��وذ فراگی��ر فناوری های جدید 
و پیش��رفته و نی��ز واقعیت ه��ای 
زیرساخت جهانی، صنعت مخابرات 
را ملزم می کند که نقش��ی فعال تر 
در راهبری و تبدیل اقتصاد بازار به 
اقتصاد دانش محور بر عهده گیرد. 
این س��ازمان ها به منظور غلبه بر 
رقبای داخل��ی و بین المللی، باید 
خود را ب��ه طرح ه��ا و برنامه های 
استراتژیک مجهز کنند. بنابراین، 
دانش به منبع��ی مهم و حیاتی در 
کاهش عدم قطعی��ت و تنها منبع 
پایدار برای کس��ب مزیت رقابتی 
در ش��رکت های مخابراتی تبدیل 
  Hung شده است. همان گونه که
)2005( نش��ان می ده��د، تنه��ا 
شرکت هایی که در خلق و استفاده 
از دان��ش مش��ارکت می کنن��د، 
می توانن��د از مزای��ای اص��الح 
کس��ب وکار در اقتص��اد مبتنی بر 
دان��ش بهره مند ش��وند. بنابراین 
مدیریت دانش به یکی از مهم ترین 
کارکردهای سیستماتیک سازمان 
مخابراتی پیشرفته تبدیل شده و 
به بهبود کارایی و اثربخش��ی آنها 
به منظ��ور زنده مان��دن در محیط 
رقابتی امروز کمک می کند. بدین 
ترتی��ب، مدیریت دان��ش به یک 
سالح رقابتی برای حرکت به جلو 
و ترس��یم موفقیت های بیشتر در 
آینده نامشخص صنعت مخابرات 
تبدیل می ش��ود. اگرچ��ه صنایع 
مخابراتی نقش مهمی در مدیریت 
دانش بنیان کشورها ایفا می کنند. 

5عامل موفقیت اولیه در 
پیاده سازی مدیریت دانش

Wig  )1997(، مدیریت دانش 
را به عنوان فرآیند خلق، نوسازی و 
کاربرد نظام مند، صریح و آگاهانه 
دانش تعریف می کند که به منظور 
به حداکثر رس��اندن اثربخش��ی و 
ب��ازده دانش��ی از دارایی ه��ای 
دانش��ی به کار م��ی رود. مدیریت 
دان��ش می تواند به عنوان روش��ی 
برای بهبود عملک��رد، بهره وری و 
رقابت پذیری و همچنین راهی برای 
جذب بهترین تجربیات و افزایش 
سرعت در برآوردن نیازمندی های 
مشتری و راهی برای تبدیل شدن 
به س��ازمانی خالق تر و با نوآوری 
بیشتر در نظر گرفته شود. با توجه 
ب��ه ش��ناخت فزاین��ده از مزایای 
KM، مطالعات مختلفی اقدام به 
ارائه لیست جامعی از فاکتورهای 
  Wong .کرده اند KM موفقیت
 KM 2005( عوام��ل موفقی��ت(
را به عنوان فعالیت ه��ا و رویه های 
کلی��دی تعریف می کن��د که باید 
ب��ه منظور حص��ول اطمین��ان از 
اج��رای موفقیت آمی��ز طرح های 
KM مدنظ��ر قرار گی��رد. وی در 
ادامه می افزاید: ای��ن فعالیت ها و 
رویه ه��ا در صورت��ی ک��ه از قبل 
وجود داش��ته باش��د، به پرورش و 
شکوفایی نیاز دارد و چنانچه اصال 
تعبیه نشده باشد، باید راهی برای 
تدوین و توس��عه آنها جست وجو 
کرد. در ش��یوه برخورد با عوامل و 
فاکتورهای موفقیت باید با آنها به 
صورت عوامل محیطی داخلی که 
توسط س��ازمان قابل کنترل است 
برخورد کرد و نه به عنوان نیرو های 
محیط خارجی که سازمان هنگام 

پیاده س��ازی KM کنت��رل کمی 
روی آنها دارد. با توجه به این نکات، 
داونپ��ورت و پروس��اک  )1998( 
هش��ت فاکتور از عوامل موفقیت 
KM را شناسایی کرده اند؛ رایان و 
پریباتوک  )2001( پنج فاکتور ارائه 
داده اند؛ مافت و همکاران  )2003( 
10 عام��ل را مط��رح کرده ان��د و 
باالخره چان��گ و چویی  )2005( 
11 فاکتور را شناس��ایی کرده اند. 
 KM اگرچ��ه عوام��ل موفقی��ت
پیشنهاد شده به اندازه کافی جامع 
اس��ت، اما اکثر ای��ن مطالعات در 
شناخت اینکه هنگام پیاده سازی 
KM کدام ی��ک از فاکتوره��ای 
موفقیت نسبت به سایرین اولویت 
دارد، دچار نقص و اشکال هستند. 
بنابراین، شناس��ایی تقدم و تأخر 
 ،KM اهمیت در عوامل موفقیت
ک��ه س��ازمان پی��ش از راه اندازی 
یک برنامه KM در مقیاس کامل 
باید برآنها تمرک��ز کند، از اهمیت 

فراوانی برخوردار است. 
جس��ت وجوی دقی��ق مناب��ع 
علمی نش��ان می دهد، تالش های 
محدودی ب��ه منظور شناس��ایی 
گام های مقدماتی در پیاده سازی 
KM صورت گرفته است. در میان 
مطالعات شناس��ایی ش��ده، تیوانا  
)2000( عوامل مقدماتی موفقیت 
KM را بدین ص��ورت ارائه کرده 
 KM است: هماهنگی استراتژی
با اس��تراتژی کس��ب وکار، تدوین 
نقشه دانش  )K map(، ممیزی 
 )K audit(  دارایی های دانش��ی
 و طراح��ی تی��م مدیری��ت دانش 
)KM team(. به ط��ور مش��ابه 
Nesbitt  )2002( ای��ن عوامل 
را نام می برد: اهداف کس��ب وکار، 
ممی��زی و نقش��ه دان��ش و ایجاد 
س��اختار س��ازمانی انعطاف پذیر. 
بارنی  )1995( ادعا می کند پیش از 
پیاده سازی رسمی KM، سازمان 
باید به چهار پرسش اساسی پاسخ 

دهد: 
1- دان��ش ب��ا ارزش در کجای 

سازمان قرار دارد؟ 
2- ش��رکت چگونه به توسعه و 
بهره گی��ری از ویژگی های خاص 
دان��ش می پ��ردازد و چگون��ه 
حوزه های جدید دانش��ی را برای 
به دس��ت آوردن رقابت پذی��ری 

بیشتر کشف می کند؟ 
از  چگون��ه  3-س�����ازمان 
دس��تاوردهای خاص KM خود 
حفاظت کرده و از تقلید شدن آنها 
توسط شرکت های دیگر جلوگیری 

به عمل می آورد؟ 
4- س��ازمان چگونه ب��ه منظور 
بهره برداری از منابع و اجرای مؤثر 

KM برنامه ریزی می کند؟ 
به ط��ور خالص��ه، پن��ج عامل 
مقدماتی موفقیت KM پیشنهاد 
شده است: استراتژی کسب وکار، 
ساختارس��ازمانی، تی��م مدیریت 
دانش، ممیزی دانش و نقشه دانش. 
این ش��اخص ها براس��اس تعداد 
زیادی از مطالع��ات صورت گرفته 
 Nesbitt توس��ط بارنی، تیوانا و
انتخاب شده اس��ت به گونه ای که 
مجموعاً کامل و کارب��ردی بوده و 

به ترتیب شرح داده می شود. 

1- استراتژی کسب وکار
استراتژی بیان می کند، سازمان 
در آین��ده به چه س��متی حرکت 
می کند، بنابراین تالش برای پیوند 
دادن برنامه های مدیریت دانش به 
استراتژی کس��ب وکار، یک منبع 
حیاتی کس��ب رقابت پذیری برای 
همه سازمان ها به ش��مار می رود. 
تیوان��ا  )2000( به درس��تی بیان 
می کند ک��ه  »دانش اس��تراتژی 
را ب��ه پی��ش می برد و اس��تراتژی 
مدیری��ت دان��ش را هدای��ت 
می کند«. یک مطالعه انجام شده 
توس��ط مرکز کیفیت و بهره وری 
آمریکا  )APQC، 1999( نتیجه 
می گی��رد ک��ه س��ازمان هایی که 
اس��تراتژی های مختلف KM را 
دنب��ال می کنند، زمان��ی موفق تر 
هستند که استراتژی KM به کار 
گرفته شده هم راستا با استراتژی 
کسب وکار آنها باش��د. با توجه به 
نشانه های فوق، برای سازمان های 
مخابراتی و ارتباطی ک��ه مایل به 
پیاده س��ازی KM هستند، بسیار 
مهم اس��ت که اطمین��ان حاصل 
شود که استراتژی ها و برنامه های 
دانش��ی ب��ا اه��داف و آرمان های 

شرکت تطابق داشته باشد. 
2- ساختار سازمانی

س��اختار س��ازمانی می توان��د 
به عنوان مش��خصات ش��غل ها و 
وظایفی که در داخل سازمان انجام 
می ش��ود و همچنین نحوه ارتباط 
این مشاغل با یکدیگر تعریف شود. 
ساختار سلسله مراتبی سازمان بر 
افراد تأثیر گذاشته و نحوه برقراری 
ارتباط میان اشخاص و همچنین 
تمایل ش��خص به انتق��ال دانش 
میان پرس��نل را تغیی��ر می دهد. 
در س��ازمان های دارای س��اختار 
غیر متمرک��ز، به اش��تراک گذاری 
دان��ش به احتم��ال زی��اد در یک 
گروه بزرگ تر از افراد رخ می دهد. 
عالوه براین، س��اختار ماتریس��ی 
و تأکی��د ب��ر رهب��ری ب��ه جای 
مدیری��ت نیز به اش��تراک گذاری 
دانش را تس��هیل ک��رده که علت 
آن در درجه اول مرب��وط به برش 
مرزهای س��نتی میان بخش ها و 
دپارتمان ها است. ساختار سازمانی 
براساس مدل س��نتی فرماندهی 
و کنترل، دارای مزی��ت  »نویز« یا  
»سروصدای« کاهش یافته است؛ 
اما این نوع از س��اختار در توزیع و 
به اش��تراک گذاری جانبی دانش 
در تیم ها کام��ال غیرقابل انعطاف 
اس��ت. بنابراین، به منظور تسهیل 
انتقال دانش مؤثر در سازمان های 
مخابرات��ی، وج��ود یک س��اختار 
غیر متمرک��ز و ماتریس��ی ب��رای 
اطمینان از توانایی ش��رکت برای 
انطباق با محیط به سرعت در حال 

تغییر، حیاتی است. 
3-  تیم دانشی

تیم ها گروهی از افراد  )دو یا چند 
نفر( هس��تند که در حال تعامل و 
تأثیرگذاری بر یکدیگر هس��تند و 
از یک ارتباط و مس��ئولیت پذیری 
دو یا چند جانبه برای دستیابی به 
اهداف مشترک برخوردارند. تیم ها 
خود را به عنوان یک نهاد اجتماعی 
مستقل در داخل مرزهای سازمان 

تعریف می کنند. تیم ها در حقیقت 
واحدهایی هستند که در بسیاری 
از س��ازمان های دانش بر مشغول 
انجام وظایف شغلی خود هستند 
و این امر به سازمان اجازه می دهد 
تا مهارت ها و تجارب گوناگون را در 
مقابل فرآیندهای کاری و به منظور 
حل مسئله به کار برند. سلیمان و 
اس��پونر  )2000(، اثبات می کنند 
که تیم های دانش��ی، نه تنها برای 
بهبود عملکرد شرکت، بلکه برای 
حص��ول اطمین��ان از اثربخش��ی 
برنامه های KM مورد نیاز هستند. 
یکی از مس��ئولیت های اصلی تیم 
دانش��ی، س��اخت، پیاده س��ازی، 
تمرکز و استقرار سیستم مدیریت 
 KMS .اس��ت )KMS(  دان��ش
براس��اس تخصص، دان��ش، فهم، 
مه��ارت و بینش ان��واع ذی نفعان 
ساخته می ش��ود که ممکن است 
از دیدگاه عملکرد، نقاط اشتراک 
اندکی داشته باش��ند؛ اما کیفیت 
روابط تعاملی میان این ذی نفعان، 
موفقیت نهایی سیستم را تضمین 
می کند. از آنجا ک��ه KM یکی از 
ضرورت ه��ای صنع��ت ارتباطات 
اس��ت، ف��رض می ش��ود، تی��م 
دانش��ی قوی و توانمند که توسط 
بخش ه��ای مختل��ف عملکردی 
تش��کیل می ش��ود، برای حصول 
اطمین��ان از اج��رای روان و مؤثر 
مدیری��ت دانش در س��ازمان های 

مخابراتی ضروری است. 
4- ممیزی دانش

آگاه��ی از دارایی های دانش��ی 
به منظور برنامه ری��زی و طراحی 
مناس��ب KMS، مه��م اس��ت 
و مخ��ازن دانش ی��ک منبع غنی 
از اطالع��ات درب��اره نق��اط قوت 
س��ازمان به ش��مار می رود. از این 
رو س��ازمان ها بای��د فعالیت های 
KM خ��ود را با برعه��ده گرفتن 
مس��ئولیت ارزیاب��ی دانش ه��ای 
موج��ود توس��ط الگوب��رداری از 
موفقیت ه��ای کس��ب ش��ده در 
پروژه ها  )بهتری��ن تجربیات( آغاز 
ک��رده و در ادامه اق��دام به ذخیره 
ک��ردن تاریخچ��ه مختص��ری از 
زندگی کاری پرس��نل  )به صورت 
فایل الکترونیکی با فرمت مناسب( 
کرده و جلس��اتی را ب��رای مبادله 
تجربیات ترتیب دهن��د. به گفته 
Teece  )2000(، دارایی ه��ای 
دانشی باید به صورت داخلی توزیع 
شده و به کار گرفته شود تا حداکثر 
ارزش آن برای مالک دانش محقق 
شود. تمامی س��ازمان ها باید ابتدا 
جایگاه و محل اس��تقرار دانش در 
سازمان را شناس��ایی کنند. اینکه 
دان��ش در کج��ای س��ازمان واقع 
ش��ده، در زمان طراحی استراتژی 
و ب��رای اطمینان از خل��ق، انتقال 
و حفاظت از دارایی های دانش��ی 
به ش��یوه ای صحی��ح و در ارتباط 
با شخص مناسب، بس��یار حیاتی 
اس��ت. بنابرای��ن ب��ه خص��وص 
ب��رای س��ازمان های مخابراتی و 
دست اندرکاران صنعت ارتباطات 
ممیزی دانش بسیار مهم است تا 
بررسی شود که پیش از پیاده سازی 
KM دقیقا چه دانشی در سازمان 
از قبل موجود است. درصورت عدم 

انجام ممی��زی، حوزه های تمرکز 
دانش ب��رای س��ازمان مخابراتی 
مش��خص نیس��ت و این مس��ئله 
می توان��د منجر به ات��الف زمان و 
هزین��ه در س��رمایه گذاری برای 
تولید دانش��ی ش��ود که از قبل در 

سازمان موجود است. 
5- نقشه دانش

س��ازمان های مبتنی بر دانش 
همواره به دنبال راهنما، نقش��ه یا 
مسیرهایی برای س��اخت و ایجاد 
دانش در سراسر س��طوح متعدد 
عملکردی هس��تند. شرکت هایی 
ک��ه ب��رای دان��ش ارزش قائ��ل 
هستند، می خواهند بدانند چگونه 
و کجا به دانش دسترسی دارند. در 
این جاست که نقشه دانش متولد 
ش��ده و یک تصویر کلی از اینکه 
س��ازمان در هر لحظه نس��بت به 
رقبای خود در چه موقعیتی قرار 
دارد، فراهم می کند. نقشه دانش 
به طور کلی توضی��ح می دهد که 
دانش چگونه و توس��ط چه کسی 
قابل دسترس��ی است و در کجای 
سازمان نهفته است. سپس دانش 
موردنیاز ب��ا دانش ه��ای موجود 
واقعی مقایسه شده و این مقایسه 
به احتمال زیاد به شناسایی شکاف 
دانشی منجر می ش��ود. بسیاری 
از ش��رکت ها به عن��وان مث��ال  
»ش��ورون« و  »ارتباطات هاگز«، 
به تهیه راهنمای نقش��ه دانش از 
متخصصان داخلی اقدام کرده اند. 
ش��رکت سوییس��ی  »ارنس��ت 
و یان��گ« نیز به نوبه خ��ود ایجاد 
نقش��ه دانش از محلی که دانش، 
تجارب و تخصص ها در س��ازمان 
قرار دارد  )افراد، اسناد و فرآیندها( 
را در دس��تور کار خود ق��رار داده 
و بدین ترتیب مش��خص می کند 
ک��دام دان��ش باید با چه کس��ی، 
چرا و چگونه به اشتراک گذاشته 
ش��ود. بنابراین، برای شرکت های 
مخابرات��ی بس��یار مه��م اس��ت 
که تصوی��ر یا نقش��ه دارایی های 
دانشی خود را تهیه کنند و پیش 
از پیاده سازی KM آن را با رقبای 
خود مقایسه کنند. در این مرحله 
اس��ت که می توان استراتژی های 
مؤثر برای بستن شکاف دانشی را 
طراحی و برنامه ریزی کرد و بدین 
ترتیب از رقابت پذیری شرکت در 

بازار اطمینان حاصل کرد. 
به طور خالص��ه می توان گفت، 
توج��ه به پن��ج عام��ل مقدماتی 
موفقیت در KM یعنی استراتژی 
کسب وکار، ساختار سازمانی، تیم 
دانش��ی، نقش��ه دانش و ممیزی 
دانش، پیش از پیاده س��ازی یک 
برنامه جامع KM در هر سازمان 
از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
درحالی که ای��ن عوامل به صورت 
نظری و عملی قابل توجه هستند، 
حمایت تجربی از این عوامل اولیه 
 KM نیز در اج��رای کامل برنامه
تأثیر بسزایی دارد. براساس نتایج 
تجربی، نواحی که نیاز بیش��تری 
به توجه و بهبود دارند، شناسایی 
ش��ده و پس از آن توصیه هایی به 
منظور بس��تن ش��کاف دانشی و 
تحقق بخش��یدن به بهب��ود ارائه 

می شود. 

نقش مدیریت دانش در صنعت ارتباطات و مخابرات بررسی می شود 

مدیریت دانش؛ سالحی رقابتی

شماره423 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

امیر خسروانی
 مدیر پروژه مشاوران توسعه آینده

پیام حقیقی بروجنی
ترجمه: فرید مظفری مدیر پژوهش و توسعه مشاوران توسعه آینده

 مدیر توسعه بازار مشاوران توسعه آینده



 انتقاد بانك جهانی از 
غول های آی تی

غول ه��ای آی ت��ی 
در  ك��ه  دنی�����ا 
ولی«  »س��یلیكون 
آمریكا مستقر هستند شاید ابعاد جدیدی به زندگی 
انسان داده باشند اما از نظر بانك جهانی، در اقتصاد، 
رویه های خطرناكی را تشدید می كنند. بانك جهانی 
در ی��ك گزارش مفصل 330 صفحه ای گفته اس��ت 
كه این ش��ركت های بزرگ نابرابری اقتصادی جهانی 
را تش��دید می كنند. اش��اره بانك جهانی به این بعد 
از فعالیت های این ش��ركت ها چیز جدیدی نیس��ت 
و بارها مردم در س��یلیكون ولی در سان فرانسیس��كو 
در براب��ر ش��ركت های بزرگ��ی مانند گ��وگل تجمع 
كرده اند تا اعتراض خود را نشان بدهند. این گزارش 
جدید اما به ص��ورت تخصصی تری تاثی��ر منفی این 
ش��ركت ها را بر اقتصاد جهانی بررس��ی كرده است. 
در ای��ن گزارش به صورت مش��خص به این مس��ئله 
اش��اره شده كه شركت های بزرگ فناوری نابرابری را 
به خصوص در ب��ازار كار ایجاد كرده اند، چون معموال 
افراد تحصیلكرده و سطح باال را استخدام می كنند و 
از نیروی كار عادی چشم پوش��ی می كنند. این رویه، 
با توجه به دس��تمزدهای بسیار باالی این شركت ها، 
در نهایت به نابرابری اقتصادی بیش��تر در دنیا منجر 
خواهد ش��د. بانك جهانی همچنین به مونوپولی در 
دنیای آی تی اشاره كرده و گفته است كه شركت های 
ب��زرگ اج��ازه رقابت ب��ه ش��ركت های كوچك تر را 
نمی دهند و در نتیجه سود بیشتری به افراد معدود و 

خاصی خواهد رسید. 
در آمریكا معموال ش��ركت های نفتی و وال استریت 
به عنوان منابع ایج��اد نابرابری اقتصادی مورد حمله 
ق��رار می گیرن��د اما بان��ك جهانی در گ��زارش خود 
پیش بین��ی كرده كه به زودی غول های آی تی هم در 

كنار این شركت ها قرار خواهند گرفت. 

شكایت بیوه آمریكایی از توییتر
بیوه یك آمریكایی 
كه در حمله داعش 
كش��ته  اردن  در 
ش��ده از توییتر ش��كایت كرده و این شركت را متهم 
كرده كه زمینه را برای تبلیغات این گروه تروریستی 
 فراهم كرده اس��ت. خانم تامارا فیلدز كه همس��رش 
9 نوامبر در حمله تروریس��تی داعش در اردن كشته 
شد توییتر را متهم كرده كه آگاهانه به داعش اجازه 
داده تا در این ش��بكه اجتماعی تبلی��غ كند و برای 
فعالیت های تروریستی اش پول جمع كند. شكایت او 
حاال دوباره بحث فعالیت های گروه های تروریستی در 
شبكه های اجتماعی را پیش كشیده است. كشورهای 
مختلف فشار زیادی روی این شركت ها وارد می كنند 
تا در راس��تای فعالیت ه��ای ضدخرابكارانه اطالعات 
كاربران شان را در اختیار دولت ها قرار بدهند اما این 
ش��ركت ها برابر این خواس��ته مقاومت می كنند. آنها 
مدعی اند كه براس��اس قوانین اجازه ندارند اطالعات 
ش��خصی كاربران را افش��ا كنند. با ای��ن حال بعد از 
حمالت تروریس��تی در پاری��س، دولت های انگلیس 
و آمریكا جلس��اتی با مس��ئوالن ش��ركت هایی مانند 
فیس بوك و گوگل داش��ته اند و به نظر می رس��د راه 
ب��رای همكاری های بیش��تر بین دو طرف باز ش��ده 
باش��د. توییت��ر گفت��ه با وج��ود اینكه هی��چ مبنای 
حقوقی ای در این شكایت نمی بیند، با خانواده قربانی 
آمریكایی همدردی می كند. توییتر راسا حساب هایی 
را كه به نظر خودش تروریستی باشند حذف می كند. 
توییت��ر همچنین اعالم ك��رده، به درخواس��ت های 
قانونی دولت ه��ا برای پاك كردن برخی حس��اب ها 
احترام گذاش��ته و 42 درصد از 1003 درخواس��ت 
دولت ها را اجرایی كرده اس��ت. بیشتر از دو سوم این 
درخواس��ت ها متعلق به تركیه اس��ت. در آمریكا، در 
س��ال گذش��ته دولت در 25 مورد از توییتر خواسته 
بود كه حس��اب كاربران را حذف كند كه توییتر تنها 

یك مورد را قبول كرده بود. 
ش��كایت خانم فیلدز ب��ه گفته پروفس��ور جیمی 
گ��ورول، حقوق��دان آمریكایی چال��ش بزرگی برای 
توییتر ایجاد خواهد كرد. او در این باره گفته اس��ت: 
»این پرونده س��وال های متعددی درباره ش��یوه كار 

شبكه های اجتماعی ایجاد می كند.«

بر اس��اس گزارش های رسمی، شركت یاهو 
برای بهبود اوضاع خود و بازگشت به روزهای 
خوب آماده اس��ت ت��ا بر اس��اس برنامه های 
پیش بینی ش��ده در سال جدید، دست به یك 

تعدیل نیروی بزرگ بزند. 
به نقل از یك منبع نزدیك به شركت یاهو، 
این شركت در حال كار روی طرحی است كه 
بر اس��اس آن حداقل 10 درصد از نیروی كار 
خود را اخراج خواهد كرد. همچنین این منبع 
آگاه اضافه ك��رد كه این كاهش عظیم نیروی 
كار باع��ث بیكاری بیش از 1000 كارمند این 

شركت در ماه آینده میالدی می شود. 
در حال��ی كه گم��ان می رود ای��ن كاهش 
نی��روی كار ش��ركت یاهو همه جانب��ه بوده و 
تمامی بخش های این غول اینترنتی جهان را 
در ب��ر گیرد، به احتمال ف��راوان تمركز اصلی 
یاهو روی س��رویس خبری كسب و كار شركت 
)Yahoo media business(  خواهد بود. 
با این حال ش��ركت یاهو در اظهارنظر رسمی 
خود شایعه كاهش عظیم نیروی كار خود را رد 
كرده اس��ت و به لزوم اجرای تغییرات اساسی 
در سیاس��ت های كاری و اقتص��ادی ش��ركت 

اشاره كرده است. 
در ح��ال حاضر ش��ركت یاهو تحت فش��ار 
ش��دیدی به منظور یافتن راهی ب��رای پایان 
دادن به اوضاع نامناس��ب سه سال اخیر خود 
اس��ت. در واقع این غ��ول اینترنتی جهان در 
سال های گذش��ته و همزمان با قدرت گرفتن 
رقبای خود، س��ال به س��ال س��هم خود را از 
بازارهای جهان��ی از دس��ت داده و هم اكنون 
»ماریس��ا مایر« مدیر اجرایی یاهو به شدت به 
دنبال تغییر این اوضاع است. یكی از طرح های 
مایر برای بهبود اوضاع ش��ركت كاهش تعداد 
كارمندان ش��ركت به 3هزار نفر اس��ت كه در 
صورت تایید نهایی مس��ئوالن شركت، منجر 

به كاهش عظیم نیروی كار یاهو خواهد شد. 
نگرانی كارمندان یاهو هنگامی تش��دید شد 
كه این ش��ركت در ماه نوامبر س��ال گذشته 
 McKinsey می��الدی، ش��ركت مدیریت��ی
را ب��رای كمك ب��ه اوضاع مدیریت��ی خود به 
همكاری دعوت كرد. همكاری یاهو و ش��ركت 
McKinsey  در حالی انجام گرفته است كه 
اگ��ر گمانه زنی های مربوط به اخراج 10 درصد 
از نیروی كار ش��ركت صحیح باشد، با در نظر 
گرفتن اینكه ش��ركت یاه��و هم اكنون حدود 
10هزار كارمند دارد، در س��ال جاری میالدی 
باید شاهد اخراج حدود بیش از 1000 كارمند 

این شركت و بیكار شدن آنها باشیم. 
یكی از بخش هایی كه بر اثر سیاس��ت های 
جدی��د یاه��و ب��ه احتم��ال زی��اد متوق��ف 
 خواه��د ش��د، پ��روژه مجله ه��ای دیجیتال

 )digital magazines( این غول اینترنتی 
است. همچنین این شركت رسما اعالم كرده 
كه پروژه تلویزیون اینترنتی خود موس��وم به 
Yahoo screen را نی��ز متوق��ف و تعطیل 

خواهد كرد. 
متوق��ف كردن پ��روژه تلویزیون��ی یاهو در 
حال��ی ص��ورت می پذیرد ك��ه پیش تر لحاظ 
نكردن بودجه برای این طرح در س��ال جدید، 
گمانه زنی ها در مورد توقف آن را افزایش داده 
ب��ود. همچنین با اعالم رس��می خبر تعطیلی 
این پروژه، ش��ركت یاهو كه س��خت به دنبال 
پوش��ش خبری و تلویزیونی مراسم مهم سال 
 Golden globe جدی��د میالدی از جمل��ه
بود، یك شكست تبلیغاتی دیگر را نیز متحمل 
ش��د. در حقیقت در سال گذشته شركت یاهو 
تبلیغات وسیعی را برای پروژه تلویزیونی خود 
در نظر گرفته بود و تعطیلی آن می تواند ضربه 
س��ختی به اعتبار این شركت بزرگ اینترنتی 

وارد سازد. 
عالوه ب��ر این تغییرات، ش��ركت یاهو برای 
كاهش هزینه های خود در س��ال جاری قصد 
دارد اس��تودیوهای تولی��د خود را ك��ه اواخر 

س��ال گذش��ته میالدی تحویل گرفته بود، به 
پیمانكاران بازگرداند. همچنین یك منبع آگاه 
در خصوص زمان اخراج كارمندان شركت نیز 
به زمان پرداخت پاداش های ش��ركت اش��اره 
كرد. در واقع یاهو قصد دارد تا پس از پرداخت 
پ��اداش كارمندان خود، تعداد زیادی از آنها را 
اخراج كرده تا شاید بتواند بر مشكالت فراوان 

مالی خود غلبه كند. 
در عی��ن ح��ال ك��ه ش��ركت قص��د دارد 
سیاس��ت های كاهش نی��روی كار را پیگیری 
كند، شایع شده اس��ت كه این غول اینترنتی 
قص��د خری��د و اح��داث مكان��ی در منطقه 
»س��یلیكون ول��ی«)Silicon Valley(  در 
نزدیكی س��اختمان اصلی ش��ركت را دارد. در 
صورت تایید رسمی این خبر می توان تا حدود 
زیادی مطمئن ش��د كه شركت یاهو عالوه بر 
كاهش نی��روی كار خود در م��اه آینده، قصد 
ایج��اد تغییرات اساس��ی تری را نی��ز دارد كه 
انتقال بخش های مختلف ش��ركت به نزدیكی 

ساختمان اصلی یاهو یكی از آنهاست. 
بخش ه��ای  از  برخ��ی  انتق��ال  خب��ر 
خب��ری ش��ركت یاهو در ماه دس��امبر س��ال 
گذش��ته می��الدی، ب��ه ط��ور غیر رس��می و 
مش��هور خبرن��گار  سوئیش��ر،  كارا   توس��ط 

 Wall Street Journal اع��الم ش��ده بود. 
این خبرنگار مشهور در مقاله خود اعالم كرده 
ب��ود كه به احتمال زی��اد بخش تحت كنترل 
مارتا نلسون، سردبیر جدید بخش خبری یاهو 
در س��ال آینده به نزدیكی س��اختمان اصلی 

شركت منتقل خواهد شد. 
در ح��ال حاضر گمانه زنی ه��ای فراوانی در 
مورد آینده احتمالی شركت یاهو مطرح است. 
با این حال طی چند هفته آینده تغییرات این 
غول اینترنتی عملی خواهد ش��د و به تمامی 
گمانه زنی ه��ا پای��ان خواهد داد. ت��ا آن زمان 
بیش��ترین افرادی كه نگران وضعیت شركت 
خواهند بود، بدون شك كارمندان این شركت 

هستند كه نگران آینده كاری هستند. 

جدول قیمت بلیت قطار )ریال(

تعدیل بزرگ در یاهو

ماجرای مهاجرت هنرمندان ایرانی و پیوستن شان به شبكه های فارسی زبان ماهواره ای 
از چند س��ال پیش ش��روع ش��د. ابتدا دوبلورهایی نه چندان شناخته شده چمدان سفر 
بس��تند تا سریال های شبكه های ماهواره ای را به شكلی حرفه ای دوبله كنند؛ ماجرایی 
كه به واس��طه ناشناخته بودن این صداپیشگان انعكاس چندانی در رسانه ها پیدا نكرد. 
ب��ه م��وازات این اتفاق، وضعیت مالی صدا و س��یما هم روز به روز بدتر ش��د و بیكاری 
دام��ن تعداد زیادی را گرفت  به خصوص اینكه در س��ینما هم اوضاع مطلوب نبود. در 
گذش��ته وقتی فعاالن س��ینما و تلویزیون به صورت همزمان دچار بحران مالی ش��دند 
دیگر نمی شد به سینما دل بست و نه صدا و سیما پناهگاه مناسبی برای لشكر بیكاران 
بود. نكته دیگر عدم تعهد صدا و س��یما نس��بت به پرداخت مطالبات افرادی بود كه در 
فیلم ها و سریال ها با آنها همكاری می كردند. ساز و كار پرداخت های مالی در تلویزیون 
دچار تغییر و تحول ش��د. تهیه كنندگان قدیمی و باس��ابقه كنار رفتند و جای خود را 
به چهره های تازه ای دادند كه اگرچه فاقد س��ابقه حرفه ای بودند ولی در عوض اینقدر 
پول داش��تند یا می توانس��تند اسپانس��ر به همراه بیاورند كه چرخ تولید س��ریال ها از 
حركت باز نایستد. برخی از این چهره های نوظهور، نسبت به پرداخت دستمزد عوامل 
خوش  حس��اب نبودند. جمله معروف »قس��ط آخر را كی داده و ك��ی گرفته؟« در این 
سال ها بیشتر از همیشه شنیده شد. طرف حساب هنرمندان و تكنیسین ها هم نه صدا 
و س��یما كه تهیه كننده بود و وقتی او بدقولی می كرد تقریبا هیچ كاری نمی شد انجام 
داد. این تازه در مورد افرادی بود كه در دل بحران مالی تلویزیون همچنان می توانستند 

به فعالیت بپردازند. آنها كه بیكار مانده بودند وضعیتی به مراتب بدتر داشتند.
ش��بكه نمای��ش خانگ��ی هم در س��ال های اخیر دچار افول ش��د و شكس��ت پیاپی 
سریال هایی كه به قصد جذب مخاطب گسترده  آمده بودند موجب شد بسیاری از آنها 
نیمه كاره رها شوند و با از دست دادن اعتماد مردم، بازگشت به روزهای خوش گذشته، 

به ماموریتی غیرممكن تبدیل شود.
چند ماه پیش وقتی چند بازیگر كه كارنامه هنری قابل اعتنایی هم نداشتند به تركیه 
رفتند و س��ر از ش��بكه »جم« درآوردند، نوعی كنجكاوی عمومی نس��بت به مهاجرت 
هنرمندان ایرانی ایجاد ش��د. چكامه چمن ماه، صدف طاهریان و مانی كسرائیان اولین 
بازیگرانی بودند كه سر از »جم« درآوردند. چكامه چمن ماه كه از نوجوانی به بازیگری 
روی آورد و در ابت��دای فعالی��ت هنری اش در فیلم هایی چون »ش��هر زنان« و »بانوی 
كوچ��ك« نقش محوری ایفا كرده بود، س��ال ها بود در س��یما بازیگر نقش های مكمل 
در آث��ار نه چندان بااهمیت ظاهر می ش��د. از فعالیت س��ینمایی چمن ماه در یك دهه 
اخیر آنچه بیش��تر در خاطره ها مانده بازی در فیلم جنجالی »پایان نامه« است؛ فیلمی 
پرحاش��یه كه سرنوش��ت تعدادی از بازیگرانش چون حامد كمیلی و بهاره افش��اری را 
تا س��ال ها تحت الش��عاع قرار داد ولی چمن ماه كمتر در تیررس انتقاد ها قرار گرفت و 
همچن��ان به بازی در نقش های كوتاه ادامه داد. او در س��ال های اخیر در س��ریال ها و 

تله فیلم ها هم حضور داشت ولی باز هم نصیبی جز نقش های بی اهمیت نیافت.
ص��دف طاهری��ان هم كه ب��ا انتش��ار عكس هایش م��ورد توجه قرار گرفت، اساس��ا 
بازیگ��ر شناخته ش��ده ای نبود و حتی كارشناس��ان و فعاالن حرفه ای س��ینما هم او را 
نمی ش��ناختند. بازیگر گمنام چند فیلم و س��ریال شكس��ت خورده بیشترین شهرت را 
پس از مهاجرت به دست آورد و تا روزی كه در ایران بود چهره شناخته شده  ای نبود.

مانی كس��رائیان در دوران اصالحات با بازی در فیلم »بانوی اردیبهش��ت« س��اخته 
رخش��ان بنی اعتماد به سینما آمد و با وجود شروعی خوب در ادامه نتوانست به عنوان 
بازیگر به جایگاه قابل اعتنایی در س��ینما دس��ت یابد. كس��رائیان در س��ال های اخیر 
بیش��تر در تلویزی��ون فعال بود تا س��ینما و در مورد او هم می  ت��وان به فاصله طوالنی 
میان كارهایش اشاره كرد و اینكه در سریال های تلویزیونی هم چندان به بازی گرفته 
نمی شد. رابعه اسكویی هم كه به تازگی به قافله مهاجران پیوسته، از ابتدای حضورش 
در س��ینما و تلویزیون بیش��تر به واس��طه فیزیك خاص نقش می گرفت و در همه این 

سال ها هم بازیگری بی حاشیه محسوب می شد.
مهدی مظلومی و س��عید ابراهیمی فر دو كارگردانی كه به ش��بكه »جم« پیوسته اند 
ش��رایط متفاوتی از یكدیگر داش��تند. مه��دی مظلومی یك��ی از كارگردان های پركار 
تلویزیون و ش��بكه نمایش خانگی بود و اغلب هم س��ریال های كمدی می ساخت ولی 
س��عید ابراهیمی فر ب��ا كارگردانی فیلم »نارونی« یكی از نمادهای س��ینمای عرفانی و 
نمادگرای دهه 60 بود؛ كارگردانی كه در دو دهه اخیر تنها سه فیلم سینمایی ساخت 
كه هیچ كدام اكران نش��دند و تعداد سریال ها و تله فیلم هایش هم انگشت شمار بود. در 
واقع س��ال ها بود كه كاری در سینما و تلویزیون ایران برای ابراهیمی فر وجود نداشت. 
به طوری كه خیلی ها االن او را بیش��تر به واس��طه ب��ازی اش در فیلم »ماهی و گربه« 
می شناس��ند تا كارگردانی كه 27 س��ال پیش با »نارونی« مورد تحس��ین منتقدان و 

جشنواره های خارجی قرار گرفت.
به تازگی ش��بكه »جم« تیزر تله فیلم »منو تنه��ا نذار« به كارگردانی مهدی مظلومی 
و بازی چكامه  چمن  ماه و مانی كس��رائیان را روی آنتن برده اس��ت. با تماش��ای همین 
تیزر كوت��اه می توان درباره كیفی��ت این محصول هنرمندان مهاج��ر قضاوت كرد. اما 
اینكه سطح كیفی فیلم ها و سریال های »جم«  پایین تر از استانداردهای داخلی باشد، 
اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است كوچ دسته جمعی بیش از 100 فعال سینمایی 
و تلویزیونی ایران به ش��بكه »جم« اس��ت؛ اتفاقی كه خبر رس��می اش همین چند روز 
پیش منتشر شد. حاال دیگر داستان فقط چند بازیگر و كارگردان نیست و پای انبوهی 
از متخصص��ان فنی، در حوزه های فیلمبرداری، تدوین و صدا و... به ش��بكه »جم« باز 

شده است.
ظاهرا بیش��تر افرادی كه جذب ش��بكه یاد ش��ده شده اند بیش��تر از اینكه سینمایی 
باش��ند تلویزیونی ان��د. هنرمن��دان و متخصصانی كه در پی بحران مالی صدا و س��یما 
بی��كار مان��ده بودند و حاال ب��ا قراردادهای ماهانه بین 3 تا 5 میلی��ون تومان به تركیه 
می روند و به ش��بكه »جم« می پیوندند. برخالف تالش برخی رس��انه ها، سیاسی دیدن 
این ماجرا، حكم بیراهه رفتن را دارد. ماجرا بس��یار س��اده اس��ت. كافی است كمی در 
رسانه ها جست وجو كنید و با انبوه مصاحبه های فعاالن سینما و تلویزیون مواجه شوید 
كه مدت هاس��ت پیشنهاد كار نداشته اند. كار به جایی رسیده كه حتی اسحاق خانزاده 
از بهترین متخصصان صدا و برنده چند س��یمرغ بلورین جشنواره فجر هم می گوید دو 
س��ال است خانه نش��ین شده. شاید این س��وال پیش بیاید كه وقتی ساالنه بین 70 تا 
80 فیلم س��ینمایی تولید می ش��ود چرا باید یك مدیر صدای باتجربه و توانا دو س��ال 

بیكار بماند؟
پاس��خ این س��وال را باید در مناس��بات غلط تولید جس��ت وجو كرد. جایی كه فن و 
تخصص نادیده گرفته می شود و تنها ارزان بودن مالك قرار می گیرد. در سینمایی كه 
گاهی تا 80درصد هزینه تولید صرف دستمزد دو، سه بازیگر اصلی می شود و قرار است 
با بودجه باقیمانده بقیه گروه انتخاب ش��وند. بهای پایین دس��تمزد می تواند مهم ترین 
مالك برای برگزیدن عوامل باشد. این وضعیت در تلویزیون هم به چشم می خورد. در 
چنین ش��رایطی اگر می  خواهیم فعاالن سینما و تلویزیون جذب شبكه های ماهواره ای 
فارس��ی زبان نش��وند باید در وضعیت موجود تحولی ایجاد كنیم. اگر صدا و سیما دچار 
بحران گسترده مالی شده دلیلش را باید در درون جست وجو كند؛ جایی كه با تاسیس 
انبوه ش��بكه ها و به اس��تخدام درآوردن پرتعداد افرادی كه تخصصی در حوزه رادیو و 
تلویزیون ندارند اما برخوردار از رانت هس��تند، به بحران مالی صدا و س��یما دامن  زده 

شده است.
در واقع س��اختار غلط رادیو و تلویزیون در دوران پهلوی كه متاس��فانه در سال های 
پس از انقالب هم دچار تحول نش��د در گذر زمان ش��رایطی را به رس��انه ملی تحمیل 
ك��رده كه ب��ه تصریح صحبت ه��ای اخیر رئیس س��ازمان، می توان گف��ت فاصله ای با 
ورشكس��تگی ندارد. یكی از عوارض این شرایط نامطلوب مالی استقبال فعاالن سینما 
و تلویزی��ون از بس��تن قرارداد با ش��بكه های خارج��ی و تصمیم به مهاج��رت از ایران 
اس��ت. اینكه گردانندگان این ش��بكه ها چه سیاست هایی دارند، به كجا وابسته هستند 
و می خواه��د چ��ه بكنند، نمی تواند این حقیقت تلخ را پنهان كند كه اگر هنرمندان ما 
 بیكار و دچار مش��كل مالی نبودند، چنین موج مهاجرتی برای كار در این ش��بكه به راه 

نمی افتاد.

چرا بیش از 100 فعال سینما و تلویزیون با شبكه GEM قرارداد امضا کرده اند؟

مهاجرت به دلیل بیكاری
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جدول امروز

برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران، بازار نفت را بدتر کرد و قیمت نفت دیروز به پایین تر حد خود از سال 2003 به بعد رسید. بر این اساس قیمت هر بشكه نفت دیروز 
به 27 دالر و 67 سنت رسید. ایران می خواهد روزانه 500 هزار بشكه به تولیدش بیفزاید
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سعید مروتی
منتقد سینما

720,000 پردیس مشهد تهران

444,000 6تخته لوكس مهتاب مشهد تهران

488,400 شش تخته كویر مشهد تهران

298,500 6تخته لوكس مهتاب اندیمشك تهران

471,000 لوكس شش نفری بندر عباس تهران

275,000 درجه یك شش تخته تبریز تهران


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

