
الیحه برنامه شش��م توسعه در روزهای گذشته در 
حال��ی به مجلس ارائه ش��د که در ص��ورت تصویب 
و اج��رای آن از س��ال 1395، بودج��ه س��ال آینده 

نخستین بودجه این قانون خواهد بود. 
به گزارش خبرآنالی��ن، محمدباقر نوبخت، معاون 
و  مدیری��ت  س��ازمان  رئی��س  و  رئیس جمه��وری 
برنامه ریزی یکی از ویژگی های برنامه شش��م توسعه 
را کاهش وابس��تگی بودجه به نفت دانس��ته و اعالم 
کرده ک��ه  »طی برنامه، س��هم نفت ب��ه تدریج در 

اقتصاد کاهش خواهد یافت. «   
این در ش��رایطی است که دولت در الیحه بودجه 
س��ال 1395 قیمت نفت در هر بش��که را 40 دالر 
پیش��نهاد کرده، اما در مقابل در بازار جهانی شاهد 

روند نزولی قیمت نفت هستیم. 
گزارش ها نش��ان می ده��د در معامالت منتهی به 
22 ژانویه، بهای هر بشکه نفت خام سبک و سنگین 
صادراتی ایران بیش��ترین میزان کاهش در بین کل 
ش��اخص های معتبر نفت جهان را داش��ته است. بر 
این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی 
ای��ران با کاهش��ی ح��دود 2 دالر و 57 س��نتی به 
بشکه ای 23 دالر و 22 سنت کاهش یافت. عالوه بر 
این، بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران 
هم با کاهش 2 دالری و 70 س��نتی، بش��که ای 20 
دالر و 19 سنت در بازار جهانی معامله شده است. 

از س��وی دیگر، متوس��ط قیمت هر بش��که نفت 
سبک صادراتی ایران از ابتدای سال 201۶ میالدی 
تاکنون حدود 2۶ دالر و 14 سنت و میانگین قیمت 

هر بش��که نفت خام س��نگین صادراتی ایران در این 
مدت حدود 23 دالر و 14 سنت بوده است. 

با توجه به چنین فضایی و پیش��نهاد قیمت نفت 
40 دالری در بودج��ه، این ابه��ام وجود دارد که در 
س��ال آینده بودجه دولت باز هم با کس��ری مواجه 
خواهد ش��د، اگرچ��ه رئی��س س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی تحلیل دیگری دارد. 
محمدباقر نوبخت در پاسخ به خبرنگار خبرآنالین 
درب��اره نف��ت 40 دالری در بودجه و منطق و دلیل 
انتخاب این رقم اظهار داش��ت:  »ما حدود ۶8 هزار 
میلیارد تومان عواید نفتی در سال 1395 پیش بینی 
کرده ایم که این رقم از محل ضرب چند عدد حاصل 

می شود. «   
وی افزود:  »مقدار فروش، قیمت هر بش��که نفت، 
قیمت محاسباتی ریال و دالر و تعداد روزهای سال، 
محل هایی اس��ت ک��ه از طریق آنه��ا در نهایت رقم 

هزار میلیارد تومان به دست می آید. «     ۶8
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان 
کرد:  »مقدار فروش ممکن اس��ت باال و پایین شود، 
نرخ محاس��باتی ریال و دالر هم متغیر است. قیمت 
هر بش��که نفت نیز مشخص اس��ت و تعداد روزهای 

سال 3۶5 روز. «   
نوبخت با بیان اینکه ما چهار، پنج س��ناریور تهیه 
کرده ایم که می شود در نهایت عدد ۶8 هزار میلیارد 
تومان عواید نفتی را به دست آورد، خاطرنشان کرد:  
»از سوی دیگر، می شود اعداد دیگری را برای قیمت 

نفت در نظر بگیریم.«

محمد خوش چهره گفت: »اوراق مشارکت ابزاری 
مقطع��ی برای تنظیم بودجه دول��ت خواهد بود که 

بخشی از کسری درآمد ها را بتواند جبران کند. «   
محم��د خوش چه��ره، کارش��ناس اقتص��ادی در 
گفت وگو ب��ا خبرآنالین درب��اره تأثیر کاهش قیمت 
نف��ت بر بودجه س��ال آین��ده گفت:  » منابع کش��ور 
و بودج��ه عمرانی تح��ت عنوان بودج��ه کل مطرح 
می ش��وند که شامل بودجه ش��رکت ها هم می شود؛ 
این س��اختاری اس��ت که بعد از جنگ هر چه پیش 
آمدیم، وابس��تگی آن ب��ه درآمد های نفتی بیش��تر 
ش��د به طوری که هم اکنون ترکیب منابع و درآمد ها 
با ضریب باالی نفتی همراه اس��ت. حتی در بیش��تر 
س��ال ها، وابس��تگی به درآمده��ای نفت��ی بیش از 
70 درصد درآمد دولت را پوشش داده است. درحالی 
که تأمین منابع عمومی دولت از محل مالیات، اوراق 
مشارکت، فروش دارایی ها، محدود و کم بوده است.« 

اس��تاد دانش��گاه تهران با تأکید ب��ر اینکه کاهش 
قیمت نف��ت تأثیر س��ریعی بر بودج��ه نمی گذارد، 
اظهارداش��ت:  » کاهش درآمد های نفتی قطعا تحول 
یک ش��به در بودجه ایجاد نخواهد کرد؛ ممکن است 
دولت بخش��ی از منابع مورد نی��از بودجه را از محل 
صندوق توس��عه ملی تأمین کند و بخش��ی از منابع 
تحت عنوان اوراق مش��ارکت ب��رای پروژه هایی که 
دول��ت یا بانک مرکزی عرضه می کند کس��ب منابع 

کند که البته این عداد با ارقامی که دولت پیش بینی 
می کند و با آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد، تفاوت 

معنی داری خواهد داشت. «   
نماینده دور هفتم مجلس ش��ورای اسالمی عنوان 
ک��رد:  » خیلی از پروژه ه��ا چون در ابت��دا به لحاظ 
فن��ی و اقتصادی پیش بینی درس��تی به لحاظ مالی 
نداش��ته و از طرفی نحوه اجرا به گونه ای بوده اس��ت 
که بهره برداری از آن طوالنی شده و در ظرف زمانی 
طوالنی تری اجرا شده است، سبب شده که پروژه یا 
از بین برود یا برای دولت گران تر تمام شود. مجموعه 
این موارد باعث می شود که منابع پیش بینی شده در 

بودجه، منابع تعیین کننده ای نباشد. «   
وی با بیان اینکه دولت برخی منابع خارجی مثل 
دارایی های بلوکه شده هم در اختیار دارد که آنها را 
هم در عمل حساب می کند، خاطرنشان کرد:  » اوراق 
مشارکت یک ابزار مقطعی برای تنظیم بودجه دولت 
خواهد بود که به وس��یله آن دولت می تواند بخشی 

از کسری درآمد های خود را بتواند جبران کند. «   
خوش چهره تصریح کرد: »من معتقد هس��تم که 
قیمت واقعی نفت از اردیبهشت به بعد سیر افزایشی 
خواهد داشت؛ بنابراین نفت بشکه ای 40 دالر نه تنها 
غیر واقعی نیس��ت، بلکه قیمت نفت فراتر از این نرخ 
هم خواهد رفت و دولت هم می تواند این بودجه را با 

اعدادی که پیش بینی کرده، اجرایی کند.«

سناریوهای دولت برای تامین منابع بودجه

خوش چهره: دولت می تواند از پس این بودجه بربیاید

در شرایط تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران متاسفانه 
س��رمایه گذاران خارجی به دلیل احتیاط هایی که داشتند، 
برای سرمایه گذاری با ایران در حجم های باال ورود نکردند. 
ب��ه این ترتیب در صورتی که امکان��ات ایران در حد جذب  
20 تا40 میلیارد دالر س��رمایه خارجی در سال بود اما آنچه 
رخ داد در ح��د 2 تا 3 میلی��ارد دالر بود. در حال حاضر که 
قرارداد 1+5 به ثمر رس��یده و تحریم ها لغو شده است یک 
بین��ش و یک راه��کار ب��رای خارجی ها به وج��ود آمده که 
می توانند به صورت قانونی وارد ایران شوند و سرمایه گذاری 
کنن��د و این دریچه برای آنها باز ش��ده و عالقه مندی برای 
سرمایه گذاری را بس��یار افزایش داده است. در گذشته اگر 
ه��م س��رمایه گذاران خارجی به ای��ران می آمدند تنها برای 
کس��ب اطالعات ب��وده اما از دو م��اه قبل از عق��د قرارداد 
مصالحه بزرگ 1+5 ورودش��ان مبنی بر سواالتی در جهت 
اینکه س��رمایه گذاری در کدام بخش ها در ایران موثر است 
و قوانین چیس��ت، بوده و در مورد پروژه هایی که خودشان 
عالقه من��د بودن��د اطالعات می گرفتند و این نش��ان دهنده 
ای��ن بود ک��ه پس از برج��ام ارتباط ه��ا برقرار می ش��ود و 

س��رمایه گذاران خارجی در ایران حض��ور پیدا می کنند که 
این اتفاق افتاد. خوشبختانه سفر هیأت سیاسی و اقتصادی 
که اخیرا به ایتالیا و فرانس��ه رفتند و قراردادی که از طرف 
بخش های خصوص��ی و دولتی در ح��دود 50 میلیارد دالر 
منعقد ش��د نش��ان می دهد اعتماد نسبت به سرمایه گذاری 
خارج��ی و عالقه مندی خارجی ها فراهم ش��ده اس��ت. این 
ق��رارداد اگرچ��ه فعال محدود به این دو کش��ور اس��ت اما 
مقدمه ای برای قراردادهای بعدی خواهد بود و نشان دهنده 
این اس��ت که دیگر مش��کالت تحریم رفع ش��ده و ترس ها 
و جریمه ه��ا که برخ��ی از بانک ها برای انج��ام تبادالت در 
زم��ان تحریم ه��ا پرداخ��ت می کردند از بین رفته اس��ت و 
خ��ود بانک ها نیز حضور پیدا خواهن��د کرد. هیچ اقتصادی 
نمی تواند ب��دون کمک ها و ارتباط های بانکی برقرار ش��ود 
که در این خصوص مس��ئله سوییفت هم حل شده است و 
ایران دیگر هزینه های واسطه ای به افراد پرداخت نمی کند. 
در ای��ن ش��رایط می توانیم با هزینه های کمتری گش��ایش 
اعتب��ار و کاال وارد کنی��م و از آنجا که کاال ها، مواد، قطعات 
و ماش��ین آالت هم جزو تحریم ها نیس��ت، دیگر هزینه های 

هدر رفته نخواهیم داشت. ایران یک رشد در حدود 8 درصد 
پیش بینی کرده و می خواهی��م برای حدود 5.5 میلیون نفر 
اش��تغال ایجاد کنیم با توجه به اینکه برای ایجاد هر شغل 
20 تا 30 هزار دالر مورد نیاز است و با ارقامی که داده شده 
چیزی حدود 200 میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری داریم 
ت��ا وضع موجود را که از نظر تعداد بیکاران در معرض خطر 
اس��ت س��امان دهیم و نیروها را به کار بگیریم. نکته بعدی 
اطمینانی اس��ت که بانک های خارجی و کشورهای خارجی 
مانند چین و تایلند به م��ا داده اند که ما می توانیم از محل 
ارزهای فاینانس و بازپرداخت 10س��اله کمک بگیریم و به 
رشد اقتصادی برس��یم. همه کشورهایی که توانستند رشد 
اقتصادی باال پیدا کنند از طریق فاینانس توانس��تند انجام 
دهن��د که البته بس��یاری از بانک ها با دادن فاینانس به این 
کش��ورها مانند چین، فرانس��ه و ایتالیا که اقدام به مذاکره 
کردند مواففق هس��تند. بنابراین در مجموع در سال 95 به 
رش��د 3 تا 4 درصد می رسیم و در سال 9۶ رشدی را که در 
برنامه پیش بینی شده و حدود 8 درصد است با این اتفاقات 

حاصل خواهیم کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود اعالم 
کرد  » 9 بانک ایرانی از امروز، دوش��نبه به ش��بکه سوییفت 
)جامعه جهانی ارتباطات مال��ی بین بانکی( متصل خواهند 

شد«. 
به دنبال اجرایی ش��دن برج��ام و لغو تحریم ها، ش��بکه 
س��وییفت نیز تحریم های خود علی��ه بانک های ایرانی را در 
27 دی ماه امس��ال  )نخس��تین روز بعد از اجرایی ش��دن 

برجام( پایان یافته اعالم کرد. 
این در حالی اس��ت که ب��ه دنبال مذاکرات انجام ش��ده 
از س��وی وزارت امور خارجه و س��فارت ای��ران در بلژیک، 
مذاک��رات گس��ترده ای بین بان��ک مرک��زی و نمایندگان 
س��وییفت در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل انجام و اتحادیه 
اروپ��ا نی��ز در اطالعیه ای به صراحت ب��ر مجازبودن ارتباط 

مجدد بانک های ایرانی با سوییفت تأکید کرد. 
در این اطالعیه که چندی پیش منتش��ر شد، اعالم شده 
ب��ود که تمام بانک ه��ای ایرانی که از فهرس��ت تحریم های 
اتحادیه اروپا خارج ش��ده اند، می توانن��د با طی کردن روند 
معم��ول، مج��ددا ب��ه س��وییفت متصل ش��ده و از خدمات 

پیام رسانی مالی این شرکت بهره مند شوند. 
این در حالی اس��ت که س��یف، رئیس کل بانک مرکزی 
امروز در رس��انه ملی خبر داده که 9 بانکی که قبال تحریم 

شده بودند، فردا به سوییفت متصل می شوند. 
وی البته یادآور ش��ده که بانک ها یکی دو روز برای نصب 

نرم افزار آن وقت الزم دارند. 
رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که 9 بانک ایرانی 
سوییفت نداشتند اما بانک های غیر تحریمی ما به سوییفت 

متصل بوده و از روز اجرای برجام از آن استفاده می کردند. 
س��وییفت از پیشرفت های تکنولوژی در نظام بانکداری با 
نقشی مؤثر در رفع بخش��ی از مشکالت مبادالت محسوب 
می شود، ش��بکه جهانی که بیش از 40 س��ال از راه اندازی 
آن گذش��ته و جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در 
بین واحدهای ارزی بانک های داخل و خارج کشورها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد.  با وجود ارتباط بیش از 30 س��اله 
شبکه بانکی ایران با سوییفت، با تشدید تحریم های اتحادیه 
اروپا، این ش��بکه در اس��فندماه 1390 لیستی از بانک های 
ایران��ی را ب��ه بانک مرکزی ایران ابالغ و آنه��ا را از دریافت 
خدمات خود حذف کرد. با این وجود، در این سال ها ارتباط 
تعدادی از بانک های ایرانی به شبکه سوییفت قطع نشده و 

حتی زمینه اتصال برخی دیگر نیز مهیا شد. 

همای��ش دورنمای اقتص��اد ایران در س��ال 95 با محوریت 
تصویرسازی اقتصاد ایران و جهان، تأثیرات اجرای برجام و لغو 
تحریم ها، چش��م انداز بازار پول و سرمایه و رکود یا رونق بازار 

مسکن اسفندماه امسال در تهران برگزار می شود. 
به گزارش ایرنا، دبیر اجرایی این همایش به تشریح جزییات 
برگزاری این همایش پرداخت و گفت: ارائه تحلیل و پیش بینی 
درس��ت از وضعیت کنون��ی و آینده اقتصاد ای��ران مهم ترین 

موضوعی است که در این همایش بررسی می شود. 
امیررضا حس��نی، طرح چالش های اقتصادی س��ال آینده، 
بررسی دقیق آنها و رونمایی از راهکارها و سناریوهای مواجهه 
ب��ا این چالش ها را به عنوان مهم ترین هدف همایش دورنمای 

اقتصاد ایران در سال 95 اعالم کرد. 
حس��نی، تأمین مالی بنگاه ها، بودج��ه دولت، رکود تولید و 

سکون بازارها، انباشت بدهی دولت به صندوق ها و پیمانکاران، 
تأمین انرژی مورد نیاز برای توس��عه و رش��د پیش بینی شده، 
مهیا کردن زیرس��اخت ها، بیکاری، اقتص��اد متکی به نفت و 
چال��ش قیمت نفت، نرخ بهره و چن��د ارزی بودن را از جمله 
مهم ترین چالش هایی برشمرد که اقتصاد ایران در سال آینده 

با آن روبه رو است. 
دبیر اجرایی همایش دورنمای اقتصاد ایران در س��ال 95 با 
بیان اینکه موفقیت دولت در مهار تورم نش��ان داد در صورت 
اجماع سیاس��ت گذاران و تدبیر و تعق��ل در تدوین برنامه ها و 
استراتژی ها، درمان دردها میسر است، گفت: با توجه به وجود 
سرمایه های بی بدیل، باید وزنه ها از پای اقتصاد ایران باز شود. 

وی با بیان اینکه بازار بورس نخستین بازاری است که پس 
از اجرای برجام رشد خواهد کرد، ادامه داد: از آنجا که گردش 

س��رمایه در بازار بورس وج��ود دارد، این بازار می تواند یکی از 
ایده آل ترین بازارها در بخش سرمایه گذاری باشد. 

حسنی یادآور شد: با توجه به اینکه در حال حاضر سیاست 
توسعه متوازن سرلوحه تصمیم س��ازان قرار دارد باید بیش از 
توجیه پذیری مالی در طرح های سرمایه گذاری، توجیه پذیری 
اقتص��ادی مدنظ��ر قرار گیرد، به این معنا ک��ه از یک فعالیت 
اقتصاد، همه سیستم اقتصاد منتفع شود نه کسب منفعت یک 
واحد در ازای زیان سایر واحدها.  وی هدف نهایی از برگزاری 
ای��ن همایش را مهیا کردن محفلی ب��رای تعامل افکار و آرای 
کارشناس��ان و مدیران اقتصاد عنوان کرد.  حس��نی افزود: در 
این همایش سه پنل )نشست تخصصی( با محورهای تسهیل 
اقتصاد ایران براساس سناریوهای مختلف، بازار پول و سرمایه و 

بازار مسکن برگزار می شود. 

ترس خارجی ها ریخته است

طلسم سوییفت رسما شکست

اتصال 9 بانک به سوییفت از امروز

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 95 اسفندماه در تهران برگزار می شود
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برنـــدسرمقـاله
ترس خارجی ها ریخته است

در ش��رایط تحریم ه��ای اقتص��ادی غرب علیه 
ایران متاسفانه س��رمایه گذاران خارجی به دلیل 
احتیاط هایی که داش��تند، برای س��رمایه گذاری 
با ای��ران در حجم های ب��اال ورود نکردند. به این 
ترتیب در صورتی که امکانات ایران در حد جذب  
20تا40 میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال بود 
اما آنچ��ه رخ داد در حد 2تا3 میلی��ارد دالر بود. 
در حال حاضر که قرارداد 1+5 به ثمر رس��یده و 
تحریم ها لغو شده است یک بینش و یک راهکار...
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رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد

  تجمیع و چابک سازی اصناف
برای حضور در عرصه های بین المللی

مجادله بر سر قراردادهای نفتی

اعتراض برای اعتراض
ذخایر نفت و گاز ایران در دل دش��ت ها و در ژرفای 
دریاها تا روزی که اس��تخراج نشود و تبدیل به درآمد 
نش��ود فاقد ارزش واقعی اس��ت. برای بهره برداری از 
ذخایر یادش��ده نی��از به س��رمایه گذاری داریم که در 
ایران موجود نیست. از طرف دیگر عراق، ترکمنستان، 
آذربایج��ان، عربس��تان، امارات متح��ده عربی، قطر، 
ونزوئال و روس��یه ب��ه مثابه دارن��دگان ذخایر نفت و 
گاز نی��ز نیاز به س��رمایه های بین المللی دارند. رقابت 
نفسگیر در جذب منابع بین المللی موجب شده است 
که هر کشور دارای نفت و گاز قراردادهای جذاب تری 

ارائ��ه کند. ای��ران نیز مدل��ی از قراردادهای جدید را 
تدوین کرده است که با قراردادهای قبلی تفاوت هایی 
دارد. در حالی که مدیران ارش��د نف��ت ایران بارها و 
در مراکز گوناگون روح قراردادهای جدید را تش��ریح 
کردن��د اما به نظر می رس��د موج��ی از مخالفت ها با 
انگیزه سیاسی با این قراردادها که هنوز منجر به عقد 

هیچ قراردادی نشده است در ایران وجود دارد. 
مذاک��ره دول��ت ب��ا ش��رکت توت��ال ب��ه س��رعت 
عکس العمل های��ی را پدید آورده  اس��ت. »زیر س��وال 
ب��ردن قراردادهای جدید نفتی«،  »تش��ویق و ترغیب 

برای ایجاد تجمع اعتراض آمی��ز مقابل وزارت نفت«، 
»تذکر نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی به وزیر 
کشور« و سرانجام تذکر نمایندگان به علی الریجانی، 
رئیس مجلس، از جمله واکنش هایی است که می توان 
همه آنها را به احس��اس خطر از حضور شرکت نفتی 
توتال نس��بت داد. اما توتال جای چه کسی/کس��انی 
را تن��گ می کند؟ آیا هر ش��رکت خارج��ی که قصد 
هم��کاری در زمینه انرژی در ایران داش��ته باش��د با 

همین حساس��یت ها روبه رو خواهد ش��د یا 
توتال در این معادالت یک استثناست؟

چه می شود که شخصیت برند ما آنگونه که 
می خواهیم نمی شود؟ 

برندهای 
بی شخصیت! 

شخصیت هر کسی تا پنج سالگی شکل می گیرد. 
درست همان زمانی که به طور معمول پدر و مادرها 
ب��ه دنبال جمع و جور ک��ردن نیازهای مادی زندگی 
مش��ترک هس��تند. دقیقا همان موقع��ی که پدرها 
چند شیفته کار می کنند و مادرها به فکر تر و خشک 
کردن بچه ها هس��تند. تازه داستان بدتر هم خواهد 

شد، زمانی که بچه ها توسط یک غریبه در...
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سرمقـاله

 مدیرعامل فوالد مبارکه درباره وضعیت صنعت فوالد
در پسابرجام گفت:

فوالد روی ریل توسعه
3

سیدحسن سلیمی
رئیس انجمن سرمایه گذاری ایران

هر س��اله جش��نواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین اتفاق سینمایی کشور 
برگزار می شود؛ جش��نواره ای که همواره با حاشیه های بسیاری 

همراه است. از هر سو که جشنواره فیلم فجر را مورد ارزیابی...

مدیریت جشنواره فیلم فجر بررسی می شود 

  سیمرغ سینما

بی قرار قاف کمال 
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ادامه از صفحه اول
حمیدرضــا صالحـــــــی، 
انرژی  ــیون  کمیس نایب رئیس 
درباره  ــران  ته بازرگانی  ــاق  ات
اهداف در نظر گرفته شده برای 
خارجی  ــرکت های  ش فعالیت 
ــا تاکید بر اینکه  مانند توتال ب
ــم که با  ــم گرفته ای »ما تصمی
کشورهای جهان کار کنیم« به 
روزنامه فرصت امروز می گوید: 
ــه کلی با توتال  »یک تفاهم نام
ــیده که  ــه به انجام رس فرانس
البته به معنای واسپاری پروژه 
ــرکت نبوده و  خاصی به این ش

نیست«
ــی، فعاالن  ــه صالح به گفت
ــی حوزه انرژی  بخش خصوص
ــته اند تا  ــر نفت خواس از وزی
ــرکت های داخلی  ــرایط ش ش
ــن دوره  ــر گرفت ــا در نظ را ب
ساله   10 تحریم های  ــوار  دش
بررسی کرده و به نوعی اوضاع 
ــارکت  مش ــرای  ب ــبی  مناس
ــی با  ــی داخل ــش خصوص بخ
ــی فراهم  ــرکت های خارج ش

کند. 
کالن  ــطوح  س در  ــه  اینک
ــادی در بخش خصوصی  اقتص
ــرژی در  ان ــوزه  ــال در ح فع
ــا  ــا ی ــر رایزنی ه ــال حاض ح
ــی در  ــای خاص برنامه ریزی ه
حال انجام است هنوز از سوی 
هیچ یک از مسئوالن دولتی یا 
ــده و  خصوصی رد یا تایید نش
ــد تا رسیدن به  به نظر می رس
ــوز زمان قابل  این مرحله هن

ــت.  ــی مانده اس ــی باق توجه
ــه اینکه  ــخ ب صالحی در پاس
ــنهاد  آیا بخش خصوصی پیش
ــه داده  ــه دولت ارائ خاصی ب
جواب مشخصی ندارد و فقط 
بر این نکته تاکید می کند که 
ــد بخش خصوصی  دولت نبای
را فراموش کند. اگر چه هیچ 
نشانه ای از فراموشکاری دولت 
ــت و  ــده اس تاکنون دیده نش
ــی و تدوین  برعکس در بررس
قراردادهای جدید نفتی بارها 
اعالم شد که عالوه بر مصالح 
ــش خصوصی  ــه بخ ــور ب کش
ــی توجه  ــدازه کاف ــه ان نیز ب
ــا فرصتی برای  ــد ت خواهد ش
صنایع  ــد  تجدی ــازی  بومی س

نفتی در کشور ایجاد شود. 

ــس  ــینی، رئی ــدی حس مه
قراردادهای  ــری  بازنگ کمیته 
ــی در آخرین اظهار نظری  نفت
ــا تاکید بر  ــر کرده ب که منتش
پیش گرفتن یک »روند عادی 
ــده« اطمینان  ــی ش پیش بین
ــت که هر نوع  خاطر داده اس
قرارداد از طریق »مناقصه و نه 

مذاکره« واگذار می شود. 
ــر  ب ــینی  حس ــد  تاکی
ــت که  ــخی اس ــه پاس مناقص
ــاره  ــی درب ــه پیش بینی های ب
جنوبی  پارس  پروژه  واگذاری 
ــوی افرادی  ــال از س ــه توت ب
منتشر  ــانه ها  رس در  ناشناس 
شده است. این افراد که تالش 
ــتفاده از عبارت  می کنند با اس
ــود...  می ش ــه  گفت ــول  مجه

ــت میدان آزادگان و  »سرنوش
ــه یکدیگر  ــارس جنوبی را ب پ
ــا ادامه همین  ــره بزنند و ب گ
ــگاران را با  نوع جمالت خبرن
ــن زمینه  ــش هایی در ای پرس
ــئوالن قرار بدهند.  مقابل مس
ــنا در مطلبی  خبرگزاری ایس
ــوز با  ــق مرم ــوان تواف ــا عن ب
شریک قدیمی از قول کرامت 
بهبهانی، مجری طرح آزادگان 
شمالی درباره همکاری شرکت 
در  برای سرمایه گذاری  توتال 
آزادگان  بخش شمالی میدان 
ــکاری توتال  ــته که »هم نوش
ــه بخش  ــی ب در آزادگان ربط

آزادگان شمالی ندارد.«
وزارت نفت هم در گزارشی 
ــی«  ــود مرعش آورده: »محم

ــی خبرها  ــب برخ ــا تکذی ب
درباره مذاکره با شرکت های 
ــارکت  مش ــرای  ب ــی  خارج
ــی  ــدان آزادگان جنوب در می
ــعه فاز دوم طرح  افزود: توس
ــب  قال در  ــی  جنوب آزادگان 
ــن قردادهای نفتی  مدل نوی
ــران )IPC(  خواهد بود؛  ای
ــرکت »متن«  ــن ش همچنی
ــرکت های  ش با  ــره ای  مذاک
خارجی برای توسعه فاز دوم 
این میدان نداشته است. تنها 
بخش باقیمانده از اجرای فاز 
ــعه آزادگان  ــرح توس اول ط
ــی آن  جنوبی، واحد فرآورش
ــه عمومی  ــت که مناقص اس
ــه زودی از طریق آگهی  آن ب

عمومی اعالم می شود. 
ــدن  ــته ش ــا وجود برداش ب
ــت  ــم دول ــا و تصمی تحریم ه
ــایر  ــر همکاری با س ــی ب مبن
ــد  ــورها برای افزایش رش کش
ــژه در بخش  ــادی به وی اقتص
ــرژی و تالش هایی که برای  ان
جدید  ــای  قرارداده ــن  تدوی
ــه نظر  ــکل گرفته ب ــی ش نفت
می رسد که مخالفت با حضور 
انرژی  قدرتمند  ــرکت های  ش
در کشور و شایعه سازی درباره 
ــرکت ها  ــوه فعالیت این ش نح
مانعی جدی بر سر راه تصمیم 
ــد کرد.  ــاد خواه ــت ایج دول
ــبه  اگرچه بخش خصوصی /ش
ــز هنوز  ــی/ خصولتی نی دولت
ــتراتژی و برنامه عمل  هیچ اس
ــرای بهره مندی از  دقیقی را ب
شرایط پساتحریم اعالم نکرده 

است. 

مجادله بر سر قراردادهای نفتی

اعتراض برای اعتراض

ایجاد پوشش گیاهی برای تغذیه 
ــی یگانه  ــفره آب های زیرزمین س
ــازمان  جنگل ها، مراتع و  نسخه س
آبخیزداری ایران است. متولیان این 
سازمان، آبخیزداری و جنگل کاری 
ــخه ای می دانند که می تواند  را نس
جایگزین سدسازی ها شود. هرساله 
ــعه  آمارهای زیادی در زمینه توس
جنگل کاری در ایران ارائه می شود، 
ــیج می شوند  گروه های مردمی بس
ــش گیاهی در ایران  تا سطح پوش
افزایش یابد. اما آیا توسعه پوشش 
ــی در ایران می تواند منجر به  گیاه
ــوذ آب در زمین  افزایش میزان نف
شود؟ مطالعات دکتر پدرام عطارد، 
ــکده منابع طبیعی  ــیار دانش دانش
ــان می دهد،  ــران نش ــگاه ته دانش
جنگل کاری در برخی مواقع حتی 
ــی بر منابع آب  می تواند تاثیر منف
ــته باشد. چکیده ای  زیرزمینی داش
ــه  زمین در  ــه  ک وی  ــرات  نظ از 
اکوسیستم های  ــی  ریزاقلیم شناس
ــرح  جنگلی تخصص دارد، بدین ش

است: 
جن�گل کاری چ�ه تاثی�ری بر 
تغذیه سفره آب های زیرزمینی 

دارد؟ 
برای بررسی تاثیر جنگل کاری بر 
سفره  آب های زیرزمینی باید غیر از 
ــداد رخدادهای  ــدار باران به تع مق
ــاران در هر دوره هم توجه کنیم.  ب
ــارش یک  ــط ب ــی اگر متوس یعن
ــت، این  ــه 270 میلیمتر اس منطق
ــد رخداد به  ــارش در چن میزان ب
ــر بارش چه  ــوع می پیوندد و ه وق
مقدار است؟ مطالعات ما در پارک 
جنگلی چیتگر، در طول یک دوره 
آبی، 270 میلیمتر بارش را با حدود 
ــان می دهد.  ــداد باران نش 60 رخ
ــان می دهد حدود  مطالعات ما نش
ــد این رخدادها که حدود  50 درص
15 درصد مقدار باران ساالنه )40 
میلیمتر( را تشکیل می دهد، کمتر 
از 2/5 میلیمتر هستند، یعنی حتی 
ــوب نمی کنند و  زمین را هم مرط
ــت را خیس کرده و  فقط تاج درخ
عمال زیر درخت هیچ آبی دریافت 

نمی  کند. 
یعن�ی در بارش ه�ای کمت�ر از 
2/5 میلیمتر هیچ نفوذی انجام 

نمی شود؟ 
ــدود 50 درصد از  ــرای ح ــه ب بل
رخدادهای بارش  در منطقه چیتگر 
ــال( که بین  ــر در س )40 میلیمت
ــر بارش  ــا 2/5 میلیمت یک دهم ت
ــوذی انجام  ــال هیچ نف ــد، عم دارن

نمی شود. اصوال در مناطق خشک 
ــد در  ــا بای ــک ترجیح و نیمه خش
ــتفاده  جنگل کاری از گونه هایی اس
ــزان باران ربایی آنها  ــه می ــود ک ش
کمتر است. باران ربایی در گونه ای 
مانند کاج تهران به عنوان یک گونه 
ــش از پهن برگان  ــوزنی برگ، بی س
ــت. مطالعات ما در  بومی ایران اس
ــه دارای دو گونه  ــارک چیتگر ک پ
پهن برگ اقاقیا و زبان گنجشک و دو 
گونه سوزنی برگ کاج تهران و سرو 
ــان می دهد که  ــت، نش نقره ای اس
به سوزنی برگان  پهن برگان نسبت 
ــته و برای  باران ربایی کمتری داش
ــل زمین  ــه داخ ــوذ دادن آب ب نف
مفیدتر هستند و از اولویت بیشتری 
برای کشت در منطقه برخوردارند. 
ــان می دهد از کل  مطالعات ما نش
باران ساالنه )همان 270 میلیمتر( 
در پارک چیتگر، حدود 44 درصد 
ــران )حدود 115  آن برای کاج ته
میلیمتر( و 38 درصد آن برای سرو 
نقره ای )100 میلیمتر( باران ربایی 
ــه مهم  ــن نکت ــر ای ــود. ذک می ش
ــت که باران ربایی فقط مختص  اس
باران های زیر 2/5 میلیمتر نیست. 

ــاج  ت ــداری آب  نگه ــت  ظرفی
ــل  عوام ــن  مهم تری از  ــش  پوش
ــدار باران ربایی  ــر مق ــذار ب تاثیر گ
است. زمانی که باران می بارد، تاج 
ــداری آب را روی خود  درخت مق
ــط پس از  ــی دارد. باران فق نگه م
آنکه ظرفیت نگهداری تاج پوشش 
ــد. این  را پر کرد، به زمین می رس
ــداری در اقلیم های  ــت نگه ظرفی
ــون و در گونه های درختی  گوناگ
متفاوت است. با این وجود معموال 
یک حالت کلی و متوسط را برای 
ــاج در یک  ــداری ت ــت نگه ظرفی
منطقه اقلیمی در نظر می گیریم. 
ما نشان می دهد  اندازه گیری های 
ــران در  ــای کاج ته ــرای توده ه ب
ــک پارک چیتگر،  اقلیم نیمه خش
ــاج حدود 2  ــت نگهداری ت ظرفی
ــت. یعنی تمام  تا 2/5 میلیمتر اس
ــر این عدد را تاج  بارندگی های زی

جذب می کند و هیچ مقدار بارانی 
ــد. طبیعی است  به زمین نمی رس
ــده در این اقلیم، در  ظرفیت یادش
ــا متفاوت  ــان و توده ه تک درخت
ــای کاج  ــت. در جنگل کاری ه اس
تهران در پارک چیتگر که به حد 
رشد نهایی رسیده اند، این ظرفیت 
ــد حدود 2  ــور که ذکر ش همان ط
ــت و بنابراین  ــا  2/5 میلیمتر اس ت
اگر بارش های کمتر از این عدد رخ 
دهد، همان طور که ذکر شد، هیچ 

آبی به زیر درخت نمی رسد. 
با توجه به اینکه جنگل کاری در 
ایران با هدف نفوذ آب در زمین 
انجام می ش�ود، آیا به مس�ئله 
باران ربایی در جنگل کاری های 

ایران توجهی می شود؟ 
ــتین بار  به هیچ وجه. برای نخس
ــن در مناطق  ــات را م ــن مطالع ای
ــام  انج ــک  نیمه خش و  ــک  خش
ــده در  ــات انجام ش داده ام. مطالع
ــک بیارجمند سمنان  منطقه خش
ــال  با بارندگی 125 میلیمتر در س
نشان می دهد که میزان باران ربایی 
ــاالنه کاج تهران از پارک چیتگر  س
هم بیشتر بوده و حدود 60 درصد 
است. بنابراین 60 درصد بارانی که 
ــترس خارج شده و  می بارد از دس
ــد. یعنی  هیچ گاه به زمین نمی رس
جنگل کاری کرده ایم اما این مسئله 
ــه آب زیرزمینی  ــه تغذی کمکی ب
ــرده و نمی کند. جنگل کاری در  نک
اراضی بدون شیب با اقلیم خشک 
ــری کمی بر  ــک، تاثی و نیمه خش
نفوذ آب در زمین دارد. در مناطق 
شیب دار هم که توسعه جنگل کاری 
ــاب و بروز  ــث جلوگیری از روان باع
ــود، یک ویژگی مثبت  سیل می ش
ــود.  ــت و بنابراین توصیه می ش اس
ــن  ــر، در ای ــرف دیگ ــه از ط چراک
ــرعت آب،  ــدن س مناطق با کم ش
نفوذ افزایش یافته و می توان گفت 
که جنگل کاری قادر است به تغذیه 
ــفره آب زیرزمینی کمک کند.  س
ــطح  ــگل کاری در مناطق مس جن
اگرچه در نفوذ آب به داخل زمین 

ــی از اثرات  ــدارد، اما یک ــری ن تاثی
ــرب و  مثبت آن می تواند جذب س
کادمیوم هوا توسط تاج و انتقال آن 
به زمین از طریق باران یا به عبارت 

بهتر آبشویی باشد. 
س�رب و کادمیوم جذب ش�ده 
توسط تاج درختان ممکن است 
مناب�ع آب زیرزمین�ی را آلوده 

کند؟ 
بله، اگر باران پس از شست وشوی 
ــه زمین،  ــیدن ب ــاج درخت و رس ت
ــی  ــع آب زیرزمین ــه مناب ــد ب بتوان
دسترسی یابد. براساس مطالعاتی که 
در سال 2013 روی درختان منطقه 
چیتگر انجام دادیم، میزان کادمیوم 
ــرب در باران جمع شده در زیر  و س
ــرو  ــان کاج تهران و س ــاج درخت ت
نقره ای، بیشتر از مناطق باز بود. این 
درختان می توانند سرب و کادمیوم 
هوا را ربوده و در خود نشست دهند 
و سپس به وسیله باران به زمین و در 
مواردی به آب های زیرزمینی منتقل 
کنند. اما می توانیم عناصری را که از 
هوا به زمین منتقل شده با استفاده 
ــه داخل  ــک گیاه پاالیی، ب از تکنی
ــل کنیم.  ــای گیاهان منتق بافت ه
یعنی گیاهی در زیر درختان بکاریم 
که این سرب و کادمیوم خاک را در 
بافت های خود جمع کرده و جلوی 
ــه الیه های زیرین  انتقال آلودگی ب
ــرد. آلودگی خاک معموال در  را بگی
ــبزیجات غده ای جمع می شود.  س
ــت که در  ــن نکته مهم اس ــر ای ذک
ــویی تاج  ــمال، آبش جنگل های ش
ــد منجر به ورود مواد مغذی  می توان
ــود و از این جهت برای  به جنگل ش
ــد جنگل جنبه مثبتی به شمار  رش

می رود. 
ب�ا توجه به تاثی�ر جنگل کاری 
در تبخیر آب، توس�عه پوشش 
گیاه�ی در مناط�ق خش�ک با 
اس�تفاده از گونه های غیر بومی 

را منطقی می دانید؟ 
ــا  ب ــگل کاری  ــه جن ک ــی  زمان
ــوزنی برگ و غیر بومی  گونه های س
انجام می شد، اصال به تغییراتی که 

در کمیت و کیفیت آب باران ایجاد 
می کنند، توجهی نشده بود. یعنی 
با تغییر گونه و ایجاد دگرگونی در 
باران ربایی، میزان نفوذ آب به داخل 
زمین را تغییر دادیم و از نظر کیفی 
هم، موادی که به زیر تاج از طریق 
ــود، دچار  بارش باران منتقل می ش
ــد. چیزی که این مسئله  تغییر ش
ــت که در  ــر می کند این اس را بدت
ــم و گرمایش  ــث تغییر اقلی مباح
جهانی، احتمال خطرات و ضربه ها 
ــک  ــک و نیمه خش ــم خش در اقلی
ــت. یکی از اثرات  خیلی بیشتر اس
ــم در برخی مناطق این  تغییر اقلی
ــمت  ــت که بارندگی ها را به س اس
ــدن از نظر مقدار سوق  کوچک ش
داده است. یعنی تغییر اقلیم سبب 
ــای کم  ــزان بارش ه ــده که می ش
افزایش یابد. در این شرایط، اگرچه 
ــا تغییر نکرده  حجم کلی بارش ه
ــداد بارش های  ــت، اما چون تع اس
ــده است، میزان  کوچک بیشتر ش
ــی هم به مراتب  تبخیر و باران ربای
ــت. بنابراین باید  افزایش یافته اس
ــک و  جنگل کاری در مناطق خش
ــک با مالحظه و احتیاط  نیمه خش
ــر گونه های بومی انجام  و با تکیه ب

شود. 
با توجه به اینکه درختان اجازه 
نفوذ بارش های کوچک به زمین 
را نمی دهن�د، آی�ا جنگل های 
دست کاش�ت در ایران خود به 
مصرف کننده منابع آب تبدیل 

می شوند؟ 
همان طور که ذکر شد در مناطق 
ــش  ــک بخ ــک و نیمه خش خش
عظیمی از باران از دسترس خارج 
و نقش جنگل در نفوذ آب تخفیف 
ــن به نوعی  ــد. بنابرای پیدا می کن
ــه مصرف کننده  ــگل تبدیل ب جن
می شود. در چنین شرایطی تغییر 
ــد با مالحظه  ــری اراضی بای کارب
ــرد. در مناطق  و دقت صورت گی
ــک، مناطق  ــک و نیمه خش خش
به جنگل کاری  تبدیل  ــیعی،  وس
ــئله روی منابع  ــده و این مس ش
ــته است.  آب زیرزمینی تاثیر داش
جنگل برای تولید چوب مهم است 
ــرات هیدرولوژیک  اما می تواند اث
ــد و در مواردی  منفی داشته باش
ــا  آبخوان ه ــه  تغذی از  ــد  می توان
ــت  مدیری ــد.  ــری می کن جلوگی
ــک  ــق خش ــع آب در مناط مناب
ــای  ــا فعالیت ه ــک ب و نیمه خش
ــود.  جنگل کاری پیچیده تر می ش
بدون مالحظات  اگر  جنگل کاری 
ــود، می تواند بر تراز  فنی انجام ش
هیدرولوژیکی منطقه تاثیر منفی 

داشته باشد. 

اثرات جنگل کاری بر رژیم آبی یک منطقه

بینالملل

نیرو

پتروشیمی

نفت

وزیر نیرو خبر داد 
حل مشکل صادرات برق بخش 

خصوصی تا سال آینده

وزیر نیرو گفت: مشکل صادرات برق توسط بخش 
ــت که این  خصوصی تعیین نرخ خوراک نیروگاه هاس

مسئله نیز تا سال آینده برطرف می شود. 
ــنا، با بیان  ــد چیت چیان در گفت و گو با ایس حمی
اینکه وضعیت نرخ خوراک برای صادرات برق توسط 
بخش خصوصی مانند گذشته است، اظهار کرد: نرخ 
ــود که تاکنون  ــط وزارت نفت اعالم ش گاز باید توس
این اتفاق محقق نشده و ما منتظر اعالم وزارت نفت 

هستیم. 
ــوال که آیا مشکل خاصی  ــخ به این س وی در پاس
ــود دارد، تاکید کرد:  ــرای نگرفتن این تصمیم وج ب
ــا منتظر تصمیم  ــدارد و تنه ــکلی وجود ن هیچ مش
ــئله موانع  ــه بعد از این مس ــتیم ک وزارت نفت هس

برداشته می شود. 
ــئله  ــان اینکه زمان اعالم این مس ــر نیرو با بی وزی
ــا و  ــاس پیگیری ه ــت: براس ــت، گف ــخص نیس مش
ــال آینده  ــده امیدواریم که تا س تالش های انجام ش

وضعت این موضوع روشن شود. 
ــاون وزیر  ــان، مع ــنگ فالحتی ــر نیز هوش پیش ت
ــط بخش  ــرط اصلی صادرات برق توس نیرو پیش ش
ــوخت نیروگاه ها از سوی  خصوصی را تعیین نرخ س
ــنهاد ما به دولت در  دولت عنوان و اظهار کرد: پیش
ــده و برای انجام این کار الزم است  این باب اعالم ش
ــی نیروگاه ها تعیین  ــوخت مصرف که در ابتدا نرخ س

شود. 
وی با بیان اینکه راهبرد اصلی وزارت نیرو افزایش 
ــت، گفت: در این زمینه از همکاری  صادرات برق اس
ــد این نکته را  ــتفاده می کنیم و بای ــت اس وزارت نف
ــد که بخش خصوصی مشکل خاصی برای  متذکر ش

صادرات ندارد. 
ــرژی با بیان  ــرو در امور برق و ان ــاون وزیر نی مع
ــه ما ابالغ  ــوخت نیروگاه ها ب ــه تاکنون نرخ س اینک
ــت، گفت: به اعتقاد ما نرخ گازی که مورد  نشده اس
ــابه مبلغی  ــرف نیروگاه ها قرار می گیرد باید مش مص
ــد که به خوراک پتروشیمی داده می شود و باید  باش
این مسئله را در نظر گرفت که بخش خصوصی باید 
ــه می خرد بداند چراکه در  ــوختی را ک میزان نرخ س
ــود را در نظر  ــوخت خ ــگام فروش باید میزان س هن

بگیرد. 

شرکت پاالیش و پخش اعالم کرد
تایید خرید بنزین از پتروشیمی ها 

به شرط کیفیت باال

ــرکت ملی  ــر هماهنگی و نظارت بر تولید ش مدی
ــران گفت:  ــش فرآورده های نفتی ای ــش و پخ پاالی
ــام روزانه 1,5  ــیمی بندر ام ــون تنها پتروش هم اکن
ــار( با باالترین  ــوپر )یورو چه میلیون لیتر بنزین س
ــد و هر  ــل می ده ــرکت تحوی ــه این ش ــت ب کیفی
ــتاندارد  ــد محصولی با این اس ــیمی که بتوان پتروش

تولید کند ما خرید آن را تایید می کنیم. 
به گزارش ایسنا، سعید محجوبی با تاکید بر اینکه 
بنده یکی از مخالفان سرسخت استفاده از ریفرمیت 
ــور در  ــیمی کش ــده در مجتمع های پتروش تولید ش
بنزین مصرفی مردم از گذشته تاکنون بوده ام، گفت: 
ــیمی ها در  ــون هیچ گونه ریفرمیتی از پتروش هم اکن

بنزین عرضه شده کشور استفاده نمی شود. 
ــش و پخش  ــرکت پاالی ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه بنزین تولیدی  ــی ایران هر گون ــای نفت فرآورده ه
ــور را که منطبق  ــیمی کش ــای پتروش در مجتمع ه
ــد خریداری  ــتانداردهای روز دنیا و ایران باش با اس
ــیمی بندر امام  می کند، گفت: هم اکنون تنها پتروش
ــوپر )یورو چهار( با  روزانه 1,5 میلیون لیتر بنزین س
ــرکت تحویل می دهد و  ــن کیفیت به این ش باالتری
ــیمی که بتواند محصولی با این استاندارد  هر پتروش

تولید کند ما خرید آن را تایید می کنیم. 
ــرکت ملی  ــر هماهنگی و نظارت بر تولید ش مدی
ــاره به  پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اش
ــیمی بندر  افزایش کیفیت بنزین تولیدی در پتروش
امام، گفت: در گذشته در بنزین تولیدی این مجتمع 
ــد بنزن بود، در حالی که امروز این عدد به  10 درص

یک درصد کاهش یافته است. 
ــی گفت:  ــت، محجوب ــزارش وزارت نف ــاس گ براس
ــن در  ــت بنزی ــود کیفی ــای بهب ــون طرح ه هم اکن
ــاس و الوان در مراحل نهایی  ــگاه های بندرعب پاالیش
ــده در پاالیشگاه الوان  ــر می برد، بنزین تولید ش به س
ــتی منطبق با استانداردهای یورو  از جنبه محیط زیس
چهار است، اما از نظر عدد اکتان از این استاندارد کمتر 
ــرفت ٩8 درصدی  ــت، ضمن آنکه با توجه به پیش اس
ــگاه بندر عباس  طرح بهبود کیفیت بنزین در پاالیش
براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا نیمه نخست سال 
ــت روزانه ٩ میلیون لیتر  ــده این طرح نیز با ظرفی آین

بنزین یورو چهار به تولید می رسد. 

شرکت مشاور انگلیسی: 
سرمایه گذاری های نفتی در سال 

2016 بر ایران متمرکز می شود
ــزارش جدید  ــل از گ ــه نق ــنال« ب ــای »نش تارنم
ــزی  ــی وود مکن ــاور صنعت ــی مش ــرکت انگلیس  ش
ــزارش داد، ایران یکی  )Wood Mackenzie(  گ
از کشورهایی است که در سال 2016 سرمایه گذاری 

شرکت های نفتی بر آن متمرکز خواهد شد. 
ــنبه  ــزارش ایرنا، این تارنمای اماراتی روز ش به گ
ــت:  ــزارش وود مکنزی نوش ــل از گ ــی به نق از دوب
ــود را به خاطر کاهش  ــی بودجه خ ــرکت های نفت ش
ــد و میزان  ــش داده ان ــدت کاه ــت، به ش ــت نف قیم
ــاکان پایین  ــت نفت کم ــرمایه گذاری ها در صنع س
ــود که 380 میلیارد دالر پروژه  ــت. برآورد می ش اس
ــد و با افت  ــده باش ــو یا معلق ش ــی و گازی لغ نفت
کم سابقه قیمت نفت به 30 دالر در هر بشکه، 170 
ــز در معرض خطر  ــرمایه گذاری دیگر نی میلیارد س

است. 
وودمکنزی در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه 
میدان های قدیمی و پرهزینه و فقدان سرمایه گذاری 
ــرکت های نفتی و دولت ها را به یک اندازه  جدید، ش
ــود اوضاع  ــزود: با وج ــت، اف ــیده اس به چالش کش
ــرمایه گذاری، فرصت ها و ظرفیت های  ــاعد س نامس
ــود دارد و انتظار می رود تملک  ــی در ایران وج نوین

و ادغام شرکت های نفتی افزایش یابد. 
ایران امسال 52 پروژه نفتی را برای سرمایه گذاری 
ــا معرفی کرد و  ــترک در دوران پس از تحریم ه مش
ــتری در مورد  انتظار می رود در آینده جزییات بیش
ــرمایه گذاری در صنعت  ــای بهبودیافته س قرارداده

نفت را ارائه دهد. 
ــش از تحریم ها  ــرکت نفتی توتال که پی مدیر ش
ــرمایه گذاری در  ــرکت های س یکی از بزرگ ترین ش
ــده  ــنبه پیش اعالم کرد توافق ش ــران بود، پنجش ای
روزانه 200 هزار بشکه نفت ایران را خریداری کند. 
ــک پیش زمینه توافق برای  این توافق بازاریابی بی ش
ــتر در افزایش تولید نفت ایران  ــرمایه گذاری بیش س

خواهد بود. 
ــرکت خدمات نفتی  عالوه بر این، چندی پیش ش
ــق اولیه ای را  ــایپم« خبر داد که تواف ــی »س ایتالیای

برای احداث خط لوله در ایران امضا کرده است. 
ــرات زمان بر  ــت: مذاک وود مکنزی در پایان نوش
ــوالت جدید  ــار نداریم که تح ــود و انتظ ــد ب خواهن
ــدان افزایش دهند.  ــال تولید نفت ایران را چن امس
ــرکت پیش بینی کرده که بهره برداری مجدد  این ش
ــته بودند، 400 هزار  از چاه های نفتی که تاکنون بس
بشکه به صادرات نفت ایران بیفزاید. با این حال، راه 
ــده تا برنامه وزیر نفت ایران برای افزایش  درازی مان
تولید یک میلیون بشکه ای ایران در شش ماه محقق 

شود. 

واکنش الریجانی به تجمع دانشجویان 
به خاطر قراردادهای نفتی

ــاره به  ــالمی با اش ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــت در اعتراض  ــجویان مقابل وزارت نف تجمع دانش
ــه با تظاهرات  ــای جدید نفتی گفت ک ــه قرارداده ب

نمی شود قرارداد تنظیم کرد. 
ــی رئیس مجلس  ــنا علی الریجان ــه گزارش ایس ب
ــوی احمد توکلی  ــخ به این تذکری که از س در پاس
ــه اطالع دارم  ــرده بود، گفت: تا جایی ک دریافت ک
تعدادی از این افراد آزاد شدند. البته تجمع هم باید 
ــرض کنیم در مورد  ــاس قانون صورت گیرد. ف براس
ــکال  ــری دارید که بعضی از بندها اش قراردادها نظ
دارد، حل این مسئله راه دارد، با تظاهرات نمی شود 

قرارداد تنظیم کرد. 
ــتگاه ها  ــرد: برخی دس ــس اضافه ک ــس مجل رئی
نظرشان را داده اند و ما هم به هیات تطبیق گفته ایم 
ــیدگی کند. به هرحال باید نظمی  به این موضوع رس
ــور برای رسیدگی به امور وجود داشته باشد  در کش
و افراد اگر نظری دارند آن را به شکل قانونی مطرح 

کنند. 
ــح دیروز  ــی صب ــه علن ــی در جلس ــد توکل احم
ــتند به بند 11 ماده 24  ــنبه( در تذکری مس )یکش
ــاب به رئیس مجلس،  آیین نامه داخلی مجلس خط
ــجویان  ــاره اجتماع دانش ــتم درب گفت: انتظار داش
ــت موضوع و  ــت به دلیل اهمی ــل وزارت نف در مقاب

برخوردی که با آنها شده تذکر می دادید. 
ــه قراردادهای نفتی  ــزود: آنها در اعتراض ب وی اف
ــته و  ــده بودند البته این تجمع جواز نداش جمع ش
ــت قراردادهای نفتی  ــده اما اهمی نباید انجام می ش
ــری هم انجام  ــت که ده ها تجمع سراس آنقدر باالس

شود کم است. 
ــیون برنامه و بودجه مجلس ادامه  این عضو کمیس
ــت شده بودند که  داد: در این تجمع 38 نفر بازداش
ــا چهار نفر دیگر هنوز در  ــدند ام 34 نفر آنها آزاد ش
بازداشت هستند. از شما می خواهیم که کمک کنید 

که این افراد زودتر آزاد شوند. 
ــان کرد: قراردادهای جدید نفتی  توکلی خاطرنش
مهم ترین الگویی است که درست شده و اهمیت آن 
در اقتصاد به اندازه اهمیت برجام در سیاست است. 

تذکر به وزیر کشور 
عالوه بر این گروهی از نمایندگان تهران در مجلس 
ــجویان  ــبت به برخورد نیروی انتظامی با دانش نیز نس
معترض به قراردادهای نفتی به وزیر کشور تذکر دادند. 
ــور اظهار کردند:  این گروه در تذکری به وزیر کش
ــی  ــروی انتظام ــأن نی ــدید و دور از ش ــورد ش برخ
ــای نفتی و  ــه قرارداده ــرض ب ــجویان معت با دانش
ــابقه  ــته س ــتگیری عده ای از آنان که در گذش دس
نداشته و روز گذشته در تهران روی داده است، باید 

هر چه سریع تر مورد رسیدگی قرار گیرد. 
قرار بود براساس این اعالم قبلی تجمع دانشجویان 
ــاختمان وزارت نفت برگزار  ــروز صبح در برابر س دی
شود اما تجمع کنندگان به دلیل ممانعت یگان ویژه 
در برابر ساختمان وزارت نفت موفق به تجمع نشده 
ــروی انتظامی اقدام به متفرق کردن  و یگان ویژه نی

این دانشجویان کرد. 

مینا شهنی
minashehni@gmail.com

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com
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بهرام س��بحانی، مدیرعامل 
مبارک��ه  ف��والد  ش��رکت 
انجم��ن  رئی��س  و  اصفه��ان 
تولید کنن��دگان ف��والد ایران 
نشس��ت  در  دی��روز  صب��ح 
خبری خود ب��ا خبرنگاران در 
اصفهان که به مناس��بت دهه 
فجر برگزار ش��ده بود به بیان 
ش��رکت های  گروه  عملک��رد 
و  اصفه��ان  مبارک��ه  ف��والد 
صنعت ف��والد در پس��ابرجام 
پرداخت و گفت: شرکت فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان بزرگ ترین 
فوالدی  ورق های  تولیدکننده 
در خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
است و حدود 50 درصد فوالد 
کش��ور نی��ز در گ��روه فوالد 
مبارکه تولید می شود که سه 
فوالد  مبارکه،  فوالد  مجموعه 
سبا و فوالد هرمزگان از جمله 
این ش��رکت های زیرمجموعه 

هستند. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان افزود: این ش��رکت با 
12میلی��ون ت��ن ظرفیت آهن 
اسفنجی در جهان بزرگ ترین 
تولید کننده آهن اسفنجی و در 
منطقه نیز پس از ترکیه دومین 
تولیدکنن��ده ف��والد به ش��مار 

می رود.
اف��زود: ش��رکت فوالد  وی 
مبارک��ه اصفهان س��هم بیش 
از یک درصد در تولید ناخالص 
مل��ی و س��هم 6 درص��دی در 
تولی��د  در  صنع��ت  بخ��ش 

ناخالص داخلی را داراست. 
سبحانی درباره تقسیم بندی 
س��هام ای��ن ش��رکت در بازار 
سرمایه گفت: بیشترین سهام 
فوالد مبارکه متعلق به سهام 
عدال��ت و ایمیدرو اس��ت که 
هریک به ترتیب س��هم 30 و 

17 درصدی دارند. 
ادام��ه داد: هم اکن��ون  وی 
در ش��رکت ف��والد مبارکه دو 
پروژه شامل فوالد سپیددشت 
ح��ال  در  س��نگان  ف��والد  و 
اجرا ست که فوالد سپیددشت 
و  ایمی��درو  مش��ارکت  ب��ا 
دیگ��ری پ��روژه س��نگان در 
معادن س��نگان خراس��ان که 
در ای��ن پ��روژه 5 میلیون تن 
کارخانه کنسانتره و 5 میلیون 
گندله س��ازی  کارخان��ه  ت��ن 

استحصال می شود. 
مبارکه  ف��والد  مدیرعام��ل 
اصفه��ان ادام��ه داد: ظرفیت 
فعلی فوالد مبارکه 5.2 میلیون 
تن است که با اقداماتی که در 
دس��ت داریم، نیمه اول سال 
آینده ب��ه ظرفیت 7.2 میلیون 
ت��ن خواه��د رس��ید. رئیس 
انجم��ن تولید کنندگان فوالد 
برنام��ه صنعت  اف��زود:  ایران 
فوالد کش��ور در افق 1404، 
55 میلیون تن تولید در کشور 
دیده ش��ده اس��ت ک��ه فوالد 
مبارک��ه ه��م برنامه های خود 
را براس��اس این س��ند تنظیم 
کرده تا بتوان��د به 25 میلیون 
تن ظرفیت تولید فوالد برسد. 
س��بحانی افزود: در سال 94 
ف��والد مبارکه اصفه��ان حدود 

51 درصد از س��هم تولید فوالد 
در ب��ازار داخ��ل را ب��ه خ��ود 
اختص��اص داد که پ��س از آن، 
فوالد خوزس��تان 24.5 درصد، 
مابقی  و  ذوب آهن 16.8 درصد 
تولید  نیز 7.9 درصد  شرکت ها 
کش��ور را ب��ه خ��ود اختصاص 
داده ان��د. مدیرعام��ل ش��رکت 
ف��والد مبارکه اصفه��ان تعداد 
افراد ش��اغل در ف��والد مبارکه 
را 14 ه��زار نف��ر اع��ام کرد و 
گف��ت: هم اکن��ون در ف��والد 
در  و  نف��ر   1670 هرم��زگان 
فوالد س��با 9230 نفر اشتغال 
دارن��د که با احتس��اب صنایع 
پایین دستی و باال دستی چرخه 
تامین کنندگان کاالی شرکت، 
بی��ش از 350 هزار نف��ر از این 

شرکت ارتزاق مالی دارند. 
می��زان ف��روش م��ا رون��د 
کاهشی داشته که به دو دلیل 
اصل��ی ازجمله رک��ود داخلی 
و واردات بی روی��ه اس��ت که 
خوش��بختانه ما توانس��تیم با 
صادرات محصوالت تا حدودی 
این روند را بهبود بخش��یم. از 
سال 1390، حدود 600 هزار 
ت��ن صادرات داش��تیم و االن 
برنام��ه  نی��ز   94 س��ال  در 
1.5 میلیون تنی برای صادرات 
داری��م که در 10 ماهه  هزار و 
324 هزار تن آن محقق ش��ده 
اس��ت ک��ه نش��ان از عملکرد 
صحیح و طبق برنامه در سایه 

تحریم ها دارد. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای 
از  5 درص��د  ب��ار  نخس��تین 
س��هام فوالد هرم��زگان را در 

ب��ورس عرضه کردی��م، ادامه 
داد: بزرگ تری��ن چال��ش م��ا 
واردات اس��ت که ب��ا توجه به 
رون��د موجود کل ف��والد را با 
مواج��ه کرده  چالش ج��دی 
است و در سال آینده مصرف 
نهایی فوالد در کش��ور حدود 
16 میلیون تن است که نشان 
از ای��ن دارد ب��ه ه��ر میزانی 
که فوالد وارد کش��ور ش��ود، 
به هم��ان می��زان از تولیدات 

داخلی انباشت خواهد شد. 
فوالد مبارک��ه از چندین ماه 
پیش برای دوران پساتحریم و 
گس��ترش و توسعه ارتباط های 
خود برنامه ری��زی و مذاکراتی 
داش��ت که ب��رای اج��رای این 
برنامه ه��ا و ارتباط ه��ا منتظر 
اجرای برجام و لغو تحریم ها بود 
که یکی از این برنامه ها احداث 
نورد شماره 2 فوالد مبارکه بود، 
دیگ��ری افزایش ظرفیت فوالد 
هرمزگان از 1.5 میلیون تن به 
3 میلیون تن بود که در راستای 
استراتژی تولید 55 میلیون تنی 
فوالد در کش��ور است. سومین 
پروژه ما بح��ث راه اندازی نورد 
گ��رم بود که تمام��ی رایزنی ها 
ب��ا طرف ه��ای خارجی صورت 
گرفته ب��ود و نیازمند فرصتی 
ب��رای ایجاد ارتباط های مالی با 
طرف های خارج��ی بودیم که 
در ای��ن قرارداده��ا پیش بینی 
50 درص��د  حداق��ل  ش��ده 
ای��ن س��رمایه گذاری توس��ط 
پیمانکاران داخلی صورت گیرد. 
وی در ادام��ه تاکی��د کرد: 
با توج��ه به ش��رایطی قیمت 

نفت بودجه دولت نیاز کش��ور 
را تامین نمی کند که استفاده 
از منابع ارزان قیمت خارجی 
می تواند کمک بسزایی در این 

زمینه داشته باشد. 
مدیرعام��ل  س��بحانی، 
پاس��خ  در  مبارک��ه  ف��والد 
درب��اره  »فرصت ام��روز«  ب��ه 
پیش بین��ی آینده ب��ازار فوالد 
در پایان برنامه پنجم توس��عه 
با توج��ه به پس��ا تحریم، گفت: 
جهان��ی  پیش بینی ه��ای 
به گونه ای اس��ت ک��ه تا 2025 
تولید و مص��رف از 1.6 میلیارد 
تن به 2 میلیارد تن برسد که تا 
حدودی خوش بینانه است اما با 
توجه به اینکه فوالد هیچ گونه 
از  یک��ی  ن��دارد،  جایگزین��ی 
کشورهایی که مزیت تولید دارد 
ایران اس��ت و با توجه به اینکه 
در طول چند سال آتی به دلیل 
هزینه های حمل و نقل بسیاری 
از واحدهای تولید کش��ورهای 
مختلف تعطیل خواهد شد، در 
روند مصرف افزایش��ی مصرف 
ف��والد در جهان، ایران هم باید 
با توجه به مزیت هایی از جمله 
دارا بودن سنگ آهن، انرژی و... 

بخشی از بازار را بگیرد. 
امروزه بهتری��ن زمان برای 
صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
ف��والد اس��ت و ب��ا توج��ه به 
دیربازده ب��ودن صنعت فوالد 
می توان امیدوار بود که تا سه 
س��ال آینده ش��رایط مناسبی 
وجود داش��ته باش��د و من به 
شخصه نس��بت به آینده بازار 

فوالد خوشبین هستم. 

مدیرعامل فوالد مبارکه درباره وضعیت صنعت در پسابرجام گفت

فوالد روی ریل توسعه

لجس��تیک کش��اورزی، بخش 
بزرگ��ی از زیرس��اخت های اصلی 
در تولی��د و عرضه این محصوالت 
به ویژه در بخش باغی، س��بزی و 
صیفی اس��ت که از گذش��ته دور 
تاکنون در کش��ور مغف��ول مانده 
است. نبود این زیرساخت های مهم 
و اساسی باعث شده تا ساالنه بیش 
از 30 درصد ضایعات در محصوالت 
باغی، سبزی و صیفی کشور داشته 
باشیم. حسین صفایی، معاون وزیر 
جه��اد کش��اورزی و مدیرعام��ل 
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران، در نشست خبری با اشاره به 
ضعف شدید در بخش لجستیک 
تخصصی کشاورزی کشور، اعام 
کرد: ت��وان ص��ادرات محصوالت 
باغی و سبزی و صیفی به روسیه 

را نداریم. 

دشواری های اصالح نظام 
بازار و حذف حاشیه ها

صفایی ب��ا تاکید بر ناتوانی در 
صادرات محصوالت کشاورزی به 
بازارهای مطلوبی مانند روس��یه 

افزود: ت��ا زمانی که لجس��تیک 
ش��امل  کش��اورزی  تخصص��ی 
جم��ع آوری محص��والت تولی��د 
شده، انبارداری در مبادی تولید، 
سردخانه، س��ورت و بسته بندی، 
امکان��ات حمل و نقل تخصصی به 
مکان مصرف و امکانات نگهداری 
در شهرها ایجاد نشود و همچنان 
در بخش زیرس��اخت ها مش��کل 
داشته باشیم، اصاح نظام بازار و 
حذف حاشیه های بازار هم بسیار 

دشوار خواهد بود. 
مدیرعام��ل س��ازمان مرکزی 
تع��اون روس��تایی در پاس��خ به 
مبنی  امروز«  »فرصت  پرس��ش 
بر منتفی ب��ودن امکان صادرات 
به روسیه،  محصوالت کشاورزی 
تصریح کرد: روسیه بازار مناسبی 
ب��رای محصوالت کش��اورزی ما 
است. هم تقاضا وجود دارد و هم 

تولید کافی داریم. 
وی افزود: تنها مش��کل اصلی، 

نب��ود زیرس��اخت های صادراتی 
اس��ت. اگر ه��م محصولی صادر 
ش��ود بازرگانان ما باید با هزینه 
و وقت بیش��تر آن را به کش��ور 
آذربایج��ان بفرس��تند و از آنجا 
دوب��اره بارگی��ری و حمل انجام 
و محص��والت ب��ا کانتینره��ای 
سردخانه دار دو مداره، به روسیه 
ارس��ال ش��ود. این موضوع توان 
رقاب��ت م��ا را در بازارهای هدف 

کم می کند. 

ایجاد لجستیک کشاورزی 
وظیفه وزارتخانه های 
کشاورزی، صنعت و راه

وی گف��ت: در کارگ��روه برنامه 
شش��م توس��عه ما ای��ن نیازها را 
بررس��ی کرده ای��م و ب��ه دول��ت 
پیشنهاد داده ایم. این کار سرمایه 
بس��یار زیادی می خواهد و دولت 
بای��د در تامین س��رمایه ها کمک 
زیرس��اخت های  ایج��اد  کن��د. 
در  اگ��ر  کش��اورزی  تخصص��ی 
برنامه شش��م هم گنجانده نشود، 
به عنوان تکلیف ذاتی وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صنعت و وزارت 
راه و شهرسازی در سال های آینده 
باقی خواهد ماند. صفایی در ادامه 
خب��ر از افزایش خری��د میوه های 
شب عید توسط این سازمان داد و 
افزود: امسال با توجه به سال آوری 
درختان، با افزایش تولید س��یب 
و پرتقال در کش��ور مواجه بودیم. 
همچنین ب��ا اقدامات زودهنگامی 
ک��ه در خری��د و حمل و نق��ل  دو 
محصول انجام داده ایم، دغدغه ای 

بابت تامین میوه نوروز نداریم. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

توان صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه را نداریم

گزارش2

طبق آخرین گزارش ارزیابی محیط کسب و کار کشور 
حال محیط کسب و کار کشور خوب 

نیست
براساس ارزیابی از 271 تشکل اقتصادی میانگین 
نمره محیط کس��ب و کار در ایران 5.81 )10 بدترین 

شرایط( اعام شده است. 
از 271  ارزیاب��ی محی��ط کس��ب و کار  برآین��د 
تش��کل اقتص��ادی سراس��ر کش��ور و در ارتباط با 
21 مولف��ه نش��ان می دهد همچنان حال ش��رایط 
کس��ب و کار کش��ور خ��وب نیس��ت و نس��بت ب��ه 
تابس��تان سال گذش��ته نیز کمی بدتر شده است. 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس ه��ر فصل اق��دام به 
نظرس��نجی از 271 تش��کل اقتصادی کش��ور در 
تمام استان های کش��ور در ارتباط با پایش محیط 
کس��ب و کار می کند ک��ه برآین��د )میانگین وزنی( 
آخری��ن ارزیابی که مربوط به تابس��تان اس��ت به 
تازگی منتش��ر شده و نشان می دهد نمره تشکل ها 
به محیط کس��ب و کار کشور عدد 5.81 از 10 )10 
بدترین ش��رایط( اس��ت و این نش��ان می دهد که 
ش��رایط نامس��اعد اس��ت. این نمره اگرچه نسبت 
ب��ه فصل بهار ب��ا میانگین 5.87 کمی بهتر ش��ده 
است اما نس��بت به همین زمان در سال 1393 با 

میانگین 5.76 بدتر و نامساعدتر شده است. 
در گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س آمده: 
»در ای��ن مطالع��ه به ترتیب س��ه مولفه )مش��کل 
دریافت تس��هیات از بانک ها(، )ضعف بازار سرمایه 
در تامی��ن مال��ی تولید و نرخ باالی تامین س��رمایه 
از ب��ازار غیررس��می( و )وجود مفاس��د اقتصادی در 
دس��تگاه های حاکمیتی( نامناس��ب ترین شرایط را 
دارن��د و مولفه ه��ای )ضعف زیرس��اخت های تامین 
برق(، )ضعف زیرس��اخت های حمل و نقل( و )ضعف 
نظام توزیع و مش��کات رس��اندن محصول به دست 
مصرف کننده( در بهترین ش��رایط نس��بت به مابقی 

مولفه ها قرار دارند.«
 عاوه براین یکی دیگر از مولفه های قابل توجه در 
این گزارش ها به موضوع اس��تانی محیط کسب و کار 
می پ��ردازد و اع��ام می کند که کدام اس��تان ها در 
بدترین شرایط کس��ب و کار قرار دارند. براساس این 
گزارش، در بین تش��کل های اقتصادی اس��تان های 
البرز، کردس��تان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه 
ب��ه ترتیب با میانگین ارزیاب��ی 7.91، 7.35، 7.16، 
7.07 بدترین اس��تان های پایش شده از نظر محیط 
کس��ب و کار در کشور هستند و اس��تان های اردبیل، 
سیس��تان و بلوچس��تان، یزد و قزوین ب��ه ترتیب با 
میانگی��ن ارزیابی 4.48، 5.35، 5.41، 5.47 بهترین 

ارزیابی را داشته اند. 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از 
فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان می گوید
تولید کننده به مرغ عزا و شادی 

تبدیل شده

 رئی��س کمیس��یون کش��اورزی ات��اق ای��ران و 
مدیرعام��ل ش��رکت ت��ک م��اکارون معتقد اس��ت 
تولید کننده در کش��ور ما که همه چیزش ش��فاف و 
روش��ن و حس��اب و کتاب و دفاترش مشخص است 
متاس��فانه مثل مرغی ش��ده که هم در عزا و هم در 
ش��ادی سرش بریده می ش��ود و بیشترین فشارها را 

باید تحمل کند حتی در روزهای سخت رکود. 
به گزارش س��ایت ات��اق تهران، احم��د صادقیان 
با اش��اره ب��ه دریافت مالی��ات و فش��ارهای مالیاتی 
ب��ر واحدهای تولی��د می گوید: »دولت مش��کات و 
چالش های خود را به شکلی به تولید تحمیل می کند. 
مث��ا در بحث درآم��د و دریافت مالیات متاس��فانه 
همه فش��ارها روی تولید کننده اس��ت در صورتی که 
بخش ه��ای مختل��ف و فرارهای مالیات��ی را نادیده 
می گیرن��د، االن خود دولت اعام کرده که در س��ال 
جاری 70 درصد مالیات را توانس��ته وصول کند و از 
طرف دیگر گفته که در س��ال ج��اری 50 درصد در 
کش��ور فرار مالیاتی داش��ته ایم. این جمات به چه 
معنی اس��ت؟ توجه داشته باش��ید رسما خود دولت 
اعام می کند که 20 درصد فشار بیشتر روی بخشی 
وارد کرده است که مالیات خود را پرداخت می کنند 

و شفاف عمل کرده اند.«
 او با اش��اره به اینکه این همه فش��ار روی بخش 
تولید کش��ور یک تهدید اس��ت، می گوید: »باتوجه 
به ش��رایط رکود در کش��ور، تولید دیگر تحمل این 
همه فشار را ندارد، خیلی از واحدها تعطیل شده اند، 
تعدیل نی��رو کرده اند و االن دس��ت و پا می زنند به 
امی��د اینکه در آینده نزدیک ش��رایط بهتر ش��ود و 
ش��اید این آینده نزدیک هم چندان نزدیک نباش��د 
 بنابرای��ن نبای��د فش��ار بیش��تری روی تولی��د وارد 

شود.«
او با اشاره به اینکه دولت در این شرایط بیشترین 
فش��ار را روی ش��رکت هایی ک��ه برن��د و واحدهای 
شناخته ش��ده هس��تند می آورد، می گوید: »دولت 
باید به دنبال گرفتن مالیات بحق باش��د، ما مخالف 
گرفتن مالیات نیس��تیم و نمی گویی��م دولت چرا از 
تولیدکنندگان مالیات می گی��رد، بلکه حرف ما این 
است که دولت عدالت را در گرفتن مالیات اجرا کند. 
به گفته او، عاوه بر مالیات دولت فشارهای دیگری 
هم به تولید کنندگان وارد می کند که نمونه دیگر آن 
بحث خریدهای تضمینی است که باعث شده قیمت 
و هزینه تولید در کش��ور باال برود و فش��ار اصلی آن 

روی تولید کنندگان باشد. 

رئیس سازمان دامپزشکی:
 واردات گوشت قرمز روسی 

تایید شد

رئیس س��ازمان دامپزش��کی از تایید بهداش��تی 
واردات گوش��ت قرم��ز روس��ی خب��ر داد و گف��ت: 
برنام��ه ای برای واردات گوش��ت مرغ وجود ندارد اما 
روس ها نظر نهایی خود را درباره  خرید گوشت مرغ 

ایرانی تا 25 بهمن ماه اعام می کنند. 
مه��دی خلج در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: در 
زمینه گوشت قرمز باوجود قابل قبول بودن تولید در 
داخل کشور و صادرات بیش از یک میلیون رأس دام 
س��بک و حدود 70 هزار رأس دام سنگین، به میزان 
کمی واردات نیز نیازمندیم که در این راستا براساس 
بازدید های صورت گرفته از کش��تارگاه های صنعتی 
و پیش��رفته روس��یه و ب��ا توجه به زیرس��اخت های 
بهداش��تی ای��ن کش��ور در زمین��ه  دام و طی��ور و 
همچنین مطالعات کتابخانه ای انجام ش��ده، می توان 
گفت روسیه واجد ش��رایط صادرات گوشت قرمز به 

ایران است. 
وی افزود: پ��س از بازدید ها و ارزیابی های صورت 
گرفت��ه، به روس ه��ا اعام کردیم که در کش��تارگاه 
بازدید ش��ده با رعایت ضوابط بهداشتی و معیارهای 
اعام ش��ده از سوی س��ازمان دامپزش��کی، واردات 
گوشت قرمز می تواند تحت نظارت کامل ایران انجام 

شود. 
رئی��س س��ازمان دامپزش��کی ادام��ه داد: واردات 
گوش��ت قرمز از روسیه از نظر بهداشتی منعی برای 
ای��ران ن��دارد اما قیم��ت همیش��ه تصمیم گیرنده و 
تعیین کننده نهایی برای تجارت یک محصول است. 
خلج در خصوص واردات گوشت مرغ از روسیه به 
ای��ران اظهار کرد: با توجه به ش��رایط کنونی به نظر 
نمی رس��د روس ها پتانس��یلی برای صادرات گوشت 
مرغ به ایران داش��ته باش��ند و س��ازمان دامپزشکی 
نیز ت��ا مادامی که اجازه کمیت واردات را از س��وی 
وزارت جهاد کشاورزی نداشته باشد، مجوز بهداشتی 

واردات را صادر نمی کند. 
اعالم نظر روس ها درباره خرید مرغ ایرانی

وی گفت: در زمینه  گوش��ت م��رغ با توجه به نیاز 
نداشتن ایران به این محصول تاکنون هیچ مطالعه و 
بررسی درباره وضعیت تولید این محصول در روسیه 
از نظر بهداش��تی صورت نگرفته اس��ت، اما روس ها 
ارزیابی ها و بررس��ی های خود در زمینه گوشت مرغ 
ایرانی را انجام داده اند که مقرر شده تا 25 بهمن ماه 

نظر خود را اعام کنند. 
رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: واردات گوشت 
مرغ از روسیه به ایران در دستور کار قرار ندارد اما برای 
صادرات این محصول به روسیه کارهای بسیاری انجام 
ش��ده و پتانسیل های نسبتا مناسبی نیز در این زمینه 
وجود دارد که می توان به دو کش��تارگاه صنعتی اشاره 

کرد که کد بهداشتی صادراتی )IR(  دارند. 
خلج اظهار کرد: گوشت مرغ مدنظر روس ها باید در 
زنجیره هایی تولید ش��ود که بیماری های مورد تاکید 
روس ها در آن زنجیره ها وجود نداشته باشد اما آنها نیاز 
به اطاعات اضافی دارند که برای شان ارسال کردیم و 

جمع بندی و نظر نهایی شان احتیاج به زمان دارد. 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی: 
قیمت مرغ هنوز از نرخ مصوب 

کمتر است
درحالی ک��ه رئی��س اتحادیه فروش��ندگان مرغ و 
ماهی از افزایش قیمت گوش��ت مرغ در بازار مصرف 
خبر داده است، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوش��تی اعام کرد ک��ه قیمت ای��ن محصول برای 
تولید کنندگان همچنان پایین تر از نرخ  مصوبی است 

که وزارت کشاورزی مشخص کرده است. 
محمد یوس��فی در گفت وگ��و با ایس��نا، از بهبود 
نسبی بازار گوشت مرغ نسبت به گذشته خبر داد و 
گفت: قیمت گوشت مرغ طی روزهای گذشته حدود 
کیلویی 150 تومان افزایش یافته و به 3700 تومان 
در مرغداری رس��یده اس��ت اما این قیمت همچنان 
پایین تر از نرخ مصوبی اس��ت که حداقل س��ود آنها 

را تامین می کند. 
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ 
در عمده فروش��ی 4800 تا 5000 توم��ان و در مراکز 
عرضه کننده گوشت مرغ در سطح شهر به طور میانگین 
5200 تومان است اما وزارت جهاد کشاورزی و شرکت 
پشتیبانی امور دام نیز باید به گونه ای گوشت مرغ مازاد 
تولید ش��ده را خریداری کنند که تامین کننده منافع 

تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد. 
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره 
به خرید 20 هزار تنی گوش��ت مرغ در ماه گذش��ته از 
سوی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: این میزان خرید 
مناسب بوده اما مس��لما وزارت جهاد کشاورزی آن را 
برای ایامی مانند ش��ب عید ذخیره س��ازی می کند تا 

بتواند با توزیع آن، بازار را کنترل کند. 
یوسفی تصریح کرد: برای کنترل بهتر بازار گوشت 
مرغ، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور 
دام باید به فکر افزایش صادرات این محصول باشند 
و برای رس��یدن به این مهم راهی جز رقابت پذیر تر 
ک��ردن این محصول در بازار جهان��ی ندارند، چراکه 
قیمت گوشت مرغ صادراتی کشورهایی مانند برزیل 
به روس��یه و عراق بس��یار پایین تر از قیمت گوشت 

مرغ صادراتی ایران است. 

صنعت غذایی تولید

شماره 434 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

رئیس س��ازمان چای کش��ور گفت: از ام��روز پرداخت 
130 میلیارد ریالی مطالبات چایکاران آغاز شد.

محمدولی روزبهان در گفت و گو با ایسنا افزود: با توجه به 
تامین اعتبار صورت گرفته از روز شنبه، پرداخت مطالبات 
چایکاران آغاز شده  است و تا چند روز آینده ادامه خواهد 
داش��ت. وی اضافه کرد: با احتس��اب مبلغ پرداختی اخیر 
جمع مبلغ مطالبات پرداخت شده به چایکاران استان های 

گیان و مازندران به 90 درصد می رسد. 
روزبه��ان ادامه داد: با اتمام پرداخت 13میلیارد تومانی، 

میزان پرداخت مطالبات به 123 میلیارد تومان می رسد. 
رئیس س��ازمان چای کش��ور با اش��اره به اینکه این 
س��ازمان در حال پیگیری 10 درصد مطالبات باقیمانده 
چایکاران اس��ت، تصری��ح کرد: پس از وص��ول نتیجه، 
مابقی مطالبات چایکاران استان های گیان و مازندران 

به حس��اب چایکاران واریز خواهدش��د. وی خاطر نشان 
کرد: در س��ال جاری با توجه ب��ه کیفیت مطلوب چای 
تولی��دی و ویژگی خاص و منحصربه ف��رد آن که عاری 
بودن از س��موم ش��یمیایی اس��ت، مصرف کنندگان در 
کش��ور رویکرد خوبی به چای ایرانی داشتند و تاکنون 
95 درصد چای خشک تولیدی کارخانجات چای  گیان 

و مازندران به فروش رسیده است. 

رئیس سازمان چای خبر داد
آغاز پرداخت باقیمانده مطالبات چایکاران



نظام بانکی کش��ور در حالی 
ماه های آخر سال 95 را سپری 
می کن��د ک��ه با وج��ود تصویر 
خوش��ایند لغ��و تحریم ه��ای 
س��وییفت و آزادس��ازی منابع 
بلوکه ش��ده برخی از بانک ها، 
آمار باالی دارایی های س��می 
آنها در کنار رقم های درش��ت 
معوق��ات بانکی )ک��ه آخرین 
گفته های س��یف حاکی از 90 
هزار میلیارد تومان در این باره 
اس��ت( نشان می دهد که نظام 
بانک��ی همچن��ان راه چندان 
هم��واری را در پی��ش ندارد و 
ب��ا رفع مش��کالت بین المللی 
بای��د در س��ال آینده در درون 
 نظ��ام بانکی با ای��ن چالش ها 

دست و پنجه نرم کند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که با 
هدف گذاری رش��د 8 درصدی 
ب��رای اقتص��اد کش��ور، نیاز به 
س��رمایه ای مع��ادل 700 هزار 
میلیارد تومان در این باره است 
و از آنج��ا ک��ه نظام اقتصادی ما 
راه��ی جز بانک ه��ا برای تامین 
س��رمایه ن��دارد، بنابراین تنها 
راهی که برای رس��یدن به این 
میزان رش��د می ماند، تس��ریع 
رون��د تس��هیالت دهی بانک ها 
اس��ت. اما س��رعت گرفتن روند 
ارائه تس��هیالت این خطر را هم 
گوشزد می کند که با ضعف های 
درونی نظام بانکی معوقات بانکی 
می تواند بار دیگر پا بر پله صعود 
بنهد و رونق اقتصادی کش��ور را 

تهدید کند. 

سه دسته بدهکار بانکی
محس��ن صرامی، کارشناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت امروز« گفت: کس��انی 
ک��ه ب��ه نظام بانک��ی بدهکارند 
چند دس��ته هستند: دسته اول 
تولیدکنندگانی هس��تند که در 
ش��رایط رکود تورمی و نوسانات 
نرخ ارز با دش��واری های زیادی 
مواج��ه ش��دند. در ای��ن دوران 
نتوانس��تند  تولید کنن��دگان 
قیم��ت تمام ش��ده کاالی خود 

را ب��ا قیم��ت م��واد اولیه ای که 
خری��داری ک��رده بودن��د برابر 
کنند و سوددهی تولیدات شان 
از دس��ت رفت. به همین دلیل 
نتوانس��تند تس��هیالتی را که از 
بانک ه��ا گرفته ان��د بازپرداخت 
کنن��د و همین موضوع موجب 
ش��د بانک ها با حج��م انبوهی 
از مطالبات معوق ش��ده رو به رو 
ش��وند.  دس��ته دوم بدهکاران 
بانک��ی کس��انی هس��تند ک��ه 
تسهیالت دریافتی از بانک را در 
مسیری غیر از تولید به مصرف 
رس��انده اند اما با این وجود ادعا 
دارن��د که مانند تولیدکنندگان 
نتوانس��ته ایم تس��هیالت مان را 
بازپرداخ��ت کنی��م که صحت 

ادعای آنها باید بررسی شود.
دسته س��وم کسانی هستند 
ک��ه تس��هیالت دریافتی را به 
گ��ردش درآورده ان��د و ارزش 
اف��زوده خوب��ی ه��م نصی��ب 
آنها ش��ده اس��ت، اما با وجود 
ای��ن ارزش افزوده تس��هیالت 

بازپرداخ��ت  را  دریافت��ی 
نمی کنند و از وضعیت به وجود 

آمده سوء استفاده می کنند. 

 سیستم نظارتی 
بانک مرکزی تقویت شود

بان��ک  نظارت��ی  سیس��تم 
مرک��زی و ق��وه قضایی��ه باید 
وارد میدان ش��وند و تک به تک 
ای��ن تس��هیالت دریافت��ی را 
م��ورد بررس��ی ق��رار دهند تا 
معلوم ش��ود که تولید کنندگان 
واقع��ی چه کس��انی هس��تند 
ک��ه  تولیدکننده نماهای��ی  و 
از وضعی��ت رک��ودی اقتص��اد 
و  می کنن��د  سوءاس��تفاده 
تس��هیالت دریافتی را به نظام 
بانکی بازنمی گردانند چه کسانی 
هس��تند. متاسفانه در این میان 
ستاد تسهیل وسیستم نظارتی با 
همه دریافت کنندگان تسهیالت 
ب��ه یک نحوه برخورد می کند و 
تفکیکی میان آنها قائل نیس��ت 
و بخش مهمی از این تسهیالت 

را دوب��اره اس��تمهال کرده اند و 
ب��ه همین دلی��ل امید چندانی 
به بازپرداخ��ت این بدهی ها در 

شرایط فعلی نمی رود. 
وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا آزاد ش��دن منابع بلوکه 
ش��ده ایران می توان��د تاثیری 
در بازپرداخ��ت بخش��ی از این 
بدهی ها داش��ته باش��د یا نه؟ 
گف��ت: این منابع تاثیری روی 
ندارد.  بدهی ه��ا  بازپرداخ��ت 
چون بخش��ی از ای��ن منابع از 
قب��ل پیش خور ش��ده اس��ت. 
صندوق توس��عه مل��ی، بانک 
مرک��زی و پیمانکارها از جمله 
بخش هایی هستند که از پیش 
س��هم هایی از این دارایی ها را 
به عن��وان طلب ش��ان دریافت 
می کنند. همین طور صندوق ها 
و بیمه های��ی هم هس��تند که 
دیون��ی را از دولت طلب دارند 
ک��ه بای��د بازپرداخت ش��وند. 
بنابرای��ن امی��دی وجود ندارد 
ک��ه با آزاد ش��دن منابع بلوکه 

شده معوقات بانکی بازپرداخت 
شده و کاهش یابد. 

لغو تحریم سوییفت روند 
سرمایه گذاری ها را تشدید 

می کند
این کارش��ناس اقتصادی در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
لغو سوییفت می تواند منجر به 
تقویت بخ��ش تولید و تقویت 
ت��وان بازپرداخ��ت بدهی آنها 
ش��ود؟ گف��ت: لغو س��وییفت 
زمانی می تواند تاثیر گذار باشد 
ک��ه بخش تولی��د از توان الزم 
برای سرمایه گذاری های جدید 
برخوردار باشد. یعنی سوییفت 
ثب��ت س��فارش ها و فرآین��د 
مبادالت را تسهیل می کند اما 
در ای��ن مرحله تولیدکنندگان 
توان سرمایه گذاری های جدید 
ب��رای به��ره بردن از ش��رایط 
ندارن��د.  را  جدی��د  تج��اری 
بنابرای��ن هم��راه با لغو تحریم 
س��وییفت دولت بای��د به فکر 
تقوی��ت توان س��رمایه گذاری 

جدید تولیدکنندگان باشد. 
وی اف��زود: یک��ی از دالی��ل 
رک��ودی که در اقتصاد کش��ور 
وجود دارد، افزایش نقدینگی ای 
بود که در دس��ت مردم اس��ت. 
ب��ه همی��ن دلیل ه��م بود که 
سیاس��ت ج��ذب س��پرده در 
بانک ه��ا برای کاهش نقدینگی 
در جامع��ه ب��ه اجرا درآمد و به 
ای��ن وس��یله تالش ش��د تا از 
تورم مهار گس��یخته جلوگیری 
ش��ود. در ش��رایط حاض��ر اگر 
بانک ه��ا بخواهند دوباره بدون 
برنامه اقدام به ارائه تس��هیالت 
بکنند تبعات��ی را برای اقتصاد 
کش��ور در پی خواهد داش��ت. 
سیس��تم نظارتی بانک مرکزی 
باید مراقبت کند تا تس��هیالتی 
که قرار اس��ت پرداخت شود در 
محلی که به عنوان آن تسهیالت 
اخذ شده است صرف شود و به 
نام تولید از بازارهای داللی سر 
درنیاورد. بانک مرکزی باید در 
ارائه این تسهیالت یقین حاصل 
کند که موجب افزایش سرمایه 
در گردش بخش تولید می شود. 

فشار به نظام بانکی برای تامین سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی 8 درصدی 

نردبانی برای صعود معوقات بانکی

بده��ی بال��غ ب��ر 100 ه��زار 
میلی��اردی دول��ت ب��ه بانک ها؛ 
رقمی که  » نوبخت «   معتقد اس��ت 
مازاد ب��ر 64 هزار میلیارد تومان 
آن جزو تعهدات دولت نیست، اما 
 » س��یف «   ای��ن گونه توضیح داده 
که 64 هزار میلیارد تومان میزان 
حسابرسی شده این بدهی است و 
باید مابقی نیز حسابرسی و تعیین 

تکلیف شود. 
به گزارش ایسنا، بنابر آمارهای 
بان��ک مرک��زی و آن ط��ور ک��ه 
کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی 
اعالم کرده اس��ت،  در حال حاضر 
ش��بکه بانکی بال��غ بر 110 هزار 
میلی��ارد توم��ان از دول��ت طلب 
دارد؛ بده��ی هنگفت��ی که البته 
خ��ود دولت هم اذع��ان دارد که 
ب��ا قف��ل کردن بخش��ی از منابع 
بانک ها، توان تسهیالت دهی آنها 

را کاهش داده است. 
ب��ا این وجود این بدهی که در 
طول دوره های گذش��ته انباشت 
ش��ده و اکن��ون م��رز 100 هزار 
میلیارد تومان را هم پش��ت س��ر 
گذاشته، نه تنها تاکنون در شیب 
کاهش��ی نیفت��اده، بلک��ه به نظر 
می رس��د تواف��ق چندانی هم در 
مورد اعداد و ارقام آن وجود ندارد. 

آخرین ترازنامه منتش��ره بانک 
مرک��زی از بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری نش��ان می ده��د ک��ه 
بدهی بخش دولتی به این شبکه 
ح��دود 110 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که از ای��ن رقم 107 هزار 
میلی��ارد توم��ان ب��رای دولت و 
حدود 2900میلیارد تومان دیگر 
به بدهی ش��رکت ها و موسس��ات 

دولتی اختصاص دارد. 
ای��ن در حالی اس��ت که اخیرا 
نوبخت، رئیس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در توضیح اقداماتی 
که برای تس��ویه بدهی دولت به 
بانک ها در بودجه س��ال آینده و 
برنامه ششم توسعه در نظر گرفته 
ش��ده به ارقام تازه ای در رابطه با 

این بدهی اشاره کرده است. 
وی از تفاوت نظر بین س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی و بان��ک 
مرکزی در مورد این بدهی س��خن 
گفت��ه و اعالم کرده که در تعاریف 
بدهی دولت به بانک ها بین طرفین 
اختالف نظر وجود دارد. توضیحات 
نوبخ��ت، در ای��ن ب��اره بیانگر این 
اس��ت ک��ه براس��اس محاس��بات 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی، 
بده��ی دول��ت به بانک ه��ا حدود 
64 ه��زار میلیارد تومان اس��ت اما 

بان��ک مرکزی این طلب را در حد 
100 ه��زار میلیارد تومان می داند 
ک��ه این رق��م هم جزو طلب بانک 
مرکزی محسوب می شود.  نوبخت 
همچنین معتقد است که مازاد بر 
64 ه��زار میلیارد تومان قانونا جزو 
تعهدات دولت نیست و می تواند به 
یک ش��رکت دولتی یا مواردی که 
لزوم��ا دولت نبای��د آن را پرداخت 
کند، تعلق داش��ته باش��د.  وی با 
بیان اینکه در حال حاضر بسیاری 
از ش��رکت های دولتی انتظار دارند 
دول��ت بده��ی  آنه��ا را تقبل کند، 
عن��وان کرد، در قان��ون رفع موانع 
تولید نیز اعالم ش��ده که درصورت 
واگذاری ش��رکتی اگر وزیر اقتصاد 
در رابطه با بدهی آن پیش��نهاد و 
س��ازمان حسابرس��ی میزان آن را 
برآورد کند و بدهی مس��جل تلقی 
شود، آنگاه می توان با مصوبه هیات 

وزیران به دولت منتقل شود. 

توضیح سیف درباره اختالف 
در بدهی دولت

در حال��ی با تحلی��ل اظهارات 
و  مدیری��ت  س��ازمان  رئی��س 
برنامه ری��زی، بی��ش از 40 هزار 
میلیارد تومان از بدهی های دولت 
ب��ه بانک ها در ابهام قرار دارد که 

رئی��س کل بانک مرکزی در این 
باره به ایسنا توضیح داد که تغییر 
ارق��ام به دلیل حسابرس��ی های 

انجام شده است. 
س��یف، درم��ورد اختالفی که 
نوبخ��ت در تعاری��ف بدهی های 
دولت به آن اش��اره داشته، گفت: 
بحث به این مربوط می ش��ود که 
هر گاه قرار باشد سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی بده��ی ب��ه بانک 
مرک��زی بپ��ردازد باید براس��اس 
حسابرس��ی باش��د. رئی��س کل 
بانک مرکزی این را هم گفت که 
ای��ن 64 هزار میلیاردی که آقای 
نوبخت اع��الم کرده همان مبالغ 
حسابرس��ی ش��ده اس��ت که اگر 
پرداخت ش��ود به م��رور می توان 
دریاف��ت کرد. س��یف تأکید کرد 
که بای��د 40 هزار میلیارد تومان 
باقی مانده از مجموع طلب دولت 

به بانک ها نیز حسابرسی شود. 
بدهی ه��ای  پرداخ��ت  ع��دم 
بانک ها و انباش��ت چند ساله آن 
در ش��رایطی اس��ت ک��ه در کنار 
کارشناسان، مدیران شبکه بانکی 
و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی 
بارها درخواس��ت تادیه این بدهی 
را مط��رح کرده اند؛ به گونه ای که 
حتی س��یف، س��ال گذشته و در 

مجم��ع عموم��ی بان��ک مرکزی 
درخواس��ت تس��ویه بدهی دولت 
ب��ه بانک ه��ا را در حض��ور رئیس 
جمه��ور و در ادام��ه از نوبخ��ت 

مطرح کرده است. 
با وجود اینکه دولت در مدت 
گذش��ته در مواقع��ی به انتش��ار 
اوراق ب��رای تس��ویه بدهی های 
خود دس��ت زده اما هنوز نتیجه 
چن��دان موفق��ی در ای��ن رابطه 
نداش��ته اس��ت. با این حال بنابر 
آنچ��ه در برنامه شش��م توس��عه 
و همچنی��ن بودجه س��ال آینده 
گنجانده ش��ده دول��ت تصمیم 
دارد در طول اجرای این برنامه 
تم��ام بدهی های دولت به نظام 
بانکی را تس��ویه کند. راه اندازی 
ب��ازار بدهی از جمله برنامه های 
دول��ت برای پرداخ��ت بدهی ها 
ب��ه نظام بانکی اس��ت، به طوری 
که اوراق از س��وی دولت به طور 
وثیق��ه در بان��ک مرک��زی قرار 
گرفت��ه تا بتواند نیاز مالی آن را 
تأمی��ن کند ی��ا اینکه این اوراق 
در بازار سهام به فروش برسد. از 
سوی دیگر سود مطالبات دولت 
از ش��بکه بانکی نی��ز در بودجه 
ساالنه تأمین شده و به سیستم 

بانکی برگردد. 

رئیس جمه��وری  س��فر  جری��ان  در 
اس��المی ایران به فرانس��ه، توافق نامه ای 
بین آژان��س اعتبارات صادرات کوفاس و 
بان��ک مرکزی ایران منعقد ش��د. در این 
رابطه رواب��ط عمومی بانک مرکزی متن 
فارس��ی بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از 
سوی کوفاس را به این شرح منتشر کرد: 
در جریان س��فر رئی��س جمهور ایران 
ب��ه پاری��س در 27 و 28 ژانویه 2016، 
کوف��اس ص��ادرات  اعتب��ارات   آژان��س 
 )Coface State Guarantees (

به نمایندگ��ی از دولت فرانس��ه و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در مورد 
بازپرداخت بدهی هایی که از زمان اجرای 
تحریم ه��ای بین المللی ب��ه تأخیر افتاده 

بود، به توافق رسیدند. 
این تواف��ق راه را برای ازس��رگیری و 
توس��عه روابط تجاری بین دو کش��ور باز 
ک��رد و بیانگر گامی مه��م و ضروری در 
عادی سازی تجارت است. کوفاس اکنون 
می توان��د بر طبق قوانی��ن بین المللی در 
زمینه ارائه ضمانت نامه برای پروژه های 

میان مدت و درازمدت ایران مس��اعدت 
کند. 

گروه کوفاس یکی از پیش��تازان عرصه 
جهانی در زمینه بیمه اعتبارات است که 
به کشورهای سراسر جهان راه حل هایی 
ب��رای اجتن��اب از نکول مشتریان ش��ان 
در ب��ازار داخلی و در امر ص��ادرات ارائه 
می کن��د. این گ��روه با پش��تکار 4440 
کارمند خود موفق شد در سال 2014 به 
گردش مالی 1. 441 میلیارد یورو برسد. 
کوفاس به ش��کل مستقیم و غیرمستقیم 

در 99 کشور حضور دارد و معامالت بیش 
از 40هزار شرکت در بیش از 200 کشور 
را ضمانت می کند. براساس دانش مرتبط 
با پرداخت های شرکت ها و تخصص 350 
کارگزار خود که به مشتریان و بدهکاران 
آنها نزدیک هس��تند، کوفاس هر سه ماه 
یک ب��ار ارزیابی خود را از ریس��ک 160 
کشور منتش��ر می کند. گروه کوفاس در 
فرانس��ه به نیابت از دول��ت برای بخش 
عموم��ی، ضمانت نام��ه صادراتی فراهم 

می کند. 

بدهی دولت به بانک ها به حسابرسی کشید

40هزار میلیارد تومان در ابهام

دوشنبه
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گزارش 2

خبرنــامه

دکتر مجید قاسمی:
بنگاه داری بانک ها تابع قوانین 

بانک مرکزی است
اینکه چرا در ایران بسیاری عالقه مند به ایجاد بانک 
هس��تند و اینک��ه چرا بانک ه��ا عالقه مند به حضور در 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی و بنگاه داری هس��تند، به طور 
قطع مرتبط با مشکالت ساختاری اقتصاد ایران است. 
مجید قاس��می در گفت وگو با ایلنا، در پاس��خ به این 
پرسش که با توجه به اینکه موضوع اصلی فعالیت بانک ها 
واس��طه گری مالی اس��ت آیا پس از تحریم ها بنگاه داری 
بانک ها کمتر از گذشته خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: 
بنگاه داری بانک ها تابع قواعد و قوانینی است که بانک 
مرکزی آن را تعیین می کند و بانک مرکزی به بانک ها 
اجازه داده است تا درصدی از فعالیت شان به بنگاه داری 
اختص��اص پی��دا کند و ای��ن موضوع ارتباطی به قبل یا 
پ��س از تحریم ه��ا ندارد. وی تصریح کرد: در این رابطه 
مقررات خاصی از سوی بانک مرکزی ابالغ شده و بانک ها 
نیز ملزم به رعایت آن هس��تند. در زمان تحریم ها عدم 
ورود صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری و تورم یکی 
از عوام��ل بن��گاه داری بانک ها ب��ود، در واقع بانک ها به 
فعالیت هایی مش��غول ش��دند که در شرایط عادی، باید 
س��رمایه گذاران انجام می دادند که این موضوع لطمات 
زیادی بر اقتصاد کشور وارد آورده و شکل گیری رانت و 
فساد را موجب شد. در دوران پساتحریم انتظار می رود 
بنگاه داری بانک ها محدود و قاعده مند ش��ود و نظارت 

بانک مرکزی در این خصوص افزایش یابد. 

کی طال بخریم؟ 
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بهترین فرصت 
ب��رای خری��د طال و س��رمایه گذاری در این بازار زمانی 
است که قیمت به کمتر از 1108 دالر کاهش یابد. 

به گزارش ایستانیوز به نقل از پایگاه اینترنتی بیزینس 
الین، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که قیمت جهانی 
طال در کوتاه مدت تحت تأثیر گمانه زنی های مربوط به 
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده 
قرار خواهد داشت.  براساس این گزارش به نظر می رسد 
فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده را 
رد نکرده است، هرچند نوسانات شدیدی در بازارهای مالی 
جهان ادامه دارد. تحلیلگران بیزینس الین تأکید می کنند 
که اگر قیمت طال بتواند سطح مقاومتی 1148 دالری را 
بشکند، می توان نسبت به ادامه روند صعودی قیمت این 
فلز زرد امیدوار بود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، روند 
صعودی قیمت طال از ابتدای سال 2016 میالدی می تواند 
موقتی باشد و با بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و افزایش 
شاخص سهام در بازارهای بین المللی قیمت طال بار دیگر 
کاهش خواهد یافت. به گزارش طال، توصیه کارشناسان 
اقتصادی به سرمایه گذاران بازار طال این است که بهترین 
فرصت برای سرمایه گذاری زمانی است که قیمت به کمتر 

از 1108 دالر برسد. 

ریزش 19 میلیارد دالری 
دارایی های خارجی عربستان

دارایی ه��ای خارج��ی بانک مرکزی عربس��تان در ماه 
دسامبر به دلیل ریزش شدید قیمت نفت که این کشور 
را به برداشت از ذخایرش واداشت، بیش از 19میلیارد دالر 
کاهش یافت. به گزارش ایسنا، آمار بانک مرکزی عربستان 
نشان می دهد میزان ذخایر ارزی با حدود 3 درصد کاهش، 
به بیش از 608 میلیارد دالر رسید و مجموع کاهش ذخایر 
در سال 2015 را به 115 میلیارد دالر رساند. اگرچه ذخایر 
ارزی عربستان همچنان یکی از بزرگ ترین ذخایر جهان 
به شمار می رود اما کاهش آن شرایط بغرنجی را منعکس 
می کند که به دلیل افت قیمت نفت برای این کشور به 
وجود آمده است. مقامات این کشور در تالشند برای تأمین 
کسری بودجه که سال گذشته به حدود 15 درصد تولید 
ناخالص داخلی رسید، منابع درآمد جدیدی را جایگزین 
درآم��د ص��ادرات نفت کنند. قیمت نفت برنت حدود 30 
درصد طی س��ال گذش��ته کاهش یافت و به 34 دالر در 
هر بشکه رسید. شاخص سهام تداول عربستان سعودی 
در 12 ماه گذشته 34درصد ریزش کرده است. به گفته 
اقتصاددانان، برای اینکه روند کاهش دارایی های خارجی 
آهسته شود، قیمت نفت باید به باالتر از 53 دالر در هر 
بش��که برسد. براساس گزارش بلومبرگ، افت چشمگیر 
قیمت نفت مقامات عربستان را واداشته میزان هزینه ها را 
کاهش داده و اوراق قرضه بیشتری منتشر کرده و از ذخایر 
ارزی خارجی برداش��ت کنند. همچنین دولت عربستان 
درنظر دارد سهام نهادهای دولتی شامل بیمارستان ها و 

فرودگاه ها و حتی شرکت نفتی آرامکو را بفروشد. 

نرخ بانکی ۳9 ارز ثابت ماند
 بان��ک مرک��زی ن��رخ بانکی 39 ن��وع ارز را برای روز 
یکشنبه اعالم کرد. بر این اساس نرخ همه ارزها نسبت 

به روز شنبه تغییری نکرد. 
ب��ه گزارش مهر، ن��رخ دالر آمریکا 30,186 ریال، پوند 
انگلیس 42,999 ریال و یورو 32,694 ریال تعیین ش��د. 
فرانک سوییس 29,506 ریال، کرون سوئد 3,519 ریال، 
ک��رون ن��روژ 3,478 ریال، ک��رون دانمارک 4,382 ریال، 
روپیه هند 445 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,219 
ریال، دینار کویت 99,338 ریال، یکصد روپیه پاکس��تان 
28,778 ریال، یکصد ین ژاپن 24,914 ریال، دالر هنگ 
کنگ 3,879 ریال، ریال عمان 78,435 ریال، دالر کانادا 
21,598 ری��ال، ران��د آفریقای جنوب��ی 1,900 ریال، لیر 
ترکیه 10,214ریال، روبل روس��یه 399 ریال، ریال قطر 
8,292 ریال، یکصد دینار عراق 2,729 ریال، لیر سوریه 
160ری��ال، دالر اس��ترالیا 21,388 ریال، ریال س��عودی 
8,050 ریال و دینار بحرین 80,164 ریال قیمت خورد. 
همچنی��ن ن��رخ دالر س��نگاپور 21,200 ریال، 10 روپیه 
سریالنکا 2,080 ریال، یکصد روپیه نپال 27,795 ریال، 
یکصد درام ارمنستان 6,180 ریال، دینار لیبی 22,278 
ریال، یوان چین 4,590 ریال، یکصد بات تایلند 84,591 
ریال، رینگت مالزی 7,287 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 
24,974 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 8,218 ریال، افغانی 
افغانس��تان 441 ریال، من��ات آذربایجان 18,519 ریال، 
یک هزار روبل بالروس 1,421ریال، سامانی تاجیکستان 

3,850 ریال و بولیوار ونزوئال 4,754 ریال است. 

نرخنــامه
دالر ۳,6۳7 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,637 تومان 
و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 947,000 
تومان تعیین کردند.  هر یورو در بازار آزاد 3,970 تومان و هر 
پوند نیز 5,175 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
478,000 تومان و هر ربع س��که 259,000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 171,000 تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18 عیار96,520 تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازار های جهانی 11,188 دالر بود. 

قدردانی بانک سپه از عراقچی و 
بعیدی نژاد

مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک س��په طی دیدار 
جداگان��ه ب��ا دکتر عب��اس عراقچی، معاون امور حقوقی و 
بین الملل��ی وزارت امور خارج��ه و همچنین دکتر حمید 
بعیدی نژاد، مدیرکل سیاس��ی و بین المللی، از تالش های 
آنها در جریان مذاکرات و موفقیت های به دست آمده در 
این زمینه و به ویژه خارج کردن بانک س��په از تحریم ها 

قدردانی کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه، محمدکاظم 
چقازردی، مدیرعامل بانک سپه در این دیدار گفت: بیش 
از 7,5 میلیارد دالر از کل 30 تا 35 میلیارد دالر مبادالت 
ارزی کش��ور قبل از تحریم ها توس��ط بانک س��په صورت 
می گرفت که حدود 25 درصد از کل مبادالت ارزی کشور 
قبل از تحریم ها را ش��امل می ش��ود. مدیرعامل بانک سپه 
با بیان اینکه دش��من اهمیت نقش آفرینی بانک س��په در 
س��طح کالن اقتصادی کش��ور را خوب درک کرده بود، 
اظهار داش��ت: یکی از مهم ترین دالیل دش��من از تحریم 
بانک سپه نیز جلوگیری از همین نقش آفرینی در عرصه 
کالن اقتصادی کش��ور بود. رئیس هیأت مدیره بانک سپه 
افزود: این بانک مصمم تر و با طراوت تر از قبل، با انگیزه ای 
مضاع��ف، تم��ام تالش خود را در عرصه بین المللی به کار 
خواهد گرفت تا اقتصاد کشور از برکات این حضور و تالش 
بهره مند ش��ود. چقازردی با اش��اره به قدمت بانک سپه و 
اهمیت فعالیت های این بانک بزرگ دولتی، به نمایندگی 
از حدود 30 هزار نیروی شاغل و بازنشسته این بانک، از 
دولتمردان و تیم مذاکره کننده تقدیر کرد. عباس عراقچی، 
مع��اون ام��ور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و از 
اعضای تیم مذاکره کننده ایران نیز در موضوع هس��ته ای 
با بیان اینکه بانک س��په قدیمی ترین بانک کش��ور بوده و 
جزو هویت و تاریخ این کش��ور اس��ت، گفت: رفع تحریم 
این بانک در دقایق آخر مذاکرات با عنایات و کمک های 
خاص��ه الهی ص��ورت گرفت. همچنین حمید بعیدی نژاد، 
رئیس تیم کارشناس��ی مذاکره کننده ایران نیز در دیدار 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سپه اظهار داشت: 
اعالم لغو تحریم سوییفت و آغاز تبادالت معمول اقتصادی 
از جمله اخبار خوب پس از اجرایی شدن برجام به شمار 
می رفت و در این میان خارج ش��دن بانک س��په از فش��ار 
تحریم یک خبر خوش دیگر برای جامعه اقتصادی ایران 
بود. مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران 
با بیان اینکه بانک سپه با تصمیم شورای امنیت از تحریم 
خارج شد، از بانک سپه و دیگر بانک ها خواست تا اطالعات 
و دانش بانکداری بین الملل خود را به روزرس��انی کرده و 
بیش از گذشته در این رقابت قوی و پرقدرت ظاهر شوند. 

رتبه 29 بانک سامان در میان 
شرکت های برتر ایران

بانک سامان در رده بندی 100 شرکت برتر کشور در سال 
1394 با پنج پله صعود نسبت  به سال گذشته و 10 پله صعود 
نس��بت  به س��ال 92، در جایگاه بیست ونهمین شرکت برتر 
ایران قرار گرفت. به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، 
در این رتبه بندی که براس��اس اطالعات س��ال مالی 1393 و 
شاخص حجم فروش صورت گرفت، بانک سامان موفق شد 
با افزایش 12 درصدی حجم فروش خود نسبت  به سال 92، 
صعودی پنج پله ای داشته باشد. براساس این گزارش، حجم 
فروش بانک س��امان براساس صورت های مالی سال 1393، 
به بیش  از 58 هزار و 429 میلیارد ریال رسیده است که این 
رقم در سال 1392 حدود 50 هزار میلیارد ریال بوده است. 
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قیمتنوع ارز 
3,637دالر آمریکا

3,970یورو اروپا

5,175پوند انگلیس

999درهم امارات

1,245  لیر ترکیه
555  یوان چین
31ین ژاپن

2,615دالر کانادا

3,555فرانک سوییس

11,950 دینار کویت
968 ریال عربستان
295دینار عراق

56 روپیه هند
875 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
11,188  اونس طال
418,500مثقال طال

96,520هر گرم طالی 18 عیار

947,500سکه بهار آزادی

947,000 سکه طرح جدید
478,000 نیم سکه
259,000ربع سکه

171,000سکه گرمی

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

بیانیه بانک مرکزی درباره توافق بیمه کوفاس
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رئیس اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه و 
کافی شاپ تهران: 

مشکل جدی ما افزایش قیمت 
چندین باره مواد اولیه در سال است

اس��کندر آزموده، رئیس اتحادیه صنف بس��تنی؛ 
آبمی��وه و کافی ش��اپ تهران مهم ترین مش��کل این 
اتحادی��ه را افزایش قیمت مواد اولیه عنوان کرد و به 

گفت وگو با »فرصت امروز« پرداخت. 
مهم ترین مشکل فعلی صنف شما چیست؟ 

در حال حاضر عالوه بر مش��کالت مالیاتی صنف ما، 
که اکثر واحدهای ما را با مشکالت جدی مواجه کرده 
است، افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دیگر مشکالت 
ما اس��ت، زیرا صنف ما تنها امکان حداکثر 15 درصد 
افزایش قیمت دارد درحالی که در سال امکان افزایش 
قیم��ت چند باره م��واد اولیه ای از جمله ش��کر، خامه 
و... وج��ود دارد، زیرا هنگامی که این قیمت ها افزایش 
می یابد واحدهای تولیدی امکان افزایش قیمت را به دو 
دلیل ندارند: دلیل اول اینکه تنها امکان یک بار افزایش 
قیمت در س��ال را داریم و دلیل بعدی اینکه صنف ما 
جزئی از نیازهای اولیه و ضروری مردم نیس��ت که به 
هرمیزان که افزایش قیمت داشته باشد، مردم مجبور به 
خرید آن باشند، زیرا اگر توان خرید آن نباشد، اجباری 

به خرید آن نیست. 
اقدامی در جهت حل این مش�کل یا تغییری 

در این شرایط داشته اید؟ 
بله، جلسات و صحبت های بسیاری در این زمینه با 
اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت داش��تیم 
اما تأثیری در روند کاری ما نداشته است. ما در گذشته 
از م��واد اولیه یارانه ای مثل ش��کر یارانه ای اس��تفاده 
می کردیم که تا حدودی ش��رایط ما را بهبود بخشیده 
بود، اما متأسفانه االن دیگر این یارانه وجود ندارد و ما با 
مشکالت جدی مواجه شده ایم و مجبوریم محصوالت 

خود را با سودی بسیار پایین به فروش برسانیم. 

بیمه آسیا رتبه اول گروه موسسات 
بیمه ای 100 شرکت برتر

بیمه آس��یا برای دومین س��ال متوالی، رتبه اول 
گروه موسس��ات بیمه ای یکصد ش��رکت برتر کشور 
ایران را کس��ب کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه 
آس��یا، بنابر اعالم مرکز رتبه بندی ش��رکت های برتر 
س��ازمان مدیریت صنعتی، بیمه آسیا در هجدهمین 
سال رتبه بندی یکصد ش��رکت برتر کشور با فروش 
بیش از 25 هزار میلیارد ریال در سال 1393، برای 
دومین سال متوالی رتبه اول گروه موسسات بیمه ای 

یکصد شرکت برتر کشور را کسب کرد. 
 این گزارش می افزاید: در رتبه بندی ش��رکت های 
بیمه ای و در بخش ش��اخص های رتبه بندی گزارش 
 ،100-IMI ویژه همایش ش��رکت های برتر ای��ران
مجم��وع درآمده��ای بیم��ه ای و درآمدحاص��ل از 
سرمایه گذاری شرکت های بیمه در نظر گرفته شده 
اس��ت.  بنابر ای��ن گزارش، در بخش روش شناس��ی 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران، هدف از رتبه بندی 
ش��رکت های برت��ر ای��ران »شفاف س��ازی فض��ای 
کس��ب و کار و جایگاه اقتصادی ش��رکت های ایران و 
رتبه بن��دی آنها از نظر میزان تأثیرگذاری در اقتصاد 
ملی با هدف گس��ترش رقابت در فضای کس��ب و کار 

بنگاه های اقتصادی« بیان شده است. 
بیمه آس��یا به عنوان بزرگ تری��ن بیمه خصوصی 
کش��ور با داش��تن بی��ش از یکصد ش��عبه و 3هزار 
نمایندگی در سراسر کش��ور، همه ساله در فهرست 

یکصد شرکت برتر قرار داشته است. 

 بیمه البرز باز هم 
افزایش سرمایه داد

مجمع عمومی شرکت بیمه البرز به طور فوق العاده 
تشکیل ش��د و سرمایه این ش��رکت از مبلغ 3۶00 
میلیارد ریال به ۴000 میلیارد ریال افزایش یافت. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه الب��رز، مجمع 
عمومی این ش��رکت به ریاس��ت محمدرضا تقوایی 
رئیس هیأت مدیره، دکت��ر موحدنژاد نماینده دولت 
جمهوری اس��المی ایران، نماینده س��ازمان بورس و 
نماینده س��ازمان حسابرسی با حضور اکثریت ۷/92 
درصد س��هامداران تش��کیل و افزایش سرمایه بیمه 

البرز تصویب شد. 
رئیس هیأت مدیره بیمه البرز در این مجمع هدف 
از افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته را 
ارتق��ای توانگری بیمه البرز عنوان کرد و گفت: بیمه 
الب��رز هم اکنون به لحاظ رش��د حق بیمه، خدمات 
پرداخت خسارت سریع و جلب رضایت مشتریان در 

سطح یک شرکت های بیمه کشور قرار دارد. 
محمدرضا تقوایی افزود: خوشنامی بیمه البرز حاصل 
تالش کارکنان، مدیران و س��هامداران این شرکت در 

راستای ارتقای سطح کیفیت خدمات است. 
   

بیمه »ما« موفق به دریافت تندیس 
استراتژی برند ویژه شد

 تندی��س وی��ژه دومی��ن کنفران��س بین الملل��ی 
اس��تراتژی برند، در حضور مس��ئوالن بخش دولتی 
و خصوصی، اس��تادان و س��خنرانانی از دانشگاه های 
ای��ران، نیوزیلن��د، ترکی��ه، لبنان و هندوس��تان به 
ش��رکت بیمه »م��ا« اهدا ش��د. به گ��زارش روابط 
عمومی بیمه »ما«، این شرکت در دومین کنفرانس 
بین المللی اس��تراتژی برند که برای تقویت و تسریع 
توس��عه دانش برند در بدنه شرکت ها و سازمان های 
خصوصی و همراه��ی ارگان های دولتی و حاکمیتی 

برگزار شد، موفق به دریافت تندیس ویژه شد. 
براساس این گزارش، بیمه »ما« که در چهار سال 
فعالیت خود با ایجاد تدابیر تبلیغاتی مؤثر توانس��ته 
اس��ت گام های موفقی در جهت توس��عه برند خود 
ب��ردارد، حائز دریافت تندیس ویژه دومین کنفرانس 

بین المللی برند شد. 

خوانساری از فعاالن اقتصادی ترکیه خواستار شد
حل مشکالت حمل ونقل در اولویت 

دوطرف باشد

هیات تجاری اتاق بازرگانی غازی آنتپ ترکیه روز 
گذش��ته در اتاق تهران با فعاالن اقتصادی پایتخت 

مالقات کرد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در گردهمایی 
فعاالن اقتصادی ته��ران و غازی آنتپ ترکیه، رئیس 
اتاق تهران طی س��خنانی با اشاره به همراهی کشور 
ترکی��ه با ای��ران در دوره تحریم ها، گفت:  »با توجه 
به سابقه مناسبات اقتصادی دو کشور و نیز شناخت 
باالیی که فعاالن اقتص��ادی هر دو طرف از یکدیگر 
دارند، این فرصت فراهم است تا در دوره پساتحریم 
به رش��د باالیی از همکاری های اقتصادی و بازرگانی 

میان این دو کشور دست یافت. «   
مسعود خوانس��اری با اشاره به اینکه در حال حاضر 
حجم مناسبات تجاری ایران و ترکیه حدود 1۴ میلیارد 
دالر اس��ت، از آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها 
با سایر کشورها در حوزه سرمایه گذاری مشترک خبر 
داد و افزود:  »سیاس��ت اقتصادی ای��ران در دوره رفع 
تحریم ها، بر پایه توسعه سرمایه گذاری خارجی است، از 
این رو در اتاق تهران طی مالقات با هیأت های تجاری 
خارجی همواره این توصیه را داریم که به این موضوع 
توجه جدی داش��ته باش��ند. «    وی ب��ه نقش اتاق  های 
بازرگانی تهران و غازی آنتپ در گس��ترش مناسبات و 
سرمایه گذاری های مشترک میان ایران و ترکیه اشاره 
کرد و در عین حال یکی از مشکالت بر سر راه توسعه 
روابط را ضعف در مس��ئله حمل و نق��ل و ترانزیت کاال 
میان دو کش��ور دانست و افزود:  »در حال حاضر ایران 
و ترکیه از س��ه مرز مشترک برخوردار هستند و عمده 
دادوستد کاال میان دو کشور نیز از طریق زمینی است، 
ام��ا به دلیل ب��روز برخی مش��کالت و اختالف نظرها، 
تبادل کاال در این س��ه مرز به وی��ژه در مرز بازرگان به 
کن��دی صورت می گیرد. «    به گفته رئیس اتاق تهران، 
عبور و مرور کامیون ه��ای ترانزیت در مرز بازرگان در 
بس��یاری مواقع با کندی و تأخیر طوالنی مدت صورت 
می گیرد که این عامل منجر به افزایش هزینه مبادالت 
تجاری میان دو کشور ش��ده است. خوانساری،مقدمه 
گس��ترش همکاری های اقتصادی میان دو کش��ور را 
رفع مش��کالت حمل و نقل می��ان دو طرف عنوان کرد 
و یادآور ش��د که سندیکای حمل و نقل ترکیه از قدرت 
و نفوذ باالیی در دولت این کش��ور برخوردار است که 
این تشکل می تواند در عادی سازی حمل و نقل میان دو 

کشور نقش مهمی ایفا کند. 
ایوب بارتیک، رئیس اتاق بازرگانی استان غازی آنتپ 
ترکیه نیز در این نشست دقایقی به ایراد سخن پرداخت 
و در ابتدا به روابط دیرینه ترکیه و ایران اش��اره کرد و 
گفت:  »این دوکش��ور دارای روابط عمیقی با یکدیگر 
هستند و سابقه روابط تجاری آنها به حدود3۷0 سال 
پی��ش بازمی گردد. «    او ادامه داد:  »من نخس��تین بار 
در س��ال 1983 و دومی��ن بار در س��ال 1992 بنا بر 
مناس��بت های مختلف به ایران س��فر کرده ام. «    ایوب 
بارتیک گفت:  »ترکیه و ایران دارای اشتراکات دینی و 
فرهنگی بسیاری با یکدیگر هستند و این دوکشور حتی 
در اعتقادات پایه ای دارای نقاط مشترک هستند. ضمن 
اینکه ما با یکدیگر در برخی مسائل دارای نقطه نظرات 
مشترک نیز هستیم که می توانیم آنها را به حوزه های 
مختلف��ی گس��ترش دهی��م. «    رئیس ات��اق بازرگانی 
غازی آنت��پ به دو بندر مدیترانه ای این ش��هر اش��اره 
کرد که می تواند در تجارت دو کش��ور مورد اس��تفاده 
قرار گیرد. او با بی��ان اینکه زمینه های تولیدی ترکیه 
و ایران به یکدیگر نزدیک اس��ت، گفت:  »غازی آنتپ 
در زمین��ه تولی��د فرش ه��ای ماش��ینی، مواد غذایی، 
مبلمان، تولید پالس��تیک، بس��ته بندی و بافت پارچه 
جزو شهرهای پیشرو ترکیه است و ایران می تواند مواد 
اولیه مورد نی��از تولیدات ما را تأمین کند. «    او با بیان 
اینکه تجارت یک طرفه عمر طوالنی ندارد، گفت:  »در 
رابطه با حمل و نقل میان دو کشور مسائلی وجود دارد 
که بخشی از آنها حل و فصل شده است و در مورد بخش 

دیگری از آنها در حال چاره جویی هستیم. «    
در هی��أت 35 نف��ره غازی آنت��پ نمایندگان��ی از 
صنعت تجهیزات س��اختمان، پوش��اک و نس��اجی، 
مواد غذایی و طال و جواهر این اس��تان حضور دارند 
که برای بس��ط و گس��ترش رواب��ط در این زمینه ها 
به تهران آمده اند. اس��تان غازی آنتپ ششمین مرکز 
بزرگ تجاری و اقتصادی کش��ور ترکیه است که به 
گفته مس��ئوالن اتاق بازرگانی این استان، آنها قصد 
دارند تا سال 2020 میالدی این جایگاه را تا دو رتبه 
ارتقا داده و غازی آنت��پ را به چهارمین مرکز بزرگ 

اقتصادی ترکیه تبدیل کنند. 

اصناف

بیمه

صادرات

و  ک��ردن  بوم��ی  رون��د 
بخش ه��ای  در  خودکفای��ی 
مختل��ف نباید با لغو تحریم ها 
متوقف ش��ود، بلک��ه باید این 

روند تقویت شود. 
»فرص��ت  گ��زارش   ب��ه 
وزیر  واعظی،  محمود  امروز«، 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
در مراس��م راه اندازی  »مرکز 
توانمندس��ازی و تسهیل گری 
کس��ب وکارهای نوپ��ای فاوا« 
بنا  ارتباط��ات  گف��ت: وزارت 
در  انحصارگ��ری  ت��ا  ن��دارد 
ح��وزه ICT ایجاد کند، بلکه 
با در نظر گرفت��ن برنامه های 
مرک��ز  ایج��اد  و  مختل��ف 
توانمندس��ازی و تسهیل گری 
فاوا  نوپ��ای  کس��ب وکارهای 
س��عی می کنی��م از ایده��ای 
ن��و و ج��ذب س��رمایه گذاری 
ارتقای  بخش خصوصی ب��رای 

حوزه ICT استفاده کنیم. 
وی افزود: م��ا وظیفه خود 
می دانی��م از هرکس که عالقه 
به فعالی��ت در حوزه فاوا دارد 
و می خواه��د به نحوی فضای 
ICT را توس��عه دهد حمایت 

کنی��م ت��ا ب��ه اه��داف خود 
برس��د. مرکز توانمندسازی و 
کس��ب وکارهای  تسهیل گری 
نوپ��ای فاوا نیز با همین هدف 
راه اندازی شده و برای حمایت 
از ایده ه��ای نو با هدف جذب 
سرمایه گذار ایجاد شده است. 
وزی��ر ارتباطات درباره روند 
حمایت از اس��تارتاپ ها گفت: 
س��ال  دو  در  اس��تارتاپ ها 
گذش��ته چ��ه از نظ��ر مالی و 
چه فنی مورد حمایت وزارت 
ارتباطات ق��رار گرفته اما فکر 
می کنم دیگر این بخش نیازی 
ب��ه کمک این وزارتخانه ندارد 
و دانش��گاه ها و دانش��گاهیان 
می توانن��د ب��ه فعالی��ت خود 
ادام��ه دهند اما بع��د از اینکه 
ایده ه��ا ش��کوفا ش��د م��ا به 
توانمندس��ازی  مرک��ز  کمک 
کس��ب وکارهای نوپ��ا، ایده ها 
را حمای��ت می کنی��م ت��ا به 

محصول تبدیل شوند. 
واعظی با اش��اره ب��ه اینکه 
خدم��ات  محت��وا،  تولی��د 
اولوی��ت  در  اپلیکیش��ن  و 
ارتباطات  وزارت  برنامه ه��ای 

اس��ت، اظهار ک��رد: در حال 
اپلیکیش��ن  حاض��ر 55 هزار 
توس��ط 22 هزار نفر در ایران 
تولی��د و عرضه ش��ده که این 
نش��انگر امی��دواری جوان��ان 
کشور به توسعه ICT است. 

وی با اش��اره به س��فرهای 
اخیر هی��أت دولت و امضای 
مختلف  همکاری  س��ندهای 
گفت: قرارداد های امضا شده 
اخی��ر در کش��ورهای ایتالیا 
و فرانس��ه بن��ا بر سیاس��ت 
انتق��ال  و  س��رمایه گذاری 
تکنولوژی به کش��ور است و 
اگر قرار باشد بخشی از بازار 
یا  اختیار ش��رکتی  در  ایران 
باید  گی��رد  ق��رار  کش��وری 
ب��ه نس��بت آن نیز ب��ازاری 
ی��ا کش��وری  کش��ور  آن  از 
و  ای��ران  اختی��ار  در  ثال��ث 

بخش خصوصی قرار بگیرد. 
وزیر ارتباطات افزود: این دو 
کش��ور عالقه زیادی به ورود 
بخش ه��ای مختل��ف کش��ور 
نش��ان دهنده  این  ک��ه  دارند 
جدیدی  فضای  ش��کل گیری 
اس��ت که در عرصه بین الملل 

ب��رای کش��ور ما ایجاد ش��ده 
است. 

واعظی با اش��اره ب��ه آغاز 
اهمیت  و  پس��اتحریم  دوران 
بخ��ش  و  اقتص��اد  در  آن 
تولی��د کش��ور گف��ت: دولت 
از ماه ه��ا قب��ل به اس��تقبال 
رف��ت  پس��اتحریم  ش��رایط 
کل��ی  برنامه ریزی ه��ای  و 
برای چنی��ن دورانی در نظر 
گرفت��ه ش��د ت��ا در روز های 
پس��اتحریم، تولی��د و س��ایر 
بخش ها بهترین اس��تفاده را 
از آن فضا ببرند و آسیبی به 

بخش تولید ما وارد نشود. 
واعظ��ی درب��اره وضعی��ت 
توقی��ف ماه��واره مصباح که 
توس��ط ایتالیایی ه��ا ص��ورت 
گرفت��ه ب��ود، اظهار ک��رد: با 
انجام ش��ده  مذاکرات��ی ک��ه 
امیدواریم بتوانیم این ماهواره 
را در آین��ده ای نزدی��ک پس 

بگیریم. 
هم��کاری  م��ورد  در  وی 
و  اورن��ج  فرانس��وی  اپرات��ور 
همراه اول نیز گفت: مذاکراتی 
در ای��ن مورد در ح��ال انجام 

اس��ت و فرانسوی ها نیز عالقه 
زیادی برای ورود به بازار ایران 

نشان داده اند. 
درب��اره  ارتباط��ات  وزی��ر 
پیامک ه��ای انبوه نی��ز اظهار 
کرد: در جلس��اتی که تشکیل 
ش��د وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی به عن��وان مس��ئول 
انبوه  پیامک ه��ای  محت��وای 
تعیین ش��د و مش��ترکانی که 
تبلیغاتی  پیامک  نمی خواهند 
می توانن��د  کنن��د  دریاف��ت 
ب��ا تنظیمات��ی ک��ه توس��ط 
اپراتور ها اطالع رس��انی ش��ده 
است از دریافت این پیامک ها 

جلوگیری کنند. 
وی بابیان اینک��ه بعضی از 
مش��ترکین خواه��ان دریافت 
انبوه  از پیامک ه��ای  بعض��ی 
هس��تند، گفت: عملیات فنی 
این ط��رح نیز در ح��ال اجرا 
ش��دن است و اپراتور دوم این 
عملی��ات را به پایان رس��انده 
و هم��راه اول نیز ت��ا یک ماه 
و نی��م آین��ده این ام��کان را 
برای مشترکان خود به وجود 

می آورد. 

وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کار مطرح کرد 

ایدههاینوحمایتمیشود

تجمیع و چابک سازی اصناف برای 
حض��ور در عرصه ه��ای بین الملل��ی 
برنامه جدید اتاق اصناف ایران است. 
رئی��س اتاق اصناف روز گذش��ته در 
نشس��تی خبری دس��تاوردهای این 
اتاق را از نخستین سفر همراه شدن 
بخ��ش غیر دولتی با دولت تش��ریح 
ک��رد؛ اتفاقی که در طول 50س��الی 
که از تدوی��ن نظام صنفی می گذرد، 

منحصر به فرد بوده است.
علی فاضلی ن��گاه دولت به اصناف 
و وضعیت شکل گرفته برای این نهاد 
مردم��ی را غنیمت دانس��ت و گفت: 
اگ��ر قرار اس��ت در عرص��ه خارجی 
یک رفرم برای ما ش��کل بگیرد، این 
مس��ئله حضور بنگاه ه��ای تولیدی و 

توزیعی را می طلبد. 
رئی��س ات��اق اصن��اف ب��ه نقش 
بنگاه های کوچک در اقتصاد کشورها 
اش��اره ک��رد و گفت: ایتالی��ا برترین 
کشور در بخش SME هاست و 99 
درصد ق��درت اقتصاد کش��ورش در 

دست این بخش است.
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط در 
این کش��ور نزدی��ک ۷3درصد تولید 
ناخالص داخلیGDP کش��ور را در 
اختیار دارند. به گفته او سازمان دهی 
بس��یار خوب��ی بین صنای��ع کوچک 
و متوس��ط و ب��زرگ در این کش��ور 
گس��تردگی  فاضل��ی  دارد.  وج��ود 
اصن��اف را مان��ع از توانمند ش��دن 
آنه��ا و حضورش��ان در عرصه ه��ای 
بین المللی دانس��ت و از اجرا نش��دن 
برخ��ی م��واد قانون��ی نظ��ام صنفی 
کش��ور ابراز تاس��ف کرد و گفت: ما 
نتوانس��تیم اتحادیه های��ی را که زیر 
نظ��ر قان��ون نظ��ام صنفی هس��تند 
ادغام و منس��جم کنیم و در مدیریت 
اصناف همچنان وحدت رویه نداریم، 
درحالی که به شدت به آن نیازمندیم 
و باید لباس عافیت طلبی را از تنمان 
خ��ارج کنیم، چرا که اگر قرار اس��ت 
در عرصه بین المللی حرف بزنیم اول 

باید از خودمان شروع کنیم. 
فاضل��ی گفت: برای چابک س��ازی 
و کوچک س��ازی اصناف کش��ور باید 

بی محاب��ا حرک��ت کنیم. متأس��فانه 
برخی عناصر سیاسی از اصناف کشور 
سوء اس��تفاده می کنن��د، درحالی که 
نگاه ما باید فقط اقتصادی باش��د. ما 

نباید نگاه سیاسی داشته باشیم.
رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران به 
توافقات انجام ش��ده در سفر به اروپا 
اش��اره ک��رد و گفت: ب��ا ایتالیایی ها 
ب��رای وارد کردن تکنول��وژی تولید 
ماش��ین آالت چرم در زمین��ه تولید 
کیف و کفش به توافق کلی رسیدیم 
و یک��ی از بانک ه��ای خصوصی هم 
آم��اده تأمی��ن اعتبار آن ش��د و به 
محض ارائه طرح و برنامه از سوی ما، 
کار ش��روع خواهد شد. به گفته وی، 
اعتبار اولیه بین 50 تا 200 میلیون 
یورو اس��ت. فاضلی واردات بی رویه و 
قاچاق را در حوزه کفش و پوش��اک 
ب��ه کش��ور در س��ال های گذش��ته، 
س��االنه بین 2/2 و 2/8 میلیارد دالر 
عنوان کرد ک��ه ب��ا ورود تکنولوژی 
نه تنه��ا این اتفاق نخواه��د افتاد که 
درایجاد اش��تغال و ص��ادرات مجدد 
 می تواند سهم تعیین کننده ای داشته 

باشد. 
رئیس ات��اق اصناف ایران از نهایی 
شدن طرح اصالح نظام صنفی کشور 
خبر داد که ای��ن اتاق بنا دارد آن را 
ب��ه مجلس آینده ارائه کند. او تعامل 

س��ه اتاق اصن��اف، بازرگانی و تعاون 
و همراه��ی و تعام��ل دولت را با این 
نهاده��ا مطلوب ارزیابی کرد و س��فر 
دو اتاق بازرگانی و اصناف را به اروپا 

حاصل این تعامل دانست. 
او همچنی��ن از تدوین یک برنامه 
۶0ماده ای در این اتاق خبر داد که با 
 30 برنامه کوتاه مدت و میان مدت و 
30 برنام��ه بلند م��دت در طول عمر 
چهارس��اله هیات رئیسه تنظیم شده 

است. 
ام��روز«،  ب��ه گ��زارش »فرصت 
فاضل��ی در خصوص س��هم اصناف 
در تدوی��ن برنام��ه شش��م توضیح 
داد: اصناف تقریب��اً در 1۶ کمیته 
حض��ور  شش��م  برنام��ه  تدوی��ن 
داش��تند، برخی خواسته ها مصوب 
ش��د، برخی هم نش��د و آنهایی که 
مصوب نش��د در رویکرد ما بیشتر 
تعام��ل با مجلس ب��ود که به زودی 
ب��ا نای��ب رئیس مجل��س و رئیس 
پژوهش های مجلس نشستی  مرکز 

خواهیم داشت. 
رئیس اتاق گف��ت: انتظار ما اما از 
دولت بیش��تر از اینهاست. همه این 
حرف ه��ا معن��ی اش این نیس��ت که 
مش��کالت ما تماما حل ش��ده است. 
من در این س��فر متوجه ش��دم چه 
شیرینی و حالوتی در بخش اقتصاد 

دولتی اس��ت ک��ه خیلی ه��ا حاضر 
نیس��تند آن را ب��ه بخ��ش مردمی، 

اتحادیه ها و تشکل ها واگذار کنند. 
عل��ی فاضلی در بخ��ش دیگری از 
صحبت های��ش در مقایس��ه ای بی��ن 
بنگاه های کوچک و متوسط و صنایع 
بزرگ توضیح داد: س��ی و اندی سال 
اقتص��اد کش��ور عرصه دول��ت بوده 
و هس��ت و بخش خصوص��ی فق��ط 
تماش��اگر بود. م��ن نمی گویم صنایع 
بزرگ تقویت نشود، اما این صنایع در 
سی واندی س��ال گذشته نشان دادند 
نمی توانند به تنهایی برای ما دستاورد 
خوبی داش��ته باش��ند، تولیداتش��ان 
خیل��ی خ��وب نب��ود و هزینه ه��ای 
سرباری برای کشور داشتند، اما سود 
آنچنانی نداش��تند. آنچ��ه در عرصه 
اقتصاد انجام ش��ده همین بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط ایج��اد کرده اند. 
تاریخ اقتصادی بس��یاری از کشورها 
نش��ان داده اس��ت آنها توانس��تند با 
 بنگاه های کوچک اقتصادشان را نجات 

دهند. 
رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران در 
خصوص برگ��زاری نمایش��گاه بهاره 
که اخیرا چالش برانگیز ش��ده است، 
گفت: برخی بنگاه ها موافق هس��تند 
و خیل عظیمی هم مخالفند، اما اگر 
ما را مجبور کنن��د برگزار می کنیم. 
به گفته وی در س��ال گذشته چهار 
اتحادی��ه برگزار کنن��ده مجموع 2۶ 
نمایشگاه فصلی بودند و بقیه توسط 
دالالن برگزارش��د و حکم دادستانی 
هم نتوانست نمایش��گاه ها را متوقف 

کند. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« روز 
گذشته نشس��ت خبری اتاق اصناف 
ای��ران با حضور ریاس��ت ای��ن اتاق 
برگزار ش��د. علی فاضل��ی در حضور 
رس��انه های گزارش��ی از فعالیت های 
رئیس��ه  هی��أت  اس��تقرار  م��اه   1۶
جدی��د، طرح های در دس��ت اجرای 
ات��اق، برنامه ه��ای حض��ور اصن��اف 
در دهه فجر و دس��تاوردهای س��فر 
هیات اقتص��ادی به اروپا و مالقات با 

همتایان اروپایی اش ارائه داد. 

رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد
 تجمیع و چابک سازی اصناف برای حضور در عرصه های بین المللی

گزارش 2
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عمران

وزیر راه و شهرسازی: 
ظرفیت فرودگاه امام به 100 میلیون 

مسافر می رسد
وزیر راه و شهرسازی از امضای پیش قرارداد ۱۱۸ 
هواپیم��ای ایرباس ب��ه ارزش ۱۰.۵ میلیارد دالر خبر 
داد و گف��ت: ق��رارداد نهایی ظرف ۲۰ روز آینده امضا 

خواهد شد. 
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی با بیان اینکه خود 
شرکت هواپیماسازی ایرباس هزینه خرید ۱۱۸ فروند 
هواپیما را فاینانس کرده است، گفت: ۸۵ درصد مبلغ 
را ایرب��اس تامی��ن و فاینان��س می کند و ما به تدریج 

اقساط هواپیماهای جدید را پرداخت می کنیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در صنع��ت هواپیمایی ما تنزل 
پی��دا کرده ایم، ادامه داد: تنها مس��افران ایرانی برای 
جابجایی های بین المللی چیزی حدود ۵ میلیارد دالر 
بلی��ت از ایرالین ه��ای خارجی خریدند و ایرالین های 
داخلی س��هم خود را از بازار از دس��ت داده اند. وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به طرح های توسعه فرودگاه 
حضرت امام گفت: توسعه فرودگاه حضرت امام در 3 
فاز انجام می شود که در فاز اول یک ترمینال جدید با 
ظرفیت 3.۵ میلیون مسافر یک ساله ساخته می شود. 
وی افزود: ترمینال دیگری هم تا پایان سال آینده به 
بهره برداری می رس��د که ظرفیت آن برای ۵ میلیون 

مسافر است. 
آخون��دی ادام��ه داد: همچنی��ن ترمین��ال موجود 
ف��رودگاه حض��رت امام از عملیات خارج می ش��ود و 
در بازس��ازی مجدد ظرفیت آن به۱۲ میلیون مس��افر 
می رس��د. وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در فاز 
بعدی ترمینال ایرانش��هر همزم��ان با این ترمینال ها 
س��اخته می ش��ود، گفت: ظرفیت ترمینال ایرانش��هر 
حدود 3۰ میلیون مس��افر اس��ت که چهار ماه دیگر 
کلنگ زنی می شود و مدت ساخت آن 4۰ ماهه است. 
وی ادامه داد: همزمان با این اقدامات شهر فرودگاهی 
امام منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی را داریم و در 
فاز دوم ترمینالی با ظرفیت 4۵ میلیون مسافر ساخته 
خواهد شد که سر جمع آنها ظرفیت فرودگاه حضرت 
امام را به ۱۰۰ میلیون مسافر می رساند. وی همچنین 
ادامه داد: در سفر به فرانسه مذاکراتی را هم با ایتالیایی ها 
و فرانسوی ها برای توسعه فرودگاه های اصفهان و مشهد 
داشتیم و همچنین توسعه فرودگاه های اهواز، بوشهر، 
تبریز و شیراز را در دستور کار قرار داده ایم. وزیر راه و 
شهرسازی در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران 
معتقد است فرودگاه مهرآباد باید از تهران خارج شود 
گفت: در کشورهایی مانند لندن و فرانسه فرودگاه ها در 
داخل شهرها ساخته شده اند و این منطقی نیست که 
برای پرواز نیم ساعته مسافر برای رسیدن به فرودگاه 
دو ساعت در راه باشد. وی تاکید کرد: فرودگاه مهرآباد 

را برای ساخت و ساز بیشتر به شهرداری نمی دهیم. 

تصویب کلیات بودجه 1۷ هزار و 
۸00 میلیارد تومانی شهرداری 

عضو هیأت رئیس��ه شورای ش��هر تهران از تصویب 
کلیات بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران خبر داد. 

ابوالفض��ل قناعتی، عضو ش��ورای ش��هر تهران در 
گفت وگو با مهر با بیان اینکه در جلس��ه روز گذشته 
این ش��ورا کلیات بودجه س��ال ۹۵ شهرداری تهران 
تصویب شد، گفت: اعضای شورای شهر تهران با رقم 
۱۷ ه��زار و ۸۰۰ میلی��ارد تومانی موافقت کردند که 
پیشنهاد شهرداری برای بودجه سال آینده ۱۸ هزار 

و ۷۰۰ میلیارد تومانی بود. 

پیشنهاد انگلیس و آلمان برای 
سرمایه گذاری در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد برخی 
کشورها از جمله انگلیس و آلمان برای سرمایه گذاری 

در شهرهای جدید خبر داد. 
محسن نریمان در گفت وگو با فارس در پاسخ به این 
سوال که آیا بعد از اجرای برجام ورود سرمایه گذاران 
خارجی به ش��هرهای جدید تسریع پیدا خواهد کرد، 
گف��ت: طبیعی اس��ت که ب��ا اجرای برج��ام راه  های 
س��رمایه گذاری در شهرهای جدید هموارتر می شود 
و کمیته مخصوص برای س��رمایه  گذاری های جدید 
تش��کیل ش��ده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر در 
موقعی��ت پس��اتحریم وضعیت از لح��اظ اقبال برای 
سرمایه گذاری شدت بیشتری پیدا می کند و از نقاط 
مختلف دنیا پیش��نهادات متعددی ارائه ش��ده است. 
نریمان ادامه داد: این پیشنهادات برای سرمایه گذاری 
کلی و جزئی در شهرهای جدید بوده و از کشورهای 
کره جنوب��ی، انگلیس و آلمان این پیش��نهادات ارائه 
شده و در حال بررسی این موارد هستیم. مدیرعامل 
ش��رکت عمران شهرهای جدید اضافه کرد: پیشنهاد 
این کشورها برای سرمایه گذاری در شهرهای جدید 
هم به طورکلی و هم موردی اس��ت. وی با بیان اینکه 
پرونده ساخت مسکن مهر در سه شهر تا پایان امسال 
بس��ته می ش��ود، گفت: همزمان با دهه فجر 4۰هزار 
واحد مسکن مهر در شهرهای جدید آماده تحویل و 
افتتاح اس��ت. نریمان با بیان اینکه در نیمه اول سال 
آینده عمده مس��کن مهر شهرهای جدید کشور تمام 
می ش��ود، گفت: شهر جدید پردیس به دلیل اینکه با 
تاخیر کارها آغاز ش��د و به دلیل توپوگرافی سخت و 
چالش برانگیز ساخت و س��از در آنجا با مشکل مواجه 
ش��ده است، کار س��اخت و تکمیل واحدهای مسکن 

مهر این شهر تا پایان سال ۹۵ به اتمام می رسد. 

 گران ترین و ارزان ترین خانه ها 
در مناطق تهران

براس��اس گزارش بانک مرکزی، بیشترین متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران متعلق 
به منطقه 3 است و کمترین آن به منطقه ۱۸ تعلق 

دارد. 
به گزارش ایس��نا، در دی ماه س��ال ۱3۹4 از میان 
مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هرداری تهران، بیشترین 
متوس��ط قیم��ت ی��ک مترمربع زیربنای مس��کونی 
معامله ش��ده معادل ۷۵.۵ میلیون ریال به منطقه 3 
اس��ت و کمترین آن با ۲۰.۹ میلیون ریال به منطقه 
۱۸ تعلق داشته است. این در حالی است که گزارش 
آذرماه ۱3۹4 حاکی از آن بود که بیشترین متوسط 
قیمت یک مترمربع زیربنای مس��کونی معامله شهر 
مع��ادل ۷۷.۲ میلیون ریال ب��ه منطقه ۱ و کمترین 
آن با ۲۰.6 میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داش��ته 

است. 

افتتاح 1۵0 هزار واحد مسکن مهر 
تا پایان سال

 قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن 
مهر از افتتاح ۱۵۰ هزار واحد مسکن مهر در ماه های 
بهمن و اسفند خبر داد و گفت: نیمی از این واحدها 
در بهمن و مابقی آنها در اسفندماه تحویل متقاضیان 

می شود. 
احم��د اصغری مهرآب��ادی در گفت وگ��و با پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان 
واحده��ای آماده افتتاح س��هم آورده خود را به طور 
کامل پرداخت کرده اند ادامه داد: هیچ واحدی بدون 
خدمات زیربنای��ی از جمله آب، برق، فاضالب و گاز 
تحویل مردم نمی شود. تعداد واحدهای مسکن مهری 
که س��اخت آنها به پایان رس��یده بیش از این تعداد 
است اما برخی واحدها به دلیل عدم تکمیل خدمات 
زیربنایی و روبنایی قابل تحویل نیستند و بهره برداری 
از آنه��ا به تعوی��ق افتاد. مهرآبادی ادامه داد: تا پایان 
بهمن 3۵ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید 
و حدود 4۰ هزار واحد نیز در سایر سایت های مسکن 
مهر اس��تان ها به افتتاح می رس��د که درمجموع ۷۵ 
هزار واحد اس��ت. در واقع در اس��تان های آذربایجان 
چهارمحال وبختیاری،  سیستان وبلوچس��تان،  غربی، 
لرستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، فارس، گلستان، 
س��منان، اردبیل و ش��هرهای جدید اندیشه، گلبهار، 
هش��تگرد، پرند، سهند، صدرا، فوالدشهر، بهارستان، 
مجلس��ی، پردیس، مهاجران و شیرین شهر ۷۵ هزار 
واحد مسکن مهر در بهمن ماه افتتاح می شود و سایر 
واحده��ا به تدریج در اس��فندماه و تا پایان س��ال به 

بهره برداری می رسند. 

حمل و نقل

از  اس��تفاده  ب��ا  فعالی��ت مس��تقل 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار 
حمایت موثر دولت، این مسیر جدیدی 
است که وزیر راه و شهرسازی پیش پای 
ایرالین های داخلی در فضای پسابرجام 
گذاش��ته که یا خود را به س��طح رقابت 
ب��ا ایرالین ه��ای خارج��ی و بین المللی 
برسانند، یا با کنار رفتن از اقتصاد ایران، 
جای خود را به س��رمایه گذارانی بدهند 
ک��ه توان حضور پرقدرت در عرصه های 

جهانی اقتصاد را دارند. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، عباس 
آخوندی شنبه شب در مقابل مردم قرار 
گرفت تا در کنار ارائه گزارش��ی از آنچه 
در سفر اخیر به ایتالیا و فرانسه گذشته، 
تصوی��ری از آین��ده صنع��ت هواپیمایی 
ایران روش��ن کند. همان طور که از پیش 
نی��ز معل��وم بود، بخش قاب��ل توجهی از 
تمرکز این سفر اروپایی رئیس جمهور به 
انعقاد قرارداد با شرکت ایرباس اختصاص 
پی��دا ک��رد تا پس از س��ال ها درجا زدن، 
صنع��ت هوای��ی ایران نیز ن��ام خود را در 
کنار کشورهایی ببیند که با سفارش های 
کالن نسبت به خرید هواپیماهای جدید 

با تعدادی باال اقدام کنند. 
وزیر راه و شهرس��ازی فرآیند انتخاب 

و خری��د هواپیماه��ای جدید ایرباس را 
مسئله ای اعالم کرد که با توجه به نیاز 
جدی کش��ور و البت��ه پس از تحقیق و 
بررس��ی های گس��ترده صورت گرفته و 
البته رقم قراردادها نیز بس��یار به آنچه 
مدنظر ایران بوده، نزدیک شده است. 

براساس اعالم آخوندی، ناوگان هوایی 
ایران دامنه مختلفی از هواپیماها اعم از 
ناوگان ۸۰ نفره کوتاه برد تا هواپیماهای 
پهن پیکر برای پرواز به قاره ها نیاز دارد 
و از این رو، در برنامه ریزی های صورت 
گرفت��ه، هواپیماه��ای مختلف��ی مانند 
ایرب��اس 3۲۰ ت��ا ایرب��اس 3۸۰ را در 

دستور کار خود داشته است. 
آخون��دی  صحبت ه��ای  در  آنچ��ه 
اهمیت بس��یاری دارد، موضوع استفاده 
حداکثری ایران از فضای به وجود آمده 
ب��رای تنوع بخش��یدن ب��ه تامین مالی 
ب��رای خرید هواپیماهای جدید اس��ت. 
آخوندی پس از آنکه اعالم کرده خرید 
۱۱۸ ایرباس جدید به وس��یله لیزینگ 
و تامی��ن مالی ش��رکت ایرباس اجرایی 
ش��ده، صحبت از افق روش��نی کرده که 
بناست با تاسیس شرکت ملی تامین و 
خرید هواپیماهای جدید شکل بگیرد. 
براس��اس آنچه از سوی آخوندی اعالم 

شده، با تاسیس این شرکت، ایرالین های 
ایران��ی می توانن��د بدون نی��از به ورود به 
بازارهای جهانی به طور مس��تقیم با این 
ش��رکت ارتباط داشته و نسبت به خرید 
ی��ا اجاره هواپیماه��ا اقدام کنند. هرچند 
آخوندی هنوز جزییات این طرح را اعالم 
نکرده و مشخص نیست کدام سازمان یا 
نهاد دولتی پیگیری آن را در دستور کار 
قرار خواهد داد اما به نظر می رس��د این 
راهب��رد برای ایرالین ه��ای ایرانی که در 
طول سال های گذشته با مشکالت جدی 
در تامین مالی خود روبه رو بودند افقی را 
به شدت مثبت تصویر می کند که می تواند 
در کنار طرح دولت در افزایش توان این 
ش��رکت ها و قدرت گرفتن آنها از لحاظ 

مالی اهمیتی جدی داشته باشد. 

شرکت تامین هواپیما فرآیند 
خرید را تخصصی می کند

ط��رح حمایت��ی دولت از ایرالین ها با 
تاسیس این شرکت و تامین هواپیما از 
س��وی کارشناس��ان عرصه امری مهم و 
مثبت تلقی شده و در افق صنعت هوایی 
ایران امری تاثیرگذار به حساب می آید. 
حمی��د نج��ف، کارش��ناس صنع��ت 
هوان��وردی در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
ام��روز« تاکید کرد: هرچند محدودیت 
جدی س��ال های گذشته بر ایرالین های 
ایرانی خرید هواپیما را با دشواری مواجه 
کرده و توسعه این صنعت را سخت کرد، 
اما با لغو تحریم ها فضایی به وجود آمده 
که می تواند به شدت مثبت تلقی شود. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن فضای جدید 
قطع��ا نی��از ب��ه بررس��ی دقی��ق و نگاه 
کارشناسی در فعالیت ایران برای خرید 
هواپیماهای جدید غیر قابل چشم پوشی 
اس��ت و تامین منابع مالی نیز می تواند 
امری جدی باش��د. از این رو تاس��یس 
ش��رکتی که خری��د و تامین هواپیما را 
تضمین خواهد کرد، امری مهم و مثبت 
خواهد بود و با توجه به افق روشن پس 
از لغو تحریم ها می توان انتظار داش��ت 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در آن 

فعال شوند. 
محمد بش��ارتی، کارش��ناس صنعت 
ب��ا  گفت وگ��و  در  نی��ز  هواپیمای��ی 
»فرصت ام��روز« از اهمی��ت اس��تفاده 
حداکث��ری ایرالین های داخلی از فضای 
به وجود آمده پس از لغو تحریم ها گفت و 
اظهار کرد: در چنین شرایطی اگر دولت 
بتواند دست ایرالین ها را در تامین منابع 
مال��ی متن��وع باز ک��رده و به آنها کمک 
کند نسبت به خرید لیزینگی هواپیما یا 
اجاره آن اقداماتی مثبت را انجام دهند، 

بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وی، در کنار ای��ران ایر که 
به عن��وان ایرالین حامل پرچم جمهوری 
اس��المی می تواند از کمک های مستقیم 
دولتی بهره مند شود، ایرالین های داخلی 
و سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند 
که آینده این صنعت بسیار مهم را تضمین 
می کنند و از این رو کمک به بهبود اوضاع 
آنها امری غیر قابل چشم پوش��ی خواهد 
بود. بش��ارتی خاطرنش��ان کرد: در حال 
حاض��ر، بس��یاری از ایرالین های مطرح 
جه��ان ب��ه جای صرف هزینه خود برای 
خرید هواپیماهای ملکی، تالش می کنند 
راه خ��ود را در عرص��ه اج��اره و لیزینگ 
هواپیما طی کنند. حاال که ایران فضای 
ای��ن موض��وع را بع��د از لغو تحریم ها به 
دس��ت آورده، قطع��ا نمی ت��وان انتظار 
داش��ت که کش��ور از این امکان بس��یار 
مثب��ت بی به��ره بماند. از این رو می توان 
خوش بین بود که تاسیس شرکت تامین 
هواپیماهای ملی، نقشی بسیار مثبت در 

آینده ایفا کند. 
این ش��رکت جدید که آخوندی هنوز 
درباره آن جزییاتی ارائه نکرده، می تواند 
در آین��ده نزدیک ب��رای صنعت هوایی 
ای��ران تغییرات جدی به وجود آورد که 
در چارچ��وب آن امکان اجاره، لیزینگ 
و ف��روش هواپیم��ا با روش های س��اده 
فراهم می ش��ود، ش��رکتی که مانند باز 
ش��دن دس��ت ایران در بازارهای هوایی 
پس از س��ال ها س��ختی، امری جدید و 
مولود لغو تحریم ها محسوب می شود. 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان 
اینکه قرار ش��د جلس��ه ای بین وزرای راه 
و شهرس��ازی و صنع��ت و مع��اون حقوقی 
ریاست جمهوری تشکیل شود تا به موضوع 
افزایش قیمت ۸ درصدی بلیت رس��یدگی 
کنن��د، گف��ت: موضوع اختالف س��ازمان 
حمای��ت و راه آه��ن مش��کل داخلی دولت 
اس��ت و به زودی در این رابطه جلس��ه ای 

برگزار می شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، معاون وزیر راه 
و شهرسازی در حاشیه همایش شهرسازی 
ری��ل پایه گف��ت: بین راه آهن و س��ازمان 
حمایت از مصرف کننده و تولید کننده یک 
اخت��الف نظر حقوقی وجود دارد و آن این 
اس��ت که اختیار افزایش قیمت بلیت قطار 

با راه آهن است یا سازمان حمایت. 
وی ادامه داد: آنچه مش��خص اس��ت این 
اس��ت که راه آه��ن اج��ازه افزایش قیمت 
بلی��ت را به ش��رکت های ریل��ی می دهد و 
این ش��رکت ها هس��تند ک��ه قیمت نهایی 
را در چارچ��وب مق��ررات و اج��ازه راه آهن 

تعیین می کنند. 
مدیرعامل ش��رکت راه آهن با بیان اینکه 
در جلسه آینده هیات دولت به این اختالف 
نظر بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
حمایت رس��یدگی خواهد ش��د، ادامه داد: 
قرار ش��ده جلس��ه ای بین وزرای مربوطه و 
معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری تشکیل 

تا این موضوع حل و فصل شود. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اف��زود: 
البته س��ازمان حمای��ت از مصرف کننده و 
تولید کنن��ده میزان افزایش قیمت بلیت را 
قبول دارد، چراکه نرخ تعیین شده منطقی 

و منصفانه است. 
وی با اش��اره به انجام مذاکرات ریلی در 

ایتالیا و فرانس��ه گفت: بین راه آهن ایران و 
ایتالی��ا از ط��رف دو وزیر قراردادهایی امضا 
ش��د. همچنین رئیس جمهور کشورمان با 
نخس��ت وزیر ایتالیا قرارداد ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت امضا کردند و برای نخستین بار 
است که تسهیالت بلند مدت و ارزان قیمت 

از طرف ایتالیا به ایران می رسد. 
پورس��یدآقایی اف��زود: با فرانس��ه برای 
توس��عه ایس��تگاه های راه آهن ق��راردادی 
امضا شد همچنین قرارداد خواهرخواندگی 
ایس��تگاه راه آهن تهران و فرانس��ه منعقد 
ش��د. قرار اس��ت شرکت فرانسوی دو هتل 
در ایس��تگاه های تهران و مش��هد بسازد و 
همچنین ایس��تگاه جدیدی را برای ش��هر 
ته��ران طراح��ی و ایج��اد کن��د و مح��ل 
بازپرداخت این س��رمایه گذاری استفاده از 
فضاهای تجاری ایس��تگاه راه آهن تهران و 

مشهد است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
ایستگاه دوم راه آهن را فرانسوی ها در شرق 
پایتخ��ت می س��ازند، ادامه داد: در فاز اول 
ایستگاه موجود راه آهن تهران توسعه پیدا 
می کند و مرکز تعمیر و نگهداری واگن ها از 
این ایستگاه جدا و به خارج از شهر منتقل 
می ش��ود و در اراضی موجود هتل س��اخته 
خواهد ش��د و در فاز بعدی فرانس��وی ها در 
ش��رق تهران برای س��اخت ایستگاه جدید 
جانمایی خواهند کرد که این ایس��تگاه به 
خط آهن تهران پردیس و ش��مال کش��ور 
متص��ل خواه��د ش��د و جابجایی های این 
خط��وط از ش��رق ته��ران انجام می ش��ود. 
پورسیدآقایی به چهار خطه کردن خطوط 
راه آهن گرمس��ار- کرج اشاره کرد و گفت: 
همچنی��ن قص��د داری��م خ��ط راه آهنی از 

اسالمشهر به سمت پرند ایجاد کنیم. 

میانبر ایرالین های خصوصی برای اجاره و لیزینگ هواپیما 

شرکت ملی تامین و اجاره هواپیما در راه است

تلفن مستقیم: 86073288شماره 434 www.forsatnet.ir

دعوا بر سر افزایش قیمت بلیت قطار به هیات دولت کشیده شد 

ورود معاون حقوقی رئیس جمهوری به افزایش 
قیمت بلیت قطار



توقف تولید تویوتا 
به دلیل کمبود فوالد

تویوتا موتور به دنبال انفجار در یک کارخانه فوالد 
تحت اداره یکی از ش��رکت های تابعه اش، اعالم کرد 
ممکن است تولید کارخانه های ژاپنی این شرکت به 

دلیل کمبود فوالد در فوریه متوقف شود. 
به گزارش ایسنا، انفجار در کارخانه آیچی استیل، 
تولید قطعات فوالدی را محدود کرده و ممکن است 
به تولید پرفروش ترین خودروس��از جهان که حدود 
40 درص��د از تولید جهانی خ��ود را در ژاپن تولید 

می کند لطمه بزند. 
س��خنگوی تویوت��ا اظهار ک��رد: در ح��ال حاضر 
ب��ه ان��دازه کافی قطع��ات در انبارهایم��ان داریم تا 
کارخانه های داخلی تا فوریه فعالیت کنند اما اضافه 
کاری و ش��یفت های تعطیالت هفتگ��ی برای هفته 
آینده لغو ش��ده اس��ت. پس از ای��ن تاریخ وضعیت 
موجودی انبارها به صورت روزانه کنترل می ش��ود و 

تصمیم الزم طبق آن صورت می گیرد. 
آیچی اس��تیل هشتم ژانویه اعالم کرد که انفجار 
در کارخان��ه چیت��ای این ش��رکت در مرکز ژاپن 
باع��ث تولید قطعات فوالدی ویژه ش��ده اس��ت با 
این همه این شرکت فعالیت هایش را در ماه مارس 

از سرمی گیرد. 
تویوتا ک��ه برندهایش ش��امل تویوتا، لکس��وس، 
دایهاتس��و موتور و هینو موتورز است، سال گذشته 
چهار میلیون خ��ودرو در ژاپن تولید کرد که حدود 

46 درصد از این تعداد صادر شدند. 
توقف تولید، برنامه تویوتا برای تولید داخلی 4.13 
میلیون خودرو در س��ال جاری ش��امل مدل دو گانه 

سوز پریوس را مختل می کند. 
تویوتا پس از فروش جهانی 10.15 میلیون خودرو 
و مغل��وب کردن فولکس واگن و س��ایر رقبایش در 
کس��ب عنوان پرفروش ترین خودروساز دنیا، تصمیم 
دارد امسال در س��طح جهانی 10.2 میلیون خودرو 

تولید کند. 
براس��اس گزارش آسوشیتدپرس، تویوتا که روزانه 
14 ه��زار خ��ودرو در ژاپ��ن تولید می کن��د، درباره 
قطعات��ی که با کمبود روبه رو ش��ده ان��د، توضیحی 

نداده است. 

برگزاری نشست کمیته راهبری 
جشنواره ملی بهره وری با هدف 
اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری

همه س��اله »جش��نواره ملی بهره وری« با هدف 
اش��اعه فرهن��گ مدیری��ت به��ره وری و کمک به 
افزایش توان رقابت پذی��ری بنگاه های اقتصادی و 
قدردانی از بهره ورترین مدیران ارش��د شرکت های 
ایرانی ب��ا حمایت معنوی ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران در پنج رویداد ش��امل 
مس��ابقه ملی بهره وری، مس��ابقه ملی بهینه کاوی، 
مس��ابقه مل��ی تجربه های موفق، مس��ابقه بهترین 
مح��ل ب��رای کار و مس��ابقه برتری��ن ت��وان اجرا 
برگزار می ش��ود. کمیت��ه راهبری جش��نواره ملی 
به��ره وری نیز به عن��وان یکی از ارکان جش��نواره 
مل��ی بهره وری همه س��اله به منظور بسترس��ازی 
مناس��ب جهت پیش��برد فرهنگ ارتقای بهره وری 
در بخش خصوصی، استفاده هدفمند از تجربیات و 
امکانات موجود در کشور و انجام برنامه ریزی های 
یکپارچ��ه در س��طح کالن، تدوی��ن برنامه ه��ای 
اجرایی، تهیه پیش��نهادات برای تصویب ش��ورای 
و  اجرای��ی  رون��د  ب��ر  نظ��ارت  سیاس��ت گذاری، 
تعیی��ن اف��راد کمیت��ه علم��ی برگزار می ش��ود و 
امس��ال نی��ز هفتمین نشس��ت س��االنه کمیته با 
مش��ارکت مدیران س��ازمان های دولتی و پارلمان 
بخش خصوص��ی، مورخ 11 بهمن ماه 94 در محل 
اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. الزم به ذکر است، 
از دستاوردهای ش��کل گیری این کمیته در سطح 
ملی، برگزاری ش��ش دوره جشنواره ملی بهره وری 
و اندازه گیری ش��اخص های بهره وری و عملکردی 
نزدیک ب��ه 5هزاربنگاه اقتصادی و انتش��ار آن در 
قال��ب س��النامه آمار به��ره وری در س��طح صنایع 
و خدم��ات و توزیع رایگان آن در س��طح کش��ور 
اس��ت. اعضای کمیته راهبری ش��امل نمایندگانی 
از سازمان های ذیل هستند: اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ته��ران، س��ازمان مدی��رت 
صنعتی ای��ران، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، وزارت راه 
و شهرس��ازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه 
و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
خان��ه صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ایران، س��تاد 
اجرایی��ات فرمان ام��ام  )ره(، بنیاد مس��تضعفان، 
ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین اجنماعی، صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی، س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ایران، مرکز پژوهش های بازرگانی ایران، س��ازمان 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت، س��ازمان بهره وری 
ان��رژی و نماین��دگان بی��ش از 20 انجمن صنفی 

بزرگ کشور. 

یک کارشناس مطرح کرد
فرصت های صنعت خودرو 

در پساتحریم

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
خودروسازان باید با استفاده از فرصت های به وجود 
آمده در پس��ا تحریم، نس��بت به هم��کاری و تولید 

مشترک با خودروسازان مطرح جهان اقدام کنند. 
ام��راهلل امین��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
فضای ایجاد شده در دوران لغو تحریم ها و بکر بودن 
بازار خ��ودروی ایران فرصت  مناس��بی برای احیای 

صنعت خودروی داخلی است. 
وی با بیان اینکه خودروس��ازان باید در دور جدید 
همکاری با خودروس��ازان مطرح جهان، دو موضوع 
س��رمایه گذاری طرف خارجی و انتقال تکنولوژی را 
مدنظر قرار دهند، خاطرنش��ان ک��رد: به عنوان مثال 
در قراردادی که در س��فر رئیس جمهوری به فرانسه 
با پژو امضا شد، به این موضوعات توجه شده است. 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: طبق این 
قراداد پژو پذیرفته ک��ه عالوه بر انتقال تکنولوژی و 
س��رمایه گذاری، ایران را به پایگاه صادراتی خود در 
منطق��ه تبدیل کند، موضوعی که در قرارداد قبلی با 

پژو حدود 20 سال پیش مغفول مانده بود. 
وی اف��زود: وقتی یک خودروس��از خارجی متعهد 
ب��ه صادرات محصوالت خود از ایران می ش��ود، باید 
محصوالتش را در س��طح کیفی مناسبی تولید کند، 
بنابرای��ن می توان ب��ه ارتقای کیفی��ت خودروهای 

داخلی امیدوار بود. 
امین��ی با بیان اینک��ه خودروس��ازان داخلی باید 
ب��ا اس��تفاده از فرصت لغ��و تحریم ه��ا، قراردادهای 
متعددی با خودروسازان مختلف از کشورهای مطرح 
جهان امضا کنند، تصریح کرد: با لغو تحریم ها و آغاز 
دور جدید همکاری با خودروس��ازان خارجی فرصت 
مناسبی برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی 
و بی کیفیت داخلی و جایگزینی خودروهای جدید و 

با کیفیت فراهم شده است. 

کارشناسان پیش بینی می کنند
معجزه چینی 

در بازار خودروی ایران

کارشناسان معتقدند، خودروهای چینی مونتاژی 
در ایران طی چند س��ال  آینده بخ��ش قابل توجهی 

از بازار خودروی کشور را از آن خود خواهند کرد. 
به گزارش ایس��نا، سرنوش��ت خودروسازان چینی 
فع��ال در ای��ران در دوران لغو تحریم ها و بازگش��ت 
خودروس��ازان اروپایی به کش��ور، از موضوعات مهم 

صنعت خودروی ایران است. 
در ای��ن زمینه کارشناس��ان معتقدند، خودروهای 
چینی از یک س��و به دلیل پایی��ن بودن قیمت و از 
س��وی دیگر به دلیل روند ارتقای کیفیت، در آینده 
س��هم قاب��ل توجهی از ب��ازار خ��ودرو را از آن خود 

خواهند کرد. 
عضو هیات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی در 
ای��ن زمینه می گوید: خودروه��ای چینی با توجه به 
قیمت ش��ان از سطح کیفی مناسبی برخوردارند. اگر 
برخی سیاس��ت ها باعث حمایت غیر منطقی از ایران 
خودرو و س��ایپا نشود، بازار خودروهای ارزان قیمت 
ای��ران در اختیار تولیدکنن��دگان خودروهای چینی 

قرار خواهد گرفت. 
علی خاکس��اری خاطرنش��ان می کند: خودروهای 
چینی مزیت رقابتی مهمی به نام قیمت ارزان را در 
رقابت با خودروهای تولیدی خودروس��ازان اروپایی 
در اختیار خواهند داش��ت که باع��ث تقویت حضور 

آنها در بازار ایران خواهد شد. 
یک کارش��ناس صنعت خودرو نی��ز در این زمینه 
می گوید: مونتاژکاران خودروهای چینی در ایران به 
دلیل پایین بودن قیمت محصوالت ش��ان به تدریج 

سهم بیشتری از بازار را از آن خود خواهند کرد. 
امراهلل امینی خاطرنش��ان می کند: در حال حاضر، 
ش��اهدیم برخی مونت��اژکاران خودروهای چینی در 
کش��ور محصوالت ش��ان را به صورت قس��طی بدون 
به��ره و با تخفیف عرض��ه می کنند. ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه خودروس��ازان داخلی به دلی��ل معیوب 
بودن فرآیند بهره وری در این شرکت ها، نتوانسته اند 
محصوالت ش��ان را ب��ا تخفی��ف و ش��رایط مش��ابه 

محصوالت چینی عرضه کنند. 
عض��و هیات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین 
طوس��ی نیز می گوید: در صورتی که خودروس��ازان 
داخل��ی اقدامات اساس��ی برای انتق��ال تکنولوژی و 
توس��عه محصول انجام ندهند، خودروسازان چینی 
می توانند طی چند س��ال آینده بازار خودروی ایران 

را فتح کنند. 
ش��هرام آزادی تصری��ح می کن��د: ب��ا توج��ه ب��ه 
پیشرفت های اخیر صنعت خودروی چین مناسب است 
که در نوع روابط با خودروس��ازان چینی تجدیدنظر و 
نسبت به همکاری تکنولوژیکی و انتقال فناوری از این 
کشور اقدام شود، در غیر این صورت با ادامه روند واردات 
خودروهای آماده و مونتاژی چینی به کشور، طی چند 
سال  آینده شاهد فتح بازار خودروی ایران از سوی این 

شرکت ها خواهیم بود.

بازار بینالملل

بهرهوری

دوشنبه
127 بهمن 1394 خودرو

ق��رارداد ای��ران خ��ودرو با 
پژو پ��س از یک س��ال زمزمه 
درنهای��ت آخری��ن روز هفته 
گذش��ته ب��ه امضا رس��ید تا 
دیگر  بار  فرانس��وی  شیرهای 
البت��ه این بار با جی��ب پر به 

جاده مخصوص کرج بیایند. 
کلیات این قرارداد به صورت 
رس��می از س��وی مدیران دو 
ش��رکت، رس��انه ای ش��د اما 
درباره جزییات آن هنوز خبر 
موثقی منتش��ر نش��ده است. 
با این حال، ای��ن قرارداد زیر 
صنعت  کارشناس��ان  ذره بین 
خودرو قرار گرفته و به س��وژه 
داغ ای��ن روزها تبدیل ش��ده 
اس��ت. نخس��تین نکته ای که 
پ��س از امضای این ق��رارداد 
مط��رح ش��د این ب��ود که به 
طور قطع و بدون هیچ شکی، 
اولین قرارداد خودرویی ایران 
در حال و هوای پس��اتحریم، 
بس��یار بهت��ر از آن قراردادی 
اس��ت که یک ده��ه پیش به 

امضا رسیده است. 
ایجاد شرکت مشترک ایرانی 
فرانس��وی، س��رمایه گذاری   –
در  پ��ژو  نق��دی  و  مس��تقیم 
ایران، انتقال فن��اوری و تولید 
محصوالت به روز دنیا و استفاده 
از بازار صادراتی محصوالت پژو 
در منطقه خاورمیانه و ش��مال 
آفریق��ا، از جمل��ه محوره��ای 
اصلی این قرارداد است. پژو در 
این قرارداد متعهد شده، طبق 
آنچه ک��ه از مدت ها پیش وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت ایران 
مدعی ش��ده ب��ود؛ 30 درصد 
از محص��والت تولی��دی خود 
را از ای��ران ص��ادر کند و طی 
پنج س��ال آینده 400 میلیون 
مشترک  س��رمایه گذاری  یورو 

در ای��ران ص��ورت گی��رد که 
سهم پژو از این سرمایه گذاری 
200 میلی��ون یورو خواهد بود 
ک��ه البت��ه پیش از ای��ن 250 
میلیون یورو عنوان ش��ده بود. 
اما کارشناسان معتقدند، عالوه 
بر نقاط قوتی که در این قرارداد 
در نظر گرفته شده، نقاط ضعف 
آن نیز باید مورد بررس��ی قرار 
گیرد تا ریس��ک زیادی متوجه 
مخصوص  ج��اده  آبی پوش��ان 
نباشد. اما نقاط مثبت و منفی 
ق��رارداد ای��ران خ��ودرو با پژو 

چیست؟ 
حس��ن کریم��ی س��نجری، 
کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو، 
درب��اره نقاط قوت ای��ن قرارداد 
در گفت وگ��و با »فرصت امروز« 
بیان می کن��د: »وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت چارچوبی را 
ب��رای قراردادها تعیی��ن کرده 
ک��ه در کل خ��وب اس��ت. 30 
درص��د ص��ادرات محص��والت 
تولیدی، عمق س��اخت داخل و 
سرمایه گذاری 50-50 که حتما 
نبای��د در قال��ب جوینت ونچر 
باشد، از جمله این موارد هستند. 
اگر نبود راهبرد یک خطی را در 
نظر نگیری��م، چارچوب تعیین 
ش��ده خوب است، زیرا در بحث 
ساخت داخل دانش فنی منتقل 
س��رمایه گذاری  در  می ش��ود، 
مشترک نقدینگی وارد می شود 
و در 30 درصد صادرات کیفیت 
به وج��ود خواهد آم��د و طرف 
خارجی ناچار اس��ت که سقف 
استانداردهایش را در محصوالت 

ایرانی رعایت کند.«

ضمانت اجرایی وجود 
ندارد

نب��ود راهب��رد کل��ی برای 
و  خ��ودرو  صنع��ت  توس��عه 
ورود وزارتخان��ه به چارچوب 

ش��رکت های  قرارداده��ای 
را  کار  کم��ی  خودروس��ازی، 
برای امضای هر نوع قراردادی 
س��خت می کند، زیرا صاحبان 
صنای��ع م��ا نمی دانن��د ک��ه 
براساس کدام مدل توسعه ای 
از  و  ببندن��د  ق��رارداد  بای��د 
س��وی دیگر، با ورود مستقیم 
وزارتخانه، دست هایشان برای 
چان��ه زنی نیز بس��ته اس��ت. 
ب��ا اینکه کلیات ق��رارداد پژو 
بسیار بهتر از گذشته است اما 
انتقاداتی نیز ب��ه این قرارداد 

وارد است. 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو، درب��اره ضعف ه��ای 
ای��ن ق��رارداد ب��ه »فرص��ت 
امروز« می گوید: »ما به عنوان 
منتق��د ای��ن ق��رارداد باید از 
پژو  مقاب��ل  در  ایران خ��ودرو 
ایرانی حمایت  به عنوان ی��ک 
کنی��م، یعن��ی باید فش��ارها 
به س��مت پ��ژو وارد ش��ود نه 
مدیرعام��ل  خ��ودرو.  ای��ران 
ای��ران خودرو باید بیش��ترین 
امتی��از را برای این ش��رکت 
بگیرد، نه برای وزارت صنعت 
س��هامداران خودش  وکیل  و 
اس��ت. بنابرای��ن ما ب��ه ایران 
انتق��ادی نداریم، زیرا  خودرو 
س��ودآوری و زی��ان دهی این 
ایران خودرو  به خ��ود  قرارداد 
مربوط است تا زمانی که دولت 
ابزار رانت را برای این شرکت 

قائل نشده باشد.«
»دول��ت  می افزای��د:  او 
س��خت گیری هایی  می توان��د 
را انجام ده��د تا برای صنعت 
بازده��ی صورت بگی��رد و نه 
فق��ط چن��د ش��رکت. اکنون 
ش��رایطی که در ای��ن قرارداد 
وزارت صنعت گذش��ته است، 
ش��رایط قابل اتکایی نیس��ت. 
مث��ال ص��ادرات 30 درصدی 

ک��ه در ای��ن ق��رارداد آورده 
شده اس��ت، اگر این صادرات 
محقق نش��ود چه ابزاری برای 
فش��ار وج��ود دارد؟ آیا دولت 
این توانایی را دارد که جلوی 
تولی��د محصوالت پ��ژو را در 

ایران بگیرد؟
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو با اش��اره ب��ه اینکه از 
عم��ر برخ��ی محصوالتی که 
قرار اس��ت طبق ای��ن قرارداد 
در ایران تولید ش��وند، گاهی 
س��ه س��ال گذش��ته اس��ت، 
تصری��ح می کن��د: »ب��ا توجه 
به اینکه حداق��ل عمر برخی 
از این محصوالت س��ه س��ال 
اس��ت تا ایران خودرو بخواهد 
آنه��ا را داخلی س��ازی کند ما 
ب��ا چن��د خ��ودروی قدیمی 
روب��ه رو هس��تیم. از آنجاکه 
وضعی��ت مالی ای��ران خودرو 
خوب نیست برای آنکه بتواند 
این ق��رارداد را اجرا کند باید 
اس��تفاده  دولتی  وام ه��ای  از 
کن��د، در حالی ک��ه ما مجددا 
ت��ا دس��ت ک��م 10 س��ال با 
چند محص��ول قدیمی روبه رو 
خواهیم ب��ود، در حالی که اگر 
ای��ن س��رمایه گذاری را پ��ژو 
تماما برای انتفاع از بازار انجام 
می داد، آن وقت ما ش��اهد این 
رفت��ار نبودیم. اکن��ون خیال 
پژو از 200 میلی��ون یورویی 
که ب��ه ایران م��ی آورد راحت 
اس��ت، البت��ه در صورتی ک��ه 
تمام این س��هم را بابت نقشه 
از ایران خ��ودرو پ��س نگیرد، 
مطمئن اس��ت ک��ه همه این 

سرمایه برخواهد گشت.«
کریمی س��نجری  همچنین 
معتق��د  این ب��اره  در  نی��ز 
نیس��ت  »مش��خص  اس��ت: 
ک��ه ما براس��اس ک��دام مدل 
می خواهی��م صنعت خودروی 

خود را توس��عه دهی��م و این 
موضوع ب��ه دلیل نبود راهبرد 
یک خطی اس��ت، در حالی که 
وزارت صنعت باید این راهبرد 
را مش��خص کند و چارچوب 
قرارداده��ا را به مجموعه های 
پایین دس��تی بس��پارد. نکته 
دیگر نب��ود ضمان��ت اجرایی 

است.«
او ادامه می دهد: »در قرارداد 
ال 90 ه��م ق��رار ب��ود ما یک 
خ��ودروی ارزان تولی��د کنی��م 
ک��ه 30 درص��د تولی��دات آن 
صادر ش��ود اما به دلیل نداشتن 
ضمانت اجرایی، هیچ کدام اتفاق 
نیفتاد. به کلیات منتش��ر شده 
این ق��رارداد نیز چنین انتقادی 
وارد اس��ت اما آق��ای یکه زارع 
گفته اند که ضمانت اجرایی هایی 
را در نظر گرفته اند. اگر ضمانت 
اجرایی در این قرارداد دیده شده 
باشد ما می توانیم به تحقق همه 

موارد امیدوار باشیم.«
می گوین��د  کارشناس��ان 
اطمینان خاطری که برای پژو 
از ب��ازار ای��ران به وج��ود آمده 
حت��ی در خ��ود فرانس��ه هم 
برای این شرکت وجود نداشته 
اس��ت، عالوه بر ای��ن انتقادات 
دیگری از جمله نادیده گرفتن 
قطعه س��ازی به ط��ور مجزا به 
این قرارداد وارد می ش��ود، که 
تا زمان منتشر نشدن جزییات 
آن نمی توان به طور قطع درباره 
آنها صحبت ک��رد. اما نکته ای 
ک��ه نبای��د در امض��ای چنین 
ق��راردادی فراموش ش��ود این 
است که این نخستین قرارداد 
با س��رمایه گذاری مشترک در 
ح��وزه خودرو و با این وس��عت 
در ح��وزه خودرو اس��ت که در 
ص��ورت ج��دی ب��ودن دولت 
می تواند نتایج خوبی به همراه 

داشته باشد. 

بازخوانی پرونده بازگشت پژو به ایران

امتیازاتی که از شیرها گرفتیم
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قیمت خودروهای مدیران خودرو
قیمت نمایندگی )تومان(قیمت بازار آزاد )تومان(مشخصات خودرومدل خودرو

MVM 11019.400.00022.410.000چهار سیلندر - دنده ای
MVM 11036.000.00040.210.000اتوماتیک - چهار سیلندر

MVM 3151500cc039.215.000 )صندوقدار(
MVM 3151500cc039.215.000 )هاچ بک(

MVM 5303 2000 - یوروcc36.800.00044.515.000
MVM X33 064.465.000 تیگو

قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت نمایندگی )تومان(قیمت بازار آزاد )تومان(مشخصات خودرومدل خودرو

)E1 34.600.00033.663.100 تندر 90 )لوگان
E2 90 44.900.00047.196.400بنزینی - گیربکس اتوماتیک - تک ایربگتندر
E2 90 37.600.00037.292.600بنزینیتندر
E2 90 00دوگانه سوزتندر

LX 31.500.00033.233.700تریم مشکی - یورو 4رانا
19.500.0000دوگانه سوز CNG- توقف تولیدپژو روا سال
LX 30.200.00030.134.000بنزینی یورو 4سمند

LX EF7 بدون سیستم مالتی پالکسسمند EF7 29.900.00030.243.600موتور
LX پایه گاز سوز - یورو 4سمند - EF7 32.500.00032.080.000موتور ملی
LX سمندLX CNG00
SE یورو 4سمند - XU7JP/L3 27.300.00027.439.600موتور

ELX 35.700.00036.123.000 سورن
ELX EF7 بنزینیسورن - EF7 37.200.00036.745.000موتور

14.500.0000باردو 1700وانت پیکان
15.400.00015.265.000دوگانه سوز - سپر جدید یورو 4وانت پیکان

44.700.00042.395.000 دنا
80.000.00091.000.000 وانت دیزلی فوتون

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

قیمتخودرو



اخبار انتخاباتی

روحان��ی  حس��ن  والمس��لمین  حجت االس��ام 
رئیس جمهوری کش��ورمان پ��س از تجدی��د میثاق با 
آرمان ه��ای بنیانگ��ذار جمه��وری اس��امی ای��ران در 
ح��رم مطهر امام خمینی)ره( طی س��خنانی با اش��اره 
به فرا رس��یدن دهه فجر گف��ت: روز ورود حضرت امام 
خمینی )ره( پس از س��ال ها تبعی��د در ترکیه، نجف و 
پاریس به ایران برای مردم روزی به یادماندنی در تاریخ 
کش��ور بود. او ب��ا بیان اینکه دوازدهم و بیس��ت و دوم 
بهمن ماه و دهه فجر مقطعی از تاریخ سرزمین است که 
می تواند بیانگر هویت ملت و تاریخ باشد، افزود: همواره 
در میان همه مقطع ها، مقاطعی از تاریخ و روزهای مهم 
و ش��خصیت هایی اس��تثنایی وجود دارد که هویت آن 
ملت را س��اخته اس��ت. برای ما دهه فجر، 12 بهمن ماه 
و 22 بهمن اینچنین اس��ت و ش��خصیت امام خمینی 
)ره( نی��ز که امام بزرگوار ما، رهبر و بنیانگذار جمهوری 
اسامی ایران بودند شخصیت استثنایی تاریخ سرزمین 

ما است. 
روحانی با تاکید بر اینکه راه امام )ره( و اصول او همواره 
برای ما راهگشا و راهنما بوده، خاطرنشان کرد: شجاعت 
امام )ره(، ایستادگی در برابر استبداد و قدرت های بزرگ 
و همچنین اس��تعمار و ش��هامت و ش��جاعت ایشان در 
بازنگری و تغییر ش��رایط و ش��جاعت امام خمینی )ره( 
در جن��گ، مقاومت و صلح و اجرای ش��رایط جدید پس 
از جنگ در کش��ور همه برای ما درس آموز بوده اس��ت. 
رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه البته ام��روز نیز رهبری 
شجاع و مدبر همان مسیر و همان راه را ادامه می دهند، 
افزود: دیدیم که فتوای مقام معظم رهبری در حق الناس 
بودن رأی مردم و همچنین فتوای سیاس��ی ایش��ان در 
نرم��ش قهرمانانه ت��ا چه میزان راهگش��ا و تاثیرگذار در 
ش��رایط کشور بود. امام بزرگوار ما قدرت ایمان و دین را 
در مقطعی که از دیدگاه ش��رق و غرب قدرتی محسوب 
نمی ش��دند به رخ جهانیان کشاند و نشان داد که چگونه 
دین قادر است انقاب و نهضت بزرگی را به ثمر بنشاند و 
چگونه این قدرت می تواند استبداد و استعمار را در یک 

جامعه سرنگون سازد. 
رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه اس��اس راه امام 
خمینی )ره( بازگشت عزت به کشور بود، گفت: انقاب 
امام )ره( و انقاب اس��امی همان آزادی،  اس��تقال و 
جمهوری اس��امی اس��ت؛ آزادی نه ب��ه معنای هرج و 

مرج، بلکه به معنای آزادی در بیان و آزادی در تصمیم  
و همچنی��ن آزادی در انتخاب و آزادی در اداره کش��ور 
و پیش��رفت کش��ور. منظور از استقال نیز نه به معنای 
ان��زوا، بلکه به معنای نفی اس��تیای دیگ��ران که ما نه 
بیگانه پرس��تیم و نه بیگانه س��تیزیم اس��ت. م��ا نه انزوا 
می پذیریم و نه هضم در جامعه غرب را قبول می کنیم. 
امام خمینی )ره( از روز نخس��ت به ما یاد داد که دین 
و دین ساالری در کنار مردم ساالری است و خواهد بود. 
رئیس جمهوری با اش��اره به بیانات امام خمینی )ره( 
مبنی بر اینکه باید پایگاه ملی داش��ته باش��یم و کاری 
کنی��م که دل م��ردم را به دس��ت آوریم، اظه��ار کرد: 
ام��ام)ره( با بیانی روش��ن و صریح به م��ا فرمودند که 
جمهوری اس��امی با رأی مردم بوده و رئیس جمهور و 
مجل��س نیز ب��ا رأی مردم خواهند ب��ود و همه امور به 
دس��ت مردم اس��ت. این جمله امام )ره( برای ما روشن 
می سازد که باید این نظام در چارچوب احکام و مقررات 

اسامی و رأی و نظر مردم باشد. 
رئیس جمه��وری کش��ورمان در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت های خود با اش��اره به تقارن دهه فجر امسال با 
پایان تحریم ها و همچنین فرا رسیدن انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری و مجلس ش��ورای اسامی،  اظهار کرد: 
امسال خوش��بختانه ایام پیروزی انقاب و دهه فجر از 
س��متی با پیروزی مردم با منطق و اس��تدالل در برابر 
ش��ش قدرت جهانی و پایان یافت��ن تحریم ها و از بین 
رفتن زنجیره های فش��ار و تحریم های نابجا به کشور و 
همراه و همزمان با احترام بیش��تر جهانیان نس��بت به 
ایران مقارن شده و از سمت دیگر نیز تا اوایل اسفندماه 
که دو انتخابات بسیار مهمی پیش رو داریم مقارن شده 

است. 
روحان��ی با تاکید بر اینکه حض��ور مردم در انتخابات 
بس��یار کارس��از خواهد بود، گفت: هیچ چیز نباید امید 
را از ما بگیرد و در هیچ ش��رایطی نباید به صندوق های 
آرا پش��ت کنیم. رئیس جمهوری کش��ورمان با اش��اره 
به حضور پرش��ور مردم در انتخابات س��ال 92 در پای 
صندوق ه��ای رأی، اظه��ار کرد: اگر حض��ور مردم پای 
صن��دوق  خ��رداد 92 نبود امروز پی��روزی در مذاکرات 
هس��ته ای و پایان تحریم ها تحقق پیدا نمی کرد. همان 
راه بای��د ادامه یاب��د و مردم در هر ش��رایطی باید پای 
صندوق های رأی بیایند و بهترین ها را برای دو مجلس 

خبرگان رهبری و شورای اسامی انتخاب کنند. 
روحان��ی با اش��اره به ایام رس��یدگی ب��ه اعتراضات 
متقاضیان کاندیداتوری دو مجلس ش��ورای اس��امی و 
خبرگان رهبری توس��ط ش��ورای نگهبان، تاکید کرد: 
این روزها انتظار این اس��ت که از طرف شورای نگهبان 
امید بیش��تری به مردم بازگردد و مردم با فضای بازتر و 
توان انتخاب بیش��تر و رقابت گسترده تر در انتخابات 7 
اس��فند مواجه باشند. رئیس جمهوری در بخش دیگری 
از صحبت ه��ای خود با اش��اره به ایام س��الگرد پیروزی 
انقاب اس��امی گفت: این ایام مبارک را به ملت بزرگ 
ای��ران، رهبر معظم انقاب و بیت مکرم امام )ره( که در 
نهضت، انقاب و پیروزی انقاب اسامی و همچنین در 
اس��تقرار این نظام زحمات بسیاری را بر دوش کشیدند 
و مس��ئولیت های بسیار س��نگینی را بر عهده داشتند، 

تبریک می گویم. 
روحانی با بی��ان اینکه احترام به امام )ره(، احترام به 
راه امام )ره(، اصول ایش��ان و بیت ایش��ان است، اظهار 
ک��رد: این ایام مبارک را به بیت مکرم امام خمینی)ره( 
به ویژه یادگار عزیز ایش��ان عالم، دانش��مند و فرهیخته 
حضرت حجت االس��ام والمسلمین سیدحسن خمینی 
تبریک عرض می کن��م. در کنار حرم امام خمینی )ره( 
ب��ار دیگر پیم��ان می بندیم ک��ه راه ام��ام)ره( را ادامه 
خواهیم داد و مسیر حق ایشان را از یاد نخواهیم برد. 

روحانی با تاکید بر اینکه از سخنان امام خمینی)ره( 
نبای��د به عنوان اب��زار جناحی و گروهی اس��تفاده کرد، 
گف��ت: همه بای��د تابع مجموعه خط اص��ول و راه امام 
خمینی)ره( باش��یم و نه با زب��ان، بلکه با عمل خود در 

این راه حرکت کنیم. 
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با دعوت از مردم 
ب��رای حضور در راهپیمای��ی 22 بهمن تاکید کرد: از 
مردم درخواس��ت می کنم که همچون سال های قبل 
و بی��ش از س��ال های قبل در راهپیمای��ی 22 بهمن 
ش��رکت کنند. 22 بهمن روز آزادی ملت بزرگ و روز 
استقال و روز امام )ره( و پایان ظلمت ها و تاریکی ها 
و روز ن��ور اس��ت. ان ش��اءاهلل در این روز در سراس��ر 
کش��ور مرد و زن و پیر و ج��وان در راهپیمایی بزرگ 
ش��رکت خواهیم کرد و به جهانیان خواهیم گفت که 
ما همچنان پیرو راه و خط امام)ره( هستیم و در این 

راه باقی خواهیم ماند. 

مجله آلمانی اش��پیگل از ش��دت گرفت��ن اختافات 
می��ان صدراعظم ژرمن ها و معاون او بر س��ر دعوت از 
رئیس جمه��وری ایران خب��ر داد. در این گزارش آمده 
است: در حالی اختاف نظر در دفتر صدراعظمی آلمان 
بر سر دعوت از »حسن روحانی« رئیس جمهوری ایران 
ش��دت پیدا کرده که »آنگا م��رکل« ادعا می کند که 
ای��ران کماکان مدافع حزب اهلل لبن��ان و تهدیدی برای 

اسرائیل است. این در حالی است که »زیگمار گابریل« 
معاون وی منافع اقتصادی را بیش از هر چیزی در این 

میان با اهمیت می داند. 
زیگمار با اش��اره به تاکید »جو کیس��ر« رئیس ش��رکت 
زیمنس در حاشیه برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
مبنی بر لزوم تقویت مناس��بات اقتصادی ب��ا ایران معتقد 
است: سفر و دیدار رئیس جمهوری ایران به آلمان در چنین 

شرایطی باید انجام شود. او معقتد است که در غیر این صورت 
اقتصاد آلمان در چنین شرایطی بر سر مناسبات سودآور با 
ایران عقب خواهد ماند. اشپیگل نوشت: ایران در سفر اخیر 
روحانی به دو کش��ور اروپایی ایتالیا و فرانس��ه به مناسبات 
تجاری خود با کش��ورهای اروپایی حیات دوباره بخشید. از 
س��وی دیگر، مرکل بر خاف گابری��ل اعتقادی به ضرورت 

دیدار هر چه سریع تر روحانی از برلین ندارد. 

 حجت االس��ام والمس��لمین سیدحس��ن خمینی 
تولیت آستان حرم امام خمینی )ره( با اشاره به برگزاری 
انتخاب��ات  مجلس خب��رگان رهبری و مجلس ش��ورای 
اسامی در اسفندماه س��ال جاری، تاکید کرد: امیدوارم 
که انتخابات پیش رو انتخاباتی مبارکی باش��د و یک بار 
دیگر بتواند حضور عمومی مردم را باعث ش��ود و با اتکا 
به آن بتوانیم روزهای خوبی را در جامعه داشته باشیم. 
 حجت االسام والمسلمین حسن روحانی در لیست 
انتخاباتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای پنجمین 

دوره انتخابات خبرگان قرار گرفت. 
 ستاد، اصاحات )سما( طی اطاعیه ای با ارائه طرح 
»25 روز، 25 روی��ش« خواس��تار مش��ارکت فعال بدنه 

اصاحات در انتخابات شد. 
 عل��ی مطه��ری، نماین��ده مردم ته��ران در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت که تایید صاحی��ت مجدد وی 
هنوز به طور رس��می به وی اباغ نش��ده است. او گفت: 
تایید صاحیت من از طریق منابع غیررس��می اما موثق 

به اطاعم رسیده است. 
 سهیا جلودارزاده، نماینده سه دوره مجلس شورای 
اسامی با حضور در دفتر دکتر عارف با او گفت وگو کرد. 
در این جلسه عارف و جلودارزاده درباره وضعیت سیاسی 
کش��ور و برنامه های جریان اصاحات گفت وگو کردند و 
مقرر ش��د برنامه ائتاف اصاح طلبان ب��رای فعالیت در 
انتخابات مجلس دهم به زودی اعام شود. همچنین آنها 
بر ضرورت ارائه لیس��ت 30 نفره از س��وی اصاح طلبان 

تاکید کردند. 
 س��یدکمال الدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان 
خ��ط امام و رهبری گفت: حضور احزاب سیاس��ی از هر 
دو جناح تضمین کننده ش��ور، نشاط و هیجان در صحنه 
انتخابات خواه��د بود. او با تاکید بر اینکه انتخابات آتی، 
بای��د آزاد و مطلوب برگزار ش��ود، اظهارکرد: مس��ئوالن 
اجرای��ی باید قانون را رعایت کنند و س��ایر کس��انی که 
ب��ه نحوی در برگزاری انتخابات دخیل هس��تند نیز باید 
با فراه��م آوردن ج��وی آرام، مردم را نس��بت به آینده 

خوش��بین کنند و زمینه برگزاری یک انتخابات مطلوب 
را مهیا سازند. 

 محمدرضا عارف، رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری 
انتخابات��ی اصاح طلب��ان گفت: راهی غی��ر  از حرکت رو 
ب��ه جلو برای جوانان وجود ندارد و رویدادهای سیاس��ی 
فرصتی برای توانمندس��ازی جوانان است، من نیز اعتقاد 
ندارم جوانان پوسترچس��بان هستند، بلکه جوانان محور 
اصلی فعالیت ها هس��تند. او با بیان اینک��ه در انتخابات 
مجلس این دوره راهبرد اصاح طلبان غیر متمرکز است، 
افزود: هیچ دخالتی در هیچ حوزه انتخابیه ای نمی کنیم. 
بارها ه��م مطرح کرده ایم که خود ح��وزه تصمیم گیری 
می کند و فعالیت و تبلیغاتش هم غیر متمرکز اس��ت در 

چارچوب سیاست هایی که اعام می کنیم. 
 به��روز نعمتی، نایب رئیس فراکس��یون اصولگرایان 
رهروان والیت گفت که این فراکسیون براساس ویژگی ها 
و معیارهایی از کاندیداها حمایت می کند که جمع بندی 

آن به زودی اعام می شود. 

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

اش��تاین مایر، وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه در گفت وگو 
با روزنامه »ولت« گف��ت: منافع ما ایجاب می کند که تمامی 
کوش��ش های خود را انجام دهیم تا تش��دید اوضاع به صورت 
کنترل نشده به پیش نرود. ما باید از همه امکانات خود برای باز 
نگه داشتن کانال های ارتباطی استفاده کرده و به اعتمادسازی 
بی��ن دو طرف کمک کنی��م، چراکه هر نوع تش��دید جدید 
مناقشه تهران و ریاض، تاش برای یافتن راه حل را سخت تر 
خواهد کرد. در تمامی مناطق خاور نزدیک و میانه، بحران ها 
و مناقشه های خونین تحت الشعاع شکاف عمیق مذهبی قرار 
گرفته است. ما این امر را به طور ملموس در مذاکرات صلح ژنو 
احساس می کنیم. ما امیدوار هستیم که این مذاکرات باالخره 
منج��ر به پایان دادن به خونری��زی و ورود به مرحله راه حل 
سیاس��ی شود. این امر بدون فش��ار مشترک از بیرون و بدون 
هماهنگی قدرت های منطقه ای میسر نخواهد شد. به گزارش 
ایرنا، در عین حال منابع آگاه در برلین اظهار داش��تند که در 
این س��فر از سوی »اشتاین مایر« درخواست ماقات با حسن 
روحانی، محمدجواد ظریف و علی الریجانی، رئیس جمهوری، 

وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ش��ورای اسامی ارائه شده 
است. محور مذاکرات مسائل خاورمیانه و روابط دوجانبه ایران 
و آلم��ان خواهد بود. در این س��فر عاوه ب��ر این یک هیات 
اقتصادی-تجاری آلمانی و نیز یک تیم مطبوعاتی، وزیر خارجه 
این کشور را همراهی خواهند کرد. »مارتین شفر« سخنگوی 
وزارت خارجه آلمان روز جمعه گذش��ته در کنفرانس خبری 
دولت با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در برلین 
در رابطه با محورهای گفت وگوی »فرانک والتر اشتاین مایر« 
در سفرهای آتی خود به تهران و ریاض گفته بود که هدف این 
سفر پیشبرد مذاکرات صلح سوریه ازطریق یافتن یک راه حل 
سیاسی و پایان دادن به جنگ در این کشور است. سخنگوی 
وزارت خارجه آلمان ضمن بیان این مطلب گفت: ش��کی در 
این نیس��ت که ایران و عربستان دو کشوری هستند که نفوذ 
فراوانی در طرفین درگیر در جنگ سوریه دارند. وزیر خارجه 
آلمان در ماه اکتبر سال گذشته میادی، پس از امضای توافق 
هسته ای ایران با کشورهای 1+5 نخست به تهران و سپس به 

ریاض سفر کرده بود. 

آغاز سفر خاورمیانه ای اشتان مایر به تهران و ریاض 

  س�یدعباس عراقچ�ی، رئیس س�تاد 
پیگی�ری اج�رای برج�ام گف�ت: هیات 
نظارت بر اج�رای برجام، انجام تعهدات 
طرف مقابل تا این مرحله را تایید کرده 
و از این پس اگر نقض عهدی مش�اهده 
ش�ود، آن را به دق�ت رصد می کند و در 

زمان الزم تصمیم گیری خواهد کرد. 
  نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب 
دو م�اده از طرح »نحوه انتصاب اش�خاص در 
مشاغل حساس«، مصادیق این مشاغل و نحوه 

انتصاب در آنها را تعریف کردند. 

حض�رت آیت اهلل خامنه ای ، فرمانده معظ�م کل قوا به فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و چهار تن از فرماندهان این نیرو که به توقیف 

شناورهای آمریکایی اقدام کرده بودند، نشان فتح اعطا کردند

تیتر اخبار

س��ردار سیدمس��عود رضوانی، رئیس اینترپ��ل ناجا در 
نشس��ت خبری اش با اش��اره به آخرین وضعی��ت پرونده 
محم��ود خ��اوری، مدیرعامل فراری بان��ک ملی در دولت 
نه��م و دهم، گفت: با پیگیری ه��ای پلیس بین الملل ناجا 
سرانجام برای خاوری اعان قرمز از سوی پلیس بین الملل 
صادر ش��د. پلیس کانادا ابتدا اعام کرده بود که اطاعاتی 
از محل زندگی خاوری ندارد، اما ما اطاعات محل زندگی، 
خ��ودرو و... را به پلیس کانادا دادیم و در نهایت پذیرفتند 
که خاوری در این کش��ور اس��ت. رضوانی با اشاره به این 
مطلب که در حال حاضر خاوری شناسایی و ردیابی شده 
اس��ت، گفت: به ما گفته اند که دیگر باید از طریق قضایی 

و دیپلماتیک پیگیر این موضوع بود. 
رئیس اینترپل ناجا در پاسخ به این سوال که آیا وظیفه 
پلیس در این زمینه به پایان رسیده یا خیر، گفت: وظیفه 
پلیس در این باره تمام نش��ده اما مس��یر درس��ت در این 
پرونده طی ش��ده اس��ت. در ح��ال حاض��ر پیگیری ها از 
اینترپ��ل اوتاوا ادامه دارد و پلیس ایران آمادگی اعزام تیم 
پلیس��ی به کش��ور کانادا را نیز دارد. او در پاسخ به سوال 
دیگر مبنی بر اینکه آیا تغییر رویه دولت کانادا نس��بت به 
ای��ران می تواند در این پرونده موثر باش��د یا خیر، تصریح 
کرد: امیدواریم در ش��رایط جدید رویکرد واقع بینانه ای به 

این موضوع ایجاد شود. 

رئیس اینترپل ناجا: خاوری ردیابی و شناسایی شده است 

 آمارهای ۱۰ ساله مرکز آمار ایران نشان 

می ده�د با افزایش ۶.۸ میلیونی جمعیت 
غیرفع�ال کش�ور، هم اکن�ون جمعی�ت 
خانه نش�ین به ۴۰.۲ میلیون نفر رس�یده 

است. 
  س�رهنگ کرم�ی اس�د، رئی�س مرکز 
اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظام�ی اعالم ک�رد: بخش�ودگی جرایم 

رانندگی به مناسبت ۲۲بهمن کذب است. 
سرانجام با رایزنی و پیگیری های صورت گرفته میان سپاه پاسداران و شهرداری 

تهران، تخریب طبقات اضافه سازه میدان سپاه آغاز شد
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با اعام برندگان جوایز اصلی جشنواره »ساندنس« فیلمی 
درباره ش��ورش بردگان برنده جوایز حض��ار و هیات داوران 
این رویداد س��ینمایی شد. به گزارش هالیوود ریپورتر، فیلم 
»تولد یک ملت« ساخته نیت پارکر درباره شورش بردگان که 
به فیلم محبوب همه در فستیوال فیلم ساندنس امسال بدل 
ش��ده بود، جوایز تماشاچیان و هیات داوران این فستیوال را 
به خود اختصاص داد. این فیلم که داستان حقیقی شورشی 
به رهبری نیت ترنر را تعریف می کند، در فستیوال ساندنس 
به نمایش درآمد و با تش��ویق ایستاده حضار مواجه شد. این 
فیلم باعث شد استودیوها سر خرید حقوق رسمی اش با هم 

به رقابتی ش��دید بپردازند و در نهای��ت این کمپانی فاکس 
سرچ الیت بود که با 17.5 میلیون دالر پیشنهادی اش، موفق 
به خرید فیلم ش��د. نت فلیکس 20 میلیون دالر برای خرید 
حقوق این فیلم پیشنهاد کرده بود اما ناکام ماند. در سال های 
اخیر، برندگان س��اندنس نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم 
اسکار هم شدند که از جمله  آنها می توان به »ضربه شاق«، 
»جانوران جنوب وحشی«، »استخوان زمستان«، »گران بها« 
و همچنی��ن »ایس��تگاه فروت ویل« و »م��ن و ارل و دختر 
در حال مرگ« اش��اره کرد که برن��ده جوایز هیات داوران و 

تماشاچیان سال قبل شده بود. 

بردگان در »ساندنس«

  غالمرضا موسوی، رئیس شورای عالی 
تهیه کنندگان بیان کرد: نمایش فیلم های 
جشنواره فیلم فجر در استان های سراسر 
کشور به دلیل مشکالت مالی آنها، تا این 

لحظه منتفی است. 
  آصف کاپادی�ا، کارگ�ردان بریتانیایی 
نام�زد جایزه اس�کار برای س�اخت فیلم 
مس�تند »ایم�ی«، حاال قرار اس�ت فیلم 
»روح نقره ای« را به تهیه کنندگی مارتین 

اسکورسیزی کارگردان نامدار بسازد. 

مجموعه انیمیش�ن »مبارک« به کارگردانی مهدی خرمیان در مرحله دوبله 
قرار گرفت

تیتر اخبار

ریکاردو سامورا 100 سال پیش و در 15 سالگی، نخستین 
بازی اش را برابر ر ئال  ماد رید انجام داد. به  گزارش آس، سامورا 
که یکی از بهترین بازیکنان اسپانیا بود، یک قرن از نخستین 
حضورش در اللیگا می گذرد. )22آوریل 1916( او در س��ال 
1916 در دیدار تیم های ر ئال  ماد رید و اس��پانیول، نخستین 
ب��ازی اش را انج��ام داد. هر دو تیم دو بازی دوس��تانه پیاپی 
انجام دادند که دیدار نخس��ت یک بر یک مس��اوی شد و در 
بازی دوم، اس��پانیول با گل های گونس��الس و ورگاس پیروز 
ش��د. س��انتیاگو برنابئو در هر دو بازی حضور داش��ت. تاریخ 
این نمایش، نقط��ه عطف آن روز بود. د ر وازه بان اس��پانیول، 
»پیر گیبرت گراپاس« بود اما ترجیح داد با بارسلونا مذاکره کند 
و به همراه تیم سفر نکند. به همین دلیل باشگاه از د ر وازه بان 

تیم دانشگاهی اش اس��تفاده کرد. نوجوانی که تنها 15 سال 
داش��ت. خانواده اش هرگز فکر نمی کرد ند آینده ای درخشان 
در انتظار فرزندش��ان اس��ت. در این شرایط، سامورا به همراه 
اسپانیول با قطار به مادرید سفر کرد. او را مجبور کردند شلوار 
بپوش��د تا سن کمش مشخص نشود. باشگاه برای او اتاقی را 
در خیابان کارتاس اجاره کرد و ریکاردو س��امورا از دوستش، 
آرمت خواس��ت که به خانه او نقل مکان کند چون از تنهایی 
می ترسید. او در نخستین بازی اش درخشید و تا سال 1919 
از دروازه اسپانیول حفاظت کرد. در سال های 1922 تا 1930، 
دوباره برای اس��پانیول بازی کرد و جامی را باالی سر برد. در 
سال 1930 رئال با او قراردادی به ارزش 150 هزار پسو امضا 
کرد و در دهه 20 و 30 تبدیل به بهترین بازیکن جهان شد. 

پس از یک قرن: سامورا، دروازه بان ۱5 ساله ای که اسطوره شد

  علیرضا فیروزجا، ش�طرنج باز ۱۳ ساله 
ایران که در مس�ابقات بزرگس�االن کشور 
به عن�وان قهرمان�ی دس�ت یاف�ت، اب�راز 
امیدواری کرد به زودی قهرمان جهان شود. 

  باش�گاه لندنی چلس�ی در نظر دارد 
در ص�ورت جدای�ی »ادن آزار« از ای�ن 
باشگاه، »آنتونیو گریزمان« را جایگزین 

این بازیکن کند. 
فدراس�یون جهانی تاریخ و آمار فو تبا ل فهرس�ت ۴۸ اسطوره فو تبا ل دنیا را 

اعالم کرد که در این فهرست نام علی دایی نیز مشاهده می شود
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سیاست
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جای خالی یک داستان خوب در 
تبلیغات

یک داس��تان خوب به همان اندازه می تواند در ذهن 
نق��ش ببندد که یک موس��یقی خوب؛ دس��ت کم اگر 

بیشتر از آن نباشد کمتر هم نیست. 
پیش ت��ر در م��ورد ارزش موس��یقی در آگهی های 
تبلیغاتی توضیحاتی داده ایم و گفته ایم که موس��یقی 
چون ب��ه نوعی دیگر در مغز پردازش می ش��ود لذا به 
راحتی در ذهن باقی می ماند و گفتیم که وقتی پیامی 
به طور مستقیم به سمت مغز برود نخستین کاری که 
مغز خواهد کرد مقاومت در مقابل آن است تا بتواند آن 

را به خوبی پردازش کند. 
در ادامه بیان شد که موسیقی به راحتی از این فیلتر 
مقاومتی عب��ور و در ذهن جا خوش می کند لذا امروز 
قصد داریم در خصوص ارزش داس��تان های تبلیغاتی 
بگویی��م و توضیح دهیم که چه داس��تانی می تواند در 

مخاطب تاثیر بیشتری بگذارد. 
موضوع از این قرار اس��ت ک��ه وقتی متنی به گوش 
می رسد مغز ابتدا آن را پردازش می کند. این پردازش 
برای آن است که مغز قصد دارد آنچه دریافت می کند 
را ب��ا تجربی��ات قبلی خ��ود ارزش گذاری کن��د تا بر 
تجربیات جدید خود بیفزاید اما وقتی موسیقی گوش 
فرا می دهیم بیشتر آن قسمت از مغز که امور احساسی 
را کنترل می کند تحریک می شود و این گونه است که 
مغز دریچه های خود را باز می کند و بدینوسیله می توان 

پیام را به سمت آن حرکت داد. 
در خصوص داستان ها نیز به نظر مغز براساس همان 
مکانیزم شعر و موسیقی عمل می کند یعنی یک رفتار 
دوگانه »احساسی، تجربی« را در پیش می گیرد، از این 
جه��ت می توان به راحتی درون داالن های مغزی نفوذ 

کرد. 
برای همین اس��ت که ما می توانیم فیلم های تخیلی 
و عجی��ب را ببینیم و با آن همزاد پنداری کنیم؛ مثال 
دیدن فیلم »دزدان دریایی« برای ما لذتبخش می شود، 
چرا که مغز قسمت پردازش عقالنی را بسته نگه داشته 
و ای��ن فیلم می تواند برای م��ا یک فیلم مهیج قلمداد 
بشود و بخش احساسات مغزی ما اجازه دهد از دیدن 

این فیلم لذت ببریم. 
لذا آن دس��ته از مدیرانی که قص��د دارند یک فیلم 
تبلیغاتی درس��ت کنند باید در نظر داش��ته باشند که 
دانستن عملکرد مغزی تا چه اندازه ای می تواند به آنها 
کمک کند در غیر این ص��ورت در فیلتر مغزی گرفتار 

خواهند شد. 
مثال داس��تانی که به مخاطب عرضه می شود نباید 
به گونه ای باش��د ک��ه مخاطب را ب��ه »تجربه« جهت 
آزمایش درستی و نادرستی محصول تشویق کند بلکه 

باید »تحریک« به استفاده از آن کند. 
به تعبیری باید قس��مت تجربه گرای��ی در مغز را با 
افزایش حجم احساس��ی مغز کاهش داد. به طور مثال 
وقتی ش��وینده ای به مخاطب معرفی می ش��ود یا یک 
محصول خوراکی، نباید داس��تان به گونه ای باش��د که 
قس��مت »تجربه« کردن مخاطب برای اثبات درستی 
و نادرس��تی محصول فعال ش��ود بلک��ه باید مخاطب 
به گونه ای هدایت شود که قسمتی از داستان باشد که 
قرار است به محصول برسد و از آن استفاده کند نه آنکه 

آن را امتحان کند و نمره بدهد. 
در تبلی��غ ما قصد داریم جنبه احساس��ی داس��تان 
را پررنگ کنیم، اما متاس��فانه ای��ن موضوع کمتر در 
داستان های تبلیغاتی ایرانی مشاهده می شود و عمده 
داس��تان هایی که در این خصوص س��اخته شده است 
قصد دارند مخاطب را به چالش بکش��ند و متاس��فانه 
در این صورت آن قسمت تحلیل کننده مغز را تحریک 

می کنند و مغز با مقاومت روبه رو می شود. 
باید بگوییم یک فیلم تبلیغاتی باید بخش عمده ای 
از یک فیلم بلند سینمایی را در بر داشته باشد. اعم از 
موسیقی متن، داستان، جاذبه های بصری، بازیگر، نور، 

دکور و... 
اما در یک آگهی به ش��یوه سخنرانی یا مناظره شما 
تا این حد درگیر این عناصر س��ینمایی نمی شوید، لذا 
وقتی قرار می شود یک فیلم تبلیغاتی درست کنیم ابتدا 

باید یک داستان خوب داشته باشیم. 
وقتی یک داس��تان خوب را می خوانیم یا مش��اهده 
می کنیم تا مدت ها در ذهن ما باقی می ماند مثل یک 
موسیقی یا ش��عر، لذا برای ساخت یک داستان خوب 
باید به عناصر آن که در زیر به اختصار اش��اره می شود 

دقت کرد. 
عن�وان: اینک��ه موضوع داس��تانی که می س��ازیم 
چیست؟ آیا یک داس��تان دراماتیک است یا تراژیک؟ 
جنایی اس��ت یا...؟ متاس��فانه اغلب مشاهد شده ابتدا 
داستان نوشته و بعد برای آن عنوانی مشخص می شود 
که این نش��ان از آن دارد که نویسنده نمی دانسته چه 

خواهد نوشت. 
شخصیت های داستانی: این شخصیت ها همگی 
در اختیار نویسنده داستان هستند که باید در کنار هم 
یک پیوس��تار داشته باشند، در غیر  این صورت بیننده 

را گیج خواهند کرد. 
گفت وگو: دیالوگ یا گفت وگو یکی از تاثیرگذارترین 
بخش های یک داس��تان خوب است که گاهی ما را وا 
می دارد که ازکل یک داس��تان یک جمله را برگزینیم 
و در زندگ��ی به کار ببریم، البته گاهی ش��ما می توانید 

داستانی بنویسید که در آن دیالوگ نباشد. 
مکان و فضا: داس��تان باید مشخصا در یک زمان و 
مکان خاص��ی اتفاق بیفتد یا اینکه فضا و مکانی برای 

داستان ساخته شود.
بیان داس�تان: باید از ادبیات روان و ساده ای بهره 

ببرد که مخاطب را گیج نکند. 
پایان داستان: باید به گونه ای باشد که مخاطب همراه 
داس��تان حرکت کند به گونه ای که شوقی در او باشد که 
س��ایر عناصر داس��تان را تعقیب کند، در غیر این صورت 

مخاطب داستان؛ شما را نیمه راه رها خواهد ساخت.

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی داروی گیاهی sharangdhar- شعار: هنگامی که شرایط سخت می شود 

ایستگاه تبلیغات

احساس را مزه کن

تمامی کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی کوکاکوال در چند 
سال اخیر حول یک موضوع اجرا می شد و در بسیاری مواقع 
با توجه به بازارهای هدف مختلف، بومی س��ازی و متفاوت 
اجرا می شد. اما کمپین تبلیغاتی کوکاکوال در سال ۲۰۱۶ 
Taste the Feeling  »به اس��م  »احس��اس را مزه کن

به صورت یکپارچه و البته جهانی برگزار ش��ده و جایگزین 
کمپین قبلی خواهد ش��د. این نخستین بار است که تمام 
محص��والت کوکاکوال با ی��ک تگ الی��ن در یک کمپین 
 ش��رکت داده می ش��وند. به گزارش آیمارکت��ور، کوکاکوال

» CocaCola « استفاده از استراتژی یکپارچه در کمپین 
تبلیغات��ی خود را توجه به همه س��الیق مصرف کنندگان 
کوالی رژیمی Diet، ساده Classic و زیرو Zero دانسته 
و به همین دلیل تمام محصوالت در این کمپین وجود دارند. 
از دیگر دالیل انتخاب این شعار بعد از هفت سال موفقیت 
کمپین  »Open Happiness« این بوده است که نشان 
دهد کوکاکوال طعم شماره یک نوشیدنی در جهان برای رفع 
خستگی است. از طرفی، ویژگی های داستان سرایی کمپین 
تبلیغاتی کوکاکوال که به شکل جهانی اجرا شده است برای 
نفوذ بیشتر محصول در قلب مخاطب است تا منعکس کننده 

هر دو جنبه کاربردی و عاطفی از تجربه کوکاکوال باشد. 

نگاهی به کارکردهای تبلیغاتی کیسه های خرید نامی نو

تبلیغات متفاوت روی کیسه های پالستیکی 
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پیام تبلیغاتی باید شفاف به مخاطبان منتقل شود 
مس��عود محمدی درباره اق��دام تبلیغاتی اخیر نامی نو 
می گوید: ش��یوه به کار رفته توسط برند نامی نو کاری نو 
محس��وب می شود و مطمئنا در نخستین نگاه مخاطبان 
را جذب می کند ولی روند حرکتی نامی نو با اش��کاالتی 
روبه روست که این برند می توانست با رفع این اشکاالت، 
به باال بردن اثربخش��ی ش��یوه تبلیغات��ش کمک کند. 
نخستین نکته ای که در برخورد با کیسه های پالستیکی 
توزیع ش��ده توس��ط برند نامی نو به چشم می آید، شعار 
نقش بس��ته روی آن اس��ت. ش��عار این آگهی تا حدود 
زیادی گنگ اس��ت و مخاطب به راحتی متوجه مفهوم 
آن نمی ش��ود. دقیقا مشخص نیست که هدف نامی نو از 
طراحی این ش��عار چه بوده است. شاید نامی نو از طریق 
این ش��عار می خواس��ته به مخاطبان بگوید ک��ه با آنها 
صادق اس��ت و س��عی می کند محصوالت با کیفیتی به 
بازار بدهد و ش��اید مفهوم دیگری مدنظر این برند بوده 
است. به عبارت دیگر، طراحان پروژه تبلیغاتی این برند 
به طور ش��فاف پیام خود را به مخاطب منتقل نکرده اند. 
اگر برند نتواند مفهوم ش��عار تبلیغاتی خود را به راحتی 
ب��ه مخاطبان منتق��ل کند، رون��د تبلیغات��ی در پیش 
گرفته اش به نتیجه درس��تی نخواهد رس��ید. بنابراین، 
نامی نو با توزیع این کیسه های پالستیکی صرفا توانسته 
ت��ا حدودی س��طح آگاهی از برند خ��ود را نزد مخاطب 
ب��اال ببرد و به هیچ وجه ردپای مانایی در ذهن مخاطب 
باقی نخواهد گذاش��ت. به نوعی نامی نو برای ماندگاری 
عملکرد تبلیغاتی خود ش��یوه وی��ژه ا   ی را به کار نبرده و 
ب��ه نظر می آی��د روش به کار رفته توس��ط این برند یک 
تصمیم زودگذر بوده اس��ت. در تبلیغات رساندن پیامی 
ش��فاف و واضح به مخاطبان از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت و زیبا و خالق ب��ودن تبلی��غ در مرحله دوم کار 

قرار می گیرد. 

استفاده از رسانه ای متفاوت برای تبلیغات
مسعود محمدی درباره رس��انه استفاده شده توسط 
برن��د نامی نو می گوی��د: به نظرم اگر برن��د نامی نو این 
ش��یوه را در راس��تای تقویت ارتقای جایگاه مسئولیت 
اجتماع��ی خود به کار می برد، بس��یار بهتر بود. باید به 
ای��ن نکته نیز توجه کرد که در حال حاضر کمپین های 
محی��ط زیس��تی زی��ادی در مورد ع��دم اس��تفاده از 
کیس��ه های پالس��تیکی در جامعه رایج ش��ده اس��ت. 
تبلیغات��ی که دائ��م پیام های هش��داردهنده ای درباره 
اس��تفاده از کیسه های پالس��تیکی و پیامدهای منفی 
آن ب��ه مخاطبان می دهد و در این راس��تا کمپین های 
مختلفی طراحی ش��ده و در حال اجرا اس��ت. درنتیجه 
نامی نو ب��ه نظر بدون توجه ب��ه فعالیت های این حوزه 
اق��دام به طراح��ی و اجرای این ش��یوه تبلیغاتی کرده 
اس��ت. به نظرم برن��د نامی نو فقط در ت��الش بوده که 
پیامش را به تعداد وسیعی از مخاطبان برساند و موارد 
دیگر را در طراحی کمپین خود لحاظ نکرده است. این 
درحالی است که نامی نو با ورود و استفاده از رسانه های 
جدید و ش��بکه های اجتماعی می توانست، پیام خود را 
ب��ا هزینه های به مرات��ب کمتر از عملک��رد اخیرش و 
همچنین فرآیندی بسیار خالق تر به مخاطبان برساند. 

توجه به منحنی عمر برند در تبلیغات 
محمدی می گوی��د: برند نامی نو در ح��ال حاضر در 
ب��ازار حوزه فعالیتش تا حدود زیادی ش��ناخته ش��ده 

اس��ت و نیاز به این ندارد که مش��تریان با نامش آشنا 
ش��وند. نامی ن��و در ای��ن مقط��ع از زمان بای��د پیامی 

متفاوت از یادآوری نامش 
به مشتریان بدهد و شیوه 
بهت��ری را ب��رای ماندگار 
کردن یا ب��ه نوعی وفادار 
ک��ردن آنه��ا ب��ه کار برد. 
تبلیغات��ی  مش��اور  ای��ن 
می گوی��د: به نظ��رم برند 
نامی نو اگر از کیس��ه های 
کاغ��ذی ی��ا پالس��تیکی 
اقدام  بازیاف��ت در  قاب��ل 

اخیر خود اس��تفاده می کرد به مراتب نتیجه بهتری را 
می توانست به دس��ت بیاورد. کیسه هایی که روی آنها 

به مخاطبان پیام های آموزش��ی در جهت تفکیک زباله 
می داد و در جهت فرهنگ س��ازی این کار با سازمان ها 
دوس��تدار  نهاده��ای  و 
محی��ط زیس��ت همراهی 
می ک��رد. در واقع نامی نو 
بهتر ب��ود ش��یوه هایی را 
اجرا می کرد ک��ه خود را 
زیست  محیط  دوس��تدار 
جلوه می داد. عالوه براین، 
نامی نو بای��د پیام خود را 
ش��فاف  و  واس��طه  بدون 
منتقل  مخاطبان��ش  ب��ه 
کند. پیام تبلیغاتی برند باید قابل فهم باش��د و تمامی 
مخاطبان از آن یک برداش��ت را داش��ته باشند، یعنی 

مخاطبان همان برداشتی را که هدف طراح شعار بوده 
از پیام تبلیغاتی داش��ته باشند. همچنین نامی نو همراه 
با اجرای این ش��یوه باید اطالع رس��انی نیز کند و برای 
مثال، به مخاطبان بگوید که حین خرید از فروشندگان 
کیس��ه های قابل بازیافت دریاف��ت کنید و به همراهان 
دوستدار طبیعت بپیوندید. نامی نو با این کار در جهت 
مس��ئولیت اجتماعی برندش شیوه خالقانه ای را اجرا و 
مطمئن��ا در ذهن مخاطبان نام��ش را ماندگار می کرد. 
در مجموع اگر نامی نو به عملکرد اخیرش چاشنی هایی 
را اضافه کن��د، مطمئنا نتیجه خوبی را دریافت خواهد 

کرد و هزینه  تبلیغاتش به هدر نخواهد رفت. 

جلب توجه مخاطبان عجول در عرصه تبلیغات 
محمد س��یار، مش��اور بازاریابی و تبلیغ��ات در مورد 
اق��دام تبلیغاتی برند نامی نو می گوید: با توجه به ازدحام 
تبلیغ��ات موج��ود در حیطه مواد غذای��ی و زود مصرف، 
یافتن راهی که این ازدحام را بشکند و بتواند از طریقی 
منحصر به فرد با مخاط��ب عجول ارتباط موثری برقرار 
کند که همیشه جزو خصوصیات تبلیغات اثربخش بوده، 
نق��ش پررنگ تری به خود می گیرد، پس تا اینجا باید به 

نامی نو بابت اجرای این شیوه تبلیغاتی تبریک گفت. 
س��یار می گوید: ایجاد فضایی نوس��تالژیک و یادآوری 
یک ارزش ف��ردی- اجتماعی می تواند در ش��کل گیری 
هویتی صمیمی و مسئول در ذهن مخاطب از برند موثر 
باشد، اما در مورد اینکه آیا این اتفاق در اقدام تبلیغاتی 
برند نامی نو افتاده اس��ت یا خیر، بای��د بگویم خیر؛ این 

اتفاق به شکل کاملی نیفتاده است. 

تبلیغاتی که مخاطبان را به برند وفادار می کند
س��یار در پاسخ به این س��وال که به نظرتان نامی نو با 
توزیع وسیع این کیسه های خرید می تواند نظر مشتریان 
را به س��مت خود جلب کند، می گوید: برند نامی نو، در 
جلب توجه مخاطب که س��طح اول هرم تبلیغات است، 
به نظر موفق عمل کرده اس��ت اما در ادامه چیزی برای 
جذابیت بیش��تر ب��ه مخاطب نه تنها ارائ��ه نکرده، بلکه 
گویی ترس از هدر رفتن هزینه تبلیغاتی باعث شده که 
روند تکراری و لو رفته همگان را پیش بگیرد و نش��ان ها 
و تاییدیه های صنعت��ی خود را وارد طرح کند. عالوه بر 
این حداق��ل هنوز در حافظه بص��ری مخاطبان هویتی 
مس��ئول و صمیمی از نامی نو ش��کل نگرفته است و اگر 
ای��ن تغییر در هویت؛ یک��ی از اهداف اصلی این حرکت 
تبلیغاتی باش��د، به نظرم ناقص و کم رنگ، اتفاق افتاده 
اس��ت. این مشاور تبلیغاتی می گوید: به نظرم اگر فرض 
کنیم مخاطبان عجول با دیدن این طرح روی پالستیک 
خرید فورا دس��ت ب��ه تجزیه و تحلی��ل خواهند زد و با 
خود می گویند نامی نو با این ش��عار مش��خص کرده که 
در تبلیغ��ات دروغ نخواه��د گفت، پس ب��ه آن می توان 
اعتم��اد کرد، به نظر قدری در ش��ناخت مخاطب دچار 
توهم ش��ده ایم، مخاطبان امروزی به راحتی به برندهای 
مختلف اعتم��اد نمی کنند. فرام��وش نکنیم که یکی از 
خصوصیات تبلیغ��ات، وفاداری به اس��تراتژی بازاریابی 
اس��ت و اگر اس��تراتژی؛ تغییر هویت ی��ا تثبیت هویتی 
این چنی��ن را انتظار دارد، این کار بای��د با تکرار و تنوع 
بس��یار بیشتری انجام بگیرد. یادآوری ارزش هایی از این 
قبیل به صورت س��ریالی می تواند ش��روعی برای میل به 
این هدف باش��د و به شکل گیری مس��ئولیت اجتماعی 

برند کمک کند. 

اکرم آزادیان 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

 اگر برند نتواند مفهوم شعار تبلیغاتی خود را 
به راحتی به مخاطبان منتقل کند، روند تبلیغاتی 
در پیش گرفته اش به نتیجه درستی نخواهد 

رسید. بنابراین، نامی نو با توزیع این کیسه های 
پالستیکی صرفا توانسته تا حدودی سطح 

آگاهی از برند خود را نزد مخاطب باال ببرد و به 
هیچ وجه ردپای مانایی در ذهن مخاطب باقی 

نخواهد گذاشت

رس�انه های تبلیغات�ی فق�ط مح�دود ب�ه بیلب�ورد و آگهی ه�ای 
تلویزیونی نمی ش�وند. رس�انه های فراوانی در این حوزه وجود دارند 
که برندهای ایرانی بی توجه به آنها از کنارش�ان عبور می کنند. اکثر 
برندهای ایرانی فقط گمان ش�ان از تبلی�غ، طراحی یک آگهی تخت 
و انداخت�ن یک ش�عار تبلیغاتی کنار آن اس�ت، این درحالی اس�ت 
که باید نگاه به این حوزه وس�یع تر ش�ود تا عرصه تبلیغات ش�اهد 

اتفاق�ات ویژه و متفاوت باش�د. در این میان برندهایی نیز هس�تند 
که س�راغ رس�انه های متفاوت�ی رفته اند و بر حس�ب اقدامات خود 
اثربخشی تبلیغات خود را تغییر داده اند. برند نامی نو چندی است با 
توزیع کیس�ه های پالستیکی متفاوت سعی دارد که نظر مخاطبان را 
به س�مت خود جلب کند. نامی نو با اجرای این شیوه سراغ استفاده 
از روش تبلیغاتی در نقطه خرید رفته اس�ت. نامی نو روی کیسه های 
پالس�تیکی توزیع شده در سوپرمارکت ها ش�عاری را طراحی کرده 
است. شعار نامی نو که عبارتی با این مضمون است، »دروغگو دشمن 

خداس�ت« با شکلی فانتزی طراحی شده است. طراح این شعار را به 
اشتباه نوشته و در همان لحظه تصحیح کرده و به نگارش خود نمره 
داده  اس�ت. شیوه تبلیغاتی اجرا شده توس�ط برند نامی نو از زوایای 
مختلف�ی قابل بررس�ی اس�ت. »فرصت ام�روز« در این باره س�راغ 
مس�عود محمدی، مشاور ارش�د بازاریابی و تبلیغات و محمد سیار، 
مشاور بازاریابی و تبلیغات رفته  است. در ادامه این گزارش محمدی 
و سیار به سواالت مختلفی درباره اقدام تبلیغاتی برند نامی نو پاسخ 

داده اند. 



گیمیفیکیش��ن مفهوم کاربرد 
مکانی��ک ب��ازی و تکنیک های 
طراح��ی ش��ده ب��رای آن بازی 
جهت ایجاد تع��ادل و انگیزه در 
افراد برای رس��یدن به اهدافشان 
است. به قولی گیمیفیکیشن هنر 
اس��تخراج تمام��ی عناصر و خو 
دادن آنه��ا با یک ب��ازی و اضافه 
کردن آنه��ا به دنی��ای واقعی و 
مولد است. گیمیفیکیشن چیزی 
اس��ت ک��ه می ت��وان آن را یک 
طراحی انسان محور در مغایرت 
با طراح��ی تابع متمرکز نام برد، 
سیس��تمی ک��ه در آن فرآین��د 
طراحی برای انسان بهینه سازی 

شده است. 
ب��ازی نخس��تین صنعتی بود 
ک��ه در خصوص تمرکز انس��ان 
طراحی های کارشناس��انه انجام 
داد. انجام بازی از درون انسان ها 
را ش��اد و خش��نود می کند. در 
بازی ها اهدافی از جمله شکست 
غول ها و نجات دادن پرنسس ها 
وجود دارد که همه آنها بهانه های 
ساده ای برای سرگرم نگه داشتن 
کاربران اس��ت. طراحان بازی ها 
ده ها سال برای شناخت و تسلط 
روی انگیزه افراد و مش��غول نگه 
داش��تن آنها وقت صرف کردند، 
ح��ال ما ه��م در کس��ب و کار از 
بازی ه��ا ی��اد می گیری��م و این 
همان دلیلی اس��ت ک��ه آن را با 
عن��وان مفهوم گیمیفیکیش��ن 
عن��وان می کنیم. اما متأس��فانه 
بیش��تر بازی ها آن ط��ور که باید 
و ش��اید منفعت��ی جز ب��ازی و 
وق��ت تلف ک��ردن ندارن��د و به 
دور از واقعیت هس��تند و به جز 
س��ازندگان آنها برای اش��خاص 
سودی در بر ندارند. تصور کنید 
که یک ب��ازی اعتیادآوری وجود 
دارد و هرچ��ه زم��ان بیش��تری 
برای آن ص��رف می کنید، برای 
ش��ما پ��ر بار ت��ر و مفید ت��ر هم 
خواه��د بود. مس��لما تمام طول 
روز مشغول آن خواهید بود و از 
آن ل��ذت خواهید برد و مقام تان 
رش��د می یابد، درآمد بیش��تری 
نصیب تان می شود و در خانواده 
روابط بهتری خواهید داش��ت و 
در جامعه نیز مفید خواهید بود 
و حل مش��کالت سخت برایتان 
کاری نخواهد داشت. این همان 
هدفی اس��ت که می ت��وان برای 
بازی سازی تصور کرد و پتانسیلی 
است که گیمیفیکیشن می تواند 

عرضه می کند. 

گیمیفیکیشن واقعاً چه کاری 
انجام می دهد؟ 

را  بازی  گیمیفیکیش��ن خود 
ش��امل نمی ش��ود، بلک��ه عامل 
جذب کننده عناصر سرگرم کننده 
بازی به برنامه های دنیای واقعی 
اس��ت. تا حاال به گوی آبی رنگی 

ک��ه در لینکدای��ن در صفح��ه 
پروفایل ش��ما ق��رار دارد، توجه 
کرده ای��د؟ هم��ان عملکردهایی 
را ک��ه ش��ما انج��ام می دهید تا 
آن گ��وی پ��ر ش��ود خ��ود یک 
گیمیفیکیشن محسوب می شود. 
در واقع اگر ش��ما بتوانید چیزی 
را به عن��وان یک بازی به ش��کل 
طبقه بندی ش��ده درآورید، این 
مسئله معموالً یک گیمیفیکیشن 

خواهد بود. 
امروزه بیش��تر بیمارس��تان ها 
و ش��رکت ها و م��دارس ب��رای 
ایجاد تعامل بیش��تر با مخاطبان 
خود، به طور مشتاقانه از مفاهیم 
ب��ازی  )رقابت، پاداش، وضعیت، 

یادگی��ری( موفقی��ت، 
اس��تفاده می کنن��د. این 
امکان وج��ود دارد که به 
این پ��ی ببرید مخاطبان 
شما تمایل داشته باشند 
تا در یک محیط مجازی 
ب��ه فضا رفته و مش��غول 
امتیازات  جم��ع ک��ردن 
شوند یا ش��ما به سادگی 
به دنبال راهی باش��ید تا 
از طریق آن، آنها را جهت 
بهره مندشدن از امتیازات 
ب��رای ص��رف آن جهت 

دریافت خدمات ارس��ال رایگان 
درگیر س��ازید. گیمیفیکیش��ن 
برند ش��ما را قادر خواهد ساخت 
ت��ا با ترکی��ب روابط احساس��ی 
طبیعی که مشتریان شما با بازی 
دارند، شما را به اهداف بازاریابی 
خود برس��اند. ش��ما می توانید از 
تاکتیک های گیمیفیکیشن برای 
آموزش تعامل و افزایش وفاداری 

مشتریان خود استفاده کنید. 

گیمیفیکیشن چه اهداف 
بازاریابی را می تواند برآورده 

کند؟ 
 گیمیفیکیشن اساساً در جذب 
مخاط��ب و درگیر س��اختن وی 
مؤثر خواهد بود. ابتدا بیایید این 
جمله را ش��فاف تر کنیم. منظور 
از مش��غول کردن مخاطبان این 
است؛ سطح شناخت مشتری از 

سرمایه گذاری عاطفی و رفتاری 
در تعامالت تجاری خاص. چنین 
س��طح وس��یع تعامل مش��تری 
از هیجان و احس��اس مس��تقیم 
داشتن به برند یا پیام آن از لحاظ 
هوش بازاریابی، بازخوردی قوی و 
ارزشمند محسوب می شود که به 

موارد ذیل منجر می شود: 
- رضایت. 

- وفاداری و حفظ آن. 
- تبلیغ دهان به دهان. 

اثربخشی ارتباطات  )آگاهی(.  -
- مجزا کردن اطالعات. 

- رفتار شناسی از شکایات. 
- اطالعات بازاریابی. 

با توجه ب��ه اولویت تعامالت، 
در  می توانن��د  س��ازمان ها 
مش��تریان خود  باالترین سطح 
را ب��ه اش��تراک گذاش��تن روند 
پیش��رفت خود یا دعوت کردن 
دیگ��ر دوستان ش��ان و دریافت 
جوای��ز و مدال ه��ا و... تش��ویق 
کنند. این انگیزه ها به بازگش��ت 
مجدد مش��تری به سایت کمک 
بسزایی می کند و همچنین باعث 
وابستگی مثبت به برند، گسترش 
می��زان رضای��ت از محص��ول و 
خدمات ارائه ش��ده و همچنین 
طوالنی شدن این روند از طریق 

تعامل با آنها می گردد. 

با بازدید کنندگان خود 
تعامل داشته باشید

ب��ه  رس��یدن  راس��تای  در 
ه��دف خود که مش��غول کردن 

مخاطبان تان مهم ترین آن است، 
بازی را ب��ه برند خ��ود بیاورید. 
ش��ما می توانید ب��ا اضافه کردن 
س��رگرمی در قس��مت دریافت 
امتی��از بابت خریدش��ان آنها را 
بیشتر ترغیب کنید تا هم خرید 
بیشتر انجام دهند و هم آن را با 
دوس��تان خود در میان گذاشته 
 و ب��ه اش��تراک بگذارن��د. بازی

 Magnum Pleasure Hunt
یکی از بهترین مثال هایی اس��ت 
ک��ه می ت��وان به عن��وان نمونه 
موف��ق و تاثیرگ��ذار از اج��رای 
گیمیفیکیش��ن در ای��ن بخش 
عن��وان کرد. این ب��ازی کاربران 
را در ی��ک دنیای مج��ازی قرار 
می ده��د که بای��د در آن 
معما ه��ا و پازل های��ی را 
ح��ل کنن��د و در نهایت 
نی��ز امتی��ازات خ��ود را 
می گیرن��د. ب��ا خلق این 
و  س��رگرم کننده  ب��ازی 
 Magnum جال��ب، 
موفق ش��د بی��ش از 20 
میلیون بازی را انباش��ته 
کند، ش��ایعه ای را ترویج 
داده و محص��والت اصلی 
خود را نیز در مرکز عمل 

قرار دهد. 

مشتریان خود را آموزش 
دهید 

هی��چ دلیلی وجود ن��دارد که 
یادگیری نمی تواند سرگرم کننده 
باش��د. به عنوان مث��ال، می توان 
دستورالعمل ها را طوری طراحی 
ک��رد ک��ه توضیح ده��د چگونه 
می توان محصول شما را به عنوان 
یک بازی طوری تشریح کند که 
از طریق آن کاربران می توانند با 
راهنمایی های آن عملیاتی را که 

دلخواه آنهاست، انجام دهند. 
سنگاپور  گردش��گری  انجمن 
به عن��وان مث��ال در اینج��ا بیان 
می ش��ود. ای��ن انجم��ن قص��د 
داش��ت ب��رای تش��ویق اعضای 
خ��ود  جلس��ات، همایش ه��ا، 
و... نمایش��گاه ها  کنوانسیون ها، 

بیش��تری را به عنوان میزبان در 

س��نگاپور برگزار کند. به همین 
منظور شرکتی برای این انجمن 
Gamification ب��ا نام »تور« 
طراح��ی و عرض��ه ک��رد که در 
آن تمام��ی جاذبه ه��ای دیدنی 
و طبیع��ی و مناظ��ر زیبای آن 
را تحت قالب عک��س و فیلم به 
همراه توضیحات آموزش��ی ارائه 
کرد که تنها در دو ماه توانس��ت 
بیش از 5000 جلسه را برای این 

انجمن در سنگاپور رقم بزند. 

از گیمیفیکیشن در جهت 
افزایش وفاداری استفاده 

کنید
 ،My Starbucks Reward
برنامه وف��اداری تح��ت موبایل 
استارباکس اس��ت که در جهت 
تشویق مشتریان فعلی و جدید 
خود تعبیه ش��ده تا از طریق این 
برنامه، مشتریان خرید های خود 
را انجام دهند. این برنامه وفاداری 
در خود از نشانگر میله پیشرفت، 
سطح پیشرفت و پاداش استفاده 

کرده است. 
امتی��ازات  نی��ز  مش��تریان 
وی��ژه و همچنی��ن نش��ان های 
چه��ار ضلع��ی سفارش��ی ب��ه 
ازای اس��تفاده از ای��ن برنام��ه، 
همچنی��ن چک ک��ردن آن در 
استارباکس  فروشگاه های  دیگر 
در  ک��رد.  خواهن��د  دریاف��ت 
س��ال 2011 ط��ی گزارش��ی 
اس��تارباکس اعالم کرد به ازای 
هر چهار نفر در حال س��فارش 
نوش��یدنی، یکی از آنها در حال 

استفاده از برنامه آن بودند. 
تقریباً هر ش��رکتی می تواند 
با تکنیک خاص و اس��تفاده از 
استراتژی های  گیمیفیکیشن، 
خص��وص  در  ارتقا دهن��ده 
ترکیب و تعامل بهتر و آموزش 
مش��تریانش ارائه دهد. نگاهی 
به کمپین ه��ای ضعیف برگزار 
شده گذشته یا اهداف بازاریابی 
که شما به دنبال آنها هستید تا 
به انجام برسانید بیندازید و از 
خود بپرسید آیا گیمیفیکیشن 
می تواند در این زمینه به شما 
کم��ک کند یا خیر؟ اگر ش��ما 
متوج��ه آمار ضعی��ف فعالیت، 
ن��رخ تغییر پایی��ن، نرخ پایین 
یا معارفه  برگش��ت مش��ترک 
پایی��ن ش��وید، نی��از ب��ه آن 
خواهید داش��ت تا یک راه حل 
بهتر در جهت در ارتباط بودن 
و تعامل با مشتریان خود پیدا 

کنید. 
یک نگاه عمیق به مخاطبانی 
ک��ه می خواهی��د ب��ه برند خود 
بکش��انید و کس��ب و کار خود را 
ب��ه آنها معرفی کنید بیندازید و 
آنها را م��ورد مطالعه قرار دهید 
و س��پس تعیین کنی��د که چه 
تاکتیک گیمیفیکیشنی می تواند 
برای برند شما منطقی و مناسب 
باشد و پس از آن شروع کنید و 

دل به کار دهید. 

بررسی برندینگ در صنایع ایران 
براساس 22 قانون ابدی برندسازی 
قانون سیزدهم برندسازی: 

قانون شرکت

برند یک برند اس��ت و شرکت یک شرکت و این 
دو با هم متفاوت هستند. 

هی��چ پارامت��ری به اندازه اس��تفاده ک��ردن نام 
ش��رکت به عن��وان ن��ام تج��اری س��ردرگمی در 
فرآیند س��اخت و تثبی��ت برند ایج��اد نمی کند. 
موض��وع چگون��ه اس��تفاده کردن از نام ش��رکت 
 به عنوان برند هم س��اده اس��ت و ه��م پیچیدگی 

دارد. 
س��اده است چون قوانینی شفاف دارد و پیچیده 
است چون صاحبان صنایع آن را رعایت نمی کنند 
و در انته��ا س��ازمان خ��ود را ب��ه یک س��ازمان 
چندمنظوره بدون داش��تن برندهای قوی تبدیل 

می کنند. 
باید توجه داش��ت که مصرف کنن��دگان جهت 
خرید از نام برند اس��تفاده می کنند و به ندرت نام 
شرکت برایش��ان مهم است، مگر مصرف کنندگان 
کنج��کاوی که می خواهند بدانند یک برند مربوط 
به کدام شرکت است و به همین دلیل محصول را 

خریداری می کنند. 

البت��ه می توان گف��ت موضوع نام برن��د فراتر از 
این اس��ت یعنی برند نامی نیس��ت روی کاال بلکه 
خود کاالس��ت، به زبان س��اده تر وقتی مش��تری 
از فروش��نده پری��ل می خواهد، دقیق��ا منظورش 
 مایع رنگی اس��ت ک��ه با آن ظرف ه��ا را می تواند 

بشورد. 
زمانی یک ش��رکت می توان��د از تثبیت برند یا 
برندهایش مطمئن باش��د که مصرف کننده، برند 
را ب��رای توصیف آن کاال به کار بب��رد. بنابراین در 
تمام م��وارد از جمله بس��ته بندی کاال نام تجاری 
بر نام ش��رکت مقدم است و می توان روش شرکت 
پراکتر ان��د گمب��ل را مطلوب تری��ن روش ب��رای 
مصرف کنندگان دانست که بیشتر تولیدکنندگان 
اس��تفاده  ای��ن مت��د  از  نی��ز  ایران��ی   ش��وینده 

می کنند. 

نوش��تن نام برند با حروف بزرگ و نوش��تن نام 
ش��رکت با حروف ریز در پایین بسته بندی؛ مانند 

مایع ظرفشویی جام، پریل یا گلی. 
در صنعت مواد ش��وینده ش��رکت هایی هستند 
ک��ه از نام ش��رکت برای فروش مایع ظرفش��ویی 
 خ��ود اس��تفاده می کنن��د ک��ه اص��ال پیش��نهاد 

نمی شود. 
به آمار ویترینی س��ال گذشته این چهار شرکت 

توجه کنید: 
 پری��ل ب��ا 87.3درص��د برن��د اول، گل��ی ب��ا 
75.7درص��د برند دوم و جام ب��ا 71.7درصد برند 
سوم بازار بودند و مایع ظرفشویی صحت با 26.5 

درصد برند هشتم بازار ایران بود. 

استفاده همزمان نام ش��رکت و برند یا استفاده 
از نام ش��رکت به جای برند در اکثر صنایع کش��ور 
به وفور دیده می شود، از جمله در صنعت لبنیات 
کشور، مانند ماس��ت کم چرب کاله یا ماست کم 
چرب چوپان و شاید بتوان به جرات گفت به غیر از 
یک برند  )سون( در صنعت لبنیات باالخص ماست 
و شیر اصال در کش��ور برندی نداریم. در خصوص 
س��ون باید گفت یکی از علل برند شدنش همین 
 موضوع داشتن نام مجزا از نام شرکت تولید کننده 

آن است. 
ش��رکت ها برای موفقیت به جای استفاده از نام 
ش��رکت روی محصوالت یا خدم��ات متعدد خود 
باید برنده��ای متعدد با نام های مجزا را درس��ت 
کنن��د و ب��ه هر دلیل اگ��ر مجبور به اس��تفاده از 
ن��ام ش��رکت روی بس��ته بندی بودن��د آن را بعد 
 از ن��ام برن��د و ب��ا فونت��ی کوچک تر از ن��ام برند 

بنویسند. 

موفق ها از چیزی نمی ترسند

یک بازاریاب موفق می داند که احس��اس موفقیت 
و ایم��ان رس��یدن ب��ه آن، در تم��ام داس��تان های 
کودکان نیز مس��تتر اس��ت و معموال به صورت رؤیا 
بر قهرمانان جلوه می کند. آنان همگی رویاهای خود 
را باور می کنند و آنق��در به حصول آن ایمان دارند 
که اندکی بعد با همان ش��رایط روبه رو می ش��وند و 
با پش��تکار و اراده خود بر مش��کالت غلبه می کنند. 
اگر در میان زندگینامه بازاریابان موفق جس��ت وجو 
کنی��د، ب��ه زندگ��ی بس��یاری از بازاریاب��ان بزرگ 
برمی خورید که نیروی ایمان و اراده آنها، سرنوشت 

عجیب و جالبی را برای شان رقم زده است. 
ایمان به موفقیت، ممکن اس��ت ناگهان ش��اهراه 
وسیعی را پیش پای یک بازاریاب باز کرده یا ممکن 
اس��ت کوره راهی باری��ک را در طول زمان بس��ازد 
ام��ا به هرحال، با کمی صبر، حص��ول به آن حتمی 
اس��ت. درحالی که ناامیدی از آن و اندیش��یدن دائم 
به شکس��ت، به س��رعت او را با آن روبه رو می سازد. 
یک بازاری��اب موفق باید بداند که اگر به شکس��ت 
بیندیش��د و ب��روز آن را باور کند، خ��ود را صد قدم 
ب��ه آن نزدیک می کن��د. افکار ه��راس آور از چنان 
نیروی مغناطیس��ی برخوردار هستند که می توانند 
هر مصیبت و س��انحه ای را به سوی شما جلب کنند. 
یک ضرب المث��ل قدیمی می گوی��د: »از هر چیزی 
بترسید، سرتان می آید.« این ضرب المثل برآمده از 
نی��روی فک��ر و قدرت ایمان آدمی اس��ت. به هرچه 
ایمان بیاورید، آن را به س��وی خود دعوت می کنید. 
ی��ک بازاریاب موفق همواره می دان��د که اگر ایمان 
داشته باش��د، پاداش درخور ایمان خود را به دست 
می آورد و اگر ایمان نداش��ته باشد و احساس ترس 
و تزلزل کند، الجرم نتیجه ناخوش��ایندی به دست 

خواهید آورد. 
درست است که در مواقع سختی، بروز نامالیمات 
و رویدادهای ناخوش��ایند، حفظ ایم��ان و پایداری، 
کار خیلی مشکلی است و در این گونه موارد، معموال 
ق��درت تفکر و تعقل خود را از دس��ت می دهیم، اما 
موفقیت و پیروزی حتمی از آن کس��ی است که در 
این شرایط بتواند ایمان و اعتقاد خود را حفظ کرده 
و ب��ا قدرت فراوان به س��مت هر آنچ��ه می خواهد، 
حرک��ت کند. در یک بازاریاب موف��ق ایمان به این 
شکل عمل می کند، اعتقاد به اینکه من ازعهده  این 
برنامه  فروش در این کار بر می آیم، قدرت، مهارت و 
انرژی الزم را برای موفقیت در اختیارش می گذارد. 
یک بازاریاب موفق هرگاه باور داش��ته باش��د که 
می توان��د آن ف��روش را انج��ام ده��د، روش انجام 
دادن آن کار پیدا می ش��ود. کلید انجام دشوارترین 
برنامه های فروش همیشه به سوی بازاریابی می آید 
ک��ه ایم��ان دارد می توان��د آن را به انجام برس��اند. 
یک بازاریاب موفق، به موفقیت خود ایمان داش��ته 
و یقی��ن دارد ک��ه حتما موفق خواهد ش��د. در یک 
برنامه  فروش، بی اعتقادی یک نیروی مخرب اس��ت. 
کس��ی که ایمانش را از دس��ت داده یا گرفتار شک 
ش��ده اس��ت، پی دالیلی می گردد تا شک و تردید 
خود را توجیه کند. مس��بب بس��یاری از شکست ها، 
بی اعتق��ادی، عدم اطمینان، گرای��ش ناخودآگاه به 
شکست و نداش��تن رغبت چندان به پیروزی است. 
ایمان راس��خ به یک برنامه  فروش، ذهن را به سمت 
یافتن راه ها، وس��ایل و چگونگی ها س��وق می دهد. 
ایم��ان ی��ک بازاریاب موفق ب��ه توانس��تن، اعتماد 
دیگران را نیز به سوی او جلب می کند. ایمان نیروی 

توانستن را به وجود می آورد. 

تاثیر ایمیل و اینترنت بر مدیریت 
آیا می دانستید در میان اکثر مدیران در مورد این 
مسئله که ایمیل همزمان بر سرعت و دشواری های 
کار مدیریت��ی می افزاید و به کارها نظم می بخش��د 

شکی نیست؟ 
تبلت ها و تلفن های همراه هوش��مند افس��ار این 
دهک��ده جهانی را به دس��ت گرفته ان��د. ابزار ایمیل 
نوعی عمل گرایی متناقض با عملگرایی واقعی است 
که ب��ا ترغیب کردن مدیران به انجام س��ریع کارها 
و پاس��خگویی در لحظ��ه بر س��رعت عملک��رد آنها 
می افزاید. ایمیل به افزایش ارتباطات و در دسترس 
بودن مدیران کم��ک می کند. اما این نوع ارتباط به 
قیمت از دس��ت رفتن ارتباط��ات عمقی تر، حتی با 
همکارانی ک��ه در راهروی کناری نشس��ته اند تمام 
می ش��ود. اس��تفاده از اینترنت نیز مانند بسیاری از 
تکنولوژی ه��ای دیگر دارای دو جنبه منفی و مثبت 

است. 
ای��ن تکنول��وژی قادر اس��ت ش��ما را هیپنوتیزم 
کن��د و مدیریت ت��ان را به دس��ت گی��رد. اینترنت 
اساس��ا در تجربه مدیریت تغیی��ری ایجاد نمی کند، 
بلک��ه ویژگی هایی را که ما چندین دهه ش��اهد آن 
بوده ایم قوت می بخشد. اما بخش نگران کننده قضیه 
مربوط به جزییات اس��ت. اینترنت می تواند بسیاری 
از تجربیات مدیریت را به لبه پرتگاه بکشاند و از آنها 
 تجربیاتی س��طحی و فاقد عمق، آشفته و ناکارآمد، 

از هم گسسته و یکنواخت بسازد. 

بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

برندنامه

دیزن��ی روی بهب��ود وضعیت 
س��المتی کودکان بیش از پیش 

تمرکز می کند. 
ب��ه منظور نیل ب��ه این هدف، 
دیزن��ی هفت��ه ج��اری کمپین 
را   #HealthilyEverAfter
در انگلستان راه اندازی کرد. این 
کمپان��ی با هدف اطالع رس��انی 
به پ��در و مادر ه��ا  )به خصوص 
م��ادران( می خواه��د آنه��ا را از 
تالش خ��ود برای مه��ار کردن 

چاقی کودکان باخبر سازد. 
س��ال،   90 از  بی��ش  ب��رای 
ش��رکت والت دیزن��ی از طریق 
تصویرس��ازی  داستان س��رایی، 
و ب��ازی؛ الهام بخ��ش خانواده ها 
در س��ال 2006  اس��ت.  ب��وده 
دیزنی اولین ش��رکت رس��انه ای 
بزرگ جه��ان بود ک��ه اقدام به 
ارائه یکسری دس��تورالعمل های 
تغذیه ای واضح و روشن کرد که 
ش��امل آموزش پدر و مادر ها به 
منظور توس��عه غذا های متعادل 
از لحاظ مواد مغذی برای بچه ها 
به وسیله برند ها و شخصیت های 

کمپی��ن  می ش��د.  خ��ود 
 #HealthilyEverAfter
روند عم��ل دیزنی ب��ه تعهدش 
مبن��ی ب��ر اله��ام بخش��یدن به 
برای  انگلس��تان  در  خانواده ه��ا 
انج��ام فعالیت های بیش��تر و در 
زندگی  از  برخ��ورداری  نتیج��ه 

سالم تر را ادامه می دهد. 
 dis.ne/6008Bnt6u لینک 
ش��ما را ب��ه س��وی وب س��ایت 
اله��ام گرفت��ه ش��ده از دیزن��ی 
انگلس��تان هدای��ت می کند. در 
آنجا مصرف کنندگان به مقاالتی 
پیرامون سالمتی دست خواهند 
یاف��ت که الهام بخش و مش��وق 
خانواده ه��ا برای حفظ تناس��ب 

ان��دام می ش��ود. از جمل��ه این 
مطالب می ت��وان به رهنمود های 
تمرین های  دیزن��ی،  تغذی��ه ای 
ورزش��ی اله��ام گرفته ش��ده از 
شخصیت ها و دس��تور های تهیه 
غ��ذا مثل ظرف ناهار س��یندرال 

اشاره کرد. 
این غ��ول تفریحات خانوادگی 
امیدوار اس��ت این کمپین بتواند 
دیزن��ی را به عن��وان ی��ک برند 
پرتالش از دیگ��ران متمایز کند 
که بچه ها و خانواده ها را مخاطب 

قرار می دهد. 
ای��ن کمپی��ن همچنی��ن در 
راس��تای کمک به انتق��ال پیام 
س��المتی به همه م��ردم جهان، 

ش��خصیت های  از  بس��یاری 
نمادی��ن خود را در قالب ش��ش 
ویدئوی جدید به تصویر کشیده 
است. این ش��رکت همچنین به 
مش��ارکت با دیگر سازمان ها در 
راس��تای نیل به ای��ن هدف فکر 

می کند. 
دیزن��ی با ش��رکای خ��ود به 
منظ��ور درک رفتار های کودکان 
و نح��وه تحریک آنها ب��ه انجام 
فعالیت های بیشتر کار می کند. 

دیزنی قابلی��ت آن را دارد که 
از تروی��ج یک س��بک تغذیه ای 
و  ک��ودکان  می��ان  س��الم تر 
خانواده های شان پدیده ای جالب 

و ساده بسازد. 

دیزن��ی برای مدتی از تالش ها 
انگلس��تان  ای��ن زمین��ه در  در 
حمایت می کرده اس��ت. س��ابقه 
تعهدات دیزنی به س��ال 2006 
بازمی گ��ردد ک��ه با اس��تفاده از 
برند ها و شخصیت هایش یکسری 
ن��کات راهنمای تغذی��ه  واضح و 
مشخص را برای شریک های خود 
 تدوین کرد. در سال 2011 ابزار 
در   »Mickey Check«
قالب ی��ک آیکون م��واد مغذی 
فروش��گاه ها،  در  فروخته ش��ده 
اینترنت، رستوران ها و سالن های 
اس��تراحتگاه های  در  غذاخوری 
را  آمری��کا  متح��ده  ای��االت 
شناس��ایی می کرد. دستبند های 
»MagicBand« برای مثال به 
مصرف کنندگان کمک می کرد تا 
در پارک های دیزنی لند به شکلی 
مؤثر ت��ر از قب��ل به ماش��ین ها، 
رس��توران ها و دیگر امکانات آن 
وضعیت  البته  یابند.  دسترس��ی 
اندام  تناس��ب  تولید ردیاب های 
مش��خص  هنوز  ک��ودکان  برای 
نیس��ت. حفظ حری��م خصوصی 
به طور طبیعی یک نگرانی عمده 

در این میان به شمار می رود. 
brandchannel.com
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عطیه عظیمی

گیمیفیکیشن خود بازی را شامل 
نمی شود، بلکه عامل جذب کننده 

عناصر سرگرم کننده بازی به 
برنامه های دنیای واقعی است. 
تا حاال به گوی آبی رنگی که در 

لینکداین در صفحه پروفایل شما 
قرار دارد، توجه کرده اید؟ همان 
عملکردهایی را که شما انجام 

می دهید تا آن گوی پر شود خود یک 
گیمیفیکیشن محسوب می شود

مرضیه فروتن

بهروز لطفیان
کارشناس ارشد بازاریابی

تمرکز دیزنی روی سبك های زندگی سالم و فناوری برای کودکان

ایستگاه بازاریابی

سامان سنندجی
متخصص شبکه های اجتماعی 



مدیریت سرمایه ها و دارایی های 
نامشهود سازمان 

اوایل ش��کل گیری  در 
به ص��ورت  مدیری��ت 
حرفه ای که به حدود یک 
بازمی گردد،  قرن پی��ش 
س��رمایه های فیزیک��ی و 
مولفه  به عن��وان  م��ادی 
موفقی��ت  کلی��دی 
سازمان ها ش��ناخته و در 
نظر گرفته می شدند و به 

تبع آن تمامی سعی و تالش مدیران در دستیابی به منابع 
فیزیکی ارزان و پایدار برای تحق��ق اهداف معطوف بود. با 
گذشت زمان، انسان از حیث تامین نیازهای روحی و روانی 
با هدف دستیابی به بهره وری و سودآوری نیز مورد توجه 
قرار گرفت. لکن در دوره معاصر وجود سرمایه های انسانی 
و به تعبیر دیگر کارکنان دانش��ی که در زمره دارایی های 
نامشهود سازمان طبقه بندی می شوند، به عنوان علت تامه 

موفقیت سازمان ها، جایگاه خود را جلوه گر کرد. 
باوجود پذیرش این اهمیت باید اذع��ان کرد که هنوز 
تالش ها برای تعیین ارزش دارایی های نامشهود سازمان 
و شناس��ایی نقش آن در خلق ارزش، کافی و اقناع کننده 
نیس��ت. بر این اس��اس کتاب مدیریت س��رمایه های و 
دارایی های نامش��هود س��ازمان نوش��ته دکتر غالمعلی 
طبرس��ا و دکتر آرمان احمدی زاد با هدف پر کردن این 
خال ولو با تاثیر اندک، توجه به نقش دارایی های نامشهود 
و چگونگی احتس��اب ظرفیت های این دارایی را در قالب 
مدل ها، یافته ها و ش��اخص های سنجش هدف قرار داده 
و امید اس��ت که با تالش های علمی، اندیشیدن در حوزه 
سازمان و مدیریت غنی تر ش��ود. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم:  امروزه س��رمایه ها و دارایی های نامش��هود 
عالوه بر سرمایه های فکری، مدیریت دانش، علم و غیره 
در برگیرنده مفاهیمی چون خالقیت و نوآوری نیز است. 
در گذشته ثبات و پایداری به صورت هنجار درآمده بود و 
تغییر به صورت تدریجی انجام می شد، اما امروزه تغییرات 
سازمانی ماهیتی سریع و برق آسا دارد. این کتاب در 276 
صفحه و قیمت 22 هزار تومان توس��ط موسس��ه کتاب 

مهربان نشر به چاپ رسیده است. 

برای مطالعه 389 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 
عمومی )49(

مواجهه جسورانه با بحران ها

به ط��ور معمول بحران ه��ا تقریبا ام��ری عادی و 
معمول در اغلب کس��ب و کارها بوده و هر چند وقت 

یکبار به وقوع می پیوندند. 
بدیهی اس��ت که بحران های احتمال��ی در برخی 
صنایع به دلیل حس��اس بودن یا ده ها عامل دیگر از 
ارزش خبری بیشتری نسبت به سایر کسب و کارها 

برخوردار است. 
برای مثال انفجار یکی از لوله های نفت آمریکا در 
مقایسه با خرابی چند ساعته یکی از خودپرداز های 
متروی لن��دن از ارزش خبری بیش��تری برخوردار 
بوده و همچنی��ن برای ق��رار گرفت��ن در تیتر اول 

روزنامه ها مناسب تر است. 
در هر صورت بحران ها چه کوچک، چه بزرگ نیاز 
به مدیریت مناسب دارند. خرابی خودپرداز متروی 
لندن نیز در صورت مدیریت نادرس��ت ممکن است 

تبدیل به تیتر اول روزنامه ها شود. 
همچنین در برخی موارد الزم اس��ت ش��رکت ها 
در ارائ��ه پاس��خ در م��ورد ای��رادات پی��ش آم��ده 
ی��ا بحران ه��ا دق��ت بیش��تری ب��ه خ��رج داده و 
 مس��ئولیت اش��تباه یا اشتباهات ش��ان را بر عهده 

بگیرند. 

ایده
ش��رکت  ی��ک    Johnson & Johnson
چند ملیت��ی فعال در حوزه مراقبت های بهداش��تی 
اس��ت. جدا از تولید پ��ودر بچه، انواع لوس��یون ها و 
مانند اینها، این ش��رکت تولید کننده مس��کن های 
 مختل��ف مانن��د Tylenol  در مقی��اس جهان��ی 

است. 
در س��ال 1982 هف��ت ت��ن از مصرف کنندگان 
قرص ه��ای Tylenol  بر اثر مس��مومیت ناش��ی 
از س��یانور ج��ان خ��ود را از دس��ت دادن��د. علت 
ای��ن امر توس��ط ش��خص یا اش��خاصی ناش��ناس 
خرابکاری عمدی ش��رکت عنوان ش��د. ب��ه عبارت 
دیگر براس��اس ای��ن ادعا ش��رکت با اط��الع قبلی 
 از مس��موم بودن ای��ن قرص ها آنه��ا را روان��ه بازار 

کرده بود. 
 Johnson & Johnson ش��رکت 
بالفاصل��ه تم��ام قرص ه��ای Tylenol  موج��ود 
در فروش��گاه های سراس��ر آمری��کا را ک��ه حدودا 
31 میلیون بس��ته ب��ود جم��ع آوری ک��رد. این امر 
 ض��رری 100 میلی��ون دالری ب��رای ش��رکت در 

برداشت. 
از س��وی دیگر FBI فکر می کرد این عمل یعنی 
جمع آوری تم��ام قرص ها امری غیر ض��روری بود، 
چراکه تمام هف��ت نفری که جان خود را از دس��ت 
 FBI داده بودند در ش��یکاگو زندگی می کردند. اما
کارش��ناس روابط عمومی نب��ود و از تاثیر این اقدام 

شرکت خبری نداشت. 
این اق��دام Johnson & Johnson یک عمل 
جس��ورانه برای مدیریت بح��ران به وج��ود آمده و 
کس��ب موفقیت در زمینه روابط عمومی محسوب 
می ش��د. اگرچ��ه در ابت��دا ف��روش Tylenol به 
طرز چش��مگیری کاه��ش یاف��ت اما تنه��ا پس از 
گذشت یک س��ال فروش داروها به سطح اول خود 
بازگش��ت. الزم ب��ه ذکر اس��ت که در ح��ال حاضر 
 قرص ه��ای Tylenol  پر فروش ترین مس��کن در 

آمریکاست. 
در این مثال اقدام س��ریع و ش��جاعانه شرکت در 
جمع آوری تمام قرص ها نش��ان دهنده اهمیتی بود 
که ش��رکت برای س��المتی مصرف کنندگان قائل 
است. اگرچه احتمال بس��یار کمی برای مسمومیت 
اف��راد دیگر ش��هر های آمریکا وجود داش��ت، اقدام 
ش��رکت باع��ث اطمین��ان مردم نس��بت ب��ه برند 
Johnson & Johnson و از هم��ه مهم تر تاثیر 
 بس��زای آن بر افکار عموم��ی از طری��ق روزنامه ها 

شد. 
در س��طح کش��ور جم��ع آوری قرص ها توس��ط 
ش��رکت تبدیل به تیتر اول اغلب روزنامه ها شد و به 
راحتی به اطالع مردم رس��ید. این امر حاکی از هنر 
  Johnson & Johnson مدیریت بحران شرکت

و آشنایی آن با اصول روابط عمومی بود. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
-اوضاع را از زاویه دید مش��تریان مورد بررس��ی 
قرار دهید. الزم اس��ت اعتماد آنان نس��بت به شما 
بازس��ازی و بازیابی ش��ود. در غیر این صورت هرگز 

میزان فروش به سطح نخست باز نخواهد گشت. 
-هیچ ک��س ی��ک محص��ول مش��کوک را که در 
موردش ش��ایعات زیادی وجود دارد نمی خرد. شما 
با جم��ع آوری محصول خ��ود از ب��ازار در واقع چیز 

خاصی را از دست نخواهید داد. 
-در انتش��ار رس��می اقدامات خود برای مقابله با 
مش��کل دقت الزم را به خرج دهی��د. نکته ای که در 
ذهن همه جاودانه خواهد ش��د نحوه برخورد ش��ما 
با مشکل است، بدیهی است که اگر خبر مستقیمی 
از جانب ش��ما در این رابطه وجود نداش��ته باش��د 
 ذهنیت م��ردم در مورد اقدامات ش��ما بس��یار تیره 

خواهد شد. 

پاس�خ کارش�ناس: به ص��ورت کل��ی بس��یاری از 
ش��رکت های ایران��ی در اس��تان های مختل��ف از طریق 
ش��رکت های پخش فعالیت ه��ای خود را پی��ش می برند؛ 
چون این موضوع هزینه کمتری برای سازمان ها به همراه 
دارد اما متاس��فانه این معضل نیز گاهی پیش می آید. در 

راستای رفع این موضوع پیش��نهاد می شود که در صورت 
امکان نمایندگی هایی را در اس��تان های مختلف داش��ته 
باش��ید و اگر این موضوع از نظر مالی برای شما امکان پذیر 
نیست باید روی نظارت خود سرمایه گذاری های بیشتری 
را انجام دهید. کارش��ناس های فروش شرکت شما باید به 
استان های مختلف سفر و با ش��رکت های پخش تعامالت 

مناسبی برقرار کنند. 

از طرف��ی ب��ا پیش��نهاد های مال��ی بهت��ر می توانی��د 
شرکت های پخشی را انتخاب کنید که برند های معتبر را 
به بازار عرضه و با برند های معتبر مواد غذایی کار می کنند 
و هر برندی را به بازار عرضه نمی کنند. این موضوع بس��یار 
حائز اهمیت است تا شبکه توزیع ش��ما بسیار قوی ظاهر 
شود و محصوالت شرکت ش��ما را به خوبی در قفسه های 

فروشگاه ها قرار دهد. 

تعامل با شرکت های پخش

پرس�ش: کارش�ناس فروش یکی از شرکت های ارائه دهنده سوپ آماده در تهران هستم که در چند استان کشور نمایندگی 
داریم و با بقیه اس�تان ها از طریق ش�رکت های پخش فعالیت های خود را پیش می بریم اما متاسفانه چون شرکت های پخش 
برند های مختلفی را به بازار عرضه می کنند در برخی از استان ها برند ما در کنار برند های دیگر قرار می گیرد و این موضوع 

باعث شده است که به برند شرکت ما ضربه وارد شود. در راستای رفع این معضل چه پیشنهاد هایی دارید؟ 
کلینیککسبوکار

 تیم امید سازمان شما 
به المپیک می رود؟ 

تیم ملی امید فوتبال کش��ورمان به المپیک نرفت. 
همه از حسرت 44 ساله گفتند. کاش به جای حسرت 
از درسی می ش��نیدم که برای چهل و چهارمین سال، 
باز هم گرفتیم. راس��تی چ��را تیم امید م��ا به المپیک 
نرفت؟ امکانات و بازی تدارکاتی نداشتیم، تا حدودی 
قب��ول، اما هیچک��س نگفت ک��ه آنچه ما نداش��تیم و 

آزارمان داد، تعامل بود. 
آق��ای محم��د خاکپ��ور، ب��ر خ��الف گروه��ی از 
همکاران ش��ان، فروتنانه عمده مسئولیت را پذیرفتند. 
اما با همان فروتنی و بدون آنکه بخواهم باری بیفزایم، 
بای��د عرض کنم ک��ه این پذی��رش مس��ئولیت، برای 
ما که پای گیرنده ها نشس��ته بودیم و گزارش��گری را 
دنبال می کردیم که نور امید در دل مان زنده می کرد، 
حاصلی ندارد. دلم می خواه��د در فضایی آرام از آقای 
خاکپور بپرس��م که چرا نیمی از ای��ن فروتنی را صرف 
پا پیش گذاش��تن و تعامل با مربی تیم ملی که ش��اید 
به بزرگواری و دلس��وزی ش��ما نباش��د، نکردید؟ چرا 
زمانی ک��ه در قطر ب��ود به مالق��ات و همفک��ری با او 
اصرار نکردید؟ چرا اینکه نتوانس��تید دانش خود را به 
بازیکنان منتقل کنید با نیمی از همین فروتنی با او در 
میان نگذاشتید؟ چرا جای خالی او را بر سر سفره غذا و 
زمین تمرین قبل از بازی تحمل کردید؟ بعید می دانم 
بازیکن )سابق( بزرگی چون خاکپور عزیز، باور نداشته 
باش��د که کی روش می توانس��ت به تیم کمک کند یا 
نداند که حضور او می توانست ش��وق ایجاد کند و این 
فروتنی در آن زمان، جایگاه او  را چند صد پله باالتر از 
جایی که امروز هست، می برد. بعید است نداند. اما چرا 

خاکپور چنین نکرد؟ 
به گمان بنده اگر این مربی انسان و بزرگوار، اندکی 
بیش��تر به مهارت تعاملی خویش تکی��ه می کرد تا به 
تاکتیک های آرایش تیم، امروز هم او خوش��نود تر بود 

و هم ما. 
اما این صفح��ه مدیریت را با فوتبال چه کار اس��ت؟ 
باورم این اس��ت که س��ازمان های ش��ما مدی��ران هم 
تیم های امی��دی دارند و خاکپوره��ا و کی روش هایی. 
راس��تی میان مربیان تیم های ملی و امید در سازمان 
شما، تعاملی سازنده برقرار هست؟ استعدادهای شما 
فرصت دارند که خ��ود را به مربی��ان تیم های ملی تان 
نش��ان دهند؟ با آنها بر س��ر یک میز غ��ذا بخورند و از 

داستان های آنها تجربه بیاموزند؟ 
مب��ادا ک��ه مج��اری بازخ��ورد و تعام��ل موث��ر در 
سازمان های ش��ما هم مسدود شده باش��د و شما هم 
روزی مجبور شوید مانند خاکپور عزیز، از فروتنی خود 
خرج کنید و مسئولیت ناکامی س��ازمان را در رسیدن 

به المپیک کسب و کارتان بپذیرید؟ 
شکاف نس��لی، مهارت های توس��عه نیافته رفتاری، 
چالش های جدی محیط کس��ب و کار، قوانین دس��ت و 
پاگیر، مش��کالت مالی و نیروی انس��انی، همه و همه از 
همان جنس هستند. اگر اس��تعدادهایی که با مشقت 
می یابید، خوب نقش آفرینی نمی کنند، اگر سازمان تان 
چابک نیس��ت و نمی توان��د با چالش های کس��ب و کار 
مواجه شود، شما هس��تید که باید کاری بکنید. فوتبال 
90 دقیقه است و زود تمام می شود. مدیران این شانس 
را دارند که بازی آنها طوالنی تر اس��ت، اما ش��اید تاوان 
چنین خطاهایی در س��ازمان ها بس��یار بزرگ تر باشد. 
پا پیش بگذارید و  تعام��ل را میان بازیکن��ان و مربیان 
تیم های امید و بزرگسال در س��ازمان تان برقرار کنید. 

این است نقش یک رهبر سازمانی. 
hrblog.uveco.ir :ارتباط با نویسنده

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

مدیریت امروز

عوامل موثر بر شکل گیری 
شخصیت برند

برندس��ازی  بخ��ش  ب��رای 
خارجی س��ازمان ها روش های 
امتحان ش��ده ای وج��ود دارد 
که ش��خصیت مطلوب و روش 
ترس��یم آن را پیش بینی کند. 
به طور مثال ورود دیدگاه های 
یونگ به بازاریابی و شکل دهی 
نظام ش��خصیت برندها یک راه 
چاره است. جایی که شخصیت 
غال��ب ی��ک برن��د به عن��وان 
معرف��ی  اصل��ی  ش��خصیت 
می ش��ود و برای تداعی آن در 
ذهنیت مش��تریان برنامه ریزی 
می ش��ود. اما نکته اینجاس��ت 
که برای ش��خصیت برند داخل 
س��ازمان تا به ام��روز هیچ متد 
و روش��ی توصیه نش��ده است. 
ش��اید دلیل این بی توجهی به 
این مهم عدم نیاز ب��ه آن بوده 

باشد. 
با توجه به اینکه شکل گیری 
شخصیت برند داخلی بر خالف 
شخصیت غیرارگانیکی )ساخته 
شده توس��ط تبلیغات در خارج 
از س��ازمان(، ش��بیه ب��ه تولد و 
نمو ی��ک ک��ودک اس��ت، باید 
نگاه��ی تکاملی به برن��د از دید 
منابع انس��انی داش��ت. با توجه 
به تجربیات موج��ود در حیطه 
برندس��ازی داخل��ی می ت��وان 
عناصر زیر را در شکل گیری برند 

داخلی موثر دانست: 
* روح دمن�ده: کارآفری��ن 
یا اس��تقرار دهنده اولی��ه برند 

چه نگرش و دیدگاهی داش��ته 
است. این اعتقاد وجود دارد که 
خواسته یا ناخواس��ته، هر برند 

روح خود را از نفس های 
س��ازنده خ��ود دریافت 

می کند. 
ت�س��هیل گر:   *
فرد ی��ا اف��رادی که در 
مختل��ف  دوره ه��ای 
توس��عه و رشد سازمان، 
را  س��ازمان  هدای��ت 
به ص��ورت رس��می ی��ا 
غیررس��می به دس��ت 
افراد  ای��ن  می گیرن��د. 
که به واس��طه نیازهای 
برن��د به ش��کل ویژه ای 
برجسته می ش��وند، در 

مرحله دیگر رشد برند احتماال 
عامل مخالف توس��عه و عنصر 
زائد خواهند ب��ود. دوران موثر 
ب��ودن و دوران زائد ب��ودن این 
تس��هیل گران، آثار زی��ادی بر 
ش��خصیت برند برجای خواهد 

گذاشت. 
* ت��غ�ذیه گر: سیس��تم 
اس��تخدامی برند کار رساندن 
خون تازه را به س��ازمان انجام 
می ده��د. عموما این سیس��تم 
ش��خصیتی  تکثیر کن��ن��ده 
اس��ت که م��ورد تایی��د افراد 
شکل دهنده آن اس��ت. گاهی، 
افرادی بر این سیس��تم مسلط 
می ش��وند که بر خالف مس��یر 

برند شنا می کنند. 
* ادب کننده ها: سیس��تم 
تش��ویق و تنبی��ه هنجاره��ا و 

ارزش ه��ای برن��د را هدای��ت 
می کنند. این بخ��ش به عنوان 
یک مکانیزم اصالحی در طول 

زمان نقش ش��کل دهی و تغییر 
ش��خص��یت برند را داراس�ت. 
در  ادب کننده ه��ا  هدای����ت 
مس��یر ارزش های برند و مدل 
پذیرفت��ه ش��ده کس��ب و کار، 
دس��تیابی به ش��خصیت مورد 
انتظ��ار برند داخل��ی را ممکن 

خواهد ساخت. 
ب��ازدارن�ده ه����ا:   *
ترس ها و تنفر ها یا احساس��ات 
حاض��ر در برن��د. چی��زی که 
به تجرب��ه و براس��اس اتفاقات 
میان ف��ردی و میان گروهی در 
میان منابع انس��انی برند ایجاد 
ش��کل گیری  در  و  می ش��ود 

شخصیت برند موثر است. 
* نم�و دهن�ده: تعری��ف 
مش��اغل س��ازمان و ارتباطات 
بی��ن آنه��ا ک��ه در ص��ورت 

تعری��ف صحی��ح و مناس��ب 
مطلوب  ام��کان ش��کل گیری 
ش��خصیت در ط��ول زم��ان را 
در  می س��ازد.  فراه��م 
کنار این م��ورد، تطبیق 
شغل با ش��اغل و توجه 
ب��ه خصوصی��ات روانی 
کارکن��ان ب��ا موقعیت 
شغلی مورد توجه است. 
جایی که رضایت شغلی 
کارکنان برن��د را ایجاد 
می کن��د و آرام��ش در 
فضای کاری برند جاری 

می شود. 
نق��اط  نقاب ه�ا:   *
تم��اس درون برن��د با 
خارج؛ جایی ک��ه آنچه 
دیده می ش��ود به عن��وان برند 
شناس��ایی  س��ازمان  درون 
می ش��ود. توجه به آم��وزش و 
توس��عه کارکنانی که در نقش 
نق��اب ب��رای س��ازمان حاضر 
می ش��وند در انتقال ارزش های 
درون��ی برن��د س��ازمانی موثر 

خواهد بود. 
در ای��ن ن��گاه عناص��ر روح 
دمنده و تس��هیل گر آث��ار خود 
را در ش��خصیت برند گذاش��ته 
و احتم��اال خواهن��د گذاش��ت. 
ام��ا تغذیه گ��ر، ادب کننده ه��ا، 
بازدارنده ها، نمو دهنده و نقاب ها 
مواردی هس��تند ک��ه هر لحظه 
قابل بررسی و سازماندهی مجدد 
هس��تند. تجربیات نش��ان داده 
برای ساخت شخصیت مطلوب 
برند درون س��ازمانی، الزم است 

ابتدا ب��ر نگرش ه��ا و رفتارهای 
مدیران ارشد سازمان تاکید کرد. 
از کارکنان مدیری که شوخ طبع 
اس��ت نمی توان انتظار داش��ت 
رفتارهای جدی و س��نتی بروز 

دهند. 
طب��ق نظ��ر جنیف��ر آدل��ر، 
ش��خصیت خارج��ی برن��د ب��ا 
عواملی مث��ل صداقت، هیجان، 
شایس��تگی، مهارت و دوام قابل 
شناسایی است. به نظر می رسد 
ش��خصیت برند درون سازمانی 
با به دنیا آورندگان )روح  دمنده 
و تس��هیل گر( و خصوصی��ات 
اکتس��ابی محیطی )تغذیه گر، 
بازدارنده ه��ا،  ادب کننده ه��ا، 
نمو دهن��ده و نقاب ه��ا( قاب��ل 

تعریف باشد. 
ب��رای آنک��ه برنده��ای م��ا 
ش��خصیتی تصادفی ی��ا خارج 
از کنت��رل را ب��روز ندهند الزم 
ب��ه نظ��ر می رس��د برنامه های 
برندسازی س��ازمانی در حالی 
که ب��ه فک��ر س��رمایه گذاری 
بر ذهنیت مش��تریان باش��ند 
ب��ه عناص��ر اصلی موج��ود در 
توج��ه  خ��ود  س��ازمان های 
کنند. از آنجا که ش��کل گیری 
ش��خصیت صرف��ا ب��ا تصویب 
قاب��ل  مق��ررات  و  قوانی��ن 
دس��تیابی نیس��ت، در جذب و 
نگهداش��ت نیروه��ای اثرگذار 
س��ازمان های  توسعه دهنده  و 

خود دقت بیشتری کنیم. 
 ارتباط با نویسنده: 
info@internalbranding.ir

کتابخانه

تریبون

ورود دیدگاه های یونگ به بازاریابی 
و شکل دهی نظام شخصیت برندها 

یک راه چاره است. جایی که 
شخصیت غالب یک برند به عنوان 
شخصیت اصلی معرفی می شود و 

برای تداعی آن در ذهنیت مشتریان 
برنامه ریزی می شود. اما نکته 

اینجاست که برای شخصیت برند 
داخل سازمان تا به امروز هیچ متد و 

روشی توصیه نشده است
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وفاعلی کمالیان ترجمه: علی آل علی

سعید شفیعا
 مشاور و مجری طرح های برندسازی درون سازمانی

چه می شود که شخصیت برند ما آنگونه که 
می خواهیم نمی شود؟ 

برندهای 
بی شخصیت! 

ش��خصیت هر کس��ی ت��ا پنج س��الگی ش��کل 
می گیرد. درس��ت همان زمانی که ب��ه طور معمول 

پ��در و مادرها به دنب��ال جمع و جور ک��ردن نیازهای 
مادی زندگی مشترک هس��تند. دقیقا همان موقعی که 

پدرها چند ش��یفته کار می کنند و مادرها به فکر تر و خش��ک 
کردن بچه ها هستند. تازه داس��تان بدتر هم خواهد شد. زمانی 
که بچه ها توس��ط یک غریبه در مهدکودک بزرگ می ش��وند. 

DNA همانی اس��ت که پدر و م��ادر داده اند، ام��ا خصوصیات 
اکتس��ابی توس��ط فرد دیگری در کودک ایجاد می ش��ود. در این 
ایام چیزی در حال شکل گرفتن اس��ت که بنابر نظر دانشمندان 

ممکن است تغییر کند اما از اساس عوض شدنی نیست. 
بعدها پس از بل��وغ و دوران دانش��گاه، س��اعت های طوالنی 

مشاوره روان شناس��ی و نصیحت  و پند و اندرز به این س��ادگی ها چیزی را 
تغییر نمی دهد، مگر به مرور زمان و اس��تمرار. نه اینکه نشدنی باشد اما کار 

سختی اس��ت. نقاب ها روی صورت بچه های قدیم نشس��ته و به این راحتی ها 
صورت ها با نقاب های جدید سازگار نمی شود. 

ش������خصیت از واژه Personal گرفته ش��ده اس��ت که رومیان و یونانیان 
قدیم از آن به عنوان نقابی برای پوش��اندن صورت استفاده می کردند. این پوشش 
عمال نمایش دهن��ده خصوصیاتی خاص از فرد اس��ت که مانع از بروز بس��یاری از 

خصوصیات دیگر خواهد شد. ممکن است پش��ت پرده رفتارهای و برخوردهای فرد 
چیزهای زیادی پنهان باشد اما قضاوت اصلی براساس آنچه که دیده و حس می شود، 

صورت می گیرد. کسب و کارها و برندهای ما هم مثل همین بچه ها هستند. کم تجربه و 
کم سابقه متولد می ش��وند اما خصوصیات به دنیا آورندگان شان را در خود دارند. گاهی 
چنان بی صدا و مظلومانه در گوش��ه ای از مهدکودک بدون آگاهی از فرهنگ خانوادگی 
خود بزرگ می ش��وند که انگار بچ��ه پدر و مادره��ای دیگرند. گاه��ی دغدغه  های اولیه 
استقرار این برند ها و زنده نگه داش��تن آنها مالکان را جوری درگیر امور روزانه کرده است 

که به ش��خصیت آنها توجه نمی کنند. کارکن��ان ارزان قیمت، افکار تولی��د محور، مدیران 
با طرز تفکر کام��ال متفاوت با ذهنیت صاحب��ان برند و عدم توجه ب��ه رفتارها و هنجارهای 

سازمانی باعث می شود که شخصیتی در خفا ایجاد شود که بعد ها اما. . . 
اما قصه از آنجا آغاز می شود که مدیران ارشد س��ازمان دست شان به دهان شان می رسد و 

به فکر ساخت برندشان می افتند. یکی از خروجی های برنامه استراتژیک برند، تعیین شخصیت برند 
است. براساس ذهنیت مالکان، شخصیت برند شان باید خیرخواهانه باشد. تالش های تبلیغاتی و 
روابط عمومی شروع می شود اما درون سازمان ش��خصیت قانون شکنانه ای غالب است. این تضاد 
شخصیت برند در نقاط تماس با مشتری اتفاقات ناگواری به بار می آورد و آن این است: کارکنان 
با شخصیت، برند های بی شخصیت! تک تک کارکنان خوب هستند اما آنچه از برند انتظار می رود 
به عنوان ش��خصیت و به عنوان یک هویت، به اش��تباه ب��روز پیدا می کند و این لغ��زش برند باعث 

می شود تمامی تالش ها و زحمات تبلیغاتی و روابط عمومی نابود شود. 



معامالت ثانویه اوراق مشارکت طرح 
قطار شهرداری تهران در بورس

معام��ات ثانوی��ه اوراق مش��ارکت ط��رح قط��ار 
ش��هرداری ته��ران در ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
به زودی آغاز می ش��ود. اس��ماعیل درگاه��ی، مدیر 
پذی��رش بورس تهران ضمن بیان خب��ر فوق افزود: 
ش��هرداری تهران تعداد 4 میلیون و 600 هزار برگه 
اوراق مش��ارکت به ارزش 4.600 میلیارد ریال برای 
تأمین بخش��ی از منابع مالی طرح فاز 3 خط 6 قطار 
ش��هری با عاملیت بانک ش��هر منتش��ر کرد. وی با 
اش��اره به اینکه عرضه اولیه اوراق یاد شده در شعب 
منتخب بانک شهر از تاریخ 10بهمن 1394 صورت 
می گیرد، افزود: این اوراق با سررس��ید چهارساله با 
نرخ س��ود علی الحس��اب 21 درصد منتشر می شود. 
ای��ن اوراق به منظ��ور تأمین بخش��ی از منابع مالی 
جهت عملیات ساختمانی و ریل گذاری و تجهیز فاز 
3 خط 6 قطار ش��هری منتشر و سود آن هر سه ماه 

پرداخت می شود. 

معامله ۷۲۳هزار تن انواع محصول 
کشاورزی

حجم معامات کشاورزی طی هشت ماه ابتدای سال 
جاری به ۷23 هزار و 26۵ تن رسید که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار 
اس��ت. مژده موالی��ی، مدیرعامل کارگزاری توس��عه 
کش��اورزی با اع��ام این خبر گفت: طی س��ال جاری 
برنامه های توس��عه ای و نوآوری ه��ای زیادی در بورس 
کاال اجرایی ش��د ازجمله در بخش کش��اورزی توسعه 
معامات گواهی سپرده کاالیی به ویژه در چارچوب ماده 
33 قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع 
طبیعی که نقش بس��زایی در رونق این بخش داشت. 
وی افزود: به طوری که حجم معامات کش��اورزی در 
هش��ت ماه س��ال جاری ۷23 هزار و 26۵ تن بوده که 
در مقایس��ه با هشت ماه ابتدایی س��ال 93 که حجم 
معامات 36 هزار و ۵۷0 تن بود رقم چشمگیری است. 
حجم تقاضای محصوالت نیز در مقایس��ه با سال های 
قبل رشد باالیی داشته و این نشانگر موفقیت این طرح 
است. وی خاطرنشان کرد: از آغاز طرح تاکنون، بیش از 
1۷۵ هزار تن ذرت دانه ای در بورس کاال معامله و ۷0 
درصد پول کشاورز ظرف کمتر از 4۸ ساعت به حساب 
آنها واریز ش��د و تنها 30 درصد باقیمانده سهم دولت 
است که طی مهلت قانونی پرداخت خواهد شد. موالیی 
ادامه داد: در استان های دیگر که هنوز خرید تضمینی 
انجام می شود، هیچ گونه پرداختی از سوی دولت انجام 
نشده و کش��اورزان منتظر تأمین اعتبار برای دریافت 
ماحصل یک سال کشت و کار خود هستند، درحالی که 
ذرت کاران خوزس��تانی حداقل بودجه مورد نیاز خود 
برای کش��ت بعدی را دریافت کرده اند و دولت نیز در 
این اس��تان هزینه کمتری پرداخت خواهد کرد؛ پس 
ماحصل این طرح نفع دولت و کشاورزان توأمان بود.  

معامله 1000 تن گاز مایع خام 
پاالیش گاز ایالم

در جریان معامات بورس انرژی، در تابلوی س��لف 
موازی اس��تاندارد نفت کوره بازار مش��تقه در مجموع 
پن��ج نماد فعال ۷ هزار و 11 قرارداد با ارزش��ی قریب 
به ۷0 میلیارد و 4۸۷ میلی��ون ریال مورد معامله قرار 
گرفت. طی جلس��ه معاماتی در ب��ازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران نیز کاالهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حال 
402 و 404 پاالیش نفت تبریز، آیزوریسایکل پاالیش 
نفت ته��ران و پاالیش نفت بندرعب��اس، حال 404 
پاالیش نفت کرمانشاه و متانول پتروشیمی زاگرس در 
رینگ داخلی و کاالهای گاز مایع خام پاالیش گاز ایام 
و نفت کوره 3۸0  سانتی اس��توکس ش��رکت ملی نفت 
ایران در رینگ بین الملل مورد عرضه قرار گرفتند. کل 
معامات صورت گرفته روی کاالها و عرضه های مازاد 
بازار فیزیکی معادل ۷ هزار و 120 تن به ارزشی قریب 

به 40 میلیارد و 1۷4 میلیون ریال بود. 

انتشار عملکرد یک ماهه »والبر«
شرکت گروه دارویی البرز صورت وضعیت پرتفوی 
س��رمایه گذاری ها در دوره ی��ک ماهه منتهی به 30 
دی ماه 94 را به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر 
کرد. ارزش بازار ش��رکت گروه دارویی البرز در دوره 
یک ماه��ه منتهی به 30 دی م��اه 94 از بابت فروش 
تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل یک هزار 
و ۸31 میلیارد و 6۷3 میلیون ریال افزایش یافت. 

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه سیمان 
فارس و خوزستان

شرکت سیمان فارس و خوزستان صورت وضعیت 
پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی 
ب��ه 30 دی ماه 94 را به صورت حسابرس��ی نش��ده 
منتشر کرد. شرکت س��یمان فارس و خوزستان در 
دوره یک ماه��ه منته��ی به 30 دی م��اه 94 از بابت 
فروش تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی معادل 

یک میلیارد و 33۷ میلیون ریال سود کسب کرد. 

داروپخش ۳60 میلیون ریال زیان 
طی یک ماه شناسایی کرد

ش��رکت داروپخ��ش ص��ورت وضعی��ت پرتف��وی 
سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30دی ماه 
94 را به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت 
داروپخ��ش در دوره یک ماهه منتهی به 30دی ماه 94 
از بابت فروش تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورسی 

معادل 360 میلیون ریال زیان کسب کرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار در جریان معامات روز 
یکش��نبه بازار س��هام با 2۷۵ 
واحد اف��ت به ارتفاع ۷1 هزار 
و 11۸ واحدی عقب نش��ینی 
ک��رد. روز گذش��ته پ��س از 
ذخیره س��ود توسط برخی از 
س��هامداران، عده ای فروشنده 
بودن��د اما نکته مه��م در این 
می��ان حج��م و ارزش قاب��ل 
بازار سهام  توجه معامات در 
است. از دالیل روند نزولی در 
دو روز اخیر می توان به تردید 
و نگرانی ناشی از تجربه دوباره 
دوره ه��ای گذش��ته همچون 
مذاکرات ل��وزان و وین میان 
فعاالن بازار سهام و به خصوص 
سهامداران حقیقی اشاره کرد. 
همچنی��ن با توجه به ش��یب 
تند صعود در روزهای گذشته 
طبیعی  ام��ری  قیمت  اصاح 
اس��ت و پس از اص��اح چند 
رون��د  انتظ��ار م��ی رود  روزه 
متعادل بر ب��ازار بورس حاکم 
ش��ود. از طرفی رشد روزهای 
اخیر ش��اخص کل با توجه به 
اجرایی ش��دن برج��ام جنبه 
روان��ی دارد و نتیج��ه واقعی 
گش��ایش های پ��س از برجام 
در چند ماه آین��ده به صورت 
عمل��ی در بازار س��هام دیده 
می ش��ود. از طرف��ی نگران��ی 
از  بی��ش  ب��ازار  روی  پی��ش 
همه معط��وف به گزارش های 
9ماهه اس��ت که عمدتا خوب 
نب��وده و همچنی��ن ادامه این 
وضعیت ب��رای پیش بینی های 
پایان سال شرکت ها می تواند 
مش��کل ایجاد کن��د. عاوه بر 

این موضوع اختاف بین نرخ 
س��ود بانکی و تورم با توجه به 
اینک��ه در ح��ال حاضر رقمی 
ح��دودا ۸ درص��د را نش��ان 
می دهد ب��رای بورس به عنوان 

تهدید محسوب می شود.

نگاه پاالیشی ها به رشد 
قیمت جهانی نفت

از سوی دیگر نفت در چند 
روز اخی��ر با رش��د مناس��بی 
مواجه شده و در عرض 10روز 
رش��د قیم��ت را تجربه کرده 
اس��ت که می تواند چشم انداز 
برای  به خص��وص  را  مثبت��ی 
گروه پاالیشی رقم بزند. چنان 
که روز گذشته گروه پاالیشی 
س��هامداران  اس��تقبال  مورد 
حقیق��ی ق��رار گرفته اس��ت. 
گ��روه قطعه س��ازان نی��ز ب��ه 
گروه های  از جذاب ترین  یکی 

تبدیل ش��ده است،  بورس��ی 
چراکه س��ودآوری های خوبی 
را برای سهامداران کوتاه مدت 
خود فراه��م کرده اند. در بازار 
دی��روز به  رغم افت سراس��ری 
اغل��ب  در  س��هام  قیم��ت 
ش��اهد  معاماتی،  نماده��ای 
حرفه ای  معامله گ��ران  تمرکز 
بازار  کوچ��ک  گروه ه��ای  در 
س��هام و از جمله شرکت های 
برخ��وردار از س��هام ش��ناور 
پایین بودیم. در عین حال در 
اکثر نمادهای پیش��رو بازار از 
جمل��ه خودرویی ها و بانک ها 
روند عرضه س��هام ت��ا جایی 
پی��ش رفت ک��ه ب��ا توجه به 
سهام  بازارگردان های  تکاپوی 
ب��رای متعادل ک��ردن جریان 
معامات، رون��دی متعادل اما 
در ش��یب منف��ی را ب��ر بازار 

سهام حاکم کرد. 

افزایش تقاضای قندی ها 
همگام با رشد عرضه ها

در گروه قند و شکر و در اوایل 
بازار ش��اهد افزای��ش عرضه در 
کلیت ب��ازار و افزایش تقاضا در 
گروه قند و شکر بودیم به طوری 
که تمام نماده��ای گروه قند و 
شکر تا بازه مثبت صعود کردند. 
اما این روند ادامه نیافت و کم کم 
شاهد نزول قیمت ها در این گروه 
بودیم به طوری که اکثر نمادها 
تا کف قیمت نزول کردند و قند 
شیرین خراس��ان و کارخانجات 
قند قزوین تنها نمادهای مثبت 
گروه در پایان معامات بودند. با 
معامله 11.۷ میلیون سهم، قند 
ثابت خراس��ان بیشترین حجم 
معام��ات گ��روه را داش��ت. در 
گروه محصوالت دارویی، دارویی 
رازک ک��ه با قیمت های بیش از 
3100 تومانی، هفتمین س��هم 

گ��ران بورس به ش��مار می رود، 
در ت��دارک افزای��ش س��رمایه 
100درص��دی از مح��ل س��ود 

انباشته برآمده است. 

افت ۲.۷ واحدی شاخص 
آیفکس

معامات 11 بهمن فرابورس 
در حال��ی ب��ه پایان رس��یدکه 
ه��زار   ۸90 و  میلی��ون   2۵6
ورقه به��ادار در 30 هزار نوبت 
ب��ه ارزش ی��ک ه��زار و ۸00 
میلی��ارد و 620 میلی��ون ریال 
خریدوف��روش ش��د. در آغ��از 
معام��ات آیفکس بیش از یک 
واحد باال رفت اما پس از آن رو 
به کاهش گذاشت و با افت 2.۷ 
واحدی نمایشگر عدد ۷۵۷.۷۵ 
فرابورس��ی  معامله گران  ش��د. 
بیش��ترین حجم معامات خود 
در بازار س��هام را به دادوس��تد 
32 میلیون س��هم بیمه اتکایی 
امین پس از بازگشایی نماد این 
ش��رکت اختصاص دادند و نماد 
اصفهان،  ذوب آهن  شرکت های 
نف��ت  پاالی��ش  و  دی  بان��ک 
ته��ران پربیننده تری��ن نمادها 
بودن��د. همچنی��ن، تولید برق 
عس��لویه مپنا با دادوستدهایی 
ب��ه ارزش بی��ش از 9۵ میلیارد 
معامات  ارزش  بیشترین  ریال 
روزان��ه س��هام را به ن��ام خود 
کرد. بیش��ترین افزایش قیمت 
مرب��وط به س��هام روان فن آور 
و پ��س از آن پاالی��ش نف��ت 
شیراز و سرمایه گذاری سبحان 
بود و در س��وی دیگ��ر بازار هم 
صنعتی مینو، تدبیرگران فارس 
و خوزس��تان و کوثر مرکزی با 
بیش��ترین افت قیم��ت روبه رو 

شدند. 

شاخص کل با وجود حجم کل زیاد به اصالح ۲۷5 واحدی تن داد

تقالی نقدینگی برای تداوم حضور در بورس

ب��ازار س��رمایه پ��س از مدت ها 
خس��تگی خود را در چهره شاخص 
کل نش��ان داد. با آغ��از معامات در 
این جلسه، شاخص کل بازار بورس 
اوراق به��ادار تهران در جهت نزولی 
قرار گرفت و پس از 30 دقیقه افتی 
بیش از 400 واحد را به ثبت رساند. 
پس از آن از فشار عرضه کاسته شد 
و تقاضای موجود در برخی نمادهای 
تاثیر گذار، شاخص کل را به نوسان 
صعودی وا داش��ت. بدین ترتیب در 
پایان جلسه گذشته، شاخص کل با 
کاهشی 2۷۵ واحدی به رقم ۷111۸ 
واحد رس��ید. دو موضوع مختلف در 
م��ورد معامات روز گذش��ته وجود 
دارد: نخس��ت آنکه اصاح شاخص 
کل آغاز ش��د و دوم آنکه این اصاح 
از جنس مطلوب نب��ود. ارزش کل 
معامات در روز گذشته رقمی بیش 
از انتظار بود. اص��اح روند صعودی 
خود یک روند نزولی مس��تقل است 

و در آغ��از رونده��ا انتظ��ار می رود 
ارزش کل معامات کاهشی منطقی 
داشته باش��د. با این حال ارزش کل 
معامات روز گذش��ته ب��ازار بورس 
حدود 339 میلی��ارد تومان بود که 
رقمی بزرگ تر از انتظار محس��وب 
می ش��ود. این رقم ط��ی 1111۵2 
معامله محقق ش��د و بدین ترتیب 
ارزش میانگی��ن هر معامله جلس��ه 
گذشته بازار حدود 3 میلیون تومان 
محاسبه می ش��ود. این رقم درحالی 
نسبت به روز گذشته خود تغییری 
نداشته اس��ت که انتظار می رفت با 
کاهشی حداقل 20 درصدی همراه 
باشد. بازار فرابورس ایران نیز در این 
جلسه مشمول قانون جذب اقتصادی 
شده و ش��اخص کل خود را کاهش 
داد. در جریان معامات روز گذشته، 
ش��اخص کل بازار فرابورس ایران با 
2.۸ واحد نزول به رقم ۷۵۷.۷ واحد 
رسید و ارزش کل معامات این بازار 
در ح��دود 1۸0 میلی��ارد تومان به 
ثبت رس��ید. به صورت کلی در هر 

روند س��ه مرحله کلی وج��ود دارد: 
ش��روع، میانه و پایان. عموما ارزش 
و حجم معامات در ش��روع و پایان 
روندها بیشتر از میانه آن روند است، 
چرا که در ابتدای روند، معامله گران 
جا مانده از روند پیش��ین دست به 
معامله می زنند و در انتهای روند نیز 
معامله گ��ران جا مانده از همان روند 
دس��ت به کار ش��ده اند. برای مثال، 
اگر روندی نزولی آغاز ش��ده باش��د، 
در ابتدای آن، افرادی دست به خرید 
می زنند که در روند صع��ودی بازار 
سودی نبرده اند، به همین دلیل، بازار 
در ابتدای روند نزولی )و یا صعودی 
در حالت خاص خود( پررونق است. 
در پای��ان روند نزول��ی نیز، برخی از 
معامله گرانی که به موقع نفروخته اند 
دس��ت به کار می شوند. از این بابت، 
در میانه هر روند )به صورت عمومی( 
انتظار می رود بازار کم رونق تر باشد. 
معامات روز گذش��ته ب��ازار ابهامی 
خ��اص ب��ه هم��راه داش��ت. انتظار 
نمی رود در بازه زمانی کنونی نزولی 

شدید در پیش باشد، همین موضوع 
باعث می ش��ود روند نزولی به وجود 
آمده کوتاه و فش��رده باش��د. از این 
رو، حج��م باالی معام��ات در روز 
گذشته توجیه نداشت و باید ارزش 
معامات ۵0 درصد کمتر از رقم به 
ثبت رسیده باش��د. از طرفی دیگر، 
نش��انه ای که در بازار روز گذش��ته 
دیدیم، از اصاحی گسترده و عمیق 
س��خن می گفت و ای��ن موضوع در 
قالب شرایط کنونی بازار نمی گنجد. 
به عبارت دیگر، شرایط و رفتار بازار 
در بره��ه کنونی منطبق بر یکدیگر 
نیس��تند و همین موضوع می تواند 
محل آسیب برای معامله گران باشد. 
با توجه به آنچه گفته شد و آنچه 
در بازار دیده می شود، انتظار می رود 
گشایش بازار در جلسه کاری پیش 
رو ب��ا رویت تقاضا همراه باش��د. به 
کامی س��اده تر، با آغاز معامات در 
جلس��ه معاماتی پی��ش رو انتظار 
م��ی رود ش��اخص کل در رون��دی 
صع��ودی ق��رار گیرد و پ��س از آن 

سناریوهای مختلفی برای ادامه کار 
به وجود می آید. منطقی ترین سناریو 
برای ادامه بازار پس از رش��د ابتدای 
وقت، نزولی ش��دن ش��اخص کل، 
پوش��ش دادن تمام رش��د و منفی 
شدن آن اس��ت. بدین ترتیب، بازار 
اعام می کند تقاضای به وجود آمده 
در جلسه گذشته تعبیری جز پولبک 
به س��وی سقف قبلی نداشته است. 
سناریوی محتمل دیگری در مورد 
معامات امروز بازار وجود دارد که از 
احتمال نوسانی شدن معامات پس 
از صعود اول وقت س��خن می گوید. 
رخداد این پدیده به سادگی می تواند 
کار را برای تم��ام معامله گران بازار 
س��خت کند. نکته قاب��ل توجه آن 
اس��ت ک��ه ن��رخ خرید ب��ه فروش 
حقیقی ها در روز گذشته بر صحت 
س��ناریوی اول و نرخ دخالت ایشان 
در معامات روز گذش��ته بر صحت 
سناریوی دوم داللت می کند. حال 
باید منتظر بود و دید بازار چه ایده ای 

را در سر می پروراند. 

بفج�ر: خبرها حکای��ت از این 
دارد که این نماد در آستانه عرضه 

اولیه قرار دارد. 
خزامی�ا: ش��نیده ها از خزامیا 
حکایت از احتمال عملیاتی شدن 
افزایش س��رمایه این نماد تا پایان 

سال دارد. 
وجام�ی: خبره��ا از وجام��ی 
حکایت از برگزاری جلسه مجمع 
عمومی این شرکت در روز شنبه 

مورخ 1394/11/24 دارد.
گروه پتروشیمی: شنیده ها از 

گروه پتروشیمی و گروه پاالیشی 
حاکی از آن اس��ت که یک هیأت 
فرانسوی از سایت های نفتی اهواز 
جهت انعقاد قرارداد با شرکت های 
نفتی، گازی و پتروشیمی جنوب 

بازدید کرده اند. 
کاسپین: شنیده ها از کاسپین 
حکایت از احتمال افزایش سرمایه 

در این نماد دارد. 
شس�پا: زمزمه های��ی مبنی بر 
تعدی��ل منفی این نماد در بازار به 

گوش می رسد. 
شراز: ش��نیده ها از پتروشیمی 
شیراز این گونه است که این شرکت 
این هفته طرح اوره و آمونیاک خود 

را افتتاح خواهد کرد. 
ش�رنگی: خبره��ا از این نماد 
حکایت از برگزاری جلسه مجمع 
عمومی این شرکت در روز شنبه 

مورخ 1394/11/24 دارد. 
حکش�تی: خبرها از این نماد 
حاکی از آن است که گویا تا پایان 
سال جاری هیچ افزایش سرمایه ای 
از محل تجدید ارزیابی در این نماد 

وجود ندارد. 
قشهد: شنیده شده که مجمع 
افزای��ش س��رمایه 20۵درصد  با 
از مح��ل م��ازاد تجدی��د ارزیابی 

دارایی ها موافقت کرده است. 
وس�ینا: ش��نیده ها حکایت از 

افزایش س��رمایه 300درصدی از 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها در 

این نماد دارد. 
ذوب: شنیده ها از برنامه ساخت 
2هزار و ۵00 واحد مس��کونی در 
فوالدش��هر و ورود ب��ه پروژه های 
عظی��م از جمله تعریض پل فلزی 
نصف جهان با مشارکت شهرداری 
اصفهان در این نماد حکایت دارد. 
ف�والد: ش��نیده ها از امض��ای 
قرارداد فوالدی بین ایران و ایتالیا 
بین ش��رکت دانیل��ی از ایتالیا و 
ایمیدرو، فوالد مبارکه و میدکو از 

ایران حکایت دارد. 
بهپ�اک: زمزمه های��ی مبنی بر 

مزایده و فروش یک واحد تاسیسات 
پنبه پاک کنی شرکت در گرگان در 

این نماد به گوش می رسد. 
ش�پلی: ش��نیده ها از ش��پلی 
این گونه است که احتماال مدارک 
و مس��تندات افزای��ش س��رمایه 
1200درصدی این نماد این هفته 

به سازمان ارسال شود. 
وایران: گویا قرارداد فی مابین 
ای��ن ش��رکت ب��ا ش��رکت ایران 
خودرو ب��ا موضوع تحویل و تعهد 
به ف��روش 11،۸00 دس��تگاه از 
محصوالت ایران خودرو به ارزش 
3،۸00 میلی��ارد ری��ال منعق��د و 
مراحل اجرای آن آغاز شده است. 

آثار خستگی بر چهره شاخص کل

دوشنبه
12 بهمن 1394 1۲

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
ای��رکا پ��ارت صنعت در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود ک��رد ک��ه 
محورس��ازان ایران خودرو در جایگاه دوم این گروه قرار 

گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.2113۷.24ایرکا پارت صنعت
3.۵9۸12.02محورسازان ایران خودرو

1.۸46۷.01معدنی صبانور
۸.۷۵66.9جوشکاب یزد
1.911۵نیرومحرکه
34.۵23۵گلوکوزان

1.2۸2۵فوالد آلیاژی ایران

 بیشترین درصد کاهش
کاشی و س��رامیک سینا صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. کمک فنر ایندامین در رده دوم این 
گروه ایستاد و پتروشیمی فارابی هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.9۷(3.۸۸4کاشی سینا

)4.9(1.010کمک فنر ایندامین
)4.۸4(۵.۷06پتروشیمی فارابی

)4.۸2(۸.394پگاه اصفهان
)4.۸(1.1۵0بانک تجارت

)4.۸(992ایران خودرو دیزل
)4.66(1.6۷9مهرکام پارس

پرمعامله ترین سهم
ای��ران خودرو دیزل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پ��ارس خ��ودرو در رده دوم این گروه 
 ایس��تاد. س��ایپا و بانک تجارت هم در رده های باال قرار 

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

1۷3.26۵ 992ایران  خودرودیزل 

1۷2.33۷ 1204پارس  خودرو
1۵6.42۷ 1603سایپا

12۵.914 11۵0بانک تجارت
11۷.41۵ 100۷بانک صادرات

۸1.۵33 1۸02زامیاد
۷0.۸01 11۵۵سایپا دیزل 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خ��ود اختص��اص داد و پارس خ��ودرو رتب��ه دوم را به 
دس��ت آورد. زامیاد هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

2۵0.۷09 1603سایپا
20۷.466 1204پارس  خودرو

1۷1.949 992ایران  خودرودیزل 
146.90۵ 1۸02زامیاد

144.۸06 11۵0بانک تجارت
141.39۵ ۸624گروه مپنا

132.201 2336ایران  خودرو

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 ایران خودرو دیزل در رده س��وم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1603۷۵06سایپا
1204۷11۸پارس خودرو

992644۵ایران خودرو دیزل
100۷4943بانک صادرات
11۵04۵1۸بانک تجارت

1۸024269زامیاد
11۵۵3۸4۷سایپا دیزل

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. س��هم کابل البرز در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1۵۷۵۷۸۸پست بانک ایران
2332233کابل البرز

1131226تولید محور خودرو
2۸۵۸220چرخشگر

622621۵نسوز پارس
3143210قند قزوین

2000200لوله و ماشین سازی

P/E کمترین نسبت
ای��ران  اعتب��ار  گ��ذاری  س��رمایه  گذش��ته  روز 
ایس��تاد.   P/E نس��بت  کمتری��ن  ج��دول  ص��در  در 
 س��رمایه گذاری پردیس جای��گاه دوم این گروه را از آن 

خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

14692.۷2سرمایه گذاری اعتبار 
9132.۷3سرمایه گذاری پردیس

۵2۵23.31پتروشیمی شازند
2۸013.۷3سیمان کارون
34۸63.۸۵سیمان کرمان

2۵093.۸6س. صندوق بازنشستگی
13164.2۷سرمایه گذاری شاه

تلفن مستقیم: 86073274شماره 434 www.forsatnet.ir
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شهربانو جمشیدی

شنیده ها و شایعات بازار

بازار سرمایه در دو سال اخیر در 
حالی ش��رایط اس��فباری را سپری 
ک��رد ک��ه به موج��ب ت��داوم افت 
قیمت سهام اغلب شرکت ها و روند 
نزولی نماگرهای بازار سرمایه، اکثر 
سرمایه گذاران روز های ناخوشایندی 

را تجربه کردن��د و جز تحقق زیان 
عایدی دیگری از سرمایه گذاری های 
خود به دست نیاوردند و در این میان 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک 
نیز از ش��رایط نابس��امان بورس در 
ام��ان نماندند. این در حالی اس��ت 
که فعاالن بازار سرمایه طی یک ماه 
اخیر به لطف اجرای طرح برجام و 

رف��ع کلیه تحریم ه��ای بین المللی 
یک��ی از بهتری��ن و ش��یرین ترین 
روزه��ای معاماتی را تجربه کردند 
و از سرمایه گذاری های خود بازدهی 

مناسبی کسب کردند. 
بر این اساس اگرچه اوضاع اقتصاد 
جهانی و روند قیمت جهانی فلزات 
اساسی و بهای نفت بسیار نامناسب 

ب��ود، ام��ا رس��یدن اخب��ار خوب 
پیرامون گشایش روابط بین المللی 
و برنامه های آت��ی صاحبان صنایع 
جهت توس��عه فعالیت ها در عرصه 
جهان��ی در کنار تعیین و اعام نرخ 
نهایی خوراک مصرف��ی واحدهای 
پتروشیمی سبب شد تا اغلب سهام 
ش��رکت ها با افزایش تقاضا مواجه 

شوند و در درصدهای مثبت معامله 
ش��وند و در نهای��ت در اغلب روزها 
تابلوی معامات بورس رنگ س��بز 
به خود بگیرد. به این ترتیب بورس 
طی یک ماه اخی��ر بازدهی مثبت 

حدود 11 درصدی محقق ساخت. 
ادامه در سایت روزنامه
www.forsatnet.ir

در بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک طی یک ماه اخیر به دست آمد 

بازدهی مثبت ارمغان صندوق های سرمایه گذاری

حرف های درگوشی 

عمق بازار
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مرک��ز پژوهش های مجلس 
در گزارش��ی عملک��رد ش��ش 
را  ج��اری  س��ال  اول  ماه��ه 
م��ورد بررس��ی ق��رار داد. در 
ای��ن گزارش که روز گذش��ته 
منتش��ر شد براس��اس تحلیل 
عملک��رد بخش ه��ای مختلف 
اقتصاد در نیمه نخس��ت سال 
94 برآوردی از رشد اقتصادی 
 در س��ال ج��اری ارائ��ه ش��ده

 است.
اقتصاد ایران با پش��ت س��ر 
گذاش��تن ش��رایط س��خت و 
و   1391 س��ال های  دش��وار 
بس��یاری  م��ورد  در   1392
از ش��اخص ها از جمل��ه رش��د 
اقتص��ادی )که توام با نرخ های 
منف��ی ب��وده و عمدتا نش��ات 
گرفت��ه از رویدادهای دهه 80 
و اوایل دهه90 شمسی شامل 
تحریم های اقتصادی،  مدیریت 
ن��اکارآی اقتصاد کالن و وجود 
زمینه های س��اختار نامناسب 
بود.( در س��ال 1393 و بنا به 
اع��الم بانک مرکزی از رش��د 
اقتص��ادی مثبت و 3 درصدی 
برخوردار شد. به دنبال گذار از 
س��ال 1393، اقتصاد ایران در 
حالی وارد سال 1394 شد که 
از همان ابتدا ش��واهدی مبنی 
بر دشواری ش��رایط اقتصادی 
کش��ور در س��ال 1394 وجود 
داش��ت. اف��ت معنادار رش��د 
تولید ناخال��ص داخلی برخی 
بخش های طرف عرضه )شامل 
نف��ت، معدن، آب و برق و گاز، 
و  مس��تغالت(  و  س��اختمان 
برخ��ی اج��زای ط��رف تقاضا 
)ش��امل هزینه ه��ای مصرفی 
بخ��ش خصوص��ی و تش��کیل 
س��رمایه ثابت ناخالص( در سه 
ماهه چهارم 1393 نس��بت به 
سه ماهه قبل از آن شاهدی بر 

این مدعاست. 

چالش تقاضا
ط��رف   ،1394 س��ال  در 
تقاضای اقتصاد ایران با چالش 
اساس��ی کمبود تقاضای موثر 
مواجه بوده اس��ت. دالیل این 
چال��ش ب��ه تفکیک اجزای آن 

عبارتند از:
الف( مصرف بخش خصوصی: 
روند نزولی قدرت خرید بخش 
خصوص��ی که از س��ال 1386 
ش��روع شد به تعویق انداختن 
بخ��ش  مصرف��ی  تقاض��ای 
خصوصی به دلیل شکل گیری 
انتظارات مثبت در مورد دوران 
بعد از رفع تحریم ها و نرخ سود 
س��پرده حقیقی مثبت و باالی 
بانکی )که باعث تبدیل مصرف 

به پس انداز شده است(
ب( مص��رف بخ��ش دولتی: 
مطاب��ق ش��واهد آماری، رش��د 
هزینه ای  اعتب��ارات  عملک��رد 
دولت در ش��ش ماهه نخس��ت 
سال 1394 )9.5درصد( نسبت 
ب��ه رش��د عملک��رد اعتب��ارات 
هزینه ای در شش ماهه نخست 
س��ال 1393 )33.7 درص��د( 
بس��یار کمت��ر ب��وده و انتظ��ار 
می رود این روند تا انتهای سال 
نیز برقرار باش��د که از دالیل آن 
می ت��وان به کاهش محس��وس 
در ش��تاب رش��د درآمده��ای 
دول��ت )درآمده��ای مالیاتی و 
سایر درآمدهای نسبت به سال 
قبل(، کاهش درآمدهای نفتی، 
عدم تحقق منابع مورد انتظار از 
محل واگذاری دارایی های مالی 
و کاهش ش��دید رشد واگذاری 
دارایی های سرمایه ای اشاره کرد.

ج( تش��کیل س��رمایه ثابت 
عملک��رد  رش��د  ناخال��ص: 
اعتب��ارات تمل��ک دارایی های 
س��رمایه ای در ش��ش ماه��ه 
در  درص��د(   -22.7(  1394
مقایس��ه ب��ا رش��د عملک��رد 
ای��ن اعتبارات در ش��ش ماهه 
س��ال 1393 )210.3 درصد( 
به مرات��ب پایین ت��ر اس��ت که 
دلی��ل آن بیش از آنکه معلول 
کاه��ش قیم��ت نفت باش��د، 
نتیج��ه عدم تحقق درآمدهای 
مالیاتی و به خصوص واگذاری 
دارایی های مالی است. عالوه بر 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
دولتی، تش��کیل سرمایه ثابت 
ناخالص خصوصی نیز با چالش 
مواج��ه اس��ت ک��ه دالیل آن 
عبارتن��د از: مازاد عرضه بخش 
مس��کن، باال بودن نرخ س��ود 

بانک��ی، عدم تحقق درآمدهای 
دول��ت و در پ��ی آن کاه��ش 
تقاض��ای دولت��ی و در نهایت 
کاهش س��رمایه گذاری بخش 

خصوصی.
د( صادرات غیرنفتی: شواهد 
آم��اری حاکی از آن اس��ت که 
ارزش دالری صادرات غیرنفتی 
در شش ماهه 1394 نسبت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل حدود 
4درص��د کاه��ش داش��ته، اما 
ارزش دالری صادرات غیرنفتی 
9ماهه 1394 نس��بت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل تا حدودی 
رشد داشته است.)1/6درصد( 
برخی از دالیل چالش صادرات 
غیرنفتی کشور در سال جاری 
را می ت��وان مرب��وط به کاهش 
رش��د اقتصاد جهانی باالخص 
اقتصاده��ای نوظه��ور، کندی 
اقتصادی چین،  فعالیت ه��ای 
وجود ناامنی ها در عراق و روند 
کاهش قیم��ت در بازار کاالها 
و اف��ت جهان��ی قیمت نفت و 
به تب��ع آن افت جهانی قیمت 
محصوالت پتروشیمی دانست.

در کنار چالش طرف تقاضای 
اقتص��اد، ط��رف عرضه اقتصاد 
ای��ران نی��ز در س��ال 1394 

ب��ا چالش های اساس��ی 
اس��ت.  ب��وده  مواج��ه 
اصلی ترین چالش طرف 
عرضه عالوه بر مشکالت 
اقتصاد  مزمن  ساختاری 
ایران )عمدتا مش��کالت 
نامناس��ب  فض��ای 
کس��ب وکار(، عب��ارت از 
تنگن��ای مالی )بانک ها و 
به تبع آن بنگاه ها( است 
ک��ه بارزترین نش��انه آن 
ب��اال ماندن هزینه تامین 
منابع شبکه بانکی به  رغم 

کاهش نرخ تورم بوده واز دالیل 
آن می ت��وان ب��ه انجماد منابع 
بانک ها در بخش هایی همانند 
مس��کن، مطالبات غیرجاری و 
مطالبات س��رمایه اشاره کرد. 
عالوه ب��ر این نبود چش��م انداز 
آت��ی  رونده��ای  از  روش��ن 
تحوالت اجتماعی و سیاس��ی 
منطق��ه و کش��ور و متغیرهای 
کلیدی اقتص��ادی )نظیر نرخ 
ارز، قیم��ت ان��رژی، وضعیت 
آب و محیط زیس��ت و...( ب��ر 
وضعی��ت فعلی اقتصاد ایران و 

تداوم رکود موثر بوده اند.

چالش عرضه
در طرف عرضه اقتصاد ایران:

ال��ف( بخش نف��ت: یکی از 
بخش ه��ای مهمی اس��ت که 
عملک��رد آن عمدت��ا از کانال 
مخ��ارج دول��ت ب��ر عملک��رد 
س��ایر بخش ه��ای اقتص��ادی 
ایران بسیار موثر است. شواهد 
آماری نشان می دهد که مقدار 
ص��ادرات نفت در ش��ش ماهه 
نخس��ت سال جاری نسبت به 

دوره مش��ابه سال قبل معادل 
2/7درصد رشد داشته در حالی 
که رش��د مقدار صادرات نفت 
در ش��ش ماهه 1393 نس��بت 
به دوره مش��ابه س��ال 1392 
براب��ر ب��ا 10/4درص��د ب��وده 
اس��ت. بنابراین انتظار می رود 
ک��ه درجه تاثیرگذاری رش��د 
بخش نفت بر رش��د اقتصادی 
سال 1394 نسبت به سال قبل 
کمتر باش��د. برآوردهای مرکز 
پژوهش ها نش��ان می دهد که 
رش��د ارزش افزوده بخش نفت 
در س��ال 1394 تقریبا برابر با 
نزدی��ک صفر خواهد بود، البته 
قابل ذکر اس��ت که در صورت 
لغو تحریم ها در ماه های انتهایی 
سال جاری و افزایش صادرات 
نفت، رشد ارزش افزوده بخش 

نفت می تواند افزایش یابد.
ب( بخ��ش صنعت: به عنوان 
یکی دیگ��ر از بخش های مهم 
اقتصاد ایران، در س��ال جاری 
ب��ا چالش ه��ای متع��ددی از 
قبیل چشم انداز مبهم، مشکل 
تامی��ن منابع مال��ی مورد نیاز 
بنگاه ها و مشکل کمبود تقاضا 
مواج��ه بوده اس��ت. هر کدام 
از چالش های س��ه گانه مذکور 
نشأت گرفته از عوامل مختلفی 

هس��تند. رون��د نزولی واردات 
واس��طه ای )دالری و مقداری( 
بی��ش از هر چیز موید وخامت 
وضعیت صنعت در کشور است. 
در شرایط کمبود تقاضای موثر 
حاک��م بر اقتصاد ایران، کاهش 
مخ��ارج دولتی در نتیجه عدم 
تحق��ق منابع دول��ت می تواند 
در تش��دید این وضعیت موثر 
بوده باش��د. عدم تحقق منابع 
مالی دولت )عمدتا درآمدهای 
مالیاتی و واگذاری دارایی های 
مالی( س��بب افزایش کس��ری 
نتیج��ه  بودج��ه ش��ده و در 
باع��ث کاهش مخارج عمرانی، 
کاهش ش��دید سرمایه گذاری 
)دولتی و خصوصی(، تش��دید 
فض��ای رک��ودی در اقتص��اد 
و  ف��روش  کاه��ش  کش��ور، 
افزایش موجودی انبار بنگاه ها 
)عمدتا نشأت گرفته از کاهش 
تقاض��ای مصرف��ی و تقاضای 
س��رمایه گذاری( و در نهای��ت 
واس��طه ای  واردات  کاه��ش 
می ش��ود. ع��الوه بر این عامل، 
تعلی��ق فعالیت های بنگاه های 

اقتص��اد و حتی مصرف بخش 
خصوص��ی ت��ا بع��د از اجرایی 
ش��دن برج��ام )ب��ه دالیل��ی 
مناس��ب تر  ش��رایط  همچون 
فعالی��ت بعد از  دوران تحریم( 
نی��ز می تواند محتمل باش��د. 
مواجهه فعالیت های اقتصادی 
با مش��کل تامین مالی، نشأت 
گرفته از مشکالت حوزه مربوط 
به ش��بکه بانکی اس��ت که به 
نظر می رسد در کنار مشکالت 
س��اختاری مزم��ن موجود در 
آن، تش��دید آن عمدت��ا متاثر 
از انباش��ت بده��ی دول��ت به 
بانک ه��ا، افزای��ش مطالب��ات 
غیرجاری نظام بانکی از بخش 
غیردولتی، گس��ترش فعالیت 
و رقاب��ت موسس��ات اعتباری 
غیرمجاز و انجماد دارایی های 
نظ��ام بانکی در بخش حقیقی 
)عمدت��ا ب��ه ص��ورت امالک و 
مس��تغالت( است. در مجموع، 
رش��د مثبت بخش صنعت در 
س��ال 1394 قابل انتظار نبوده 
و برآورده��ای مرکز پژوهش ها 
نش��ان می ده��د ک��ه رش��د 
ارزش اف��زوده بخ��ش صنعت 
در س��ال 1394 تقریبا برابر با 

3/0- درصد خواهد بود.
ج( بخش س��اختمان: 
فعل��ی  ش��رایط  در 
کلیدی ترین متغیر موثر 
بر ارزش افزوده این بخش 
عبارت از اعتبارات تملک  
س��رمایه ای  دارایی های 
دول��ت اس��ت. ب��ا توجه 
به مش��کل اصلی بودجه 
دول��ت که عمدتا به عدم 
تحقق درآمدهای مالیاتی 
واگ��ذاری دارایی های  و 
مالی بازمی گردد، انتظار 
می رود که تحقق مخارج 
عمران��ی )تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای( مصوب تحت تاثیر 
قرار گرفته و محقق نش��ود. به 
دنبال کاهش مخارج عمرانی، 
تشکیل سرمایه  ثابت ناخالص 
دولتی کاهش پیدا کرده، آنگاه 
ستانده بخش ساختمان دولتی 
نی��ز کاه��ش یافته و در نتیجه 
رکود بخش س��اختمان شکل 
گرفت��ه یا تش��دید می ش��ود. 
ع��الوه ب��ر چال��ش تخصیص 
اعتب��ارات تمل��ک دارایی های 
س��رمایه ای در س��ال 1394، 
نهاده ه��ای  تولی��د  ش��اخص 
س��اختمانی، تعداد پروانه های 
س��اختمانی ص��ادر ش��ده در 
مناطق شهری و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در س��اختمان 
نی��ز از جمل��ه متغیرهای موثر 
بر رش��د ارزش اف��زوده بخش 
س��اختمان هستند که در سال 
1394 با چالش مواجه هستند. 
برآورده��ای مرکز پژوهش ها، 
رش��د ای��ن بخ��ش در س��ال 
ج��اری را ح��دود 7/4- درصد 

نشان می دهد.

د( بخ��ش خدمات: به عنوان 
یکی از بخش های مهم اقتصاد 
ای��ران ح��اوی دو زیربخ��ش 
مه��م )از نظر س��هم در تولید( 
بازرگان��ی و خدم��ات عمومی 
است. اوال س��تانده بخش های 
مختل��ف به وی��ژه صنع��ت از 
کان��ال بخ��ش بازرگانی صادر 
ش��ده و ی��ا در ب��ازار داخل��ی 
عرضه می ش��ود. ثانیا کاالهای 
فع��الی��ت های  م��وردنی��از 
اقتص��ادی و نهادهای مختلف 
که به واس��طه واردات یا تولید 
داخل تامین می شوند از کانال 
بخ��ش بازرگانی در اختیار آنها 
قرار می گیرد. بنابراین ستانده 
خدم��ات بازرگانی از یک س��و 
متاث��ر از س��تانده بخش هایی 
چون صنعت و از س��وی دیگر 
متاثر از تجارت خارجی اس��ت. 
با توجه به اینکه برآورد رش��د 
ارزش اف��زوده بخ��ش صنعت 
در س��ال 1394 عددی منفی 
ب��وده و مجم��وع ارزش دالری 
کش��ور  واردات  و  ص��ادرات 
س��ال  نخس��ت  9 ماه��ه  در 
1394نس��بت به دوره مش��ابه 
س��ال قبل ح��دود 11 درصد 
کاه��ش یافته اس��ت، بنابراین 
انتظار می رود که ارزش افزوده 
بخش بازرگانی در سال 1394 
نس��بت به 1393 از این محل 
از رشد منفی برخوردار باشد.

رش��د منفی بخش بازرگانی 
بخ��ش  عملک��رد  ب��ر  خ��ود 
حمل ونق��ل موثر بوده و تقاضا 
برای این نوع خدمات را کاهش 
خواهد داد که در نهایت رش��د 
منف��ی این بخش را )به قیمت 
ثاب��ت( نی��ز ب��ه دنب��ال دارد. 
خدم��ات عمومی نیز زیربخش 
مهمی از خدمات اس��ت که با 
توج��ه ب��ه نقش ب��ارز دولت و 
هزینه های جاری آن از اهمیت 
خاصی برخوردار است. با توجه 
ب��ه تاثیرپذی��ری ارزش افزوده 
بخش خدم��ات از هزینه های 
جاری دولت و کاهش ش��تاب 
رشد اعتبارات هزینه ای دولت 
در شش ماهه 1394 نسبت به 
دوره مش��ابه سال قبل، انتظار 
می رود که رش��د ارزش افزوده 
خدم��ات عمومی )ب��ه قیمت 
ثابت( در س��ال 1394 عددی 
منفی باشد. با توجه به عملکرد 
اقتص��اد در ش��ش ماهه اول و 
وضعیت ادامه سال، رشد بخش 
خدمات در سال 1394 حدود 

2/2- درصد برآورد می شود.
در نهای��ت، ارزیابی وضعیت 
رشداقتصادی کشور در شرایط 
ادام��ه روند موجود و بر مبنای 
عملک��رد فص��ول اول و دوم 
برآورد روند پیش رو به تفکیک 
بخش��ی در سال 1394 نشان 
می دهد که رشد اقتصادی این 
س��ال منفی خواهد بود. رش��د 
بخش ه��ای کش��اورزی، نفت، 
صنعت، س��اختمان و خدمات 
در س��ال 1394 ب��ه ترتی��ب 
حدود 4/2، 0/0، 3/0- ، 7/4- و 
2/2-  درصد برآورد می شود که 
به معنای رشد اقتصادی حدود 
2/0-  درص��دی کل اقتص��اد 
اس��ت. ب��ا این ح��ال چنانچه 
برخی آثار فوری اجرای برجام 
آن گون��ه ک��ه توس��ط مقامات 
رس��می دولتی، به خصوص در 
مورد می��زان افزایش صادرات 
برخ��ی  آزاد ش��دن  و  نف��ت 
دارایی ه��ای مال��ی متعلق به 
دولت اعالم ش��ده است، تحقق 
یابد، رش��د اقتصادی کل سال 
1394 ب��ا 0/8درص��د افزایش 
به 1/2- درصد خواهد رس��ید. 
در این س��ناریو رشد اقتصادی 
در فص��ل چه��ارم، 2/8درصد 
بی��ش از س��ناریوی ادامه روند 
موجود برآورد می ش��ود و رشد 
اقتص��ادی برخالف س��ه فصل 
پیش از آن مثبت خواهد بود.

الزم به ذکر اس��ت، با توجه 
به رف��ع تحریم های اقتصادی 
و تاثی��ر آن ب��ر عملکرد بعضی 
بخش ه��ای اقتصادی از جمله 
بازرگان��ی،  و  نف��ت  بخ��ش 
تاثی��رات  برخ��ی  همچنی��ن 
اقتص��ادی  سیاس��ت های 
کوتاه مدت دولت در این سال، 
چشم انداز رش��د اقتصادی در 
س��ال 1395 مثبت اس��ت که 
در گ��زارش جداگانه ای به آن 

پرداخته خواهد شد.

دوشنبه
1213 بهمن 1394 اقتص�اد کالن

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد
تاثیر نسبت مطالبات غیرجاری 
دوره های گذشته بر دوره جاری

پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش��ی 
تحلیل��ی را درب��اره آثار مولفه ه��ای بخش حقیقی و 
رش��د قیمت دارایی ها در مطالبات غیرجاری بانک ها 

منتشر کرده است:
در بخش��ی از ای��ن گ��زارش آمده اس��ت: مطالبات 
غیرج��اری ش��بکه بانک��ی از دوره ه��ای رونق/ رکود 
ب��ازار دارایی ها و نی��ز وضعیت بخش حقیقی اقتصاد 
تاثی��ر می گی��رد. ای��ن یادداش��ت از متغیرها جهت 
بازت��اب تحوالت بخش ه��ای حقیقی و بازار دارایی ها 
ب��ر مطالب��ات غیرجاری بانک ه��ای مختلف در قالب 
ی��ک الگ��وی پانل پویا اس��تفاده می کن��د. مطالبات 
غیرجاری )ترکیبی از مجموع تس��هیالت سررس��ید 
گذش��ته و مش��کوک الوصول( به صورت نس��بتی از 
کل تس��هیالت پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. 
تولید ناخالص داخلی که نش��ان دهنده آثار تحوالت 
بخش حقیقی بر نسبت مطالبات غیرجاری است، به 
صورت رش��د در محاس��بات در نظر گرفته می ش��ود. 
همچنین، متوس��ط رش��د شاخص قیمت دارایی های 
مالی که ش��اخص موزون ترکیبی قیمت ارز، س��هام 
و مس��کن اس��ت، بیانگر آثار تغییرات قیمت دارایی ها 
از طری��ق ترازنام��ه نهاده��ای مختل��ف اقتصادی در 
مطالب��ات غیرجاری اس��ت )کین��گ و پلوزر، 1984، 
برنانکه، گرتلر، و گیلکریست، 1989، کیوتاکی و مور، 

1997، برنانکه، گرتلر و گیلکریست، 1998(.
در ای��ن یادداش��ت، فرضیه غالب ب��ودن اثر تحوالت 
بخش حقیقی در مقایس��ه با رش��د ش��اخص موزون 
ترکیبی قیمت دارایی های مالی با استفاده از یک الگوی 
پانل پویا ارزیابی می شود. نظر به اینکه به طور متوسط، 
85درصد از درآمدهای ش��بکه بانکی از سود تسهیالت 
حاصل می ش��ود )احمدیان و حی��دری، 1392(، برای 
بررس��ی میزان ریس��ک اعتباری، این الگوی پویا مورد 
استفاده قرار می گیرد. در این چارچوب، نسبت مطالبات 
غیرجاری مولفه کلیدی تبیین کننده ریس��ک عملیات 
اعتباری است که درآمد مشاع بانک ها را متاثر می کند 
و در تعامل با متغیرهای بخش حقیقی و بازار دارایی ها 
آزمون می شود. نوسانات مطالبات غیرجاری تحت تاثیر 
مولفه های مختلفی همچون جهت گیری سیاست پولی، 
وضعیت تورمی اقتصاد، تعهدات ناظر بر ش��بکه بانکی 
مطابق قوانین برنامه و بودجه ساالنه، تعریف ناظر بانکی از 
سرفصل مطالبات غیرجاری و نیز میزان شفافیت بانک ها 

در مطالبات غیرجاری بازتاب می یابد. 
به منظور بررس��ی آثار مولفه های بخش حقیقی و 
قیمت دارایی های مالی در مطالبات غیرجاری شبکه 
بانکی در قالب الگوی پانل پویا، از داده های 31 بانک 
کش��ور و برای دوره زمانی 1385 تا 1392 اس��تفاده 
ش��د و متغیرهای رش��د اقتصادی، متوسط نرخ رشد 
قیمت دارایی ها )ارز، سهام و مسکن(، رشد تسهیالت 
اعتب��اری و نی��ز مقادی��ر وقفه مطالب��ات غیرجاری، 
بیشترین تاثیر را در مطالبات غیرجاری نشان داد. 

بنابرنتایج، نس��بت مطالبات غیرجاری در دوره های 
متوالی گذش��ته در نس��بت مطالبات غیرجاری در دوره 
جاری اثر معناداری داشته است، به طوری که ضرایب 
اولین دوره وقفه بر گرایش اولیه بانک ها به اس��تمهال 
مطالبات غیرجاری و استفاده نکردن از وثایق و نیز تمایل 
نداش��تن به شناس��ایی مطالبات غیرجاری داللت دارد. 
در دوره دوم نی��ز، بانک ه��ا ب��ا ابزارهای حقوقی و وثیقه 
درصدد کاهش و وصول مطالبات غیرجاری برمی آیند. 
ب��ه این منظ��ور، اثر بلندمدت وقفه مطالبات غیرجاری 
در رون��د کنون��ی آن به صورت تکاثری و همواره مثبت 
شناس��ایی شده است. رشد اقتصادی نیز مطابق انتظار 
و به طور معکوس و معنادار بر رش��د نس��بت مطالبات 
غیرجاری اثرگذار اس��ت که البته اثر آن در مقایس��ه با 
سایر متغیرهای توضیحی به مراتب بیشتر است. رشد 
ش��اخص موزون ترکیبی قیمت دارایی ها )س��هام، ارز و 
مس��کن( مطابق انتظار در انگیزه بازپرداخت تسهیالت 
اعتباری و در نتیجه نسبت مطالبات غیرجاری اثر منفی 
دارد. همچنین، اثر همسوی رشد اقتصادی در افزایش 
نسبت مطالبات غیرجاری به طور معناداری بیشتر از اثر 

معکوس شاخص موزون قیمت دارایی هاست.
رشد تسهیالت اعتباری یکی از مولفه های ترازنامه ای 
اس��ت ک��ه اثر منف��ی و معناداری در نس��بت مطالبات 
غیرج��اری بانک ه��ا دارد و بر ضعف مدیریت ریس��ک 
اعتباری در ش��بکه بانکی کش��ور دالل می کند. رش��د 
نس��بت س��پرده ها به کل بدهی های شبکه بانکی نیز با 
وجود تاثیر بر ظرفیت وام دهی بانک ها اثر معناداری در 
نسبت مطالبات غیرجاری نشان نمی دهد، زیرا مدیریت 
دارایی- بدهی در ش��بکه بانکی مجزا انجام می ش��ود و 
منابع سپرده ای به صورت گسترده برای سرمایه گذاری 
در بازارهای سرمایه اوراق قرضه، مستغالت و بین بانکی 
اس��تفاده می ش��ود و س��هم تس��هیالت اعتباری را در 

دارایی های بانک ها به تدریج کاهش می دهد. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس: 
احکام برنامه ششم به تصویب 

مجلس نمی رسد
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی درخصوص برنامه ششم توسعه گفت: چیزی 

که دولت ارائه کرده، احکام است و برنامه نیست. 
به گزارش ایلنا محمدرضا فوالدگر اظهار داش��ت: 
دولت این اس��تنباط را دارد که باتوجه به اختیارات 
خ��ود می تواند برنامه شش��م را اجرا کند و بر همین 
اس��اس احکام این برنامه را برای تصویب به مجلس 
فرس��تاده است. حرف ما این است که اگر دولت این 
اس��تنباط را دارد، پس خودش برنامه را شروع کند 
ام��ا اگر می خواهد به ص��ورت الیحه آن را به مجلس 
ارائه کند باید برنامه بدهد.  نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کمیسیون صنایع 
و معادن مخالف این احکام است و دوستان کمیسیون 
اقتصادی نیز مطابق اطالعی که بنده دارم این احکام را 
رد خواهند کرد. بر همین اساس فکر می کنم که احکام 
برنامه ششم در مجلس شورای اسالمی، تصویب نشود. 

 نرخ تورم روستایی دی ماه 
به 11.5درصد کاهش یافت

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده  ماه منتهی 
به دی ماه س��ال 1394 نسبت به سال 1394 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم روستایی( 11.5 
درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به 

آذرماه 1394 )12.0( کاهش یافته است. 
به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل )بر مبنای 
100=1390( در دی ماه س��ال 1394 عدد 232.5 
را نش��ان می دهد که نس��بت به ماه قبل 0.6 درصد 
افزایش داش��ته است. افزایش شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 8.4 درصد 
است که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل )8 4( 

بدون تغییر است. 
ش��اخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« در این ماه به رقم 254.2 رسیدکه نسبت 

به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می دهد. 
ش��اخص گروه اصلی »خوراکی ه��ا« در ماه مورد 
بررس��ی به عدد 251.4 رسید که نسبت به ماه قبل 

1.3 درصد افزایش را نشان می دهد. 
ش��اخص گروه اصلی »خوراکی  ها« نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل 7.0 درصد افزایش را نشان می دهد 
و نرخ تورم دوازده  ماهه این گروه 10.7 درصد است. 
ش��اخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد 
افزایش را نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه 
در دوازده  م��اه منتهی به دی ماه 1394 نس��بت به 
دوره مش��ابه سال قبل 10.3 درصد است که نسبت 
به تورم دوازده  ماهه منتهی به آذرماه 1394 )10.6( 

کاهش یافته است. 
ش��اخص گروه عم��ده »کااله��ای غیر خوراکی و 
خدمات« در دی ماه 1394 به رقم 217.9 رسیدکه 
0.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. 
می��زان افزایش ش��اخص گروه عم��ده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« نس��بت به ماه مش��ابه سال 
قبل 9.6 درصد بوده اس��ت و نرخ ت��ورم دوازده ماه 
منتهی به دی ماه س��ال 1394 نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل این گروه 12.5 درصد اس��ت که نسبت 
به ت��ورم دوازده  ماه منتهی به آذرماه 1394 )13.1( 

کاهش یافته است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد 
مشوق های جدید مالیاتی برای 

صادرکنندگان 

از  کش��ور  مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان  رئی��س کل 
حمایت ه��ای مالیات��ی از ص��ادرات کاال و خدم��ات 
خب��رداد و گف��ت: از س��ال 95، صددرص��د درآمد 
حاصل از صادرات کاال و خدمات با نرخ صفر مالیاتی 

محاسبه می شود. 
ب��ه گ��زارش س��ازمان ام��ور مالیات��ی کش��ور، 
س��یدکامل تقوی نژاد با اش��اره به اینکه گس��ترش 
ص��ادرات ب��ه رون��ق اقتص��ادی، اش��تغال زایی و 
س��رمایه گذاری کم��ک می کن��د، گفت: ب��ا وجود 
ظرفیت های بس��یار باالی کش��ور در ارائه خدمات 
فن��ی و مهندس��ی و مش��اوره ای و پتانس��یل های 
صادرات��ی بس��یار گس��ترده آن در ح��ال حاضر و 
مطاب��ق متن کنون��ی ماده 141 قان��ون، صادرات 

خدمات از معافیت مالیاتی برخوردار نیس��ت. 
وی از مش��وق های اصالحی��ه قان��ون مالیات های 
مستقیم به منظور توسعه صادرات خدمات و کاالهای 
غیرنفت��ی خبرداد و افزود: در یکی از مهم ترین مواد 
ای��ن اصالحیه  )م��اده 141(، 100 درص��د درآمد 
حاصل از ص��ادرات خدمات و کااله��ای غیرنفتی و 
محصوالت بخش کش��اورزی مشمول مالیات با نرخ 

صفر شده است. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 
در اصالحیه قانون، از مالیات به عنوان راهکاری برای 
جلوگیری از صادرات مواد خام اس��تفاده شده است، 
افزود: بر این اس��اس تنه��ا 20 درصد درآمد حاصل 
از صادرات موادخام، مش��مول مالی��ات با نرخ صفر 

شده است. 
 وی تصریح ک��رد: ای��ن امر بدان معنی اس��ت که 
مع��ادل اعتبار مالیاتی محاسبه ش��ده به نرخ صفر از 
محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه 
س��نواتی پیش بین��ی می ش��ود، به حس��اب مودیان 
منظور می ش��ود و به عبارتی می��زان مالیات متعلق 
ک��ه به واس��طه اعمال نرخ صفر دریافت نمی ش��ود، 
در حس��اب درآمدهای مالیاتی برای مشخص شدن 
ظرفی��ت مالیاتی منظور و بدینوس��یله میزان کمک 
دولت ب��ه فعاالن اقتص��ادی از بابت ع��دم دریافت 

مالیات شفاف می شود. 
برنامه ریزی ه��ای  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  تقوی ن��ژاد 
کارشناس��انه ب��رای توس��عه صادرات کش��ور امری 
ضروری است، اظهار داشت: در این راستا امیدواریم 
اجرای سیاس��ت های حمایتی توس��ط سازمان امور 
مالیات��ی کش��ور نقش بس��زایی در افزای��ش انگیزه 
بازرگان��ان، تولیدکنندگان و ش��رکت های خدماتی 
جه��ت پرداختن به بحث صادرات داشته باش��د. وی 
همچنی��ن ب��ا تأکید ب��ر اینکه اعمال ن��رخ صفر در 
مالیات، باع��ث ایجاد ش��فافیت و افزایش رقابت در 
اقتصاد کش��ور می شود، خاطرنش��ان کرد: از این راه 
نظ��ام مالیاتی ق��ادر خواهدبود ظرفی��ت درآمدهای 
مالیاتی کش��ور را ب��ه صورت س��االنه تخمین زده و 
آمار های روش��ن و نزدیک ب��ه واقعیتی را به منظور 
برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کش��ور به دس��ت 
آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی کند. 

عمق بازار

چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال 95
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اعالم کرد

شواهد آماری حاکی از آن است که 
ارزش دالری صادرات غیرنفتی در 
شش ماهه 1394 نسبت به دوره 

مشابه سال قبل حدود 4درصد کاهش 
داشته، اما ارزش دالری صادرات 
غیرنفتی 9ماهه 1394 نسبت به 

دوره مشابه سال قبل تا حدودی رشد 
داشته است

نگاه کارشناس

نگاه کارشناس

شماره 434 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274

1394شرح

4.2بخش کشاورزی

0.0بخش نفت
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7.4-بخش ساختمان

2.02-بخش خدمات

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
2.0-ادامه روند موجود

1/2-تحقق آثار فوری اجرای برجام

رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1394 
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گزارش »فرصت امروز« از بازار آبگرمکن های خورشیدی در ایران

آینده بازار انرژی روی کاکل خورشید می چرخد  فرهنگ سازی حرف اول را می زند
فرهنگ سازی و حمایت دولت در بازار آبگرمکن های 
خورش��یدی به حدی مهم اس��ت که اگر این دو اتفاق 
مهم صورت بگیرد، ایران می تواند سهم خوبی را در بازار 
صادراتی بسیار مس��اعدی که در همسایگی کشورمان 
وجود دارد به خود اختصاص دهد. در همین راستا سراغ 
یکی از فعاالن بازار آبگرمکن های خورشیدی رفته ایم و 

در مورد چم و خم کسب وکارش از او پرسیده ایم. 

نصب نخستین نمونه ها در خراسان شمالی
عب��اس رحیم��ی، مدیرعام��ل ش��رکت س��والر 
پ��ار با بیان اینکه این ش��رکت از س��ال 80 تولید 
آبگرمکن ه��ای خورش��یدی را آغ��از کرده اس��ت، 
می گوی��د: در واق��ع در ابتدا س��ازمان انرژی های نو 

پایه گذار تولید آبگرمکن های خورشیدی بود. 
وی در ادام��ه می افزاید: در حال حاضر آبگرمکن های 
خورشیدی سه گروه مصرف کننده دارد که یک بخش 
افراد س��اکن در مناطق فاقد شبکه گازرسانی هستند، 
گروه دیگر افراد س��اکن در ویاهایی هستند که خارج 
از ش��بکه گازرس��انی قرار دارند و یک بخش دیگر هم 
مالکان ساختمان های لوکس هستند که به دلیل آنکه 
می خواهند س��اختمان های متفاوتی داشته باشند، به 

استفاده از این سیستم  رغبت نشان می دهند. 
رحیم��ی در م��ورد میزان س��رمایه  اولی��ه  این کار 
می گوید: س��رمایه اولی��ه ای که در س��ال 80 به خط 
تولید آبگرمکن های خورشیدی اختصاص دادیم، یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان بود اما در سال های بعد 
میزان این س��رمایه را افزایش ندادیم، زیرا خط تولید 
این آبگرمکن ها در زیرمجموعه شرکت پار قرار گرفت 
و از همین رو تعداد نیروی انس��انی هم کاهش یافت و 
در حال حاضر نیروی انس��انی مستقیم مشغول به کار 
در ای��ن خط تولید حدود 15 نفر اس��ت. همچنین به 
گفته وی فضای مورد نیاز ب��رای تولید آبگرمکن های 

خورشیدی یکهزار و 500 مترمربع است. 

نبود کشش الزم در بازار
اما در س��ال های اخیر برخی ش��رکت های فعال در 
ای��ن زمینه خ��ود را از این عرصه کنار کش��یده اند که 
مدیرعامل ش��رکت سوالر پار دلیل آن را نبود کشش 
الزم در بازار می داند. ظاهراً میزان فروش آبگرمکن های 
خورش��یدی در داخل برای فع��االن این عرصه خیلی 
هم رضایت بخش نیس��ت و آنها سعی می کنند از بازار 
صادراتی که در کشورهای همس��ایه وجود دارد، بهره 
ببرن��د. در همین رابطه رحیمی اظهار می دارد: ش��اید 
میزان فروش ساالنه آبگرمکن های خورشیدی در بازار 
داخل به 2میلیارد تومان نیز نرس��د اما بازار صادراتی 
بسیار خوبی در کشورهای همس��ایه وجود دارد و اگر 
یک شرکت به شکل خوب و منسجم کار کند، می تواند 
در بازار صادراتی نیز حضور خوبی داش��ته باشد. حتی 
کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان و ارمنستان 
بازار بسیار بهتری نسبت به بازار داخلی دارند، زیرا در 

این کشورها سوخت وجود ندارد. 

هزینه های تولیدکنندگان برای فرهنگ سازی
یکی از مش��کات تولی��د و عرض��ه آبگرمکن های 
خورش��یدی ب��ازار آن اس��ت، زیرا فرهنگ س��ازی در 
این زمینه دارای ایراداتی اس��ت. مدیرعامل ش��رکت 
س��والرپار در این رابطه می گوید: حتی اگر قرار باشد 
برنامه ای در مورد فرهنگ سازی مصرف آبگرمکن های 
خورش��یدی تهیه و پخش ش��ود، تولیدکنندگان باید 
هزین��ه  آن را پرداخت کنند. مش��کل دیگر مربوط به 
زیرس��اخت های مهندسی است؛ به این معنی که برای 
نصب آبگرمکن های خورشیدی در پشت بام یک خانه یا 
هر محل دیگری باید لوله آب س��رد و گرم تعبیه شده 
باشد. به گفته رحیمی برای حل این مشکل، مذاکراتی 
با صاحبان ساختمان های نیمه کاره انجام شده است تا 
لوله های مربوط به این کار را نصب کنند. البته این کار 

باید در سازمان های نظام مهندسی اصاح شود. 

عدم پیش بینی وام برای مصرف کنندگان
اما از آنجا که آبگرمکن های خورشیدی قیمت نسبتا 
باالیی دارند و مشتریان هم قدرت خرید باالیی ندارند، 
قاعدتاً باید تسهیاتی به مصرف کنندگان ارائه شود اما 
تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده اس��ت. در همین رابطه 
رحیمی با اش��اره ب��ه اینکه برای حل این مش��کل به 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ه��م نامه ای مبنی بر 
اینکه آبگرمکن های خورشیدی باید در زمره کاالهای 
خانگی قرار بگیرد، ارس��ال ش��ده اس��ت، می گوید: در 
ش��رایطی که انتظار می رود به آبگرمکن خورش��یدی 
به عنوان یک کاالی خاص نگریس��ته نشود، اما از این 

موضوع بسیار دور هستیم. 
این تولیدکننده در ادامه می افزاید: باید تسهیات 
در اختی��ار خری��داران قرار بگی��رد و اعتقاد من این 
است که مصرف کننده آبگرمکن های خورشیدی هم 
از نظر فرهنگ س��ازی، هم از نظر مهندسی و هم از 

نظر دریافت وام باید مورد حمایت قرار بگیرد. 

یک پله باالتر از گذشته 
اما ب��ا تمام مش��کات و  ریس��ک هایی که وجود 
دارد به نظر می رس��د بازار آبگرمکن های خورشیدی 
نس��بت به گذش��ته یک پله باالتر رفته اس��ت ولی 
نس��بت به آن چی��زی که باید باش��د و جذاب برای 
سرمایه گذاران، فاصله دارد. با وجود اینکه استفاده از 
این آبگرمکن ه��ا می تواند به کاهش مصرف انرژی و 
پاکسازی محیط زیست منجر شود، باید در کشورمان 
اقدام��ات جدی تری برای ایجاد جذابیت و انگیزه در 
س��رمایه گذاران انجام ش��ود. این در حالی است که 
ترویج اس��تفاده از آبگرمکن های خورشیدی موجب 
توسعه فرهنگ بهینه شدن مصرف انرژی می شود. 

تولید برق و گرما از طریق انرژی 
خورشیدی

ام��روزه حجم عظیم��ی از تولید برق جهان توس��ط 
فتوولتائیک های خورش��یدی  )PV( که به نام س��لول 
خورش��یدی نیز شناخته می ش��وند، تولید می شود. در 
اینجا مرور مختصری خواهیم داشت بر بازار جهانی این 
سلول های خورشیدی و روند رشد آنها در سال های آتی. 
حساس��یت جامع��ه جهان��ی نس��بت ب��ه داش��تن 
محیط زیستی پاک وسالم، باعث شده است فناوری های 
روز دنیا ب��ه انرژی های تجدید پذی��ر روی بیاورند که با 
توجه به هزینه کمتری هم که دارند، جایگزینی مناسب 
برای آالینده های محیط زیس��ت خواهند ب��ود. در این 
میان انرژی خورش��یدی یکی از مهم تری��ن انرژی های 
تجدیدپذیر اس��ت که به خوبی در سطح جهان شناخته 
ش��ده و برای تولید نی��روی برق، آب گ��رم، گرمایش و 

سرمایش محیط های زندگی به کار می رود. 
بازار جهانی انرژی خورش��یدی، به رغم کاهش قیمت  
زیاد انرژی خورش��یدی و تغییرات آب و هوایی، در سال 
2015 رشد صعودی 36 درصدی داشته است. پیشرفت 
انرژی خورش��یدی و س��رمایه گذاری های بزرگی که در 
زمینه تأمین نیروی برق از طریق خورشید انجام می شود، 
باعث شده طبق برآورد محققان، در سال گذشته نصب 
و راه اندازی فتوولتائیک های خورشیدی  )PV( به تولید 
55 هزار مگاوات برق برس��د. در سال 2014 نصب این 
پی وی ها، جهش��ی 36 درصدی داشته که در مقایسه با 

سال های قبل تنها 2درصد رشد کرده بود. 

تولیدکنندگان و سرمایه گذاران کلیدی جهان
طبق آمارهای مؤسس��ه تحقیقات��ی  )GTM(، چین 
 )PV(  بیشترین رشد را در زمینه سلول های خورشیدی
در س��ال های اخیر داشته است که با تصویب برنامه های 
تش��ویقی و اجرایی، نصب هزار مگاوات پروژه خورشیدی 
را تا س��ال 2020، هدف خود قرار داده است. بعد از چین 
و ژاپن، ایاالت متحده بیش��ترین رشد را در زمینه تولید 
س��لول های خورشیدی در س��ال 2015 داش��ته است؛ 
به طوری که در این س��ال با نصب 8 هزار مگاوات س��لول 
خورشیدی، به رشدی 30 درصدی نسبت به سال 2014 
دست یافته است. طبق نظرسنجی ای که در سال 2015 
از سرمایه گذاران انرژی خورشیدی در آمریکا به عمل آمد، 
حدود 20 درصد از سرمایه گذاران در این سال روی تولید 
انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کرده بودند و 60 درصد 
از آنها گفته بودند که سرمایه گذاری در انرژی  خورشیدی 

برای دوره پنج ساله آینده، برایشان یک اولویت است. 

بازار مصرف عمده انرژی خورشیدی
از طرف��ی توس��عه بازاره��ای نوظه��ور در آمریکای 
التی��ن، آفریقا و خاورمیانه میزان تقاضا برای انرژی های 
خورش��یدی را ط��ی پنج س��ال آینده ب��اال خواهد برد. 
جیمز آدامز، به عنوان یک تحلیلگر خورشیدی در مؤسسه 
تحقیقات  )GTM(، معتقد است که نصب و راه اندازی 
اس��تفاده از انرژی های خورش��یدی ب��رای تقاضای برق 

ساالنه در این مناطق از یک درصد به 17 درصد تا سال 
2020 افزایش خواهد یافت که چنین رشدی یک تغییر 
عمیق در چشم انداز جهانی پروژه های خورشیدی خواهد 
بود. افزایش نگرانی های محیط زیس��تی مانند انتش��ار 
گازهای گلخانه ای، مصرف در حال رش��د انرژی به ویژه 
در کشورهای در حال توسعه، افزایش سرمایه گذاری در 
زمین��ه انرژی های تجدیدپذیر و. . . از جمله عوامل روی 
آوردن به انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی 
اس��ت. به طوری که در س��ال 2010، تولید الکتریسیته 
از طری��ق س��لول های خورش��یدی ب��ه 40.7 گیگاوات 
ب��ه ارزش بیش از 36 میلیارد دالر رس��یده بود. در این 
میان بازار آمریکای ش��مالی در زمینه انرژی خورشیدی 
با نرخ رش��د ساالنه 30.7 درصد طی سال های 2011 تا 
2016 بیشترین رشد را داشته است. به طوری که تخمین 
زده شده است در س��ال 2016 تأسیسات ساالنه انرژی 
خورش��یدی آمریکای ش��مالی 5.1 گیگاوات به ارزش 
14.8 میلیارد دالر می رس��د. آس��یا با نرخ رشد ساالنه 
20.5 درصد در فاصله س��ال های مذک��ور، مقام دوم را 
در بازار انرژی های خورش��یدی بعد از آمریکای شمالی 
داراس��ت که به ویژه با افزایش تأسیسات خورشیدی در 

چین، رشد بیشتری خواهد داشت. 

ابزاری کارآمد از انرژی خورشیدی
امروزه یکی از کاربردی ترین ابزارهای انرژی خورشیدی 
که در اکثر منازل می تواند استفاده شود، آبگرمکن های 
خورشیدی است. این مخزن های آب گرم که در پشت بام 
خانه ها نصب می شوند، توانایی تأمین آب گرم منازل را 
برای شست وش��و، اس��تحمام و نظافت دارند. با توجه به 
مقرون به صرفه بودن و همچنین کاهش س��وخت های 
فس��یلی، آبگرمکن های خورش��یدی مصارف بیشتری 
پی��دا کرده اند. همچنین امروزه آبگرمکن های هیبریدی 
که از ترکیب آبگرمکن س��نتی و آبگرمکن خورش��یدی  
)SWH( س��اخته می ش��وند، تقاضای زیادی در سطح 
جهان پیدا کرده اند. طبق آمارهای جهانی، آسیا یکی از 
بزرگ ترین بازارهای تقاضا برای آبگرمکن های هیبریدی 
اس��ت و کشورهایی مانند چین، هند و استرالیا به دلیل 
افزای��ش جمعیت، بازار روبه رش��دی برای این محصول 
دارند. فروش��ندگان پیش��رو آبگرمکن خورش��یدی در 
جهان نیز ش��رکت هایی نظیر سیستم های خورشیدی 
EMMVEE، جنرسیس، سیستم خورشیدی نئوتک 

و سیستم خورشیدی فونیکس هستند. 
www.ibtimes.com  :منابع
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شاید تا چند دهه پیش برای 
انسان این موضوع قابل تصور 
نبود که با اس��تفاده از جذب 
ان��رژی خورش��ید، آب گ��رم 
مورد نی��از خود را تامین کند 
ام��ا هم اکن��ون آبگرمکن های 
خورش��یدی، تولی��د انب��وه و 
را  خ��ود  خ��اص  مش��تریان 
ش��رایطی  چنی��ن  در  دارد. 
آن  از  حاک��ی  پیش بینی ه��ا 
اس��ت که در آین��ده فرصت 
سرمایه گذاری در زمینه تولید 
این آبگرمکن ها وجود خواهد 
داش��ت. میزان سرمایه گذاری 
کل برای راه اندازی خط تولید 
آبگرمکن  دس��تگاه  15ه��زار 
خورش��یدی در س��ال، حدود 
تومان و س��رمایه  6 میلی��ارد 
در گ��ردش 2میلی��ارد تومان 
اس��ت. مدت زمان بازگش��ت 
س��رمایه ه��م بین دو تا س��ه 
سال است و سود 20درصدی 
ب��رای س��رمایه گذار دارد. در 
ای��ن گ��زارش در گفت وگو با 
انجمن  داوود فدای��ی، رئیس 
صنای��ع خورش��یدی به چند 
و چ��ون ب��ازار آبگرمکن های 
خورشیدی در ایران و شیوه ها 
س��رمایه گذاری  هزینه های  و 

در آن پرداخته ایم. 
نخستین نکته ای که رئیس 
خورش��یدی  صنایع  انجم��ن 
ب��ه آن اش��اره می کن��د این 
اس��ت که در آین��ده فرصت 
سرمایه گذاری در زمینه تولید 
خورش��یدی  آبگرمکن ه��ای 
وج��ود خواه��د داش��ت. ب��ه 
اعتق��اد داوود فدایی با توجه 
در  کش��ور  مش��کات  ب��ه 
زمینه تامی��ن منابع انرژی و 
بحران ه��ای موجود، در آینده 
نزدی��ک کارب��رد تجهی��زات 
بس��یاری  رونق  خورش��یدی 

خواهد داشت. 
وی مش��ک��ات زی�س��ت 
محیطی و بحران تامین منابع 
گ��ازی جه��ت گ�رم�ایش را 
از دیگ��ر دالیل رونق بازار این 
محصوالت در سال های آینده 
می دان��د و می گوید: مهم ترین 

محصول  این  مصرف کنندگان 
دوره  ی��ک  ب��رای  حداق��ل 
پنج ساله آینده افرادی هستند 
که حامل های انرژی به میزان 
م��ورد نی��از در اختی��ار آنه��ا 
قرار ندارد ی��ا در مناطقی که 
تحت برنامه حمایتی س��ازمان 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت 

قرار دارد، زندگی می کنند. 

رقیبی به نام نفت و گاز
در عین حال فدایی، س��هم 
انرژی های  از 3درصدی  کمتر 
تجدیدپذی��ر در س��بد انرژی 
کش��ور را عامل��ی می داند که 
رغبت نسبت به سرمایه گذاری 
در ح��وزه تولید آبگرمکن های 
خورشیدی را کاهش می دهد. 
وی رقیبی به ن��ام گاز و نفت 
را از دیگر مشکات موجود در 
حوزه سرمایه گذاری در حوزه 
خورش��یدی  آبگرمکن ه��ای 
می دان��د و اظه��ار م��ی دارد: 
قیم��ت پایی��ن نف��ت و گاز، 
اقب��ال عمومی به اس��تفاده از 
تجهیزات مرتبط خورش��یدی 
ای��ن  و  را کاه��ش می ده��د 
موض��وع در کن��ار مش��کات 
عمومی تولی��د، نبود حمایت 
الزم از تولید محصوالت س��بز 
و ب��ازاری غیر قابل پیش بینی، 
این حوزه  در  س��رمایه گذاری 
را با  درصد اطمین��ان پایینی 

همراه می کند. 

 بازگشت سرمایه
 2 تا 3 سال 

ام��ا س��والی ک��ه در ای��ن 
می��ان مط��رح می ش��ود این 
اس��ت ک��ه می��زان س��رمایه 
اولی��ه و س��رمایه در گردش 
ب��رای راه اندازی خ��ط تولید 
خورش��یدی  آبگرمکن ه��ای 
چقدر اس��ت؟ رئی��س انجمن 
صنایع خورش��یدی در پاسخ 
ای��ن پرس��ش می گوید:  ب��ه 
ب��رآورد این مقادی��ر نیازمند 
توجیه��ی  طرح ه��ای  ارائ��ه 
اقتصادی اس��ت و به ظرفیت 
تولید ساالنه بستگی دارد اما 
مثا میزان سرمایه گذاری کل 
ب��رای راه اندازی خ��ط تولید 
آبگرمکن  دس��تگاه  15ه��زار 
خورش��یدی در س��ال، حدود 
6میلیارد تومان و سرمایه در 
گردش 2میلیارد تومان است 
و س��ودی 20 درص��دی برای 

سرمایه گذار دارد. 

تعداد اندک تولیدکنندگان 
واقعی 

ام��ا در حال��ی ک��ه بخش 
آبگرمکن ه��ای  از  عم��ده ای 
خورش��یدی موج��ود در بازار 
از چین و ترکیه وارد می شود، 
صنعت،  وزارت  آم��ار  آخرین 
مع��دن و تج��ارت در س��ال 
 15 می ده��د  نش��ان   1393
واحد مج��وز تولی��د و پروانه 

بهره ب��رداری دریافت کرده اند 
ک��ه مجموع ظرفیت اس��می 
و 850دستگاه  آنها 155هزار 
آبگرمکن خورشیدی در طول 
س��ال اس��ت. ظرفیت عملی 
ای��ن کارخانه ه��ا در ح��دود 
80درصد برآورد می ش��ود که 
بر این اس��اس ظرفیت عملی 
و  فع��ال 124هزار  واحدهای 
680 دس��تگاه در سال است 
اما چهار یا پن��ج تولید کننده 
واقع��ی در بازار وج��ود دارند 
که موفق ب��ه عرضه محصول 

شده اند. 

مشتریان چه کسانی 
هستند؟ 

برای  نکت��ه ای ک��ه  ش��اید 
ای��ن  در  س��رمایه گذار  ه��ر 
حوزه مهم باش��د، مش��تریان 
آبگرمکن های خورشیدی است. 
به گفت��ه رئیس انجمن صنایع 
خورش��یدی، اغلب مش��تریان 
س��ازمان های دولتی هس��تند 
که ب��ه دلیل مس��ئولیت های 
زیس��ت محیطی خود اقدام به 
خرید آبگرمکن های خورشیدی 
می کنن��د و طرح های��ی را در 
روس��تاها و در میان عشایر هم 
اج��را کرده اند. با ای��ن حال به 
دلیل عدم آش��نایی مناسب با 
عملکرد این دس��تگاه ها و عدم 
اطمینان ناشی از این ناآگاهی، 
مش��تریان عام ک��ه تمایل به 

خرید ش��خصی داشته باشند، 
اندک هستند و عمدتا محدود 
به واحدهای صنعتی خصوصی 

می شوند. 
داخلی  ان��واع  قیم��ت  ام��ا 
آب�گ��رم��ک�ن خ�ورش�ی�دی 
ک��ه  ب��ازار  در  200 لیت��ری 
مناسب یک خانوار چهار نفره 
اس��ت، ب��رای سیس��تم بدون 
بی��ن  )ترموس��یفونی(  فش��ار 
تا 16میلیون  ریال  12میلیون 
ری��ال و ب��رای سیس��تم های 
تحت فش��ار با همان ظرفیت 
در ح��دود 26میلی��ون ری��ال 
ت��ا 35میلیون ریال اس��ت. به 
گفت��ه فدایی، مراک��ز خاصی 
آبگرمکن های  ف��روش  ب��رای 
خورش��یدی وجود ن��دارد اما 
این کاال می توانند  مش��تریان 
در مراک��ز فروش لوازم خانگی 
و فروش لوازم تاسیس��اتی آن 
را خریداری کنند. اما استفاده 
همانن��د  مج��ازی  فض��ای  از 
س��ایر کس��ب و کارها در حوزه 
نی��ز  خورش��یدی  آبگرمک��ن 
انجمن  متداول اس��ت. رئیس 
صنای��ع خورش��یدی در ای��ن 
رابطه می گوید: فروش��گاه های 
توس��ط  بس��یاری  اینترنت��ی 
راه اندازی  مختلف  شرکت های 
ش��ده و وب س��ایت هایی نی��ز 
وجود دارند که به صورت خاص 
فعالیت بازاریابی ش��رکت ها را 
اینکه  انجام می دهن��د. ضمن 
بس��یاری از ش��رکت ها نیز از 
پتانس��یل ش��بکه لینکداین و 
تلگرام جه��ت عرضه  ش��بکه 
معرفی محصوالت ش��رکت  و 

خود استفاده می کنند. 

ارزآوری 2میلیون دالری
بدانیم  که  اینجاست  جالب 
خورش��یدی  آبگرمکن ه��ای 
تولید شده در ایران به عراق، 
افغانس��تان،  ترکمنس��تان، 
و  ارمنس��تان  تاجیکس��تان، 
می ش��ود.  صادر  گرجس��تان 
آخری��ن آم��ار حاک��ی از آن 
است که در س��ال 93 ارزش 
مالی ص��ادرات آبگرمکن های 
خورش��یدی معادل 2میلیون 

دالر بوده است. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

آبگرمکن خورش��یدی کاالیی 
نس��بتا جدی��د در ب��ازار ای��ران 
اس��ت اما با توجه به اقلیم ایران 
ک��ه به خوب��ی از نور خورش��ید 
در بس��یاری از مناطق برخوردار 
است، قاعدتا س��رمایه گذاری در 
از آبگرمکن ها  ای��ن ن��وع  تولید 
می تواند توجیه پذیر باش��د اما به 
گفت��ه فعاالن این ح��وزه از آنجا 
ک��ه دولت حمایت ه��ای الزم را 
از تولی��د و مصرف آبگرمکن های 
خورشیدی انجام نمی دهد، هنوز 
س��رمایه گذاری در این حوزه به 
بازده��ی و س��وددهی نرس��یده 

است. 
قاعدت��ا اگ��ر از س��وی دول��ت 
فرهنگ سازی الزم در مورد مصرف 
آبگرمکن ه��ای خورش��یدی انجام 
ش��ود و در عین حال قدرت خرید 
اف��راد نیازمند به اس��تفاده از این 
آبگرمکن ها باال برود، سرمایه گذاری 
در این حوزه هم بسیار توجیه پذیر 
خواهد بود. در رابطه با مش��کات، 
ریسک ها و سرمایه مورد نیاز برای 
تولید آبگرمکن های خورش��یدی، 
باب��ازاده، مدی��ر عامل  حمیدرضا 
ش��رکت آویس��ا از تولیدکنندگان 
آبگرمکن های خورشیدی، توضیحاتی 

به »فرصت امروز« داده است. 
حمیدرضا بابازاده یکی از انگیزه های 
اصل��ی ب��رای س��رمایه گذاری در 
خورش��یدی  آبگرمکن های  تولید 
را مطرح ش��دن موض��وع اجرای 
و  یارانه ه��ا  هدفمن��دی  قان��ون 
بحث آزادس��ازی قیمت س��وخت 
می دان��د و می گوی��د: م��ا حدود 
ش��ش س��ال پیش و در شرایطی 
ک��ه دول��ت قبل��ی درص��دد بود 
را  ان��رژی  حامل ه��ای  قیم��ت 
آزادس��ازی کند، بر آن شدیم که 
آبگ��رمک��ن ه��ای  تولی��د  خط 
خ��ورشی��دی را راه اندازی کنیم. 

بازگشت سرمایه نیازمند 
حمایت

وی س��رمایه ثابت م��ورد نیاز 
ب��رای راه ان��دازی خ��ط تولی��د 

در  خورش��یدی  آبگرمکن ه��ای 
ش��ش س��ال قبل را حدود یک 
میلیارد توم��ان برآورد می کند و 
اظهار م��ی دارد: طبیعتا در حال 
حاضر به س��رمایه پنج تا ش��ش 
براب��ری نی��از اس��ت. همچنین 
در آن زم��ان ب��رای خ��ط تولید 
ب��ه ح��دود  آبگرمکن ه��ا  ای��ن 
500میلیون تومان س��رمایه در 
گردش نی��از بود اما اگر کس��ی 
بخواهد در شرایط فعلی اقدام به 
سرمایه  باید  کند  سرمایه گذاری 
در گ��ردش 1.5 ت��ا 2میلی��ارد 
تومانی را مدنظر داش��ته باشد و 
در طول سال های فعالیت، حدود 
20درصد به میزان س��رمایه در 
گ��ردش خود بیفزای��د. به گفته 
باب��ازاده، مدت زمان م��ورد نیاز 
برای بازگش��ت س��رمایه در این 
صنعت پنج س��اله اس��ت، البته 
آنک��ه حمایت های  بر  مش��روط 
م��ادی و معنوی الزم از س��وی 
دولت انجام ش��ود و مردم قدرت 

خرید داشته باشند. 
وی همچنی��ن اش��اره می کند: 
نیروی انسانی مورد نیاز برای خط 
تولید آبگرمکن های خورش��یدی 

هم 35نفر اس��ت و اش��تغال زایی 
این صنعت به گونه ای است که هر 
واحد تولیدی می تواند برای 40نفر 
هم به صورت غیرمس��تقیم شغل 

ایجاد کند. 

از فرهنگ سازی غفلت شده 
است

ام��ا تهدیده��ا و ریس��ک های 
ب��ازار  س����رم�ای��ه گ��ذاری در 
آبگ���رمک�ن ه�ای خ�ورشی��دی 
چیست؟ مدیرعامل شرکت آویسا 
در پاسخ به این پرسش می گوید: 
بزرگ ترین مشکل موجود در این 
حوزه عدم حمایت دولت از تولید 
آبگرمکن های خورش��یدی است؛ 
به گونه ای که دولت اقدام خاصی در 
جهت حمایت  از مصرف کنندگان، 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان ی��ا 
فرهنگ سازی در این زمینه انجام 
نمی دهد. این در حالی اس��ت که 
بسیاری از مناطق کشورمان از نور 
خورشید بس��یار خوبی برخوردار 
قاعدتا س��رمایه گذاری  هستند و 
در تولید این ن��وع از آبگرمکن ها 
می توان��د توجیه پذیر باش��د اما از 
آنجا که دول��ت حمایت های الزم 

را از تولید و مصرف آبگرمکن های 
انجام نمی دهد، هنوز  خورشیدی 
س��رمایه گذاری در ای��ن حوزه به 
بازدهی و سوددهی نرسیده است. 

پایین بودن قدرت خرید 
مشتریان

بابازاده یکی دیگر از ریسک ها 
و مشکات موجود در این زمینه 
را پایین بودن قدرت خرید مردم 
می داند و عنوان می کند: تمرکز 
فروش و مص��رف آبگرمکن های 
مناطقی  در  بیش��تر  خورشیدی 
است که گازرسانی به آنجا انجام 
نشده است اما در این مناطق هم 
اکثرا افرادی زندگی می کنند که 
از ق��درت خرید باالیی برخوردار 
نیس��تند. ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه حتی با وج��ود رایزنی هایی 
تولیدکنن��دگان  برخ��ی  ک��ه 
آبگرمکن ه��ای خورش��یدی ب��ا 
دولت  داده ان��د،  انج��ام  دول��ت 
تاکن��ون حاض��ر نش��ده اس��ت 
ب��ه مش��تریان ای��ن آبگرمکن ها 
یاران��ه ای را اختص��اص بدهد تا 
این افراد از انرژی خورش��یدی با 
قیمت ارزان تری اس��تفاده کنند. 

این موضوع موجب ش��ده بخش 
اعظ��م مش��تریان آبگرمکن های 
روس��تاییان  یعنی  خورش��یدی 
ساکن در مناطق فاقد گاز و افراد 
ساکن در مناطق سردسیری که 
در تامین نفت، گازوییل و چوب 
دچار مشکل هس��تند، از قدرت 
مال��ی الزم ب��رای خری��د ای��ن 

آبگرمکن ها برخوردار نباشند. 

صادرات؛ راهی برای تامین 
هزینه ها

به گفته بابازاده فقدان تسهیات 
بانک��ی دیگ��ر مش��کل موج��ود 
در زمین��ه تولی��د آبگرمکن های 
خورش��یدی اس��ت. این در حالی 
اس��ت که میزان ف��روش داخلی 
هم  خورش��یدی  آبگرمکن ه��ای 
پاسخگوی بازار تولید این محصول 
نیس��ت و صادرات ح��دود 5هزار 
دستگاه آبگرمکن خورشیدی این 
شرکت به کش��ورهای افغانستان، 
ارمنس��تان، عراق، ترکی��ه، کنیا، 
عربس��تان و بحری��ن، بخش��ی از 
هزینه ه��ای آن را تامین می کند. 
میزان ظرفیت اس��می تولید این 
شرکت هم ماهانه 3هزار دستگاه 
است اما به دلیل مشکات موجود 
ب��ا یک پنج��م ظرفی��ت در حال 
تولید است و یک پنجم میزانی را 
که تولید می کند، در بازار داخل به 

فروش می رساند. 
این فع��ال ب��ازار همچنین در 
مورد ش��یوه های تامین مواد اولیه 
می گوی��د: در حالی که کیفیت و 
خورشیدی  آبگرمکن های  کارایی 
بستگی زیادی به مواد اولیه دارد، 
70درص��د م��واد اولیه ک��ه اتفاقا 
کیفیت رضایت بخش��ی هم دارد، 
تولید داخ��ل اس��ت و 30درصد 
باقیمان��ده عمدتا از کش��ور چین 
وارد می ش��ود. ام��ا اگ��ر ف��ردی 
خواهان س��رمایه گذاری در تولید 
آبگرمکن های خورش��یدی باشد، 
باید برای کس��ب مجوزهای الزم 
به س��ازمان بهینه س��ازی مصرف 

سوخت مراجعه کند. 

گزارشی از سازوکارهای سرمایه گذاری در بازار آبگرمکن های خورشیدی

سودده اما پرریسک

ترجمه: فهیمه خراسانی
المیرا اکرمی



هر س�اله جش�نواره فیلم فجر به عن�وان مهم ترین اتفاق 
س�ینمایی کش�ور برگزار می شود. جش�نواره ای که همواره 
با حاشیه های بس�یاری همراه است. از هر سو که جشنواره 
فیل�م فجر را م�ورد ارزیابی ق�رار دهی�م، نمی توانیم لزوم 

حضور آن را در سینمای ایران نادیده بگیریم. 
این اتفاق مهم س�ینمایی همواره با همه اما و اگرهایی که 
به همراه داشته نبض تپنده سینما به حساب می آمده است 
و ورای نتایج عادالنه یا گاهی ناعادالنه آن در درون ساختار 

خود برآیندهای قابل اعتنایی برای سینما داشته است. 
امس�ال اما در حاشیه فراهم آوردن پیش زمینه های الزم 
ب�رای برگزاری این اتفاق س�ینمایی بودجه 8 میلیاردی آن 
برجس�ته ش�د و بس�یاری معتقد بودند این مق�دار پول در 
شرایط خاص دولت هزینه چه می شود و این مبحث تا جایی 
پیش رفت که خ�ود برگزار کنندگان برای تامین بودجه های 
ای�ن اتفاق س�ینمایی به ترفندهایی چون ف�رش قرمز کاخ 
مردمی دس�ت بزنن�د. رقمی که در بودجه ه�ای مختلف که 
از س�وی دولت هزینه می شود، بس�یار ناچیز است. در این 
زمینه با اهالی سینما گفت وگو کردیم که در ادامه نظر آنان 

را درباره برآیند این هزینه هر ساله پیش رو دارید. 

دوشنبه
1215 بهمن 1394 کافه مدیران

جشنواره فیلم فجر دچار فقدان 
استراتژی است

 
عل��ی معل��م، تهیه کننده س��ینما معتقد اس��ت که 
جش��نواره فیلم فجر در طول بیش از سه دهه برگزاری 

هنوز دارای استراتژی نشده است. 
عل��ی معلم که در دوره های مختلف جش��نواره فیلم 
فجر در هیات های انتخاب، داوری، سیاست گذاری و … 
حضور داشته درباره چگونگی برگزاری سی و چهارمین 
دوره این جشنواره به مهر گفت: تصور می کنم به خاطر 
اینکه همچنان تکلیف خودمان را با جش��نواره روشن 
نکردیم نمی شود انتظار داشت با تغییر همیشگی مدیر، 

جشنواره ویژه ای داشته باشیم. 
وی افزود: کاری که دوستان امسال می کنند هم مثل 
هر س��ال است. هرکدام می آیند ایده هایشان را اجرایی 
می کنن��د و می روند بدون اینکه فج��ر را به یک اتفاق 
ویژه تبدیل کنند. اینکه فستیوال چگونه می تواند مؤثر 
و با نفوذ باشد با این تصمیمات در جشنواره فجر عملی 
نخواهد ش��د. تا زمانی که تکلیف جش��نواره با صنعت 
سینما، دیدگاه هنری، اثبات مدیریتی و … معلوم نشود 
یک سری جمالت تکراری را باید هر سال مطرح کنیم. 
معلم با اشاره به اینکه هر اتفاق منفی که در سینما و 
جشنواره رخ می دهد هیچ کس مسئولیت آن را به عهده 
نمی گی��رد، گفت: اعضای هیأت داوری، هیأت انتخاب، 
مدیر جش��نواره و… هر کدام در این ش��رایط قصور را 
حواله دیگری می کنند، از این رو نه حسن جشنواره نه 
قبحش به کسی برنمی گردد، چون هیچکس مسئولیت 
هیچ چیز را به عهده نمی گیرد حتی وزیر هم به گونه ای 
از زیر بارش شانه خالی می کند. به قول ناپلئون شکست 

یتیم است و پیروزی صد پدر دارد. 

دبیر جشنواره مخیر نیست
معلم با انتقاد از تغییر مدیریت جش��نواره فیلم فجر 
بیان کرد: ممکن اس��ت دبیر یک سال خوش سلیقه تر 
و س��ال دیگر بدسلیقه تر باشد اما در کل مخیر نیست 
و مطمئنم امس��ال هم محمد حیدری اختیار چندانی 
ندارد. من از زمان دبیری محمد بهشتی تا االن همیشه 
در همه جلس��ات قبل از برگزاری جشنواره بودم، حتی 
گاهی این جلسات با نام س��تاد سیاست گذاری برگزار 
شد و جالب اینکه آنچه در خروجی کار مشاهده کردیم، 
دقیقا برخالف سیاست هایی بود که در جلسه تصویب 

شده بود. 
وی ادامه داد: چون اس��تراتژی مشخصی نداشتیم و 
نخواس��تیم که داشته باش��یم از همه این جلسات جز 
گرفتن یک عکس یادگاری چیز دیگری بلد نیستیم. من 
در همه دوره ها چنین عکسی دارم و هیچوقت هم مهم 
نبوده که در جلسات چه صحبت هایی مطرح شده است. 
به نظرم دوره های اول تنها حسنی که داشت دیکتاتوری 
اداره کردنش بود. آنها با کس��ی مش��ورت نمی کردند و 
سیاست های خودش��ان را به اجرا می گذاشتند و امروز 

تجربه نشان داده این روش بهتر است. 
علی معلم در پاس��خ ب��ه اینکه اگر ش��رایط دبیری 
جش��نواره را داش��ته باشد، چه سیاس��ت هایی در نظر 
می گیرد، گفت: من حاضرم مس��ئولیت جشنواره فجر 
را دو س��ال بپذیرم و مطمئنم حتما به یک جش��نواره 
درج��ه الف تبدیل��ش می کنم. جش��نواره فیلم فجر با 
همین اقتصاد و س��ینما قابلیت تبدیل به جشنواره ای 
خوب را دارد چون ما کشوری صاحب سینما هستیم و 
آدم های حرفه ای در سینمای ایران کم نیستند. ضمن 
اینک��ه در جهان موقعیت کنج��کاوی برانگیز و جالبی 
داریم و می توانیم میزبان مهمانان خوبی باش��یم. اینها 
به شرطی اس��ت که کسی پیدا شود و مسئولیت همه 
سیاس��ت ها را به عهده بگیرد. معلم درباره فیلمسازان 
مس��تند و فیلم کوتاه که خواستار حضور در جشنواره 
فجر هستند، گفت: همه بخش ها دوست دارند در این 
فستیوال باشند چون فجر محل کشف استعداد نیست، 
بلکه جایی برای جمع ش��دن و تنها محل جلب توجه 
اجتماعی اس��ت. جش��نواره فیلم های مس��تند، کوتاه، 
انیمیش��ن و … احتماال در جای خودشان نتوانستند 
تأثیر درستی بگذارند، چون اگر هرچیز سر جای خودش 
باشد و در محفل خود درست بدرخشد، این خواسته ها 
پیش نمی آید. دوس��تان ما دلشان می خواهد فجر را با 
جشنواره ای مثل کن مقایسه کنند که همه بخش ها را 

در حرفه ای ترین حالت در خود جا داده است. 
وی اف��زود: از طرف��ی تعارف ها اج��ازه نمی دهد که 
تصمیمات منطقی هم که گرفته می ش��ود درس��ت به 
اج��را درآید. جالب اینکه یک س��ال فیلم من را به زور 
گرفتند و گفتند اگر در جش��نواره اکران نکنی، پروانه 
نمایش نمی دهیم. در صورتی که من دوس��ت نداشتم 
فیلمم مجانی به نمایش درآید و اکران تابستان مدنظرم 
بود. وقتی جش��نواره دس��ت دولت باشد این اتفاق هم 

طبیعی است. 

انتخاب بازیگران به عنوان مشاور تصمیمی 
ناشناخته است

وی درباره کیفیت فیلم هایی که برای جشنواره خود 
را آماده می کنند و قصد اکران در س��ال جدید را دارند 
بیان کرد: به واس��طه فضای اقتص��ادی و امنیت کاری 
بعی��د می دانم فیلم ه��ای اخیر مرزه��ای جدیدی در 
داستان گویی بگشایند. امسال الزاما با این فضا و اقتصاد 
بیشتر فیلم ها درون شهری و داخل آپارتمان ها هستند. 
ع��الوه بر این احتم��اال کلی فیلم داریم که ش��اید در 
جشنواره فجر نیایند اما مسلما آثاری هستند که زمان 
اکران متوجه می شوید هیچ ربطی به مخاطبان ندارند. 

معلم در پایان حضور بازیگران به عنوان مش��اور دبیر 
جش��نواره فیلم فجر را تصمیمی ناش��ناخته دانست و 
گفت: نمی دانم با انتخاب بازیگران دبیر جش��نواره چه 
کار می خواهد بکند. این هم از آن کارهای جدید است 
که من در هیچ کجای دنیا ندیده ام که مثاًل رابرت دنیرو 
مش��اور جشنواره بشود. آنقدر جدید است که باید صبر 
ک��رد و دید چه نتیجه ای خواهد داش��ت. امیدوارم این 
تصمیم به ما ثابت کند که قرار است امسال در جشنواره 
ش��اهد اتفاقات خوبی باشیم و نتیجه اش بیشتر از یک 

عکس یادگاری باشد. 

پرواز سیمرغ های فجر به سمت 
آشیانه ای گرم تر 

بخش بزرگ��ی از جذابیت دنی��ای هنر به دیده 
شدن یا به عبارتی چگونگی دیده شدن آثار هنری 
مرتبط اس��ت. صنعت فیلم و سینما سهمی وسیع 
از رون��ق اقتصادی خود را مرهون جش��نواره هایی 
اس��ت ک��ه گاه و بیگاه در اقصی نق��اط جهان برپا 
می ش��وند. این جشنواره ها، فیلم ها را به اهالی هنر 
و مخاطب��ان خاص و عام معرفی کرده و ش��انس 
دریافت جوایز را در اختیار دس��ت اندرکاران فیلم 
قرار می دهند. با این تفاسیر، بسیاری از فیلمسازان 
ب��رای حض��ور در فس��تیوال های مطرح��ی چون 
کن، ونیز و برلین مش��تاقانه ت��الش می کنند. اما 
بسیاری از کشورهای جهان در سطح منطقه ای یا 
بین المللی جشنواره هایی مخصوص به خود دارند. 
س��طح کیفی این جش��نواره ها به عوامل متعددی 
چ��ون مدیریت، تع��داد فیلم های ش��رکت کننده 
داخلی و خارجی، هیات داوران، ژانرهای حاضر در 
جش��نواره و... باز می گردد. جشنواره فیلم فجر که 
همه س��اله در ایران و به طور اخص در تهران برپا 

می شود، یکی از همین جشنواره هاست. 
ت��ا پی��ش از وقوع انق��الب اس��المی در ایران و 
در اواخ��ر ده��ه 60 و اوای��ل ده��ه 70 میالدی، 
فیلم های ایرانی عمدتا شامل داستان های عاشقانه 
و ملودرام های��ی س��طحی بود. گرچ��ه چهره های 
مع��دودی چون س��هراب ش��هید ثالث، مس��عود 
کیمیای��ی و داری��وش مهرجوی��ی موج��ی نو در 
س��ینمای ایران ایجاد کردند و فیلم های مطرحی 
چون گاو را س��اختند، اما به نظر می رسد در طول 
سال های پس از انقالب، ایران در بخش بین الملل، 
چه��ره ای ش��ناخته ش��ده و البت��ه موفق تری به 
دست آورده است. س��اخته شدن فیلم هایی چون 
خانه دوست کجاست، س��اخته عباس کیارستمی 
به عنوان نخس��تین جرقه های دیده ش��دن هر چه 
بیشتر س��ینمای ایران نمونه ای از تغییرات مثبت 
فیلم های ایرانی محسوب می شود. حضور پر رنگ 
فیلم های ایران��ی در جش��نواره های بین المللی از 
هم��ان دوران تاکنون ادامه داش��ته اس��ت. با این 
وجود، جش��نواره فیلم فجر به عنوان جش��نواره ای 
ایرانی تا چه ح��د در بخش های مدیریت و جذب 

مخاطبان موفق و پر فروغ عمل کرده است؟ 

ماندن در سطحی که می تواند فراتر رود 
پای��گاه خبری المانیتور در مقاله ای به بررس��ی 
کیفی��ت جش��نواره فیلم فجر در طول س��ال های 
اخیر پرداخته اس��ت. در بخش��ی از ای��ن مقاله با 
اشاره به حضور موفق فیلم های ایرانی در بسیاری 
از جش��نواره های خارجی، ب��ه اهمیت بها دادن به 
این فیلم ها در جش��نواره های بومی اش��اره ش��ده 
است. جش��نواره هایی که در بین کشورهای حوزه 
خلیج فارس برگزار می ش��ود، اغلب ش��اهد حضور 
موفق فیلم های ایرانی است. این در حالی است که 
سطح کیفیت جشنواره فیلم فجر تفاوت معناداری 
با جشنواره های کش��ورهای همسایه اش ندارد. در 
نظر گرفتن س��طح کیفی ب��االی برخی فیلم های 
ایرانی در مقایس��ه با فیلم های تولید کش��ورهای 
مجاور، کمبود فضای فرهنگی و تش��ویقی درخور 
فیلم های ایرانی را بیش از پیش نمایان می سازد. 

از سوی دیگر، برخی محافظه کاری ها و حرکت 
در یک مس��یر مش��خص باع��ث ش��ده مدیریت 
جشنواره اغلب در ورطه تکرار قرار گرفته و داوران 
تنوع قابل توجهی از فیلم ها برای انتخاب را تجربه 
نکنند. البته این موضوع در بخش بین الملل بیش 

از بخش داخلی مشهود است. 

توافق هسته ای و پیشرفت در فستیوال فیلم فجر 
شاید دور از دهن به نظر برسد، اما نیک ویوارلی، 
خبرن��گار بین المل��ل و منتقد فیلم معتقد اس��ت، 
توافق هسته ای، عالوه بر لغو تحریم های اقتصادی 
و تاثیر بر دنیای تجارت، اثراتی آش��کار بر صنعت 
فیلمس��ازی ایران و فستیوال بین المللی فیلم فجر 
خواهد داشت. حضور فیلم های پرتعداد تر اروپایی 
و البت��ه آمریکایی در جش��نواره که تا پیش از این 
امکان پذیر نبود، یک��ی از بزرگ ترین اثرات توافق 
هس��ته ای بر صنع��ت فیلم ای��ران اس��ت. تعامل 
موفق تر فیلمسازان ایرانی با فیلمسازان خارجی و 
حضور چهره های شناخته شده دنیای هنر در این 
کش��ور، از موقعیت هایی اس��ت که از این پس در 
برابر مسئوالن جشنواره های هنری ایران قرار دارد. 
اس��تفاده از این ش��رایط تا حد زیادی به سلیقه و 
نوع نگرش مدیران بستگی دارد، اما نادیده گرفتن 

آن به نظر منطقی نمی رسد. 

راه هایی که چندان دور از دسترس نیستند 
گادفری چشایر، منتقد، روزنامه نگار و فیلمساز 
نیویورکی در مقاله ای به س��ال 2011 و تماش��ای 
فیلم »جدایی« ساخته اصغر فرهادی اشاره می کند 
و می نویس��د: ه��ر چند وقت یک بار ب��ا فیلم هایی 
خاص از سینمای ایران مواجه می شوم که تمایلم 
را برای حضور در فستیوال های بومی ایران افزایش 
می دهد، اما موضوع اینجاس��ت که متاس��فانه این 
فستیوال ها چندان نقشی در دیده شدن فیلم های 
ایرانی در جامعه بین الملل ندارند. درواقع فیلم های 
ایرانی اغلب از طریق جشنواره های خارجی مشهور 
و پرآوازه می شوند. به ش��کلی که حتی مخاطبان 
ایرانی نیز براس��اس جوایز بین المللی کیفیت یک 
فیلم را تخمین می زنن��د. این برای من تعجب آور 
است که چرا نباید از جشنواره بومی برای افزایش 
مخاطب��ان داخلی بهره گرف��ت. افزایش تبلیغات، 
ج��ذب مخاطبان ج��وان، افزایش انعط��اف برای 
پذی��رش انواع ژانر و دعوت از چهره های مش��هور 
بین الملل در بین هی��ات داوران می تواند به عنوان 
راه های افزایش س��طح کیفی فستیوال فجر موثر 

واقع شود. 

آزموده دیدگاه

متخص��ص  رس��تگار،  رض��ا 
جلوه های ویژه معتقد اس��ت که 
جش��نواره فیلم فجر در قدوقواره 
سینمای ایران است و تنها مشکل 

آن سیاست زدگی است. 
امس�ال هزین�ه 8 میلیاردی 
بح�ث  تاح�دی  جش�نواره 
برانگیز ش�ده و این س�وال را 
پیش آورده که آیا جش�نواره 
فیلم فجر که مهم ترین اتفاق 
برآیند  سینمایی کشور است 
م�ورد انتظ�ار را دارد یا خیر؟ 
ارزیابی ش�ما از ای�ن موضوع 

چیست؟ 
به هر حال کارکرد جشنواره ها 
مش��خص اس��ت و لزومی ندارد 
که ما درب��اره آن صحبت کنیم. 
اما آنچه در برگزاری جش��نواره ها 
اهمی��ت دارد مختصات برگزاری 
آنهاس��ت. جش��نواره فیل��م فجر 
ی��ک جش��نواره ملی اس��ت. که 
سال هاست برگزار می شود. اما در 

همه این سال ها ایراداتی در شکل 
برگزاری آن بوده اس��ت. یکی از 
این نواقص مش��کالت سیاس��ی 
اس��ت. ما وقتی درباره جشنواره 
فجر و سینما صحبت می کنیم، در 
اصل صحبت ما به حوزه فرهنگ 
باز می گردد، هر چند سیاس��ت و 
فرهنگ و اقتص��اد همگی به هم 
مرتبط هستند اما وقتی ما درباره 
س��ینمای ملی صحبت می کنیم 
باید مختصات آن س��ینمای ملی 
را در نظ��ر بگیری��م. زمانی که از 
ای��ن مختص��ات فاصل��ه بگیریم 
و سیاس��ت و فرهن��گ م��ا ه��م 
مخلوط ش��ود اتفاقاتی که نباید 
در ح��وزه جش��نواره می افتد. به 
هر ح��ال امیدوارم جش��نواره ما 
به س��مت یک جشنواره فرهنگی 
ب��رود تا بتوانیم در کنار آن تغییر 

کل��ی  سیاس��ت های  در  را  الزم 
سینما شاهد باشیم. سینمای ما 
س��ینمایی اس��ت که رو به زوال 
م��ی رود و الزم اس��ت جایی این 
روند متوقف ش��ود. فیلم هایی که 
در حال حاضر س��اخته می شوند 
نشان می دهند که سینمای ایران 

رو به بیراهه می رود. 
حال ارزیابی شما از جشنواره 
فج�ر چیس�ت، آیا توانس�ته 
نسبت به رس�الت خود سبب 

افزایش کیفی فیلم ها شود؟ 

به هر حال کارکرد جشنواره ها 
از  یک��ی  و  اس��ت  مش��خص 
و  تش��ویق ها  آن  کارکرده��ای 
جوایزی اس��ت که ب��ه کارهای با 
کیفی��ت می دهد. م��ا نمی توانیم 
منکر تاثیر آن بر ساخت کارهای 
خوب بش��ویم. ما س��ال گذشته 
فیلم ه��ای خوب��ی در جش��نواره 
نداش��تیم؛ ام��ا امس��ال گم��ان 
می کنیم که فیلم های بهتری در 
جش��نواره نمایش داده می شوند. 
روند جش��نواره و فیلم ه��ا را که 
نگاه کنیم خواه ناخواه جش��نواره 
بی تاثیر در تهی��ه کارهای خوب 

نیست. 
درباره جش�نواره  بحثی ک�ه 
فجر مطرح می شود این است 
که کیفیت جش�نواره در حد 
جشنواره های خوب و رده الف 

نیست. چه میزان این جایگاه 
آن  نب�ودن  بین الملل�ی  ب�ه 
بازمی گردد و چه میزان متاثر 
از شکل و مختصات برگزاری 

آن است؟ 
حقیقت این است که جشنواره 
فج��ر بهترین جش��نواره داخلی 
اس��ت. به هر حال جش��نواره در 
اش��ل بین الملل��ی مهج��ور واقع 
شده و سیاس��ت های خارجی آن 
را منزوی کرده است. به هر حال 
سینمای ایران س��ینمای نوپایی 
اس��ت و فیلم ه��ا بیش��تر محلی 
ما  فیلم های ش��اخص  هس��تند. 
نیز فیلم های معدودی هس��تند. 
در  فیلم ه��ا  کیفی��ت  بنابرای��ن 
جش��نواره  کیفی��ت  رده بن��دی 
فیلم فجر در برابر جش��نواره های 
جهانی موثر است. به هر حال این 
بهترین جشنواره ملی است که در 
قد و قواره سینمای ماست و فقط 

مشکل آن سیاست زدگی است. 

مجی��د انتظام��ی، آهنگس��از 
فیلم معتقد اس��ت که جشنواره 
کمک می کند تا تولیدات بیشتر 
و بهت��ری در عرصه های مختلف 

اتفاق بیفتد. 
ب�ا توج�ه ب�ه حاش�یه هایی 
ک�ه درب�اره هزین�ه برگزاری 
جش�نواره فیلم فج�ر مطرح 
ش�ده اس�ت، ارزیابی شما از 
کلیت جشنواره ای که برگزار 

می شود چیست؟ 
عده ای در تالش هس��تند که 
جش��نواره فیلم فجر را زنده نگه 
دارند و این زنده بودن جشنواره 
فجر نشان می دهد، این جشنواره 
در ساختار سینمای ایران بی اثر 
نیس��ت. اگر این جشنواره را نیز 
از س��ینمای ایران حذف کنیم، 
چی��زی باق��ی نمی مان��د. صنف 
س��ینما نمی توان��د ادامه حیات 

بدهد اگر جشنواره ای که ساختار 
آن را بررسی کند وجود نداشته 
باش��د. جش��نواره فج��ر کمک 
می کند که افرادی چون من نیرو 

بگیرند و کار تولید کنند. 
ب�ا توج�ه ب�ه رس�التی ک�ه 
فرمودید آیا ش�کل برگزاری 
جش�نواره به نوعی هست که 
ای�ن امید را در دل هنرمندان 
زنده کند تا کارهای با کیفیت 
بهت�ر و قابل قبول ت�ری ارائه 

کنند؟ 
جش��نواره فضای��ی اس��ت که 
هنرمن��دان کاره��ای یکدیگر را 
ببینند و ارزیابی کنند و وقتی کار 
موفقی تولید شده که مورد وثوق 
قرار گرفته دیگر افراد فعال در آن 

حوزه آن کار را الگو قرار می دهند 
و ت��الش می کنن��د ت��ا تولیدات 
بعدی ش��ان با آن کیفیت برابری 
کند. بنابراین حتما جشنواره مهم 
و موثر اس��ت و روند سینما را به 
سمت بهتر ش��دن پیش می برد. 
این عقیده من است که جشنواره 
هم برای تولید و هم بهتر ش��دن 

کارها موثر است. 
برخ�ی معتقدن�د، مدیری�ت 

داخ�ل  از  بای�د  جش�نواره 
عوامل س�ینما و افراد درگیر 
با آن انتخاب ش�ود تا ش�اید 
شکل برگزاری آن بهتر شود. 
ش�ما این داس�تان را چگونه 
می بینی�د و ارزیاب�ی ش�ما از 
اینک�ه مدیری�ت باید صنفی 
باش�د یا به افرادی خ�ارج از 

صنف سپرده شود، چیست؟ 
م��ن تا حدی با صنف��ی برگزار 
ش��دن جش��نواره مخالف هستم، 
چرا ک��ه در حالت صنفی ممکن 
اس��ت که قضیه شکل دوستانه به 
خ��ود بگیرد و ب��ه اصطالح پارتی 
بازی اتفاق بیفتد. هر چند اکنون 
همه تمای��ل دارند، این داس��تان 
صنفی برگزار ش��ود ول��ی تجربه 

نش��ان داده که ارتباطات دوستان 
برخی تعارفات را ایجاد می کند و 
این دوستی ها سبب می شود کاری 
که مناسب نیس��ت مطرح شود. 
هر چند از آن س��و هم مشکالتی 
هس��ت زیرا کس��انی که شناخت 
سینما یا موسیقی دارند، دست به 
انتخاب می زنند و حس��ی با کارها  
برخورد می کنند و گاهی اوقات کار 
بی ارزشی به موقع مطرح می شود. 
به هر حال از هر سو مشکالتی برای 

انتخاب بهترین وجود دارد. 
بنابراین ارزیابی شما در کل از 

جشنواره فجر مثبت است؟ 
من مش��خصا درباره جشنواره 
فج��ر صحبت نمی کن��م. در کل 
معتقدم برگزاری جش��نواره برای 
هر صنفی مهم و ضروری اس��ت. 
جشنواره هر هنرمند و صنفی را 

به بهتر شدن تشویق می کند. 

مجتبی راعی، کارگردان معتقد 
اس��ت دولت باید به سینما کمک 
کند و تنها نباید نقش دستور دهنده 

و سفارش دهنده داشته باشد. 
با توجه به حاش�یه های زیادی 
که امس�ال درب�اره هزینه های 
جش�نواره فجر ایجاد شده ، به 
نظر ش�ما جش�نواره فجر طی 
این سال ها توانسته آن برآیند 

مورد انتظار را ارائه دهد؟ 
جشنواره اساس��ا اتفاق مبارکی 
اس��ت. اس��تعداد های مختلف در 
جشنواره فجر این فضا را دارند که 
توانمندی های خود را بشناس��ند و 
مس��یر رشد و پیش��رفت را دنبال 
کنند. از سوی دیگر، جشنواره فجر 
ویترینی برای سینمای ایران است 
و در یک جمع بندی کلی شرایطی 
ایجاد می ش��ود تا بدانیم در س��ال 
آینده ب��ا چه س��ینمایی و در چه 
جایگاهی رو به رو هس��تیم. اما اگر 
به دنبال آن هس��تیم که جشنواره 
فیلم فجر نتیجه جدی در بر داشته 
باش��د، الزم اس��ت که اس��تراتژی 
جدی برای آن اتخاذ کنیم. با ادامه 
این روند نمی توان بدون استراتژی 
جدی توقع داشت که نتایج جدی 
و قاب��ل تامل��ی از جش��نواره فجر 
بگیری��م. بنابراین، جش��نواره فجر 

اتفاق مهم و مبارکی اس��ت و ادامه 
آن الزمه س��ینمای ایران اس��ت و 
می توان با استراتژی های مناسب از 

آن نتیجه حداکثری گرفت. 
این استراتژی که مطرح کردید 
از کجا قرار اس�ت وارد ساختار 
س�وی  از  ش�ود،  جش�نواره 
برگزار کنن�دگان آن، دول�ت یا 
سینماگران این استراتژی باید 

تعریف شود؟ 
این اس��تراتژی ی��ک اتفاق ملی 
اس��ت که با تفاهم می��ان دولت و 
سینماگرها قابل پیاده سازی است. 
با مشارکت ملی و هماهنگی دولت 
و سینماگر می تواند این اتفاق مهم 

بیفتد. 
برخی از افرادی که دس�تی بر 
آتش س�ینما دارن�د معتقدند، 
مدیریت جشنواره سبب شده 
فضای جشنواره از آن مسیری 
که باید طی کند دور شده و اگر 
خود اهالی سینما یا کسانی که 
ای�ن فضا را بهتر می شناس�ند 
برگ�زاری این جش�نواره را بر 
عهده داش�ته باش�ند، نتیجه 
بهتری می ت�وان از آن گرفت، 

نظر شما در این باره چیست؟ 
ما در جش��ن خانه سینما نمونه 
این جش��ن را داریم که خود اهالی 
س��ینما آن را برگزار می کنند که 
متاسفانه صنف س��ینما بلوغ الزم 
را در برگزاری آن جش��ن نش��ان 
نداده اند. سال گذشته جوایز انجمن 
منتقدان و نویسندگان فوق العاده به 
واقعیت سینمای ایران نزدیک تر از 
جوایز خانه س��ینما بود. این اتفاق 
قاب��ل دفاعی برای صنف س��ینما 
نیس��ت و در نتیج��ه در س��اختار 
جشنواره فجر هم نمی تواند خوب 
عم��ل کند. صنف س��ینما باید به 
رش��دی برسد که جوایزشان محل 
ارجاع دیگران باشد، نه اینکه حتی 
م��ا خودمان که اهال��ی این صنف 
هس��تیم، ای��ن داوری را عادالن��ه 
ندانی��م و ببینیم که نظر جش��ن 

منتقدان عادالنه تر و واقع گرایانه تر 
بوده است. 

در کن�ار این نظ�ر همان صنف 
س�ینماگرها فضای جش�نواره 
و  می دانن�د  زده  سیاس�ت  را 
آن  انتخاب ه�ای  معتقدن�د، 
به نوع سیاس�ت دول�ت وقت 
باز می گردد. ارزیابی شما از این 

موضوع چیست؟ 
زمانی این صحبت قابل اتکاست 
که ببینیم نتایج جشن خانه سینما 
نیز متاثر از دسته بندی های خاص 
نیس��ت. به هر حال افرادی که در 
جایگاه داور می نشینند الزم است 
که نگاهی تخصص��ی و عادالنه به 
فیلم ها داش��ته باشند. بدترین نوع 
داوری آن اس��ت که اگر 22 فیلم 
مورد قضاوت قرار می گیرد و یکی 
مورد توجه قرار می گیرد 21 فیلم 
کنند، حق ش��ان  احس��اس  دیگر 

نادیده گرفته شده است. 
امس�ال ش�اهد بودی�م، مدام 
ب�ر رق�م 8 میلی�اردی هزینه 
جش�نواره خیلی تکیه ش�د و 
حت�ی گفته ش�د، در ش�رایط 
خ�اص دول�ت بهتر اس�ت که 

جش�نواره خ�ود هزینه هایش 
را تامی�ن کن�د. ب�ا توج�ه به 
در  8 میلی�ارد  رق�م  اینک�ه 
مختل�ف  هزینه ه�ای  مقاب�ل 
دول�ت در حوزه ه�ای مختلف 
رقم ناچیزی اس�ت چرا تا این 
ای�ن داس�تان برجس�ته  حد 
می ش�ود و در نهای�ت به آنجا 
می رسد که جشنواره بخواهد 
از طری�ق مثال کاخ جش�نواره 
مردمی و مراسمی از این قبیل 

هزینه های آن را تامین کند؟ 
اصال این رقم، رقم باالیی نیست. 
نپختگی م��ا و حتی خ��ود اهالی 
سینما سبب می شود که با این ادعا 
که دولت باید پایش را از س��ینما 
کنار بکشد و سینما خود باید منابع 
خودش را تامین کند، به نوعی به 
سینما لطمه بزند. این تفکر سبب 
شده که نگاه های عوامانه در صحنه 
سینما پیروز شوند. فرآیند این کار 
قطعا ابتذال است. دولت الزم است 
که به فرهنگ و سینما کمک کند، 
تنها نباید نقش دس��تور دهنده و 
سفارش دهنده داش��ته باشد. نظر 
من این اس��ت که این صحبت که 
س��ینما خودش بای��د منابعش را 
تامین کند، نوعی ع��وام فریبی با 

خود دارد. 

مدیریت جشنواره فیلم فجر بررسی می شود 

سیمرغ سینما 
 بی قرار

قاف کمال 

رضا رستگار: 
جشنواره نباید سیاست زده باشد 

مجید انتظامی: 
جشنواره سینما را به سمت بهتر شدن می برد 

مجتبی راعی: 
دولت نقش دستور دهنده نداشته باشد
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سارا برومند

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

sara bouromand@gmail .com

علی معلم 
تهیه کننده سینما 



وعده ایالن ماسک برای فرستادن 
مردم به مریخ تا سال 2025

بنیانگذار دو شرکت اسپیس ایکس 
و تسللا به تازگی اعللام کرده 
شللخصا می خواهد در پنج سال 
آینده به فضا برود و فکر می کند 
شرکتش بتواند رویای سفر به مریخ تا سال 2025 

را محقق کند. 
آقای ماسللک که در یک جشللنواره اسللتارتاپی 
سللخن می گفت، اظهار کرد که تاکنون تاش هایی 
برای پرواز افراد عادی به فضا صورت داده اما هنوز 

موفق نشده و کار زیادی باقی مانده است. 
او دراین باره می گوید: »فکر نمی کنم کار سختی 
باشد، خیلی سخت نیسللت که در یک فضا شناور 

باشید.«
آقای ماسللک عاوه بللر صحبت دربللاره رویای 
سللفر افراد عادی بلله مریخ از اهمیتی که انسللان 
برای رفتن به مریخ قائل اسللت نیز سللخن گفت. 
او گفت اسللپیس ایکس در حللال برنامه ریزی برای 
پرده بللرداری از فضاپیمای نسللل جدیللد خود در 

سپتامبر آینده است. 
بهره برداری از این فضاپیما گام دیگری در مسیر 
فرستادن افراد عادی به فضا خواهد بود؛ رویایی که 
آقای ماسک گفته انتظار دارد تا سال 2025 واقعی 
شود. این همان آرزویی است که ناسا فکر می کند 

در بین سال های 2030 تا 2040 اتفاق می افتد. 
فللارغ از اینکلله رویای آقای ماسللک به حقیقت 
برسللد یا ناسا زمان دقیق تری برای فرستادن مردم 
عادی ارائه کرده باشللد، برای بشللر بسیار ضروری 
اسللت که شللهری خودکفللا در مریخ بسللازد تا از 
انقراض در امللان بماند و نیز برای افراد الهام بخش 

شود. 
آقللای ماسللک ایللن کار را یللک »ماجراجویی 
باورنکردنی« توصیف می کند که هم هیجان انگیز و 

هم الهام بخش است. 

از سال 2017 آیفون تان را بدون 
نیاز به سیم شارژ کنید

به نظللر می رسللد 
ایللن روزها  اپللل 
از  بیشللتر  خیلی 
گذشللته به ایده دیرپای شللارژ بدون سیم آیفون 
نزدیک شللده باشللد. آن طور که پیداست آیفون7 
یک جللک 5/3 میلی متری برای هدفون خود دارد 
و آیفون7S که در سللال 2017 عرضه خواهد شد، 

احتماال از شر کابل برق کا راحت شود. 
براسللاس گزارش بلومبرگ، اپل درحال کار روی 
فناوری شارژ بدون سیم برای پرچمدار خود است؛ 
کاری که از سال های دور به دنبال عملی کردن آن 
بوده اسللت. به این ترتیب اپل دارها دیگر نیاز به پد 
یا صفحه ای برای شارژ کردن گوشی خود نخواهند 
داشللت، اتفاقی که اکنون در مدل S6 گلکسی رخ 

می دهد. 
یکللی از بزرگ ترین چالش هللای پیش روی اپل 
برای شارژ گوشی بدون نیاز به پد، نبود نیروی برق 
در صورت دور شللدن از منبع اصلی اسللت. اپل در 
تاش است با همکاری شرکایش در آمریکا و آسیا 

از پس این چالش برآید. 
اکنللون دو گللروه در حال کار کللردن روی این 
موضللوع هسللتند. آنها بلله دنبال دسللت یافتن به 
راه حلی هسللتند که از ترکیب تکنیک های القایی 

و رزونانس در شارژ تلفن همراه به دست می آید. 
شارژ القایی معموال شامل یک سیم پیچ فرستنده 
در پد شللارژ است که انرژی را از طریق یک میدان 
مغناطیسللی بلله یللک دریافت کننده در دسللتگاه 

می رساند. 
اگر اپل بتواند بر موانع تکنیکی شارژ بدون سیم 
غلبلله کند و امکان شللارژ تلفن همللراه در خانه و 
فضاهللای بللاز را به آسللانی فراهللم آورد، می تواند 
امیدوار باشللد که آیفون یک مزیت بزرگ نسللبت 
به رقبایش در جنگ گوشی های هوشمند به دست 

آورده است. 

بانللک HSBC )اچ اس بی سللی( انگلیس با تاییللد خبر حمله اینترنتی به سیسللتم 
بانکداری آناین خود، اعام کرد که توانسللته است این مشکل را با موفقیت حل کند. 
با این حال حمله سایبری به این بانک که چهارمین بانک بزرگ دنیاست، سبب شد تا 

سرویس ها و خدمات به مشتریان آن هم در روزی مهم با اختال مواجه شود. 
اچ اس بی سللی از مشللتریانش که نتوانسته  بودند به حسللاب آناین خود وارد شوند 
عذرخواهی کرده و گفته اسللت در حال همکاری با مقامات اسللت تا عامان این حمله 

را شناسایی کند. 
آخرین جمعه ماه ژانویه روز دریافت حقوق برای بسللیاری از کارمندان در انگلیس و 
همچنین دو روز قبل از ضرب االجل پرداخت مالیات است. کسانی که سر موعد مالیات 

خود را نپردازند از سوی اداره مالیات و گمرک انگلیس 3درصد جریمه می شوند. 
مقامات مالیاتی انگلیس گفته اند ایجاد اختال در سیسللتم بانکی اچ اس بی سی دلیل 
موجهی برای نپرداختن به موقع مالیات نیسللت و راه های فراوانی وجود دارد که مردم 

می توانند از طریق آن مالیات خود را بپردازند. 
یک سللخنگوی اداره مالیات و گمرک می گویللد: »زمانی که پرداخت کنندگان برای 
پرداخت مالیات احتیاج به اطاعات حسللاب خود دارند ولی به آن دسترسللی ندارند، 
می تواننللد اطاعات خود را به صورت تقریبی تللا 31 ژانویه وارد کنند. پس از پرکردن 

فرم و ارسال آن، مشتریان 12 ماه وقت دارند تا اطاعات وارده را تصحیح کنند.«
اچ اس بی سللی اعام کرده که اطاعات هیچ یک از مشللتریان در حمله سللایبری در 
معرض خطر قرار نگرفته اسللت. ایللن بانک همچنین گفته کلله »در حال همکاری با 

مقامات اجرایی برای پیگیری و شناسایی عوامل مسئول حمله هستند.«
یک سللخنگوی بانک اچ اس بی سی گفته است: »اچ اس بی سی توانسته با موفقیت این 
حمله سللایبری را دفع و از تاثیر آن بر نقل و انتقاالت اطاعات مشللتریان جلوگیری 
کند. ما در حال تاش برای بازگرداندن خدمات و سرویس ها به حالت اولیه هستیم و 
از هرگونه ناراحتی و مشکل که ممکن است بر اثر این اختال برای مشتریانمان ایجاد 

شده  باشد معذرت می خواهیم.«
بانللک اچ اس بی سللی مورد حمله DOS قللرار گرفته بود. این نوع حمله سللایبری 
)denial of service attack( بلله زبان سللاده به معنی سللرازیر کردن تقاضاهای 
زیاد به یک سللرور )کامپیوتر هدف( و اسللتفاده بیش از حد از منابع )پردازنده، پایگاه 
داده، پهنای باند، حافظه و...( اسللت به طوری که سرویس دهی عادی آن به کاربرانش 
دچار اختال شللده یا از دسترس خارج شللود. در ماه گذشته بی بی سی و یک شرکت 

قرعه کشی ایرلندی هم مورد این نوع حمله قرار گرفتند. 
این نخستین باری نبوده که مشتریان اچ اس بی سی در ماه گذشته با توقف سرویس ها 
و اختال در خدمات بانکی مواجه بوده اند. در ابتدای ماه ژانویه هم این مشتریان شاهد 
دو روز قطعی سللرویس بانکی آناین بودند. بانک دلیللل اختال در خدمات را در آن 

زمان »مشکات پیچیده فنی« اعام کرده  بود. 
بسللیاری از بانک ها در معرض حمله سللایبری یا مشللکات فنی قرار می گیرند، اما 

چیزی که برای مشتریان مهم است آن است که حل مشکل چقدر زمان خواهد برد.
منبع:بی بی سی

حمله سایبری به بانک  HSBC انگلیس 

بانک مرکزی ژاپن میزان نرخ بهره را منفی 
کرده اسللت تا بانک های این کشور را ترغیب 
کنللد تا به جای احتکار و گردآوری پول نقد، 
به مشاغل وام بدهند. به عقیده این بانک این 
اقدام سللبب حمایت از اقتصللاد ضعیف ژاپن 

می شود. 
در اقدامللی غیرمنتظللره، بانللک مرکزی 
ژاپللن اعام کرد، نللرخ بهللره پرداختی به 
مللازاد سللپرده قانونللی موسسللات مالی و 
اعتبللاری این کشللور را به منهللای یکدهم 
درصد کاهللش داده و ایللن تصمیم از روز 
جمعه به اجرا گذاشللته شللده است. به این 
ترتیب، هرگاه این موسسللات پولی بیش از 
میزان سللپرده قانونی در حسللاب خود نزد 
بانک مرکزی نگهللداری کنند، باید یکدهم 

درصللد »هزینلله« بللرای آن بپردازنللد. 
هدف از ایجاد این طرح جدید آن است که 
بانک ها و موسسللات مالی به جای گذاشللتن 
پول در بانک مرکزی، به مشللاغل و مشتریان 
وام بدهنللد. در پی اجرایی شللدن این طرح 
ممکن است بانک ها هم پرداخت نرخ سپرده 
را به مشللتریان خللود قطع کرده تللا آنها را 
ترغیللب کنند سللرمایه خود را در مشللاغل 
مختلف سللرمایه گذاری کنند و دیگر در فکر 
دریافت سللود سللپرده در ازای گذاشتن پول 

خود در بانک نباشند. 
اقتصاد ژاپن با رکللود مزمن و کاهش نرخ 
تورم مواجه بوده و این نگرانی وجود داشللته 
که ممکن اسللت نرخ تورم منفی شود. بانک 
مرکزی این کشللور اعام کللرده که اقدام به 

کاهش نللرخ پایه بهره به زیللر صفر به دلیل 
حمایللت از اعتمادبه نفللس مشللاغل ژاپن و 
نشان دهنده عزم دولت ژاپن برای رسیدن به 

نرخ تورم 2 درصدی است. 
اما اینکلله این طرح نتیجلله خواهد داد یا 
نه روشن نیسللت. ماریو دراگی، رئیس بانک 
مرکللزی اروپا اعام کرده بود سیاسللت های 
غیر متعارفش که شللامل نرخ سود منفی هم 
می شللود، سبب شللده تا اقتصاد منطقه یورو 
بللا افت قیمت ها مقابله کنللد. در تئوری این 
سیاسللت، سیاسللت جالب و جذابللی به نظر 
می رسللد اما ممکن است عواقب ناخواسته ای 
به همراه داشته باشد. برای مثال ممکن است 
بانک ها تصمیم بگیرند تا هزینه ای را که باید 
به بانک مرکزی بپردازند به دوش مشللتریان 
بیندازند. یا اینکه مشللتریان تصمیم بگیرند 
پول خود را به جای بانک در زیر تشللک خود 

نگهدارند. 
همچنین ممکن اسللت بانک ها برای آنکه 
مجبللور بلله پرداخت هزینه اضافللی به بانک 
مرکللزی نباشللند، حتی به سللرمایه گذارانی 
که درصدد انجام پروژه های پرخطر هسللتند، 
وام بدهند. این موضوع می تواند سللبب ایجاد 

حباب دارایی در بانک ها شود. 
در جسللت وجوی راه حلللی جایگزین برای 
سرمایه گذاری، بانک ها همچنین ممکن است 
میزان خرید سللهام دولتی خللود را افزایش 
دهنللد. در صورتی که بانک ها این سللهام  را 
تللا جایی کلله هزینه اسللتقراض بلله صورت 
مصنوعی پایین باشد نزد خود نگهدارند، این 

اقللدام می تواند عواقبی جدی در پی داشللته 
باشللد. اگر شوک مالی ایجاد شللود، بانک ها 
و دولت ها ممکن اسللت در نهایت خودشللان 
را به گونلله ای در هم تنیده بیابند که سللبب 

سقوط یکدیگر و حتی اقتصاد شوند. 
در اعللام این طرح، بانللک مرکزی ژاپن از 
بانک هللای مرکللزی اوپا که طرح نللرخ بهره 
منفللی را اتخاذ کرده اند، نام برده  اسللت. این 
بانللک از بانللک مرکزی اروپللا به عنوان مثال 
اصلی نام برده اسللت. بانک مرکللزی اروپا از 
سللال 2014 طرح نرخ بهره منفللی را برای 
جلوگیری از سللقوط منطقه یللورو به چرخه 

تورم منفی، اجرایی کرده  است. 
کشللور سللوییس هم از جمله کشللورهای 
اروپایی اسللت که این طرح را از سال گذشته 
اجرایللی کللرده تللا از خرید فرانک توسللط 

سرمایه گذاران جلوگیری کند. 
کشللورهای دانمللارک و سللوئد هللم در 
سللال های گذشللته طرح نرخ منفی بهره را 
بلله صورت موقللت اجرا کرده انللد. هدف این 
کشورها سرپوش گذاشتن بر رشد ناخواسته 
پول رایج شللان بوده که هر بار به دلیل جاری 
شللدن سرمایه سللرمایه گذارانی که به دنبال 
کشللوری امن برای سللرمایه گذاری بوده اند، 

ایجاد می شد. 
به دلیل اعام هشللدارهای فراوان از سوی 
بانللک مرکزی دانمارک قبل از اجرایی کردن 
این طرح، سیاسللت نرخ بهره منفی منجر به 

فروپاشی مالی در این کشور نشده است. 
منبع:گاردین

بیش از4000 کارگللر در بندر نیویورک و 
نیوجرسللی – بزرگ ترین بنادر ساحل شرقی 

روز جمعه دست به اعتصاب زدند. 
مقامللات بندر در سللاعات اولیلله اعتصاب 
کارگللران اعام کرده بودنللد، دلیل اعتصاب 

روشن نیست. 
با این حال یک مقام مسئول بدون ذکر نام 
گفته که دلیل اعتصاب مشکات حل نشده ای 
است که اتحایه کارگران با کمیسیون ساحلی 

بندرگاه نیویورک بوده است. 
برخی مشللکاتی که این مقام مسللئول از 
آن یللاد کرده بود مربوط به زمان اسللتراحت 
بعد از جراحت در حین کار و قانون آزمایش 

اعتیاد بوده  است. 
جیللم مک نامللارا از گروه روابللط عمومی 
اتحادیلله ILA، اتحادیلله کارگللری نماینده 
کارگران سللواحل شللرقی، گفته اسللت که 

کارگللران قوانین سللازمان قانون گللذاری در 
 Waterfront(  بندر نیویورک و نیوجرسی
Commison(  را تهدیللدی بللرای زندگی 
خللود می داننللد و معتقدند که ایللن قوانین 

زندگی را برای آنها غیر قابل تحمل می کند.
اعتصللاب کارکنان آنقللدر غیر منتظره بود 
که حتی بسللیاری از کارگران از آن بی اطاع 
بوده اند و تازه زمانی از آن مطلع شللده بودند 

که برای کار به بندر رفته بودند. 
بنادر نیویورک و نیوجرسی از شلوغ ترین و 
پرکارترین بنادر سواحل شرقی است. در سال 
2014 ایللن بنادر میللزان 200 میلیارد دالر 
ترانزیت انجام داده انللد. این بنادر 30 درصد 

کل بار سواحل شرقی را دریافت می کنند. 
اعتصللاب روز جمعه روی کسللان دیگری 
که کارشللان به گونه ای با صنعت کشللتیرانی 
مربوط اسللت، تأثیر گذاشللت. صدهللا نفر از 

رانندگان کامیون یا بر سر دروازه های ورودی 
یللا در داخللل پایانه ها معطل شللده بودند و 
بسللیاری از آنها نگران عواقب از دست دادن 

یک روز کاری بودند. 
یک راننده کامیون به نام کندی تویت گفته 
است به دلیل اعتصاب روز جمعه میزان زیادی 
پول از دسللت رفته اسللت. »نه فقط من، بلکه 

خیلی های دیگر هم ضرر مالی کرده اند.« 
اقتصاددانان هشللدار داده انللد که بازارهای 
سهام به دلیل اعتصاب از ابتدای سال 2016 

تا به حال 80درصد سقوط داشته اند. 
سللاعت ها پس از شللروع اعتصاب و پس از 
آنکه مقامات بندری از کارگران خواسللتند تا 
سللرکار برگردند و اعام کردند که مشکات 
آنها را پس از بازگشت به کار حل می کنند به 

اعتصاب خود پایان دادند. 
منبع:ان بی سی

قیمت گوشی تلفن همراه 

هدف بانک مرکزی ژاپن از منفی کردن نرخ بهره چیست؟ 

اعتصاب کارگران بندر نیویورک و نیوجرسی

 

 کریسللتیانو رونالدو اهدافللش را زنجیروار دنبال کرده و از تبلیغللات نیز برای خود 
اندوختلله جمع می کند. در هر صورت گزارش آژانس بازاریابی Opendorse نشللان 
می دهد که یکی از دارندگان توپ طا، ورزشللکاری اسللت که بیشترین سود را نیز در 
توییتر دارد. هر پسللت منتشر شده توسط این پرتغالی طبق تخمین اسپانسرش، برای 
او 230 هزار یورو درآمد دارد. مهاجم تیم رئال مادرید در اوج لیسللت منتشللر شده از 
Opendorse قرار گرفته که به پشتیبانی طرفدارانش در شبکه های اجتماعی بسیار 

مطرح شده است. 
کریسللتیانو رونالدو در فیس بوک نیز با داشللتن قریب به 107 میلیون طرفدار جزو 
محبوب ترین افراد اسللت. در توییتر، بیش از 37 میلیللون کاربر اخبار CR7 را دنبال 
می کننللد، که به لطف طرفللداران اصلی، نام های تجاری را جللذب کرده و قیمت ها را 
باال می برد. کریسللتف لوپوتی، اقتصاددان مرکز حقوق و اقتصاد ورزش  )CDES( در 
لیموژ  )شللهری در فرانسلله( توضیح می دهد: »در شبکه های اجتماعی، بیشترین قشر 
متاثر، جوانان و مصرف کنندگان محصوالت ورزشللی هسللتند. هنگامی که کریستیانو 
رونالدو آخرین جفت کفش های خود را در توییتر به فروش رسللاند، به طور قطع نتایج 
اقتصادی برای آن نام تجاری به همراه داشته است. «   الزم به ذکر است رقیب همیشگی 
او، مهاجم بارسلللونا، لئو مسی، به دلیل سللاده و منطقی اینکه آرژانتین حساب توییتر 

ندارد، در این رتبه بندی قرار نمی گیرد! 
پس از دارنده سلله توپ طا، بسکتبالیسللت آمریکایی »لبرون جیمز« در رتبه دوم 
قرار می گیرد. طبق گزارش سللازمان Opendorse او حدود 125 هزار یورو با هر بار 

توییت کردن به جیب می زند. 
مقام سللوم توسللط »نیمار«، مهاجم برزیلی بارسلللونا گرفته شللده است. او »فقط« 
98 هزار یورو بابت ارسال یک پیام، که در آن محل تمرین هایش مشخص شده دریافت 
می کند! در بین ورزشللکاران سودآور، فوتبالیسللت ها بیشتر مطرح هستند. پس از آنها 
بسکتبالیسللت ها، به لطف NBA که در ایاالت متحده بسللیار محبوب اسللت، سپس 

بازیکنان تنیس و گلف بازان این رتبه بندی را تکمیل می کنند. 
نام های تجاری مختلف در حال تبدیل شدن به شرکای شبکه های اجتماعی هستند 
و آگهی های بازرگانی را به حال خود گذاشللته اند، از این رو که سود کمتری داشته اند. 
 » بلیک الرنس«، مدیرعامل شللرکت Opendorse اظهار کرد:  » ارزش هر بار توییت 
کردن توسللط برون جیمللز، حدود 140 هزار دالر تخمین زده شللده اسللت. نام های 
تجللاری، 23 میلیون نفری که بسکتبالیسللت را در توییتر دنبال می کنند، تحت تأثیر 
می گذارند، درحالی که در تلویزیون، برای رسللیدن به چنین جمعیت انبوهی باید پنج 

برابر بیشتر هزینه کنند.«
از کشللور فرانسه هیچ ورزشللکاری در این رتبه بندی حاضر نشللده است، نه  » کریم 
بنزما «   که توسللط 3میلیون نفر در توییتر دنبال می شود، و نه  » تونی پارکر«، که حتی 
در قاره آمریکا نیز بسللیار محبوب اسللت. کریسللتف لوپوتی عنوان می کند:   » برخاف 
کشللور های دیگر، در حال حاضر ما کمتر در این شبکه ها هستیم و چندین سال است 
کلله در فوتبال سللتاره های بزرگ ملی مانند »تیه ری هانری «   یللا »زین الدین زیدان «  

 نداریم.«
 

 کریستیانو رونالدو با هر بار توییت کردن 
230 هزار یورو به جیب می زند! 

دور دنیا
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دولت هند اعالم کرده اس�ت که پس از دو س�ال خشکس�الی در صورت داشتن فصل بارندگی مناس�ب، اقتصاد دهلی می تواند در سال مالی آینده 8درصد رشد داشته 
باشد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 434 www.forsatnet.ir

شکیبا شاملو رضایی
Figaro

قیمت )تومان(دوربین صفحه نمایش حافظه مدل گوشیبرند گوشی 

Apple iPhone 6GB1284.783.200.000

 SamsungDual C3592 2.42189.000قابلیت ارتقا

 SonyXperia Z3 DualGB165.220.71.985.000

HTC8One EGB165131.425.000

 ASUSFonepad Note 6 FHDGB16681.129.000

HuaweiAscend P6GB84.78737.000
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