
ش��رایط جامعه ایرانی در یک دهه س��پری شده اخیر به سمتی حرکت کرد که متاسفانه مزد دریافتی کارگران 
ایرانی به ویژه حداقل مزد زیر خط فقر رس��می تعریف ش��ده ایستاده است. این اتفاق نامساعد موجب دل آزردگی 
میلیون ها کارگر ایرانی ش��ده اس��ت که انتظار دارند با کار در یک ش��یفت بتوانند حداقل هایی از رفاه مادی را به 
دس��ت آورند. این یک امر طبیعی است که کارگران واحدهای صنعتی انتظار دارند کارفرمایان مزدهای 1395 را 
در ان��دازه ای تقبل کنند که مانع کاهش رفاه کارگران ش��ود، اما از ط��رف دیگر یک واقعیت آزاردهنده نیز وجود 
دارد که تولید صنعتی در ایران با رکود حیرت انگیزی مواجه شده است. کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به 
دلیل کاهش رشد اقتصاد ملی و همچنین واردات و قاچاق انبوه کاالها، فروش داخلی را ناممکن کرده است. نرخ 
تورم دورقمی در یک دوره 30 س��اله قدرت رقابت تولیدات صنعتی ایران را کاهش داده و همچنین تثبیت نرخ  
ارز در یک دوره طوالنی نیز مزید بر علت شده است. رویدادهای اقتصاد در سطح کالن موقعیت تولید صنعتی را 
در بدترین موقعیت قرار داده است و کارخانه ها عموما با ظرفیت های زیر 50درصد فعالیت می کنند که این وضع 
نیز دس��ت در دست شرایط نامساعد داده و قیمت تمام ش��ده تولید را افزایش داده است. فشارهای سازمان های 
مالیاتی و تامین اجتماعی نیز در س��خت تر ش��دن اوضاع تولید صنعتی موثر بوده است. افزایش نرخ سود بانکی و 

همچنین س��خت گیری بانک ها در تامین منابع مالی موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات صنعتی شده است. 
مجموعه اتفاق های رخ داده کار را به جایی رس��انده اس��ت که واحدهای صنعتی توانایی افزایش نرخ مزد در سال 
1395 را از دس��ت داده اند. تولیدکنندگان ایرانی در این ش��رایط برای حفظ بقای خود همانند کسی هستند که 
با س��ختی روی یک طناب باریک در میان دو کوه جدا افتاده  عمیق حرکت می کنند و هر لحظه ممکن اس��ت 
س��قوط کنن��د. کارفرمایان ضمن اینکه اندوهگین هس��تند که توانایی ندارند مزد کارگ��ران را افزایش دهند و از 
طرف دیگر نمی توانند مزدها را به اندازه ای که خواس��ت کارگران اس��ت افزایش دهند، در بدترین حالت روحی 
قرار دارند. کارفرمایان می دانند که تثبیت نرخ مزد به کاهش بیشتر بهره وری نیروی کار منجر شده و آزاردهنده 
است، اما چاره ای ندارند. اکنون همه امید کارفرمایان این است که چرخ اقتصاد دوباره به حرکت درآید و با رونق 
گرفتن بازار خرید بتوانند به روزهای ش��یرین بازگردند و افزایش مزد را نیز در دس��تور کار قرار دهند. متاس��فانه 
دیده می ش��ود که برخی افراد و احزاب بدون توجه به وضعیت تولید می خواهند کارگران را تشجیع کنند. کانون 
عالی کارفرمایان ایرانی به عنوان نماینده کارفرمایان باید در این ش��رایط دش��وار میان ش��رایط موجود و شرایط 

احتمالی بدتر تعادل ایجاد کند. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی کش��ور در نشس��ت خبری با 
محوریت دستاوردهای سفر هیأت اقتصادی و سیاسی کشور به 
ایتالیا و فرانسه تصریح کرد: اینکه سکان داری اقدامات اقتصادی 
چنین س��فری بر عهده بخش غیردولتی ق��رار بگیرد، موضوع 
بی بدیلی بود که خوشبختانه در این دوره و پس از اعتماد دولت 
به بخش خصوصی اتفاق افتاد.  ب��ه گزارش روابط عمومی اتاق 
ایران، محسن جالل پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور 
در نشستی با خبرنگاران به آنچه در سفر ایتالیا و فرانسه حاصل 
ش��د اش��اره کرد. وی در این مورد گفت: سه هدف اصلی را در 
پنج روز حضور خود در ایتالیا و فرانس��ه دنبال می کردیم؛ اول 
اینکه باید تصویر نادرستی را که در جوامع بین المللی نسبت به 
ایران به وجود آمده بود، اصالح می کردیم، دوم پاسخی درخور 
ب��ه اعتماد دولت و واگ��ذاری برنامه ریزی های مربوط به بخش 
اقتصادی سفر به اتاق بازرگانی ایران می دادیم و در نهایت زمینه 
را برای پیوند بنگاه های ایرانی با همتایان ایتالیایی و فرانس��وی 

آنها و حل مشکالت بیمه ای و بانکی فراهم می کردیم. 
وی ادامه داد: در س��فر به ایتالیا و فرانس��ه برنامه ها بسیار 
فش��رده بود. رئیس ات��اق اصناف و نمایندگان هر س��ه اتاق 
بازرگان��ی، اصن��اف و تعاون حضور داش��ته و در کل 90 نفر 
بخش غیردولتی در هیأت ایرانی حضور داشتند.  رئیس اتاق 
ایران با تأکید بر پیام این هیأت مبنی بر اینکه ایران به دنبال 
خرید صرف کاال و خدمات خارجی نیست و خواستار انتقال 
تکنولوژی و س��رمایه گذاری مش��ترک است، تش��ریح کرد: 
دوران توس��عه دولت��ی و نفت محوری خاتم��ه یافته و ایران 
درپی تقویت بخش خصوصی اس��ت.  رئی��س اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کش��اورزی ایران خاطرنش��ان کرد: انتقال 
تکنولوژی، زمینه س��ازی برای ورود به عرصه های بین المللی 
و مش��ارکت و همکاری های اقتصادی براساس منافع ملی از 
جمله محورهای اصل��ی مذاکره طرف های ایرانی با همتایان 
اروپایی خود در سفر اخیر بود و بر این اساس، قصد داریم به 
صورت تدریجی حضور و تصدی گری دولت در اقتصاد را کم 

کنیم و کارها را به بخش خصوصی بسپاریم. 

قرارداد قبلی پژو استحکام نداشت
جالل پور در ادامه از همکاری قبلی پژو با ایران به عنوان یک 
قرارداد غیر مس��تحکم یاد کرد و گفت: در قرارداد جدید، ضرر 
احتمالی دو جانبه خواهد ب��ود. در دوران تحریم، ایران متوجه 
ش��د آنچه با این شرکت خودروسازی فرانسوی به امضا رسانده 

مستحکم نبوده است. 

وی تصریح کرد: امروز قراردادی که میان ایران و پژو به امضا 
رسیده، سرمایه گذاری مشترک، س��ود و زیان مشترک، تولید 
ب��رای صادرات و صادرات 30 درصد از محصوالت تولیدی را در 
خود جای داده، بنابراین اگر بنا باشد در این قرارداد ضرری رخ 

دهد، هر دو کشور به میزان مساوی دچار آن می شوند. 
جالل پور عنوان کرد: طی ۸0 س��ال گذش��ته و با گذر زمان، 
وابس��تگی به بودجه نفتی، اس��تفاده از ثروت ملی و برداشت از 
منابع اصلی کشور بیشتر شد و این روند برای ایران و طرف های 

مقابل تجاری ایران به عادتی ناپسند تبدیل شد. 
رئیس اتاق ایران خاطرنش��ان کرد: در دوران تحریم، اقتصاد 
ایران با مش��کالت جدی مواجه ش��د و تمام دولتمردان، نظام 
و فع��االن اقتص��ادی را با راه و چ��اه و جریانات واقعی تعامالت 
اقتصادی آشنا کرد، بنابراین در دوران جدید اشتباهات گذشته 

تکرار نخواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وی، قراردادهای��ی ک��ه در س��فر اخی��ر اروپایی 
رئیس جمهور به امضا رس��ید، نگاه برنامه ریز و کار مش��ارکتی 
درازمدت، سرمایه گذاری مشترک، سود و زیان مشترک و تولید 

برای صادرات را مورد توجه قرار داده است. 
رئی��س پارلمان بخش خصوصی کش��ور در رابط��ه با خرید 
هواپیما از شرکت ایرباس تصریح کرد: ساالنه رقم قابل توجهی 
به دلیل نبود تجهی��زات و امکانات حمل و نقل هوایی در ایران، 
به جیب کش��ورهای همسایه ای که گاهی با ایران رابطه خوبی 
نداشتند، می رفت. بدین ترتیب الزم بود که فکری برای نوسازی 

و بازسازی خطوط هوایی کشور می شد. 
براس��اس اظهارات وی، ایران توانست بدون هزینه کرد یک 
یورو، به خرید هواپیم��ا اقدام کند. به این ترتیب که از گردش 
مالی حمل و نقل هوایی و فاینانس خارجی بهره گرفته و ساخت 
قطعات و اورهال کردن هواپیماها را نیز در قرارداد لحاظ کند. 

جالل پ��ور در بخش دیگری از س��خنان خود تأکید کرد: در 
قراردادهایی ک��ه در دوران جدید اقتصاد ایران به امضا خواهد 
رس��ید، تمامی جوان��ب کار را رعای��ت کرده و ات��اق بازرگانی 
بین الملل نیز در بعد حقوقی به عنوان داور انتخاب می ش��ود تا 

این گونه بتوان از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کرد. 
رئیس اتاق ایران در مورد پیش بینی آینده اقتصاد ایران 
یادآور شد: آثار رفع تحریم ها و قراردادهای جدید یک شبه 
در اقتص��اد ایران ظهور پیدا نمی کن��د. در دوران پیش رو 

امیدواری��م بتوانیم به رفاه برس��یم اما این رفاه به س��رعت 
اتفاق نمی افتد، بلکه با تأمل و تانی حاصل می شود. 

اجرای تفاهمات از طریق بخش خصوصی
وی با اش��اره ب��ه تفاهمات صورت گرفته بی��ن هیأت ایرانی 
و ایتالیای��ی عنوان کرد: ای��ن تفاهمات بین وزرای دو کش��ور 
صورت گرفت��ه و از دل آنها قراردادهایی به دس��ت می آید که 
بالغ بر یک سوم آنها باید از سوی بخش خصوصی اجرایی شود. 
ب��رای مثال، در بخش س��المت دو تفاهم نامه به امضا رس��ید 
ک��ه بخش خصوصی از آنها منتفع می ش��ود.  رئی��س پارلمان 
بخش خصوصی کشور ادامه داد: در پنل های تخصصی که بین 
بخش های خصوصی دو کش��ور تشکیل می ش��د، قراردادهای 
متعددی با مبالغی مختلف از 5 میلیون دالر تا 2/7 میلیارد دالر 
در بخش هایی چون گردشگری، تجهیزات معدنی، خدمات فنی 

و مهندسی، کشاورزی و صنعت به امضا رسید. 

مشکالت بانکی ایران با فرانسه و ایتالیا حل شد
مجی��د قاس��می، مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد با اش��اره به 
گش��ایش هایی که ظرف هفته های اخیر در روابط بانکی ایران 
اتفاق افتاده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ایمیل های بس��یاری از 
بانک های اروپایی در حین و بعد از س��فر اخیر رئیس جمهور به 
ایتالیا و فرانس��ه دریافت کرده ایم که نشان از اشتیاق بانک های 

خارجی برای همکاری گسترده با ایران دارد. 
وی افزود: از بانک مرکزی فرانسه ایمیلی دریافت کرده ام که 
خواستار برقراری ارتباط با بانک مرکزی ایران است و قصد دارد 
روابط بانکی که طی سال های گذشته با اقتصاد ایران قطع شده 
بود را مجدد احیا کند.  قاسمی همچنین از افتتاح حساب بانک 
مرکزی ایران در بانک مرکزی ایتالیا در حین س��فر خبر داد و 
آن را بیانگر اش��تیاق این کش��ور به احیای مناسبات اقتصادی 
با ایران دانس��ت و افزود: بانک مرکزی کش��ورمان باید حساب 
فعال در بانک های مرکزی جهان داشته باشد تا بتواند نیازهای 
مبادله ای بانک ها را تأمین کند. به همین دلیل افتتاح حساب از 
سوی بانک مرکزی کشورهای اروپایی برای بانک مرکزی ایران 
بسیار مثبت است.  مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: برای 
تأمی��ن منابع مالی به منظور فاینانس و رفع نیازهای اساس��ی 
بخش مالی کشور تفاهماتی صورت گرفته و پوشش بیمه ای از 

سوی دو مؤسسه بیمه اعتباری ساچه و کوفس برای تقاضاهای 
ایرانی صورت خواهد پذیرفت.  قاسمی گفت: هفته آینده هیاتی 
از مؤسس��ه بیمه اعتباری ساچه به ایران خواهد آمد تا نیازهای 
مش��تریان ایرانی را از نزدیک دیده و نسبت به تأمین آنها اقدام 
کند.  وی در ادامه به بازخوردهای مثبت این نشست اشاره کرد 
و ادامه داد: رئیس جمهور روحانی در سخنرانی خود، نگرانی ها و 
دیدگاه رئیس اتاق ایران را منعکس کرد که این بیانگر اهمیت 

دادن دولت به بخش غیردولتی کشور است. 
وی پیام فرهنگی ایران به دنبال حضور رئیس دولت تدبیر و 
امی��د در واتیکان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: به طور کلی این 

سفر در سطح قابل توجهی انجام شد. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد همچنین از پیشنهاد فرانسوی ها 
برای تأمین خط اعتبار اسنادی برای توسعه سه فرودگاه کشور 
خبر داد و گفت: فرانس��وی ها پیش��نهاد دادند ب��رای باال بردن 
ظرفیت فرودگاه امام خمینی تا 45 میلیون مسافر در سال یک 
میلیارد یورو خط اعتباری، برای فرودگاه مش��هد 600 میلیون 
یورو و برای فرودگاه اصفهان 450 میلیون یورو را تأمین کنند. 
وی افزود: ۸0 هزار بنگاه کوچک و متوس��ط در کشور وجود 
دارد که نقش مهمی در کش��ور ایفا می کنن��د و نیاز به تأمین 
س��رمایه دارند. در همین راستا شرکت بیمه ای ساچه پیشنهاد 
کرد تا س��قف 500 میلیون یورو البته به مرور زمان در راستای 
نوسازی و بازسازی خطوط تولید و تأمین مواد اولیه این بنگاه ها 
اختصاص دهد، یعنی از طری��ق منابع ارزان قیمت ایتالیایی به 
کمک بهینه س��ازی بنگاه های کوچ��ک و زودبازده برویم. بانک 
پاسارگاد نقش واسطه توزیع این خدمات مالی بینSME  های 

ایرانی را برعهده خواهد داشت. 

اهداف برجام در بستر زمانی محقق می شود
محمود اس��المیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
با نگاهی به آنچه برخی کش��ورهای منطقه به ویژه عربستان در 
طول مذاکرات ایران با 1+5 انجام دادند تا این مذاکرات به نتیجه 
نرسد، تشریح کرد: این سفر و استقبال ایتالیایی ها و فرانسوی ها 
از هیأت ایرانی نش��ان داد که رقبای منطقه ای ایران از چه چیز 
می ترسیدند. وی تأکید کرد: امروز ایران قدرت منطقه به شمار 
می آید و باید از این فرصت اس��تفاده کند. البته موضوع برجام 
و حل مش��کالت در یک بس��تر اتفاق می افتد و به برنامه ریزی 

نیاز دارد. خوشبختانه عقالنیت حاکم شده و نتیجه تالش های 
ملت و دولت را دراین سفر دیدیم. این مقام مسئول در ادامه به 
هزینه هایی که ایران در دوران تحریم متحمل شده است، اشاره 
و تأکید کرد: ایران نمی توانست در این دوره تحریم اقتصاد خود 
را تعطیل کند به همین دلیل برای انجام طرح و پروژه های خود 
به ناچار هزینه های گزافی را پرداخت کرد. اس��المیان تحریم ها 
علیه ایران را عامل کسب تجربیات ارزنده در اقتصاد ایران عنوان 
کرد و ادامه داد: باید از این تجربه ها استفاده کنیم و اجازه ندهیم 
که مجدد با بروز یک مشکل با انبوهی از چالش های اقتصادی 
مواجه شویم. می توانستیم در دورانی که بهای نفت باال بود، ارزها 

را ذخیره کرده و در روزهای تحریم مورد استفاده قرار دهیم. 

حلقه اول توسعه اقتصادی ایران شکل گرفت
محمدرضا انص��اری، نایب رئیس اتاق ایران، قراردادهای امضا 
ش��ده اخیر با اروپایی ها را حلقه اول توسعه اقتصادی برشمرد و 
گفت: سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه، نخستین حلقه 
از زنجیره توسعه است و باید از فرصت ایجاد شده و کوشش های 
خوب سیاسی در راستای تعامل با دنیا بهره برد. هم اکنون مشکل 
اصلی اقتصاد ایران مسئله بیکاری است اگرچه سختی هایی که 
بر اثر تحریم  به مردم تحمیل شده کم نبوده است. وی باز شدن 
دروازه ه��ا را ب��رای تعامل با اقتصاد دنیا صحن��ه جدیدی برای 
فعاالن اقتصادی کشور دانس��ت و ادامه داد: طرف های اروپایی 
به دلیل بحران اقتصادی، اش��تهای فوق العاده ای برای تعامل با 
بازار ایران دارند. از فرصتی که به وجود آمده، باید به نفع منافع 
ملی اس��تفاده کرد اما باید توجه داشت که اداره کردن صحنه 
جدید پیش روی اقتصاد ایران مهم اس��ت، چراکه کش��ورهای 
غربی مایل هس��تند دروازه های اقتصادی ایران به روی آنها باز 
ش��ود تا خدمات و کاالهای خود را سرازیر کنند درحالی که ما 
باید با تمرکز برای رفع مش��کل بیکاری، زمینه س��از توسعه و 

سرمایه گذاری مشترک شویم. 
انصاری اظهار کرد: ایران بعد از ترکیه و عربستان در منطقه به 
لحاظ اقتصادی سوم است که باید به جایگاه اصلی خود برگردد، 
چراکه اگر ایران به لحاظ سیاسی و نظامی، قدرت برتر منطقه 

است، باید به لحاظ اقتصادی نیز قدرت برتر باشد. 
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با پتانسیل و استعدادی 
ک��ه در اقتصاد ای��ران وجود دارد، صادرات کش��ور حداقل باید 
400 میلیارد دالر باش��د، ضمن اینکه مشارکت های اقتصادی 
با خارجی ها نیز تنها با س��رمایه گذاری مش��ترک و مش��ارکت 

بخش خصوصی صورت گیرد. 

ناراحتی کارفرمایان از شرایط سخت

 4 مدیر خصوصی دستاوردهای سفر اروپا را تشریح کردند
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سرمقـاله

سرمقـاله

فرصتکسبوکار
ناراحتی کارفرمایان از شرایط 

سخت

ش��رایط جامعه ایرانی در یک دهه سپری شده 
اخی��ر به س��متی حرکت کرد که متاس��فانه مزد 
دریافت��ی کارگ��ران ایرانی به وی��ژه حداقل مزد 
زیر خط فقر رس��می تعریف ش��ده ایستاده است. 
این اتفاق نامس��اعد موجب دل آزردگی میلیون ها 
کارگر ایرانی ش��ده اس��ت که انتظار دارند با کار 
در یک ش��یفت بتوانند حداقل هایی از رفاه مادی 
را به دس��ت آورند. این یک امر طبیعی است که 

کارگران واحدهای صنعتی انتظار دارند...

9

گزارش »فرصت امروز« درباره بایدها 
و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی

اشتباهات 
تبلیغاتی 
کاندیداها

 دوام روزهای خوش
در بازار سهام

افزایش 1793 واحدی شاخص کل در یک روز

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت روز 
دوش��نبه بازار سهام با یک هزار و 793 واحد رشد به ارتفاع 
72 ه��زار و 912 واحدی رس��ید. بازار س��هام پس از پایان 
تردیدها نس��بت به تداوم افت نماگره��ای معامالتی خود، 
ش��اهد تقویت تقاضا در برابر عرضه و ش��کل گیری دوباره 
صف خریدهای پای��دار در اغلب نمادهای معامالتی به ویژه 
در میان ش��رکت های بزرگ و بازار اول بورس بود. انتش��ار 

خبره��ای مثبت از جمل��ه برقراری مبادالت س��وییفت با 
بانک های ایرانی و نیز انعق��اد برخی قراردادهای تجاری با 
کش��ورهای اروپایی به غلبه تقاضا بر عرضه سهام انجامید. 
فضای مثبت ب��ورس تهران و رکوردش��کنی های این بازار 
موجب ش��د ت��ا ارزش و حجم معامالت هم رکوردش��کنی 
کن��د به طوری که در معامالت دیروز بیش از 200 میلیون 
س��هم به ارزش 463 میلیارد تومان دادوس��تد شد و ارزش 

بازار سرمایه بعد از مدت ها تا سطح 312هزار میلیارد تومان 
باال رفت. بر این اس��اس، امید سهامداران به بهبود وضعیت 
صنایع بورس��ی و انتشار خبرهای مثبت در خصوص انعقاد 
قراردادهای جدید موجب ش��د تا اغل��ب گروه های مرتبط 
با لغ��و تحریم ها به خص��وص ش���رک��ت ه�ای خودرویی، 

حمل و نقل��ی، پاالیش��گاهی و تجهیزاتی با اقبال 
چشمگیری مواجه شوند. طبق پیش بینی...

 گزارش »فرصت امروز«
از بازار خرید و فروش دکمه در ایران

تجارتی به ظاهر ساده 
اما کامال حرفه ای

به طور کلی دکمه لباس سال هاس��ت وارد زندگی ما 
شده و این محصوالت اوایل حضورشان در زندگی بشر به 
نوعی بیانگر جایگاه و موقعیت اجتماعی آنها بوده، چون 
ثروتمندان با اس��تفاده از فلزات گرانبها مثل طال و نقره 
لباس هایش��ان را با دکمه آذین می کردند و دیگر اقشار 
جامعه با چوب یا اس��تخوان حیوانات سعی در آراستن 
لباس هایشان داشتند. اما این روند تقریبا از یکی دو قرن 
پیش، به نوعی تجارت یا صنعت در بخش های مختلف...
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 4 مدیر خصوصی دستاوردهای 

سفر اروپا را تشریح کردند
1

جمال رازقی جهرمی
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان

هفته گذشته در حالی مجمع جهانی داووس برگزار شد که برگزاری این 
مجمع تقریبا با لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران همزمان شد.

 در ای��ن اج��الس یک هی��ات بلندپای��ه ایرانی حضور داش��تند. هیات 
ایرانی تالش کرد که مذاکرات و رایزنی هایی را با ش��رکت ها و 

کارتل های بزرگ جهان در جهت...

تاثیر مجمع داووس بر ایران در شرایط پساتحریم بررسی می شود

فرصتی برای جذب سرمایه های خارجی
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امکان حذف نیترات و فسفات 
و افزای��ش کیفی��ت پس��اب در 
فاض��اب  تصفیه خانه ه��ای 
کشور فراهم است اما اسفندیار 
مهرآیین، مشاور انجمن صنفی 
فاض��اب  و  آب  ش��رکت های 
می گوی��د: کمب��ود منابع مالی 
تصفیه خانه های  ارتق��ای  برای 
قدیمی، س��بب شده بسیاری از 
توان  تصفیه خانه ای،  واحدهای 
تصفیه کامل فاضاب را نداشته 

باشند. 
اگرچ��ه بازچرخانی آب برای 
کش��ور خشکی نظیر ایران یک 
ض��رورت به حس��اب می آید اما 
تصفیه خانه ه��ای  از  بس��یاری 
فاضاب کشور فقط قادرند مواد 
آلی پساب ها را حذف کنند. به 
همی��ن دلی��ل خروجی چنین 
تصفیه خانه هایی عاوه بر اینکه 
مصارف محدودی دارد، ممکن 
اس��ت به م��رور زمینه آلودگی 
خ��اک به دلیل تجمع نیترات و 

فسفات را هم فراهم کند. 
مهرآیی��ن درب��اره وضعی��ت 
تصفیه خانه های فاضاب کشور 
ب��ه »فرصت امروز« می گوید: ما 
در تصفیه خانه ه��ای فاض��اب 
پ��س از جدا کردن م��واد آلی، 
آب را ب��ه داخ��ل رودخانه ه��ا 
ره��ا می کنیم. ح��ذف نیترات 
و فس��فات از پس��اب حاصله در 
انجام  قدیمی،  تصفیه خانه های 
نمی ش��ود.  وی اضافه می کند: 
در سیستم های قدیمی تصفیه 
فاض��اب، ام��کان ح��ذف کل 
آالینده ه��ای بیولوژی��ک یعنی 
آالینده ه��ای  کل  و   BOD
ش��یمیایی یعنی COD وجود 
دارد ام��ا ام��اح محلول یعنی 
TSS را نمی توانیم با روش های 
متداول تصفیه فاضاب کاهش 
دهیم. برای تغییر در میزان این 
اماح نیاز به روش های تکمیلی 

داریم. 
به اس��تناد ماده )5( آیین نامه 
جلوگی��ری از آلودگ��ی آب و با 
توج���ه ب�ه م���اده )3( هم�ین 
آی�ین نام���ه که ب���ا همکاری 
وزارتخان��ه بهداش��ت، درم��ان 
و آم��وزش پزش��کی، نی���رو، 
ص�نع��ت، مع���دن و تج��ارت، 
کش���ور و کش���اورزی توسط 
محیط زیست  سازمان حفاظت 
تهیه و تدوین ش��ده، استاندارد 
ح��د مج��از م��واد آلوده کننده 
ب��رای پس��اب های حاص��ل از 
تصفیه خانه ها تعیین شده است. 
این اس��تانداردها برای تحویل 
پس��اب به بخش کش��اورزی یا 
ورود آن ب��ه رودخانه ها متفاوت 

اس��ت. رصد می��زان آالینده ها 
هم در حیطه وظایف س��ازمان 

حفاظت محیط زیست است. 

تغییر رویکردهای تصفیه 
فاضالب

ب��ه گفت��ه مش��اور انجم��ن 
صنفی ش��رکت های صنعت آب 
و فاضاب، در حدود 90 درصد 
از تصفیه خانه های کش��ور فقط 
م��واد آل��ی از فاض��اب حذف 
می ش��ود اما در 10 درصد بقیه 
تصفیه خانه ها که جدید هستند، 
ح��ذف نیت��رات و فس��فات هم 

انجام می شود. 
در  می گوی��د:  مهرآیی��ن 
ی��ا  ش��وش  تصفیه خانه ه��ای 
ش��هرک اکبات��ان در ته��ران و 
همچنی��ن تصفیه خان��ه مدرن 
ش��هر تبری��ز، با سیس��تم های 
تکمیلی حذف نیترات و فسفات 
از پساب فاضاب انجام می شود. 
وی درب��اره دلیل عدم اجرای 
سیس��تم های تکمیل��ی ب��رای 
تصفی��ه فاض��اب و اس��تفاده 
بهین��ه از پس��اب حاصله بیان 
می کند: به جز مش��کات مالی 
که تجهیز سیس��تم های تصفیه 
فاضاب را با مشکل مواجه کرده 
در تصفیه خانه ه��ای کوچک و 
قدیم��ی مثل زرگن��ده، زمین 
کافی برای استقرار سیستم های 
تکمیلی وجود ندارد. در صورت 
ح��ل ای��ن دو مش��کل، تجهیز 
کار  فاضاب  تصفیه خانه ه��ای 

دشواری نیست. 
البت��ه مهرآیی��ن از تغیی��ر 
رویکردهای وزارت نیرو و تاش 
این وزارتخانه برای تصفیه کامل 
فاضاب در بخش هایی مختلف 
صنعت��ی و خانگی خبر می دهد 
ام��ا از جزیی��ات ای��ن برنامه ها 
اطاعات کافی در اختیار ندارد. 
ح��ال  در  می گوی��د:  وی 
خصوص��ی  بخ��ش  حاض��ر 
اقدامات مناس��بی ب��رای ایجاد 
تصفیه خانه های مدرن فاضاب 

را در دس��تور کار دارد. شرکت 
س��اپپا تصفیه خانه کاملی ایجاد 
ک��رده که فاض��اب صنعتی و 
بهداشتی را نزدیک به صددرصد 
تصفیه و قابل بهره برداری مجدد 
می کند. چنین تصفیه خانه هایی 
ممکن اس��ت در بخش شهری 
ام��ا  باش��ند  داش��ته  وج��ود 

صددرصد نیستند. 

تصفیه کامل رویکردی جدید
امی��ر منص��ور عطایی، عضو 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
زالل ای��ران ه��م در گفت وگو با 
نیتروژن  »فرصت امروز« حذف 
و فس��فر را رویکردی جدید در 

دنیا معرفی می کند. 
وی عن����وان می کن���د: در 
تصفیه خانه های جدید از جمله 
تصفیه خانه ای که شرکت زالل 
ایران در قم اجرا می کند، حذف 
نیتروژن و فس��فر از پس��اب در 

دستور کار قرار دارد. 
از آنج��ا ک��ه در کانش��هری 
مانن��د تهران ب��زرگ واحدهای 
صنعت��ی متع��ددی به ص��ورت 
غیر مج��از به آبکاری مش��غول 
هس��تند، احتمال وجود فلزات 
سنگین در فاضاب تهران بسیار 
باالست. مدیرعامل شرکت زالل 
ایران درباره حذف این فلزات از 
پساب تصفیه خانه های پایتخت 
می گوی��د: اص��وال نبای��د ای��ن 
م��واد در فاضاب های ش��هری 
وجود داش��ته باش��د. حتی در 
ه��م،  صنعت��ی  ش��هرک های 
استانداردهایی تعریف می شود 
تا هر نوع فاضابی وارد ش��بکه 
جم��ع آوری نش��ود. وی اضافه 
می کن��د: فاضاب ه��ای حاوی 
فلزات س��نگین معموال در مبدا 
تصفیه می شوند زیرا در صورت 
ورود این فاضاب ها به سیستم 
جم��ع آوری، تصفیه خانه ه��ای 
فاض��اب درگی��ر هزینه ه��ای 

اضافی می شوند. 
عطای��ی البت��ه به ای��ن نکته 

هم اش��اره دارد که حد مجازی 
ب��رای یون فلزات س��نگین در 
فاضاب ه��ای ش��هری تعریف 
ش��ده  است. به گفته وی، اضافه 
ش��دن فرآیند حذف نیتروژن و 
فس��فر از فاض��اب، هزینه های 
تصفیه پس��اب را به میزان 20 
تا 25 درصد افزایش می دهد. 

عضو هیات مدیره شرکت زالل 
ایران می گوید: اس��تانداردهای 
کیف��ی پس��اب تحویل��ی ب��ه 
بخ��ش کش��اورزی پایین تر از 
اس��تانداردهای پس��ابی اس��ت 
ک��ه وارد رودخانه ها می ش��ود. 
  BOD به عن��وان مث��ال عامل
برای دفع در آب های س��طحی 
ح��دود 100 اس��ت ول��ی برای 
پس��اب تحویل��ی ب��ه بخ��ش 
کش��اورزی حدود 20 میلی گرم 

در لیتر تعیین شده  است. 

تصفیه خانه های کشور 
براساس استانداردها عمل 

می کنند
تورج فتحی، مدیر کل س��ابق 
دفت��ر آب و خ��اک س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت بر این 
ب��اور اس��ت که تصفی��ه ناقص 
فاضاب سبب شده آب ذخیره 
شده در پشت سد سیمره کاما 
آلوده باشد و به دلیل تجمع مواد 
آل��ی و برخ��ی آالینده ها نظیر 
نیترات در آب، ش��اهد مرگ و 
می��ر دس��ته جمعی ماهیان در 
این منطقه باش��یم. اما حسین 
ابوت��راب مدیر دفت��ر مطالعات 
و بررس��ی های فن��ی ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضاب کشور 
در گفت وگ��و با »فرصت امروز« 
عم��ده  می کن��د:  بی��ان 
تصفیه خانه های کشور نیتروژن 
را طبق اس��تانداردهای سازمان 
محیط زیس��ت حذف  حفاظت 
می کنند. فق��ط در فرآیندهای 
س��اده و نیم��ه مکانیک��ی مثل 
برکه ه��ای تثبی��ت و الگون ها 

حذف نیتروژن نداریم. 

وی ادام��ه می ده��د: در تمام 
مکانی��کال  تصفیه خانه ه��ای 
فاض��اب، ح��ذف نیت��روژن و 
فس��فر ب��ه می��زان 30 درصد 
در ط��ول فرآین��د تصفیه انجام 
می شود. حذف فسفر با توجه به 
استانداردهای سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت ضرورت��ی ندارد 
زیرا اس��تاندارد محیط زیس��ت 
برای فسفر حدود 6 میلی گرم در 
لیتر است و متوسط این عنصر 
در فاضاب های کش��ور حدود 
9 میلی گ��رم اس��ت. در نتیجه 
ط��ی فرآیند تصفی��ه فاضاب، 
فس��فر موجود در پساب به حد 

استاندارد مورد نظر می رسد. 
ابوتراب تاکید می کند: حذف 
فس��فر فق��ط در جاهای��ی که 
پس��اب تصفیه خانه به تاالب ها 
و مخازن سدها تخلیه می شود، 
ادام��ه  وی  اس��ت.  ض��روری 
تصفیه  استانداردهای  می دهد: 
فاضاب در تمام شهرها رعایت 
می شود زیرا اگر این استانداردها 
رعایت نش��ود، سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت تصفیه خانه ها را 

جریمه می  کند. 
ابوت��راب در پاس��خ ب��ه این 
تاکن��ون  آی��ا  ک��ه  پرس��ش 
فاض��اب  تصفیه خانه ه��ای 
جریم��ه ای ب��ه دلی��ل عملکرد 
نادرس��ت پرداخ��ت کرده اند یا 
خی��ر، می گوی��د: نمی دانم در 
شهرس��تان ها چنین اتفاقی رخ 

داده است یا نه. 
تغیی��ر اس��تانداردهای ح��د 
مج��از نیت��روژن و فس��فر در 
پساب تصفیه خانه های فاضاب 
ض��روری اس��ت زیرا ب��ه دلیل 
کاهش بارش ها و ش��رایط تغییر 
اقلی��م آورد رودخانه ه��ا کاهش 
یافت��ه و آب ه��ای س��طحی ب��ا 
اس��تانداردهای گذش��ته قدرت 
خود پاالیی ندارند. اما بس��یاری 
از تصفیه خانه های فاضاب کشور 
نمی توانند میزان فسفر و نیترات 
را در پس��اب خود کاهش دهند. 
حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت 
و بهره برداری ش��رکت مهندسی 
آب و فاضاب در پاس��خ به این 
پرسش که چرا نیترات و فسفات 
از پساب تصفیه خانه های فاضاب 
حذف نمی شود به »فرصت امروز« 
می گوید:تصفیه خانه های کشور 
ب��رای چنی��ن چی��زی طراحی 

نشده اند. 
وی اضاف��ه می کن��د: بخش 
اعظ��م تصفیه خانه ه��ای ایران 
ب��رای حذف م��واد آلی طراحی 
ش��ده اند. البته مهم ترین دلیل 
سیس��تم های  ایج��اد  ع��دم 
 تکمیل��ی مش��کات بودجه ای 

است. 

کمبود منابع مالی، چرخه تصفیه فاضالب را ناقص کرده  است

بخش خصوصی آب، طبل بی پولی دولت را به صدا درآورد

وزی��ر نیرو گف��ت: با به م��دار آمدن 
تصفیه خانه هفتم که آب س��د ماملو را 
تصفیه و با خط انتقال به جنوب تهران 
منتق��ل می کند مش��کل س��امت آب 
نداریم و آب تهران کاما س��الم است و 
مردم با اطمینان می توانند از آب شرب 

شهری استفاده کنند. 
حمی��د چیت چی��ان، وزی��ر نیرو در 
گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه آب 
تهران هیچ مش��کلی از نظر بهداش��تی 
ن��دارد، اظهار کرد: ای��ن اطمینان را به 
م��ردم تهران می دهیم ک��ه بدون هیچ 
نگرانی از آب شیر استفاده کنند چراکه 
آب شرب تهران کاما سالم و بهداشتی 

است. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا 
کش��ور برای تامین آب دچار مش��کل 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه 
امسال به برکت بارش های خوبی که در 
همه کشور بوده در حال حاضر شرایط 
خوب��ی داریم اما این ش��رایط خوب به 
معن��ای ای��ن نیس��ت ک��ه از مدیریت 

مصرف بی نیاز شده ایم. 
چیت چی��ان ب��ا اش��اره به ش��رایط 
باتوجه  جغرافیایی کشور، تصریح کرد: 

ب��ه اینکه ایران در یک منطقه خش��ک 
و نیمه خشک قرار گرفته است بنابراین 
م��ا هم��واره بای��د مدیری��ت مصرف و 
صرفه جویی در آب را جزو ارکان اصلی 

زندگی خود به حساب آوریم. 
وزی��ر نیرو با بی��ان اینک��ه مدیریت 
مصرف آب یک وظیفه ش��رعی و ملی 
است، گفت: ما هیچ وقت بی نیاز از این 
موضوع نیستیم و همیشه باید مدیریت 
مصرف را باتوجه به ش��رایط و وضعیت 

کشور مدنظر قرار دهیم. 
پیش تر نیز محمدمهدی فیض آبادی 
رئی��س انجمن میکروب شناس��ی ایران 
ضم��ن تاکید بر س��امت آب ش��رب 
ته��ران، گف��ت: فضاس��ازی هایی ک��ه 
درخص��وص ناس��الم ب��ودن آب تهران 

صورت می گیرد، درست نیست. 
به گفته وی، 42 آزمایشگاه اداره آب و 
فاضاب به طور مرتب سامت آب را در 
شهر تهران کنترل می کنند بنابراین از 
دیدگاه میکروب شناسی، آب آشامیدنی 
تهران تایید می ش��ود و مشکلی ندارد و 
بای��د گفت که فضاس��ازی هایی نیز که 
درخص��وص ناس��الم ب��ودن آب تهران 

صورت می گیرد، درست نیست. 

جزییات س��ند همکاری شرکت آب و 
فاضاب استان تهران با شرکت فرانسوی 
سوئز در زمینه مدیریت هوشمند شبکه 
آب ش��هری و کاه��ش آب به حس��اب 
نیامده از س��وی ش��رکت مهندسی آب 
و فاضاب کش��ور اعام ش��د. به گزارش 
پایگاه اطاع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، 
همزمان با س��فر رئیس جمهور به کشور 
فرانسه و روز ۸ بهمن ماه سند همکاری 
بی��ن صنع��ت آب و فاض��اب ای��ران با 
ش��رکت س��وئز به امضای »ژان لوئیز« 
 مدیرعامل ارشد شرکت سوئز و مهندس 
»علیرض��ا دائمی« معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی وزیر نیرو رس��ید. امضای 
ای��ن س��ند که با حض��ور رئیس جمهور 
ای��ران و فرانس��ه و در مح��ل کاخ الیزه 
انجام ش��د شامل اجرای پروژه مدیریت 
هوشمند شبکه آب در منطقه یک تهران 
به شکل پایلوت است که در سه مرحله 
و به مدت پنج س��ال انجام خواهد ش��د 
و در نتیج��ه آب ب��ه حس��اب نیامده در 
ای��ن ناحیه با بی��ش از 1.5 میلیون نفر 
جمعیت با اختاف ارتفاع 600 متری در 
ش��بکه، 10 درصد کاهش خواهد یافت. 
طی انجام پروژه ظرفیت سازی، آموزش 

و انتقال دانش فنی صورت خواهد گرفت 
و هزین��ه پروژه عمدتا توس��ط فاینانس 
طرف فرانس��وی تامین و با درآمد ناشی 
از اجرای پروژه بازپرداخت خواهد ش��د 
که برآورد انجام پروژه حدود ۸0 میلیون 
یورو توسط سوئز اعام شده است. بخش 
اصلی از اجرای پروژه توسط شرکت های 
ایران��ی انجام و عمدتا طراحی، نظارت و 
آموزش به عهده سوئز است.  با توجه به 
این سند همکاری در ادامه آغاز همکاری 
ب��ا گ��روه بین المللی س��وئز درخصوص 
مدیریت هوش��مند ش��بکه آب شهری و 
کاهش آب به حساب نیامده که از تاریخ 
29 شهریورماه با حضور چهار کارشناس 
آن ش��رکت در وزارت نی��رو آغ��از و در 
ادامه ب��ا ماقات ها و بازدیدهای متعدد 
با شرکت آب و فاضاب کشور منجر به 
امضای دو موافقت نامه با مهندس جانباز 
مدیرعام��ل ش��رکت مهندس��ی آبفای 
کش��ور و مهن��دس پ��رورش مدیرعامل 
ش��رکت آبفای تهران ش��د مقرر شد که 
موافقتنامه کلی همکاری ها با مدیرعامل 
آن گروه ش��رکت ها برای ظرفیت سازی، 
انتق��ال دانش فن��ی و آموزش همکاران 

آبفای کشور صورت گیرد. 

آب

معاون وزیر نفت عنوان کرد 
تکمیل طرح های باالی ٧٠درصد 

اولویت صنعت پتروشیمی

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
ب��ه اینکه تکمی��ل طرح هایی که ب��االی ٧0 درصد 
پیشرفت دارند از اولویت های این شرکت در شرایط 
پس��اتحریم به شمار  می رود، گفت: این طرح ها خود 

ارز مورد نیازشان را فراهم می کنند. 
عباس شعری مقدم در گفت وگو با شانا، بهره برداری 
از طرح های��ی ک��ه ب��االی ٧0 درصد پیش��رفت دارند 
را از اولویت ه��ای ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی 
در ش��رایط پس��اتحریم عن��وان ک��رد و اف��زود: این 
طرح ه��ا دیگر نی��ازی ب��ه ارز ندارند و خودش��ان ارز 
 م��ورد نی��از را فراهم می کنن��د و به نتیج��ه مطلوب 

می رسند. 
وی با اش��اره به اینکه سرمایه گذاری های خارجی از 
اولویت های بعدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای 
تکمیل زنجیره ارزش است، اظهار کرد: سرمایه گذاری ها 
و انتقال فناوری به کش��ور سبب اشتغالزایی می شود. 
به گزارش ش��انا، طرح های فاز دوم پتروشیمی کارون، 
فاز یک نیروگاه پتروشیمی دماوند، اتیلن گایکول های 
عسلویه در پتروش��یمی مروارید، فاز سوم پتروشیمی 
پردیس، پلی استایرن انبساطی پتروشیمی انتخاب، فاز 
نخست پلی استایرن انبساطی در کیمیا صنایع داالهو، 
واحد الفین پتروش��یمی ایام، خ��ط لوله اتیلن غرب، 
آمونیاک و اوره هفتم ش��هدای مرودش��ت، پلی اتیلن 
سبک پتروشیمی کردستان، پلی اتیلن سنگین/سبک 
خطی پتروشیمی مهاباد، متانول دهم پتروشیمی کاوه 
از جمله طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با 

پیشرفت باالی ٧0 درصد هستند. 

آلمانی ها، نخستین سرمایه گذاران توسعه 
صنعت پتروشیمی

ش��عری مقدم با اش��اره ب��ه مذاکرات انجام ش��ده 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با سرمایه گذارانی از 
آلمان، ژاپن، اس��پانیا و ایتالیا گفت: این ش��رکت ها 
در انتظ��ار نهایی ش��دن برجام و مش��خص ش��دن 
قیمت خوراک گازطبیعی مجتمع های پتروش��یمی 
ب��رای انجام مذاک��رات ج��دی و نهای��ی بودند که 
هم اکنون با محقق ش��دن ای��ن دو مهم، منتظر آغاز 
 مذاک��رات نهایی هس��تیم. وی با اش��اره ب��ه برآورد 
۸ و 4میلی��ارد یورویی دو ش��رکت آلمانی به منظور 
س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی ایران یادآور 
شد: این میزان س��رمایه گذاری در این مقطع نهایی 
نیست و آنها پس از ورود و انجام مطالعات اقتصادی 
و برنامه ریزی می توانند میزان س��رمایه گذاری دقیق 

را محاسبه کنند. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی، 
ش��رکت های آلمان��ی را نخس��تین س��رمایه گذاران 
توس��عه صنعت پتروش��یمی کش��ور عن��وان کرد و 
گف��ت: در ص��ورت تامی��ن زمی��ن مورد نی��از، این 
آلمان��ی در عس��لویه س��رمایه گذاری   دو ش��رکت 

خواهند کرد. 

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران تاکید کرد
 ضرورت حصول اطمینان از 
حسن اجرای قانون مناقصه ها

مدیرعامل شرکت نفت فات قاره ایران بر ضرورت 
حصول اطمینان از حس��ن اجرای قان��ون برگزاری 
مناقصه ها به عنوان یکی از وظایف اصلی کمیس��یون 

مناقصه های قراردادهای این شرکت تاکید کرد. 
به گزارش ش��انا، س��عید حافظی ضم��ن انتصاب 
نماینده خود برای نظارت بر عملکرد کمیسیون های 
فرع��ی مناقصه های مناطق عملیاتی، بر الزام هایی از 
جمله نظ��ارت و حصول اطمینان از حس��ن اجرای 
قانون برگزاری مناقصه ها و دیگر قوانین، آیین نامه ها 
و دس��تورالعمل های مرتبط در کمیسیون مناقصه ها 
و هیأت انتخاب مش��اور دفتر مرکزی و کمیس��یون 
مناقصه ه��ای مناط��ق عملیات��ی از طری��ق دریافت 
گزارش و پایش مستمر فرآیند برگزاری مناقصه ها و 
حضور دوره ای در جلسه های کمیسیون مناقصه های 

مناطق عملیاتی تاکید کرد. 
ب��ر پایه این گ��زارش، حافظی همچنی��ن بر اباغ 
اصاحات آیین نامه ای به همه مسئوالن و واحدهای 
ذی ربط و تهیه نمودارها و جداول عملکرد جلس��ه ها 
و ام��ور دفتری کمیس��یون و مصوبات ب��ه تفکیک، 
همچنی��ن اطاع رس��انی درباره آخری��ن اصاحات 
قوانی��ن، آیین نامه ها و دس��تورالعمل های مرتبط به 
مناقصه ها و تهیه راهنما و بروش��ورهای آموزش��ی و 
هماهنگ��ی برای برگزاری دوره های آموزش��ی برای 
کارکنان کمیس��یون های مناقصه ها شرکت تاکید و 
تصریح کرده اس��ت: ارتباط و تعامل پویا و مس��تمر 
با واحده��ای مرتبط با فرآیند برگ��زاری مناقصه ها 
از قبی��ل مدیریت ام��ور مالی، ام��ور قراردادها، امور 
حقوقی، تدارکات کاال و کمیته های فنی و بازرگانی 
و نیز نهادهای نظارتی مانند بازرس��ی، حسابرس��ی، 

دیوان محاسبات، حراست و... الزامی است. 
مدیرعامل ش��رکت نفت فات قاره ای��ران یادآور 
ش��ده اس��ت: بدیهی اس��ت همه مدیران و رؤسای 
ام��ور س��تادی و رؤس��ای مناط��ق عملیات��ی در 
 انج��ام این وظای��ف، هم��کاری و مس��اعدت کافی 

خواهند داشت. 

یک مقام مسئول: 
نظام سیاست گذاری کشور در مدیریت 

منابع آب راه اشتباه رفته است

معاون پژوهش های مرکز بررس��ی های استراتژیک 
ریاست جمهوری گفت: نظام سیاست گذاری کشور در 
مقوله مدیریت آب و منابع آبی، راه را به اشتباه رفته 

و کار خود را به درستی انجام نداده است. 
به گزارش ایرنا، محمد فاضلی ش��امگاه یکش��نبه 
در نشس��ت نقد و بررس��ی مس��تند »مادرکشی« در 
محل ساختمان جامعه مهندسان مشاور تهران اظهار 
داشت: براساس آمار و ارقام، بین سال های 94- 13۸٧ 
س��االنه به طور متوس��ط 2.2 میلیارد دالر از بودجه 

کشور صرف سدسازی شده است. 
به گفته این مقام مسئول، این ارقام به جز فاینانس ها 
)تامین مالی خارجی(، جلب مشارکت های مردمی و 

هزینه مطالعه سدهاست. 
وی اف��زود: وزارت نی��رو در س��ال های گذش��ته در 
اقدام��ی حیرت انگیز بودجه منابع آب های زیرزمینی 
را 1۸ تا 23 برابر کرده است که به این ترتیب 3 هزار 
و 250 میلیارد ریال )325 میلیارد تومان( صرف احیا 
و تعادل بخش��ی آب های زیرزمینی می شود که البته 

۸0 درصد آن هنوز تخصیص نیافته است. 
فاضلی ادامه داد: سوال اینجاست وقتی بحران کشور 
مصرف بی رویه آب های زیرزمینی و فرونشست زمین 
و بیابان زایی های ناش��ی از آن اس��ت، چرا عمده منابع 

بودجه برای آب های زیرزمینی صرف شده است؟ 
وی صرف 200 میلیارد ریال از بودجه کش��ور در 
بخش آب های زیرزمینی و س��االنه ٧0 میلیارد ریال 
در آب های س��طحی را نش��ان عدم تعادلی عمیق در 

این زمینه دانست. 
معاون پژوهش های مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاس��ت جمه��وری تصریح کرد: بدتر از آن، زمانی 
اس��ت ک��ه همین افراد ادع��ا می کنند که »ما فقط 
مهن��دس و مش��اور بودی��م« یا »م��ا مامور بودیم و 
مع��ذور« ک��ه به نوعی »فرار به جلو« و »بزرگ ترین 

دروغ این کش��ور« اس��ت. 
فیل��م  از  بخش های��ی  ب��ه  ادام��ه  در  فاضل��ی 
»مادرکش��ی« اش��اره کرد و گفت: 90 درصد آب 
کش��ور در بخش کش��اورزی مصرف می ش��ود، در 
حالی که پول ها به س��مت سدس��ازی رفته اس��ت؛ 
به طور اساس��ی مس��ئله سدسازی نیست، بلکه این 
فیلم نظام تدبیر کش��ور ش��امل مقام های مس��ئول، 
نمایندگان مجلس، مهندس��ان، مردم، رسانه ها و... 

را زیر س��وال می برد. 
وی اضاف��ه کرد: اگر منتقدان و دلس��وزان نبودند، 
به طور قطع مسیر اشتباه گذشته را ادامه می دادیم. 
اس��تاد دانش��گاه شهید بهشتی به طرح این پرسش 
پرداخت که »چرا وزارت نیرو اعام نمی کند که توسط 
نمایندگان مجلس برای ساخت سدهای جدید تحت 

فشار است«؟ 
وی گف��ت: سیاس��ت گذاری یعن��ی پرداخت��ن به 
جزیی��ات و اگر برخی مس��ئوالن وزارت نیرو تاکنون 
کلی گویی هایی هم در این زمینه داش��ته اند، مس��ئله 

حل نمی شود. 
این مقام مس��ئول یادآور ش��د: امنیت غذایی نکته 
دیگ��ری ب��ود ک��ه در این فیلم بدان اش��اره ش��د، اما 
هیچ کس تایید نمی کند امنیت غذایی با کش��اورزی 

نابهره ور حاصل می شود. 
وی افزود: براساس آمار بودجه، در سال 13۸9 مبلغ 
یک میلیارد دالر س��هم س��اخت کانال ها و سازه های 
وزارت نیرو بوده که 152 میلیون دالر هزینه تحقیقات 
آن بوده است؛ این در حالی است که مجموع بودجه 
 وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری در س��ال های 

۸9- 13۸4 حدود 600 میلیارد ریال بوده است. 
وی خاطرنش��ان کرد در بودجه س��ال 1395 کل 
کش��ور نی��ز 59 هزار میلیارد ری��ال به این منظور در 

نظر گرفته شده است. 
فاضلی ادامه داد: س��رانه مصرف آب کش��ور در 
40 س��ال گذش��ته از 5 هزار و 200 متر مکعب به 
یک هزار و ٧00 متر مکعب در س��ال رس��یده، اما 
هنوز ش��اهدیم راهکارها، نقشه های سدها، سازه ها 
و کانال ها با فناوری و به ش��یوه دهه 30 شمس��ی 

س��اخته می ش��وند. 
وی تصریح کرد: مس��تند مادرکش��ی به روش��نی 
نش��ان می دهد سدس��ازها کار خود را در سطح عالی 
ب��ه انجام رس��اندند؛ به موق��ع البی کردند، آمار و داده 
جمع کردند، فشار آوردند و بر کارهای نادرست خود 
س��رپوش گذاشتند و اگر فش��ارهای اجتماعی نبود، 

امروز مشکات سد گتوند هم نمایان نمی شد. 
معاون پژوهش های مرکز بررس��ی های استراتژیک 
ریاس��ت جمه��وری در پای��ان تاکی��د ک��رد، نظ��ام 
سیاس��ت گذاری کش��ور کار خ��ود را در این موضوع 
به خوبی انجام نداده اند و این مس��ئله اساس��ی کشور 

است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مس��تند مادرکش��ی، نگاه��ی 
آسیب شناس��انه ب��ه وضعیت حکمران��ی آب در ایران 
دارد. این فیلم می کوش��د با تصویر کش��یدن مظاهر 
و نتای��ج بح��ران آب، علل مختلف به وجود آمدن این 

بحران را در ایران بررسی کند. 
سدس��ازی های بی روی��ه و دخالت در اکوسیس��تم 
طبیع��ی، حف��ر بی رویه چاه های عمی��ق، انتقال آب 
بی��ن حوضه ه��ای مختلف آبری��ز، از بین رفتن منابع 
زیرزمین��ی آب، بهره وری پایی��ن و برنامه ریزی غلط 
در کش��اورزی و جایگزین��ی مدیری��ت دولتی به جای 
مدیریت مردمی، از جمله مواردی است که این مستند 

در تحلیل دالیل بحران آب به آن می پردازد. 

پتروشیمی

نفت

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com

همکاری شرکت سوئز با آبفای تهرانآب تهران کامال سالم است



جزییاتنامهحجتیبهنعمتزاده
وارداتگندم

درسال۹۵ممنوعشد

وزیر جهاد کش��اورزی در نامه ای به وزیر صنعت، 
دس��تور ممنوعی��ت واردات گن��دم در س��ال ۹۵ را 
ص��ادر کرد.  به گزارش مهر، در نامه محمود حجتی 
وزیر جهادکش��اورزی، به محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت آمده است: »پیرو مذاکره و 
با تشکر از همکاری های فی مابین با توجه به وضعیت 
تولید گندم در داخل و واردات انجام ش��ده تاکنون 

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید: 
۱ - در س��ال ۱۳۹۵ نی��ازی ب��ه واردات گن��دم 
نمی باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ 

برای گندم خودداری گردد. 
۲- واحد های��ی ک��ه نیاز ب��ه واردات گندم دوروم 
دارن��د می توانند به ترتیبی که ش��ورای اقتصاد مقرر 
می دارد، از ش��رکت بازرگانی دولتی ایران خریداری 
نماین��د و چنانچه عالقه مند به واردات باش��ند با ارز 

آزاد وارد نمایند. 
۳ - کارخانجات آرد به شرط صادرات می توانند: 
الف - معادل آن گندم وارد نمایند )در قالب ورود موقت(

ب-  دولت مابه التفاوت خرید گندم داخل و خارج 
آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید. 

ضمن��ا پی��رو نام��ه ش��ماره ۲۵۱۱۹/۰۲۰ مورخ 
۲۶ آبان ماه امس��ال لطفا ترتیبی اتخ��اذ فرمایید که 
کلیه ثبت س��فارش کاالهای اساس��ی )گندم، برنج، 
ش��کر خام و روغن خام( با مدت سه ماه انجام شود 
و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد.« در 
پ��ی این نامه نگاری، تقی محمدی��ان، مدیرکل دفتر 
صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت ایران در 
نام��ه ای به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه گم��رک ایران، خواس��تار اقدامات الزم برای 
رعایت کامل مفاد نامه وزیر جهادکش��اورزی به وزیر 

صنعت با رعایت سایر مقررات شده است. 

ارزشافزودهبخشمعدنباالتراز
ارزشافزودهسایربخشهاست

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت گفت: نرخ رش��د اقتصادی بخش 
مع��دن در دوران های مختل��ف و همچنین در طول 
پنج برنامه توسعه نس��بت به سایر بخش ها همیشه 
بیش��تر بوده، به طوری که معموال دو تا سه برابر نرخ 
رشد کش��ور بوده است. در س��ال گذشته نرخ رشد 
بخش معدن حدود ۱۰ درصد بوده، در حالی که نرخ 

رشد کشور حدود ۳.۵ درصد بوده است. 
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی تولید و تجارت 
ایران )ش��اتا(؛ جعفر س��رقینی با بیان این مطلب، 
 افزود: به س��رمایه گذاران کش��ور توصیه می کنیم 
ک��ه وارد این بخش ش��وند گرچ��ه کار معدنکاری 
سخت اس��ت، اما جزو توسعه های پایدار هر کشور 
محس��وب می شود. وی در ادامه گفت: مردم حتما 
به بخش مع��دن توجه کنن��د، به طوری که قوانین 
و مق��ررات بخ��ش معدن ه��م اکنون تس��هیل و 
روان س��ازی شده و در این راستا س��ایت کاداستر 
فعال ش��ده و مردم از هر نقط��ه می توانند با ورود 
به س��ایت مذکورمحدوده معدنی م��ورد نظر خود 
را ثبت کرده و برای اکتش��اف خودش��ان را آماده 
کنند. معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت گف��ت: نبود س��رمایه 
و کمب��ود مناب��ع در هم��ه بخش ها وج��ود دارد 
به طوری ک��ه یکی از مش��کالت اصل��ی معدنکاران 
عدم دسترس��ی به منابع مالی ارزان قیمت اس��ت. 

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت گفت: در پروس��ه اخ��ذ وام برای 
معدنکاران آنه��ا باید طرح خود را به بانک صنعت و 
معدن یا س��ایر بانک ها ببرند و تقاضای تسهیالت از 

صندوق توسعه ملی یا سایر منابع را بدهند. 
به گفته سرقینی، وام اکتشاف از محل کمک های 
فن��ی و اعتباری وزارت متبوع ب��ه متقاضیانی تعلق 
می گیرد که حداقل ۳۰ درصد پیشرفت کاری داشته 
باش��ند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور 
شد: تسهیالت ارزان قیمت از محل کمک های فنی و 
اعتباری وزارت متبوع صرفا به معادن زغال س��نگ و 

سایر معادن زیر زمینی تعلق می گیرد. 
سرقینی گفت: در سال گذشته قیمت مواد معدنی 
از یک س��وم ت��ا یک پنجم قیمت ه��ای قبلی پایین 
آمد، ولی بخش معدن با مش��خصه ذاتی و پتانسیل 
درون زایی آن توانس��ته اس��ت در قب��ال این کاهش 

قیمت ها همچنان به کار خود ادامه دهد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مالی��ات ارزش افزوده 
معدنکاران را در مضیقه گذاشته است، گفت: مالیات 
به دفعات از تولید کننده اخذ می ش��ود، در حالی که 
مصرف کنن��ده از ای��ن موضوع معاف اس��ت. به طور 
مثال معدنکار س��نگ را تولید و به فروش می رساند 
و به محض اینکه س��نگ از معدن اس��تخراج ش��د 
بالفاصل��ه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از وی گرفته 
می ش��ود و این درحالی اس��ت که اغلب فروش آنها 
به صورت اقس��اطی است. سرقینی در پایان پیشنهاد 
معافیت ه��ای مالیاتی بیش��تر در مناط��ق محروم و 
دادن مهلت برای پرداخت مالیات در سایر مناطق را 

برای معدنکاران داد. 

سهشنبه
133بهمن1394 کار و تولید

رویترز فهرستی  خبرگزاری 
ش��رکت های  بزرگ تری��ن  از 
بین الملل��ی را ک��ه خواس��تار 
همکاری  ی��ا  س��رمایه گذاری 
ایرانی هس��تند،  با طرف های 

منتشر کرد. 
ای��ن  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
نوشت:  انگلیس��ی  خبرگزاری 
تحریم ه��ا  لغ��و  زم��ان  از 
ب��ه  قراردادهای��ی  تاکن��ون، 
دالر  ۳7 میلی��ارد  ارزش 
می��ان طرف ه��ای ایران��ی با 
ش��رکت های خارج��ی امض��ا 
شده اس��ت. این قراردادها در 
بخش های عمرانی، هوانوردی، 
خودروس��ازی و دیگر حوزه ها 
به س��رانجام رسیده است و با 
توجه به جمعیت 8۰ میلیونی 
و بازده اقتصادی 4۰۰ میلیارد 
از  بس��یاری  ای��ران،  دالری 
ش��رکت ها ب��ه هم��کاری ب��ا 

ایرانیان چشم دوخته اند. 
فهرس��ت این ش��رکت ها با 
دو عنوان »توافق های نهایی« 
و »تفاهم نام��ه ی��ا در ح��ال 

رایزنی« به شرح زیر است: 
توافقهاینهایی

ایرباس
خری��د  س��فارش  ای��ران 
ایرباس  ۱۱8 فروند هواپیم��ای 
 A380 از جمل��ه هواپیماهای
را ب��ه ارزش ۲7 میلی��ارد دالر 
امضا کرده است. شرکت ایرباس 
اع��الم کرده اس��ت که تحویل 
ایرباس ها پس از دریافت مجوز 
از آمریکا انجام خواهد شد، زیرا 
بی��ش از ۱۰ درص��د از قطعات 
ایرب��اس توس��ط ایاالت متحده 

تولید می شود. 
Condotte D’acqua

ایتالیای��ی  ش��رکت 
 Condotte D’acqua
ک��ه در ح��وزه زیرس��اخت ها 
فعالیت می کند، روز دوش��نبه 
از امض��ای قراردادی به ارزش 
4.۳ میلیارد دالر با شرکت های 

ایرانی خبر داد. 
)Danieli(دانیلی

ش��رکت ایتالیای��ی دانیل��ی 
قراردادهای��ی ب��رای پروژه های 
مش��ترک با ایرانیان امضا کرده 
اس��ت ک��ه ارزش کل آنه��ا به 

می رس��د.  ی��ورو  ۵.7 میلی��ارد 
 ش��رکت »پرش��ین متالیکس«
ب��ا    )Persian Metallics(
س��رمایه گذاری مشترک طرف 
ایتالیایی و چندین سرمایه گذار 
ایران��ی راه ان��دازی می ش��ود و 
دارد.  ارزش  ی��ورو  ۲ میلی��ارد 
دانیل��ی در حال رایزنی اس��ت 
برای صادرات ماش��ین های  تا 
صنعتی و تاسیس کارخانه های 
فوالد و آلومینیوم با طرف های 
ایران��ی قراردادهایی امضا کند 
ک��ه احتم��اال ارزش آنه��ا به 
۳.7 میلیارد یورو خواهد رسید. 

هلنیکپترولیوم
هلنیک پترولیوم بزرگ ترین 
پاالیشگر نفت در یونان است 
و روز جمع��ه با ش��رکت ملی 
نفت ایران توافق کرد تا روابط 
خود را با ایران از س��ر بگیرد. 
هلنی��ک پترولیوم نخس��تین 
اروپایی اس��ت  ش��رکت نفت 
که روابط نفتی اش را با تهران 
از س��ر می گیرد. این ش��رکت 
ت��ا پیش از تحریم ه��ا یکی از 
خریداران بزرگ نفت از ایران 

بود. 
نورینکواینترنشنال

ش��رکت چین��ی نورینک��و 
اینترنش��نال روز چهارش��نبه 
اعالم کرد، قراردادی به ارزش 
۳۵۰ میلی��ون دالر ب��رای یک 

پ��روژه راه آهن با ای��ران امضا 
کرده است. 

پژو-سیتروئن
ای��ن ش��رکت فرانس��وی و 
ایران خودرو، شرکتی با سهام 
۵۰-۵۰ امضا کرده اند. شرکت 
جدید در ایران کار تولید انجام 
خواهد داد و قرار است تا پنج 
سال آینده، 4۰۰ میلیون یورو 
پژوهش  تولید،  بخش های  در 
و توسعه سرمایه گذاری کند. 

سینواستیل
شرکت مهندس��ی و فناوری 
سینواس��تیل اع��الم ک��رد که 
یکی از واحدهایش با ش��رکت 
»بافق کسرا« در ایران قراردادی 
به ارزش 47۱ میلیون دالر امضا 

کرده است. 
تفاهمنامهیادرحال

رایزنی
آلستوم

ش��رکت فرانس��وی آلستوم 
روز جمعه اع��الم کرده که با 
طرف ایران��ی تفاهم نامه ای در 
زمینه گس��ترش »شاهراه ها و 

ترابری« امضا کرده است. 
آئودی

که  آئ��ودی  آلمانی  ش��رکت 
سهامش در اختیار فولکس واگن 
است، از سفر نمایندگان به ایران 
ب��رای رایزنی ب��ا واردکنندگان 

ایرانی خبر داده است. 

)Autonem(اتونم
شرکت سوییسی اتونم که در 
زمینه قطعات خ��ودرو فعالیت 
می کن��د در ح��ال رایزن��ی ب��ا 
ش��رکت فرانس��وی رنو است تا 
زمین��ه را برای فعالیت در ایران 
فراهم کن��د. این خب��ر را یک 
روزنامه سوییسی روز پنجشنبه 

از مدیرعامل اتونم نقل کرد. 
بوچر

س��ازنده  بوچ��ر،  ش��رکت 
در  صنعت��ی  ماش��ین های 
سوییس، انتظار دارد سفارش 
کاالهایش از ایران در ماه های 
آینده رش��د چشمگیری یابد. 
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل بوچر، 
این شرکت انتظار دارد درآمد 
حاص��ل از این س��فارش ها به 
۲۰ تا ۳۰ میلیون دالر در سال 

بالغ شود. 
کومرتسبانک

کومرتس بان��ک که دومین 
آلمان  ب��زرگ در  وام دهن��ده 
به ش��مار می رود، گفته اس��ت 
که بازگش��ت به ای��ران را در 
ای��ن  دارد.  بررس��ی  دس��ت 
اع��الم در حالی صورت گرفت 
که کمتر از یک س��ال پیش، 
کومرتس بان��ک به خاطر زیر 
پا گذاشتن تحریم ها ناچار شد 
۱.4۲ میلی��ارد دالر به آمریکا 

جریمه بپردازد. 

دایملر
دایمل��ر  آلمان��ی  ش��رکت 
از امض��ای تفاهم نام��ه ای ب��ا 
ش��ریکان ایرانی اش خبر داده 
است تا به بازار تولید کامیون 

در ایران بازگردد. 
نخ�ت هرن�ک
)HERRENKNECHT(

شرکت آلمانی هرنک نخت 
در س��اخت تونل فعالیت دارد 
و در ده��ه ۱۹۹۰ میالدی در 
س��اخت مترو به تهران کمک 
هیات مدی��ره  رئی��س  ک��رد. 
هرن��ک نخ��ت از آمادگی این 
ش��رکت ب��رای همکاری های 
جدید در پروژه های ایران خبر 
داده اس��ت. او تصمیم دارد تا 
دو ماه آینده به ایران سفر و با 
شریکان س��ابق بازرگانی خود 

گفت و گو کند. 
ایرالینز اینترنش�نال

گروپ
مدیرعامل ش��رکت بریتیش 
موسس��ه اش  ک��ه  ایروی��ز 
زیرمجموعه اینترنشنال ایرالینز 
گروپ است، روز دوشنبه گفت 
امیدوار اس��ت به زودی پرواز به 

تهران را از سر بگیرد. 
لوکاویل

آناتولی یاناکوفسکی، معاون 
وزیر انرژی روسیه، روز جمعه 
گفت: مدیر ش��رکت روس��ی 
لوک اوی��ل به ای��ران رفته و 
تواف��ق کرده اس��ت ک��ه در 
اجرای ش��ماری از پروژه های 
نفتی در ایران مشارکت کند. 
روزنام��ه دیلی می��ل نیز در 
توافق شرکت های  از  گزارشی 
زیر ب��ا طرف ه��ای ایرانی در 

دوران پساتحریم خبر داد: 
شرکت ملی آلومینیوم هند، 
یک ش��رکت س��رمایه گذاری 
عمان، شرکت کره ای پوسکو، 
شرکت های نفت و گاز سایپم، 
فینکانتیری،  انرژیا،  آنس��الدو 
ایتین��را، تل��کام ایتالیا گروپ، 
دال  ف��روی  و  تی اس��پارکل 
ساتو، همگی از ایتالیا، شرکت 
اش��لومبرگر،  نفتی  خدم��ات 
ت��رک  ترکی��ه ای  ش��رکت 
س��ل و ش��رکت بیمه زوریخ 

اینشورنس از سوییس. 
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فهرست شرکت های خواهان همکاری با ایران منتشر شد

حس��ین س��لیمی، عضو هیأت 
رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المل��ل از امکان مش��اوره این 
کمیته ب��رای فع��االن اقتصادی 

خبر داد. 
عض��و هی��أت رئیس��ه کمیته 
ایران��ی ات��اق بازرگانی بین الملل 
از فعاالن اقتصادی خواست برای 
مذاکرات و قراردادهای اقتصادی 
به استانداردها و مشاوره های این 
کمیته که زیر نظر اتاق بازرگانی 
بین الملل فعالیت می کند، رجوع 

کنند. 
 حسین س��لیمی در گفت وگو 
ب��ا پای��گاه خب��ری ات��اق تهران 
گفت: اقتصاد ایران طی دهه های 
گذشته به دالیل مختلف از جمله 
جنگ تحمیلی و تحریم نس��بت 

به دنیا بسته عمل کرده است، به 
همین دلیل ارتباط ما با دنیا برای 
مدت ها قطع بوده است؛ بنابراین 
نیازی نبوده که شرکت ها به خارج 
از کش��ور برون��د و قرارداده��ای 
ب��زرگ ببندن��د اما از حاال به بعد 
اقتصاد ما قرار است از این ظرفیت 
اس��تفاده کند و به چرخه اقتصاد 

جهانی بپیوندد. 
 وی ادام��ه داد: این موضوع در 
مسائل اقتصاد کالن و چشم انداز 
حجم تجارت کش��ور دیده ش��ده 
است. برای جذب سرمایه گذاری 
و همچنی��ن در اختی��ار گرفت��ن 
ش��ریک ب��رای تج��ارت باید بعد 
از انجام مذاکرات، قرارداد بس��ته 
ش��ود. این امور نیاز به مش��اوره 
دارد تا قراردادها با استانداردهای 

بین المللی بسته شود. 
 ای��ن عضو هی��أت نمایندگان 
ات��اق  اف��زود:  ته��ران،  ات��اق 
بازرگان��ی بین المل��ل ICC این 
بس��تر را فراه��م ک��رده اس��ت 
ت��ا کس��انی ک��ه عالقه من��د به 
دریاف��ت مش��اوره در این زمینه 
هس��تند، بتوانن��د ب��ا اس��تفاده 
از ای��ن مش��اوره ها مذاک��رات و 
قراردادهای اس��تاندارد داش��ته 
باشند. قراردادی ببندند که بعد 
از امضای آن کمتر ضرر کنند و 
کمتر پیش بیاید که کارشان به 
اختالف و دادگاه کش��یده شود. 
 خزان��ه دار کمیت��ه ایرانی اتاق 
بازرگانی بین الملل گفت: مذاکرات 
اقتصادی استانداردهایی دارد که 
در تعیی��ن سرنوش��ت فعالی��ت 

مشترک بسیار اهمیت دارد. برای 
رعایت این اس��تانداردها می توان 
از فرآینده��ای ات��اق بازرگان��ی 

بین المللی استفاده کرد. 
 ب��ه گزارش پایگاه خبری اتاق 
ته��ران، اتاق بازرگانی بین المللی 
ک��ه در س��ال ۱۹۱۹ تأس��یس 
ش��ده به عن��وان تنه��ا نماین��ده 
جه��ان  در  بخش خصوص��ی 
ش��ناخته می ش��ود. این اتاق در 
تس��هیل م��راودات تج��اری در 
س��طح بین المللی از طریق تالش 
در استانداردس��ازی سیاست ها و 
همچنی��ن اداره بزرگ ترین مرکز 
داوری تج��اری بین المللی، نقش 
 ICC .مهم��ی را ایف��ا می کن��د
ارتب��اط  ایج��اد  در  همچنی��ن 
بی��ن بازرگان��ان و کارآفرین��ان 

صنعت��ی و معدن��ی در سراس��ر 
جهان بس��یار مؤثر است و زمینه 
ارتب��اط تش��کل های کارفرمایی 
جه��ان را فراه��م می کن��د. این 
ات��اق ک��ه ارتباط گس��ترده ای با 
اتاق ه��ای بازرگان��ی جهان دارد، 
روابط س��ازنده ای با سازمان های 
بین المللی از جمله س��ازمان ملل 
متحد، س��ازمان تج��ارت جهانی 
)WTO( و س��ازمان توس��عه و 
همکاری اقتصادی  )OECD( به 
وجود آورده اس��ت. اتاق بازرگانی 
بین الملل��ی از طری��ق تش��کیل 
کمیته ه��ای مل��ی، فعالیت خود 
را در کش��ورهای جهان گسترش 
داده اس��ت. کمیت��ه ایرانی اتاق 
بازرگانی بین المللی نیز در س��ال 

۱۳4۲ تأسیس شد. 

رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق 
بازرگان��ی ای��ران به ارزیاب��ی حضور بخش 
خصوصی در س��فر رئیس جمهور به ایتالیا 
و فرانس��ه پرداخت و گفت: در جریان این 
س��فر، دنیا متوجه ش��د که ایران به سمت 

خصوصی سازی در حال حرکت است. 
فریال مس��توفی در گفت وگو با ایس��نا، 
اظه��ار کرد: حضور یک هیأت اقتصادی از 
بخش خصوصی در این س��فر نش��ان دهنده 
این اس��ت که دولت و رئیس جمهور توجه 

خاصی به بخش خصوصی دارد. 
وی ادامه داد: این حضور نش��انه مثبتی 
ب��رای بخش خصوصی ایران اس��ت. اینکه 
دنی��ا می بین��د ای��ران در ح��ال رفت��ن به 
س��مت خصوصی سازی اس��ت. اینکه طی 
ای��ن دیدار ها در تمام جلس��ات و پنل های 
اقتصادی، بخش خصوصی حضور داش��ت. 
همچنی��ن دیگ��ر نکته حائز اهمیت در این 
س��فر ک��ه با س��خنرانی های رئیس جمهور 
اتف��اق افتاد، بازس��ازی تصویر ایران بعد از 

چند سال بود. 

مستوفی افزود: در این سفر ظرفیت های 
اقتصادی ایران به خوبی نش��ان داده ش��د 
و طرف ه��ای مقابل هم متوجه ش��دند که 
بخش خصوصی ایران بخشی توانمند، آگاه، 

 به روز و تاثیرگذار است. 
رئیس کمیس��یون سرمایه گذاری اتاق 

بازرگانی ایران درباره برخی تفاهم نامه ها 
و قراردادهایی که در این سفر امضا شد، 
عنوان کرد: در جریان دیدارها و جلساتی 
ک��ه برگ��زار ش��د تع��دادی تفاهم نامه و 
تعدادی قرارداد به امضا رس��یدکه بخش 
مهم��ی از آنه��ا مانند ق��رارداد با توتال و 

پ��ژو قرارداده��ای دولتی بودند اما بخش 
خصوص��ی ه��م موف��ق ش��د قراردادها و 

تفاهم نامه هایی را منعقد کند. 
مس��توفی افزود: بخ��ش خصوصی در 
جری��ان ای��ن دیداره��ا با ش��رکت های 
بیم��ه ای از جمل��ه س��اچه و بانک ه��ا 
جلساتی داشت و مدیرانی هم از بانک ها 
مالقات های��ی  داخل��ی  ش��رکت های  و 
داش��تند که اطالع��ات مثبت و مفیدی 

در آن جلسات مبادله شد. 
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران اظهار کرد: در این سفر مشخص شد 
که ایتالیا یی ها و فرانسوی ها بسیار مشتاق 
و عالقه مند به همکاری هستند و از سوی 
دیگر هم می بینیم که ایران تنها به سمت 
اروپایی ه��ا برای تعام��الت اقتصادی نرفته 
اس��ت، بلکه به تازگ��ی قراردادهای مهمی 
را ب��ا چی��ن و روس��یه امضا ک��رده که این 
خود موضوع مهمی اس��ت که س��عی کنیم 
از توانایی های هرکش��وری به نفع خودمان 

استفاده کنیم. 

عضوهیاترئیسهکمیتهایرانیاتاقبازرگانیبینالملل:

بازرگانان،درمذاکراتوقراردادهاازاستاندارداتاقبازرگانیبینالمللاستفادهکنند

رئیسکمیسیونسرمایهگذاریاتاقبازرگانیایران:

دنیابهتواناییهایبخشخصوصیایرانپیبرد

اتاق بازرگانی

معاوننعمتزادهخبرداد
طراحیبستههایسرمایهگذاری

معدنیبرایخارجیها

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه برای رس��یدن به 
رشد 8درصدی در اقتصاد نیازمند ۲۰۰ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی هستیم، گفت: ۱۰ میلیارد دالر بسته 

سرمایه گذاری خارجی برای سه کشور تهیه شد. 
مه��دی کرباس��یان در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
تدوین بس��ته های س��رمایه گذاری خارج��ی در حوزه 
مع��دن و صنایع معدنی گفت: ارائه بس��ته های متنوع 
س��رمایه گذاری ب��رای خارجی ه��ا در کنار تاس��یس 
ش��رکت های مش��ترک ایران��ی- خارج��ی از جمل��ه 
سیاست های دولت برای دور جدید اقتصاد ایران است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید از 
فضای پیش آمده به نفع اقتصاد کش��ور بهره گرفته 
و ش��رایطی را لح��اظ کنیم ک��ه بتوانیم ب��ا واردات 
تکنولوژی و ماشین آالت نوین، صنایع معدنی کشور 
را هم در کنار گسترش اکتشافات، منتفع کنیم، این 
در حالی است که بسته های متنوع سرمایه گذاری در 
بخش معدن و صنایع معدنی برای ارائه به خارجی ها 

طراحی شده است. 
وی پیش ت��ر اعالم کرده بود که ایران یک بس��ته 
سرمایه گذاری ۶ میلیارد یوروی را برای حوزه معدن 
و صنایع معدنی فرانسه و ایتالیا طراحی کرده است، 
ضمن اینکه 4 میلیارد یورو نیز برای حضور چینی ها 

در معادن و صنایع معدنی ایران ارائه شده است. 
کرباس��یان با بیان اینکه برای رس��یدن به رش��د 
اقتص��ادی 8 درص��دی، نیازمن��د ۲۰۰ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی هس��تیم، گف��ت: ایمیدرو 
همچنین شرکتی را با مشارکت خارجی ها و با هدف 
سرمایه گذاری در صنایع فوالد و آلومینیوم تاسیس 
کرده ک��ه ۶۰ درصد مالکیت آن خارجی و 4۰ درصد 
طرف ایرانی اس��ت؛ تاکنون هم، طرف خارجی سهم 
خود را واریز کرده اما طرف ایرانی به دلیل مشکالت 

مالی هنوز این سهم را پرداخت نکرده است. 

رئیسخانهمعدنایران:
انتقالتکنولوژیجدیدمهمترین
دستاوردقراردادهایخارجیاست

رئی��س خان��ه مع��دن گفت: س��ه انگی��زه اصلی 
هیات های تجاری، صنعتی و معدنی در س��فر اخیر 
رئیس محترم جمهوری به ایتالیا و فرانس��ه گرفتن 
تکنول��وژی جدی��د، حض��ور در بازاره��ای جهانی و 

گرفتن شریک مناسب بوده است. 
ب��ه گزارش ش��اتا، »محمد رضا بهرام��ن« با بیان 
این مطلب افزود: ش��رایط حضور ایران در بازارهای 
جهانی باید به دقت بررسی شده تا در تعیین قیمت 

تمام شده در بازار رقابتی از آنها عقب نمانیم. 
بهرام��ن در ادامه گفت: م��ا درصددیم تا فضاهای 
از دس��ت رفته گذش��ته را دوباره به دس��ت آورده و 
ثبات خ��ود را بازیابیم و از حالت صرف نیازمندی و 

وابستگی به خارج رها شویم. 
وی با اش��اره به اینکه در سفر اخیر رئیس محترم 
جمهوری به ایتالیا و فرانسه بعد از امضای قراردادها 
و پروتکل ه��ا به تدری��ج ح��رکات اقتصادی ش��روع 
می ش��ود، گفت: ب��ه زودی فعاالن اقتصادی کش��ور 

اثرات مثبت تحرکات ایجادشده را خواهند دید. 

شرطجدیدترخیصدامو
فرآوردههایدامیازگمرکاعالمشد

»اخذ تاییدیه ضدعفونی وس��ایل نقلیه حامل دام 
و فرآورده های خام دامی وارداتی، ش��رط الزم برای 

ترخیص این کاالها از گمرک است.«
به گزارش ایس��نا، سازمان توسعه تجارت براساس 
نام��ه مدی��رکل دفت��ر مق��ررات و اس��تانداردهای 
بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی به این س��ازمان، 
ط��ی بخش��نامه ای، ش��رایط جدید ترخی��ص دام و 

فرآورده های خام دامی را ابالغ کرد. 
در ای��ن بخش��نامه خطاب به گم��رک ایران آمده 
اس��ت: »با توجه به لزوم کنترل و نظارت بهداش��تی 
قرنطین��ه ای واردات دام و فرآورده ه��ای خام دامی، 
موضوع ض��رورت ضدعفون��ی وس��ایل نقلیه حامل 
دام و فرآورده ه��ای دام��ی هن��گام ورود و ترخیص 
محموله ه��ای واردات��ی در مب��ادی ورودی کش��ور 
دس��تورات الزم برای تأیید ضدعفونی وسایل نقلیه 
حم��ل محصوالت دامی به گمرکات اجرایی کش��ور 

ابالغ شود.« 

کشاورزی

معدن

صنعت

دامپروری
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هنگامی ک��ه ایران قطعنامه 
598 را پذیرف��ت و حمالت دو 
ط��رف ایران��ی و عراقی به طور 
موقت )الاقل تا عملیات مرصاد(

قطع ش��د، موجی از رفتارهای 
هیجانی ب��ازار ارز را فرا گرفت؛ 
رفتاری که به مثابه شوکی برای 
اقتص��اد برآم��ده از ویرانی های 
جن��گ عم��ل ک��رد. جنگ با 
همه نابس��امانی ها، نظمی را در 
بازار ایجاد کرده بود، اما شوک 
حاص��ل از کاه��ش قیم��ت ارز 
موجب ش��د تا به یکباره موجی 
از چک های برگش��تی و تاجران 
ورشکس��ته را روی دست بازار 
بگذارد. در مذاکرات هس��ته ای 
ای��ران و کش��ورهای غربی هم 
نخس��تین مدل��ی ک��ه در برابر 
فع��االن اقتصادی قرار داش��ت 
ای��ن بود: تکرار تجربه قطعنامه 
598 در ب��ازار ارز.  اما توافقات 
ژنو و لوزان نش��ان داد که بازار 
ارز نسبت به دهه 60 تغییرات 
ماه��وی فراوان��ی کرده اس��ت 
و دان��ش ای��ن بازار نس��بت به 
اقتصاد کش��ور فراتر از آن است 
ت��ا دیگر رفتاره��ای هیجانی از 

خود بروز ندهد. 

تفاوت رفتار قیمت ارز در 
توافق هسته ای

درس��ت ف��ردای روز اع��الم 
تواف��ق ژن��و و ل��وزان ب��ود که 
ن��رخ ارز در ب��ازار رو به کاهش 
نهاد. بخشی از این رفتار تحت 
تاثی��ر مانورهای بانک مرکزی 
در بازار بود، اما بخش مهم تری 
ب��ه دلیل تاثیر گذاری بازیگران 
عمده بازار ارز است؛ بازیگرانی 
ک��ه پول های کالن دارند و در 
بازار ارز دارای اعتبار هس��تند. 
رفت��ار ای��ن بازار پس از این دو 

توافق نش��ان داد که س��مت و 
س��وی قیم��ت ارز پ��س از لغو 
کامل تحریم ها هم همسان این 
دو رخ��داد خواه��د بود و نباید 
منتظر ش��وک کاهشی در بازار 
ارز باش��یم. ای��ن موضوعی بود 
که »فرصت امروز« در چندین 
گزارش مورد کنکاش و بررسی 
ق��رار داد و پیش بینی کرد که 
قیمت ارز پس از لغو تحریم ها 
با کاهش��ی موقتی مواجه شده 
و دوب��اره راه صعود را در پیش 
خواه��د گرفت. ن��رخ ارز که از 
لغو تحریم ها در آستانه 3700 
توم��ان ق��رار داش��ت ب��ه رقم 
3600 توم��ان واکنش نش��ان 
داد و دوباره در مسیر صعودی 
ق��رار گرفت، به گونه ای که روز 
گذش��ته 3636 تومان قیمت 

خورد. 
 اس��تدالل مطرح ش��ده در 
ای��ن گزارش ه��ا این ب��ود که 
بازیگ��ران عم��ده ب��ازار ارز دو 
دلی��ل عمده برای جلوگیری از 
تکانه های منفی نرخ ارز دارند. 
اول مشکالت دولت در بودجه 
سال 95 و خطر کسری بودجه 
و دوم قیم��ت نف��ت. دولت در 

بودجه س��ال 95 قیمت ارز را 
به گونه ای طراحی کرده اس��ت 
ک��ه کاهش قیم��ت پایین تر از 
آن منطقی به نظر نمی رس��د و 
امکان ندارد نرخ تبدیل دالر از 
مرز 3 هزار تومان فروتر رود. از 
س��وی دیگر، چشم انداز قیمت 
نفت ه��م حاکی از کاهش آن 
در بازه یک س��ال آینده اس��ت 
ک��ه برخی از تحلیلگران حتی 
از نفت 17 دالری یاد می کنند. 
اگر چه س��همیه نف��ت ایران با 
لغ��و تحریم ها افزایش می یابد، 
ام��ا ای��ن افزای��ش تولید خود 
می تواند محرک کاهش بیشتر 
قیمت نفت باشد، بنابراین نرخ 
ارز از انگیزه کافی برای افزایش 

قیمت ارز برخوردار است. 

بانک مرکزی برنامه ای برای 
بازار ارز ندارد

پیمان فروزش، کارش��ناس 
اقتص��ادی در گفت وگ��و ب��ا 
»فرص��ت امروز« در این باره 
گف��ت: یک��ی از مولفه ه��ای 
مهم��ی که در ش��رایط فعلی 
می تواند بر نرخ ارز اثر کاهشی 
داشته باشد ورود دارایی های 

بلوکه ش��ده است. در شرایط 
فعل��ی بخ��ش کوچکی از این 
دارایی ه��ا آزاد ش��ده اس��ت 
و ای��ن می��زان تکاف��وی بازار 
داخلی را نمی کند و نمی تواند 
تاثی��ر مهمی ب��ر بازار داخلی 
بگ��ذارد، اما ب��ه مرور با ورود 
بیش��تری از ای��ن دارایی ه��ا 
می توان ش��اهد کاهش قیمت 
ارز در کش��ور بود. اما در این 
مورد نگرانی هایی وجود دارد. 
از ی��ک ط��رف کاهش قیمت 
نفت را داریم که تاثیر مهمی 
بر بودجه دولت خواهد داشت 
و از طرف دیگر رقمی اس��ت 
ک��ه دولت برای ن��رخ ارز در 
بودجه س��ال آین��ده در نظر 
گرفت��ه اس��ت. بنابراین حتی 
در ص��ورت ورود دارایی های 
آزاد ش��ده ب��ه ایران، نرخ ارز 
دالیلی را در دس��ت دارد که 
راه افزایش را در پیش بگیرد. 
هی��چ  در  داد:  ادام��ه  وی 
ج��ای دنی��ا تا ای��ن اندازه در 
قیمت ارز نوسان وجود ندارد. 
علت آن هم این اس��ت که نه 
رئی��س کل بان��ک مرکزی و 
ن��ه وزی��ر اقتص��اد هیچ یک 

اس��تراتژی درس��ت و علمی 
در م��ورد بازار ارز ندارند و با 
وجود برخی تبلیغات تاکنون 
نتوانس��ته اند بستری منطقی 
برای قیمت گذاری نرخ ارز در 

بازار به وجود بیاورند. 
ف��روزش به »فرصت امروز« 
گف��ت: تاکن��ون رئی��س کل 
بان��ک مرک��زی باره��ا درباره 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز وعده 
داده و ه��ر بار تاریخی را اعالم 
کرده اس��ت، اما ب��ا این وجود 
هن��وز اتفاق��ی در ای��ن ب��اره 
نیفت��اده اس��ت در صورتی که 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز برای 
اقتص��اد کش��ور و ایجاد رونق 
در آن بس��یار ضروری اس��ت، 
مطمئن��ا در ص��ورت اج��رای 
درس��ت این سیاس��ت، تولید 
ناخال��ص داخل��ی کش��ور و به 
دنب��ال آن ذخای��ر کش��ور را 

شاهد خواهیم بود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکی��د ک��رد: بانک مرکزی در 
اوای��ل ده��ه 1380 توانس��ت 
ب��ا مش��قت زیادی سیاس��ت 
را  ارز  ن��رخ  یکسان س��ازی 
ب��ه اجرا بگ��ذارد. ای��ن اقدام 
تح��والت مهم��ی را دراقتصاد 
کش��ور ب��ه وج��ود آورد و آثار 
در  می ت��وان  را  اق��دام  ای��ن 
رش��د اقتصادی پایدار و تولید 
دوره  آن  داخل��ی  ناخال��ص 
مش��اهده کرد. اما در سال های 
بعد این دستاورد نادیده گرفته 
شد و بی سرو سامانی در بازار ارز 
حاکم ش��د که در حال حاضر 
هم همچنان ادامه دارد. چنین 
بازاری استعداد این را دارد که 
تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ 
ارز قرار بگیرد و این نوس��انات 
ضربه های شدیدی را به بخش 
تولید و بخش صادرات و کلیت 

اقتصاد وارد می کند. 

پیش بینی »فرصت امروز« درباره افزایش دوباره نرخ ارز به وقوع پیوست 

ارزپسابرجام،افتموقت،خیزبلندمدت

تغییرات نرخ دالر در چهار سال گذشته 
حاکی از کاهش 168 درصدی دامنه نوسان 

این ارز در بازار آزاد است. 
به گزارش ایس��نا، در چند س��ال گذشته 
از ده��ه 1390، یک��ی دوس��ال ابتدایی از 
خبرس��ازترین و پرتنش تری��ن دوران برای 
دالر محسوب می شود به طوری که به فاصله 
ی��ک س��ال از 1390 ت��ا 1391 به یکباره 
قیمت با جهش قابل توجهی همراه شد. 

آخری��ن آمار منتش��ره بان��ک مرکزی از 
تح��والت بازار ارز نش��ان می دهد که دالر 
بین دو سال اول دهه جاری دامنه نوسانی 
در حدود 173 درصد داشته که در نوع خود 

یک رکورد به شمار می رود. 
ب��ا وجود اینکه نوس��ان و تغیی��ر در بازار 
ب��ه دالیل��ی از جمله افزایش دوره ای تقاضا، 
هیجان و جو روانی که گاهی بر بازار حاکم 
می ش��ود و همچنی��ن نوس��ان در می��زان 

درآمدهای ارزی، جزئی جدانش��دنی از بازار 
ارز است، اما از اواخر سال 1392 تا پایان 9 
ماهه امسال از شدت رشد قیمت دالر نسبت 

به اوایل دوره کاس��ته ش��ده اس��ت.  آمارها 
حاکی از آن است که آهنگ رشد دالر در بازار 
آزاد از 173 درصد در سال 1391 به 3 درصد 

در س��ال 1393 و 5درص��د در 9 ماه��ه اول 
امسال رسیده است.  عمده رشد 5 درصدی 
دامنه نوسان دالر در 9 ماهه امسال می تواند 
نش��ات گرفته از رش��د قابل توجه نرخ دالر 
در چندماه اخیر باشد که قیمت ها در طول 
ش��ش ماهه اول از ح��دود 3200 تومان به 
مرز 3700 تومان هم رس��ید که محاسبات 
بانک مرکزی در تخمین متوس��ط رش��د در 
9 ماهه ابتدایی س��ال ج��اری بیانگر دامنه 
5 درصدی تغییر در نرخ این ارز است.  این 
در حالی است که مقامات بانک مرکزی نیز 
کاهش ش��دید قیمت جهانی نفت به عنوان 
جزو اصلی درآمدهای ارزی کشور از یکسو 
و افزایش ارزش جهانی دالر، افزایش تقاضا 
و هیجانات کاذب در بازار را به عنوان عوامل 
اصلی تاثیرگذار در رش��د نرخ ارز و به تبع 
آن افزایش دامنه نوسان آن در چندماه اخیر 

اعالم کردند. 

درچهارسال گذشته 

نوسان »دالر« 168 درصد ریخت

سهشنبه
13بهمن1394 پول و بانک4

گزارش 2

خبرنــامه

چرا بدهکاران بانکی بدهی خود را 
پس نمی دهند؟ 

چرا بدهکاران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
که این روزها در هر محفلی صحبت از آنها می ش��ود 

تسهیالت خود را بازپرداخت نمی کنند؟ 
به گ��زارش اخبار بانک، ای��ن روزها در هر محفل 
و همای��ش بانکی، اقتص��ادی و قضای��ی صحبت از 
بدهکاران بانکی و تسهیالت های میلیاردی است که 

گرفته اند اما پرداخت نمی کنند. 
این س��وال مطرح می ش��ود که چ��را بدهکاران 
بانک��ی تس��هیالتی را ک��ه دریاف��ت کرده اند و در 
قب��ال آن وثیقه هایی را ب��ه بانک داده اند پرداخت 
نمی کنند و حاضر به تس��ویه تس��هیالت دریافتی 

نیستند؟ 
یک��ی از عمده دالیل به وج��ود آوردن این رانت و 
فساد تس��هیالتی را می توان در نرخ های تورم گاهی 

باال در سال های اخیر دانست. 
به طوری که در اواخر دولت اصالحات نرخ تورم به 
حدود 10 درصد رس��ید و به تبع آن نرخ تسهیالت 
اعطایی نی��ز کمی باالتر از این ن��رخ یعنی بین 12 
ت��ا 1۴ درصد ب��ود.  این در حالی اس��ت که معموالً 
تولیدکنندگان و تجار با توجه به نیاز و حمایت های 
دولتی که معموالً در همه دولت ها از آنها می ش��ود، 
تسهیالت را با نرخ هایی کمتر از 12 و 1۴ درصد نیز 

دریافت کرده اند. 
تسهیالت دریافتی س��نگین نیز معموالً این گونه 
است که تنفسی چند ساله به تسهیالت گیرنده داده 
می شود تا بتواند ثمره تسهیالت دریافتی را ببیند و 

سپس پول بانک را پس بدهد. 
ح��ال تصور کنید تس��هیالتی 10 یا 12 درصدی 
دریاف��ت کرده ای��د و پ��س از چند س��ال که قصد 
بازپرداخت تس��هیالت را دارید نرخ های تس��هیالت 
ب��ه 28 و 30 درصد رس��یده اس��ت، به نظر ش��ما 

معقول ترین تصمیم چیست؟ 
در ای��ن هنگام اس��ت ک��ه تس��هیالت گیرنده از 
بی ثبات��ی در اقتصاد سوءاس��تفاده ک��رده و تصمیم 
می گی��رد به ج��ای بازپرداخت تس��هیالت دریافتی 

جریمه وجه التزام به بانک پرداخت کند. 
در وج��ه التزام نیز معموالً نرخ جریمه 6 درصد یا 

کمی بیشتر ازسوی بانک در نظر گرفته می شود. 
بنابرای��ن تس��هیالت گیرن��ده به ج��ای دریافت 
تس��هیالت جدی��د 30 درصدی تصمی��م می گیرد 
همچن��ان جریم��ه دیرک��رد 6 درصدی تس��هیالت 
12 درص��د که مجم��وع آن در نهایت به 18 درصد 

می رسد را تداوم بخشد. 
البته به نظر می رسد با توجه به کاهش نرخ تورم و 
به تبع آن کاهش نرخ تس��هیالت در سال های آینده 
بدهکاران بانکی تصمیم بگیرند تس��هیالت دریافتی 
پیش��ین خود را تس��ویه تا تس��هیالت ارزان قیمت 

امروزی را دریافت کنند. 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
بسترسازی ارائه تسهیالت با 

کارت اعتباری
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای 
بسترسازی ارائه تس��هیالت با کارت اعتباری خبر 
داد و گف��ت: کارت های اعتباری بس��تر مناس��بی 
برای ارائه تس��هیالت به مصرف کنندگان توس��ط 

بانک هاست. 
ول��ی اهلل س��یف روز دوش��نبه در گفت وگ��و ب��ا 
ایرن��ا، افزود: کارت ه��ای اعتب��اری بهترین روش 
ب��رای تأمین مالی حلقه های منجر به تولید اس��ت 
و چرخ��ه اقتص��اد را می توان با این ش��یوه جدید 
توس��ط نظام بانک��ی تأمین مالی ک��رد به گونه ای 
که از تأمین مالی مس��تقیم به مصرف کننده ورود 
کنیم. وی درباره طرح فروش اقساطی لوازم خانگی 
که از س��وی اتحادیه لوازم خانگی اجرایی شده است 
نیز گفت: بان��ک مرکزی از این طرح به دلیل کمک 

به تحریک تقاضا، استقبال می کند. 
سیف خاطرنشان ساخت: در این زمینه دولت سه 
ط��رح را از 15 آبان ماه اجرایی ک��رده که همچنان 

ادامه دارد. 
رئی��س کل بانک مرک��زی، درباره اج��رای طرح 
تس��هیالت خری��د خ��ودرو، کاالهای واس��طه ای و 
تسهیالت خرید کاالهای مصرفی با دوام نیز گفت: با 
هم��کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجودی 
انبارها تعیین و ۴2 هزار میلیارد ریال منابع برای آن 

در نظر گرفته شد. 
وی درباره اصالح و س��اماندهی فعالیت های بانکی 
و مالی نیز گفت: پیشنهادهایی در قالب قانون بانک 
مرک��زی و بانکداری ب��دون ربا ارائه ش��ده که البته 
بخشی از این پیشنهادها بررسی شده و بخشی دیگر 

در حال رسیدگی است. 
سیف ادامه داد: بانک مرکزی با تجربه های کسب 
ش��ده و نظرات کارشناسان، پیش نویسی را در قالب 
لوایح تدوین کرده که قرار اس��ت در دولت و سپس 

در مجلس شورای اسالمی بررسی شود. 
وی افزود: براس��اس این پیش��نهادها، کل ساختار 
فعالیت های اقتصادی و مالی س��اماندهی می ش��ود؛ 
البته مجلس ش��ورای اسالمی در این زمینه زحمات 
زیادی را متقبل ش��ده و با دقت نظر، ابهامات مورد 

نظر رفع خواهد شد. 
وی اب��راز امیدواری کرد در فضای پیش آمده و با 
اجرای مناس��ب قوانین بانکداری بدون ربا، تنگنای 
موجود برطرف و شرایط مناسبی برای اقتصاد کشور 

فراهم می شود. 
رئی��س کل بانک مرکزی درباره وضعیت ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار در الیح��ه جدید بانک��ی نیز گفت: 
براس��اس پیش��نهادهای ارائه ش��ده، این ش��ورا به 
دو بخش تقس��یم می ش��ود؛ یک بخ��ش مربوط به 
سیاس��ت گذاری پولی و بخش دیگر شامل نظارت بر 

فعالیت های بانکی است. 
رئی��س کل بانک مرکزی اف��زود: بنابراین در این 
پیش��نهادها برای ش��ورای پول و اعتب��ار دو وظیفه 

تعریف شده است. 

نرخنــامه
دالر3,639 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3,639 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

953,000 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,96۴ توم��ان و هر پوند نیز 
5,190 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۴78,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 259,000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 172,000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار96,960 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازار های 

جهانی 11,219 دالر بود. 

طالی جهانی به 1122 دالر رسید
طال در بازار جهانی نخس��تین روز فوریه را با صعود 
آغاز کرد و پس از صعود در ژانویه که بزرگ ترین افزایش 
ماهانه در یک سال گذشته بود، در سطح باالتری ایستاد. 
 به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در 
معامالت روز گذشته بازار سنگاپور 0. ۴ درصد افزایش 

یافت و به 1122 دالر رسید. 
در بازار نیویورک هر اونس طال برای تحویل در آوریل 
ب��ا 0,۴ درص��د افزایش، 1121 دالر معامله ش��د. بهای 
معامالت این بازار روز جمعه پس از اینکه بانک مرکزی 
ژاپ��ن نرخ ه��ای بهره را منفی کرد و باعث تقویت ارزش 
دالر ش��د، با 20 س��نت یا کمتر از 0,1 درصد افزایش، 
به 1116 دالر رسیده و این فلز ارزشمند با 1,8 درصد 
ی��ا 18 دالر افزایش، ب��رای دومین هفته متوالی صعود 

کرده بود. 
طال در ماه ژانویه 5,3 درصد افزایش قیمت داش��ت 
که بزرگ ترین افزایش ماهانه از ژانویه سال 2015 بود. 
ب��ه گفت��ه تحلیلگران بازار، اگر طال بتواند از س��طح 
مقاومتی 11۴0 دالر عبور کند، صعودش به مرز 1200 

دالر هموار خواهد شد. 
نگرانی ها نس��بت به کندی رش��د اقتصادی چین که 
ریزش بازارهای مالی این کشور را به دنبال داشته است 
به همراه افت شدید قیمت نفت به افزایش تقاضا برای 
ط��ال به عن��وان دارایی مطمئن کمک کرده و از افزایش 

قیمت این فلز زرد پشتیبانی کرده است. 
نوس��انات بازارهای مالی باعث ش��ده سرمایه گذاران 
احتم��ال کمت��ری دهن��د که نرخ های به��ره آمریکا در 
م��اه م��ارس افزایش خواهد یافت و این امر به جذابیت 
طال افزوده است، با این همه تحلیلگران بانک فرانسوی 
سوس��یته جنرال متوس��ط قیمت هر اونس طال در سه 
ماه اول امسال را 10۴0 دالر و در سه ماهه پایانی سال 

955 دالر پیش بینی کرده اند. 
طبق آمار بلومبرگ، ذخایر صندوق های سرمایه گذاری 
تحت پش��توانه طال پنجش��نبه گذشته برای نهمین روز 
متوالی افزایش داش��ت و به باالترین میزان در بیش از 
س��ه ماه گذش��ته رسید. ورود سرمایه به این صندوق ها 
ماه گذش��ته که س��رمایه گذاران از دارایی های پرنوسان 
مانند سهام به سوی طال رفتند، بزرگ ترین رشد را در 

یک سال گذشته داشت. 
توج��ه ب��ازار در هفت��ه جاری همچنان ب��ه اقدامات 
بانک ه��ای مرکزی معطوف خواهد بود، زیرا گس��ترش 
سیاس��ت پول آس��ان به نفع طال خواهد بود. قرار است 
ماری��و دراگ��ی و هاروهیکو کورودا، رؤس��ای بانک های 
مرکزی اروپا و ژاپن سخنرانی کنند و همچنین چندین 

آمار اقتصادی جدید در آمریکا منتشر خواهد شد. 
در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره برای 
تحوی��ل ف��وری با 0,3 درص��د افزایش، به 1۴,31 دالر 
رسید. هر اونس پاالدیم با 0,2 درصد کاهش، به ۴98 
دالر رسیدو هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0,3 

درصد کاهش، 868 دالر معامله شد. 
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رئیس بانک توس��عه صادرات با اش��اره 
به نتایج س��فر رئیس جمه��وری به ایتالیا 
و فرانس��ه گف��ت: بانک ه��ای ایتالیایی و 
فرانسوی صورت های مالی سه  سال اخیر 
را به زبان انگلیسی مطالبه کردند تا سپس 

به مرحله قرارداد نهایی برسیم. 
ب��ه گزارش ف��ارس، عل��ی صالح آبادی 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات در یک 
نشس��ت خبری با رویکرد ش��رایط جدید 
پ��س از رف��ع تحریم ه��ا، اظهارداش��ت: 
در ح��ال حاض��ر مانده تس��هیالت بانک 
توس��عه صادرات 20 درصد رش��د داشته 
و درمجم��وع تس��هیالت پرداخت��ی در 
سال9۴ حدود ۴ هزار و 68 میلیارد تومان 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
7 درصد افزایش یافته اس��ت. وی با بیان 
اینکه از مجموع تس��هیالت پرداختی در 
س��ال 9۴ ح��دود 70 درصد س��رمایه در 
گ��ردش و 30 درص��د طرح ب��وده، گفت: 
مانده تس��هیالت 20 درصد ریالی و مابقی 

ارزی است. 
صالح آب��ادی ادام��ه داد: همچنی��ن در 
بخش ال سی مجموع ال سی های وارداتی 
و صادراتی بانک 2,5 میلیارد دالر بوده که 
نسبت به سال گذشته 3,6 درصد افزایش 

یافته است. 
صالح آب��ادی با اش��اره ب��ه فصل جدید 
روابط تجاری ایران و روسیه تصریح کرد: 

با توجه به ش��رایط فعلی ترکیه و روس��یه 
ش��رکت های روسی به ش��دت عالقه مند 
واردات محص��والت غذایی و فرآورده های 

لبنی از ایران هستند. 
رواب��ط  هم اکن��ون  داد:  ادام��ه  وی 
بانک��ی بین ایران و روس��یه برقرار ش��ده 
و 20 میلی��ون ی��ورو خط اعتب��اری برای 
صادرکنن��دگان ایرانی کاال به روس��یه در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت و اتاق بازرگانی 
نیز شرایط را برای صادر کنندگان کاال به 

روسیه فراهم می کند. 
صالح آبادی همچنین با اش��اره به رابطه 
تجاری ایران و ترکمنس��تان اف��زود: ایران 
ساالنه 2 تا 3 میلیارد دالر گاز از ترکمنستان 
وارد می کن��د. ط��ی مذاکراتی که با وزارت 
نفت انجام شده، صادرات کاال و خدمات فنی 
مهندس��ی از ایران به ترکمنس��تان از محل 
طلب دولت ترکمنستان از وزارت نفت تامین 
می شود که امروز تفاهم نامه ایجاد این خط 
اعتباری بین بانک توسعه صادرات و شرکت 
ملی نفت امضا می شود. رئیس بانک توسعه 
صادرات همچنین به رابطه تجاری ایران و 
ارمنس��تان اشاره کرد و توضیح داد: قرارداد 
انتقال خط سوم برق بین ایران و ارمنستان 
نهایی ش��ده و 83 میلیون یورو توسط بانک 
توس��عه صادرات و با تضمین دولت تامین 

مالی می شود. 
وی ادامه داد: با این کار عالوه بر افزایش 

انتقال برق بین ایران و ارمنس��تان امکان 
افزایش صادرات گاز از ایران به ارمنستان 
نیز فراهم و این پروژه طی 2۴ ماه آینده 
تکمی��ل می ش��ود. صالح آبادی با اش��اره 
ب��ه بخ��ش دیگر توس��عه رواب��ط ایران و 
ارمنس��تان یادآور ش��د: بانک ملت ایران 
100 درص��د س��هام بانکی در ارمنس��تان 
به نام بانک ملت ارمنس��تان را در اختیار 
دارد ک��ه ی��ک خط اعتب��اری 10 میلیون 
یورویی به بانک ملت ارمنستان می دهیم 
و ب��ه این وس��یله صادرکننده ایرانی کاال 
به ارمنس��تان در ایران پول نقد می گیرد 
و ق��رارداد بی��ن بانک توس��عه صادرات و 
بانک ملت ارمنس��تان هفت��ه آینده امضا 
خواه��د ش��د. صالح آبادی با بی��ان اینکه 
ش��رکت های پیمانکار ایران��ی پروژه های 
مختلفی را در عراق اجرا می کنند، گفت: 
براس��اس مصوب��ه دولت مقرر ش��د بانک 
مرک��زی مبلغ 200 میلیون دالر نزد بانک 
توس��عه صادرات سپرده گذاری ارزی کند 
و این مبلغ در قالب اعطای تس��هیالت به 
پیمانکاران ایرانی در عراق پرداخت شود. 
صالح آبادی با اش��اره به همکاری بانک 
توس��عه صادرات با صندوق توس��عه ملی 
توضی��ح داد: در س��ه قال��ب این همکاری 
برقرار است. قرارداد توسعه ریالی به مبلغ 
100 میلیارد تومان که نزد بانک توس��عه 
صادرات انجام شده و در قالب تسهیالت به 

شرکت ها پرداخت می شود، 100 میلیون 
ارزی  دالر  و 800 میلی��ون  ارزی  ی��ورو 
ب��رای نف��ت و گاز به زودی تخصیص داده 
خواهد شد و مبلغ 675 میلیون دالر برای 
ق��رارداد عاملی��ت ارزی به قالب همکاری 
بانک توس��عه صادرات با صندوق توس��عه 

ملی است. 
صالح آبادی همچنین با اشاره به حضور 
در هی��ات ایران��ی همراه رئیس جمهور در 
س��فر به ایتالیا و فرانس��ه و دستاوردهای 
این س��فر برای نظ��ام بانکی توضیح داد: 
در این س��فر با چندین بانک  ایتالیایی و 
فرانسوی مذاکرات اولیه انجام شد و سپس 
قرار شد صورت های مالی سه سال اخیر را 
به زبان انگلیس��ی ارائه دهیم و به مرحله 

امضای قرارداد برسیم. 
رئیس بانک توس��عه صادرات همچنین 
درب��اره اتص��ال به س��وییفت توضیح داد: 
تاریخ دقیق اتصال به س��وییفت توس��ط 
بانک مرکزی اعالم می ش��ود، زیرا همه 9 
بانک مدارک و مستندات خود را به بانک 
مرکزی ارائه داده ایم و بانک مرکزی یکباره 
همه را ارسال کرده است. وی گفت: طبق 
اطالع رس��یده صبح دوشنبه، سوییفت به 
لحاظ فنی ش��ب قبل وصل شده است اما 
اینکه نمی توانیم از طریق سوییفت پیغام 
بدهیم مس��ئله ای نیست، زیرا سوییفت از 

طریق بانک های دیگر برقرار است. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات

بانک های ایتالیایی و فرانسوی صورت مالی بانک ها را خواستند
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 واردات پوشاک
 عامل نابودی تولید داخل

ج��واد درودی��ان نقوس��یان، رئی��س اتحادی��ه 
پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان واردات بی رویه 
را از جمله مهم ترین مشکالت این صنف دانست و 
درب��اره این موضوع با »فرصت امروز« به گفت وگو 

پرداخت. 
ب�ا توجه به ش�رایط فعل�ی اقتصاد در کش�ور، 

صنف شما با چه مشکالتی مواجه است؟ 
در ح��ال حاض��ر بزرگ ترین مش��کل م��ا واردات 
بی رویه پوشاک از کش��ورهایی مثل چین است زیرا 
در ش��رایط فعلی تولیدی های ما به دلیل نبود بازار 
الزم و وج��ود تولی��دات چینی مجبور ب��ه تعطیلی 
واحدهای خود یا کاهش چش��مگیر تولید می شوند 
ک��ه بزرگ ترین نتیجه آن بی��کاری خیل عظیمی از 

کارگران است. 
اقدامی ب�رای مبارزه ب�ا ورود تولیدات قاچاق 

داشته اید؟ 
بل��ه، جلس��اتی با ات��اق اصناف، تعزی��رات و. . . 
داش��تیم اما هیچگونه نتیجه مثبتی برای صنف ما 
نداشت، متأسفانه ورود و فروش محصوالت قاچاق 

به مراتب راحت تر از تولیدات داخلی اس��ت. 
به عن��وان مث��ال روزگذش��ته تولی��دات یکی از 
واحده��ای ما را ب��ه بهان��ه قاچاق ضب��ط کردند 
درحالی که از صفر تا صد این تولیدات داخلی بود. 
اما از طرفی دیگر شاهد ورود کانتینرهای پوشاک 
قاچ��اق به داخل کش��ور هس��تیم ک��ه هیچگونه 

محدودیت��ی ب��رای آنه��ا وج��ود ن��دارد. 
پیش بینی شما از آینده این صنف چیست؟ 

اگر با این روال فعل��ی پیش برویم، به طور حتم 
باعث نابودی تولید داخلی خواهیم ش��د زیرا یکی 
از مباحث��ی ک��ه ما را با مش��کل مواج��ه می کند، 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده اس��ت ک��ه مانعی برای 
رقابت تولیدات ما با کش��وری مثل ترکیه محسوب 

می شود. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت: 
افغان ها بهترین بازاریابان 

محصوالت ایران
قائ��م مق��ام وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت در 
آس��تانه برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران 
در افغانس��تان گفت: افغانس��تان بازاری استراتژیک 
برای ایرانی هاس��ت و مس��ئوالن دو کش��ور امضای 
قرارداده��ای تجاری تا س��قف 100 میلیون دالر را 

هدف گرفته اند.
به گزارش شاتا از س��ازمان توسعه تجارت، مجتبی 
خسروتاج با بیان این مطلب گفت: ما به دنبال توسعه 
روابط با کش��ورهای دیگر و به ویژه کشورهای همسایه 
هس��تیم، برگزاری نمایشگاه اختصاصی در کشورهای 
دیگر محلی برای گفت وگو و عرضه توانمندی های ایران 
اس��ت، با توجه به اینکه افغان ها ظرفیت های تولیدی 
ندارند، بنابراین اگر خوب عمل کنیم همه محصوالت 

تولیدی ما در این کشور مشتری خواهد داشت. 
نمایش��گاه اختصاصی ایران در افغانستان در حالی 
دومین س��ال برگزاری خود را 11 تا 1۴ اس��فندماه 
تجربه می کند که به گفته کارشناسان نمایشگاه سال 
گذشته که به صورت رسمی از سوی معاون اجرایی 
رئیس جمهوری ای��ران و معاون دوم رئیس جمهوری 
افغانس��تان افتتاح ش��د، به انعق��اد ۵0 میلیون دالر 
قرارداد تجاری بین دو کشور انجامید و پیش بینی ها 
از نمایش��گاه امس��ال نیز انعق��اد 100میلیون دالر 

قرارداد تجاری است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه کش��ورهای اروپایی و 
آمریکای��ی به دلیل مس��افت زیاد، اخت��الف زبان و 
کمبود امنیت، میلی به فعالیت در افغانستان ندارند. 
اختصاص ۴0درصد از واردات این کشور به ایرانی ها 
نیز نش��انگر این مهم اس��ت که زمین��ه خوبی برای 
س��رمایه گذاری ایرانی ها در این کش��ور وجود دارد؛ 
ضمن اینکه داش��تن پیش��ینه فرهنگ��ی و نزدیکی 
مش��ترک بین دو کش��ور نیز به تج��ار ایرانی برای 

گسترش فضای تجاری کمک کرده است. 
خس��روتاج در م��ورد قراب��ت فرهنگ��ی ای��ران و 
افغانس��تان می گوید: حض��ور بی ش��مار افغان ها در 
ایران و آش��نایی آنان با فرهنگ و محصوالت ایرانی، 
باعث ش��ده این افراد بهتر از هر کسی بتوانند برای 
محصوالت ایرانی در افغانس��تان بازاریابی  کنند، هر 
چند که افغانس��تان بازار جدیدی تلقی نمی ش��ود، 
اما برای ایران حضور در بازار این کش��ور استراتژیک 
اس��ت چرا که می توانیم به صورت بلندمدت در آنجا 

فعالیت اقتصادی داشته باشیم. 
خس��روتاج ادامه داد: افغانس��تان به زمان زیادی 
برای افزایش توان تولیدات داخلی و زیرساخت های 
تولیدی نیاز دارد و هنوز چنین س��ازماندهی در این 
کشور دیده نمی شود، بنابراین ما می توانیم بسیاری 
از کاالهای تولیدی خود را به افغانستان صادر کنیم. 

تجارتگفت و گو

خس��ارت  پرداخ��ت 
ارائه دهن��ده  اپراتوره��ای 
مش��ترکان،  ب��ه  اینترن��ت 
موضوع��ی اس��ت ک��ه ط��ی 
س��ال های گذش��ته خبرهای 
زیادی درباره آن در رس��انه ها 
درج ش��د. اما در این مدت نه 
خبری از اجرا شدن این قانون 
چند س��اله بود و ن��ه کاربران 
کنن��د  ثاب��ت  می توانس��تند 
ارائه دهنده  اپراتوره��ای  ک��ه 
اینترن��ت به ط��ور عم��دی یا 
س��هوی اقدام به کم فروش��ی 

اینترنت می کنند. 
 177 مصوب��ه  طب��ق 
مقررات  تنظی��م  کمیس��یون 
ای��ن حق  ارتباط��ات م��ردم 
کم فروش��ی های  تا  دارن��د  را 
صورت گرفته در خرید پهنای 
بان��د را به مس��ئوالن مربوط 
اطالع دهند و طلب خس��ارت 

کنند. 
طی ماه های گذشته شرکت 
تنظی��م  زیرساخت و س��ازمان 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
س��امانه ای  تولی��د  از  خب��ر 
مش��ترکان  ک��ه  م��ی داد 
اینترنت��ی می توانند س��رعت 
اینترنت  تبادل ش��ده  حجم  و 
خریداری ش��ده خود را به طور 

آنالین مشاهده کنند. 
چند روز پی��ش نیز رئیس 
از  مق��ررات  تنظیم  س��ازمان 
اجرایی ش��دن نص��ف و نیمه 
این طرح خبر داد و گفت:  »با 
نظارت بر اجرای مصوبه 177 
ضوابط  درخصوص  کمیسیون 
و چارچ��وب موافقت نامه های 
 )SLA( خدم��ات   »س��طح 
خدم��ات ارتباط��ات داده ها« 
در  رگوالت��وری،  س��وی  از 
ش��ش ماه��ه اول س��ال ۹۴، 
تومان  200میلی��ون  ح��دود 
ب��ه ص��ورت نق��دی و 7 هزار 

به ص��ورت  ۴0۹ گیگابای��ت  و 
اپراتورهای  از س��وی  حجمی 
PAP و Wimax در قال��ب 
SLA به مش��ترکان پرداخت 

شده است.«
علی اصغرعمیدیان با اشاره 
به اینکه امکان دسترس��ی به 
سامانه س��نجش سرعت تمام 
اپراتوره��ا به ص��ورت متمرکز 
تنظیم  س��ازمان  پورت��ال  در 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
نیز فراهم ش��ده است، اظهار 
ک��رد:  »ب��ا توجه ب��ه تعیین 
ش��اخص های کیفی سرویس 
مشترکین از سوی رگوالتوری 
شامل س��رعت دانلود و آپلود، 
زمان تأخیر و میزان گم شدن 
بس��ته ها در داخ��ل و خ��ارج 
ش��بکه، در س��امانه سنجش 
نظ��ارت  ام��کان  س��رعت، 
مطلوب تر ب��ر ارائه خدمات از 
س��وی اپراتورها فراهم ش��ده 

است.«
ب��ه گفت��ه وی  »تمام��ی 
اپراتورها ملزم ش��ده اند ضمن 
اطالع رس��انی دقی��ق درب��اره 
می��زان مج��از ش��اخص های 
و  کیفی��ت س��طح خدم��ات 
مراح��ل اندازه گی��ری آن ب��ه 

را  س��امانه ای  مش��ترکان، 
جهت ثبت خس��ارت از سوی 
مقادیر  براس��اس  مش��ترکان 
روی  ش��ده،  اندازه گی��ری 
پورتال خود ایج��اد کنند که 
ای��ن موضوع در حال حاضر از 
سوی ش��رکت های آریا رسانه 
تدبیر  )ش��اتل(، داده گس��تر 
عصر نوین  )های وب(، پارسان 
لین ارتباطات  )پارس آنالین(، 
انتق��ال داده ه��ای آس��یاتک، 
داتک  ره��ام  نداگس��تر صبا، 
و الی��زر اجرا ش��ده اس��ت و 
س��ایر ش��رکت ها نیز در حال 
س��امانه  ای��ن  پیاده س��ازی 

هستند.«
البته در آین��ده باید تمامی 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های 
اینترنت به این سامانه ملحق 
شوند و گزینه ای را در سایت 
خود قرار دهند تا مش��ترکان 
س��رعت  و  می��زان  بتوانن��د 
اینترنت اس��تفاده ش��ده خود 
را از این طریق بررسی کنند. 
دیروز رض��ا خلیلی، معاون 
شبکه شرکت مخابرات استان 
تهران با بیان اینکه هم اکنون 
مش��ترکین اینترنت پرسرعت 
اس��تان  مخاب��رات  ش��رکت 

ته��ران می توانن��د به ص��ورت 
آنالین تس��ت س��رعت انجام 
مش��ترکین  گف��ت:  دهن��د، 
می توانن��د ب��ا ورود به بخش 
س��ایت  اینترنت��ی  خدم��ات 
شرکت مخابرات استان تهران 
 ب��ه این س��امانه جدی��د وارد 

شوند. 
ام��ا تمهیدات��ی ک��ه برای 
پایمال ش��دن  از  جلوگی��ری 
حقوق مش��ترکان اینترنت در 
نظر گرفته شده است می تواند 

به هدف خود برسد یا خیر؟ 
س��لطانی فر،  مرتض��ی 
کارش��ناس ارتباطات درپاسخ 
ب��ه این س��وال ب��ه  »فرصت 
ام��روز« گف��ت: به ه��ر حال 
همین ک��ه بعد از چند س��ال 
س��وی  از  اقدام��ی  چنی��ن 
مس��ئوالن ارتباط��ی کش��ور 
صورت گرفت��ه، می تواند گام 
جلوگی��ری  جه��ت  مهم��ی 
ازکم فروشی در حوزه اینترنت 

شود. 
وی اف��زود: طی س��ال های 
گذش��ته جای خالی س��امانه 
تست اینترنت فروخته شده به 
مش��ترکان به خوبی احساس 
قوانین  امیدواریم  و  می ش��ود 

SLA جدی تر گرفته ش��ود تا 
مشترکان ضرر نکنند. 

این کارش��ناس اظهار کرد: 
البته این س��امانه ب��ه تازگی 
فعال شده اس��ت، اما می توان 
امی��دوار ب��ود که مش��ترکان 
بتوانن��د از ای��ن طریق جلوی 
کم فروش��ی های اینترنت��ی را 
بگیرن��د و حق خ��ود را احیا 

کنند. 
سلطانی فر با اشاره به اینکه 
باید دید در عمل این س��امانه 
چگون��ه خواه��د ب��ود، گفت: 
ط��ی س��ال های گذش��ته نیز 
در مواردی مش��خص شد که 
قربانی  اپراتور  مشترکان چند 
بودند  پیاپی  کم فروش��ی های 
ارائه دهنده  ام��ا ش��رکت های 
اینترن��ت مش��کل را گ��ردن 
زیرس��اخت های نامناس��ب یا 
قطعی در کابل های مخابراتی 
می انداختن��د و ش��انه خود را 
از زی��ر ب��ار مس��ئولیت خالی 
می کردن��د و همی��ن رویه را 
می توانند از این پس نیز ادامه 
دهند تا از پرداخت خس��ارت 
و جریمه ه��ای احتمال��ی فرار 

کنند. 
وی در پاس��خ به این سوال 
ک��ه آیا می ت��وان به س��امانه 
اطمین��ان  اینترن��ت،  تس��ت 
داش��ت؟ گف��ت: این س��امانه 
توسط سازمان تنظیم مقررات 
به وجود آمده و تنها لینکی از 
آن در سایت های شرکت های 
ق��رار  اینترن��ت  ارائه دهن��ده 
می گیرد که کاربران با کلیک 
روی این لینک مس��تقیما به 
نرم افزار ساخته ش��ده سازمان 
تنظی��م مقررات ارج��اع داده 
ای��ن  از  تنه��ا  و  می ش��وند 
طری��ق می توانن��د وضعی��ت 
اینترنت خود را تس��ت کنند 
ک��ه جل��وی تقل��ب احتمالی 
 شرکت ها از این طریق گرفته 

خواهد شد.  

 SLA با اجرای قانون چندین ساله

کم فروشی های اینترنتی از بین می رود؟ 

شماره435 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073296

محمد ممتازپور
anoosh.m1986@gmail.com

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com
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حمل و نقل

ضرورت تغییر فرآیند طوالنی 
کسب پروانه ساختمانی

 معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی 
زمان ب��ر ب��ودن دریافت پروانه س��اختمانی را به دلیل 
فرآیند غلط آن دانست و گفت: آیین نامه مقررات ملی 
ساختمان بعد از تایید نهایی به طور آنی اجرا نمی شود 
و مکانیزم هایی برای آن طراحی شده که متناسب با هر 

استان و شهر قابل اصالح باشد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
حامد مظاهریان در نشست بررسی مبانی و مفاهیم 
آیین نامه مقررات ملی س��اختمان گفت: مهندس��ان 
۳۰ س��ال قبل مرج��ع بوده اند و اعتب��ار زیادی در 
جامعه داش��تند. زمانی که مهندس��ان در انتخابات 
لیس��ت می دادند مردم منتظر بودند ببینند که این 
لیس��ت چگونه است. ولی حاال بسیاری از مهندسان 
ما حتی شناخته شده ها وقتی کاندیدای شورای شهر 
می ش��وند، مردم به آنها رأی نمی دهند و حرف شان 
این است که از شما مهندسان ناامید شده ایم، شاید 
یک ورزش��کار یا هنرمند بهت��ر بتواند برای ما کاری 
انجام دهد. اگر به س��ال های گذش��ته ن��گاه کنید، 
موردی را نمی یابید که نظام های مهندس��ی در برابر 
ش��هرداری ها ایستاده باش��ند. چندی پیش سازمان 
نظام مهندس��ی تهران یک نامه نوش��ت و در آن به 
تخریب بنایی قدیمی در ش��هر اعتراض کرد که اثر 
ه��م کرد، همه ای��ن موارد در کنار هم به ما نش��ان 
می ده��د که به ی��ک بازنگری ج��دی در این حوزه 

احتیاج داریم. 
مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی با انتق��اد از عملکرد 
ش��هرداری ها تاکی��د کرد: ش��هرداری ها پ��ول را اول 
می گیرن��د و بع��د تفویض اختیار می کنن��د. چرا باید 
گرفتن پروانه ساختمانی ۳۰۰ روز طول بکشد؟ دلیل 
آن مشخص است زیرا برای گرفتن آن فرآیند اشتباهی 
جل��وی رویمان قرار دارد. زمان��ی که این روند کوتاه تر 
شود، سرمایه بیش��تری وارد ساخت و ساز خواهد شد. 
البته آیین نامه جدید هم حتما مشکالتی دارد ولی ما 
تا آنجا که می توانیم باید کمک کنیم که این فرآیند رو 
به جلو برود. اگر این آیین نامه به قانون تبدیل ش��ود، 
ممکن اس��ت در مجلس هم با تغییراتی روبه رو شود. 
وی در ادام��ه با بیان اینک��ه در آیین نامه مقررات ملی 
س��اختمان مکانیزم هایی طراحی شده که متناسب با 
هر اس��تان و شهر اصالح ش��ود، افزود: این آیین نامه 
به صورت آنی اجرا نمی شود و حتما طوری است که با 

حداقل خسارات و به مرور به اجرا درآید. 
وی در ادامه به نقش شهرداری ها در ساختمان سازی 
اش��اره کرد و گفت: باید ببینیم چه چیزی را به عهده 
شهرداری گذاشته ایم. ش��هرداری نقشه ای را تصویب 
می کن��د و باید نظ��ارت کند که طب��ق آن پیش رود. 
بنابراین بحثی با شهرداری نداریم جز اینکه هر گروهی 

در هر جایگاهی باید به وظایف خود عمل کند. 

دنیا قدرت ایران را پذیرفت
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه پیروزی ایران برای 
هیچ منطقه ای تهدید محس��وب نخواهد ش��د، گفت: 
قراردادهای منعقد شده در س��فر به اروپا قراردادهای 
تجاری نیس��تند، بلکه نش��ان دهنده این است که دنیا 

قدرت و ثبات ایران را پذیرفته است. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، عب��اس آخون��دی در مراس��م 
سی و هفتمین س��الگرد ورود رهبر انقالب به میهن در 
فرودگاه مهرآباد گفت: قطع��ا پیروزی انقالب خیزش 
مجدد برای ش��کل گیری تمدن ایرانی- اسالمی است 
و آغاز دوره جدیدی در تاریخ ایران محسوب می شود. 

آخون��دی ادام��ه داد: نتیجه این اقدامات اس��تکبار 
جهانی در دوران جنگ و پس از جنگ، س��ختی های 
فراوان برای ملت ایران بود و کشورهای همجوار از این 
موقعیت استفاده کردند و نتیجه آن توسعه کشورهای 

همجوار بود. 
وزیر راه و شهرس��ازی با تأکید براینکه ان شااهلل یک 
دوره مجدد از شکوفایی تمدن ایران شهری با تمسک 
به انقالب اسالمی آغاز خواهیم کرد، گفت: فهم من از 
آنچه که در برجام و پس��ابرجام رخ داد این اس��ت که 
ای��ران همواره نقطه تعادل در منطقه خاورمیانه بوده و 
ه��ر چند که برخی از قدرت ه��ای جهانی قصد خروج 
این نقطه تع��ادل از ایران را داش��تند اما ایران مجددا 
به نقطه تعادل در منطقه برگش��ت. آخوندی با اشاره 
به عق��د قرارداد خرید 118 فرون��د هواپیمای ایرباس 
اظهار داشت: در قرارداد خرید 118 فروند هواپیما که 
بر مبنای تأمین مالی از خود شرکت تولید کننده و در 
بازه زمانی پرداخت اقساط حداقل 16 ساله یک قرارداد 
تجاری نیس��ت، بلکه مفهوم این قرارداد این است که 
دنیا به اینکه ایران نقطه تعادل منطقه اس��ت پی برده 
است. وی با بیان اینکه دنیا یکبار دیگر پایداری انقالب 
اسالمی را به رسمیت شناخت، ادامه داد: این قراردادها 
نشان از تغییر نگاه جهانی به انقالب اسالمی است که 

آن را مدیون امام هستیم. 
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به یادداشت 
تفاهم نامه توسعه فرودگاه حضرت امام  )ره( گفت: دوره 
بازگشت سرمایه این یادداشت تفاهم 2۰ ساله است و 
این به مفهوم این است که دنیا به ثبات اقتصادی ایران 
در 2۰ س��ال آینده ایمان دارد و این قراردادها تجاری 
نیست بلکه پذیرش ثبات و قدرت ایران در جهان است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: اینک��ه جاده 
ابریش��م، نم��اد ایران ش��هری زمانی از ای��ران عبور 
می کرد تصادف��ی نبود و عبور این جاده اقتصادی از 
ایران به دلیل موقعیت استراتژیک کشورمان است و 
ما به دنبال بازآفرینی جاده ابریش��م نوین در روزگار 

نوین هستیم. 
آخوندی اظهار داش��ت: به زودی ایران به عنوان مرکز 
هوایی جاده ای، ریلی، دریایی، فرهنگی و اقتصادی در 

منطقه خواهد بود. 

عمران

هرچند در ط��ول چند هفته 
گذش��ته بخش قابل توجهی از 
تمرکز وزارت راه و شهرس��ازی 
متوج��ه  آن  معاونت ه��ای  و 
بهبود اوضاع صنعت حمل و نقل 
کش��ور بوده که در جریان سفر 
اخی��ر رئیس جمه��وری ب��ه دو 
کش��ور اروپایی ب��ه قراردادهای 
مه��م، ب��زرگ و تاثیرگذار ختم 
شده اس��ت، اما به نظر می رسد 
صنعت س��اختمان نیز به عنوان 
دیگر حوزه مهمی که در وزارت 
راه مدنظر ق��رار گرفته در طول 
هفته های گذشته توانسته برای 
خود موفقیت هایی را دس��ت وپا 
کن��د که ش��اید نتای��ج آنها در 
هفته ها یا ماه های آینده مشخص 

شود. 
در  که  س��اختمان  صنع��ت 
ط��ول چن��د ده��ه گذش��ته 
به عن��وان یک��ی از اصلی ترین 
پایه گ��ذاران رش��د اقتص��ادی 
ای��ران مطرح بوده و توانس��ته 
در برخ��ی جاه��ا ج��ور دیگر 
را  اقتصادی کش��ور  حوزه های 
نیز بکشد، تحت تاثیر مشکالت 
و مس��ائل اقتصادی س��ال های 
گذش��ته گرفتار رکودی ش��ده 
که با گذش��ت س��ه سال از آن 
و با وجود طرح های گسترده ای 
که دولت برای بهبود اوضاعش 
به کار بس��ته، همچن��ان توان 
بازگش��ت ب��ه دوران رون��ق را 

ندارد. 
در چنین ش��رایطی براساس 
پیش بینی ها می توان امیدوار بود 
با رس��یدن سررسید تسهیالت 
دولتی در ماه های ابتدایی س��ال 
آینده اوضاع بازار مسکن قدری 
دگرگون ش��ود، اما ش��اید یک 
تلنگ��ر یا حرکت مثبت از خارج 
بازار مس��کن نیز بتواند بسیار به 
حرکت این عرصه مهم اقتصادی 

ایران کمک کند. 
همان طور که در طول چند ماه 

گذشته بسیاری از نقل و انتقاالت 
و خریدوفروش ها در بازار مسکن 
منوط ب��ه نتیجه بخش ش��دن 
مذاکرات هسته ای شده و در این 
راستا چه س��رمایه گذاران و چه 
متقاضیان مسکن ترجیح دادند 
حرکت بع��دی اقتصادی خود را 
پس از مشخص شدن نتایج این 
گفت وگوه��ا انجام دهند، حاال و 
با اجرایی ش��دن برجام امید آن 
می رود که موفقیتی قابل توجه 
از دل اجرایی شدن این توافق در 

بازار مسکن به وجود بیاید. 
شدن  اجرایی  هرچند صرف 
این تواف��ق می توان��د تاثیرات 
ایران  اقتصاد داخلی  بر  مثبتی 
گذاش��ته و رون��ق را دوباره به 
بازار مسکن بازگرداند. اما قطعا 
باز ش��دن دروازه ه��ای اقتصاد 
فع��االن  روی  ب��ه  بین المل��ل 
داخلی اقتصاد ای��ران می تواند 
تاثیرات بس��یار مهمی داش��ته 
باشد که ورود س��رمایه گذاران 
خارجی به طرح ه��ای عمرانی 
ای��ران، ورود فناوری های نوین 
به کشور و البته تاسیس و آغاز 
به کار ش��رکت های مش��ترک 
خانه س��ازی با حض��ور فعاالن 
داخلی و خارجی بخشی از آنها 

خواهد بود. 
نتیجه بخش ش��دن مذاکرات 
در عرصه ه��ای عمرانی با توجه 

به گس��تردگی و پیچیدگی آنها 
امری زمان بر به حس��اب می آید 
اما صحبت های اخیر معاون وزیر 
راه درباره ابراز تمایل شرکت های 
اروپای��ی ب��رای ورود به صنعت 
ساختمان ایران نشان دهنده افق 
روشنی است که پیش روی این 
همکاری ها ق��رار خواهد گرفت. 
براس��اس صحبت ه��ای نریمان 
بعضی از سرمایه گذاران اروپایی 
از کش��ورهایی مانن��د آلمان و 
انگلیس اب��راز تمایل کرده اند تا 
در طرح های ساخت و س��از ایران 
به خصوص ش��هر یا شهرک های 
جدید فعالیت هایی جدی داشته 
باشند؛ مس��ئله ای که می تواند 
در آینده نزدی��ک برای صنعت 
ساختمان ایران تحوالتی جدی 

به وجود بیاورد. 
ورود سرمایه گذاران با 
تکنولوژی همراه شود

عض��و هیأت رئیس��ه انجمن 
صنفی انبوه سازان با بیان اینکه 
در شرایط فعلی جذب سرمایه 
اهمیت  ب��ازار مس��کن  ب��رای 
بسیاری دارد، تاکید کرد: برای 
طرح های  ش��دن  نتیجه بخش 
دولت در این عرصه اس��تفاده 
از توان سرمایه گذاران خارجی 
برای وارد ک��ردن فناوری های 
نوین، امری مهم تلقی می شود. 
علیرضا قهاری در گفت وگو با 

»فرصت ام��روز« عنوان کرد: در 
شرایط فعلی شاید تزریق منابع 
پولی بتواند اوضاع بازار مس��کن 
ایران را بهبود ببخشد. این منابع 
می تواند در عرضه و تقاضا خود 
را نش��ان داده و تحرک��ی را که 
مورد نیاز خواهد ب��ود به وجود 
بی��اورد. البته این در ش��رایطی 
اتف��اق می افتد که ب��ازار اصلی 
اقتص��اد ایران اوضاعی مس��اعد 
داشته باشد. وی درباره چگونگی 
ورود س��رمایه های جدی��د ب��ه 
مسکن ایران نیز گفت: اینکه ما 
بتوانیم پول هایی را به این عرصه 
تزریق کنیم ک��ه تاکنون در آن 
فعال نبوده می تواند در نوع خود 
تاثی��ری ج��دی و مهم داش��ته 
باشد. در این حوزه حتی استفاده 
از ت��وان س��رمایه گذاران ایرانی 
س��اکن در خارج از کش��ور نیز 
می تواند گره گشا باشد، به شرط 
آنکه با نقشه ای دقیق چگونگی 
استفاده حداکثری از این منابع 

را مشخص کنیم. 
اس��تفاده از توان شرکت های 
خارج��ی در ساخت و س��ازهایی 
ک��ه به تجهیزات روز و مهم نیاز 
دارند، از دیگر مسائلی است که 
کارشناسان مس��کن ایران را بر 
آن داش��ته تا افق همکاری های 
مش��ترک داخل��ی و خارجی را 

روشن ببینند. 

در  میرعم��ادی  ابوالحس��ن 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« با 
اینکه ساخت شهرک های  بیان 
طوالنی م��دت  ام��ری  جدی��د 
ب��ه حس��اب آم��ده از ای��ن رو 
بلندمدت  س��رمایه ای  بازگشت 
را نی��ز در ب��ر خواهد داش��ت، 
تصریح کرد: نخس��تین مراحل 
از مذاک��رات طرف های ایرانی با 
س��رمایه گذاران خارجی نش��ان 
از آن دارد ک��ه ه��ر دو ط��رف 
می توانند به ساخت پروژه هایی 
مانند هت��ل، ف��رودگاه و حتی 
بیمارس��تان رغبت پی��دا کنند. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن پروژه ها 
هم می ت��وان طرح هایی مجزا و 
تفکیک شده از یکدیگر را تعریف 
کرد و هم نیاز صنعت ساختمان 
ایران به سرمایه گذاران جدید را 

برطرف کرد. 
این کارشناس مسکن استفاده 
از هم��کاران و ش��رکای تجاری 
ایرانی را ب��رای خارجی ها امری 
ض��روری قلمداد ک��رد و گفت: 
اینکه ما تنها انتظار داشته باشیم 
یک پ��روژه اجرایی ش��ده و به 
پایان برسد، امر درستی نیست. 
بلکه ما باید تالش کنیم در کنار 
سرمایه گذاری، تکنولوژی نیز به 
ایران منتقل شود که این امر جز 
با همکاری مشترک شرکت های 
داخلی و خارجی اجرایی نخواهد 

بود. 
گرچه طفل نوپای برجام چند 
هفتگی خود را در اقتصاد ایران 
تجربه می کند و هن��وز ارزیابی 
دقیق نتای��ج آن برای طرح های 
برای  به خص��وص  زیرس��اختی 
بازار مسکن قابل رصد نیست اما 
افق روش��ن حاضر از اجرای این 
توافق باعث ش��ده در این عرصه 
نیز امید به افزایش همکاری ها با 
طرف های خارجی و ایجاد رونق 
دوباره افزایش پیدا کند؛ رونقی 
که بع��د از چند ماه می تواند بار 
دیگر بازار مس��کن ای��ران را به 

جایگاه اصلی خود برساند. 

برجام نیاز صنعت ساختمان به فناوری های نوین را تامین می کند

شهرک سازان اروپایی در راه ایران
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اتریشی ها و تبریزی ها 
با هم خودرو تولید می کنند

رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: بازرگانان اتریشی 
می توانند با همکاری تجار تبریزی از پتانسیل بزرگ 
صنعت قطعه سازی در تبریز استفاده کرده و به تولید 
خودرویی با برند بزرگ اروپایی در تبریز اقدام کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، صمدحس��ن زاده در نشس��ت 
هیات اقتصادی کش��ور اتریش با تجار و صنعتگران 
اس��تان اظهار کرد: بین اس��تان آذربایجان شرقی و 
استان اش��تایرمارک اتریش در زمینه های فرهنگی، 
اقتصادی، تکنولوژی و مسائل پزشکی مناسبت های 

بسیار نزدیک وجود دارد. 
وی با بیان اینکه اتریش میزبان بس��یار خوبی در 
مذاکرات هس��ته ای بود، افزود: میزبانی بسیار خوب 
اتری��ش در مذاکرات هس��ته ای زمینه های همکاری 

بیشتر این دو کشور را فراهم کرده است. 
وی تحول بزرگ و رفع تحریم های ظالمانه علیه 
ای��ران را تحولی بزرگ در تاریخ ایران دانس��ت و 
گفت: ای��ن مذاکرات به دنیا ثاب��ت کرد که ایران 
همواره به دنبال تعامل و صلح با تمامی کش��ورها 
اس��ت و هیچ گاه به دنبال تشنج و ناراحتی ملت ها 

نیست. 
حس��ن زاده ادامه داد: اجرایی ش��دن برجام نشان 
داد ک��ه ملت ه��ا می توانند بزرگ ترین مش��کالت را 
ب��ا مذاک��ره و تعامل حل کنند و نی��ازی به جنگ و 

بمباران نیست. 
وی ات��اق بازرگان��ی تبریز را با قدمت 100 س��اله 
پیش��رو در توسعه اقتصادی اس��تان دانست و گفت: 
در اس��تان آذربایجان شرقی، صنایع بسیار متعددی 
از جمله داروس��ازی، صنایع غذایی، ماشین س��ازی، 
تراکتورسازی، قطعه سازی، پتروشیمی، کاشی کاری، 
ف��والد، نس��اجی، آجی��ل و خش��کبار و میوه ه��ا و 

کنسانتره وجود دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه 10 درصد از کل ظرفیت معادن 
کش��ور در آذربایجان  ش��رقی قرار دارد، اظهار کرد: 
معادن اس��تان چون معادن آلومینیات و سنگ های 
تزیین��ی از ظرفی��ت و پتانس��یل باالی��ی برخوردار 

هستند. 
حس��ن زاده در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با 
اش��اره به صنعت توریس��ت و گردش��گری در تبریز 
تاکید کرد: تبریز با داش��تن بناه��ای بزرگ تاریخی 
در حوزه جذب توریس��ت و گردشگر امکانات بسیار 
زی��ادی دارد، به ط��وری که در س��ال 2018 تبریز 
به عنوان شهر گردشگری اسالمی دنیا معرفی خواهد 

شد. 
حسن زاده افزود: هنر فرش دستباف تبریز یکی از 

پتانسیل های بزرگ استان است. 
رئیس اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: مس��ئوالن 
دول��ت ایران بعد از رف��ع تحریم ها ب��رای ارتباط با 
کشورهای پیش��رفته تمامی مقررات سرمایه گذاری 
و تضمین ه��ای الزم را برای حضور س��رمایه گذاران 

خارجی در ایران فراهم خواهند کرد. 
وی گف��ت: از تمام��ی فع��االن اقتص��ادی دعوت 
می کنیم ت��ا از ظرفیت ب��االی تبریز که پتانس��یل 

بزرگی برای سرمایه گذاری است، استفاده کنند. 
وی با اش��اره به نقاط قوت صنای��ع اتریش تاکید 
ک��رد: بازرگان��ان اتری��ش در زمینه صنای��ع ریلی، 
هتل س��ازی، پتروش��یمی و گردش��گری نقاط قوت 
زیادی دارن��د که امید داریم صنعتگران اس��تان در 
هم��کاری با صنعتگران اتریش��ی گام های بزرگی در 

جهت پیشرفت اقتصادی دو کشور بردارند. 
حس��ن زاده در پایان خاطرنش��ان کرد: بازرگانان 
اتریش��ی می توانن��د با هم��کاری تج��ار تبریزی از 
پتانسیل بزرگ صنعت قطعه سازی در تبریز استفاده 
ک��رده و به تولید خودرویی با برند بزرگ اروپایی در 

تبریز اقدام کنند. 

با لغو تحریم ها همکاری گروه بهمن 
با ایسوزو و مزدا افزایش می یابد

گ��روه بهمن در ح��ال انجام مذاکرات فش��رده با 
شرکت های ایسوزو و مزدا است. 

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، این مذاکرات 
که در تهران و توکیو بین مدیران ارشد شرکت های 
گروه بهمن، ایس��وزو و مزدا در حال انجام است، در 
رابط��ه با ادام��ه همکاری ها ص��ورت گرفته و در آن 
ب��ه موضوعاتی همچون افزای��ش تولید محصوالت و 
همچنین توسعه و عرضه محصوالت جدید پرداخته 

شده است. 
رض��ا عاصم نخجوانی، مدیرعام��ل گروه بهمن در 
این زمینه اظهار کرد: در این مذاکرات توانس��ته ایم 
به نتایج قابل قبولی دست یابیم. مذاکرات و توافقات 
مناس��بی با ش��رکت ایس��وزو جهت افزای��ش تولید 
محصوالت و عرضه وانت جدید، کامیون، کش��نده و 

مینی بوس صورت گرفته است. 
به گفته وی، شرکت مزدا نیز در خصوص عرضه 
و تولید س��ه مدل س��واری و خودروی شاسی بلند 
اب��راز تمایل ک��رده ک��ه پیش بینی می ش��ود این 
توافقات در قالب برنامه های س��ال آتی گروه بهمن 

به اجرا درآید.

تویوتا باوجود کاهش فروش هنوز 
هم حرف اول را می زند

در س��ال 2015، تویوتا تنها شرکت خودروسازی 
بود که توانس��ت با ف��روش 10 میلیون خودرو مقام 

اول را در دنیا به خود اختصاص دهد. 
بع��د از شکس��ت بی س��ابقه فولکس واگ��ن که با 
ارائ��ه موتوره��ای قالب��ی کاهش ف��روش را در پی 
داش��ت، ش��رکت ژاپنی تویوتا می دانس��ت بار دیگر 
عنوان نخستین شرکت خودروس��ازی دنیا را حفظ 
خواه��د کرد. جایگاه این گروه خودروس��ازی حضور 
او را در ای��ن مق��ام با بی��ان اینکه در س��ال 2015 
تنها ش��رکت در این حوزه بوده که توانسته است با 
فروش 10میلیون خودرو این جایگاه افسانه ای را رد 
کند تایید می کن��د. با جمع آوری همه مدل ها حتی 
مدل های لوکس مثل لکس��وس، کامیون های هینو 
و خودروه��ای مینی، این غول ژاپنی موفق ش��د در 
مدت 12 ماه 10.151 خودرو وارد بازار جهانی کند. 
دو رقیب اصل��ی تویوتا در س��طح جهانی هرکدام 
توانس��تند تنها ماهانه چندصد هزار خ��ودرو به بازار 
عرض��ه کنند. ش��رکت آلمانی فولکس واگن ش��امل 
12 برن��د مختلف می ش��ود که از میان آنه��ا آئودی، 
اسکودا، پورشه و اسکانیا 9.93 میلیون فروش را برای 
این شرکت درپی داشت. درحالیکه شرکت آمریکایی 
جنرال موتور فروش 9.8 میلیون خودرو را در س��ال 
  HIS 2015 تایید کرده اس��ت. طبق پیش بینی های
این سه شرکت در آینده تقریبا یک سوم خودروهای 
موج��ود در بازار جهانی را تولید خواهند کرد. س��ال 
گذشته حدود 90 میلیون خودرو از مدل های مختلف 

در بازار جهانی به فروش رفت. 
 

تمایالتی که روز به روز بیشتر می شود
اگرچ��ه تویوتا از عنوان نفر اول دنیا برای چهارمین 
س��ال پیاپ��ی اس��تفاده می کن��د اما هن��وز هم مثل 
رقیب های��ش هر روز بیش��تر از قبل تمای��ل دارد به 
تعداد بازارهای اصلی خ��ود اضافه کند. این گروه باز 
هم شاهد جریان پیدا کردن فروش کلی خود از سالی 
به س��ال دیگر بود. اگر نوسان های س��االنه بازار را در 
نظر بگیریم، این کاهش به 80 درصد خواهد رسید. 

به طور کلی تویوتا س��ال گذش��ته در ب��ازار ژاپن 
آس��یب دید. به طوری که در س��ال گذش��ته ش��اهد 
کاهش فروش خ��ود از 6.5 درصد به 2.17 میلیون 
واح��د در بازار راک��د ژاپن بود. این ضرب��ه ناگهانی 
را بازگش��ت بی��ش از 4 درص��د از حج��م تولید در 
کارخانه ه��ای تویوت��ای کش��ور توضی��ح داد زیرا از 
ش��کنندگی تقاضای بازار داخل��ی در جهت افزایش 

صادرات خود استفاده نکردند. 
باوج��ود کاهش ین در برابر دالر و یورو که به طور 
نظ��ری باید تحرک را دوباره به کارخانه های کش��ور 
می بخش��ید، میزان صادرات تویوتا 30 هزار خودرو 
کاهش پیدا کرده و مثل همه تولیدکنندگان در این 
حوزه ترجی��ح می دهد به تولید در کارخانه هایی که 

در نزدیکی بازارهای بزرگ قرار دارد، ادامه دهد. 
ب��ا درنظر گرفت��ن کاه��ش تقاضا در بس��یاری از 
کشورهای پیشرفته و همچنین کاهش رشد در بازار 
چین که همچنان بزرگ ترین بازار جهانی ش��ناخته 
می شود، به نظر می رسد تویوتا تصمیم دارد پیشرفت 
خود را درکشورهای درحال توسعه که تاکنون از نفوذ 

در بازارهای آنها غافل بوده سرعت بخشد. 
 

شریک جدید تویوتا
Nikkei، مهم تری��ن روزنام��ه اقتص��ادی ژاپن از 
شراکت تویوتا و سوزوکی موتور در آینده ای نزدیک 
خبر داد. طبق گزارش ه��ای این روزنامه نمایندگان 
این دو ش��رکت همچن��ان در حال بح��ث و تبادل 
نظر پیرامون ش��راکت خود در زمینه تولید هستند. 
همچنین تویوتا درنظر دارد به وس��یله موقعیت های 
ق��درت رقیب خ��ود Nippon در هند توانایی های 
خ��ود را در برخ��ی تکنولوژی ه��ا ب��ا این ب��ازار که 

پتانسیل باالیی دارد، مبادله کند. 
 

بینالملل خبر

سهشنبه
137بهمن1394 خودرو

علیه  بین المللی  تحریم های 
ایران س��ال ها در راه توس��عه 
س��نگ اندازی  خودرو  صنعت 
کرد. حاال ک��ه ابرهای تحریم 
از آس��مان ایران کن��ار رفته، 
اس��ت  پرس��ش مطرح  ای��ن 
ب��ا کدام  ک��ه خودروس��ازان 
اس��تراتژی می توانن��د اهداف 
کلی در نظر گرفته ش��ده در 
اسناد توسعه ای کشور را فتح 

کنند؟ 
قط��ع ارتب��اط با ش��رکای 
خارجی، بس��ته شدن درهای 
بازاره��ای بین الملل��ی، نق��ل 
و  پ��ول  دش��وار  انتق��ال  و 
مش��کالتی از ای��ن دس��ت از 
تبع��ات تحریم های یک جانبه 
راه  ک��ه  بودن��د  بین الملل��ی 
ب��رای پیش��رفت دومی��ن  را 
صنعت بزرگ کش��ور بس��تند 
و خودروس��ازان را در تنگن��ا 
قرار دادن��د. حاال دیگر خبری 
از تحری��م در اقتص��اد ای��ران 
نیس��ت و با توجه به اینکه از 
یک س��ال پیش، ای��ران برای 
روزه��ای ب��دون تحریم آماده 
می شد، نگاه ها به استراتژی ها 
و سیاس��ت ها ب��رای تح��ول 
در هم��ه بخش ه��ای صنعت 
دوخته شده است. در این بین 
از آنج��ا که خودروس��ازی در 
همه کش��ورهای جهان نقش 
پررنگی در توس��عه اقتصادی 
داش��ته، انتظ��ار م��ی رود که 
بوی تازگی در سیاس��ت های 

به چش��م  نیز  خودروس��ازان 
بخورد. 

در ح��ال و ه��وای روزهای 
نزدی��ک ب��ه پس��ا تحریم دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور به 
ش��مال آفریق��ا س��فر کردند، 
و  س��رمایه گذاری  ب��ا  یک��ی 
دیگری بدون س��رمایه گذاری. 
همچنین نخس��تین قرارداد و 
تفاه��م نامه در صنعت خودرو 
نیز توس��ط ایران خودرو با دو 
ش��رکت پ��ژو و بنز، ب��ه امضا 
رس��ید با ش��رایطی جدید که 
ش��امل ایجاد شرکت مشترک 
و س��رمایه گذاری مساوی بود. 
اکنون پرس��ش اینجاست که 
آیا این استراتژی ها به توسعه 

ختم خواهند شد؟ 
قربانی، سخنگوی  ساس��ان 
س�ی�اس��ت گذاری  ش���ورای 
خ��ودرو، در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »م��ا بای��د ببینیم 
که چ��ه برنامه اس��تراتژیکی 
تدوین کردیم و براس��اس آن 
پیش برویم. ب��ا توجه به افق 
1404 م��ا باید تا این س��ال 
3 میلی��ون دس��تگاه خ��ودرو 
تولی��د کنیم ک��ه یک میلیون 
از آن صادر شود. مورد بعدی 
توس��عه س��اخت داخل است 
ت��ا زمانی ک��ه م��ا در زمین��ه 
س��اخت داخل قطعات جدی 
عم��ل نکنیم و س��هم خود را 
افزای��ش ندهی��م، نمی توانیم 
مدعی باش��یم که خودروساز 

هستیم.«

او می افزای��د: »روش های��ی 
س��اخت  ب��ه  می توان��د  ک��ه 
داخ��ل منتج ش��ود، متفاوت 
اس��ت. تمرک��ز بر خ��ودروی 
یا اس��تفاده  مل��ی خودم��ان 
از برنده��ای جهان��ی ب��ا یک 
کار مش��ارکتی از جمل��ه این 
روش ها هس��تند. ما می توانیم 
با یک کار تیم��ی، تولید را با 
تکنول��وژی، دانش و س��رمایه 
به داخل کشور بیاوریم. وقتی 
برنده��ای خارجی در کش��ور 
س��رمایه گذاری کنن��د، رفتار 
داش��ت.  خواهن��د  متفاوت��ی 
یکی دیگ��ر از مزای��ای انجام 
کار مش��ارکتی، ایجاد اشتغال 

است.«
مرادل��و،  عل��ی  بی��وک 
کارشناس صنعت خودرو نیز، 
در گفت و گو با »فرصت امروز« 
درب����اره دی�پ�لماس��ی هایی 
بای��د در  ک��ه خودروس��ازان 
پساتحریم داشته باشند، بیان 
داریم  می کن��د: »ما وظیف��ه 
30 درصد از تولیدمان را صادر 
کنیم که برای تحقق آن چند 
روش وجود دارد. یکی موضوع 
برنده��ای  س��رمایه گذاری 
مطرح اس��ت که در قالب این 
مس��یرهای  س��رمایه گذاری 
ب��از خواهد ش��د.  صادرات��ی 
روش دیگر بازارهای صادراتی 
هستند که خودروسازان ما در 

آن فعالیت می کنند.«
به گفت��ه علی مرادلو، بحث 
تحری��م در بازارهای س��نتی 
صادراتی خودروسازان مشکل 

ایجاد نمی کرده است اما برای 
بازاره��ای تازه خودروس��ازان 
بای��د ب��ه س��متی برون��د که 
بتوانند می��زان در نظر گرفته 
ش��ده برای صادرات در سند 

سال 1404 را محقق کنند. 
»فروش  می ده��د:  ادامه  او 
محصوالت  لیس��انس  تح��ت 
مش��ترک  س��رمایه گذاری  و 
براساس رویکردهای اقتصادی 
و ن��ه رویکردهای سیاس��ی از 
راه هایی هس��تند که  جمل��ه 
صنع��ت خودرو را ب��ه اهداف 

مورد نظر خواهند رساند.«
همچنی��ن عب��داهلل بابایی، 
خ��ودرو،  صنعت  کارش��ناس 
ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه بهترین 
در  که می ت��وان  دیپلماس��ی 
گرف��ت،  پی��ش  پس��اتحریم 
م��دل ایران خودرو اس��ت، به 
»فرصت امروز« می گوید: »اگر 
قرار باشد که ما وارد بازارهای 
مانند  دیگ��ر  بیرونی ش��ویم، 
گذش��ته و تجربیات��ی نظی��ر 
سنگال نباید با سرمایه گذاری 
برویم. بلکه می توانیم صادرات 
دان��ش مهندس��ی را در پیش 
بگیریم که سرمایه ما هستند. 
درب��اره مدل حضور ش��رکای 
باید منافع کشور  خارجی نیز 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ود که به 
اعتق��اد م��ن س��رمایه گذاری 
مساوی و ورود دانش بهترین 
راهکار اس��ت زیرا وقتی کسی 
می خواهد از بازار ما اس��تفاده 
کن��د بای��د دانش و س��رمایه 
همراه خود بیاورد و وقتی یک 

شرکت سرمایه خود را درگیر 
می کن��د دیگر فق��ط دغدغه 
فروش س��ی کی دی را ندارند، 
بلکه به دنبال عمق بخشیدن 
به س��اخت داخل برای ارزان 
تمام ش��دن محص��والت، باال 
رفتن کیفی��ت قطعات، به روز 
ش��دن خودروها و استفاده از 
ایران به عن��وان مبدا صادراتی 

خواهد بود.«
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خ��ودرو معتق��د اس��ت: »ب��ا 
که  سیاس��ت هایی  ب��ه  توجه 
ایران  به وی��ژه  خودروس��ازان 
خودرو در نظر گرفته اس��ت، 
روزه��ای خوب��ی در انتظ��ار 
صنعت خودرو کش��ور اس��ت، 
زیرا این تفکر موجب می شود 
که دانش وارد کش��ور شود و 

بازارها بهینه شوند.«
از صنعت  وقت��ی صحب��ت 
خودرو ایران می شود، در وهله 
اول نام دو خودروس��از بزرگ 
کش��ور یعن��ی ای��ران خودرو 
و س��ایپا به چش��م می خورد. 
دو خودروس��ازی ک��ه یکی از 
آنها همچنان با ش��یوه سنتی 
گذش��ته ب��ه راه خ��ود ادامه 
می دهد و دیگری گویا ش��اید 
به دلیل قدرت چانه زنی باالتر 
در همین ابتدای راه می خواهد 
حال و هوای دیپلماسی هایش 
را تغیی��ر ده��د. ح��اال زمان 
مش��خص می کند راه هایی که 
دست کم در تئوری به درستی 
توسعه  به  ش��ده اند،  مشخص 

ختم می شوند یا خیر؟ 

بررسی استراتژی های دومین صنعت بزرگ کشور در پساتحریم

روزگارخودروسازانبهاریمیشود؟

 پس از سال ها رشد اقتصادی دو رقمی در 
چین و همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادی 
در این کش��ور که ب��ا کاهش تقاض��ا برای 
خودروهای نو همزمان ش��ده است، ظرفیت 
بزرگ بازار چین رنو را برای سرمایه گذاری و 
حضور در بازار خودروی این کش��ور وسوسه 
کرد و این خودروساز فرانسوی کارخانه خود 
را در چی��ن افتتاح کرد. گفتنی اس��ت که 
ارزش این کارخانه 942 میلیون دالر برآورد 

می شود. 
گرفته  صورت  برنامه ریزی های  براساس 
قرار است که سایت تولید خودروی رنو در 
چی��ن ابتدا کار خ��ود را با تولید خودروی 
Kadjar که یک خودروی SUV کوچک 
 SUV است آغاز کرده و سپس خودروی
بزرگ تر و مدل برقی س��دان محبوب خود 
فلوئنس نی��ز در این کارخانه و در س��ال 

2017 میالدی تولید خواهد شد. 
در ای��ن رابطه و براس��اس گزارش های 
منتش��ر ش��ده، رن��و قص��د دارد س��االنه 
150 ه��زار دس��تگاه خ��ودرو در س��ایت 
خودروسازی خود در چین تولید کند. در 
این راس��تا ژاک دانیل مدیرعامل شرکت 
مش��ترک رنو و دانگ فنگ به خبرنگاران 
گفت ک��ه ظرفی��ت تولید س��ایت رنو در 
چین می تواند در نهایت به دو یا س��ه برابر 

افزایش یابد. 
حض��ور رن��و در چین درحال��ی صورت 
می پذی��رد که تا پیش از ای��ن، حضور در 
این بازار بزرگ برای رنو از اهمیت چندانی 
برخوردار نبوده و تا پیش از افتتاح سایت 
تولید خودروی خود در این کشور، میدان 
را به شریک خود نیسان واگذار کرده بود. 
ش��رکت  مدیرعام��ل  دانی��ل،  ژاک 
س��رمایه گذاری مشترک رنو و دانگ فنگ 

در این راس��تا و در گفت وگو با خبرنگاران 
اعالم کرد: »آیا ما در حال ورود به میدان 
جنگ هس��تیم؟ ابدا این طور نیست، چرا 
که بازار قرار نیس��ت متوقف شود. ورود به 
بازار بزرگ��ی نظیر چین که ظرفیت تولید 
ساالنه 20 میلیون خودرو را دارد برای هر 

خودروسازی اتفاق بسیار مثبتی است.«

فرصت حضور در چین
کارل��وس گوس��ان، مدیرعامل ش��رکت 
رنوسیتروئن نیز در رابطه با حضور رنو در 
چین اعالم کرد حضور در بازار بزرگ چین 
هسته اصلی اس��تراتژی رنو است. وی در 
ادامه س��خنان خود اظهار داشت: »اگرچه 
ب��ازار چی��ن از اهمیت بس��یاری برای ما 
برخوردار است اما موجودیت رنو به حضور 
در این بازار بس��تگی ن��دارد و ما به چین 

تنها به عنوان یک فرصت می نگریم.«
اس��تراتژی رنو برای ف��روش محصوالت 
خ��ود در ب��ازار چی��ن، حض��ور در بخش 
خودروهای SUV است که در حال حاضر 
یک س��وم ب��ازار خودرو چین را تش��کیل 
می دهد و با توجه به روند رو به رش��د آن 
به نظر می رسد در آینده 50 درصد از بازار 

خودرو چین را به خود اختصاص دهد. 
راه ان��دازی س��ایت تولی��د خ��ودرو رنو 
در چی��ن در حال��ی ص��ورت می پذی��رد 
که ت��ا پیش از این رن��و حضوری محدود 
در ب��ازار خودرو چین داش��ته و خودروی 
SUV کولئوس که در کره جنوبی مونتاژ 
می شود، از جمله معدود خودروهایی است 
ک��ه رنو تا پیش از این به بازار چین عرضه 

کرده است. 
حضور رنو در بازار خودرو چین به عنوان 
یک تولید کننده فعال همزمان شده است 
با کاهش نرخ رش��د اقتصادی این کشور و 
سیر نزولی تقاضا برای خودرو، با این حال 

پیش بینی می شود پس از وقوع یک وقفه 
در رش��د اقتصادی چین تولی��د ناخالص 
داخلی این کش��ور رشدی 4 تا 6 درصدی 

را تجربه کند. 
در ارتب��اط با تولی��د خودروهای برقی، 
س��ایت تولید خودرو رن��و در ووهان چین 
تنها چند هزار دستگاه مدل برقی فلوئنس 
تولی��د خواهد کرد که قطع��ات مورد نیاز 

برای تولید آن از سایت رنو در کره جنوبی 
تامین خواهد شد. 

در ای��ن میان اگرچه تنه��ا مجوز تولید 
خودروهای س��بک در بازار چین برای رنو 
صادر ش��ده است، این شرکت فرانسوی به 
گفته مدیرعامل ش��رکت رنو – نیس��ان، 
تمرکز این شرکت روی تولید خودروهای 

SUV خواهد بود. 

بازار بزرگ چین رنو را هم وسوسه کرد

گزارش2
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اخبار انتخاباتی

آی��ت اهلل اکب��ر هاشمی رفس��نجانی، رئی��س مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، دیروز در مراسم بزرگداشت 
دهه فجر به ش��دت از احراز نشدن صالحیت سیدحسن 
خمینی برای ش��رکت در مجلس خب��رگان انتقاد کرد 
و گفت که  » صالحیت ش��خصیتی که ش��بیه به جدش 

امام)ره( است را تأیید نکردند.«
به گزارش ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه »هر آنچه ک��ه داریم از امام )ره( داریم«، 
گف��ت:  »همه باید خود را به امام )ره( و بیت امام )ره( 
بدهکار بدانیم، اما متأس��فانه بدهکارها هدیه خوبی به 

بیت امام )ره( در مقدمه انتخابات ندادند. «   
وی ادامه داد:  »شما صالحیت خود را از کجا آوردید؟ 
چه کسی به ش��ما اجازه داده قضاوت کنید؟ چه کسی 
تریبون نماز جمعه و صداوسیما را به شما داده است؟«
وی تصری��ح ک��رد:  »اگر ام��ام، نهضت ام��ام و اراده 
عمومی مردم نب��ود هیچ کدام اینها نی��ز نبودند. هدیه 
ب��دی به بیت ام��ام )ره( در زمانی که بای��د همه به هم 
تبری��ک بگوییم دادند که ان ش��اءاهلل خداوند از ش��ما 

بگذرد و شما را ببخشد. «   
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: »باید 
بگذاری��د مردم ب��ه هر که می خواهن��د رأی دهند. من 
ک��ه قدرتی ندارم که فش��ار بیاورم ک��ه در مورد تأیید 

صالحیت ها تجدیدنظر شود. «   
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به مس��ئله غدیرخم اشاره 
ک��رد و اظهار داش��ت:  »ای��ن حکم خدا ب��ود که پیامبر  
)ص( حضرت علی  )ع( را برگزید ولی قبل از وفات ش��ان 
به حضرت توصیه کردند که حکومت حق تو اس��ت ولی 
ممکن اس��ت شرایطی شکل بگیرد که مردم نخواهند، در 
این صورت اگر نخواستند کار را به خودشان واگذار کن. «   

وی خاطرنش��ان کرد:  »هیچ کس��ی از حضرت علی  
)ع( محق تر نیست، اگر مردم نخواستند کسی نمی تواند 

باشد و این اصل روشن اجتماعی است. «   
عضو مجلس خب��رگان رهبری همچنین به مس��ئله 
ردصالحیت ها اشاره کرد و افزود:  »البته من هم عقیده 
دارم که نمی ش��ود 12 هزار نفر با ه��م رقابت کنند اما 
راهش این اس��ت ک��ه از قبل قانون��ی بگذاریم و نه در 
جهت سیاس��ی بلک��ه در جهت واقع��ی صالحیت ها را 
مش��خص کنیم. «   هاشمی رفسنجانی ادامه داد:  »اینکه 
مردم اس��م بنویس��ند و بگوییم نمی توانیم احراز کنیم، 
معلوم اس��ت که چند نف��ر نمی توانند پرونده چند هزار 

نفری را بررسی کنند. «   
وی اضاف��ه کرد:  »بگذاریم م��ردم انتخاب کنند، افکار 

عمومی کمتر اشتباه می کند و اگر اشتباه کنند خودشان 
جبران خواهند کرد، اما اگر انتخاب را به آنها تحمیل کنیم، 

شرارت و چیزی همچون آن پیش می آید. «   

دستیابی به نقطه تعادلی در منطقه پس از برجام
رئی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام همچنین 
به دس��تیابی کش��ور به نقط��ه تعادل��ی در منطقه در 
دوران پس��ابرجام اش��اره کرد و گف��ت:  »امیدوارم این 
نقط��ه تعادلی که توس��ط تیم مذاکره کننده هس��ته ای 
و هدایت ه��ا و ش��جاعت آق��ای روحان��ی و همچنی��ن 
حمایت های رهبر معظم انقالب به دست آمده است، به 

سرانجام درستی برسد. «   

نقش کسانی که دستی در انقالب نداشتند 
در به وجود آمدن تفرقه 

آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی اف��زود:  »در آن زمان 
زندان ها پ��ر از زندانی بود و این مردم بودند که انقالب 
کردند. البته مقدمات آن را امام خمینی )ره( فراهم کرد 
و تحت شرایط رهبری امام، روحانیت، دانشگاه و بازار و 

همه اقشار مردم انقالب کردند. «   
وی ادام��ه داد:  »مردم پس از انقالب اس��المی دچار 
مشکالتی شدند که به خاطر تفرقه بود؛ با وجود آنکه در 
زندان ها و پی��ش از انقالب در یک نقطه در دل هایمان 
وحدت داشتیم، اما پس از انقالب تفرقه هایی ایجاد شد، 
آن مصائ��ب، تروره��ا و گروهک ها برس��ر انقالب آمد و 
سپس هم که جنگ شد. ما نباید این مسئله را فراموش 
کنیم و اگر زمانی تفرقه ها عمیق شود نباید انتظار دوام 

انقالب و حتی ایران را داشته باشیم.«
رئی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام گفت:  
»متأس��فانه در 10 سال گذش��ته دچار تفرقه ای شدیم 
ک��ه موجب تفاوت های بس��یاری ش��ده اس��ت، افراد و 
حتی برخی روحانیونی که دس��تی در انقالب نداشتند 
در به وج��ود آمدن این تفرقه ها نقش داش��تند و کار به 

اختالف واقعی کشیده شده است. «   
هاش��می رفس��نجانی ادامه داد:  »دوران سختی بود 
و ما ش��اهد تحریم های ش��دیدی بودیم و در شرایطی 
که نفت در اوج قیمت خ��ود بود، ما نمی دانیم پول آن 
نفت کجا است و صرف چه اموری شده است؟ آن زمان 

وضعیت مان را در سطح بین الملل نیز دیدیم. «   
هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: »دوباره زمینه وحدت 
فراهم شده و اکثریت جامعه راه درست را پیدا کرده اند و 
فهمیدند راه گذشته غلط بوده است و به همان راه درست 

س��ابق بازگشتیم، اما در این دوران هم همان اقلیتی که 
در ابتدای انقالب بودند باز سنگ اندازی می کنند؛ هرچند 
که نهادهای پرقدرت دس��ت ب��ه حمایت از آنها می زنند 
ول��ی اکثریت مردم از آنها حمای��ت نمی کنند.« آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی همچنین به موضوع توافق هسته ای 
اش��اره کرد و گفت:  »ناظران جهان��ی تصور نمی کردند 
ایران در برابر شش کشور که 90 درصد قدرت جهانی را 
پشت سر خود دارند، بتوانند به موفقیت دست یابند. در 
برابر آنها یک تیم مذاکره کننده قرار داشت که حرف حق 
می زد و حربه ای هم پشت سر خود نداشت و این کشورها 

در برابر این افراد تسلیم شدند. «   
وی همچنین به س��فر اخیر رئیس جمهوری به ایتالیا 
و فرانس��ه و دستاوردهای این س��فر اشاره کرد و افزود:  
»اکن��ون هم آن اقلیت ابتدای انقالب فعالیت بس��یاری 
می کنند و همواره مزاحم بوده و هستند؛ آقای روحانی 
به اروپا رفته اند و سفرش��ان آن همه دس��تاورد داشته 
است ولی این گروه در حال سم پاشی است و می گویند 
برج��ام برای تاریخ نتیجه داش��ت درحالی که نمی دانند 

قرارداد چیست.« 

دفاع از قراردادهای جدید خرید هواپیما
رئیس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام همچنین به 
انتقادها از خرید هواپیما از ش��رکت فرانس��وی ایرباس 
واکنش نش��ان داد و گفت:  »صنعت هوایی ما س��ال ها 
ب��ود که ما را س��رافکنده کرده بود، فرس��ودگی ناوگان 
هوای��ی ما موجب آن همه س��قوط و تأخیر برای مردم 
ما ش��ده بود و هواپیماهای ما را به بسیاری از جاها راه 
نمی دادند ولی ما در قراردادی درس��ت توانس��تیم یک 

ظرفیت جدیدی برای کشور ایجاد کنیم.« 
هاشمی رفسنجانی گفت:  »شرق و غرب برای حضور 
در ایران مسابقه گذاشته اند و می بینیم که روسیه، چین 
و هند تا اروپا و آمریکا تمایل دارند با ایران کار کنند و 

این چیز کمی نیست. «   
وی افزود:  »اکنون ش��رایط مناسبی ایجاد شده است 
و این کار توسط مردم صورت گرفت، چرا که مردم آگاه 
به پای صندوق های رأی آمدند و دولتی که می توانست 
جنگ را به کش��ور بکشاند تغییر دادند و دولت عاقل و 

معتدلی را بر سرکار آوردند. «   
وی ادامه داد:  »امیدوارم با نقطه تعادلی که با تالش 
دول��ت و تیم مذاکره کننده هس��ته ای و ش��خص آقای 
روحان��ی و همچنین حمایت های رهب��ر معظم انقالب 

ایجاد شده است کارها به خوبی پیش برود. «   

حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان 
بعد از جلس��ه س��ران س��ه قوا بر برگزاری 

پرشور انتخابات تأکید کرد. 
جلس��ه س��ران قوا دی��روز ب��ه میزبانی 
رئیس جمهور در آس��تانه سی و هفتمین 
انق��الب  ش��کوهمند  پی��روزی  س��الگرد 
اس��المی برگزار ش��د. به گزارش ایس��نا، 
حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی 
رئی��س  جمه��وری، آی��ت اهلل صادق آملی 
الریجان��ی رئی��س ق��وه قضایی��ه و علی 
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
ظهر روز دوش��نبه در نشستی به میزبانی 
و  مهم تری��ن مس��ائل  رئی��س  جمه��ور، 
موضوعات روز کش��ور را مورد بررس��ی و 

تبادل نظر قرار دادند. 

رئی��س  جمهور پس از این نشس��ت در 
گفت وگو با خبرنگاران در رابطه با انتخابات 
پیش روی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
آنچه امروز رهب��ری معظم انقالب و ملت 
انتخاباتی  برگ��زاری  می خواهن��د  ای��ران 
ش��کوهمند در کش��ور اس��ت، بنابرای��ن 
چگونگی برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم 
و رقابتی، بخش��ی از گفت وگوی سران قوا 
بود و مطمئناً ملت ایران با حضور پرش��ور 
خود در انتخابات ی��ک حرکت رو به جلو 
در زمینه سیاسی و اجتماعی در کشور را 

رقم خواهند زد. 
رئی��س  جمه��ور ب��ا تأکید ب��ر اهمیت 
همزمان��ی برگ��زاری انتخاب��ات مجل��س 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری 

اظهار امی��دواری کرد که مل��ت ایران در 
مس��یر پیش روی خود همانند گذش��ته 
موفق بوده و بتوان��د افتخارات بزرگ تری 

را بیافریند. 
رئی��س  جمه��ور همچنین درب��اره این 
نشس��ت گفت: در این جلس��ه س��ران قوا 
درباره مس��ائل مهم کش��ور بحث و تبادل 
نظر داشتند و این در جهت هماهنگی سه 
قوه برای پیش��رفت امور کشور، کارساز و 

مهم است. 
روحانی ب��ا تبری��ک دوازده��م بهمن، 
س��الروز ورود امام خمینی )ره( به میهن، 
این روز را فجر انقالب اس��المی دانست و 
خاطر نشان کرد: ما هر چه داریم از برکت 
انقالب اسالمی، دهه فجر و مجاهدت هایی 

است که ملت ایران به رهبری امام خمینی 
)ره( داش��تند که در نتیجه، عزت، آزادی، 
اس��تقالل، اخ��الق اس��المی و جمهوری 

اسالمی را برای ما به ارمغان آورد. 
روحانی با اشاره به اینکه در جلسه سران 
س��ه قوه در رابطه با فضای پس��ابرجام و 
سفر اخیر به دو کشور اروپایی و همچنین 
اقداماتی که باید برای پیش��رفت کش��ور 
در ش��رایط جدید انجام ش��ود گفت وگو و 
تبادل نظر داشتند، اظهار داشت: رسیدن 
ب��ه پیش��رفت تنها در س��ایه هماهنگی و 
همدلی س��ه قوه امکان پذیر اس��ت و همه 
قوا باید دس��ت به دس��ت ه��م دهند تا از 
فضای پس��ابرجام به نفع مردم ، کش��ور و 

اشتغال جوانان بهره برداری کنیم. 

در نشست سران قوا مطرح شد

تأکید رئیس جمهور بر برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی

 س��هیال جلودارزاده، فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
نبای��د بگذاریم ناامیدی رد صالحیت ها به افکار عمومی در 
جامعه تسری پیدا کند. باید راهکاری اندیشیده شود که اگر 
قرار اس��ت عده ای رد صالحیت شوند در مقابل شان عده ای 
هنوز باقی بمانند که افکار مختلف جامعه را در انتخابات آتی 

مجلس شورای اسالمی و خبرگان نمایندگی کنند. 
 محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اس��المی 
گف��ت: راهبرد یک صدا، یک فهرس��ت، راهبرد موفق ما 
برای حضور در انتخابات آینده است. ما اکنون با هدایت 
جامعه روحانیت مبارز به سمت فهرست واحد می رویم و 
به احتمال زیاد و ان شاءاهلل این هفته تکلیف فهرست در 
تهران مشخص می شود و همین رویکرد نیز در سرتاسر 
کشور از س��وی اصولگرایان استقبال شده و اصولگرایان 
در بیش از 20 اس��تان ب��ه نتایج خوبی برای پیش��برد 

راهبرد خود رسیده اند. 
 محمدرض��ا ع��ارف، رئیس بنیاد امی��د ایرانیان با 

بیان اینک��ه اصالح طلبان هزینه های زیادی برای نظام 
و اصالح طلب��ی داده اند و به آن افتخار می کنند، تأکید 
ک��رد: اصالح طلبان با حداق��ل امکانات و با جدیت در 
رقابت انتخاباتی حاضر می ش��وند تا بگویند در قاموس 
اصالح طلبی قهر و کناره گیری وجود ندارد همان گونه 
ک��ه در انتخابات 92 به رغ��م برخ��ی محدودیت ها با 
صالب��ت ظاهر ش��دیم و در نهایت به پیروزی دس��ت 

یافتیم. 
 حجت االس��الم والمسلمین س��یدرضا اکرمی، عضو 
جامع��ه روحانیت مبارز گفت: لیس��ت جامعه روحانیت 
ب��رای انتخاب��ات خب��رگان پ��س از اعالم نهای��ی تأیید 

صالحیت ها توسط شورای نگهبان منتشر خواهد شد. 
 بی��ژن نوباوه، عضو فراکس��یون اصولگرایان رهروان 
والیت معتقد است انتشار لیست 30 نفره تهران از سوی 
ائت��الف اصولگرایان تا 16 بهمن یعنی تا زمان اعالم نظر 
نهایی ش��ورای نگهبان درباره تأیید صالحیت ها صحیح 

نیس��ت. او گف��ت ک��ه از 30 نماینده فعل��ی تهران 22 
نماینده جهت قرار گرفتن در لیست نهایی ائتالف مورد 

بررسی و نظرسنجی قرار می گیرند. 
 غالمحس��ین کرباس��چی، دبیرکل حزب کارگزاران 
س��ازندگی با تأکید بر اینکه حزب متبوعش در انتخابات 
با مجموعه گروه های اصالح طلب هماهنگ عمل خواهند 
ک��رد، گفت: دوس��تان ما در ش��ورای سیاس��ت گذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان حضور دارند و بنا بر آنچه ش��ورا 
اعالم می کند حزب ما نیز هماهنگ با آنها عمل می کند. 
منتظریم تا تجدیدنظر عدم احراز صالحیت و عدم تأیید 

صالحیت اعالم شود. 
 »برجا« )برنامه جام��ع انتخاباتی اصالح طلبان( که 
در جلسه هفته گذشته شورای سیاست گذاری انتخاباتی 
اصالح طلب ها مصوب ش��ده بود، به حوزه های انتخابیه، 
برای بهره گیری نامزدهای انتخاباتی اصالح طلب ارس��ال 

شد. 
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جان کری، وزیر خارج��ه آمریکا با بیان اینکه هیچ گونه 
راه��کار نظام��ی برای بحران س��وریه وجود ن��دارد، گفت: 
طرف های س��وری فرصت پی��ش آمده در ژن��و را غنیمت 
بش��مارند. به گزارش خبری اسکای نیوز عربی، جان کری، 
وزی��ر خارجه آمری��کا در بیانیه ای اعالم ک��رد: با توجه به 
اهمی��ت مذاکرات ژنو من از طرف های س��وری می خواهم 
تا به بهترین ش��کل ممکن فرصت پی��ش آمده را غنیمت 
بش��مارند. همچنین از نظام س��وریه می خواه��م تا اجازه 
رسیدن کمک های بشردوستانه به شهرک های محاصره شده 
مثل  » مضایا« را بدهد. نظام سوریه مسئولیت اصلی تسهیل 

در رسیدن کمک های بشردوستانه به مناطق محاصره شده 
را برعهده دارد. رس��یدن به راهکار سیاس��ی بحران سوریه 
پ��س از مذاکرات، حمایت از داعش را تضعیف خواهد کرد. 
اگ��ر بحران س��وریه از طریق مذاکرات حل و فصل نش��ود 
درگیری ها به راحتی در خاورمیانه گس��ترش خواهد یافت 
و در نهایت باید بگویم هیچ گونه راهکار نظامی برای بحران 
سوریه وجود ندارد. او ضمن طرح این ادعا که  » نظام سوریه 
غیرنظامیان را گرسنه نگه می دارد«، از هیأت دولت و نظام 
این کش��ور خواست نقش خود را به طور کامل در مذاکرات 

ژنو 3 ایفا کنند. 

کری: بحران سوریه راهکار نظامی ندارد

بمب گذاری های�ی در    در پ�ی وق�وع 

نزدیک�ی آرام�گاه حضرت زین�ب  )س(، 
مس�ئول سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا 
گفت که هدف حمالت مختل کردن روند 

گفت وگوهای صلح سوریه بوده است. 
 ارت�ش عراق اعالم کرد در حمله هوایی 
جنگنده ه�ای ائت�الف به محل نشس�ت 
رهبران داعش بیش از 60 داعشی از جمله 
چند عضو ارشد این گروه از پای درآمدند. 

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل با انتشار مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز 
بار دیگر اش�غالگری های رژیم صهیونیستی را به انتقاد گرفت و اعالم داشت 
نگه داشتن نسلی دیگر تحت اشغالگری نامحدود، امنیت و آینده اسراییلی ها 

و فلسطینی ها را تضعیف می کند

تیتر اخبار

شاهرخ فاتح، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در 
مورد وضعیت خشکسالی کشور، ضمن اشاره به شرایط مطلوب 
بارش کشور از ابتدای سال آبی 94 تا پایان دی ماه، گفت: شاخص 
خشکسالی هواشناسی SPEI چهارماهه نشان می دهد بسیاری 
از مناطق کشور دارای شرایط ترس��الی بود ه اند که در این رابطه 
می توان به مناطقی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب، بخش هایی 
از جنوب و جنوب شرق و همچنین برخی از مناطق شمال شرق 
شامل گلس��تان و شمال خراسان شمالی ترسالی های ضعیف تا 
ش��دید داشته اند. فاتح با اشاره به اینکه یکی از جنبه های پدیده 
خشکسالی، جنبه اقتصادی و اجتماعی آن است، گفت: در مرکز 
ملی خشکس��الی مطالعات اولیه ای در مس��یر پایش این جنبه 
از پدیده خشکس��الی صورت گرفته که نتای��ج آن به طور ماهانه 
منتشر می شود. این مرکز مبادرت به اندازه گیری درصد مساحت 

و جمعیت تحت تأثیر طبقات مختلف خشکس��الی هواشناسی 
می کند. او با اشاره به نتایج بررسی مساحت و جمعیت تحت تأثیر 
طبقات مختلف خشکسالی بر مبنای شاخص SPEI  هفت ساله 
منتهی به پایان دی ماه 94 گفت: 1.2 درصد مساحت کل کشور 
تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید و 9 درصد مساحت کشور دچار 
خشکسالی شدید است، همچنین 23.1 درصد مساحت کشور با 
خشکسالی متوسط و 25.5 درصد از مساحت کشور با خشکسالی 
خفیف مواجه اس��ت. در مقابل طبق این شاخص 4 دهم درصد 
مساحت کشور ترسالی بسیار شدید و  1.2 درصد ترسالی شدید 
دارد، همچنین 2.4 درصد از مس��احت کل کشور دارای ترسالی 
متوسط و 4.8 درصد از مساحت کشور با ترسالی خفیف مواجه 
است. و در نهایت و برمبنای این شاخص 32.4درصد از مساحت 

کشور نیز در شرایط طبیعی خود قرار دارد. 

9 درصد کل مساحت کشور از خشکسالی شدید رنج می برد

  مجلس شورای اس�المی پس از سال ها 

انتظار، کلیات الیحه ای را به تصویب رساند 
ک�ه در صورت تأیید نهایی، س�اعت کاری 
بانوان دارای ش�رایط خاص را از ۴۴ ساعت 

به ۳6 ساعت کاهش می دهد. 
  دولت آبادی، دادستان تهران با هشدار به 

برخی س�ایت های خبری در رابطه با انتشار 
اخب�ار خ�الف واقع مرب�وط به اح�راز یا رد 
صالحیت کاندیداها گفت: رسانه ها حق انتشار 

اخبار خالف واقع در این زمینه را ندارند. 

فعاالن حیات وحش به  »مرگ آرام« میمون های رزوس در کلینیک پردیس�ان 
معترضند اما دامپزشک این مرکز می گوید این میمون ها برای جامعه و طبیعت 

ایران بسیار خطرناکند و هیچ گزینه دیگری هم در عمل ممکن نیست

تیتر اخبار

قس��مت هفتم مجموعه فیلم های  »جنگ س��تارگان« به 
نزدی��ک 2 میلیارد دالر فروش در بازارهای جهانی رس��ید. به 
گزارش ورایتی، فیلم  »جنگ س��تارگان: نیرو بیدار می شود« 
محصول دیزنی می تواند ب��ه زودی در بازار جهانی به فروش 2 
میلیارد دالر برسد. در هفتمین تعطیالت آخر هفته، فیلم هفتم 
این مجموعه در بازار داخلی آمریکا 10 میلیون و 800 هزار دالر 
دیگر فروش کرد و در جایگاه سوم فروش قرار گرفت. این فیلم 
در بازار داخلی آمریکا در مجموع 895 میلیون و 400 هزار دالر 
فروش کرده است. این رقم تاکنون 125 میلیون دالر بیشتر از 
فروش  »آواتار« است که رکورددار پیشین پرفروش ترین فیلم 
آمریکا بود.  »نیرو بیدار می شود« در بازار جهانی، این هفته 12 
میلیون و 600 هزار دالر دیگر فروخت تا مجموع فروشش را به 
یک میلیارد و 90 میلیون دالر برساند. به این ترتیب  »جنگ 

ستارگان« هنوز پشت س��ر  »آواتار« قرار دارد که در مجموع 
بازار 2 میلیارد و 30 میلیون دالر فروش کرده بود.  »تایتانیک« 
در بازار جهانی یک میلیارد و 530 میلیون دالر  و  »خشمگین 
۷« در بازار جهانی ی��ک میلیارد و 160 میلیون دالر فروخته 
بودند. این افسانه فضایی که به طور دقیق تاکنون یک میلیارد 
و 983 میلیون دالر ف��روش کرده فقط به فروش 1۷ میلیون 
دالر دیگر نیاز دارد تا به مرز 2 میلیارد دالر برسد و رسیدن به 
این رقم برایش کاماًل محتمل اس��ت. با این حال برای رسیدن 
به  »آواتار« در مجموع بازار،  »جنگ ستارگان« هنوز باید جلو 
برود. با این حال تحلیلگران می گویند  »جنگ ستارگان« برای 
رسیدن به این رکورد در بازار داخلی در سه هفته به این مکان 
رسید، درحالی که  »آواتار« 48 هفته فروش کرد تا به رقم ۷60 

میلیون و 500 هزار دالر در بازار داخلی آمریکا برسد. 

»جنگ ستارگان« به مرز ۲ میلیارد دالر فروش رسید

مجموع���ه   از  س����وم    فیل���م 

»پان�دای کونگ فو کار« موفق ش�د تا در 
ب�دو نمای�ش بر ص�در ف�روش فیلم های 
آمریکای شمالی، چین و کره قرار بگیرد. 

سازمان بهداشت جهانی گفته فیلم هایی 
که در آنها مردم س�یگار می کش�ند باید 
رده بندی س�نی  »بزرگس�االن« دریافت 
کنن�د چون ش�رکت های تنباک�و از آنها 
برای بازاریابی و فروش محصوالت شان به 

کودکان استفاده می کنند. 
فرانک فینلی، بازیگر بریتانیایی نامزد جایزه اسکار در ۸9 سالگی درگذشت

تیتر اخبار

 تیم فوتبال رئال مادرید یکش��نبه ش��ب در چارچوب هفته 
بیس��ت و دوم رقابت های اللیگای اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو 
برنابئو به مصاف اسپانیول رفت و این تیم را با حساب 6 بر صفر 
پشت سر گذاشت. نیمه نخس��ت این بازی با برتری 4 بر صفر 
رئالی ها همراه ش��د. کریم بنزما در دقیقه ۷ روی یک ضربه سر 
دروازه حریف را گشود. در دقیقه 12 رونالدو از روی نقطه پنالتی 
فاصله را دو برابر کرد. گل به خودی پاتریک روبرتز در دقیقه 16 
باعث شد رئال 3 بر صفر پیشی بگیرد و در دقیقه 45 کریستیانو 
رونالدو با یک حرکت انفرادی و ضربه پای چپ محکم و دیدنی 
خود از پشت محوطه جریمه گل چهارم را به ثمر رساند. با شروع 

نیمه دوم حمالت رئال مادرید ادامه یافت اما این بار اس��پانیول 
دفاع فشرده را در دستور کار داشت تا مانع گلزنی بیشتر میزبان 
شود. فشارهای رئال مادرید در دقیقه 82 جواب داد و رونالدو در 
این دقیقه دروازه حریف را گشود تا هت تریک کند. در دقیقه 8۷ 
نیز یک گل به خودی دیگر از سوی اسکار دوآرته مدافع اسپانیول 
باعث شد برتری 6 بر صفر رئالی ها رقم بخورد. رئال مادرید با این 
برد خانگی 4۷ امتیازی شد و با حفظ جایگاه خود در رده سوم 
جدول به یک امتیازی اتلتیکو مادرید رسید. بارسلونا با یک بازی 
کمتر و 51 امتیازی صدرنشین است و اتلتیکو مادرید هم با 48 

امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده است. 

پیروزی پرگل رئال مادرید با زیدان

  ایوانکوی�چ، س�رمربی تی�م فوتب�ال 

پرس�پولیس گف�ت سوش�ا مکان�ی در 
ای�ن تی�م مقاب�ل  نف�ره  فهرس�ت ۱۸ 
سپاهان حضور دارد. وی همچنین ابراز 
امیدواری کرد تماش�اگران با حضور در 
ورزشگاه، یار دوازدهم تیم خود باشند. 
 باشگاه پرسپولیس به دلیل حضور در 
جام ش�هدا از سوی مس�ئوالن سازمان 

لیگ تقدیر شد. 
دو باشگاه منچستریونایتد و آرسنال درصدد جذب ادینسون کاوانی، مهاجم 

اروگوئه ای پاری سن ژرمن با مبلغ ۵۵ میلیون پوند هستند

تیتر اخبار
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پی اچ دی )PHD( نوآور و 
متخصص رسانه های تبلیغاتی

در دنیای پررقابت کس��ب و کار امروز، کمپانی های 
تبلیغات��ی ب��رای ارائه خدمات بهتر س��عی می کنند 
بربخش��ی از صنعت تمرکز کنند. جذابیت های مالی 
و همچنین در اختیار داش��تن نیروهای کارآزموده و 
منابع کافی دالیلی است که شرکت ها به بخش های 
مختل��ف بازار توجه نش��ان می دهن��د. طی چندماه 
گذشته، اکثر شرکت هایی که در ستون »ستاره های 
تبلیغات« معرفی ش��ده اند »آژانس« هایی هس��تند 
ک��ه با ارائ��ه راهکارهای خالق، انج��ام پژوهش های 
تبلیغاتی-بازاریابی و س��اخت تبلیغات تاثیر گذار به 
مشتریان ش��ان خدمات ارائه کرده اند. اما همان طور 
که گفته ش��د، در صنعت تبلیغات بخش رسانه های 
تبلیغات��ی نیز ب��ه جهت گردش مالی بس��یار باال از 
دیرب��از مورد توجه مجموعه های بزرگ قرار داش��ته 
اس��ت. به بهانه انتخاب مجموع��ه PHD  به عنوان 
»رسانه منتخب« در س��ال 2015 از سوی موسسه 
معتب��ر Campaign  قصد داریم ب��ه معرفی این 

رسانه دار مطرح بپردازیم. 

پی اچ دی در س��ال 1990 میالدی توس��ط س��ه 
متخصص تبلیغات به نام ه��ای جاناتان دورن، نیک 
هورس��ول و دیوید پتی سان تاسیس و نام شرکت از 
نام فامیل این س��ه نفر برداشت ش��د. ماموریت این 
شرکت از همان ابتدا »جست وجو و ارائه راهکارهای 
ارتباطی بهتر برای مش��تریان« تعیین ش��د. در آغاز 
فعالی��ت، توجه وی��ژه ب��ه ارائه خالقی��ت در حوزه 
رس��انه های تبلیغاتی در این آژانس کوچک به قدری 
قابل قبول بود که به س��رعت مورد توجه گروه عظیم 
Omnicom قرار گرفت و پ��س از مدتی به عنوان 
برند دوم این گروه در حوزه رس��انه به فعالیت خود 

ادامه داد. 
ش��اید بتوان جاه طلبی این شرکت را در بخشی از 
نخس��تین آگهی مطبوعاتی اش جست وجو کرد: »... 
یک آژانس که آمده اس��ت تا دوران جدیدی را برای 

برنامه ریزی ارتباطی خالقانه پایه ریزی کند... «

خدمات حرفه ای پی اچ دی
ب��ا توجه به س��اختار این مجموع��ه، پی اچ دی در 

مواردی که به آن اشاره خواهد شد کم نظیر است. 
تحقیق�ات و پژوه�ش: از آنجا ک��ه هزینه های 
بخش رسانه به واقع سرسام آور است، برنامه ریزی در 
این بخش باید منطبق با پژوهش های گسترده باشد. 
بنابراین شرکت پی اچ دی سعی دارد با ارائه خدمات 
نوین تحقیقات بازاریاب��ی و جابه جایی مرزهای این 
رشته علمی کارایی هزینه های انجام شده را افزایش 

دهد. 

خرید رس�انه برای مشتریان: شاید عمده ترین 
فعالیت ای��ن مجموعه را بتوان در این بخش تعریف 
کرد. ب��ا توجه به س��رمایه گذاری هنگفت ش��رکت 
مادر – گروه Omnicom- در این زمینه، شرکت 
پی اچ دی می تواند با ائتالف با Omnicom  قدرتی 
بی مانند در زمینه خرید و ارائه رس��انه به مشتریان 
داش��ته باش��د. برای درک قدرت این انحصار کافی 
  Omnicom اس��ت نگاهی به رقم س��رمایه گذاری
میلی��ارد   34« باش��یم:  داش��ته  ب��ازار  ای��ن   در 

دالر«.
ارائ�ه مدل های س�نجش اقتص�ادی: با توجه 
به پیچیده و رقابتی تر ش��دن بازار، س��رمایه گذاری 
بهین��ه در ح��وزه تبلیغات و بازاریاب��ی و به حداکثر 
رساندن نرخ بازگشت س��رمایه، یکی از اهداف مهم 
هر شرکت اس��ت. پی اچ دی در این زمینه نیز سعی 
کرده است با گردآوری گروهی از اندیشمندان حوزه 
بازاریابی، اقتصاد و مدیری��ت برند، به ارائه الگوهای 
»کمی« به مش��تریان بپ��ردازد. س��نجش مبارزات 
تبلیغاتی، بهینه س��ازی آمیخته رس��انه ها، پیام های 
تبلیغاتی و بودجه برای به حداکثر رساندن ROI از 

تخصص های ویژه تیم علمی پی اچ دی است. 

وسعت دامنه خدمات
پ��س از گذش��ت بیش از دو ده��ه از آغاز فعالیت 
ش��رکت پی اچ دی، این مجموعه همکاری خود را با 
مش��تریان مستقیم و ش��رکت های همکار گسترش 
داده اس��ت. یونیلیور، گوگل و اس س��ی جانس��ون 
از جمله مش��تریان مس��تقیم این ش��رکت به شمار 
می رون��د و مجموعه های مثل »ت��ی بی دبلیو ای«، 
گ��روه »دی دی بی«، »زیمرمن«، »بی بی دی او« و 
»آرنل« شرکای تجاری پی اچ دی به حساب می آیند. 
هم اکن��ون این کمپان��ی با همکاری ح��دود 3000 
پرس��نل در 80 بازارجهان��ی به مش��تریان خدمات 

تبلیغاتی ارائه می کند. 

ستاره های تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی شرکت بیک - شعار: آنچه را که می خواهید بگویید 

ایستگاه تبلیغات

شاهكارهای هنری خود را در کتاب 
رنگ آمیزی Ikea جمع آوری کنید

 ،Ikea در ص��ورت تمایل به جمع آوری اس��باب و اثاثیه
حتما عاش��ق کار با کتاب های رنگ آمیزی ویژه بزرگساالن 
ای��ن برند نی��ز خواهید ش��د. Ikea  با انتش��ار یک کتاب 
رنگ آمیزی ویژه بزرگساالن نسبت به جذب عده ای باور دارد 
که رنگ آمیزی را جایگزینی عالی برای مدیتیشن می دانند. 
تعداد این گروه، مدام رو به افزایش اس��ت. احس��اس و شور 
و ش��وق نهفته در این کار بازتابی از ش��خصیت برند است. 
Ikea  قب��ال پارچه هایی را برای رنگ آمیزی بچه ها به مردم 
می فروخت. به گزارش  ام بی ای نیوز، یک حقیقت جالب این 
اس��ت که کتاب های رنگ آمیزی ویژه بزرگساالن بعضی از 
پرفروش ترین محصوالت آمازون در طول فصل تعطیالت را 
تشکیل می دادند. بیشتر آنها شامل موضوعات جذاب برای 
بزرگس��االن، پیچیدگی در سطح آنها یا هوس های زودگذر 
نسبت به مدیتیشن می شوند اما فقط یک کتاب رنگ آمیزی 
محصوالت Ikea در قالب الگوهایی دل انگیز را در بر می گیرد. 
شرکت در این بازی با حضور همسرتان عالی است. با چاپ 
اثر خود می توانید به طرز تفکر ذن دست یابید. در غیر  این 
صورت خالقیت ش��ما باعث خلق ی��ک اثر هنری خاص و 
ارسال آن به ColorWithIkea# می شود. البته به ظاهر 

اکثر مردم آن را چاپ نمی کنند. 

گزارش »فرصت امروز« درباره بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی
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تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان در پیش اس�ت، برای ش�روع بفرمایید که 
تبلیغات این حوزه در کشورمان با چه محدودیت ها 

و اصول و قوانینی روبه روست؟ 
قبل از پاسخ به پرسش شما اجازه می خواهم توضیحی 
در مورد انواع تبلیغات در این حوزه داش��ته باشم. تبلیغات 
سیاس��ی مفهومی فراتر از تبلیغات انتخاباتی اس��ت. آنچه 
مدنظر شماس��ت بیش��تر بر تبلیغات انتخاباتی و بازاریابی 
سیاسی و رأی تاکید دارد. در تبلیغ سیاسی بیشتر به تبلیغ 
و معرف��ی ماهیت فکری و جناحی دولت ها، احزاب و نقاط 
قوت آنها برای جلب افکار عمومی منطقه ای، حزبی و گاه 
ملی پرداخته می شود. اما در زمان انتخابات آنچه در کشور 
م��ا با توجه به عدم وجود و قدرت احزاب انجام می ش��ود، 
تبلیغات انتخاباتی یا در نهایت بازاریابی سیاسی و انتخاباتی 
با مصادیق تعریف شده و کوتاه مدت است و پس از انتخابات؛ 
چه با پیروزی کاندیدا و چه شکس��ت وی رها می شود. اما 
مهم ترین نقیصه در این وادی که بیش از محدودیت ها مهم 
اس��ت، موضوع تغییرات زی��اد در قانون تبلیغات انتخابات 
اس��ت. به نحوی که کاندیداها در هر دوره امکان تغییرات 
در ن��وع اقالم تبلیغاتی را محتمل می دانند و بنابراین مانع 
تصمیم گیری بهتر، به موقع و بهینه آنان می شود. در بحث 
محدودیت ها به نظرم مهم ترین ضعف دوره کوتاه تبلیغات 
قانونی است که سبب می شود کاندیدا ها به طور غیر رسمی 

به تبلیغات محفلی و غیر رسمی رو آورند. 
اس�تراتژی ها و تاکتیک های تبلیغات انتخاباتی در 

کشور ما چه تفاوتی با سایر کشورها دارد؟ 
شاید باورش سخت باش��د، اما جز درانتخابات ریاست 
جمهوری و نزد معدودی از کاندیداهای مجلس ش��ورای 
اسالمی )به ویژه در تهران( اصوال چیزی به نام استراتژی 
تبلیغ در س��تادهای انتخاباتی وجود ندارد. روش ها کامال 
س��نتی و بدون برنامه م��دون و بدون کمپی��ن از پیش 
طراحی شده است که سبب بروز خسارت های زیاد برای 
خ��ود کاندیدا و جامعه می ش��ود اما اگ��ر یک متخصص 
تبلیغات بخواه��د برای کاندیدایی برنامه جامع ارائه دهد 
و در آن به تدوین استراتژی ها و تاکتیک ها بپردازد قطعا 
در اصول مبنایی علمی، تفاوتی با س��ایر کشورها نخواهد 
داش��ت. آنچه کمپین یک کاندی��دای داخلی را متفاوت 
خواهد کرد توجه به جغرافیای انسانی، سیاسی، اجتماعی 
و حت��ی اقلیمی ح��وزه انتخابی��ه کاندیدا اس��ت. برنامه 
جام��ع هدفمند )کمپین( که ب��رای یک کاندیدا در یکی 
از شهرهای ش��مال نوشته می شود به لحاظ ساختاری با 
برنامه کاندیدای مش��ابه در اس��تان های مرک��زی ایران 
تفاوتی ندارد اما در محتوا و بومی س��ازی س��بک و سیاق 

کار تفاوت ها بارز و حتی گاه در تضاد خواهد بود. 
چه کس�انی و با چه تخصص هایی در بازار تبلیغات 

سیاسی ما فعالیت می کنند؟ 
همان طور که عنوان کردم، غیر  از کاندیداهای لیستی و 
حزبی در تهران؛ اکثر ستادهای انتخاباتی در شهرستان ها 
بر مبنای روش های سنتی و رفاقت های سیاسی یا فامیلی 
اداره می ش��ود. امسال طی یک کار تحقیقی به چند شهر 
بزرگ کش��ور و ستاد چندین کاندیدای مطرح و شاخص 
مراجعه کردم و این نکته را حتی مشهود تر از قبل دیدم. 

قیمت در این بازار چقدر است؟ 
قیم��ت با توجه به نوع مش��اوره و خدمات تخصصی که 
مش��اور و تیم مشاور ارائه می دهند، متغیر است. این نکته 
را اضافه کنم که حجم بودجه مشاور تبلیغاتی )در صورت 
وجود( در مقایس��ه با کل هزینه های یک ستاد انتخاباتی 

بسیار ناچیز و جزئی است. زیرا در ایام انتخابات چاپخانه ها، 
فیلمسازان و کارگردانان و اصحاب برخی رسانه ها بیشترین 
فعالی��ت را در ای��ن عرصه داش��ته و با ارتباط مس��تقیم 
با کاندیدا یا س��تاد، خواس��ته یا ناخواس��ته نقش مشاور 
تبلیغاتی را نیز ایفا می کنند. لذاحجم عمده بودجه تبلیغات 

ستادهای انتخاباتی هم در 
این بخش ها هزینه می شود 
و ب��ه دان��ش و تخص��ص 
اساتید برجس��ته تبلیغات 
کمتر توجه می شود یا اصال 

توجه نمی شود. 
آیا ش�رکت های خاصی 
در ای�ن زمین�ه فعالیت 
مش�اوران  یا  می کنند، 
ش�خصی در این حوزه 

مشاوره می دهند؟ 
اینک��ه ش��رکت خاصی 

موض��وع فعالیت خودش را تبلیغ��ات انتخاباتی قرارداده 
باش��د الاقل من ندیده ام و آش��نایی بااین موضوع ندارم. 
دلی��ل آن هم از دو موضوع ناش��ی می ش��ود. همان طور 
که عن��وان کردم، نخس��تین علتش در گرایش س��نتی 

کاندیداها به نحوه جلب رأی است که این نگاه کار علمی 
و تخصص��ی را عمال غیر ضروری می دان��د و موضوع دوم 
شاید در عدم تطبیق زحمت و تالش و استرس و ریسک 
تبلیغات انتخاباتی در قیاس با تبلیغات تجاری باش��د که 
عمال آن را مقرون به صرفه نمی کند. در بازاریابی تجاری 
اعم از محصول یا خدمت، 
بس��یاری از مولفه ه��ا بین 
شما و کارفرما شفاف و تابع 
قوانینی نظیر وضعیت بازار، 
رصد رقبا، قوانین اقتصادی 
کشور، سهم بازار و. . . است. 
اما در تبلیغ انتخابات، شما 
با انبوهی از پیچیدگی ها و 
نقاط بحرانی مواجه هستید 
که س��بب غیر شفاف شدن 

فعالیت می شود. 
س�بک  ای�ن  مخاط�ب 
از تبلیغات چه کس�انی هس�تند و چه ش�یوه های 
تبلیغاتی برای این گروه از مخاطب جواب می دهد؟ 
قاعدتا باید کاندیداها باش��ند که این طور نیس��ت. اکثر 
کاندیداها وظیفه مشاور تبلیغاتی را در حد طراحی پوستر 

یا ساخت فیلم، مدیر شبکه مجازی، سایت و. . . می دانند 
یعنی ناگهان وارد مرحله رس��انه می شوند. در صورتی که 
تبلیغات انتخاباتی همانند تبلیغات تجاری و حتی ش��اید 
بیش از آن نیازمند توجه به مراحل بنیادین تبلیغ اس��ت 

که از آن غافل می شوند. 
 به نظر ش�ما راه برون رفت از وضع تبلیغ سنتی به 

تبلیغ علمی انتخاباتی چیست؟ 
این کار را بسیار دشوار می دانم. به عنوان کسی که در 
چهار دوره انتخابات مجلس و دو دوره انتخابات شورای 
ش��هر و سه دوره ریاست جمهوری )س��تادهای استانی 
ریاس��ت جمهوری( حض��ور فعال داش��ته ام باید بگویم 
این تغییر نگاه بس��یار مشکل اس��ت و نیاز به تغییراتی 
فرهنگی در نوع نگاه کاندیداها و رأی دهندگان دارد که 
الاقل به سرعت قابل حصول و وصول نیست. کتاب »ده 
اشتباه تبلیغاتی آقای کاندیدا« به نوعی به تبیین همین 
نقش در انتخابات می پردازد. ش��اید به عنوان نخس��تین 
گام باید به بس��ط و گس��ترش علمی رشته تبلیغات در 
مقطع دکترا توجه ش��ود. تصویب رشته ای دانشگاهی با 
عن��وان و موضوع تبلیغ��ات و گرایش های مختلف نظیر 
تجاری، سیاس��ی، فرهنگ��ی و. . . می تواند با فراخوان و 
ایجاد انگیزه در اس��اتید خاک خورده این وادی و صدها 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد تبلیغات، موجب 
ایجاد تحول در این صنعت شود. این همت بزرگ توجه 
و حمایت ویژه مسئوالن آموزش عالی کشور را می طلبد 
و امی��دوارم در دولت تدبیر و امی��د این امید به صنعت 

تبلیغات کشور نیز دمیده شود. 
در ح�ال حاض�ر به خاطر گس�تردگی ش�بكه های 
اجتماعی بسیاری از نامزدها سراغ این رسانه رفته 
و از آن بهره برداری ه�ای زیادی می کنند، به نوعی 
این رس�انه نخستین انتخاب حال حاضر کاندیداها 

شده است، نظرتان در این باره چیست؟ 
تجربه ش��بکه های مجازی به عنوان یک رس��انه تقریبا 
تجربه نویی اس��ت. این انتخابات نخس��تین انتخابات در 
کشورماس��ت که با چنین گس��تردگی حجم استفاده از 
ش��بکه های مجازی روبه رو بوده ایم. در انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال 92 شاهد فعالیت ش��بکه های مجازی و 
تاثیرگذاری آن بودی��م. اما به نظرم این دوره انتخابات از 
نظر تاثیرگذاری ش��بکه های مجازی بسیار متفاوت از آن 
دوره است. این موضوع هم به نکات مثبت رقابت ها و هم 

متاسفانه به نکات منفی آن خواهد افزود. 
کاندیدا ه�ا در حال حاضر از چ�ه ظرفیت های این 

رسانه می توانند استفاده کنند؟ 
رسانه بخشی از یک کمپین تبلیغاتی است. آنچه مهم تر 
از رسانه است هدفمندی و یکپارچگی و تطبیق محتوای 

کمپین با تصویر واقعی از جامعه است. 
به نظرتان ش�یوه های سنتی مانند پوستر و تراکت 
در حال حاض�ر برای جلب نظر مخاطبان این حوزه 

تاثیرگذار است؟ 
طبق یک تحقیق میدانی که در س��ال 88 در اس��تان 
گلس��تان داش��تم، در یکی از پرس��ش ها از مخاطب در 
مورد تاثیر پوس��تر کاندیداها پرسیده بودم که تقریبا 77 
درصد پاس��خ داده بودند پوس��تر تاثیر کم و خیلی کمی 
در تصمیم به رأی آنان داش��ته است. توجه کنید که این 
تحقیق مرب��وط به زمانی بود که ش��بکه های مجازی به 
گس��تردگی امروز نبود، یعنی می توان حدس زد قطعا در 
فضای امروزی هم تاثیر این نوع رسانه ها )عکس و تراکت( 

بسیار کم  است. 

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ور 

ن پ
سی

 ح
ثنا
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ب�ا اینكه چند وقتی به تبلیغ�ات انتخاباتی کاندیداهای مجلس 
ش�ورای اس�المی و مجلس خبرگان باقی مانده ولی تب خبرهای 
این حوزه داغ داغ اس�ت. بس�یاری از کاندیداه�ا پیش از موعد 
مقرر ش�روع به تبلیغات کرده اند و برای این منظور از رسانه های 
مختلفی بهره برداری می کنند. اکثر کاندیداها در این دوره تالش 

می کنند از رس�انه های س�نتی تبلیغات انتخاباتی فاصله بگیرند 
و س�راغ ش�بكه های اجتماعی و راه اندازی کانال در نرم افزارهای 
پیام رس�ان همچون تلگرام بروند. درواقع آنها فقط و فقط رسانه 
تبلیغاتی خود را تغییر داده و توجهی به اصل ماجرا ندارند. اینكه 
چرا تبلیغات انتخاباتی در کش�ور ما به این س�مت و س�و رفته و 
کاندیداه�ا نگاهی علمی و حرفه ای به مقول�ه تبلیغات انتخاباتی 
ندارند، از موضوعاتی است که »فرصت امروز« برای دریافت پاسخ 

آنها س�راغ احمد قلیش لی کارشناس ارشد تبلیغات و دانشجوی 
دکترای مدیریت کس�ب وکار رفته اس�ت. قلیش ل�ی مولف پنج 
عنوان کتاب اس�ت. کتاب های »شگردهای تبلیغات انتخاباتی« و 
»ده اش�تباه تبلیغاتی آقای کاندیدا« از جمله تالیفاتی اس�ت که 
قلیش ل�ی به طور اختصاصی در آنها ب�ه مقوله تبلیغات انتخاباتی 
پرداخته است. در ادامه ایشان به سواالت مختلفی در این زمینه 

پاسخ می دهد. 

جز در انتخابات ریاست جمهوری و نزد معدودی 
از کاندیداهای مجلس شورای اسالمی )به ویژه 

در تهران( اصوال چیزی 
به نام استراتژی تبلیغ در 
ستادهای انتخاباتی وجود 
ندارد. روش ها کامال سنتی 
و بدون برنامه مدون و بدون 
کمپین از پیش طراحی شده 

است



فروش��گاه های ب��دون م��رز 
نوعی  اس��تورها  دپارتم��ان  یا 
زنجی��ره ای  فروش��گاه های  از 
اس��ت که در ایران نیز س��ابقه 
دیرینه ای دارد؛ فروش��گاه های 
در  کوروش  مانن��د  زنجیره ای 
قبل از انقالب، ش��هروند و. . . 
از این نوع فروشگاه ها هستند 
که تمام��ی محصوالت خود را 
بدون دیوارکش��ی در یک فضا 
ب��ه مخاطبان ارائ��ه می دهند. 
از  دپارتمان روش��ا نی��ز یکی 
زنجیره ای  فروش��گاه های  این 
اس��ت که فعالیت های خود را 
چندی پیش با ش��عار »تجربه 
س��بک خری��دی لذت بخ��ش 
و آس��ان« آغ��از کرده اس��ت؛ 
از کارشناسان و  اگرچه برخی 
مشاوران حوزه برند و بازاریابی 
بر این باور هس��تند که روش��ا 
تجربه سبک جدیدی از خرید 
را ب��رای مخاطب��ان ایرانی به 
هم��راه ندارد و این فروش��گاه 
وجه تمایزی نس��بت به دیگر 
فروش��گاه های س��طح کش��ور 
ن��دارد. از طرف��ی نام گ��ذاری 
به ص��ورت  مجموع��ه  ای��ن 
»دپارتمان« برای بس��یاری از 
مخاطبان ایرانی ناآش��نا است 
و در این فروش��گاه س��بدی از 
برند های لوک��س حضور دارند 
ک��ه تابه حال ش��اید ن��ام آنها 
را مخاطب��ان ایرانی نش��نیده 
اینکه دپارتمان روشا  باش��ند. 
فعالیت ه��ای  راس��تای  در 
چ��ه  برندین��گ  و  بازاریاب��ی 
اقداماتی را انجام داده، بهانه ای 
ش��د تا »فرصت امروز« سراغ 
محمد قاضی زاده، کارش��ناس 
بازاریابی و برند برود. آنچه در 
ادام��ه می خوانی��د نظرات این 
کارش��ناس درباره فعالیت های 
ارتباطاتی برند، هویت بصری، 
سبد برند و. . . است که در سه 
بخش مجزا تنظیم شده است. 

دپارتم��ان  اس��تورها یک��ی 
مدل ه��ای  قدیمی تری��ن  از 
زنجی��ره ای  فروش��گاه های 
هس��تند ک��ه قدم��ت آنها به 
قرن 18 می��الدی برمی گردد. 
از  ن��وع  ای��ن  ش��کل گیری 
فروش��گاه ها را بای��د مره��ون 
به واس��طه  انق��الب صنعتی و 
آن رش��د طبقه متوسط مرفه 
از لح��اظ مال��ی و جمعیت��ی 

دانس��ت. جمعیتی که س��بک 
زندگ��ی بر پایه مد و روندهای 
روز را خواهان بودند و به شدت 
ب��ه س��مت مصرف گرای��ی در 

حال گذار بودند. 
فروش��گاه  بت��وان  ش��اید 
ک��و را  هاردین��گ ه��وول  اند 
ک��ه در س��ال 1796 در لندن 
افتتاح ش��ده پ��در ای��ن نوع از 
دانست. پس ازآن  فروش��گاه ها 
بود ک��ه باالخ��ص در ابتدای 
نوع  ای��ن  ق��رن 19می��الدی 
کش��ور های  در  فروش��گاه ها 
توس��عه یافته مرس��وم ش��د و 
ابتدایی ترین فروشگاه ها از این 
نوع در شهرهای لندن، پاریس 

و نیویورک افتتاح شدند. 
ای��ن فروش��گاه ها ب��ه علت 
مختل��ف  کااله��ای  اینک��ه 
موردنی��از مخاطبان را در یک 
ح��وزه خاص زیر یک س��قف 
گ��رد ه��م آورده بودن��د و به 
مخاطبان عرض��ه می کردند و 
درنتیج��ه الزم نبود مخاطبان 
از یک فروش��گاه خارج شوند 
و ب��ه فروش��گاه دیگ��ر ب��رای 
نیازهای خود  برطرف ک��ردن 
به س��رعت  کنن��د،  مراجع��ه 
فراگی��ر و محبوب ش��دند. از 
فروش��گاه ها  نوع  ای��ن  طرفی 
که در طبقات ش��ان هیچ گونه 
دیوارکش��ی بی��ن مغازه ه��ای 
نداش��ت،  وج��ود  مختل��ف 
توانستند به علت کاهش زمان 

جس��ت وجو برای خرید و نیز 
س��هولت ایجاد ک��ردن در امر 
خرید ب��رای مصرف کنندگان، 
تحولی شگرف را رقم بزنند. در 
کن��ار این نباید زنان و موضوع 
حضور آنها در بازار برای خرید 
و آن ه��م به تنهای��ی و ن��ه با 
همراهی همسر یا خانواده شان 
نادی��ده  را  دوران  آن  در 
گرف��ت. این نوع فروش��گاه ها 
ب��ه آنها اجازه م��ی داد در یک 
یا دوطبق��ه که تمام��ی انواع 
کاالهای زنان��ه در آنها موجود 
ب��ود با آزادی و ب��دون دغدغه 
برچسب خوردن توسط جامعه 

به خرید بپردازند. 

نخستین دپارتمان استور 
ایران

دپارتم��ان اس��تورها پس از 
ظهور فروش��گاه های همیش��ه 
تخفی��ف، تحت فش��ار زی��ادی 
قرار گرفتند؛ چ��ون ظهور این 
فروش��گاه ها باعث شده بود که 
فروشگاه های دپارتمان نیز وارد 
بازی تخفیف دادن روی قیمت 
محصوالت خود بشوند و این در 
حالی بود که این فروشگاه ها در 
تالش بودند خدمات مناسب و 
ویژه ای را هم به مخاطبان خود 
ارائه دهن��د. درنتیجه دپارتمان 
اس��تورها ب��ه این م��دل روی 
آوردن��د ک��ه از تولیدکنندگان 
به ص��ورت انب��وه محصوالت��ی 

باقیم��ت پایی��ن را خریداری و 
به مش��تریان خود عرضه کنند 
تا از رقابت بازنمانند و حاش��یه 
سودشان را هم از دست ندهند. 
در ده��ه 40 شمس��ی این نوع 
فروشگاه ها فعالیت های خود را 

در ایران نیز آغاز کردند. 
ای��ن  از  ن��وع  نخس��تین 
فروش��گاه های  فروش��گاه ها، 
بود که  زنجیره ای »ک��وروش« 
هنوز هم س��اختمان اصلی آن 
در تقاط��ع ولیعص��ر و خیابان 
زرتش��ت پابرجا است. البته بعد 
از انقالب فروشگاه های کوروش 
به فروش��گاه »قدس« تغییر نام 
پیدا کردند اما پ��س از چندی 
به علت ناتوان��ی در بازپرداخت 
دیون بانکی شان تعطیل شدند. 
با گذش��ت زمان فروشگاه های 
متفاوت ت��ری  دپارتمان��ی 
مانند ش��هروند، رف��اه و. . . نیز 
فعالیت های خود را آغاز کردند. 

سبد کاالیی محدود
ن��وع  ای��ن  جدی��د  نس��ل 
و  هایپراس��تور  فروش��گاه ها 
سوپر اس��تورها بودند که مدل 
فروشگاه های دپارتمان را تنها 
در ی��ک طبقه ب��ه مخاطبان 
م��دل  و  می کردن��د  ارائ��ه 
قبل��ی دپارتمان ه��ا را که در 
محصوالت  مختلف  طبقه های 
را به مش��تریان عرضه می کرد 
به م��دل  جدیدی ک��ه در آن 

تنها یک طبق��ه با بخش هایی 
مختلف و ب��دون هیچ دیواری 
در بین آنها وجود داشت، بدل 
دپارتمان  فروش��گاه  کردن��د. 
براس��اس م��دل  نی��ز  روش��ا 
فروش��گاهی دپارتمان اس��تور 
فعالیت ه��ای خود را آغاز کرد؛ 
البت��ه س��بد کاالیی ک��ه این 
فروشگاه عرضه می کند نسبت 
به دپارتمان استور کوروش که 
را  فعالیت های خود  درگذشته 
پیش می برد، محدود تر اس��ت 
و از طرف��ی کاالی مدمح��ور 

نیز است. 
در  روشا  دپارتمان  فروشگاه 
منطقه شمالی ش��هر تهران و 
حد فاص��ل خیابان دزاش��یب 
اس��ت؛  قرارگرفته  نی��اوران  و 
ای��ن فروش��گاه در 18 طبقه 
ساخته ش��ده ک��ه 10 طبق��ه 
آن ب��ه پارکین��گ اختص��اص 
پیداک��رده و پن��ج طبق��ه آن 
ش��امل اصن��اف و گروه ه��ای 
کاالیی مختلف مانند پوشاک، 
و...  لوازم آرایش��ی  جواه��رات، 
می ش��ود. از طرفی سه  طبقه 
دیگ��ر این مجموع��ه در حال 
حاضر افتتاح نشده است؛ این 
طبقه ها شامل باشگاه ورزشی، 
رستوران و باغ پشت بام است. 

حضور برند های ناشناس در 
دپارتمان

ای��ن  جغرافیای��ی  نظ��ر  از 
مجموعه در نقطه ای از ش��هر 
واقع  ش��ده که مدیرانش را بر 
آن داشته که از سبد برندهایی 
اس��تفاده کنن��د که مس��تیج 
)Masstige(  و لوک��س بازار 
هس��تند؛ یعنی در حال حاضر 
برنده��ای نس��بتا گران قیمت 
بازار در یک فروش��گاه عرضه 
می ش��وند. ب��ه گفت��ه مالکان 
روش��ا حدود 100 برند در این 

دپارتمان استور وجود دارد. 
از  مخاطبان��ی  هنگامی ک��ه 
طبقه متوسط و متوسط رو به 
باال در بخش های مختلف این 
فروشگاه حضور پیدا می کنند، 
خیلی نمی توانند محصوالتی را 
خریداری کنند و ش��اید حتی 
نام برخ��ی از برند هایی که در 
ای��ن فروش��گاه حض��ور دارند 
تابه ح��ال به گ��وش مخاطبان 
باش��د؛ چون  نخ��ورده  ایرانی 
بعضا نخس��تین بار اس��ت که 
برخ��ی از این برند ه��ا در بازار 

ایران حضور پیدا می کنند. 

3نکته ارزشمند برای ترسیم نقشه 
سفر مشتری

برنامه ش��ما برای س��ال آینده چیست؟ عزم خود 
را جزم و س��عی کنید با این رویکرد وارد سال آینده 
ش��وید: »ما در حال تبدیل ش��دن به یک ش��رکت 
مش��تری محور هستیم!«یا »ما مش��تری را در مرکز 

همه تصمیمات مان قرار داده ایم!«
اگر این تفکر را اتخاذ کنید، قطعا یک شروع خوب 

را رقم زده اید، اما از کجا شروع کنید؟ 
یک��ی از بهتری��ن راه ه��ا ب��رای دیدن چن��د باره 
مش��تریان مان، نقش��ه برداری از س��فر آنهاست. این 
دقیقا سفری است که مشتریان شما طی آن چیزی 
را از ش��ما یا خریداری کرده یا خریداری نمی کنند. 
ما پیش از این در مورد چگونگی ترس��یم این نقشه 
و راه های موثر بر ترس��یم یک نقش��ه خوب مطالبی 
را ارائ��ه کرده ایم. با انجام این فعالیت، ش��ما حقیقتا 
می توانید با کفش های مشتری خود حرکت و آنها را 
درک کنید. شاید شما تاکنون بسیاری از فرآیندها را 
در ارتباط با مش��تریان خود انجام داده باشید. ما در 
اینجا جمع بندی س��ه روش از مهم ترین فعالیت های 
مرتبط با نقش��ه برداری سفر مشتری را ارائه خواهیم 

کرد. 

1- مسیر کوچکی را برگزینید
به هیچ وجه س��عی نکنید کل سفر های ممکن را 
برای همه مش��تریان و همه محصوالت تان ترس��یم 
کنی��د. زمان��ی که ش��ما برای انج��ام ای��ن کار نیاز 
دارید بس��یار زیاد است و احتماال ش��ما را خسته و 
از ادام��ه کار ناامید خواهد کرد. پیش��نهاد می کنیم 
برای ش��روع یا ی��ک محصول یا ی��ک بخش خاص 
از مش��تری را انتخاب کنید و ایده آل این اس��ت که 
بخ��ش با ارزش ت��ر را مدنظر قرار دهی��د. به محض 
اینک��ه تصمی��م گرفتی��د و انتخاب خ��ود را قطعی 
کردی��د، توف��ان ذهنی را تش��کیل دهی��د و تمامی 
نقاط تماس��ی را که مش��تری به منظ��ور خرید یک 
محصول خاص از طریق آنها با ش��رکت شما ارتباط 
برقرار می کند شناس��ایی کنی��د. به طور کلی نقاط و 
مواردی نظیر مغازه، وب سایت، مرکز تماس و غیره. 
ب��ه محض اینکه این فعالیت را برای مش��تری هدف 
خود انجام دادید، حاال روی نقشه حرکت کنید. شما 
 همیش��ه قادر خواهید بود برگردید و مجددا مسیر را 

تکرار کنید. 

2- اهداف را تعیین کنید
برای هر نقطه تماسی که شناسایی می کنید تالش 
کنی��د بفهمید در آن نقط��ه تماس چه چیزی باعث 
ایجاد یک تجربه مش��تری عالی می ش��ود. بعضی از 
چیزهایی که ش��ما به آن فکر می کنید ممکن است 
مورد انتظار هر مشتری باش��د. به عنوان مثال، روی 
نقط��ه تماس وب س��ایت، مش��تریان می خواهند به 
س��ادگی ه��ر آن چی��زی را که به دنبالش هس��تند 
بیابند، آنها می خواهند نیازش��ان در دس��ترس باشد 
و بدون هیچ گسس��تگی در کار، خریدشان را نهایی 

کنند. 
یا ب��رای مرکز تماس ش��ما، مش��تری می خواهد 
ک��ه در کمترین زمان پش��ت خط تم��اس ماندن، با 
کارش��ناس ش��ما ارتباط برق��رار کند و به س��رعت 
مش��کلش حل شود. داشتن فهرس��تی از این موارد 
در هر نقطه تماس می تواند به ش��ما کمک کند، زیرا 
 شما را به سوی آنچه باید اندازه گیری شود راهنمایی 

می کند. 
3- نتایج را جمع بندی کنید

تاکنون، س��فر مشتری ش��ما به طور ساده، شامل 
فهرس��تی از نقاط تماس با هدفگذاری های مختلف 
ب��وده اس��ت، ام��ا بخ��ش کلی��دی همین جاس��ت. 
تبدیل این فهرس��ت ب��ه معیارهایی ک��ه بتوان آنها 
را اندازه گی��ری ک��رد )ب��ا اس��تفاده از روش های��ی 
مانن��د ش��اخص)NPS و CES( نکت��ه ای اس��ت 
 ک��ه ط��رح ش��ما را ب��ه س��وی موفقی��ت هدای��ت 

خواهد کرد. 
س��عی کنید برای تمامی نقاط تم��اس معیارهای 
قاب��ل اندازه گیری اس��تخراج کنید. لذا با س��نجش 
هر یک از تراکنش های میان ش��ما و مش��تری، قادر 
خواهید بود به طور شفاف نقاط ضعف سفر مشتری 
را شناس��ایی کنید و آنها را بهبود دهید. این احتماال 
مهم ترین مرحله خواهد بود، زیرا تمامی تالش هایی 
را که صرف کرده اید توجیه می کند و نتایج ش��فافی 
را به ش��ما نش��ان خواهد داد. زمانی که این چرخه 
کامل می ش��ود ش��ما می توانید دوباره شروع کنید، 
نقشه س��فر بیشتری را در دس��تور کار قرار دهید و 
 ش��رکت خود را تبدیل به یک سازمان مشتری محور

کنید. 
ارتباط با نویسنده: 
Email:payam.navi@gmail.com

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )69(
حامی یک تیم ورزشی باشید

این یک استراتژی ریسکی محسوب می شود، چرا که 
ه��واداران بزرگ ترین رقیب تیم مورد حمایت ش��ما 
تمایلی به استفاده از خدمات و محصوالت شما نشان 
نخواهند داد. در مقابل شما می توانید اطمینان حاصل 
کنید که هواداران تیم مورد حمایت شما، از محصوالت 
و خدماتی که عرض��ه می کنید تمام و کمال حمایت 

خواهند کرد. 
روش های مختلفی برای حمایت از تیم های ورزشی 
وجود دارد و تیم های ورزشی نیز بسته به اهمیت آنها 
دس��ته بندی می ش��وند. بازی های بعضی از تیم های 
ورزش��ی هر هفته پوشش داده می شود و برخی دیگر 
به زحمت می توانند برای بازی های خانگی خود 100 
هوادار را به ورزش��گاه بکشانند. باش��گاهی را انتخاب 
کنید که با اهداف شما سازگار بوده و به حمایت از آن 
عالقه مند باشید. برای کسب و کارهای محلی استفاده از 

این ایده می تواند بسیار جالب توجه باشد. 

ایده
باشگاه فوتبال آرس��نال که در آغاز فعالیت خود در 
جنوب لندن با نام ولویچ آرسنال شناخته می شد، مثال 
مناسبی در این زمینه به شمار می رود. این باشگاه در 
س��ال 1913 میالدی از جنوب به ش��مال لندن نقل 
مکان کرد و حتی یک ایس��تگاه مت��رو به نام خودش 

نیز دارد. 
مدیران باش��گاه آرس��نال در س��ال 2006 میالدی 
تصمی��م گرفتن��د به منظ��ور توس��عه این باش��گاه، 
اس��تادیوم هایبوری را ترک کرده و به یک ورزش��گاه 
بزرگ تر که به آن ورزش��گاه امارات گفته می شود نقل 
مکان کنند. امروزه هرکس که وارد ایس��تگاه راه آهن 
گینکز کراس در شمال لندن شود، می تواند ورزشگاه 
غول پیکر امارات و لوگوی قرمز رنگ باش��گاه آرسنال 
را مش��اهده کند. با وجود همکاری باش��گاه آرسنال و 
خطوط هوایی ام��ارات و به رغم در نظر گرفتن میزان 
سفرهای ستاره های فوتبال انگلستان به دوبی در زمان 
تعطیالت، همکاری این دو در ابتدا چندان خوشایند و 

منطقی به نظر نمی رسید. 
ممکن اس��ت مهم تری��ن بخش حمای��ت خطوط 
هواپیمایی امارات از باشگاه آرسنال از نقطه نظر افرادی 
که از هواداران فوتبال به ش��مار نمی روند، ورزش��گاه 
آرسنال باشد. به شکل سنتی ورزشگاه های فوتبال در 
انگلستان به نام محلی که در آن واقع شده اند، شناخته 
می ش��وند، مانند ترافورد پارک یا استمفورد بریج. تیم 
مورد عالق��ه من برای دهه ها در آیرس��ام پارک بازی 
می کرد و پس از نقل مکان به یک ورزش��گاه مدرن و 
بزرگ که در کنار یک رودخانه قرار دارد، نام ورزشگاه 

خانگی آن به ریورساید تغییر کرد. 
نامگذاری یک ورزش��گاه به نام حامی مالی آن، یک 
توس��عه تجاری قابل توجه بوده که اخیرا اتفاق افتاده 

است. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
*  تیمی را انتخاب کنید که در حوزه جغرافیایی شما 
فعالیت می کند، حال ممکن است این تیم در خیابان 
محل زندگی ش��ما حضور داش��ته باش��د یا در نقطه 

دیگری از کشور یا به صورت بین المللی فعالیت کند. 
*  ب��ا مدی��ران باش��گاه م��ورد نظ��ر در رابط��ه با 
انتخاب های تان صحبت کنید. آیا دلیلی برای حمایت 
شما از آنها و جلب نظر رسانه های نوشتاری و تصویری 

وجود دارد؟ 
*  از فرصت ایجاد شده استفاده کنید. حمایت خود 
را به ص��ورت علنی روی محصوالت تان درج و س��عی 
کنید با در اختیار گرفت��ن فضایی جهت تبلیغات در 
برنامه مسابقه روزانه و تبادل لینک با وب سایت باشگاه 
ورزشی که حامی آن شده اید حضور خود را به دیگران 

نشان دهید. 

مدیریت از درون اطالعات 
آیا می دانس��تید مدیری��ت از درون اطالعات به این 
معناس��ت که دو مرحله حذف ش��ده از اهداف غایی 
مدیران س��ر جای شان برگردانده شود؟ در این مراحل 
اطالعات توس��ط مدیران تحت بررسی و پردازش قرار 
می گیرد و س��پس از آنها ب��رای راهنمایی افراد جهت 

انجام کارهای الزم استفاده می شود. 
به بیان دیگر در این پ��الن مدیران به جای اینکه 
مس��تقیما روی خود افراد و عملک��رد آنها متمرکز 
باشند، به صورت غیرمستقیم روی اطالعاتی که سر 
منش��ا اتفاقات و عملکردهاست تمرکز دارند. بخش 
زیادی از تجربیات مدیریت در 100 س��ال گذش��ته 
تح��ت تاثیر این نگرش کالس��یک بوده اس��ت و در 
حال حاضر مج��ددا به لط��ف دغدغه هایی از قبیل 
درآمد ساالنه و سهام س��هامداران به نحو موثرتری 
از قبل خود را نشان می دهد. درآمد ساالنه و ارزش 
س��هام شرکت می تواند تجربیات مبتنی بر اطالعات 
را که اساس��ا از کار مدیریت حذف ش��ده اند تقویت 
کند. مدیریت در پالن اطالعات به واس��طه دو نقش 
عمده معنا می ش��ود که یکی برقراری ارتباط جهت 
پیش��برد جریان اطالعات در هم��ه امور مدیریتی و 
دیگری نظارت بر رفت��ار و عملکرد واحدهای تحت 

مدیریت است. 

ایده های طالیی

آیا می دانستید

مشتریان ابدی
استراتژی برندینگ دپارتمان روشا زیر ذره بین »فرصت امروز«

تجربه خرید لذت بخش برای طبقه متوسط
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پیام ناویترجمه: معراج آگاهی
مدرس و مشاورCRM ، CEM و باشگاه مشتری

در انتخاب س��بد برندهای دپارتمان 
روش��ا اش��تباهاتی صورت گرفته است 
و نس��بت به این موضوع انتقاداتی وارد 
است؛ چون افرادی که در آن منطقه از 
ش��هر تهران زندگی می کنند، به دلیل 
تعدد مسافرت به کشورهای خارجی و 
پتانسیل مالی خوبی که دارند، معموال 
محصوالت این گون��ه برند ها را ازخارج 
کش��ور خری��داری می کنن��د و فق��ط 
برخی از نیازهای دم دس��تی پوش��اک، 
 جواهرات و. . . را در داخل کشور تهیه 

می کنند. 
دپارتمان اس��تور روش��ا می توانست 
و  مختل��ف  محص��والت  س��بد  از 
متفاوت��ی اس��تفاده کن��د و برند هایی 
مرف��ه متوس��ط  طبق��ه  ب��رای   را 
)Affluent middle class(  نیز به 
مخاطب��ان ارائه دهد. ای��ن اقدام باعث 
می ش��د که افراد این طبق��ه از جامعه 
نیز بتوانند از این فروشگاه محصوالتی 
را خریداری کنند. از طرف دیگر برای 
بخ��ش باالیی جامع��ه نی��ز برندهای 
لوکس ت��ری در نظ��ر گرفته می ش��د. 
ش��اید اگر به جای 10طبقه پارکینگ، 
طبقه های��ی ب��ه برند ه��ا و محصوالت 
دیگ��ر نیز تخصیص داده می ش��د، این 

فروش��گاه پاخور بیش��تری از س��وی 
جامعه هدفش می یافت. 

ش��اید حضور در این فروش��گاه برای 
من تجرب��ه متمای��ز و متفاوت��ی را به 
همراه نداش��ت ک��ه م��را ترغیب کند 
که دوباره به این فروش��گاه س��ر بزنم. 
از طرف��ی مدی��ران و مالکان ش��عار و 
وع��ده برند ای��ن دپارتم��ان را »تجربه 
س��بک خریدی لذت بخش و آس��ان« 
قراردادند ک��ه در واقعیت بنده به عنوان 
یک��ی از مخاطبان��ی که به ای��ن مرکز 
خرید مراجعه کرده ام با س��بک جدید 
و لذت بخش��ی از خرید مواجه نش��دم 
و صرفا نبود دیوارکش��ی بین برند های 
 مختل��ف در این فروش��گاه تنها تجربه 

متفاوتم بود. 
دپارتم��ان روش��ا در ح��وزه هویت 
بص��ری داخل��ی و خارجی فروش��گاه 
و حت��ی وب س��ایت خ��ود عملک��رد 
فوق الع��اده مثبت��ی داش��ته و در این 
ح��وزه اقدام��ات خوبی را انج��ام داده 
اس��ت؛ به عنوان نمون��ه یکپارچگی  در 
هویت بصری روشا مش��اهده می شود 
و در نق��اط تم��اس خود ب��ا مخاطبان 
از لوگ��و، رنگ س��ازمانی و. . . به خوبی 

استفاده کرده است. 

در وب سایت فروشگاه روشا نیز تالش 
ش��ده که خیلی از بخش ه��ای مختلفی 
استفاده نکنند و وب سایت این فروشگاه 
نیز مانند خود دپارتمان استور دیوارکشی، 
بخش بندی و مرزبندی های زیادی ندارد 
و حدومرزها را در وب س��ایت برداشتند؛ 
به نظر می رس��د روش��ا با ای��ن اقدام در 
تالش اس��ت حس��ی را که مخاطبان در 
ای��ن فروش��گاه دارند در وب س��ایت آن 
نیز داش��ته باش��ند. به نظر می رس��د که 
زمان و برنامه ریزی مناس��بی در راستای 
فعالیت ه��ای تبلیغ��ات ای��ن فروش��گاه 
انجام نشده است؛ به عنوان نمونه آگهی های 
خالقانه و مناس��بی برای این فروش��گاه 
ساخته نشده است. از طرفی در تبلیغات 
محیطی فروش��گاه روش��ا نی��ز طراحی 
خالقان��ه ای انجام نش��ده اس��ت و نقطه 
تمایزی در آگهی ها تبلیغاتی این فروشگاه 
دیده نمی شود؛ تمایزی که مخاطبان را به 
خود جذب کند و پیامی متفاوت داش��ته 
باشد. تبلیغات روش��ا نیز مانند بسیاری 
تبلیغات دیگر که در س��طح شهر موجود 
است به مخاطبان می گوید من هم هستم 
)me too( یعن��ی در بهتری��ن حال��ت 
به ای��ن موضوع فکر می کنی��د که مرکز 
خرید دیگری نیز در س��طح شهر تهران 

افتتاح ش��ده است و وجه تمایزی را حس 
نمی کنید. روش��ا در تبلیغات خود اظهار 
می کند که نخستین فروشگاه از این نوع 
در ایران اس��ت و انتقادی که به این ادعا 
وارد می ش��ود این موضوع اس��ت که اوال 
در بهترین حال��ت چند درصد مخاطبان 
ایرانی ب��ه واژه »فروش��گاه دپارتمانی یا 
دپارتمان اس��تور« آشنا هستند؟ درواقع 
تمرکز ب��ر دپارتمان بودن نمی تواند وجه 
تمایزی را برای فروشگاه روشا ایجاد کند. 
در ثانی  فکر می کنم نخس��تین فروشگاه 
این چنینی بعد از انقالب اس��المی ادعای 
منصفانه تری بود. فضای داخلی فروشگاه 
روش��ا به نحوی طراحی ش��ده اس��ت که 
مس��یر حرکت مخاطبان به نحوی باشد 
ک��ه تجربه جدیدی را  داش��ته باش��ند؛ 
به عنوان مثال ج��ای قرارگیری پله برقی 
و آسانس��ورها در این فروش��گاه به خوبی 
دیده ش��ده  اس��ت. درنهایت این مدل از 
فروشگاه ها ش��اید بهتر است که به دلیل 
ش��رایط اقتصادی که م��ردم در آن قرار 
دارند کمتر روی محصوالت فش��ن و مد 
گران قیمت س��رمایه گذاری و ش��رایط را 
برای حض��ور برند های متوس��ط تر برای 
طبقه متوسط و متوسط به باالی جامعه 

نیز مهیا کنند. 

وب سایتی بی مرز و محدودیتعرضه برند هایی برای طبقه متوسط جامعه

a9631m@gmail.com
امیر کاکایی



ارتباطات نرم 
آیا می دانس��تید مطالعات حاکی از آن است که نوع 
مدیریت 60 تا 80 درصد مدیران حالت شفاهی دارد؟ 
یک مدیر وقتی نخس��تین گزارش چالش برانگیز هفته 
خود را می بیند درباره آن چنین اظهارنظر می کند که 
 » من هرگز آن را بررس��ی نمی کنم «   اما اظهارنظر یک 
مدیر دیگر پس از دریافت چنین گزارش��ی این اس��ت 
که  » بهتر اس��ت حضوری در مورد آن ح��رف بزنیم«. 
برخالف سایر ش��غل ها، مدیران هرگز نمی توانند خود 
را از تماس های تلفنی، جلس��ات و ایمیل ها جدا کنند 
و این ارتباطات تم��ام روح کار آنه��ا را در برمی گیرد. 
می��زان تأثیرگ��ذاری و کارآم��دی خروجی ه��ا تا حد 
زیادی از طری��ق اطالعاتی ک��ه یک مدیر ب��ه طریق 
شفاهی یا ایمیلی منتقل می کند س��نجیده می شود. 
گفت وگ��و را تکنول��وژی رهب��ری قلم��داد می کنند. 
ب��ا توجه ب��ه این دی��دگاه، مدی��ران اطالع��ات نرم را 
همیشه مغتنم می شمرند. ش��ایعات، فرضیه سازی ها 
و حرف های بی اس��اس یک قس��مت خ��وب از تغذیه 
روزمره مدیران در مورد اطالعات را ش��کل می دهند. 
شاید دلیلی که می تواند چنین کاری را از نظر مدیران 
توجیه کند این باش��د که ش��ایعات امروز ممکن است 
واقعیات فردا باش��د. اطالعات رس��می معموالً قاطع، 
روش��ن و تا ح��دی  » بس��یار انعطاف پذیر «   هس��تند. 
اطالعات غیررس��می نی��ز می توان��د در عی��ن غنای 
بیش��تر از درصد اطمینان پایین تری برخوردار باشد. 
در تماس ه��ای تلفنی آهن��گ کالم و فرص��ت تعامل 
دو ویژگی مهم به حس��اب می آین��د. هرگز قدرت این 
موارد را دس��ت ک��م نگیرید. ی��ک ارتب��اط ایمیلی از 
چنین مزایایی برخوردار نیس��ت و همچنین این گونه 
ارتباطات بس��یار س��ریع تر از یک ایمیل آماده جواب 

می دهد و از قدرت تعاملی بیشتری برخوردار است. 

برای مطالعه 390 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
 ساختن استارتاپ موفق با 

پیتر تی یل

پیت��ر تی ی��ل  )Peter Thiel( س��رمایه گذار و 
 PayPal کارآفری��ن آمریکایی و موس��س کمپانی
 )Max Levchin(  ب��ه هم��راه مک��س لوچی��ن
و ایل��ون ماس��ک  )Elon Musk( اس��ت ک��ه 
مدیرعامل ای��ن کمپان��ی نیز ب��ود.  PayPal یک 
سیس��تم  انتقال وجه ب��ه ص��ورت الکترونیکی و از 
طری��ق اینترنت اس��ت ک��ه محبوبی��ت آن در بین 
س��ایر س��ایت ها به دلیل هزینه های ان��دک آن در 
قبال خدم��ات،  کاربرد آس��ان و امکان��ات کم نظیر 
آن اس��ت.  همچنی��ن تی ی��ل اولین کس��ی بود که 
از خ��ارج از فیس ب��وک در ای��ن ش��بکه اجتماعی 
س��رمایه گذاری کرد و با خرید 10/2 درصد س��هام 
این ش��رکت در س��ال 2004 و به قیمت 500هزار 
دالر وارد هیات مدیره آن ش��د.  پیتر تی یل مدرک 
کارشناس��ی اش را در سال 1989 در رش��ته فلسفه 
و از دانش��گاه اس��تنفورد دریافت کرد.  او در س��ال 
1998،  سیس��تم انتقال وج��ه آنالین را ب��ه همراه 
مک��س لوچی��ن راه ان��دازی ک��رد.  ای��ن کمپان��ی 
بعدها ب��ا X.com ادغام ش��د و ایلون ماس��ک آن 
را هدایت کرد و پ��س از آن به قیم��ت 1/5میلیارد 
دالر به ش��رکت eBay فروخته ش��د.  در آن زمان 
س��هام تی ی��ل در PayPal  3/7درص��د ب��ود که 
ارزش آن ح��دودا 55 میلی��ون دالر می ش��د.  در 
نهای��ت،  تی یل در آگوس��ت 2004 با خرید س��هام 
فیس بوک ب��ه هیات مدیره این ش��رکت پیوس��ت.  
 پیتر تی یل همچنین نویس��نده کتاب از صفر تا یک 
درب��اره  کتاب��ی  اس��ت؛     )Zero to One(
اس��تارتاپ ها که خواندن آن ب��ه کارآفرینان توصیه 

می ش��ود. 

انتخاب درست کارمندان پیش از بیان 
انتظارات

کلید اصل��ی برق��راری اس��تاندارد در ه��ر رابطه،  
سازمان یا کسب  وکاری این اس��ت که هرچه سریع تر 
انتظارات تان را مطرح کنید.  انتظارات باید در ابتدای 
هر کار و هر چرخه ای مش��خص ش��ود تا از بی نظمی 
و نزاع های بعدی از آن جلوگیری کنی��د،  اما نکته ای 
که از نظر پیتر تی ی��ل اهمیت دارد انتخاب درس��ت 
کارکنان اس��ت.  او در ای��ن زمینه می گوی��د: »قطعا 
یکسری محدودیت ها در این زمینه که چقدر بتوانید 
با قوانین تان کار کنید،  وج��ود دارد.  کارها می توانند 
حتی ب��ا قوانین کام��ل و فوق العاده نیز با مش��کالتی 
مواجه ش��وند.  در واقع امکان صددرص��د وجود ندارد 
که همه چیز را چنان تنظیم کنید ک��ه بقیه کارها به 
س��ادگی انجام ش��ود.  پیش از اینکه انتظارات تان را 
مش��خص کنید باید تا حد ام��کان کارمندان تان را به 

درستی انتخاب کنید.« 

یک فرهنگ مستحکم بسازید
پیتر تی یل در زمینه ساختن فرهنگی ثابت می گوید: 
»یک کس��ب وکار، تیمی از کارکنان اس��ت ک��ه برای 
رسیدن به یک هدف کار می کنند و یک فرهنگ خوب 
چیزی اس��ت که آنه��ا از درون به نظر می رس��ند.« در 
طوالنی مدت  با تعادل بین به��ره وری و انتخاب بهترین 
ش��یوه ها باید اطمینان حاصل ش��ود که کسب وکارتان 
نوآوری می کند،  در عین ح��ال باید مزایای این نوآوری 
را به طور موثر گردآوری کنید و به آن ادامه دهید.  عالوه 
بر کار حرفه ای،  PayPal چنین فرهنگ قدرتمندی 
داش��ت،  به طوری که موس��س آن چه در محل کار و 
چه خارج از آن کارکن��ان را به یکدیگر وصل کرده بود 
تا آنجا که حتی پس از فروخته شدن کمپانی یکدیگر 

را حمایت می کردند.  

منحصربه فرد باشید
زمانی که از پیتر تی یل درب��اره مهم ترین فاکتوری 
که یک کسب وکار باید داشته باشید تا به درک خوبی 
برسد،  بپرسید،  پاسخ او به این سوال منحصر به فردی 
ب��ودن اس��ت.  تی ی��ل معتق��د اس��ت: »مهم ترین و 
حیاتی ترین مسئله برای هر اس��تارتاپی این است که 
بتواند کاری را منحصربه فرد و بهتر از هرکس دیگری 
در این جه��ان انجام دهد.« او می گوی��د: »تکنولوژی 
یک تجارت اساس��ا جهان��ی اس��ت و کمپانی های با 
تکنولوژی  برتر کاری را به ط��ور قابل مالحظه ای برتر 
از هر اس��تارتاپ دیگری در دنیای کس��ب وکار  انجام 
می دهند و شما باید تالش کنید که در این بخش قرار 

بگیرید.«

پاسخ کارش�ناس: اجرای ش��یوه متفاوت در تبلیغات 
نیاز به ایده های خالقان��ه ای دارد. ایده ای ک��ه بتواند، نظر 
مخاطبان پرمش��غله ام��روزی را به خود جلب کن��د و آنها 
را وادار ب��ه انجام کاری کند ک��ه برند از آنها توق��ع دارد. در 
این باره برندهای بزرگ ش��یوه های جالبی را به کار برده اند 
و ش��اید بررس��ی آنها به کس��ب وکارهای داخلی در جهت 
ایده یابی کمک کننده باش��د، برای مثال یک��ی از برندهای 

ب��زرگ تولیدکننده محصوالت اس��نک چند س��ال پیش 
بیلبوردی خوردن��ی را اکران کرده بود، ای��ن برند به همراه 
یک ط��راح، کاراکتر خود را با اس��نک طراحی و در س��طح 
ش��هر نصب کرده بود. مخاطبان حین عبور از کنار بیلبورد 
می توانس��تند اس��نکی را جدا کرده و بخورند. روند تبلیغی 
این برند با بازخوردهای مختلفی روبه رو ش��ده و بسیاری از 

مخاطبان از آن استقبال کرده  بودند. 
 شیوه به کار رفته به وسیله این برند بارها توسط برندهای 
دیگری مانند مک دونالد، تورنتو شرکت تولیدکننده شکالت 

در انگلستان، مستر کیپلینگ برند مشهور کیک و شیرینی 
در انگلستان و... به کار رفته اس��ت. شاید برخی عنوان کنند 
که نباید از ش��یوه ای اس��تفاده کرد که بارها اجرا شده ولی 
گاهی الهام گرفتن از برخی ایده های اجراشده تبلیغاتی در 
دنیا می تواند به کسب وکارها کمک کننده باشد. البته اجرای 
چنین ایده هایی گاهی هزین��ه  و زمان می برد ولی نتیجه ای 
که از آنها به دس��ت می آید، به مراتب بهتر از زمانی است که 
برندها بودجه های تبلیغاتی خود را صرف تبلیغات محیطی 

ساده و بی محتوا کرده اند و آن را هدر داده اند. 

تبلیغ خالقانه محصول کنسروی

پرس�ش: مدیر کس�ب وکاری در حوزه تولید مواد غذایی کنس�روی هس�تم، برای معرفی محصوالتم بارها اقدام به تبلیغات 
مختلف کرده ام ولی نتیجه دلخواه را به دس�ت نیاورده ام. در این باره مش�اوران کسب وکارم شیوه های مختلفی را پیشنهاد 
داده اند اما نکته اینجاس�ت که پیش�نهادات آنها اکثرا در حوزه تبلیغات محیطی اس�ت؛ تبلیغاتی که هزینه  زیادی دارد و با 
اجرای آنها تابه حال بازخورد جالبی از مخاطبان را به دس�ت نیاورده ام. در این باره لطفا ش�یوه متفاوتی را به کس�ب وکارم 

پیشنهاد دهید تا با اجرای آن نتیجه رضایت بخشی را به دست بیاورم. 

کلینیککسبوکار

تجارت همراه و امنیت در بانکداری 
الکترونیک

آیا بانکداری همراه روش بی خطری اس��ت؟ بسیاری 
از کارشناسان تجارت الکترونیک می گویند تا زمانی که 
بانکداری از طریق تلفن همراه وجود دارد، دسترس��ی 
ش��ما امن تر و راحت تر خواهد بود. بنابراین نباید نگران 
دسترسی به دس��تگاه های خودپرداز که به همان اندازه 
به شما اطالعات ارائه می کند باشید هرچند که توابع و 
عملکردهایی که شما می توانید در حساب خود در تلفن 

همراه تان داشته باشید کمی محدود است. 
عام��ل دیگری ک��ه این نقص��ان را برای مش��تریان 
جبران می کند این اس��ت که هکره��ا تمایل کمتری 
برای هک کردن اطالعات موبایل ش��ما نسبت به هک 
کردن وب س��ایت یا کامپیوتر ش��ما دارند. بانک ها نیز 
در این زمینه تضمین می کنند که اگر شما از خدمات 
موبایل بانک استفاده کنید، شماره حساب شما در هر 
یک از تعامالت انجام شده افشا نشده و از آن محافظت 
خواهد ش��د. بانک ها نیز ب��رای تایید هویت ش��ما در 
تراکنش ه��ای بین بانکی از طریق بانک��داری همراه از 
شماره موبایل شما اس��تفاده می کنند. با افزایش روند 
اس��تفاده از این تکنول��وژی بانکداری هم��راه، آمارها 
نشان می دهد که این روش به طور مداوم در حال رشد 
است. تعداد کمی از کل مشتریان بانک ها از بانکداری 
همراه اس��تفاده می کنن��د، اما انتظار م��ی رود که این 

نسبت به صورت ساالنه افزایش یابد. 
 افزای��ش انعطاف پذی��ری و قدرتمن��دی معامالت 
افزای��ش  ب��رای  را  خوب��ی  فرصت ه��ای  بی س��یم 
خدمت رسانی به مشتریان فراهم می آورد. در واقع این 
به معنای تحقق مفهوم خدمت رس��انی به مشتری در 
همه زمان، صرف نظر از مکان ش��خص است. می توان 
از امنی��ت باالتر تج��ارت همراه در مقایس��ه با تجارت 
الکترونیکی از طریق اینترن��ت و نیز عدم نیاز به کارت 
اعتباری به عنوان دیگر محاسن تجارت همراه نام برد. 
همچنین با اس��تفاده از این فناوری فرد قادر اس��ت به 
آسانی و در همه جا و هر زمانی که بخواهد به اطالعات 
خود دسترسی داش��ته باش��د. تجارت همراه فقط به 
تلفن هم��راه نیاز دارد. ب��ه هر حال این ب��ه معنای آن 
نیس��ت که تجارت همراه محدود به کارهای ساده ای 
مانند خواندن ایمیل یا خبر رس��انی باش��د. با گذشت 
زمان خدم��ات و قابلیت ه��ای فراوان تج��ارت همراه 

بسیار محبوب تر و کامل می شود. 
معموال پ��س از ظهور ی��ک تکنولوژی جدید رش��د 
قاب��ل مالحظ��ه ای در آن صورت می گی��رد. معامالت 
و دادوس��تدهای تجارت هم��راه می توان��د از راه های 
زیادی صورت گیرد. یکی از راه ها، صدور و فرس��تادن 
صورت حساب توسط فروشنده یا پرداخت مبلغ پیش 
پرداخت توس��ط خریدار هنگامی ک��ه کاال یا خدماتی 
خریداری می شود، اس��ت. راه دیگر، اس��تفاده از یک 
کارت اعتباری روی یک شبکه بی سیم است. کاربران 
هنگامی که برای ذخیره داده های کارت اعتباری روی 
تلفن همراه ش��ان از کارت تلفن خ��ود به عنوان کارت 
اعتباری هم��راه اس��تفاده می کنند بس��یار راحت تر 
و مطمئن تر هس��تند و س��وم اینکه کارب��ران قادر به 
انتقال پول بین حساب خود و صورت حساب خرید از 
طریق معامالت بی سیم هستند. بسیاری معتقدند که 
استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه در چند 

سال آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. 

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

ب��رای  فوق الع��اده ای  ای��ده 
راه اندازی کس��ب وکاری جدید 
دارید و تصمی��م گرفته اید یک 
ش��ریک مناس��ب پیدا کنید و 
تمام دردس��رهایی را ک��ه برای 
انتخ��اب این ش��خص متحمل 
شده اید، پشت س��ر گذاشته اید. 
ح��اال قس��مت س��خت ماجرا 
فرامی رسد؛ ادامه دادن شراکت 
کاری فوق العاده ت��ان فرات��ر از 
برقراری ی��ک رابطه دوس��تانه 
اس��ت. مانن��د ازدواج، انتخاب 
شریک تجاری هم باید انتخاب 
فردی باش��د که بتوان��د در یک 
مسیر طوالنی همراهی تان کند، 
کسی که بتواند در مواقع بحرانی 
کس��ب وکارتان و زمانی که الزم 
اس��ت تصمیمات کاری مهمی 
اتخاذ شود، به ش��ما کمک کند 
و فقط زمان هایی که به موفقیت 
دست می یابید، کنارتان نباشد. 
مش��اجره بخش��ی از زندگ��ی 
اس��ت، اما باید تا آنجا که امکان 
ناش��ی  درگیری ه��ای  از  دارد 
از اخت��الف س��لیقه هایی که در 
کار با ش��ریک تان پیش می آید، 
جلوگیری کنی��د. درگیری های 
ناش��ی از اختالف س��لیقه منجر 
به ایجاد مش��کالتی ج��دی در 
کس��ب وکار می ش��ود. در عین 
حال که رابطه  خیل��ی خوبی با 
ش��ریک تان دارید، بای��د آماده 
لحظاتی باشید که ممکن است 
مش��کالتی به وجود بیاید. باید 
یک ق��رارداد بنویس��ید و در آن 
به وض��وح مش��خص کنید که 
چه کسی تصمیم  گیرنده است، 
همچنی��ن باید آم��اده لحظاتی 
باش��ید که ممکن است شرایط 
تغییر کند. چ��ه راه هایی وجود 
دارند که مطمئن ش��وید رابطه 
کاری تان همیش��ه ب��ه خوبی و 
خوش��ی ادامه خواهد داش��ت؟ 
ایجاد چنی��ن رابط��ه ای به آن 
دش��واری ک��ه فک��ر می کنید، 
نیس��ت. با این وج��ود همه این 
نکته ها ک��ه مطرح می ش��ود با 
یک هش��دار همراه است؛ هرگز 
نمی توانید بگویید که رابطه تان 
چقدر با ی��ک نفر خ��وب پیش 
خواه��د رفت یا کس��ب وکارتان 
چق��در خوب ب��ه راه��ش ادامه 
خواه��د داد، مگ��ر اینک��ه واقعا 

تالش  کنید. 

چشم اندازها و اهداف تان را 
تعریف کنید

کس��ب وک��ارت��ان خی�ل�ی 
پیش��رفت نخواه��د ک��رد اگر 
ش��ما و ش��ریک تان هرکدام در 
جهات مختل��ف کار کنید. زمان 
بگذاری��د و با ش��ریک تان دقیقا 
درباره اینکه اصول اساس��ی تان 
چیست و قرار اس��ت چه کاری 
انج��ام دهی��د، صحب��ت کنید. 
مهم نیست که هرکدام از شما به 
دالیل مختلفی این کس��ب وکار 
را انجام می دهد، مهم این است 
که باید بر سر اینکه چگونه قرار 
است کارتان را انجام دهید و در 
این مس��یر به چ��ه اهدافی باید 
دس��ت یابید، به توافق برس��ید. 
زمانی که ای��ن توافق را به عنوان 
شرح وظایف نوش��تید، هم شما 

و هم ش��ریک تان اطمینان پیدا 
می کنید که به دنبال یک هدف 
مش��ترک هس��تید و هر زمانی 
که قصد داری��د تصمیم مهمی 
بگیرید که شرایط را تغییر دهد، 
می توانید ب��ه آن مراجعه کنید. 
اگر این تصمیم باعث ایجاد یک 
تغییر بزرگ ش��ود، چگونه این 
ش��رح وظایف باید تغییر کند؟ 
دنی��ای تجارت به ان��دازه آدم ها 
غیرقابل پیش بینی اس��ت، این 
هم��ان دلیلی اس��ت ک��ه باید 
همیشه آماده باشید، اما در عین 
حال باید انعطاف پذیری الزم را 
برای سازگاری با شرایط داشته 
باش��ید. همه چیز را بنویس��ید، 
چرا که ممکن اس��ت دوستانی 
داش��ته باش��ید که بخواهند در 
هر مسئله ای به راحتی به توافق 
برسند. باید بدانید که کار نسبت 
به رابطه دوستی در اولویت قرار 
دارد. باید یک اس��تراتژی خروج 

از هم��ان ابتدا داش��ته 
باشید؛ برنامه هایی برای 
زمان های��ی ک��ه موفق 
لحظات��ی  و  می ش��وید 
ک��ه کس��ب وکارتان ب��ا 
شکست مواجه می شود. 
یک وکیل داشته باشید 
ت��ا توافقات را بررس��ی و 
به شما کمک کند تا هر 
تغییری را که الزم است، 

انجام دهید. 

از چگونگی رسیدن 
به اهداف تان آگاه 

باشید
متفاوتن��د  انس��ان ها 
و ب��ا چیزه��ای متفاوت 

انگی��زه پی��دا می کنن��د. آنها با 
روش های مختلف کار می کنند 
و توانایی های متفاوتی نیز دارند 
و هیچ اشکالی در هیچ یک از این 
موارد وجود ندارد. در واقع بهتر 
است با کسی ش��ریک شوید که 
کامل ت��ان می کن��د، نه کس��ی 
که خصوصیاتی مش��ابه ش��ما 
دارد، چرا که در ای��ن صورت به 
کمک دیگ��ران دو برابر نیاز پیدا 
خواهید ک��رد. کاری را که الزم 
اس��ت انجام دهی��د و بدانید هر 
ش��ریکی از توانایی های خودش 
اس��تفاده می کن��د، به ان��دازه 
خ��ودش ب��اری را از روی دوش 
ش��ما برم��ی دارد و در نهای��ت، 
زمان��ی راض��ی خواهد ب��ود که 

انتظاراتش برآورده شود. نسبت 
ب��ه اولویت ها و مس��ئولیت های 
یکدیگر آگاهی داش��ته باشید، 
اگر یکی از ش��رکا متاهل است، 
پ��س باید س��اعات کمت��ری را 
کار کن��د و تا زمانی که س��خت 
کار می کند و تم��ام توانش را به 
خدم��ت می گیرد، این مس��ئله 
نمی تواند مش��کلی محس��وب 
ش��ود. بای��د تعیین کنی��د که 
به عنوان یک ش��رکت در پی چه 
اهدافی هستید، س��پس آنها را 
به اهداف کوچک تری تقس��یم 
کنید. ای��ن اهداف بای��د به طور 
مساوی بین ش��ما تقسیم شود، 
ب��ه طوری ک��ه ای��ن وظایف در 
تخصص تان باشند و هرکدام تان 
ای��ن  پاس��خگوی  و  مس��ئول 
وظایف باشید. هرچقدر که یک 
ش��ریک از توانایی ها و عالیقش 
بیش��تر اس��تفاده کن��د، انگیزه 
بیشتری برای بهتر کار کردن و 

خالقیت بیش��تر در ایده هایش 
پی��دا می کن��د. در عی��ن حال، 
باید  جایگاه های کسب وکارتان 
کام��ال و به وضوح تعریف ش��ده 
باش��ند. به تم��ام جایگاه هایی 
که برای س��اختن کسب وکاری 
موفق نیاز دارید، بیندیش��ید و 
هر ش��غلی را به صورت ش��فاف 
تعریف کنید. برای هر نقشی که 
نمی توانید ایفا کنید، یک نفر را 
اس��تخدام کنید، مث��ال ممکن 
است بیندیش��ید که استطاعت 
اس��تخدام ی��ک حس��ابدار را 
نداشته باشید، اما اگر خودتان و 
شریک تان در امور مالی ضعیف 
باش��ید، قطعا نخواهید توانست 
مش��کالت مال��ی را ک��ه بعدها 

برایتان پیش می آی��د، برطرف 
کنید. ش��اید ب��ا خودت��ان فکر 
کنید که دادن پیشنهاد شراکت 
ارزان تر از استخدام آنها برایتان 
تمام ش��ود، صبر کنی��د، درباره 
یک پیمانکار مستقل چه کاری 
می خواهید انجام دهید؟ آیا شما 
و شریک تان از اینکه سودتان را 
با شخص دیگری تقسیم کنید، 

احساس رضایت خواهید کرد؟ 

از تصمیمات سخت روی 
برنگردانید

ممکن اس��ت چش��م اندازتان 
این باش��د که یک شرکت بزرگ 
با کارمندان زیاد داش��ته باشید و 
پول فراوانی هم به دس��ت آورید. 
یک روز ممکن اس��ت این اتفاق 
بیفتد، ام��ا در ح��ال حاضر باید 
ش��ما و ش��ریک تان زمانی را که 
الزم است کنار یکدیگر کار کنید 
تا چش��م اندازتان را ب��ه واقعیت 
تبدی��ل کنی��د. تصمیم 
بگیرید آیا قصد دارید که 
جلسات هفتگی یا ماهانه 
بگذارید. این جلسات باید 
محلی باش��د که هرکدام 
از ش��ما بتوانید به راحتی 
حرف های ت��ان را بزنی��د 
و حت��ی اگ��ر از کاری که 
ط��رف مقابل ت��ان انجام 
می ده��د، رضایت ندارید 
کنی��د.  مط��رح  را  آن 
همچنین در این جلسات 
می توانید نگاهی به شرح 
وظایف ت��ان بیندازی��د و 
حتی به روش��ی درست 
مخالفت ت��ان را ب��ا آنها 
ابراز کنی��د. تصور نکنید 
که در این جلس��ات هیچ بحث و 
مش��اجره ای اتفاق نخواهد افتاد، 
اما نگ��ران نباش��ید، این بحث ها 
می تواند یک اتف��اق خوب برای 
کس��ب وکارتان باش��د، تا زمانی 
ک��ه آن را به ص��ورت خالقان��ه 
ادام��ه دهی��د. وقتی راج��ع به 
اینک��ه چه کس��ی را اس��تخدام 
کنید، بح��ث می کنی��د، درباره 
اس��تخدام دوس��تان و اعض��ای 
خانواده با احتی��اط عمل کنید، 
به خصوص زمانی ک��ه آنها فقط 
جزو دوس��تان یا اعضای خانواده 
شما هستند. همیشه سعی کنید 
در انتخاب هایت��ان عادالنه رفتار 
کنید و از هر دو ط��رف افرادی را 
انتخاب کنید یا س��عی تان بر این 

باشد که افراد غریبه را استخدام 
کنید، اگر بیشتر استخدام هایتان 
فقط از جانب یک ش��ریک باشد، 
این مس��ئله در نظر شریک دیگر 
جل��وه خوب��ی پی��دا نمی کند، 
به خصوص زمانی که مشکلی به 
وجود بیاید. آماده باشید. چگونه 
قرار اس��ت س��ودتان را تقس��یم 
کنی��د؟ قب��ل از اینک��ه بگویید 
50-50، ش��اید به این مس��ئله 
اندیشیده باشید که یک شراکت 
60-40 ی��ا 70-30 می تواند به 
نفع تان باش��د، بنابرای��ن یکی از 
شرکا مسئولیت بیشتری خواهد 
داش��ت. اگر همه چیز به خوبی 
پیش برود، چگون��ه می خواهید 
انتقال به یک ش��رکت بزرگ تر با 
تعداد کارمند بیشتر را مدیریت 
و بیش��تر کار کنی��د؟ و اگر همه 
چیز مطابق میل تان پیش نرود، 
برنامه تان چه خواه��د بود برای 
اینکه یکی از شما کار را ترک کند 
یا هردوی تان کس��ب وکارتان را 

جمع کنید؟ 

یادتان باشد که اولویت با 
کسب وکارتان است

حت��ی اگ��ر کس��ی بهتری��ن 
دوست تان باش��د، وارد شدن به 
یک کسب وکار با او لزوما بهترین 
ایده نیس��ت، ممکن است درباره 
او همه چیز را بدانید، اما آیا همه 
چی��ز را درباره ح��س تجارتش 
می دانی��د؟ خب��ر بد این اس��ت 
ک��ه بس��یاری از دوس��تی هایی 
ک��ه تبدیل ب��ه ش��راکت کاری 
می ش��وند، اغلب با خاتمه دادن 
نه تنها به رابط��ه کاری، بلکه به 
رابطه دوستی نیز پایان می یابند. 
کاری که می توانید در این زمینه 
انجام دهید این است که در ابتدا 
با ه��م روی پروژه ه��ای کوچک 
کار و نتیج��ه را مش��اهده کنید. 
زم��ان بیش��تری را بگذاری��د تا 
یکدیگر را بشناسید و بفهمید که 
آیا افرادی هس��تید که ارزش ها 
و اولویت هایش��ان با هم هم تراز 
است. همچنین به سابقه یکدیگر 
به عنوان یک کارمند توجه داشته 
باش��ید. دقت کنید ک��ه آیا هیچ 
نکته مبهمی وجود دارد که پیش 
از اطمینان کردن به شریک تان 
نیاز به توضیح داش��ته باشد؟ در 
واقع یک گزین��ه بلندمدت برای 
ش��روع دو کس��ب وکار متفاوت 
و ادغ��ام آنها برای تبدیل ش��دن 
به یک کس��ب وکار تا رسیدن به 
موفقیت الزم اس��ت. برای اینکه 
یک ش��راکت تج��اری بهترین 
شانس برای رسیدن به موفقیت 
را داشته باشد، هر دو شریک باید 
حس برابری داشته باش��ند و از 
توانایی های فردی  و تخصص شان 
اه��داف  ب��ردن  جل��و  ب��رای 
مشترک شان استفاده کنند. آنها 
می دانن��د ک��ه اختالف هایی در 
این زمینه وجود خواهد داش��ت، 
اما در عین حال سیستمی دارند 
که آنه��ا را قدرتمندت��ر می کند 
تا اینکه از هم جدای ش��ان کند. 
کسب وکار باید نس��بت به رابطه 
دوس��تی در اولویت ق��رار بگیرد 
تا به موفقیت برس��د، اما شرکای 
کاری باید آنچه را که الزم اس��ت 
انجام دهند تا بهترین دوست هم 
باشند، دوس��تانی که یکدیگر را 

کامل می کنند. 

آیا می دانستید

مدیران ماندگار

کسب وکارتان خیلی پیشرفت 
نخواهد کرد اگر شما و شریک تان 
هرکدام در جهات مختلف کار کنید. 
زمان بگذارید و با شریک تان دقیقا 

درباره اینکه اصول اساسی تان 
چیست و قرار است چه کاری انجام 
دهید، صحبت کنید. مهم نیست که 
هرکدام از شما به دالیل مختلفی 
این کسب وکار را انجام می دهد، 

مهم این است که باید بر سر اینکه 
چگونه قرار است کارتان را انجام 
دهید و در این مسیر به چه اهدافی 

باید دست یابید، به توافق برسید
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آغاز عرضه اولیه اسناد خزانه 
اسالمی در فرابورس

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران از عرضه اولیه 
اسناد خزانه مرحله س��وم با کشف قیمت 852 هزار و 
105 ریال��ی خب��ر داد. وی با بی��ان اینکه عرضه  اولیه 
مراحل جدید اس��ناد خزانه اس��امی از روز دوش��نبه 
آغاز ش��ده است، گفت: بر این اساس در این روز عرضه 
10هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسامی با نماد »اخزا3« 
که در روز 21 مهرماه 1395 سررس��ید می شود، انجام 
ش��د. وی با اشاره به اینکه عملیات آماده سازی سامانه 
معاماتی اسناد خزانه اسامی به منظور انجام معامات 
ثانویه اسناد خزانه اسامی مربوط به 411 پیمانکار در 
س��امانه های فرابورس ایران، س��پرده گذاری مرکزی و 
مدیریت فناوری انجام شده و این اسناد قابلیت معامله 
پیدا کرده اند، افزود: عاوه بر این تا پایان بهمن ماه نیز 
عملیات آماده سازی کل اسناد خزانه اسامی به منظور 
انجام معامات ثانویه انجام خواهد شد. هامونی افزود: 
از مجموع 50 هزار میلیارد ریال اس��ناد خزانه اسامی 
پذیرفته ش��ده در بازار ابزارهای نوی��ن مالی فرابورس 
ایران، تاکنون 26هزار میلی��ارد ریال به 484 پیمانکار 
واگذار شده و عملیات واگذاری این اسناد به پیمانکاران 
تا پایان سال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال توسط بانک 
ملی ایران ادامه خواهد داشت. وی در ادامه با بیان اینکه 
طبق آخرین گزارش ها تا پایان دی ماه، بخش زیادی از 
خریداران اس��ناد خزانه اسامی مرحله اول را اشخاص 
حقیقی تش��کیل داده اند، اضافه کرد: تعداد خریداران 
اسناد خزانه اس��امی مرحله اول، جمعا 323 شخص 
حقیقی و حقوقی بوده  که از این تعداد، 281 ش��خص 

حقیقی از این اسناد را خریداری کرده اند. 

معدن موته با ۱۰ کیلو طال 
به بورس کاال آمد

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
روز 12 بهمن ماه، ش��اهد عرضه 10 کیلوگرم ش��مش 
طای معدن موته بود. عاوه بر طا، طی این روز و در 
تاالر مذکور۷00 تن ش��مش هزار پوندی 99.8 شرکت 
ایرالکو، 140 تن سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع 
مس ایران نیز عرضه ش��د. همچنین در تاالر صادراتی 
نیز 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن 
فات مرک��زی ایران ب��ه قیم��ت 11 دالر، 5 هزار تن 
قیر60۷0 شرکت پاالیش نفت شیراز و 100 تن عایق 
رطوبتی ش��رکت ایزونام به ترتیب به قیمت 165 دالر 
و 4۷0 دالر در ه��ر ت��ن نیز در ت��االر صادراتی عرضه 
ش��د. عاوه بر این در تاالر داخل��ی فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاالی ایران در این روز 64 هزار و 

132 تن انواع کاال عرضه شد. 

رقابت خریداران در عرضه های حالل 
4۰۰ و 4۱۰ پاالیش نفت اصفهان

در جریان معامات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
کاالهای آیزوریسایکل، حال 400، 402، 406 و 410 
پاالیش نفت اصفهان، قطران ذوب آهن اصفهان و واحد 
کک سازی و پاالیش قطران زرند و حال 402 پاالیش 
نفت کرمانشاه در رینگ داخلی و حال 402 پاالیش 
نفت تبریز در رینگ بین الملل مورد عرضه قرار گرفتند. 
کل معامات صورت گرفته روی کاالها عرضه های مازاد 
معادل 5 هزار و 81۷ تن به ارزشی قریب به 41 میلیارد 
و 650 میلیون ریال بود. از نکات حائر اهمیت معامات 
می توان به رقابت شدید خریداران کاالهای حال 400 
و حال 410 پاالی��ش نفت اصفهان در رینگ داخلی 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران اشاره کرد. 

ژانویه 2۰۱6
کابوسی برای بازارهای آمریکا

ب��ازار س��هام ایاالت متحده نخس��تین ماه س��ال 
جاری میادی را با ریزش های پی در پی پش��ت س��ر 
گذاش��ته اس��ت. این بازار در ماه ژانویه ش��اهد افت 
سهام ش��رکت های بزرگ و کوچک بود که این رقم 
در هفته پایانی به بیش از 2 درصد رس��ید. این ارقام 
نش��ان دهنده ض��رر و زیان های قابل توجهی اس��ت 
که به س��هامداران وارد آمده است. براساس گزارش 
س��نا به نقل از بلومبرگ ماه ژانویه بدترین ماه برای 
ش��اخص داوجون��ز در بیش از پنج س��ال اخیر بوده 
اس��ت. در این بازارها، بدترین عملکرد را از شاخص 
بلو-چیپ )blue-chip(  ش��اهد بودیم که افتی به 

بزرگی ۷.8 درصد را تجربه کرده است. 

جدیدترین اخبار 2 شرکت سیمانی
سیمان مازندران پیش بینی سود هر سهم سال مالی 
94 را طی اطاعیه اصاحیه منتش��ر شده در سامانه 
ک��دال مبلغ 1200 ریال اعام کرده و طی 9 ماه 495 
ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده، این در حالی 
اس��ت که در گزارش قبلی تحقق س��ود هر سهم طی 
9ماه مبلغ 159ریال عنوان شده بود. سیمان اصفهان 
نیز برای سال مالی 94 مبلغ 614 ریال سود پیش بینی 
ک��رده و طی 9 ماه مبلغ 424 ریال معادل 69 درصد را 
پوشش داده است. لیزینگ ایرانیان با انتشار اطاعات 
میان دوره ای س��ود هر س��هم س��ال مالی جاری را با 
کاهش 6۷ درصدی مبلغ 154 ریال پیش بینی کرده و 
طی 9 ماه مبلغ 92 ریال سود برای هر سهم شناسایی 
و بدین ترتیب 60 درصد بودجه را پوش��ش داده است. 
این ش��رکت پیش از این سود هر س��هم را 4۷1 ریال 
پیش بینی کرده بود. صنایع کاغذسازی کاوه برای سال 
مال��ی 94 مبلغ 21ریال س��ود پیش بینی کرده و طی 
مدت 9 ماه با تحقق مبلغ 33 ریال سود برای هر سهم 
حدود 15۷ درصد پیش بینی را پوش��ش داده است که 

بدین ترتیب با تعدیل مثبت همراه خواهد شد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در جری��ان معامات 
روز دوش��نبه ب��ازار س��هام با 
یک هزار و ۷93 واحد رشد به 
ارتفاع ۷2 هزار و 912 واحدی 
رسید. بازار سهام پس از پایان 
تردیدها نس��بت به تداوم افت 
خود،  معامات��ی  نماگره��ای 
ش��اهد تقویت تقاضا در برابر 
عرض��ه و ش��کل گیری دوباره 
ص��ف خریده��ای پای��دار در 
اغل��ب نماده��ای معامات��ی 
به ویژه در میان ش��رکت های 
بزرگ و ب��ازار اول بورس بود. 
انتشار خبرهای مثبت از جمله 
برقراری مبادالت س��وییفت با 
بانک های ایران��ی و نیز انعقاد 
برخی قرارداده��ای تجاری با 
کش��ورهای اروپای��ی به غلبه 
تقاضا بر عرضه سهام انجامید. 
فضای مثبت ب��ورس تهران و 
رکوردش��کنی های ای��ن بازار 
موجب ش��د تا ارزش و حجم 
رکوردش��کنی  معام��ات هم 
کند به طوری که در معامات 
دی��روز بی��ش از 200 میلیون 
463 میلیارد  ارزش  به  س��هم 
تومان دادوس��تد شد و ارزش 
بازار س��رمایه بع��د از مدت ها 
ت��ا س��طح 312هزار میلی��ارد 
توم��ان ب��اال رف��ت. ب��ر این 
س��هامداران  امی��د  اس��اس، 
ب��ه بهب��ود وضعی��ت صنایع 
بورس��ی و انتش��ار خبره��ای 
مثب��ت در خص��وص انعق��اد 
موجب  جدی��د  قرارداده��ای 
شد تا اغلب گروه های مرتبط 
با لغ��و تحریم ه��ا به خصوص 
ش���رک��ت ه�ای خودروی��ی، 
حمل و نقل��ی، پاالیش��گاهی و 
تجهیزاتی با اقبال چشمگیری 
مواجه شوند. طبق پیش بینی 
روزهای گذشته از بازار، بورس 
پ��س از اصاح چند روزه بازار 

سهام دوباره روند صعودی در 
پیش گرفت. اصاح قیمت در 
بازار بورس امری طبیعی است 
و با وجود سرمایه وارد شده به 
ب��ازار و میزان نقدینگی، جای 

نگرانی وجود ندارد. 

ادامه صف های خرید در 
گروه پاالیشی

در گروه بانک  برخی خبرها 
از ایجاد شعبه های جدید بانک 
پاسارگاد در دو کشور ایتالیا و 
فرانس��ه حکایت داش��ت. در 
صادرات  بانک  معاماتی  نماد 
ارائ��ه خدم��ات بیمه ای  ام��ا 
جدی��د از س��وی ای��ن بانک 
ب��ه گ��وش رس��ید و در گروه 
خودروسازان نیز دیروز برخی 
ش��نیده ها از تصمیم رنو برای 
تولید س��ه محصول جدید در 

ایران حکایت داش��ت. در این 
میان انتش��ار برخی خبرهای 
مثبت از جمل��ه مذاکره ایران 
ترانس��فو با ش��رکت زیمنس 
آلمان برای قراردادهای جدید 
و ش��ایعاتی مبنی ب��ر حضور 
حفاری شمال در کشور عراق 
و ف��روش دو س��اختمان این 
ش��رکت در ته��ران و ش��یراز 
همزم��ان ب��ا به بهره ب��رداری 
رس��یدن چندین طرح توسعه 
عمران��ی در حوزه ه��ای نفت 
و ان��رژی به گوش رس��ید. در 
عی��ن ح��ال عنوان ش��د که 
ق��رارداد با پ��ژو باعث افزایش 
داخل��ی  خودروه��ای  تن��وع 
می ش��ود. در عین حال قیمت 
محص��والت جدید نی��ز باالتر 
فعلی  قیم��ت محص��والت  از 
در بازار خواه��د بود. در گروه 

محصوالت شیمیایی همسو با 
بازار سهام، معامات مثبت و 
صعودی انج��ام گرفت و اکثر 
نمادها تا س��قف قیمت رشد 
کردند. گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان روز گذشته باوجود 
عرض��ه پرحج��م حقوق��ی و 
پ��س از معامل��ه 68 میلی��ون 
س��هم با صف خرید معامات 
را ب��ه پایان رس��اند. در گروه 
فرآورده ه��ای نفتی طی س��ه 
روز اخیر شاهد رشد نمادهای 
گروه هستیم. دیروز نیز تقاضا 
در ای��ن گروه باال بود و به جز 
س��رمایه گذاری صنع��ت نفت 
تم��ام نماده��ا با ص��ف خرید 
معامات را به پایان رساندند. 
11.18 میلی��ون  معامل��ه  ب��ا 
اصفهان  نفت  پاالیش  س��هم، 
بیش��ترین حج��م معام��ات 

گروه را داش��ت. پاالیش نفت 
بندرعباس ک��ه با صف خرید 
بازگش��ایی ش��د، صف خرید 

سنگین خود را حفظ کرد. 

 کفه ترازو به نفع 
طرف تقاضا

ب������ا ورود و ج�������ذب 
هزاران میلیارد تومان نقدینگی 
به بدن��ه بازار س��هام که طی 
ی��ک م��اه و چن��د روز پس از 
برجام ش��دت  توافق  اج��رای 
یافته است، بورس اوراق بهادار 
تهران جانی تازه یافته و قیمت 
سهام اکثر ش��رکت ها در حال 
رشد و صعود است. به طوری که 
ش��اهد بازده��ی بی��ن 10 تا 
100 درص��دی در بس��یاری از 
نمادهای فعال در بازار س��هام 
بازار  اکثر س��هم های  هستیم. 
از رش��د قیمت اخیر بهره برده 
و بازده��ی مطلوب��ی را ب��رای 
س��هامداران کوتاه م��دت خود 
به ارمغان آورده اس��ت. جریان 
ورود پ��ول به بورس هر لحظه 
قوی تر می ش��ود و فعاالن بازار 
س��هام ب��رای س��رمایه گذاری 
و خری��د س��هام ش��رکت های 
دوب��اره  ت��اش  در  بورس��ی 

هستند.
اما هر چند ک��ه عرضه های 
سنگینی از س��وی سهامداران 
حقوق��ی و برخی افراد حقیقی 
می گی��رد  ص��ورت  ب��ازار  در 
ول��ی ب��از هم کف��ه ت��رازو به 
نف��ع طرف تقاضا اس��ت. البته 
برخی از س��هامداران با توجه 
به تجربه س��ال های گذش��ته 
و تش��کیل حباب، ب��ازار را با 
نگران��ی رص��د می کنن��د و با 
قیمتی  کاه��ش  کوچک ترین 
در س��هام خود، از بازار خارج 
می شوند. این موضوع می تواند 
به کاهش هیجانی قیمت سهام 
بینجامد و آینده بازار سهام را 
دستخوش حوادث بسیار کند.

افزایش ۱793 واحدی شاخص کل در یک روز

دوام روزهای خوش بازار سهام

دریک ماه اخیر بازار س��رمایه 
روی خوش به س��هامدارانی داده 
و بع��د از دو س��ال تحلیل رفت��ن 
دارایی های فعاالن این بازار، روند 
معامات در بازار گرم تر از گذشته 
شده است. البته در دوسال رکود 
عمیق در ب��ازار، بودند دوره های 
س��هامداران  ک��ه  این چنین��ی 
س��رخوش از روند پررون��ق بازار 
در آینده، به بهانه رفع همیشگی 
تحریم ها از پیکره اقتصاد کش��ور 
و بهب��ود ش��رایط اقتص��ادی، در 
صف ه��ای خری��د س��هام ق��رار 
می گرفتن��د و ع��دم شناس��ایی 
موجب  خریدوفروش  فرصت های 
بیش��تر ش��دن زیان می ش��د. به 
عبارتی دیگر در این دوره دوساله 
هرگونه نوس��انی در بازار، عمری 
کمت��ر از دو م��اه داش��ت و روند 
عموم��ی ب��ازار در رکودی عمیق 
فرورفت��ه ب��ود. در ای��ن فض��ای 
مثبت، هم��واره س��رمایه گذاران 
شاهد شکل گیری اخباری مثبت 
پیرامون اوضاع و ش��رایط صنایع 
بودن��د، به طوری ک��ه ش��تاب زده 

و ب��دون تحلی��ل وارد هیجاناتی 
شدند، اما بعد از چندی ضرر های 
ناشی از آن گریبان شان را گرفت. 
در فضای رف��ع تحریم ها، بعد از 
یک خأل ج��دی در اخبار مثبت 
اقتصادی، فعاالن ب��ازار به اخبار 
مثب��ت وزن زی��ادی می دهن��د؛ 
پخش گس��ترده ای��ن اطاعات و 
روی  س��اده انگارانه  تحلیل ه��ای 
ه��ر ی��ک از متغیرها، نش��ان از 
هیجان دارد. برای مثال، روز بعد 
از نهایی ش��دن برجام و ش��روع 
برداش��ته ش��دن تحریم ها، بازار 
س��رمایه دو گ��زارش با رش��دی 
حدود 400درصد در س��ود، روی 
کدال دید و برخی از فعاالن سهوا 
یا به عمد س��عی در تاثیر یک شبه 
تحریم ها بر برخی صنایع بورسی 
و  گردش��گری  بان��ک  داش��تند! 
ای��ران، در هفت��ه  کنتور س��ازی 
گذشته چراغ انتظارات مثبت در 
میزهای تحلیل را روش��ن کردند 
و ب��ازار واکنش های مثبت به آن 
نشان داد. در ادامه بعد از بررسی 
برخ��ی عوام��ل مهم ب��ر قیمت 
س��هام، نگاهی مختصر به این دو 

گزارش خواهد شد. 

عوامل مهم موثر 
بر روند قیمت

در  قیم��ت  عموم��ی  رون��د 
بازاره��ای مال��ی از جمل��ه بازار 
سرمایه تابعی مستقیم از عرضه 
و تقاضا اس��ت. عرض��ه و تقاضا 
نی��ز عموم��ا براس��اس تحرکات 
معامله گ��ران مش��غول در ای��ن 
بازارها ش��کل می گیرد. به بیانی 
بای��د گف��ت تحرکات  س��اده تر 
واکنش ه��ای س��رمایه گذاران  و 
و معامله گ��ران ه��ر ب��ازار مالی، 
ازجمل��ه بازار س��رمایه می تواند 
روند عرضه و تقاضای دارایی های 
مال��ی، ازجمل��ه س��هام را تغییر 
داده و در نتیج��ه قیمت در این 
بازارها تغییر کند. ازاین رو عوامل 
موثر بر ش��کل گیری تحرکات و 
واکنش ه��ای افراد در بازار مالی، 
در بررس��ی چشم انداز هر دارایی 
مهم ب��وده و روند عرضه و تقاضا 
را تعیین خواهد کرد. درگذشته 
باور بر این بود که تنها اطاعات 
بنی��ادی و اخب��ار کل��ی مرتبط 
با هر س��هم تغییرات قیمت آن 
را ش��امل ش��ده و بازار براساس 
انتش��ار هرگونه اطاعات جدید، 

واکن��ش نش��ان داده و قیمت ها 
تغیی��ر خواهد کرد. اما تحقیقات 
جدی��د در ح��وزه روندشناس��ی 
بازاره��ای مال��ی از جمل��ه بازار 
س��رمایه نش��ان از این دارد که 
عاوه بر اطاعات بنیادی مربوط 
به هر س��هم، برخی عوامل دیگر 
از جمله عوام��ل رفتاری بر روند 
بازار  هر  معامله گ��ران  معاماتی 
تاثیر داش��ته و در نتیجه جریان 
عرضه و تقاض��ا را تغییر خواهد 
داد. این دس��ته از عوامل شامل 
طیف وسیعی از متغیرها بوده که 
در حوصله این مطلب نمی گنجد 
ام��ا تحقیق��ات نش��ان داده اند، 
هری��ک از این متغیرها، همچون 
متغیرهای بنی��ادی بر روند بازار 

موثر خواهند بود. 

تاثیر عوامل رفتاری
 بر قیمت سهام

بر مبن��ای مطالع��ات علمی و 
همچنی��ن وقایع تجرب��ی از بازار 
سرمایه باید گفت، عاوه بر عوامل 
بنیادی، روند قیمت سهام همواره 
تحت تاثیر متغیرهای رفتاری قرار 
گرفته اس��ت. در این بازی تغییر 

قیمت سهام بر مبنای متغیرهای 
رفت��اری، هم��واره س��هامدارانی 
بی��ش از پی��ش متضرر ش��ده اند 
ک��ه از تخصص و تحلی��ل کمتر 
برخ��وردار بوده و بدون بررس��ی 
وضعیت بنیادی سهام، به معامله 
پرداخته اند. در نتیجه واکنش های 
هیجان��ی ب��ه قیم��ت، گرچه در 
برخی اوقات ب��رای متخصصان و 
تحلیلگران خبره، حاوی سودهای 
مناسبی است، اما پول های کوچک 
و فعاالن کمتر متخصص و باتجربه 
ان��دک، زیان های زی��ادی از این 
رفتارها عایدشان ش��ده است. در 
بورس ایران کم نیستند مثال هایی 
که نش��ان می دهند قیمت سهام 
مختلف با ایجاد برخی واکنش های 
خاص، تغییرات زیادی داشته اند، 
ام��ا گذر زمان نش��ان داده نه تنها 
تغییرات قیمت در آن بازه زمانی، 
براساس متغیرهای بنیادی مربوط 
به س��هم تعیین نش��ده ، بلکه در 
آینده هم هیچ خبری از س��ودها 
و تحلیل ه��ای جه��ت ده در بازار 

نخواهد بود. 
ادامه در سایت روزنامه
www.forsatnet.ir
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نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
کارت اعتب��اری ایران کیش در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
داده پردازی ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  

درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.15315.28ایران کیش

2.4118.41داده پردازی ایران

16.0445پارس دارو

36.2495گلوکوزان

1.8924.99زامیاد

4.1024.99سایپا آذین

1.6834.99سایپا

 بیشترین درصد کاهش
قند پیرانش��هر صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. گروه صنعتی مل��ی در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و سیمان ش��اهرود هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.9۷(3.942قند پیرانشهر

)4.۷9(6.200صنعتی ملی

)4.۷9(11.888قند شیرین خراسان

)4.۷5(2.626قند هکمتان

)4.63(2.100سیمان شاهرود

)4.63(1.۷11درخشان تهران

)4.61(2.894قند مرودشت

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. بانک تجارت 

و ایران خودرو دیزل هم در رده های باال قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

135.556 1683سایپا

120.94۷ 1260پارس  خودرو
120.4۷3 1182بانک تجارت

114.210 1036ایران  خودرودیزل 
114.1۷4 101۷بانک صادرات
82.136 1180فوالد مبارکه

68.641 2823نفت و گاز پارسیان

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خ��ود اختصاص داد و پتروش��یمی مبین رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. گسترش نفت و گاز پارسیان هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

228.133 1683سایپا
212.944 362۷پتروشیمي مبین

193.۷56 2823 نفت و گاز پارسیان
163.1۷3 6312س. دارویي تامین

152.41۷ 1260پارس  خودرو
144.115 2440ایران  خودرو
142.38۷ 1182بانک تجارت

بیشترین سهام معامله شده
بان��ک صادرات ای��ران در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که بانک 
تجارت در این گروه دوم ش��د و پ��ارس خودرو در رده 

سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

101۷5402بانک صادرات
11825161بانک تجارت
12605140پارس خودرو

10364۷15ایران خودرو دیزل
24403890ایران خودرو

16833834سایپا
28233631نفت و گاز پارسیان

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

1612806پست بانک ایران
2409241کابل البرز

113322۷تولید محور خودرو
295222۷چرخشگر
3181213قند قزوین
618۷209نسوز پارس

209319۷لوله و ماشین سازی

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری پردیس در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری اعتبار ایران 

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

9262.۷۷سرمایه گذاری پردیس
15402.85سرمایه گذاری اعتبار

53083.34پتروشیمی شازند
29143.89سیمان کارون

25643.94س. صندوق بازنشستگی
364۷4.03سیمان کرمان

1248۷4.30پتروشیمی خارک

تلفنمستقیم:86073274شماره435 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

گزارشگر: محمد پارسا

تپکو: شنیده ها حاکی از آن است که 
شرکت کوماتسو ژاپن برنامه هایی برای 
ورود به بازار ایران دارد که برای انعقاد 
قرارداد با ش��رکت هپک��و، ارزیابی های 
اولیه خود را انجام داده است. همچنین 
این ش��رکت برنامه ریزی ه��ای خود را 
برای آغاز فعالیت مشترک در  »تپکو« 

آغاز کرده است. 
آس�یا: زمزمه هایی مبنی بر افزایش 
سرمایه ۷4 درصدی بیمه آسیا از محل 

آورده نقدی به گوش می رسد. 
 کرازی: شنیده شده کرازی افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها را در 

دستور کار خود دارد. 

س�یمانی ها: خبره��ا حاک��ی از آن 
اس��ت که با توجه به رف��ع تحریم های 
بین الملل��ی، گس��ترش بازارهای هدف 
صادراتی به کشورهای خارجی به غیر از 
کش��ور عراق از جمله مهم ترین تبعات 
مثبت ناشی از گشایش روابط خارجی 
ب��ر صنعت س��یمان به ش��مار می رود 
ک��ه در ای��ن راس��تا برنامه هایی جهت 
ص��ادرات محصوالت به ق��اره آفریقا و 
حوزه کش��ورهای CIS در دستور کار 

قرار گرفته است. 
همچنین براس��اس خبرهای رسیده 
پ��س از تحریم ها، گویا هن��د و آفریقا 
درصدد واردات سیمان از ایران هستند 
و ای��ن نی��از خ��ود را با ش��رکت های 

سیمانی ایران مطرح کرده اند. 

گروه خودرو: ش��نیده ها حکایت از 
این دارند که ش��رکت سوییس��ی اتونم 
ک��ه در زمینه قطعات خ��ودرو فعالیت 
می کند در حال رایزنی با ش��رکت رنو 
اس��ت تا زمینه را برای فعالیت درایران 

فراهم کند. 
ش��ده  ش���ن�یده  خ��ودرو: 
ایران خودرو 330 میلیون یورو از پژو 

خس��ارت دریافت کرده اس��ت
گروه پتروش�یمی: ش��نیده شده 
و   آلم��ان  »لین��ده«  ش��رکت های  
»میتس��ویی« ژاپ��ن در نظ��ر دارند 
در چن��د طرح پتروش��یمی ایران به 
مبلغ 4 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
کنن��د. همچنی��ن خبره��ا حکای��ت 
با ش��رکت   ایران  قرارداد  انعق��اد  از 

»Axens« فرانس��ه ب��رای خرید و 
تولی��د کاتالی��زور مواد پتروش��یمی 

دارد. 
گروه پاالیشی: خبرها حاکی از آن 
اس��ت که یک ش��رکت کره ای در حال 
مذاکره با ایران برای سرمایه گذاری در 

احداث پاالیشگاه است. 
از این  حکش�تی: خبرها حکای��ت 
دارن��د ک��ه تفاهم نامه مش��ترک بین 
کش��تیرانی و شرکت های اروپایی امضا 
ش��ده و این ش��رکت در انتظ��ار عقد 

قرارداد نهایی است. 
خبهمن و خدیزل: ش��نیده ش��ده 
گ��روه بهم��ن و بهمن دی��زل وارد فاز 
عملیاتی با ش��رکت های مزدا و ایسوزو 

شدند. 

حرف های درگوشی بازار

Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com
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ب��ا لغو تحریم های اقتصادی، 
سیاس��ت های  تدوی��ن  ل��زوم 
اقتصادی متناس��ب با ش��رایط 
تجل��ی  بیش از پی��ش  جدی��د 
می یاب��د. اگ��ر چ��ه ب��ه نظ��ر 
می رسد دولت در این خصوص 
بی تفاوت نبوده و اقداماتی برای 
ورود سرمایه های خارجی انجام 
داده اس��ت اما عوامل بس��یاری 
رش��د  ب��ه  رس��یدن  ب��رای 
اقتص��ادی مناس��ب و خروج از 
رکوداقتصادی دخیل هس��تند 
که باید مورد توجه قرار گیرند. 
می��ر معین��ی،  س��یدحمید 
کارش��ناس اقتصادی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر ایران نظریه 
اقتصادی واح��دی ندارد، گفت: 
اصلی تری��ن و مهم ترین وظایف 
ساختار قانونی، قوانین و مقررات 
اس��ت و قوانین و مق��ررات باید 
مبتن��ی بر تئوری های اقتصادی 
باش��د. م��ا نه بحث آزاد س��ازی 
اقتص��اد، نه بحث جامعه گرایی و 
سوسیالیسم یا اقتصاد اسالمی را 
کامال عمل نمی کنیم و ش��اید از 
هر کدام بخشی را در اقتصاد به 
کار می بریم و این موضوع باعث 
ش��ده که ساختارهای اقتصادی 
ناهمگون ش��ود و ارتباط شان با 
هم در بخش هایی متضاد باشد. 

قوانین و مقررات باید 
اصالح شود

وی با تاکید بر ورود ایران به 
جامعه جهانی افزود: قرار است 
که ما در بحث اقتصاد به جامعه 
جهانی بپیوندیم و از یک تئوری 
واحد اقتصادی و یک سیس��تم 
تجرب��ه ش��ده در کش��ورهای 
مختلف اس��تفاده کنیم. مبتنی 
ب��ر این مس��ئله بای��د قوانین و 
مق��ررات نی��ز اصالح ش��ود و 
قوانی��ن و مق��ررات بازدارنده و 
کنترل��ی و تفکیک کننده برای 
فعالیت های اقتصادی را تدوین 
کنی��م و ب��ه مرحله اجرا ببریم. 
بعد از مرحله قوانین و مقررات، 
سیاس��ت های اقتصادی اس��ت 
که باید براس��اس توانمندی ها 
و پتانس��یل های داخلی باشد و 
اصطالحا سیاست گذاری عمدتا 
اقتصادی  آزاد س��ازی  براساس 

صورت بگیرد. به نظر می رس��د 
بای��د تاکی��د کنیم ب��ر اجرای 
ای��ن موضوعات و به جنبه های 
مختلفی که در سند چشم انداز 
مطرح شده بپردازیم و براساس 
آن، برنامه های اقتصادی تدوین 

و طراحی کنیم. 

لزوم هماهنگی برنامه 
ششم با چشم انداز 

بلند مدت
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
ب��ا بی��ان اینکه برنامه شش��م 
توس��عه تقریبا براساس برنامه 
چش��م انداز است، ادامه داد: به 
دلیل مش��کالتی ک��ه به خاطر 
کاه��ش درآمدهای نفتی داریم 
و نقدینگ��ی کم ش��ده، برنامه 
شش��م چندان متولی نیس��ت. 
توج��ه و پرداخت��ن بیش��تر به 
سند چشم انداز می تواند مسیر 
ما را در راه پیش��رفت اقتصادی 
مش��خص کند. اگر ما بخواهیم 
از نظر رتبه اقتصادی در منطقه 
اول باش��یم باید تولید ناخالص 
دالر  داخلی مان 1501 میلیارد 
باش��د، در حالی ک��ه االن بین 
دالر  450 میلی��ارد  ت��ا   400
اس��ت. برای رس��یدن به تولید 
1501 میلیارد  داخلی  ناخالص 
دالر در10 س��ال آین��ده بای��د 
یک برنامه ریزی بس��یار پایه ای 
داش��ته باش��یم و الزم��ه آن 
بس��یار،  س��رمایه گذاری های 
کس��ب و کار،  فض��ای  بهب��ود 

ش��اخص های صنعتی س��ازی، 
ش��اخص های بهب��ود نی��روی 
انس��انی و ش��اخص های بسیار 
دیگری است که ابتدا باید اهداف 
اقتصادی تامین ش��ود و سپس 
ما بتوانیم در جهت رس��یدن به 
آن اه��داف برنامه ریزی کنیم. 
البت��ه م��ا انتظار داش��تیم که 
قب��ل از برجام این اتفاق بیفتد، 
یعنی دولت فرصت داش��ت که 
سیاس��ت گذاری های اقتصادی 
را انج��ام ده��د تا بتواند پس از 

برجام آنها را اجرا کند. 

شناسایی صنایع زود بازده
وی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات 
ورود  خص��وص  در  دول��ت 
خارج��ی  س��رمایه گذاری های 
گفت: اگر چه دولت اقداماتی در 
زمینه ورود سرمایه گذاری های 
خارج��ی انجام م��ی داد ولی به 
نظ��ر من همچنان بدون برنامه 
است و چندان برنامه ریزی شده 
براس��اس برنامه های اقتصادی 
مدون نیس��ت و شاید بهتر بود 
ابت��دا جهت گیری ه��ای آینده 
اقتص��ادی را پی��دا می کردیم و 
اگر ق��رار بود مثال 100 میلیارد 
دالر ب��رای س��ال 1404 تولید 
ناخالص داخلی داش��ته باشیم، 
بررس��ی می کردی��م ک��ه کدام 
صنع��ت برای ما رقابتی اس��ت 
و در آن س��رمایه گذاری بیشتر 
اس��ت و می تواند زودتر ما را به 
اهداف اقتصادی برس��اند. به هر 

ح��ال جا ب��رای کار وجود دارد 
و دولت باید س��ریع تر یک سند 
جام��ع مبتنی بر هم��ان افقی 
که تعریف ش��ده تدوین کند و 
رسیدن  برای  برنامه ریزی هایی 
ب��ه آن انج��ام ده��د و از تم��ام 
راهکاره��ای اقتصادی، قانونی و 
سیاسی و تکنولوژیکی استفاده 
کند تا به آن درجه که باید زودتر 

برسیم و فرصت سوزی نشود. 

اهمیت سیاست های پولی 
دولت

تاکی��د  ب��ا  میرمعین��ی 
دربح��ث  حساس��یت ها  ب��ر 
پول��ی  و  کالن  سیاس��ت های 
کش��ور اف��زود: در بح��ث کالن 
و سیاس��ت های پول��ی بای��د با 
حساس��یت کامل ب��ه آنها نگاه 
ش��ود و به نحوی تدوین ش��وند 
که نه مانع رشد اقتصادی شوند 
و نه کش��ور را وارد فاز رکودی 
کنند و نه آنقدر سیاس��ت های 
پولی و انبساطی باشد که باعث 
ایجاد تورم افسار گسیخته شود. 
تورم باعث افزایش بی عدالتی در 
جامعه می شود و فاصله طبقاتی 

ایجاد می کند.
به همین دلیل، سیاست های 
پولی عمدتا به نحوه سیاست های 
اقتصادی دولت بازمی گردد که 
براس��اس آن مشخص می شود 
ک��ه با چه راهکار وچه نس��بت 
رشد اقتصادی در آینده حرکت 
کند. به هر حال هر چقدر پول 

تزریق ش��ود روی قدرت خرید 
اث��ر دارد و اگ��ر افزایش عرضه 
در کش��ور ی��ا افزایش تولید در 
کش��ورهماهنگ نباشد به تورم 

منجر می شود. 

فرصت های پیش روی 
دولت

وی با اش��اره ب��ه فرصت های 
ورود  و  دول��ت  روی  پی��ش 
س��رمایه های خارج��ی اف��زود: 
در ح��ال حاض��ر دولت فرصت 
ب��ا  بس��یار خوب��ی دارد ک��ه 
اس��تفاده از ورود س��رمایه های 
خارج��ی ی��ا تامی��ن مالی های 
خارج��ی بتوان��د ب��ه بهتری��ن 
وجه ه��م س��رمایه گذاری های 
زیرس��اختی انج��ام دهد و هم 
ایجاد اش��تغال کند و از طرفی 
هم پول هایی که تزریق می شود، 
در سرمایه گذاری های پایه ای و 
زیرس��اختی تورم ایجاد نکند و 
باع��ث رونق اقتص��ادی و ایجاد 
اشتغال ش��ود و در نهایت رشد 
اقتص��ادی را ب��ه دنبال داش��ته 
باش��د. در واق��ع دولت باید کفه 
عرضه و تقاضا را همیشه همسان 
کن��د ت��ا تورم ایج��اد نکند و ما 
می توانیم به این سمت برویم و 
رونق اقتصادی باالی 6-7 درصد 
داشته باشیم که الزمه این امر، 
برنامه ریزی، فرهنگ س��ازمانی، 
فرهن��گ مدیریت��ی، مدیریت 
و  دولت��ی  و مص��ارف  مناب��ع 
سیاس��ت هایی اس��ت که دولت 
اج��را می کن��د. اما از طرفی هم 
باید معادالت اقتصادی در کنار 
ه��م قرار بگیرن��د و یک معادله 
مناسب اقتصادی در کشورمان 
در قالب برنامه توس��عه نوش��ته 
ش��ود، همه اینه��ا منوط بر آن 
اس��ت که برنامه های اقتصادی 
ما از پش��توانه سیاس��ی خوبی 
برخوردار باش��د و ب��رای اینکه 
رشد و پیشرفت اقتصادی خوبی 
صورت بگیرد باید تمام نهادها در 

حوزه اقتصادی شریک باشند.
ب��ه هر حال، عوامل توس��عه 
از  پازل��ی  مانن��د  اقتص��ادی 
تم��ام عوامل سیاس��ی، قانونی، 
فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی 
و محیطی است و که برآیند آنها 
در خ��ود را در اقتص��اد جامع��ه 

متجلی می کند. 

 10 س��االنه  جهان��ی  بان��ک 
س��رفصل مختلف، رتبه س��هولت 
و فض��ای کس��ب و کار را به صورت 
مقایس��ه ای برای 183 کشور مورد 
بررس��ی ق��رار می ده��د و در قالب 
 Doing Business گزارش های
مرتبه و جایگاه فضای کس��ب و کار 
کش��ورها را بررس��ی می کن��د که 
جایگاه ایران براساس گزارش های 
سال های مختلف دویینگ بیزنس 
و ب��ر مبنای ش��اخص های دهگانه 
ارزیابی س��هولت کسب و کار، اعالم 
ش��ده است. در گزارش های 2013 
به بعد به جای ش��اخص استخدام 
و اخراج نیروی کار شاخص دریافت 

برق آمده است. 
الف- مقایس�ه ش�اخص های 
کس�ب و کار در سال های 2007 

و 2008 
رتبه س��هولت کس��ب و کار ایران 
در س��ال 2008 در مقایس��ه ب��ا 
2007 ب��ه میزان چهار رتبه تنزل 
یافته است که در زیر شاخص های 
سهولت کسب و کار منتهی به سال 
2008 بدین شرح است: تنزل 11 
رتبه در تأس��یس و راه اندازی یک 
ش��رکت، تنزل ش��ش رتبه در اخذ 
مجوز تأسیس و راه اندازی کارگاه، 
ارتق��ای دو رتب��ه در اس��تخدام و 
اخ��راج نی��روی کار، تنزل دو رتبه 
در ثبت مالکیت، تنزل ش��ش رتبه 
در اخذ اعتبار، تنزل س��ه رتبه در 
پرداخ��ت مالیات، تنزل ش��ش در 
تج��ارت ب��رون مرزی، تنزل س��ه 
رتب��ه در اج��رای قراردادها، تنزل 
هشت رتبه در انحالل یک فعالیت. 
ش�اخص های  مقایس�ه  ب- 
کس�ب و کار در سال های 2007 

و 2009

رتبه سهولت کسب و کار ایران در 
س��ال 2009 در مقایسه با 2007 
به میزان 11 رتبه تنزل یافته است 
که در زیر ش��اخص های س��هولت 
کس��ب و کار منتهی به سال 2009 
بدی��ن ش��رح اس��ت: تن��زل هفت 
رتبه در تأس��یس و راه اندازی یک 
ش��رکت، تنزل چهار رتبه در اخذ 
مجوز تأسیس و راه اندازی کارگاه، 
ارتقای ش��ش رتبه در اس��تخدام و 
اخ��راج نیروی کار، تنزل 11 رتبه 
در ثب��ت مالکی��ت، تنزل 47 رتبه 
در اخذ اعتبار، ارتقای 12 رتبه در 
حمایت از سرمایه گذاران، تنزل 13 
رتبه در پرداخت مالیات، تنزل سه 

رتبه در تجارت برون مرزی. 
ش�اخص های  مقایس�ه  ج- 
کس�ب و کار در سال های 2007 

و 2010 
رتبه سهولت کسب و کار ایران در 
س��ال 2010 در مقایسه با 2007، 
ب��ه میزان رتبه تنزل یافته اس��ت 
که در زیر ش��اخص های س��هولت 
کس��ب و کار منتهی به سال 2010 
بدی��ن ش��رح اس��ت: ارتق��ای 18 
رتبه در تأس��یس و راه اندازی یک 
ش��رکت، ارتقای 17 رتبه در اخذ 
مجوز تأسیس و راه اندازی کارگاه، 
ارتقای ش��ش رتبه در اس��تخدام و 
اخراج نیروی کار، تنزل12 رتبه در 
ثبت مالکیت، تنزل51 رتبه در اخذ 
اعتبار، تنزل هفت رتبه در حمایت 
از سرمایه گذاران، تنزل 23 رتبه در 
پرداخت مالیات، تنزل پنج رتبه در 

تجارت برون مرزی.
ش�اخص های  مقایس�ه  د- 
کس�ب و کار در سال های 2007 

و 2013
رتبه سهولت کسب و کار ایران در 
سال 2013 در مقایسه با 2007، به 
میزان 13 رتبه بهبود یافته است. در 
ریز شاخص های سهولت کسب و کار 
منتهی به س��ال 2013 بدین شرح 

اس��ت: تنزل 21 رتبه در تأس��یس 
و راه ان��دازی یک ش��رکت، ارتقای 
89 رتبه در اخذ مجوز تأس��یس و 
راه ان��دازی کارگاه، ارتقای 50 رتبه 
در ثبت مالکیت، تنزل 35 رتبه در 
اخذ اعتبار، ارتقای هش��ت رتبه در 
حمایت از سرمایه گذاران، تنزل 29 
رتبه در پرداخت مالیات، تنزل 38 
رتبه در تجارت برون مرزی، تنزل 8 
رتبه در ش��اخص اجرای قراردادها، 
تنزل 30 رتبه در انحالل یک فعالیت 
که نشان دهنده بهبود نسبی اوضاع 
کشور به جهت تغییر دولت و اصالح 
سیاست های اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی و بین المللی است. 
ه- مقایس�ه شاخص سهولت 
دول�ت  دوره  در  کس�ب و کار 
یازده�م در س�ال های 2016 و 

 2015
براس��اس گ��زارش بانک جهانی 
رتبه س��هولت کسب و کار ایران در 
س��ال 2016 در بین 189 کش��ور 
رتبه 118 را کس��ب کرده اس��ت 
که در مقایس��ه با س��ال 2015 که 
در بین 189 کش��ور رتبه 130 را 
در ای��ن زمینه اخ��ذ کرده، جهش 
و صع��ود 12 رتب��ه ای را تجرب��ه 
کرده اس��ت که بر این اس��اس در 
مجم��وع رتبه ایران 12 پله بهبود 
داشته است. در مجموع در نتیجه 
تغیی��ر دولت و اصالح سیاس��ت ها 
و برنامه ه��ای مخ��رب دولت قبل، 
کش��ور به س��مت بهب��ود محیط 
کس��ب و کار در حرک��ت اس��ت و 
گزارش ه��ای اخیر نی��ز حکایت از 
بهبود نس��بی شاخص های ارزیابی 

محیط کسب و کار دارد. 

آسیب شناسی و عوامل مؤثر 
بر محیط کسب و کار 

 مهم تری��ن عوام��ل مؤث��ر ب��ر 
محیط کسب وکار، عوامل سیاسی، 
اجتماعی، اقتص��ادی، بین المللی، 

فن��اوری، عوامل قانونی و مس��ائل 
اخالقی و ارزش��ی اس��ت و متاثر از 
درج��ه باز بودن اقتصاد، حاکمیت 
و کارای��ی دولت، کارآمدی بازارها، 
محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل 
بین المللی، انعطاف پذیری بازار کار، 
مدیری��ت و محیط مس��تعد جهت 
توس��عه فناوری، ب��از بودن اقتصاد 
کشورها بر مبنای متغیرهایی نظیر 

تجارت بین الملل است. 
از دیگر عوامل می توان تأثیر حوزه 
متغیره��ای حاکمیت��ی و کارآیی 
دولت بر محیط کس��ب  و کار  )که 
از طریق سیاس��ت گذاری مطلوب 
دول��ت در ام��ور ش��رکت ها جهت 
تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی 
و کم��ی تولید، مثمر ثمر اس��ت(، 
حمایت از حقوق س��رمایه گذاران 
خ��رد و کالن اقتص��ادی، حمایت 
س��رمایه گذاری،  از ظرفیت ه��ای 
ش��اخص انعطاف پذیری استخدام 
افراط��ی  م��وارد  ج��زو  )ای��ران 
انعطاف ناپذیری اش��تغال محسوب 
می ش��ود و تأثی��رات منفی، هم بر 
نی��روی کار و هم برفضای کس��ب 
 و  کار خواه��د گذاش��ت. اص��الح 
مقررات اشتغال می تواند به افزایش 
به��ره وری نیروی کار بینجامد. در 
این رابطه، موضوع بهره وری نیروی 
کار، دان��ش فنی و تخصص نیروی 
کار نیز از جمله مواردی هستند که 
در بهبود وضعیت کسب و کار مؤثر 
هستند(، مشکالت کالن اقتصادی 
کشور چون نرخ تورم و مسائلی که 
بر ت��وان رقابت محصوالت داخلی 
اثرگ��ذار ب��وده و منج��ر به واردات 
کااله��ای مش��ابه تولید خ��ارج با 
قیمت ه��ای پایین تر ش��ده و یأس 
و دلس��ردی تولید کنن��دگان را به 
دنب��ال دارد، سیاس��ت های ارزی 
ک��ه مث��اًل در س��ال های گذش��ته 
تأثیرات مخربی برفضای کس��ب  و  
کار ش��رکت های تولیدی گذاشت، 

ثبات سیاس��ت های مذکور، وجود 
اس��تراتژی های کالن اقتصادی که 
متضمن اشتغال، تثبیت قیمت ها، 
افزای��ش به��ره وری و بهب��ود بازار 
بهب��ود  درجه��ت  و  باش��د  کار 
زیرس��اخت های موجود در اقتصاد 
و ارتق��ای اقتصادی داخلی کش��ور 
گام بردارد، بحث فناوری اطالعات 
و ارتباطات از عوامل مؤثر در زمینه 
بهبود شاخص کسب و کار هستند. 
عوام��ل تأثیرگ��ذار جهان��ی از 
س��ال های  تحریم ه��ای  جمل��ه 
گذش��ته ش��ورای امنیت سازمان 
ملل، مجموعه سیاس��ت ها از جمله 
اقتص��ادی و خارج��ی  سیاس��ت  
کش��ور در دولت گذش��ته که هم 
ب��ه دلیل بی تدبی��ری دولت قبلی 
و ه��م به جهت تالش های جهانی، 
در ب��ه ان��زوا کش��اندن کش��ور در 
صحنه اقتصادی نقش داش��ته اند و 
همچنی��ن ناامن جلوه دادن فضای 
و  داخل��ی  س��رمایه گذاری های 
خارج��ی، از جمله عواملی بوده اند 
که برفضای کسب وکار کشور تأثیر 

جدی داشته اند. 
نتای��ج به دس��ت آم��ده در این 
مطالع��ه گویای این موضوع اس��ت 
ک��ه جایگاه فضای کس��ب و کار و 
همچنین محیط اقتصادی کش��ور 
در مقایسه با سایرکشورهای منطقه 
و دنیا از وضعیت مطلوبی برخوردار 
نیست ولیکن بهبود نسبی شاخص 
س��هولت کس��ب و کار در مقایسه با 
س��ال های گذش��ته نکته مثبت و 
نقط��ه قوتی اس��ت ک��ه می تواند 
ب��ا برنامه ریزی دقیق ت��ر و اصالح 
سیاس��ت ها، ساختارها و روندهای 
معی��وب و حمایت از واگذاری امور 
به مردم و توس��عه بخش خصوصی، 
نویدبخ��ش جه��ش و پیش��رفت 
س��ریع تر در ح��وزه اقتصادی و در 
زمینه اصالح و بهبود شاخص های 

محیط کسب و کار باشد. 

بررسی و مقایسه روند تغییرشاخص ها نشان می دهد 

بهبود نسبی شاخص های کسب و کار در ایران

سهشنبه
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گزارش2

معاون وزیر اقتصاد خبرداد
جذب 7 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در سال جاری
معاون وزیر اقتصاد گفت: امس��ال بالغ بر 7میلیارد 

دالر سرمایه گذاری مستقیم انجام خواهد شد. 
به گ��زارش فارس، محم��د خزاعی مع��اون وزیر 
اقتصاد روزگذش��ته در نشس��ت خبری به مناسبت 
دهه فجر با اش��اره به اینکه امسال بالغ بر 7میلیارد 
دالر پ��روژه س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در 
و  گردش��گری  صنع��ت،  کش��اورزی،  بخش ه��ای 
حمل و نق��ل وجود خواهد داش��ت، تصری��ح کرد: با 
چش��م اندازی که در س��ال آینده پیش بینی می شود 
این س��رمایه گذاری ها بیش��تر خواهد شد و ظرفیت 
بیش از 45 تا 50 میلیارد دالر فاینانس برای کشور 

وجود خواهد داشت. 
س��رمایه گذاری  فرص��ت   250 داد:  ادام��ه  وی 
در اس��تان ها شناس��ایی ش��ده ک��ه قاب��ل ارائه به 

سرمایه گذاران خارجی است. 
مع��اون وزیر اقتصاد گفت: کمیته تحریم ش��ورای 

امنیت و پنل تحریم برای ایران منحل شده است. 
به گفت��ه معاون وزیر اقتصاد، تأمین مالی خارجی 
برای کش��ور یک ضرورت اس��ت و یک بعد آن رفع 
نیاز کش��ور خواهد ب��ود، زیرا کش��ورهایی که نفت 
نداش��ته اند نیز به صورت فع��ال در بازارهای پولی و 
مال��ی دنیا عمل می کنند و این تأمین مالی به عنوان 
اهرم سیاس��ی، اقتصادی در دنیا مطرح اس��ت. طی 
س��ال های اخی��ر 100 میلی��ارد دالر کاهش درآمد 

ارزی با توجه به کاهش قیمت نفت داشتیم. 
وی تأکید کرد: در تمامی اس��ناد باالدستی اعم از 
سند چش��م انداز، برنامه پنجم و ششم، سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، مسئله س��رمایه گذاری خارجی از 

الزامات بوده و اشاره صریح به آن شده است. 
رئی��س کل س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران، با اش��اره به اینکه 11 برنامه 
ملی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، 
یادآور ش��د: کارگروهی در این زمینه با مس��ئولیت 
وزارت اقتصاد تش��کیل ش��ده و حرکت تجارت باید 
به سمت سرمایه گذاری باش��د. در سرمایه گذاری ها 
زمینه برای تجارت کاال نیس��ت، بلکه باید به سمتی 
برویم که به جای واردات کاال، سرمایه گذاری شده و 

پس از تولید، محصوالت صادر شود. 
خزاع��ی ب��ه دو مش��خصه ج��ذب فاینانس طبق 
رویکرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان کرد: 
این منابع باید برای پروژه های زیربنایی باشد و دوم 
اینکه به ص��ورت خودگردان بتواند بار مالی را تأمین 
ک��رده و هزینه ای برای دولت نداش��ته باش��د، البته 
دس��ت ما برای گرفتن فاینانس طبق روال گذش��ته 

بسته شده است. 
این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینکه س��رمایه گذاری 
انتخاب نیس��ت، بلکه ضرورت اس��ت، اظهار داشت: 
به ازای هر یک میلیون دالر س��رمایه گذاری، اگر هر 
بش��که نفت را 120 دالر فرض کنیم، معادل فروش 

8 هزار بشکه خواهد بود. 
وی خبر از نهایی  شدن و تصویب مجوز 7میلیارد 
دالر پروژه س��رمایه گذاری مس��تقیم در سال جاری 
داد و ی��ادآور ش��د: ای��ن پروژه ه��ا در بخش ه��ای 
کشاورزی، صنعت، گردش��گری و حمل ونقل است، 
البته با چش��م انداز روشن در س��ال آینده، این رقم 
بی��ش از اینها خواهد بود، همچنین ظرفیت بیش از 
45 تا 50 میلیارد دالر فاینانس برای کش��ور وجود 

دارد که می تواند بیشتر باشد. 
ب��ه گفت��ه خزاعی، ب��ه روز کردن بان��ک اطالعات 
س��رمایه گذاری یک��ی از رویکردها ب��وده و تاکنون 
1600 تا 1700 مورد از فرصت های س��رمایه گذاری 
در استان ها گزارش شده که 250 مورد آن قابل ارائه 

به سرمایه گذار است. 
مع��اون وزی��ر اقتصاد به نقش��ه راه تأمی��ن منابع 
مالی اش��اره ک��رد و گفت: 2 درصد از س��هام بانک 
س��رمایه گذاری زیرساخت آس��یا به ایران تعلق دارد 
و از نظر حجم رأی و س��هم در رده دوم بعد از چین 

قرار دارد. 
خزاعی معوقات ایران را کمتر از مطالبه از شرکت 
شل دانس��ت و افزود: این معوقات 2.7 میلیارد دالر 
بوده و به دلیل قطع ارتباط مالی امکان پرداخت آن 

وجود نداشته است. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه چ��ه میزان 
سرمایه گذاری برای رشد 8 درصدی در برنامه ششم 
پیش بینی شده اس��ت، گفت: نظر اولیه 25 میلیارد 
دالر بوده که پیش بینی برای جذب سرمایه خارجی 

شده است. 
خزاعی در پاس��خ به س��وال فارس که چه میزان 
از 7 میلی��ارد دالر مجوز س��رمایه گذاری داده ش��ده 
امسال جذب خواهد ش��د، بیان داشت: برای جذب 
س��رمایه گذاری، مقدم��ات کار باید فراهم باش��د و 
به طور معمول س��ه تا پنج سال طول می کشد. طبق 
اس��تانداردها نرخ جذب سرمایه س��االنه 20 درصد 
است و بس��ته به فراهم شدن مقدمات کار، متفاوت 
است و امیدواریم پایان سال آینده رقم دقیق جذب 

را بیان کرد. 
معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ به این سوال فارس 
که چرا فرصت های س��رمایه گذاری در قالب بروشور 
یا تراکت برای ارائه به هیأت های س��رمایه گذاری در 
جلس��ات متعدد مشاهده نشد، تصریح کرد: سازمان 
س��رمایه گذاری خارجی مطالب و بروشورهای آماده 
خود را به چند زبان در اختیار س��رمایه گذاران قرار 
داده و عمده اطالعات در سایت سازمان وجود دارد. 
وقت��ی یک هیأت می آید، بای��د از تمامی ظرفیت ها 
برای شناساندن آن اس��تفاده کرد، اما اگر در برخی 
حوزه ها این کار نمی شود، باید حتماً صورت بگیرد. 

وی در پاس��خ به این س��وال مبنی ب��ر اینکه چرا 
تاکنون نقش��ه راه اولویت های سرمایه گذاری منتشر 
نشده اس��ت، تأکید کرد: نقش��ه راه همین مباحثی 
ب��وده ک��ه در صحبت ها بی��ان می ش��ود و زمانی که 
اطالعات ظرفیت ها از اس��تان ها گرفته شود، به طور 
مشخص می توان ارائه کرد. باید بدانیم چه پروژه ای 
و چه امکانات و نیازها و چه منابعی با جزییات وجود 

دارد. 

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد
تحول در بخش های مختلف 

اقتصادی در راه است
اس��تاد دانش��گاه شهید بهش��تی با اشاره به اجرایی 
ش��دن برجام و لغو تحریم ها گفت: امیدوار به ایجاد 
تحول در بخش های مختلف اقتصادی کشور هستیم 
تا دولت از راه منابعی که تزریق می شود، بتواند اقتصاد 

کشور را به حرکت درآورد و از رکود خارج شویم. 
س��عید لیالز در گفت و گو با ایرنا افزود: البته بخش 
مس��کن به زودی متحول نخواهد شد اما انتظار داریم 

در بخش های دیگر اقتصاد تحول مثبت رخ دهد. 
وی افزود: در دو سال گذشته تیم اقتصادی دولت 
با اتخاذ تصمیم های مقتضی و متناسب با شرایط روز، 
اجازه نداد بحران های بیرونی و مش��کالت ساختاری 
بر اقتصاد تاثیر گذار شود و موفق شد بخش مهمی از 

فشارها را خنثی کرد. 
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه هرگاه برای 
ش��ش ماه متوالی ش��اهد رش��د منفی یا صفر درصد 
اقتصادی باش��یم، رکود اتفاق می افتد، افزود: مجموع 
سیاس��ت گذاری های انجام ش��ده با توجه به ش��رایط 
فعل��ی اقتص��ادی می تواند تح��رک الزم را در اقتصاد 

کشور ایجاد کند. 
آثار یارانه های نقدی 

وی با بیان اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور، زندگی 
70 درصد مردم را به سطحی نامطلوب رسانده است، 
افزود: در حال حاضر درآمدهای نفتی ایران به اندازه 
تامی��ن یاران��ه نقدی نیس��ت و مبل��غ یارانه از درآمد 
نفتی بیش��تر ش��ده اس��ت. لیالز ادامه داد: به عنوان 
نمون��ه ماهان��ه یک و نیم میلی��ارد دالر یارانه به مردم 
داده می ش��ود که سالی 18 میلیارد دالر می شود؛ اگر 
این رقم را به نفت بش��که ای 35 دالر تقس��یم کنیم، 
روزی یک میلیون و 200 هزار بشکه می شود بنابراین 
بای��د روزی یک میلی��ون و 200 هزار بش��که نفت 35 
دالری را بفروش��یم ت��ا بتوانی��م یارانه نقدی را تامین 
کنیم، در حالی که اکنون قیمت نفت به حدود 26 دالر 
رسیده است. وی با بیان اینکه هر سیاست انبساطی 
تورم زاس��ت و تحریک تقاضا بدون ایجاد اندکی تورم 
ممکن نیس��ت، یادآور ش��د: از آنجا که دولت یازدهم 
تاکنون توانس��ته بخش قابل توجهی از تورم به ارث 
رسیده از دولت گذشته را مهار کند اما اولویت کشور 
از کنترل تورم به کنترل رکود و تحریک تقاضا تغییر 
کرده و باید با حفظ دس��تاورد اقتصادی کنترل تورم 
و تزریق منابع ارزی جدید بر رکود نیز غلبه کنیم. 

مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری 
در مقاله ای با عنوان »سیاست های ضد رکود دولت، 
مسّکنی ضروری پیش از درمان« تصور زمانی زودتر 
از اواس��ط س��ال 1397 برای خروج از رکود را کمی 
خوشبینانه دانسته و معتقد است دوره درمان سختی 

پیش رو است. 

مستخدمین حسینی با اشاره به دستاوردهای 
سفر رئیس جمهور: 

ایران به عنوان کشوری امن برای 
سرمایه گذاری معرفی شد

نخستین نکته قابل تامل مطرح شدن نام ایران در 
دنیا و ارتقای موقعیت ایران در سطح جهانی است و 
اینکه ایران به عنوان کشوری امن برای سرمایه گذاری 
در سطح منطقه و جهان پس از سال ها معرفی شد. 
حیدر مستخدمین حس��ینی در گفت وگو با ایلنا با 
بیان اینکه در سفر هیات دولت و بخش خصوصی به 
اروپا دو نکته قابل تامل اس��ت، گفت: نخس��تین نکته 
قاب��ل تامل مطرح ش��دن نام ای��ران در دنیا و ارتقای 
موقعیت ایران در س��طح جهانی اس��ت و اینکه ایران 
به عنوان کش��وری امن برای س��رمایه گذاری در سطح 

منطقه و جهان پس از سال ها معرفی شد. 
وی افزود: اما نکته قابل تامل بعدی این اس��ت که 
انعقاد این تفاهم نامه ها یک طرفه و یک سویه نباشد و 
تنها کشورهای دیگر از منابع ارزی ایران بهره نبرند. 
این کارش��ناس ارشد اقتصادی گفت: در این مدت 
کوتاه پس از برجام شاهد آن بودیم که رئیس جمهور 
چین برای انعقاد قرارداد به ایران آمد و کش��ورهای 
ایتالیا و فرانس��ه نیز دیپلماس��ی اقتصادی ایران را در 

صحنه بین المللی مطرح کردند. 
مستخدمین حسینی ادامه داد: اما در بستن چنین 
قراردادهایی موضوعی که باید به آن توجه ش��ود این 
است که ضرورت دارد در دیپلماسی اقتصادی همانند 
دیپلماسی سیاسی دو طرف به صورت عادالنه از نتایج 

بهره گیرند. 
وی گف��ت: در برخی موارد مانند نوس��ازی ناوگان 
هوایی که از مدت ها پیش مردم در اضطراب پرواز با 
هواپیماهای کهنه بودند و الزام بر س��رمایه گذاری و 
نوسازی ناوگان به شدت حس می شد این موضوع جزو 

نخستین نیازهای کشور محسوب می شد. 
همچنی��ن  داد:  ادام��ه  مستخدمین حس��ینی 
س��رمایه گذاری در بخ��ش تجهی��ز ن��اوگان ریلی که 
حدود 80 درصد از مردم از آن اس��تفاده می کنند نیز 

بسیار مهم بود. 
وی با تاکید بر اینکه برای این دس��ت از قراردادها 
باید به س��رمایه گذاری مش��ترک توجه شود، تصریح 
کرد: هم اکنون شرایط اقتصادی اروپا نیازمند تجدید 
قواس��ت و این موضوع س��بب می ش��ود تا ما بتوانیم 
آنها را به سمتی هدایت کنیم که سرمایه گذاری  های 

مشترک داشته باشیم. 
مستخدمین حس��ینی خاطرنشان کرد: در شرایطی 
که اروپا نیز تشنه برقراری روابط اقتصادی است و ما 
نیز تنها از 30 درصد ظرفیت کارخانجات خود استفاده 
می کنیم، ضروری اس��ت در راستای توسعه اقتصادی 

به سرمایه گذاری های مشترک توجه ویژه ای شود. 
وی در خاتم��ه تاکید کرد: 25 میلیارد یورو قرارداد 
با فرانس��ه و 17میلیارد یورو قرارداد با ایتالیا مس��لما 
ارقام کمی نیستند و بهتر است ریز مواد تفاهم نامه ها 
از س��وی دول��ت ی��ا اف��رادی که در این س��فر حضور 
داشتند منتشر شود تا همه در جریان روند کلی این 

تفاهم نامه ها قرار گیرند. 
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گزارش »فرصت امروز« از بازار خرید و فروش دکمه در ایران

تجارتیبهظاهرسادهاماکامالحرفهای باز هم مشکل اصلی آمار است
امروز صنعت پوش��اک به عنوان یکی از مناس��ب ترین 
صنایع در اش��تغال زایی و همچنین س��رمایه  گذاری در 
اقصی نقاط جهان شناخته شده است، اما همان طور که 
می دانی��م در واقع این صنعت با توجه به ارتباطی که در 
بخش های مختلفی تولیدی داشته، توانسته این جایگاه 
را به خود اختصاص دهد و باعث رونق کسب و کار دیگران 
باش��د. به عنوان مثال یکی از بخش ه��ای قابل توجه در 
توس��عه و رونق صنعت پوشاک تولید تجهیزات یا همان 
خرج کار خودمانی است و در یکی از این بخش ها دنیایی 
از رنگ به نام دکمه وجود دارد؛ دنیایی که نمی توان آن 

را نادیده گرفت و ساده انگاشت. 
مجی��د نامی، دبیر جامعه متخصصان نس��اجی ایران 
درباره صنعت تولید دکمه و همچنین گردش مالی آن در 
صنعت نساجی به »فرصت امروز« گفت: متاسفانه درباره 
میزان مصرف و نیاز بازار داخلی کش��ورمان و همچنین 
تولید دکمه آمار دقیقی در اختیار نیست و نمی توان در 
این زمینه اظهارنظر دقیقی انجام داد، ولی آنچه مس��لم 
اس��ت باید به کل صنعت در سطح بین المللی و داخلی 
توجه داشته باشیم تا دریابیم دنیای تولید دکمه چقدر 
گسترده و فراگیر است درحالی که هنوز هیچ تحقیقات 
علمی و دقیقی در این زمینه صورت نگرفته و نمی توانیم 
آمار دقیقی در این زمینه برای متقاضیان سرمایه گذاری 
در نظر داش��ته باش��یم تا با هدایت آنه��ا بتوانیم آینده 
اقتصادی افراد متقاضی س��رمایه   گذاری در این زمینه را 

هدایت کنیم. 
نامی با اشاره به گردش مالی 7 میلیارد دالری صنعت 
پوش��اک در کشورمان افزود: اگر در نظر داشته باشیم از 
این میزان گردش مالی 25درصد تولید کشورمان است، 
یعنی رقمی نزدیک ب��ه 2میلیارد دالر تولید بخش های 
مختلف پوشاک ایران. حال اگر تنها نیمی از این میزان 
گ��ردش مالی را به نوعی وابس��ته به دکمه بدانیم یعنی 
گردش یک میلیارد دالری صنعت پوشاک کشورمان در 
گرو دکمه است و باید برای آن برنامه داشته باشیم. دبیر 
جامعه متخصصان نساجی اهمیت توجه به تهیه و تدارک 
آمار ه��ای دقیق در صنعت تولید دکم��ه یا به طور کلی 
همان خرج کار را آنچنان حیاتی دانس��ت که در صورت 
بی تفاوتی به آن همانند آنچه تاکنون صورت گرفته بازهم 
شاهد دوری دست ایران از تولید و گردش مالی مناسبی 
در س��طح بین الملل خواهیم بود هرچند که بسیاری از 
امکانات تولید اکنون در کشورمان مهیاست و حداقل با 
افزایش تولید و تامین نیازهای داخلی می توانیم ساالنه 
از خروج میلیاردها دالر ارز از کشورمان جلوگیری کنیم. 
نام��ی درباره تولی��د دکمه نیز گفت: گس��ترده بودن 
طرح ها و ش��کل های مختلف دکمه عاملی در توس��عه 
صنعت ش��ده باشد، اما از س��وی دیگر ارتباط مستقیم 
موض��وع اقتصاد دکمه با صنعت مد می تواند برای تولید 
دکمه در کش��ورمان به چالشی قابل توجه تبدیل شود 
چون صنعت مد ایران آنچنان که باید و شاید فعال نیست 
و تولید کنندگان دکمه نیز به همین دلیل صرفا بیش��تر 

به کپی کاری روی آورده اند و آنچه از روی کاتالوگ های 
خارجی می بینند تولید می کنند و امکان سرمایه گذاری 

برای طرح  های جدید را ندارند. 

اتحادیه هم آماری ندارد 
در همین حال علیرضا شهسواری، نایب رئیس اول 
اتحادیه فروشندگان لوازم خرازی تهران درباره بازار و 
گردش مالی بازار تولید و مصرف دکمه کش��ورمان به 
»فرص��ت امروز« گفت: درباره می��زان مصرف و تولید 
دکم��ه در ایران اتحادیه آم��ار دقیقی در اختیار ندارد 
و صرف��ا باید به تعداد واحده��ای صنفی فعال در این 
زمینه بسنده کرد که درواقع نزدیک به 12هزار واحد 
صنفی در بخش خرازی تهران اکنون مشغول فعالیت 
هس��تند. شهس��واری با اش��اره به اینکه فروش دکمه 
در واقع بخش��ی از فعالیت اقتصادی این فروشندگان 
است، افزود: وقتی وارد فروشگاه های خرازی می شویم 
می بینیم بخشی از فعالیت این واحدهای صنفی دکمه 
اس��ت و آیتم های گسترده ای در این فروشگاه ها برای 
فروش ارائه می شود، ولی آنچه مسلم است گستردگی 
و ابع��اد ب��زرگ اقتصاد دکم��ه در بخش های مختلف 

تولیدی و توزیعی خواهد بود. 
این مقام صنفی درباره نحوه قیمت گذاری محصوالت 
نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه دکمه ها در دو بخش 
ع��ادی و خاص تولی��د ش��ده اند، در بخش های عادی 
اگ��ر به بورس ف��روش مثل بازارهای اصلی ش��هرها و 
شهرس��تان ها مراجعه کنیم قیمت ه��ا کامال رقابتی در 
بخش های تولید داخلی و خارجی است، اما هنگامی که 
درباره دکمه های خاص سخن می گوییم واقعا قاعده ای 
درباره قیمت گذاری آنها نیست و نمی توان عدد و رقمی 
برای شان مشخص کرد. وی درباره تفاوت قیمتی از بازار 
تا سطح شهر و فروشگاه های خرازی معتقد است: نباید 
فراموش کنیم فروش��گاه های سطح ش��هر در بسیاری 
از موارد مجبور ب��ه خریدهای عمده از توزیع کنندگان 
بازار هس��تند و باید برای فروش محصوالت ش��ان مثل 
دکمه زمان زیادی را برای خواب سرمایه  درنظر داشته 
باش��ند چون دکمه ارتباط بس��یار نزدیکی با سلیقه و 
مدل پوشاک افراد خواهد داشت؛ بنابراین جای تعجب 
نیس��ت اگر تفاوت قیمت بازار تا سطح شهر زیاد باشد. 
به عنوان مثال ممکن است یک دکمه عادی داخل بازار 
و مراک��ز توزی��ع عمده فقط 5 توم��ان به صورت عمده 
باش��د، ولی همین دکمه در خرازی های س��طح ش��هر 

می تواند تا 50تومان هم فروخته شود. 
شهسواری با دسته بندی دکمه ها به دو بخش مردانه 
و زنانه گفت: براساس آنچه عرف بازار نشان داده همواره 
گردش کار در دکمه های زنانه به دلیل تنوع بسیار زیاد 
در مدل ها و طرح های گس��ترده تر از دکمه های معمول 
پیراهن یا کت مردانه اس��ت و همین امر باعث ش��ده تا 
بخ��ش قابل توجه��ی از تولید ی��ا واردات به این بخش 

تخصیص داده شده باشد. 

کیائوتو، پایتخت دکمه جهان

شهری کوچک در چین، واقع در استان ژجیانگ، 
آنق��در کوچک که جایی برای حضور در نقش��ه های 
جهانی نداش��ته و بسیاری از مردم دنیا نام آن را نیز 
نش��نیده اند، در عرض کمتر از چن��د دهه تبدیل به 
یکی از بزرگ ترین مناطق اقتصادی جهان می ش��ود 
و می تواند بازار تجارت دکمه و زیپ جهانی را تحت 

سلطه خود درآورد. 
یکی از مهم ترین محصوالت کاربردی که سال های 
زیادی با بش��ر همراه بوده، دکمه است. از روزگاری 
که پوش��اک به عنوان یک نش��انه فرهنگی و تمدنی 
در بین انس��ان ها به رسمیت شناخته شد، ابزارآالت 
متفاوت��ی را نیز به همراه خ��ود آورد؛ ابزارآالتی که 
امروزه به شکل دکمه، زیپ، بند و... وجود دارند. در 
واقع امروزه در کنار صنعت پوشاک جهانی، می توان 
از صنای��ع خردتری مانند دکمه و زیپ نیز س��خن 
گفت که پا به پای این صنعت در حال رشد هستند 
و طبق گفته تولیدکنندگان آنها تا زمانی که پوشاک 
وجود داشته باشد، حضور این محصوالت کوچک نیز 

اجتناب ناپذیر است. 
وفور کارخانه های دکمه در سراس��ر جهان، حاکی 
از همین اس��ت که دکم��ه به عنوان ی��ک محصول 
کوچک، کاربردی بس��یار وس��یع در س��طح جهان 
داش��ته و کاربران متفاوتی از همه گروه های س��نی 
دارد. انس��ان در هر سن و موقعیتی که باشد، به این 
ابزار کوچک کاربردی نیازمند اس��ت، لذا این صنعت 
آینده درخشان و روبه رشدی خواهد داشت و یکی از 
بزرگ ترین بازاره��ای اقتصادی جهان را رقم خواهد 

زد. 
دکمه به عنوان یک��ی از کاربردی ترین محصوالت 
دنیای امروز، نقش��ی مه��م در اقتص��اد جهانی ایفا 
می کن��د و تولیدکنن��دگان زیادی در س��طح جهان 
به این صنعت اش��تغال دارند، ام��ا هیچ کدام از آنها 
موقعیت شهر کیائوتو )مرکز دکمه جهان( را ندارند؛ 
ش��هری کوچ��ک در چین که بازار دکم��ه جهان را 
تحت س��یطره خود دارد. در س��ال 1980 سه برادر 
در این ش��هر خاکی و گمنام ش��روع به تولید دکمه 
می کنند و در عرض کمتر از 30 سال نام تجاری این 

شهر به پایتخت دکمه جهان تغییر می کند. 
تبدیل این ش��هر در مدتی کوت��اه از یک دهکده 
کش��اورزی به ی��ک قطب تولی��دی ب��زرگ، نمونه 
کوچکی اس��ت از آنچه در سال های اخیر در اقتصاد 
چی��ن اتفاق افتاده اس��ت. کیائوتو با وجود داش��تن 
صده��ا کارخانه دکمه س��ازی، بی��ش از 60 درصد از 
دکمه ه��ای جه��ان را تولید می کند. تنه��ا کارخانه 
مایلیفیا در این ش��هر، روزانه 2 ت��ا 3 میلیون دکمه 
تولی��د می کن��د. در ح��ال حاض��ر با وج��ود 550 
کارخان��ه تولی��د دکمه در ش��هر دکم��ه چین، در 
 مرک��ز خرید این ش��هر، 550 مغازه دکمه فروش��ی 

وجود دارد. 

تولیدکنن��دگان ای��ن صنع��ت، ب��ا روی آوری به 
سیس��تم های  معرف��ی  و  جدی��د  تکنولوژی ه��ای 
کامپیوتری، س��عی در به روزآوری و پیشرفت هر چه 
بیشتر صنعت این شهر دارند. کیائوتو از سال 2006 
به عنوان »پایتخت دکمه جهان« شناخته شده است 
و تولید 60 درصد از دکمه لباس، در س��طح جهان را 
به خود اختصاص داده است، عالوه بر این 80 درصد 
از تولیدات زیپ جهان نیز از این شهر است. کیائوتو 
هر ساله با تولید 15 میلیارد دکمه و 200 میلیون متر 

زیپ، مرکز تجارت دکمه جهان محسوب می شود. 
ب��ازار مص��رف تولی��دات دکمه و زیپ این ش��هر 
ی��ک ب��ازار بین الملل��ی اس��ت، به طوری ک��ه طبق 
ب��رآورد تحلیلگ��ران، از هر پنج دکمه تولید ش��ده 
در جهان، س��ه دکمه در کیائوتو تولید ش��ده است 
و ب��ا حمل روزانه چی��زی بی��ش از دو میلیون زیپ 
توس��ط کش��تی های تج��اری، 80 درص��د از س��هم 
 ب��ازار بین المللی این محص��ول را به خود اختصاص 

داده است. 

گردش مالی بین المللی 
توس��عه اقتص��ادی تولی��د دکمه از اواس��ط قرن 
هجده��م به نوع��ی با دنی��ای مد گره خ��ورده و تا 
ام��روز به نوعی هم راس��تا با دنیای فش��ن یا همان 
م��د خودمان��ی رونق گرفت��ه و آماره��ای اقتصادی 
هیجان انگیزی را در این زمینه به نمایش گذاش��ته 
اس��ت. به صورتی که اگر ب��ه اقتصاد تولید دکمه در 
س��طح بین الملل توجه داشته باش��یم می بینیم که 
گردش مالی نزدیک ب��ه 200میلیارد دالری در آن 
کامال مش��هود است و کش��ور چین به عنوان برترین 
تولیدکنن��ده رقم��ی مع��ادل 100میلی��ارد دالر از 
گردش مالی این صنع��ت را به خود اختصاص داده 
اس��ت. حال اگر از نام چین در این صنعت رنگارنگ 
بگذریم، دیگ��ر تولیدکنندگان بنام در صنعت تولید 
دکم��ه را می توانند در هندوس��تان یافت، جایی که 
اگرچه پوشش ملی آنها فارغ از هرگونه دکمه است؛ 
اما تجارتی نزدیک به 75میلی��اردی از تولید دکمه 
ایجاد کرده اس��ت. از س��وی دیگر، اگرچ��ه ایران از 
گذشته های دور به عنوان یکی از کشورهای پیشگام 
در صنعت نس��اجی و تولید پوشاک بوده، اما در این 
زمینه یعنی صنعت تولید دکمه همچنان ناشناخته 
باقی مانده و تنها کمتر از تعداد انگش��تان دستمان 
تولیدکننده داخلی داریم که با گردش مالی بس��یار 
اندک در حال کار هستند، در حالی که تمام امکانات 

و منابع اولیه را در اختیار داریم. 

به ط��ور کل��ی دکم��ه لباس 
سال هاست وارد زندگی ما شده و 
این محصوالت اوایل حضورشان 
در زندگی بش��ر به نوعی بیانگر 
جایگاه و موقعیت اجتماعی آنها 
بوده، چون ثروتمندان با استفاده 
از فلزات گرانبها مثل طال و نقره 
لباس هایش��ان را با دکمه آذین 
می کردند و دیگر اقش��ار جامعه 
ب��ا چوب یا اس��تخوان حیوانات 
س��عی در آراستن لباس هایشان 
داش��تند. اما این روند تقریبا از 
یک��ی دو قرن پی��ش، به نوعی 
تجارت یا صنعت در بخش های 
مختل��ف اجتماعی تبدیل ش��د 
و اگرچه هنوز ه��م به نوعی در 
گروه زیورآالت می  توان برخی از 
تولیدات را مش��اهده کرد ولی از 
آن دوره تاکن��ون تجارتی بزرگ 
یعنی چندین برابر ساکنان کره 

زمین را مهیا کرد. 
برخی کارشناس��ان مد درباره 
گستره بازار و صنعت تولید دکمه 
در اقتصاد بین المللی به خصوص 
کشورهای تولید کننده معتقدند 
اگر تولی��د کننده ای ب��ه دنبال 
آمار تولید و مصرف دکمه است، 
کافی است به دکمه های پیراهن 
و دیگر البس��ه خود توجه کند، 
چون به صورت متوس��ط حداقل 
10دکمه هر روز همراه ما به این 
س��و و آن سو در حرکت است و 
متوس��ط عمر برخی از آنها تنها 

دوماه برآورد شده است. 
جواد درودیان، رئیس اتحادیه 
پیراه��ن دوزان ته��ران در ای��ن 
زمین��ه به خبرنگار م��ا گفت: با 
درنظر گرفتن اینکه 2500 واحد 
صنفی تهران در دو بخش مردانه 
و زنانه مشغول فعالیت هستند، 
می توان به نوعی میزان مصرف 
دکم��ه ه��ر ی��ک از واحدهای 
تولی��دی را به ص��ورت تقریبی 

محاسبه کرد. 
درودیان در ادامه افزود: فرض 
بر این اس��ت که رونق تولید در 
این تعداد واح��د تولیدی کامال 
محس��وس باش��د و ه��ر واحد 
تولیدی نیمه مدرن بتواند روزانه 
100پیراه��ن )زنانه ی��ا مردانه( 
تولی��د کن��د و ه��ر پیراهن 10 
دکمه نیاز داشته باشد، می بینیم 
روزانه 2میلیون و 500 هزار عدد 
دکمه برای تکمیل تولید آنها در 

تهران نیاز است. 

ب��ه گفته این مق��ام صنفی، 
تع��داد ب��رآورد ش��ده مصرف 
دکمه در تهران را اگر بخواهیم 
در س��طح ای��ران م��ورد نظ��ر 
داش��ته باش��یم الزم است این 
ع��دد را تقریبا چه��ار برابر در 
نظ��ر بگیریم، چ��ون در برخی 
واحد ه��ای  تع��داد  اس��تان ها 
صنف��ی کمتر از تهران اس��ت، 
به همی��ن دلیل میانگین را در 
س��طح ایران می توانیم نزدیک 
ب��ه 10ه��زار واح��د تولی��دی 
باشیم.  داشته  درنظر  پروانه دار 
هرچند این آم��ار فقط مربوط 
پیراه��ن  تولید کنن��دگان  ب��ه 
است و همه می دانیم در برخی 
تولی��دات دیگر مث��ل کیف و 
کاربردهایی  نیز دکم��ه  کفش 

داشته و استفاده می شود. 

صنعتی که خانگی هم دارد
کارشناس��ان و سرمایه گذاران 
در این صنعت معتقد هستند با 
توجه به اینکه طراحی و ساخت 
انواع و اقس��ام دکم��ه با صنعت 
مد گ��ره خ��ورده و این صنعت 
یعنی مد و فشن اکنون در قرن 
حاضر به سرعت در حال تغییر 
و تحول اس��ت تولید دکمه نیز 
دستخوش تغییراتی عمده شده 
و بخش قابل توجه��ی از آن به 
ذوق هن��ری طراحان پوش��اک 
و امکان برق��راری ارتباط آنها با 
تولیدکنن��دگان دکم��ه مرتبط 
ش��ده اس��ت. از این رو به نوعی 
دور از ذهن نیس��ت اگر بگوییم 
تولید دکمه هم��واره در تکاپو و 
حرکت اس��ت و هرگز سکون را 
برنمی تابد، به صورتی که حلقه 

پوش��اک  صنعت  تکمیل کننده 
شناخته شده است. 

میترا مظفری، یکی از طرا حان 
پوشاک در این زمینه به »فرصت 
امروز« می گوید: طراحی پوشاک 
امروز با توجه به اهمیت زیبایی 
ظاه��ری و آراس��تگی به صورت 
قابل توجه��ی به طراح��ی انواع 
دکمه وابس��ته شده است، چون 
عالوه بر نوع پارچه، مدل و طرح 
پوش��اک این دکمه  ها هس��تند 
که تکمیل کننده کار هس��تند و 
گاه��ی اوقات طراح��ی لباس ها 
براس��اس نوع و ط��رح دکمه ها 
صورت خواهد گرفت که شاهد 
مث��ال آن ضرب المثلی در زبان 
فارسی است که می  گوید: »این 
دکم��ه را بگی��ر و برای��ش کت 
ب��دوز.« وی ک��ه گس��تره مواد 
اولی��ه تولی��د دکم��ه را در هر 
آنچه در طبیعت است می داند، 
می افزای��د: نمی ت��وان فراموش 
کرد که طبیعت، اکثر مواد مورد 
نی��از تولید دکم��ه را در اختیار 
تولیدکنندگان قرار داده اس��ت 
ولی از آنجا که موضوع حفاظت 
از محیط زیست امروز به نوعی در 
صنعت مد نیز وارد شده )پوشاک 
سازگار با محیط زیست( بسیاری 
از تولیدکنن��دگان دوب��اره ب��ه 
اس��تفاده از م��وادی مثل چوب 
برای دکمه  های مورد نیازش��ان 
روی آورده ان��د ک��ه ای��ن روند 
باعث ش��ده تا کس��ب و کاری با 
ارزش اف��زوده باال برای برخی از 

مشاغل خانگی ایجاد شود. 
مظفری درباره ارتباط نزدیک 
طراح��ی لب��اس و پوش��اک و 
دکم��ه می گوی��د: در م��واردی 

تولیدکنندگان عم��ده دکمه با 
ایجاد ارتباط نزدیک با طراحان 
پوشاک سعی می کنند اطالعاتی 
درباره طرح های جدید گرفته و بر 
مبنای جنس پارچه و رنگ های 
مد روز دس��ت ب��ه تولید بزنند؛ 
درحالی ک��ه گروهی از طراحان 
با توجه به اینکه تولیدات بسیار 
منحصربه فردی دارند خود درباره 
تولید دکمه  های مورد نیازش��ان 
اقدام کرده و در نهایت طرح های 
تج��اری آن را به تولیدکنندگان 
می فروش��ند. این طراح پوشاک 
با اش��اره ب��ه برخ��ی عرف های 
اقتص��ادی در مراک��ز م��د مثل 
ایتالیا، فرانس��ه و آمریکا تصریح 
می کند: در این کشورها به دلیل 
اینک��ه صنعت مد بس��یار فعال 
است و همه ارتباط مستقیم مد 
و صنعت تولی��د دکمه را درک 
تولیدکنن��دگان دکمه  کرده  اند 
ب��رای اینک��ه بتوانند ب��ه نوعی 
بازار تضمینی تولید خودش��ان 
را در اختی��ار بگیرند با پرداخت 
مبالغی قابل توج��ه به طراحان 
مطرح پوش��اک تمام طرح های 
دکم��ه ای آنه��ا را پیش خری��د 
می کنند تا بتوانن��د همزمان با 
فصل برگزاری نمایشگاه های مد 
تولیدات شان را در سطحی انبوه 
در بازار هدف شان داشته باشند. 

خاص باشید تا بیشتر درآمد 
داشته باشید

هرچن��د هم��واره صحبت از 
صنعتی قابل توجه و اقتصادی 
گس��ترده در این زمینه صورت 
گرفت��ه ام��ا آنچه زی��اد درباره  
آن س��خن ب��ه می��ان نیامده 

دکمه هایی خاص اس��ت. چون 
دقیقا همانند طراحی جواهرات 
ای��ن دکمه ها نیز ب��ه نوعی به 
زیورآالت تبدیل ش��ده و برای 
تهیه می شوند.  مصارفی خاص 
به عنوان مث��ال در چین گاهی 
دکمه  هایی با اس��تفاده از مواد 
طبیعی و انواع صدف می توانند 
ارزش افزوده بسیار باالیی برای 
تولیدکنندگان ش��ان به ارمغان 
آورد ب��ه همین دلیل بیش��تر 
تولیدکنن��دگان بنام دکمه در 
کش��ورهای مطرح این صنعت 
در دوبخش تولید انبوه و تولید 
خاص سرمایه گذاری می کنند، 
ب��ا ای��ن توجیه اقتص��ادی که  
گاه��ی تولی��دات خ��اص آنها 
توجه  قابل  می تواند سرمایه ای 
برایش��ان ایجاد ک��رده و حتی 
تولید  بخش  جاری  هزینه های 

انبوه را تامین کند. 

از کیلویی تا دانه ای 
و  تولی��د  موض��وع  از  اگ��ر 
س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت 
رنگارنگ بگذری��م، حاال به قول 
معروف نوبت به دودوتا چهارتای 
فروش رسیده اس��ت و براساس 
عرفی که در ب��ازار این تولیدات 
اس��ت، برخی از تولیدات عموما 
پالس��تیکی به ص��ورت کیلویی 
فروخته می شود و گروه دیگر که 
در بخش تولیدات خاص شناخته 
ش��ده اند، به صورت دان��ه  ای. اما 
آنچه الزم اس��ت مدنظر داشته 
باشیم واحد عمده فروشی دکمه 
به ص��ورت ق��راص )144ع��دد( 
محاس��به می ش��ود و مبن��ای 
پرداخت  صورت حساب شناخته 
شده اس��ت. درباره صدور فاکتور 
مبانی محاس��به ط��رح، جنس، 
تعداد سفارش و داخلی یا خارجی 
بودن دکمه است، به صورتی که 
گاهی دکمه های خاص وارداتی 
به ازای هر یک هزار عدد 20دالر 
و در تولی��دات معم��ول بین دو 
ت��ا س��ه دالر فروخته می ش��ود 
هرچند فلزات گرانبها و تزیینات 
خ��اص قیمت ه��ای متفاوتی به 
خود می بیند. جالب اینجاس��ت 
که تفاوت قیمت می��ان این دو 
روش محاسبه می تواند گواهی از 
گردش مالی بسیار زیاد این بازار 
به ظاهر ساده باشد، چون دکمه از 
کیلویی س��ه هزار تومان در بازار 
وج��ود دارد تا دان��ه  ای 15هزار 

تومان. 

بازار جهانیبازار

سرمایه گذاری

ممکن است گروهی از جوانان یا 
س��رمایه گذاران با توجه به شرایط 
ایج��اد ش��ده در اف��ق اقتص��ادی 
کش��ورمان به دنبال یافتن فرصت 
مناسبی برای سرمایه گذار هستند و 
قصد دارند با استفاده از راهنمایی ها 
و پیش��نهاد فع��االن صنف��ی در 
ای��ن زمینه تصمیم گی��ری کنند، 
این درحالی اس��ت ک��ه در برخی 
م��وارد تولید دکم��ه به عنوان یکی 
از س��اده ترین س��رمایه گذاری ها با 
ارزش افزوده باال معرفی شده است. 
»فرص��ت امروز« برای رس��یدن به 
واقعیت این س��رمایه گذاری سری 
به تولی��دی دکمه ایران پویا زده تا 
از خاطرات س��رمایه  گذاری حسام 
پویادل در این زمینه برایتان بگوید. 

میزان سرمایه الزم
حسام پویادل که به نوعی حرفه 
پ��در را ادام��ه داده اس��ت درب��اره 
س��رمایه گذاری در صنع��ت تولید 
دکمه ب��ه ما گفت: ممکن اس��ت 
برخی با ارائه ارقام غیر واقعی سعی 
در جل��ب نظ��ر صاحبان س��رمایه 
به خصوص آن گروه که سرمایه های 
اندک دارند داشته باشند به صورتی 
که می گویند با سرمایه  گذاری چند 
ده میلی��ون تومانی می توان س��ود 
میلیاردی برد درحالی که واقعیت 
ای��ن نیس��ت و باید درب��اره نحوه 
س��رمایه گذاری خوب دقت داشته 
باش��یم. به عنوان مثال خود ما که 
بیش از س��ه دهه اس��ت در بخش 
تولی��د ورود کرده ای��م نزدی��ک به 
500میلیون تومان در آن س��ال ها 
س��رمایه گذاری انجام ش��د که اگر 
بخواهیم مبنای قیمت های امروز را 
درنظر داشته باشیم اگر فردی واقعاً 
قصد حضور در صنعت تولید دکمه 
به صورت اصولی را داش��ته باش��د 

نزدیک به دو میلیارد تومان سرمایه 
الزم دارد و خبری از تولید خانگی 
نیس��ت. وی به ش��یوه های تولید 
دکم��ه در این صنعت اش��اره کرد 
و گفت: به طور کل��ی دکمه به دو 
روش قالبی و تیغه تولید می ش��ود 
که در تولید تیغه ای هزینه کمتری 
برای تولید و س��رمایه گذاری الزم 
داریم ولی در بخش قالبی به دلیل 
اس��تفاده از دس��تگاه های پرس و 
تزریق پالستیک به خصوص قالب 
هزینه کاماًل متفاوت اس��ت و باید 
ب��رای آن دقت بیش��تری داش��ته 
باشیم. به عنوان مثال برای طراحی 
و تولید ی��ک قالب گاه��ی تا 50 
میلیون تومان بای��د هزینه کرد و 
با توجه به فرسایش قابل مالحظه 
در این قالب این سرمایه بستگی به 
میزان تولید باید دوباره هزینه شود. 
پوی��ادل در ادامه خ��ط تولید 

دکم��ه را ب��ه چه��ار بخش 
تقسیم بندی کرد و افزود: 

به طور کلی اگر تصمیم 
به حض��ور در صنعت 
تولی��د دکم��ه داریم 
راه اندازی  ب��رای  باید 
یک خط تولید کامل 

یعنی از مخلوط کردن 
مواد ش��یمیایی گرفته تا 

پولیش و بس��ته بندی را در 
اختیار داشته باشیم به این دلیل 
که نبود هر یک از این بخش ها 

در تولید دکمه باعث افزایش 
تولید ش��ده و  هزینه های 
سرمایه گذاری  نهایت  در 
جل��و  غیر اقتص��ادی  را 
می ده��د. ای��ن درحالی 
اس��ت که ب��رای دریافت 

و  فعالی��ت صنعتی  مجوز 
تولید دکمه بای��د با دریافت 

مج��وز از وزارت صنعت، معدن 

و تج��ارت کار را آغ��از کنیم. این 
فعال صنف��ی درباره حجم صنعت 
معتقد اس��ت اگرچه ام��روز تعداد 
از  کمت��ر  ایران��ی  تولیدی  ه��ای 
انگش��تان دست اس��ت ولی حجم 
مورد نیاز ب��ازار آنقدر زیاد اس��ت 
که عمده محص��والت موجود بازار 
وارداتی از کش��ورهایی مثل چین 
و هند شناس��ایی ش��ده است. اما 
نکته جالب اینجاس��ت که قیمت 
تم��ام ش��ده واردات دکم��ه برای 
واردکنندگان آنقدر پایین است که 
در این صنف اصاًل قاچاق نیست و 
همه محصوالت کاماًل قانونی وارد 
می ش��ود به صورتی ک��ه برای هر 
کیلو دکم��ه رقمی نزدی��ک به 3 
هزار تومان حق گمرکی و عوارض 
پرداخ��ت می ش��ود و کامالً قانونی 

محص��والت متن��وع س��ر از بازار 
درمی آورند. 

چرخ فروش باید بچرخد
مهم ترین نکته برای سرمایه  گذاری 
به عقیده پویا دل داش��تن چرخه 
ف��روش و تولی��د تی��راژ باالس��ت 
چون تولید کار ساده ای است ولی 
بق��ای اقتصادی در گ��روی فروش 
و گردش مالی اس��ت، بنابراین آن 
گروه از تولیدکنن��دگان که امکان 
تولی��د محصوالت متن��وع با تیراژ 
باال و مراکز فروش عمده را نداشته 
نباش��ند به ناچار کم کم از چرخه 
تولید حذف شده یا فعالیت تجاری 

خود را تغییر می دهند. 
وی عامل��ی ک��ه باعث ش��ده تا 
برخ��ی از تولیدکنندگان از چرخه 
تولید حذف شوند را ناتوانی در ارائه 
طرح های متنوع و تیراژ باال دانست 
و گفت: اگر به سیاس��ت  صادراتی 
از مرزه��ای  چی��ن در خ��ارج 
کشورش دقت کنیم، می بینیم 
مس��ئوالن و سیاست گذاران 
صادراتی این کش��ور با ایجاد 
مراک��ز خرید بس��یار بزرگ 
به ص��ورت عمده فروش��ی و 
بازاره��ای  در  خرده فروش��ی 
با  را  تولیدکنندگان  هدف ش��ان 
حمایت گس��ترده روانه آن بازارها 
می کنند، از ای��ن رو قدرت رقابت 
تولیدکنندگان شان  برای  مناسبی 
مهیا ک��رده و کم کم ب��ازار را از 
دس��ت تولیدکنندگان محلی 
آن بخش می   گیرند درحالی 
که سیاس��ت های ای��ران در 
هیچ یک از صنایع صادراتی 
این گونه نیس��ت و حضور در 
بازاره��ای هدف کاماًل به عهده 
خود بخش تولید کننده است که 
بخ��ش عمده ای از ت��وان مالی آن 

واحد را به خ��ود اختصاص داده و 
در نهایت مزیت رقابتی با تولیدات 
دیگر کش��ورها را برای��ش به صفر 

نزدیک می کند. 
ای��ن فع��ال صنفی ک��ه ارتباط 
مستقیم صنعت مد و تولید دکمه 
را مالک موفقیت می داند، تصریح 
کرد: از آنجا که تولید پوش��اک در 
کش��ورمان به دلیل حج��م باالی 
واردات تقریباً با اشکال مواجه شده 
اس��ت صنایع وابس��ته مثل تولید 
دکم��ه و زی��پ نیز کام��الً ضعیف 
باقی مانده اس��ت و به همین دلیل 
تولیدکنندگان به دنبال بهره وری و 
اس��تفاده از فناوری های نوین مثل 
دستگاه های تراش لیزری نیستند، 
تولیدکنندگان چینی  که  درحالی 
یا دیگر کش��ورها عالوه بر استفاده 
س��نتی از تجهیزات و لوازم تولید 
امروز با اس��تفاده از دس��تگاه های 
کاماًل پیشرفته طرح ها و نمونه های 
بس��یار جالب توجهی را روانه بازار 
می کنن��د که درواق��ع جایی برای 
ورود دیگر کش��ورها باق��ی نمانده 
اس��ت اما این صنعت آنقدر بزرگ 
اس��ت که اگ��ر بت��وان مزیت های 
رقابت��ی را در آن به دس��ت آورد، 
می توان منافع بسیار مناسبی برای 

اقتصاد خود و کشور متصور شد. 
به گفته حس��ام پویادل، امروز 
کش��ور  میانه،  آس��یای  بازارهای 
جمه��وری آذربایج��ان و ع��راق 
می تواند ب��رای محصوالت ایرانی 
قاب��ل توج��ه باش��د درصورت��ی 
ک��ه با اس��تفاده از سیاس��ت های 
حمایت��ی از صادرات، مس��ئوالن 
هزینه ه��ای صادرکنن��دگان را به 
حداق��ل رس��انده و ارزش افزوده 
صادراتی را برایش��ان ایجاد کنند 
چ��ون تخصص و ت��وان تولید در 

کشورمان وجود دارد. 

گزارشی از چم و خم سرمایه گذاری در تولید دکمه

3میلیارد سرمایه الزم است

ترجمه: فهیمه خراسانی

شیدا رمزی 
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هفته گذش�ته در حال�ی مجمع جهان�ی داووس 
برگزار ش�د که برگ�زاری این مجمع تقریب�ا با لغو 

تحریم های اعمال شده علیه ایران همزمان شد.
 در ای�ن اجالس یک هیات بلندپایه ایرانی حضور 
داش�تند. هیات ایران�ی تالش کرد ک�ه مذاکرات و 
رایزنی هایی را با شرکت ها و کارتل های بزرگ جهان 
در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به کشورمان 

داشته باشند. 
ای�ن در حالی اس�ت که فعاالن اقتص�ادی بر این 
باورن�د که حض�ور ای�ران در مجام�ع بین المللی و 
از جمل�ه مجم�ع جهان�ی داووس، می توان�د آث�ار 
بس�یار مثبتی را برای کش�ورمان به ویژه در شرایط 
پساتحریم داشته باشد. فعاالن اقتصادی معتقدند، 
ای�ن دوره از اجالس داووس نس�بت به س�ال های 
قبل بس�یار تفاوت داش�ت و برای کشورمان بسیار 
مثمرثم�ر ب�ود و ب�ه همین عل�ت ایران توانس�ت 

دس�تاوردهای بس�یار خوبی از این مجمع داش�ته 
باش�د. در واقع ب�ه اعتقاد فع�االن بخش خصوصی، 
مجم�ع جهانی داووس و مجامع مش�ابه آن فرصت 
مناس�بی اس�ت تا ایران برنامه ریزی های الزم را در 
جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی انجام دهد، 
البته به ش�رط آنکه زیرساخت های الزم را به وجود 
آورد. »فرص�ت امروز« در ای�ن گزارش تاثیر مجمع 
داووس ب�ر ای�ران را در ش�رایط پس�اتحریم مورد 

بررسی قرار داده است. 

سهشنبه
1315بهمن1394 کافه مدیران

مجمع داووس و تاثیر آن در جذب 
سرمایه گذاری خارجی

هفته گذشته مجمع جهانی داووس با حضور کشورهای 
عضو در مقر آن تش��کیل ش��د. این در حالی است که 
نشست اخیر این مجمع همزمان با لغو تحریم های وضع 
شده علیه ایران برگزار شد و رئیس جمهور کشورمان و 
هیأت همراه با حض��ور در این اجالس تالش کردند در 
شرایط پساتحریم شفافیت بیشتری از وضعیت اقتصادی 
کشورمان و امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه 

دهند. 
این در حالی اس��ت که در حاش��یه ای��ن اجالس، 
هیأت ایرانی مذاکراتی را با ش��رکت ها و کش��ورهای 
مختل��ف با هدف انعقاد تفاهم نام��ه و توافق نامه های 
مختلف اقتصادی انج��ام داد. اما موضوعی که باید به 
آن توجه داش��ته باشیم این اس��ت که تفاهم نامه ها و 
توافق نامه هایی را که بین ایران و س��ایر کشورها امضا 
می شود، به راحتی نمی توان در وضعیت فعلی اقتصاد 
عملیاتی کرد. این موضوع از آنجا ناشی می شود که در 
اقتصاد کشور ما یکسری مشکالت بنیادی وجود دارد 
و برای اینکه بستر و زمینه برای سرمایه گذاری جهت 
ورود سرمایه های خارجی به کشور مهیا شود، یکسری 
اتفاقات جدی��د در اقتصاد کش��ورمان رخ دهد و این 
موضوع نیازمند زمان است. در حال حاضر، برای اینکه 
در کوتاه مدت ش��اهد ورود س��رمایه به کشور باشیم، 
زیرس��اخت ها مهیا نیست. اما هم اکنون که دولت عزم 
جدی دارد که اقتصاد کشورمان به یک اقتصاد خاص 
تبدیل شود، قاعدتا باید به این سمت برویم که رویه ها 
و بسترهای الزم را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم 

کنیم. 

یکی از موضوعاتی که س��رمایه گذاری خارجی به آن 
نیاز دارد، امنیت س��رمایه ها است و این موضوع باید به 
نحوی برای س��رمایه گذاران خارجی تضمین  ش��ود که 
سرمایه های آنها دستخوش تحوالت اقتصادی و سیاسی 
کش��ورمان نش��ود. همان طور که گفته شد، در حاشیه 
مجم��ع جهانی داووس هیأت ایران��ی مالقات هایی را با 
شرکت های بزرگ اقتصادی داشتند و تالش کردند که 
س��رمایه گذار های خارجی را جذب کشورمان کنند. اما 
نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این اس��ت که باید از 
مشاوران اقتصادی در حوزه های مختلف استفاده کنیم 
تا زیرس��اخت های اساسی را که سرمایه گذاران خارجی 
به آن نیاز دارند، ایجاد کنیم. به نظر می رسد بیشترین 
اقدامات باید در داخل کش��ور اتفاق بیفتد ولی ش��اید 
بتوانیم از مش��اوره خارجی ها هم در این حوزه استفاده 

کنیم. 
ام��ا نکته ای ک��ه بعضا از طرف برخی کارشناس��ان و 
تحلیلگران مطرح می شود این است که مجامعی مانند 
اجالس داووس می تواند بدبینی هایی را که در سال های 
اخیر نسبت به اقتصاد کش��ورمان به وجود آمده است، 
برط��رف کند و آن را ب��ه خوش بینی تبدیل کند. البته 
این موضوع تا حدود زیادی درست است اما باید به این 
نکته توجه داش��ته باشیم که سرمایه گذاری خارجی به 
صرف حرف زدن به ما خوش بین نمی شود و باید فضای 
کسب و کار کشورمان بهبود پیدا کند. در عین حال باید 
س��رمایه گذاران خارجی به دس��تگاه قضایی کشورمان 
اعتماد پیدا کنند و از این موضوع مطمئن شوند که در 
صورت بروز مشکل و احتمال بروز هر گونه دعاوی، حکم 

عادالنه ای صادر خواهد شد. 
نکته دیگر این است که نظام بانکی ما باید به گونه ای 
باش��د که س��رمایه گذاران اطمینان داش��ته باشند که 
می توانند از منابع بانکی اس��تفاده کنند و در این زمینه 
دچار مش��کل نمی شوند. درست اس��ت که در گذشته 
یکسری بدبینی ها نسبت به کشور ما وجود داشته است 
اما در شرایط فعلی آنچه ما می توانیم به خارجی ها نشان 
دهیم این اس��ت زمانی که در کش��ور ما سرمایه گذاری 
می کنند، با مش��کالت جدی مواجه نخواهند ش��د. در 
واق��ع باید آنها اطمینان حاصل کنن��د که ما می توانیم 
تامین کننده امنیت سرمایه گذاری آنان باشیم و فضای 
با ثبات اقتصادی را برای آنها فراهم کنیم. قاعدتا فردی 
که اقدام به س��رمایه گذاری در کش��ور دیگری می کند، 
می خواه��د از این موضوع مطمئن باش��د ک��ه در بازار 
ثب��ات الزم وج��ود دارد. بنابراین عوام��ل مختلفی در 
جذب س��رمایه گذاری خارجی موثر اس��ت که از جمله 
آنها می توان به فضای اقتصاد کالن کشور، بهبود فضای 
کسب و کار، نظام مالی و بانکی کشور و عملکرد دستگاه 
قضایی اشاره کرد. واقعیت این است کشوری که با تورم 
دو رقمی مواجه است خیلی برای سرمایه گذاران خارجی 
جذابی��ت ندارد زیرا ب��ازار ارز آن خیلی قابل پیش بینی 
نیست و معلوم نیست که هر لحظه قرار است چه اتفاقی 
در آن رخ دهد. طبعا در چنین شرایطی سرمایه گذاران 
خارج��ی با احتیاط عمل می کنند. این در حالی اس��ت 
که در فضای کس��ب و کار ما تا حدود زیادی بوروکراسی 
اداری وجود دارد و حتی سرمایه گذاران داخلی نیز با این 
بوروکراسی اداری دست به گریبان هستند چه برسد به 
س��رمایه گذاران خارجی که قاعدتا با مشکالت بیشتری 
مواجه خواهند شد. البته این موضوعات ارتباط زیادی با 

تحریم ها نداشته و ندارد. 
نکته دیگر این اس��ت ک��ه خارجی ها تمایل دارند که 
کااله��ای خود را به ما بفروش��ند و در عین حال تمایل 
زیادی دارند که در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری 
کنند و اگ��ر نتیجه حضور در مجامع��ی مانند اجالس 
داووس این باشد که بتوانیم تغییرات اساسی و بنیادین 
در اقتصاد خود انجام دهیم تا س��رمایه گذاران خارجی 
را به کش��ورمان جذب کنیم، اقدام بسیار بزرگی انجام 

داده ایم. 

از کوه های آلپ تا مذاکرات پشت 
درهای بسته 

ژانوی��ه 1971  مجم��ع داووس نخس��تین بار در 
برای جمع ش��دن رهبران اقتصادی و سرمایه داران 
اروپایی تشکیل شد. از آن تاریخ تاکنون، این مجمع 
سیر تغییرات و فراز و نشیب های متعددی را تجربه 
کرده اس��ت و در طول سال های اخیر سمت و سوی 
اقتصادی پررنگ تر به خود گرفته اس��ت. کشورهای 
ش��رکت کننده در ای��ن مجم��ع فارغ از مناس��بات 
اقتص��ادی، گاه ب��ر مبنای حواش��ی سیاس��ی مورد 
توج��ه قرار می گیرند. در ای��ن میان حضور ایران در 
این اجالس پس از لغو تحریم ها و توافق هس��ته ای، 
اهمیت زیادی داش��ته اس��ت. روزنام��ه گاردین در 
مقاله ای به بررس��ی دالیل اهمیت داووس پرداخته 
و با اش��اره به رقم 2500 نفری که برای ش��رکت در 
کنفرانس س��االنه به کوه های آلپ سفر کرده اند، به 
بررسی این نکته پرداخته که اساسا چرا این اجالس 

مهم است. در بخشی از این گزارش می خوانیم: 
در ظاه��ر داووس ی��ک کنفرانس چه��ار روزه در 
پیس��ت اس��کی در س��وییس اس��ت، اما کارت های 
دعوت، تشریفات مجلل و سلسله مراتب مورد توجه 
مسئوالن داووس نشان می دهد این همایش چیزی 
بیش از یک گردهمایی س��اده است. بیش از 2500 
نفر سیاستمدار، رهبران کسب و کار و افراد دیپلمات 
و قدرتمند در این کنفرانس شرکت کرده اند و گرچه 
حضور زن��ان با رق��م 17درصد کم��ی ناامید کننده 
به نظر می رس��د، ام��ا موضوع جدید امس��ال یعنی  
»چارچوب جهانی جدید« در نوع خود بسیار جالب 
توج��ه ب��ه نظر می رس��ید. نکته مهم در م��ورد این 
اجالس اهداف و نقاط مورد توجه مسئوالن برگزاری 
آن است، اجالس داووس در طول سال های برگزاری 
اتفاقات و جریان های سیاس��ی متع��ددی را تجربه 
کرده اس��ت، از کمپین مبارزه با ایدز و یک لپ تاپ 
ماندال  برای هر کودک گرفته تا س��خنرانی نلس��ون 
و مش��کالت در س��خنرانی رجب طی��ب اردوغان. با 
ای��ن همه تناق��ض و جذابیت ای��ن مجمع همچنان 
از جذاب تری��ن گردهمایی ه��ای جهانی محس��وب 
می شود. بر همین اس��اس است که حضور ایران در 
کنفران��س داووس مورد توجه رس��انه ها قرار گرفته 
و س��خنرانی های مس��ئوالن ایرانی در رس��انه های 

مختلفی بازتاب داشته است. 

ایران و نگرانی دیگران 
خبرگ��زاری س��ی ان ان با تیتر »ای��ران نیازی به 
رویارویی با عربس��تان ندارد« به برخی حواشی اخیر 
پیرامون روابط ایران و عربس��تان پرداخته است. در 
این گزارش با نقل قول هایی از وزیر امور خارجه ایران 
که نشان می دهند ایران درهای گفت وگو و مصالحه 
را باز گذاش��ته اس��ت، نتیجه می گی��رد دولتمردان 
ایرانی با زیرکی توج��ه جامعه جهانی را به بی طرف 
بودن خود و غرض ورزی عربستان جلب می کنند. در 
واقع بنابر عقیده تحلیلگران بخش اقتصادی سی ان 
ان، حضور در داووس فرصتی مناس��ب برای نش��ان 
دادن چه��ره ای متفاوت از ای��ران در جامعه جهانی 
است. این درواقع دنباله ای از سری تالش های اخیر 
دولت در راس��تای آنچه که ریاس��ت جمهوری این 
کش��ور با عنوان پرهی��ز از افراطی گری در منطقه از 
آن یاد می کند تلقی می شود. به نظر می رسد تحقق 
هدف ایران در پیروزی مذاکرات، سیر تحول ایران به 

سمت پیشرفت را بسیار هموار کرده است. 
از سوی دیگر پایگاه خبری دیلی میل در گزارشی 
با بازتاب سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و انتقادهای همیشگی وی از باز شدن 
باب اقتصادی ایران با جامعه جهانی به اهمیت حضور 
ایران در اجالس داووس اش��اره کرده اس��ت. در این 
گزارش ب��ا توجه به نگرانی های نتانیاهو در خصوص 
پیش��رفت ایران در حوزه اقتصاد چنین نتیجه گیری 
می ش��ود که آنچه از س��وی نتانیاهو به عنوان تهدید 
یاد شده از سوی برخی کشورهای حاضر در داووس 
فرصت اس��ت. به عبارت دیگر، ق��درت گرفتن ایران 
در ح��وزه اقتصاد و گس��ترش همکاری های تجاری 
و اقتصادی این کش��ور با قدرت ه��ای جهانی نه تنها 
برای ای��ران بلکه ب��رای برخی کش��ورهای اروپایی 
زمینه همکاری خوشایندی را فراهم می کند. به نظر 
می رس��د، این همان نقطه مشترکی است که دولت 
عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی را به نوعی هم نظر 

می کند. 

مذاکرات محرمانه و امیدهای پرشمار 
نش��ریه تلگراف در گ��زارش اخیر خود در خصوص 
داووس می نویس��د: یکی از نکاتی که بین افراد بدبین 
و خوش بی��ن ب��ه اجالس داووس مش��ترک اس��ت، 
برخی مذاکرات محرمانه و غیرعلنی اس��ت که گاه و 
بیگاه در طول این س��فر بین دیپلمات ها و اش��خاص 
سرشناس سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد. اگرچه 
موضوعاتی چون تغییرات آب و هوا، بی ثباتی جهانی، 
موضوعات اقتص��ادی و. . . محورهای مورد بحث این 
اج��الس بودند، اما سیاس��ت و اقتصاد بن��ا بر پیوند 
دیرینه شان همچنان به عنوان موضوع اصلی بسیاری 
از گزارش های خبری این اجالس برگزیده می شوند. 

بخ��ش اقتص��ادی نش��ریه گاردی��ن با اش��اره به 
سخنان ریاست جمهوری ایران در خصوص آمادگی 
کشورش برای تعامل با جهان، معتقد است انجمادی 
که فضای اقتصادی ای��ران را در طول دوران تحریم 
در بر گرفته بود در سایه لغو تحریم ها و حضور ایران 
در اجالس ه��ای معتبر جهانی در حال ذوب ش��دن 
اس��ت. درواقع اگر حضور ایران در داووس را فارغ از 
هر نتیجه مورد بررسی قرار دهیم مهم ترین دستاورد 
حض��ور در داووس برای ایران ق��رار گرفتن در بین 
قدرت هایی اس��ت که می توانند در پیش��رفت سریع 
ایران مؤثر باشند. اظهارت امیدوارانه مقامات ایرانی 
و لح��ن مطمئن آنها در خصوص آینده این کش��ور، 
می توان��د برای برخی س��رمایه گذاران حاضر در این 

اجالس امید همکاری های آتی را ایجاد کند. 

آزموده دیدگاه

ابوالفض��ل خاکی، رئیس ات��اق بازرگانی 
قم و مدیرعامل ش��رکت صنایع پالستیک 
مرک��ز معتقد اس��ت ک��ه مجم��ع جهانی 
فرص��ت  آن  مش��ابه  مجام��ع  و  داووس 
مناس��بی اس��ت تا ایران برنامه ریزی های 
الزم را در جهت جذب سرمایه گذاری های 

خارجی انجام دهد. 
به نظر ش�ما حضور ایران در مجامعی 
مانند داووس به خصوص در ش�رایطی 
ک�ه تحریم ه�ا لغو ش�ده اس�ت، چه 
مزایای�ی می توان�د ب�رای کش�ورمان 

داشته باشد؟ 
مجمع جهانی داووس و حضور ایران در 
مجامعی از این دس��ت، می تواند بر مسائل 
اقتصادی کش��ورمان تأثیر زیادی داش��ته 
باش��د. در واق��ع مجامعی مانن��د داووس 
می توان��د فرصتی برای شناس��اندن ایران 
جدید در شرایط پس از لغو تحریم ها باشد 
و در همین راس��تا می توان در این شرایط 
حرکت ه��ای جدیدی را انج��ام داد. نکته 
دیگر این اس��ت که مجمع جهانی داووس 
و مجامع مش��ابه آن فرصت مناسبی است 
تا ای��ران برنامه ریزی های الزم را در جهت 
انجام  خارجی  س��رمایه گذاری های  جذب 
دهد و گارانتی ه��ای الزم را در این زمینه 
به کشورهایی که تمایل به سرمایه گذاری 
دارن��د، ارائه دهد. این نکت��ه از آن جهت 
مهم اس��ت ک��ه در ش��رایط پ��س از لغو 
تحریم ه��ا یک��ی از نکات کلی��دی و مهم 
برای اقتصاد ما جذب س��رمایه گذاری های 
خارجی اس��ت. به همین جهت امیدواریم 
س��ال آینده که در اجالس جهانی داووس 
س��رمایه گذاری های  می کنی��م،  ش��رکت 
مناسبی را جذب کرده و کمک شایانی به 

اقتصاد کشورمان کرده باشیم. 
خارج�ی  س�رمایه گذاری  ج�ذب  از 
به عنوان یک�ی از مزایای اصلی مجمع 
جهان�ی داووس نام بردی�د. به غیر  از 
ای�ن، مجمع جهان�ی داووس و مجامع 
مشابه آن چه مزایای دیگری می تواند 

برای کشورمان داشته باشد؟ 
م��ا در ارتباط��ات خود با دنی��ا در حال 
مش��خص کردن این موضوع هس��تیم که 
پ��س از رف��ع تحریم ها ش��رایط جدیدی 
در کش��ورمان ایج��اد ش��ده اس��ت و در 
تم��ام مراج��ع و مراک��ز آمادگ��ی ب��رای 
س��رمایه گذاری و همکاری در بخش های 
مختل��ف وج��ود دارد. این اع��الم آمادگی 
نکته بس��یار مهمی اس��ت، زیرا به موجب 
آن می توانیم شرایط و خواسته های خود را 
برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
از جمله نفت، گاز، پتروش��یمی، راه آهن و 
جاده س��ازی را معین کنیم. زمانی که این 
موضوع��ات ب��رای طرف های تج��اری ما 
مشخص ش��ود به ش��دت جذب کشور ما 
می ش��وند و ما می توانیم در آینده نزدیک 
یعنی از س��ال 95 به بعد آث��ار مثبت آن 
را در اقتصاد کش��ورمان به وضوح مشاهده 

کنیم. 
ای�ن  در  کش�ورمان  رئیس جمه�ور 
اجالس ب�ه ای�ن موضوع اش�اره کرد 
که ب�ا توجه به ظرفیت ه�ا و بنیه های 
اقتص�ادی ایران، کش�ورمان می تواند 
در سه دهه آینده به یکی از 10 اقتصاد 
برتر دنیا تبدیل ش�ود. ارزیابی شما از 

این موضوع چیست؟ 
ام��روز تفکر حاک��م بر جامع��ه ما یک 
تفک��ر مبتنی بر عقالنیت اس��ت و اگر این 
تفک��ر ادام��ه پیدا کن��د، ب��دون تردید به 
آنچه رئیس جمهور پیش بینی کرده است، 
دست خواهیم یافت. به عنوان مثال اگر به 
کش��وری مانند برزیل ن��گاه کنیم متوجه 
می شویم که چگونه یک کشور بدهکار در 
طول 15 س��ال به کشوری تبدیل شد که 
در جایگاه هفتم اقتصاد دنیا ایس��تاد. اگر 
این عقالنیت در کش��ور ما نیز تداوم بیابد، 
رو به پیش��رفت و توسعه خواهیم رفت، اما 
اگر این چنین نباشد نمی توانیم خود را در 
دهه های آین��ده در میان اقتصادهای برتر 

دنیا تصور کنیم. 

محمود نجفی س��هی، مدیر عامل شرکت 
مجانس و نایب رئیس اتاق بازرگانی سمنان 
معتقد است که ایران باید در مجامعی مانند 
داووس از فرصت ها به درستی استفاده کند، 
امتی��ازات الزم را بگی��رد و قراردادهای��ی را 

منعقد کند که جنبه برد- برد داشته باشد. 
در مورد این موضوع که امس�ال با توجه 
به لغو تحریم ها حضور در مجمع جهانی 
داووس چ�ه مزایا و آثار مثبت�ی را برای 
اقتصاد کشورمان داشته است، نظرات و 
صحبت های بسیاری مطرح شده است. به 
نظر شما اگر بخواهیم یک طبقه بندی در 
مورد این مزایا و آثار مثبت داشته باشیم، 

باید به چه مواردی اشاره کنیم؟ 
دستاوردهایی که می توان از مجامعی مانند 
مجمع جهانی داووس داشت، بستگی به این 
موضوع دارد که ما چگونه از این فرصت ها و 
آنچه که برایمان پیش آمده اس��ت، استفاده 
کنیم. اگر بتوانیم از این فرصت ها به درستی 
اس��تفاده کنیم، امتی��ازات الزم را بگیریم و 
قراردادهایی منعقد کنیم که جنبه برد- برد 
داشته باش��د، می تواند درمجموع به نفع ما 
باشد. در این رابطه ما باید منافع ملی، اشتغال 
و تولید داخل را در نظر بگیریم و به این دلیل 
که می خواهیم با یک کش��ور دوست باشیم، 
نباید دروازه های کش��ور را ب��ه روی واردات 
باز کنیم. البته ممکن اس��ت در مواردی نیاز 
به واردات داش��ته باش��یم ک��ه از جمله آنها 
واردات بخش��ی از مواد اولیه و کاالها اس��ت 
که در داخل امکان تولی��د آنها وجود ندارد، 
اما آنچه مورد تاکید است این است که نباید 
اقدام به واردات کاالها و محصوالتی کنیم که 
در کارخانه ها و واحدهای تولیدی در دس��ت 
تولید اس��ت. این موضوع بستگی به آن دارد 
که دولتمردان ما چگونه برنامه ریزی کنند و 
در وهله اول منافع ملی و در وهله دوم روابط 

بین المللی و سیاسی را در نظر بگیرند. 
بنابراین معتقدید که مجامع اقتصادی 
مانن�د داووس در صورتی می تواند برای 
ما منافع داش�ته باش�د ک�ه بتوانیم از 

فرصت هایی که در شرایط پساتحریم به 
وجود آمده است، استفاده بهینه کنیم؟ 
بله، دقیقا همین طور است. به عنوان مثال 
تا زمانی که تولید داخلی مناس��بی نداشته 
باش��یم، نمی توانیم ادعا کنیم که می توانیم 
صادرکننده خوبی باش��یم. ما باید بتوانیم در 
شرایط واقعی و مس��اوی، صادرات مناسبی 

داشته باشیم. 
برخ�ی اعتقاد دارن�د که حض�ور ایران 
می توان�د  داووس  جهان�ی  مجم�ع  در 
بدبینی هایی را که پی�ش  ازاین در مورد 
ای�ران پیش آم�ده بود، ب�ه خوش بینی 
تبدیل کند. ارزیابی ش�ما از این موضوع 

چیست؟ 
اگر واقعا توانسته باشیم این خوش بینی را 
ایجاد کنی��م، باید بتوانیم آن را حفظ کنیم. 
ول��ی باید دق��ت کنیم که ای��ن خوش بینی 
ظاهری نباشد و فقط لبخندی روی لب طرف 
مقابل وجود داشته باشد، اما در درون او تفکر 
دیگری حاکم باش��د. باید اثبات شود که این 
خوش بینی چه در مورد مس��ائل اقتصادی و 

چه در مورد مسائل سیاسی واقعی است. 
در مجمع جهانی داووس رئیس جمهور 
کشورمان این موضوع را مطرح کرد که 
ایران می تواند در س�ه دهه آینده یکی 
از 10 اقتصاد برتر دنیا باشد. به  زعم شما 
این موض�وع تا چه ان�دازه تحقق پذیر 

است؟ 
ما در کشورمان توان بالقوه این موضوع را 
داریم، به شرط آنکه دولتمردان کاری انجام 
دهند که این بالقوه تبدیل به بالفعل ش��ود. 
در این زمینه باید برنامه ریزی مناسبی انجام 
شود و بتوانیم از امکانات و ظرفیت های کشور 
استفاده منطقی داشته باشیم. اگر نگوییم در 
10 س��ال اما حتما در 15 تا 20 سال آینده 
تحقق این موضوع امکان پذیر اس��ت زیرا در 
کشور ما منابع خدادادی بسیار زیادی وجود 
دارد، شرایط طبیعی و اقلیمی کشور ما بسیار 
مناس��ب اس��ت و نیروی تحصیلکرده بسیار 

زیادی وجود دارد. 

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران 
و مدیرعام��ل ش��رکت حمل و نقل 
بین المللی  سدیدبار معتقد است که 
این دوره از اجالس داووس نسبت 
به س��ال های قبل بس��یار تفاوت 
داش��ت و برای کش��ورمان بسیار 
مثمرثمر بود و به همین علت ایران 
توانست دستاوردهای بسیار خوبی 

از این مجمع داشته باشد. 
هفته گذشته در حالی مجمع 
جهان�ی داووس برگزار ش�د که 
ای�ران دوره تحریم ها را پش�ت 
سر گذاش�ت و هیات ایرانی نیز 
تالش کرد تا در جریان برگزاری 
این مجمع اس�تفاده مطلوبی را 
از فرصت فراهم ش�ده داش�ته 
باشد. به نظر شما مجامعی از این 
قبیل چه مزایایی می تواند برای 
اقتصاد کشورمان داشته باشد و 
باید چه اقداماتی انجام ش�ود تا 

در سال آینده کشورمان حضور 
پررنگ تری در این مجمع داشته 

باشد؟ 
در ای��ن مجام��ع نشس��ت ها و 
گفت وگوهایی برگزار می ش��ود که 
می توان��د تاثیراتی ب��ر طرف های 
تجاری جدید داشته باشد. تا االن 
اتفاق��ی ک��ه افتاده این اس��ت که 
نشست مجمع جهانی داووس با لغو 
تحریم های اعمال شده علیه ایران 
همزمان شد و این موضوع زمینه ای 
را برای اقتصاد ای��ران فراهم کرد. 
تصورم این اس��ت که ای��ن دوره از 
اجالس داووس نسبت به سال های 
قبل بس��یار تفاوت داشت و بسیار 
مثمرثمر برای کش��ورمان بود و به 
همین علت فکر می کنم که ایران 
توانست دستاوردهای بسیار خوبی 
را از این مجمع داشته باشد. زیرا از 
یک سو در این مجمع صحبت های 
مهم��ی از س��وی رئیس جمه��ور 

کشورمان مطرح شد که در جهت 
جلب س��رمایه گذاری های خارجی 
می توان��د بس��یار اثرگذار باش��د و 
فرصت های بس��یار خوبی را برای 

ایران به ارمغان بیاورد. 
پ�س معتقدی�د ک�ه همزمان 
ش�دن برگزاری مجمع جهانی 
داووس و لغو تحریم های ایران 
می تواند اتفاقات خوبی را برای 

اقتصاد کشورمان رقم بزند. 
بله، دقیقا همین طور است. 

نوع�ی  اخی�ر  س�ال های  در 
بدبین�ی نس�بت به ای�ران در 
و  کش�ورها  از  برخ�ی  می�ان 
س�رمایه گذاران ایج�اد ش�ده 
اس�ت. به زع�م ش�ما حض�ور 
ای�ران در مجام�ع بین المللی 
چق�در می تواند در تبدیل این 
بدبینی ها به خوش بینی کمک 

کند؟ 
به  هر حال بای��د قدم به قدم رو 

به جل��و حرکت کرد. این در حالی 
اس��ت که رئیس جمهور کشورمان 
و بس��یاری از اعضای هیات دولت 
آش��نایی نس��بی با فرهنگ حاکم 
ب��ر بس��یاری از کش��ورها دارند و 
این موضوع س��بب می شود بسیار 
آس��ان تر با آنها ارتباط برقرار کنند 
و راحت ت��ر مس��ائل و موضوعات 
را انتق��ال دهن��د. در ط��ول یک 
س��ال اخی��ر و در جری��ان برجام 
گفت وگوه��ای بس��یاری مط��رح 
ش��د و در حال حاض��ر به مقطعی 
رسیده ایم که زمان عمل کردن به 
بسیاری از مس��ائل است. مطمئن 
هستم که با مدیریت و برنامه ریزی 
فرصت ه��ای بس��یار خوب��ی برای 

کشورمان می تواند ایجاد شود. 
در جری�ان برگ�زاری مجم�ع 
جهانی اقتص�اد، رئیس جمهور 
کشورمان آینده ای را در مورد 
اقتصاد ایران ترس�یم کرد. به 

نظر شما این موضوع که ایران 
در س�ه دهه آینده یکی از 10 
اقتصاد برتر دنیا باش�د تا چه 

اندازه قابل تحقق است؟ 
را  برنامه های��ی  دول��ت  حتم��ا 
برای تحق��ق ش��رایط مطلوب در 
س��رمایه گذاری  ج��ذب  جه��ت 
خارج��ی در نظ��ر گرفته اس��ت، 
زی��را یک��ی از موضوعات��ی ک��ه 
می تواند متضم��ن ارتقای جایگاه 
اقتصاد ایران باش��د، همین جذب 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت. به 
 هرحال زیرس��اخت های الزم برای 
کسب و کارهای جدید باید در کشور 
مهیا ش��ود و امیدوارم تمامی این 
تفکرات به جایی رس��یده باشد که 
تمام آنچه مدنظر مسئوالن کشور 
است، رخ بدهد. قاعدتا این موضوع 
می تواند زمینه ساز اقدامات جدید، 
رش��د اقتصادی و رفع مش��کالت 

اشتغال زایی در کشور باشد. 

تاثیر مجمع داووس بر ایران در شرایط پساتحریم بررسی می شود

فرصتی برای جذب سرمایه های خارجی
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مجامع جهانی فرصتی برای جذب سرمایه گذاری است

محمود نجفی سهی: 
ایران امتیازات الزم را بگیرد

سیده فاطمه مقیمی: 
ایران دستاوردهای خوبی از داووس داشت 

شماره435 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت کامران ندری 
المیرا اکرمیکارشناس اقتصادی 

elmira.akrami@gmail.com



گوگل: آزمایش های پروژه لون برای 
انسان و محیط زیست بی ضرر است

گــــوگل بـــــــه 
دولتی  قانون گذاران 
ــه  ــان داد ک اطمین
ــان  ــت و انس پروژه لون هیچ خطری برای محیط زیس

ندارد. 
ــت که از  ــعه اس پروژه لون یک پروژه تحقیق و توس
ــن پروژه  ــود. هدف ای ــوی گوگل ایکس اجرا می ش س
ــی به اینترنت برای مناطق  فراهم آوردن امکان دسترس
دورافتاده و روستایی است. پروژه لون از بالن های مرتفع 
ــتفاده می کند تا بتواند شبکه های  ــفر اس در استراتوس
ــیم هوایی با سرعتی در حد اینترنت نسل چهارم  بی س

)4G( برای این مناطق فراهم کند. 
اما کمیسیون ارتباطات فدرال )FCC( اعتراض های 
ــت. برخی  ــروژه لون دریافت کرده اس ــمی درباره پ رس
ــون در عملیات  ــه اختاللی که پروژه ل ــرکت ها نیز ب ش

اینترنت بی سیم شان ایجاد کرده، اعتراض داشتند. 
گوگل با ارسال نامه ای به کمیسیون ارتباطات فدرال 
ــان و  اطمینان داد که پروژه لون هیچ ضرری برای انس
محیط زیست ندارد. برخی نگران این هستند که امواج 
ــرای گیاهان،  ــش پروژه لون ب ــی از آزمای رادیویی ناش
ــاکنان مناطق مورد آزمایش، ضرر داشته  حیوانات و س
ــد. گوگل در نامه ای به FCC می نویسد: »عملیات  باش
آزمایشی پیشنهاد شده فعلی خطر بسیار کمتری از سایر 
ــیون اجازه آنها را  ــای روتینی دارد که کمیس عملیات ه
صادر می کند. بنابراین اگرچه ما برای اظهارنظرکنندگان 
ــای واقعی برای این  ــتیم اما هیچ مبن احترام قائل هس

نگرانی وجود ندارد.«
ــتند، جایی که  این بالن ها در ارتفاع 60 هزار پایی هس
ــرویس دهندگان حضور  ــا س ــت ی اینترنت محدود اس
ــیگنال ها را از آنتن هایی که روی  ــد. این بالن ها س ندارن
ــال و دریافت می کنند. در این نامه  زمین هستند، ارس
همچنین اشاره شده که جهت این آنتن ها رو به باال بوده 
و برای ارسال و دریافت سینگال به سمت زمین نیستند. 
ــده از این بالن ها در  ــیگنال های فرستاده ش به عالوه، س
ــتند که کمترین خطر را برای  ارتفاع 60 هزار پایی هس
انسان ها دارند. پروژه لون گوگل از سال 2013 به شکل 
آزمایشی راه افتاده و این شرکت 30 بالن را در نیوزیلند 

و با همکاری مقامات محلی به  کار گرفته است. 

فراخوان اپل برای بازگرداندن 
آداپتورهای فروخته شده به دلیل 

احتمال بروز شوک الکتریکی 
هفته  اپل  ــرکت  ش
ــت سر  خوبی را پش
نگذاشته است. پس 
ــروش و اختالل در  ــوط به میزان ف ــای مرب از نگرانی ه
جست وجوگر سافاری، حاال شرکت اپل مجبور شده است 
از مشتریانش بخواهد تا میلیون ها آداپتور برق فروخته 
شده را به شرکت اپل بازگردانند. بنا به گفته این شرکت 

این آداپتورها می توانند باعث شوک الکتریکی شوند. 
اپل روز جمعه اعالم کرد این آداپتورها برای استفاده 
ــترالیا، نیوزیلند، کره، آرژانتین و برزیل  در قاره اروپا، اس

طراحی شده  بودند. 
در موارد نادر، ممکن است این آداپتورها بشکنند و در 
صورت برخورد با دست منجر به شوک الکتریکی شوند. 
این آداپتورها به همراه محصوالتی چون کامپیوترهای 
ــال های 2003 تا 2015 به  مک، آیفون و آی پد طی س
فروش رسیده اند. شرکت اپل اعالم کرده است: »سالمتی 
و ایمنی مشتریان همیشه باالترین اولویت شرکت اپل 
ــت و به همین دلیل این شرکت تصمیم گرفته  بوده اس
است تا به صورت داوطلبانه و رایگان آداپتورهای قدیمی 

را با آداپتورهای جدید تعویض کند.« 
ــرکت همچنین اعالم کرده  است که مشتریان  این ش
ــگاه اپل  ــد آداپتورهای قدیمی را در هر فروش می توانن
ــض کنند. اپل  ــز ارائه دهنده خدمات اپل تعوی ــا مراک ی
ــتریانی که پیش از این  ــه خرید آداپتور را به مش هزین
ــکالت آداپتورهای قدیمی مجبور به خرید  به دلیل مش

آداپتورهای جدید شده اند، پرداخت خواهد کرد. 
ــکل ایجاد شده  به گفته اپل، تا به حال 12 مورد مش
ــت. این  ــده اس ــط آداپتورهای قدیمی گزارش ش توس
شرکت می گوید خوشبختانه احتمال خطر تنها در تعداد 
محدودی از این آداپتورها وجود دارد و بقیه بدون اشکال 

هستند. 

ــال هایی که شرکت های کوچک و محلی با واسطه دلمشغولی های شخصی در  از س
ــالمی فعالیت می کردند، سال ها گذشته است و حاال این صنعت، آینده  صنعت مد اس
ــت مد در دنیای  ــل برای امیدواری به صنع ــالم دارد. یک دلی ــنی در دنیای اس روش
اسالم، جمعیت خاص و منحصربه فرد مسلمانان در سراسر دنیاست. براساس گزارش 
ــال منتشر شده است، مصرف کنندگان مسلمان  ــالم که همین امس جهانی اقتصاد اس
ساالنه 230 میلیارد دالر برای خرید لباس صرف می کنند، رقم شگفت انگیزی که تا 
ــال 2019 به 327 میلیارد دالر خواهد رسید. این رقم،  به تنهایی از بازار پوشاک  س
ــد )96 میلیارد دالر(  ــارد دالر(، آلمان )99 میلیارد دالر( و هن ــس )107 میلی انگلی

بیشتر است. 
ــلمان ضرورتا به معنای خرید  ــت که خریداران مس اما نکته مهم این گزارش این اس
ــیکو که از تهیه این گزارش حمایت کرده،  ــت. رفیق الدین ش ــالمی نیس ــاک اس پوش
ــاک توسط مسلمانان مستقیما به این معنی نیست که آنها  می گوید: »خرید کلی پوش
ــتناد به آنها می توانیم  ــد. اما دالیل زیادی وجود دارد که با اس ــالمی می خرن لباس اس

نتیجه بگیریم که صنعت مد به سمت اسالمی شدن پیش خواهد رفت.«
ــه با  ــت. در مقایس ــلمانان اس مهم تر از همه، »اهمیت دین« در زندگی روزمره مس
ــراف دارد و آمریکا که فقط  ــر به اهمیت دین اعت ــه نفر تنها یک نف ــا که از هر س اروپ
ــالم 88 درصد مردم دین را بسیار  50 درصد مردم دین را مهم می دانند، در دنیای اس

مهم می دانند. 
ــالم است. میانگین سن در بیشتر کشورهای  ــه دموگرافیک دنیای اس نکته دوم نقش
مسلمان زیر 30 سال است، در حالی که در اروپا و آمریکا این رقم 44 سال است. این 
رقم بسیار مهم است. در چند سال آینده، قدرت خرید مصرف کنندگان جوان بیشتر و 

بیشتر خواهد شد و آنها ذاتا عالقه بیشتری به مد دارند. 
ــورهایی که اکثریت  ــت. تولید ناخالص داخلی کش ــومین عامل مهم اقتصادی اس س
ــلمان دارند در یک سال آینده به صورت میانگین تا 5.4 درصد رشد خواهد داشت  مس

در حالی که این رقم برای اروپا و آمریکا در سال های بعدی 3.4 درصد خواهد بود. 
ــالدی 29 درصد جمعیت دنیا را  ــال 2030 می ــن و مهم ترین نکته اینکه تا س آخری

مسلمانان تشکیل خواهند داد. 
ــی کرد، به همین خاطر اصال  ــتند که بتوان از آنها چشم پوش این رقم ها چیزی نیس
غافلگیرکننده نیست که طراحان، دارندگان کسب و کارهای پوشاک و مشاغل دیگری 
که در صنعت مد حضور دارند روز به روز عالقه بیشتری به مد اسالمی نشان می دهند. 
ــاک اسالمی حضور  از مدت ها پیش طراحان و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوش
ــترده ای در جهان اسالم داشته اند اما در سال های اخیر، شرکت های مد بزرگ دنیا  گس
ــده اند. برند های بین المللی بزرگی مانند دی کی ان وای، اچ  ان ام و  هم جذب این بازار ش
یونیکلو مجموعه های اختصاصی خود را برای مسلمانان به بازار داده اند. اخیرا هم برند 
ــر و صدای زیادی هم  ــروف دی ان جی مجموعه »حجاب« خود را عرضه کرد که س مع

به پا کرد. 
چیزی که مشخص است، این است که این تازه شروع عالقه مندی برندهای معتبر به 
ــن اسالمی است و در آینده، با توجه به چیزهایی که گفته شد، شرکت های بیشتر  فش

و بیشتری فعالیت های گسترده تری در این زمینه خواهند داشت. 
منبع: الجزیره

مسلمانان فشن
صنعت مد سرمایه گذاری زیادی روی دنیای اسالم كرده و امیدوار 

است در آینده سود كالنی به جیب بزند

ــود که در پی روند نزولی  پیش بینی می ش
ــرکت نفتی بریتیش پترولیوم  قیمت نفت، ش
ــود اساسی روبه رو  ــقوط 70 درصدی س با س

خواهد شد. 
ــن باورند، این  ــران اقتصادی بر ای تحلیلگ
ــرکت انگلیسی روز سه شنبه اعالم خواهد  ش
ــال  ــه ماهه آخر س ــرد که درآمدش در س ک
ــابه  ــارد دالر در مدت مش 2015، از 2.2 میلی

سال قبل به 730 میلیون دالر رسیده است. 
ــرکت  ــی که ش ــود اساس انتظار می رود س
بریتیش پترولیوم در کل سال 2015 داشته 
ــاوی با 6.4 میلیارد دالر باشد که  ــت، مس اس
ــرکت  ــود این ش ــدود نیمی از س ــزی ح چی

درسال 2014 است. 
ــه ماه  میانگین قیمت نفت خام برنت در س
ــته از 77 دالر به 44 دالر رسیده است  گذش
که نشان دهنده کاهش 43 درصدی است اما 
کاهش سود شرکت بریتیش پترولیوم تنها به 
دلیل کاهش قیمت نفت نیست، بلکه عوامل 

دیگری هم در این موضوع دخیل هستند. 
ــکالت موجود، تحلیلگران در  برخالف مش
ــز معتقدند که بریتیش پترولیوم  بانک بارکلی
ــت و در  ــا موفق بوده اس ــش هزینه ه در کاه

ــت نزدیک به 40 دالر  ــی که قیمت نف صورت
ــرکت به آسانی می تواند شرایط  بماند، این ش
ــال حاضر  ــد. )قیمت نفت در ح ــر کن را بهت

بشکه ای 34 دالر است(. 
ــل که قرار  ــرکت نفتی ش ــن میان ش در ای
است مثل بریتیش پترولیوم در روز سه شنبه 
ــه ماهه آخر سال 2015 خود را اعالم  آمار س
کند، هفته گذشته در بیانیه ای اعالم کرده بود 
ــود اساسی اش نصف شده  که احتمال دارد س

باشد. 
ــه  ــه ب ــل ک ــرکت ش ــی رود ش ــار م انتظ
ــرای خرید  ــهامداران را ب ــی موافقت س تازگ
35 میلیارد پوندی شرکت بین المللی اکتشاف 
ــت، با  ــب کرده اس و تولید بی جی )BG( کس
ــود تا 5 میلیارد پوند مواجه  کاهش دوباره س
شود. با ادغام شرکت های شل و بی جی، یک 
شرکت جدید بزرگ نفت و گاز در اروپا ایجاد 
ــد که می تواند با شرکت اقتصادی  خواهد ش

EXXON MOBIL آمریکا رقابت کند. 
ــارتی که به صنعت  نگرانی ها در مورد خس
ــبب شده  ــده ، س نفت و گاز انگلیس وارد ش
است مبلغ 250 میلیون پوند برای حمایت از 
شهر بندری آبردین که تعداد زیادی درآن به 

دلیل پایین آمدن قیمت نفت بیکار شده اند، 
اختصاص داده شود. 

هفته گذشته دولت های انگلیس و اسکاتلند 
ــغ 500 میلیون  ــت مبل اعالم کردند، قرار اس
ــاص دهند تا  ــن اختص ــهر آبردی ــد به ش پون
ــکالت بیکاری و تاثیرات  این شهر بتواند مش
اقتصادی حاصل از سقوط قیمت جهانی نفت 
ــزی حدود 70 هزار  ــل کند. تا کنون چی را ح
شغل در انگلیس به دلیل سقوط قیمت نفت 

خام از بین رفته است. 
شرکت شل اعالم کرده است که 10 هزار و 
ــغلی دیگر در اطراف جهان را  500 فرصت ش
ــهر  قطع خواهد کرد که تعدادی از آنها در ش

آبردین خواهد بود. 
ــته امیدواری به  ــا این حال از هفته گذش ب
ــتان و روسیه برای کاهش تولید  توافق عربس

نفت این دو کشور بیشتر شده است. 
مقامات ریاض و مسکو قرار است ماه آینده 
ــته باشند. در  ــه داش میالدی با یکدیگر جلس
ــیه به پایین  ــتان و روس صورت توافق عربس
ــاده خام  ــت، قیمت این م ــد نف آوردن تولی

دوباره باال خواهد رفت. 
منبع:گاردین

ــور  ــود در بخش حیاتی کارخانه ای کش رک
ــت.  ــده اس ــاد نگرانی  ش ــبب ایج ــن س چی
ــور در ماه  ــای تولیدی در این کش فعالیت ه
ــرایط اقتصادی  ــه دلیل نگرانی از ش ژانویه ب

پکن با کاهش روبه رو بوده  است. 
براساس اعالم دفتر ملی آمار چین، شاخص 
ــمی مدیران خرید )PMI( این کشور در  رس
ماه ژانویه به 49.4 رسید. میزان این شاخص 

در ماه پیش از آن 49.7 بوده  است. 
ــاخص مدیران  ــت که ش ــن در حالی اس ای
ــان دهنده کاهش  ــمی پایین تر از 50 نش رس
ــد و انقباض اقتصادی  ــرعت در بخش تولی س
ــن برای  ــور چی ــاخص در کش ــت. این ش اس

11 ماه متوالی پایین تر از 50 بوده  است. 

ــن نگرانی های  ــف تولید در چی ــار ضعی آم
ــرایط دومین اقتصاد  ــبت به ش جهانی را نس

بزرگ دنیا بیشتر کرده  است. 
ــد اقتصاد  ــته اعالم کرد رش پکن ماه گذش
ــاالنه اش به 6.9 درصد کاهش پیدا کرده  و  س
ــرعت اقتصادی در 25 سال  به پایین ترین س

گذشته چین رسیده است. 
ــادی معتقدند  اقتص ــان  ــی کارشناس برخ
ــال حتی با افت  ــد اقتصاد چین امس که رش
ــود و احتماال به  ــه رو خواهد ب ــتری روب بیش

6.5 درصد می رسد. 
ــر  ــان ب ــی کارشناس ــال برخ ــن ح ــا ای ب
ــر مربوط به  ــه آمارهای اخی ــن باورند ک ای
ــمی تصویری کامل از  ــاخص مدیران رس ش

ــه نمی دهد. این  ــاع اقتصادی چین ارائ اوض
ــاخص مدیران  ــان معتقدند که ش کارشناس
ــاره ای اولیه به چگونگی عملکرد  رسمی اش
ــن آمار بهای  ــادی دارد اما نباید به ای اقتص
ــه این نتیجه  ــات چینی ب ــادی داد. مقام زی
ــد  ــرعت رش ــا کاهش س ــه ب ــیده اند ک رس
ــه دنبال ایجاد  ــتند و ب اقتصادی روبه رو هس
ــتند تا به نیروهای بازار اجازه  تغییراتی هس

دهند که نقش بزرگ تری ایفا کنند. 
در حقیقت دولت چین می خواهد که رشد 
ــتر ایجاد شود  اقتصادی از طریق مصرف بیش
ــرمایه گذاری  ــادرات کاالها و س ــا از راه ص ت
شدید بر بخش هایی چون راه آهن و پل سازی. 
منبع:سی ان ان

قیمت خودرو 

پیش بینی سقوط 70 درصدی سود شركت بریتیش پترولیوم 

كاهش رشد فعالیت های تولیدی و كارخانه ای در چین 

ــیا رأی کمیته مسابقات  ــیون فوتبال آس ــنبه هیات اجرایی کنفدراس روز پنجش
خود را مبنی بر تعلیق تمام بازی های باشگاهی ایران و عربستان تأیید کرد. هیات 
ــت داده که منازعه  ــفند مهل ــور تا 25 اس ــی AFC همچنین به این دو کش اجرای
سیاسی – فوتبالی خود را حل کنند اگر چنین نشود، بازی های فوتبالی به کشوری 
سوم خواهد رفت. به زبان ساده AFC پیش رأی به نفع عربستان صادر کرده است 
ــفند دارد، آن را  ــتانه انتخابات فیفا در 7 اس و تنها با توجه به مالحظاتی که در آس

به تعویق انداخته است.
ــه گفته خودش  ــه رفته و ب ــیون فوتبال به این جلس ــرکل فدراس ــران دبی  از ای
ــه پرونده  ــه، ضمن اینک ــه تعویق انداخت ــرده رأی را ب ــتنداتی که ارائه ک ــا مس ب
ــکایت  ــورمان می تواند به فیفا در این زمینه ش ــت و فوتبال کش ــران مفتوح اس ای
ــا جایی که  ــت ت ــدی داخلی را نیز به همراه داش ــن رأی اما منتقدان ج ــد. ای کن
ــیون فوتبال را در عدم صدور رایی عادالنه که همان عدم  ــیاری انفعال فدراس بس
ــا آیا رأی  ــتند. ام ــت، دلیلی براین رأی می دانس ــت در فوتبال اس ــت سیاس دخال
ــه کم کاری  ــیون فوتبال در این زمین ــد و فدراس ــع ایران صادر می ش ــد به نف  بای

کرده است؟! 
ــود ایران اعالم  ــت. رأی باید به س ــخ فارغ از ایرانی بودن و ملیت؛ مثبت اس پاس
ــت اماراتی ها که همسو با عربستانی ها بوده اند، در  ــد، همان طور که درخواس می ش
این جلسه رد شده است و AFC به امارات تاکید کرده که باید در خاک کشورمان 
بازی کند. فدراسیون فوتبال اما در این زمینه از همه ابزارهای خود استفاده نکرد و 
به همین دلیل منفعل عمل کرده و در این کارزار باخته است. اما باخت دوم زمانی 
ــئوالن فدراسیون فوتبال ایران اعالم می کنند که با درخواست  اتفاق افتاده که مس

خودمان رأی نهایی را عقب انداختیم. 
ــالم کردند که در  ــتان اع ــیون فوتبال عربس ــئوالن فدراس از همان ابتدا که مس
ــخص و  ــخ مش ــد، هیچ پاس خاک ایران بازی نمی کنیم تا روزی که رأی صادر ش
ــیون فوتبال به آنها داده نشد؛ افکار عمومی  ــته ای از سوی مسئوالن فدراس شایس
ــته اند بفهمند که باالخره فوتبال ایران در قبال این مسائل چه خواهد کرد؟  نتوانس
ــیون نیز  ــیون یا رئیس فدراس ــوی دبیرکل فدراس در گفت وگو های اخیری که ازس
ــده این نکته به نوعی مورد قبول واقع شده؛ که درخواست عربستانی ها  ــر ش منتش
ــت درستی بوده و باالخره  ــه با فوتبال ایران درخواس از AFC برای ورود به مناقش
مسائل سیاسی و به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران و مشهد ذهن اعضای 
ــتانی ها  ــت عربس ــدوش کرده بود؟ یعنی با این پیش فرض درخواس AFC را مخ

طبیعی است. 
ــابقات به مذاکرات هسته ای نیز  ــه کمیته مس ــازی جلس ــبیه س نکته دوم اما ش
ــانه ای  ــت. این موضوع را می توان بارها در گفت وگوهای رس امری جالب توجه اس
دبیرفدراسیون فوتبال دید. در واقع مسئوالن فدراسیون فوتبال می خواهند اینگونه 
القا کنند، کاری که ما کرده ایم، امری بزرگ است که باید با سیاست برد – برد آن 
را پیش می بردیم. تقریباً همان استراتژی که تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات 
هسته ای پی می گرفت. از انتزاعی بودن این شبیه سازی و اینکه صحنه این کارزار 
ــه بگذریم، نتیجه ای که در دوحه  ــوییس و وین بود ک متفاوت با آنچه در لوزان س
ــن میزبانی از ایران بود که اجرای آن با  ــر به وجود آمد رایی قطعی برای گرفت قط
ــتان در  ــلمان رئیس بحرینی AFC و هم پیمان عربس ــیخ س توجه به نامزدی ش

انتخابات فیفا که در 7 اسفند برگزار می شود، به تعویق افتاده است. 
ــت؛ شکست فوتبال ایران در کارزار دیپلماتیک با عربستان  آنچه پیش روی ماس
ــود در AFC، نهاد  ــی از واقعیت های موج ــه ناش ــگاه بد بینانه ک ــت. این نه ن اس

تصمیم گیر فوتبال آسیاست. 
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